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Skammstafanir,
A = A-deild Þingtíðindanna = þingskjölin.
afgr. = afgreitt.
allshn. = allslierjarnefnd. '
Alþ. = Alþingi.
alþm. = alþingismaður.
Alþt. = Alþingistíðindi.
aths. = athugasemd.
atkv. = atkvæði.
atkvgr. = atkvæðagreiðsla.
atvrh. = atvinnumálaráðherra.
brtt. = breytingartillaga.
Ed. = efri deild.
e. hlj. = einu hljóði.
fjhn. = fjárhagsnefnd.
fjrh. = fjármálaráðherra.
fjvn. = fjárveitinganefnd.
flm. = flutningsmaður.
form. = formaður.
forsrh. = forsætisráðherra.
frsm. = framsögumaður.
frv. = frumvarp.
frvgr. = frumvarpsgrein.
fskj. = fylgiskjal.
gr. = grein.
hl. = hluti.
hv. eöa háttv. = liáttvirtur.
hæstv. = hæstvirtur.
1. = lög.
lagafrv. = lagafrumvarp.
landbn. = landbúnaðarnefnd.
landsk. = landskjörinn.
málsgr. eða mgr. = málsgrein.
málsl. = málsliður.
mentrnn. = mentamálanefnd.
n. eða nál. = nefndarálit.
Nd. = neðri deild.

ráðh. = ráðherra.
rökst. = rökstudd.
samgm. = samgöngumál.
samgmn. = samgöngumálanefnd.
samvn. = sam.vinnunefnd.
samþ. = samþykt.
samþm. = samþingismaður.
shlj. = samhljóða.
sjútvn. = sjávarútvegsnefnd.
skrif. = skrifari.
stafl. = stafliður.
stjfrv. = stjórnarfrumvarp.
Sþ. = sameinað þing.
till. = tillaga.
tillgr. = tillögugrein.
tölul. = töluliöur.
umr. = umræða.
vatill. = viðaukatillaga.
þál. = þingsályktun.
þáltill. = þingsályktunartillaga.
þingd. eða þd. = þingdeild.
þingdm. eða þdm. = þingdeildarmaður.
þingmfrv. eða þmfrv. = þingmannafrumvarp.
þm. = þingmaSur.
þm. Ak. = þingmaður Akureyringa.
þm. A.-Sk. = þingmaður Austur-Skaftfellinga.
þm. Árn. = þingmaður Árnesinga.
þm. Barð. = þingmaður Barðstrendinga.
þm. Borgf. = þingmaður BorgfirSinga,
þm. Dala. = þingmaður Dalamanna.
þm. G.-K. = þingmaður Gullbringu- og
Kjósarsýslu.
þm. Evf. = þingmaður EyfirSinga.
þm. Húnv. = þingmaður Húnvetninga.

þm. ísaf. = þingmaður ísafjarðarkaupstaðar.
þm. Mýra. = þingmaður Mýramanna.
þm. N.-ísf. = þingmaður Norður-ísfirðinga.
þm. N.-M. = þingmaður Norðmýlinga.
þm. N.-Þ. = þingmaður Norður-Þingeyinga.
þm. Rang. = þingmaður Rangæinga.
þm. Reykv. = þingmaðnr Reykvíkinga.
þin. SeySf. = þingmaður Seyðfirðinga.
þm. Sliagf. = þingmaður Skagfirðinga.
þm. Snæf. = þingmaður Snæfellinga.
þm. S.-M. = þingmaSur Sunnmýlinga.
þm. Str. = þingmaður Strandamanna.
þm. S.-Þ. = þingmaður Subur-Þingeyinga.
þm. Vestm. = þingmaður Vestmannaeyinga. '
þm. V.-ísf. = þingmaður Vestur-Æsfirðinga.
þm. V.-Sk. = þingmaður Vestur-Skaftfellinga.
þskj. = þingskjal.

BH = Björn Iíallsson, 2. þm. N.-M.
B.J = Bjarni Jónsson, þm. Dala.
BK •= Björn Kristjánsson, 2. þm. G.-K.
BSv = Benedikt Sveinsson, þm. N.-Þ.
EÁ = Einar Árnason, 2. þm. Eyf.
EE = Eiríkur Einarsson, 1. þm. Árn.
EÞ = Einar Þorgilsson, 1. þm. G.-K.
GGuöf = Guðmundur Guðfinnsson, 2. þm.
Rang.
GÓ = Guðmundur Ólafsson. 1. þm. Húnv.
GunnS = Gunnar Sigurðsson, 1. þm.
Rang.

IIK = Ilákon Kristófersson, þm. BarS.
IlSn = Hjörtur Snorrason, 3. landsk. þm.
HSt = Halldór Steinsson, þm. Snæf.
IIIB = Ingibjörg H. Bjarnason, 6. landsk.
þm.
IngB = Ingólfur Bjarnarson, þm. S.-Þ.
JAJ = Jón Auðunn Jónsson, þm. Isaf.
JakM = Jakob Möller, 1. þm. Reykv.
JB = Jón Baldvinsson, 2. þm. Reykv.
JJ = Jónas Jónsson, 5. landsk. þm.
JM = Jón Magnússon, 4. landsk. þm.
JóhJóh = Jóhannes Jóhannesson, þm.
Seyðf.
JS = Jón Sigurðsson, 2. þm. Skagf.
JÞ = Jón Þorláksson, 3. þm. Reykv.
KE = Karl Einarsson, þm. Vestm.
KIJ = Klemens JÖnsson, atvrh.
IJI = Lárus Helgason, þm. V.-Sk.
MagnJ = Magnús Jónsson, fjrh.
MG = Magnús Gnðmundsson, 1. þm.
Skagf.
MJ = Magnús Jónsson, 4. þm. Reykv.
MK = Magnús Kristjánsson, þm. Ak.
MP = Magnús Pjetursson, þm. Str.
OP = Ólafur Proppé, þm. V.-ísf.
PO = Pjetur Ottesen, þm. Borgf.
PÞ = Pjetur Þórðarson, þm. Mýra.
SE = Sigurður Eggerz, 1. landsk. þm.
SHK = Sigurður Hjörleifsson Kvaran,
2. þm. S.-M.
SJ = Sigurður Jónsson, 2. landsk. þm.
SSt = Sigurður Stefánsson, þm. N.-ísf.
StSt = Stefán Stefánsson, 1 þm. Evf.
SvÓ = Sveinn Ólafsson, 1. þm. S.-M.
ÞorlG = Þorleifur Guðmundsson, 2. þm.
Árn.
ÞorlJ = Þorleifur Jónsson, þm. A.-Sk.
ÞorstJ = Þorsteinn Jónsson, 1. þm. N.-M.
ÞórJ = Þórarinn Jónsson, 2. þm. Húnv.

Skammstafanir þessar tákna og orðin í fleirtölu og í öllum öeygingarföllum.

Alþingi 1923.
Þingsetning.
A.
í sameinuðu þingi.
B.
Ár 1923, fiiiitiKlagiiin 15. febrúar, var
þrítugasta og fimta löggefand i Alþingi
sett í Reykjavík. Er ]iað tuttugasta og
sjötta aðalþing í röðinni. en fimtugasta
samkoma frá því. er Alþingi var endurreist.
Þingmenn koniu simiin í Alþingishúsiini og gengu þaðan kl. 1 miðdegis til
guðsþjónustu í dómkirk.junni. Síra Friðrik Friðriksson steig í stólinn og lagði út
af Jes. 52. 7—9.
I’r kirk.junni gengu þingnienn aftur til
Alþingishússins. fundarsals neðri deild.ar.
Þessir þingmenn voru til þings komnir:

1.
2.
3.
4.
5.

A.
Landshjiirnir þingmcnn:
Sigurður Eggerz. 1. landsk. þm.
Iljörtur Snorrason. 3. landsk. þm.
Jón Magnússon, 4. landsk. þm.
Jónas Jónsson. 5. landsk. þm.
Ingibjörg H. Bjarnason, 6. landsk.
þm.

Kjm dtt niti ktjs n ir

þt iiijiiii ii ii :

1. Benedikt Sveinsson. þni. X.-Þ.
2. B.jarni Jónsson. þm. Dala.
3. B.jörn Kristjánsson. 2. þm. G.-K.
4. Einar Þorgilsson. 1. þni. G.-K.
5. Eiríkur Einarsson. 1. þm. Arn.
(i. (iuðniundur (iuðfinnsson. 2. þm. Kang.
7. (iiinnar Sigurðsson. 1. þm. Rang.
S. .Jakob Míiller. 1. þni. Keykv.
9. Jóhannes Jóhannesson. þm. Seyðf.
10. Jón Baldvinsson. 2. þm. Keykv.
11. Jón Sigurðsson. 2. þm. Skagf.
12. -Jón Þorláksson. 3. þm. Reykv.
13. Karl Einarsson. þm. Vestm.
14. Lárus Ilelgason. þm. V.-Sk.
15. Magnús Guðmundsson. 1. þm. Skagf.
1 (i. Magnús .Jónsson. 4. þm. Reykv.
17. Magnús Pjetursson. þm. Str.
1S. Pjetur Ottesen. þm. Borgf.
19. P.jetur Þórðarson. þm. Mýra.
20. Stefán Stefánsson. 1. þm. Eyf.
21. Þorleifur Guðmundsson. 2. þm. Arn.
En ókomnir voru til þings:
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Þingmannatal. — Konungsboðskapur. — Konungskveðja. — Minning látinna manna.

A.
Laitdskjöriint þiinjiiiiji') ur:
Sigurður Jónsson. 2. lamlsk. þni.

B.
-1.
2.
3.
4.
5.
(i.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

K jördaiititkusitir þinynmnt:
Björn llallsson. 2. þm. X.-M.
Einar Árnason, 2. þm. Eyf.
Guðmundur Olafsson, 1. þm. Ilúnv.
Ilalldór Steinsson, þm. Snæf.
Ilákon Kristófersson, þm. Barð.
Ingólfur Bjarnarson, þni. S.-Þ.
Jón Auðunn Jónsson. þm. Isaf.
Magnús Kristjánsson. þm. Ak.
Olafur Proppé, þm. Y.-ísf.
Siguröur Iljörleifsson Kvaran. 2. þni.
S.-M.
Sigurður Stetansson. þm. X.-ísf.
Sveinn Olafssson. 1. þni. S.-M.
Þorleiíur Jónsson. þm. A.-Sk.
Þorsteinn Jónsson. 1. þm. X.-M.
Þórarinn Jónsson. 2. þm. Ilúnv.

Konungsboðskapur.
Þá er þingnienn höfðu skipað sjer til
sietis. stóð upp forsætisráðherra Sigurður
Eggerz og las upp opið brjef, frá 13. desember 1922. er stefnir saman Alþingi til
reglulegs fundar 15. febrúar 1923. (Sjá
Stjórnartíðindi 1922. A. bls. 208 i.
Því mest las forsietisráðherra upp konungsumboð sjer til handa. gefið út 13.
desember 1922, til þess að setja Alþingi.
(Sjá Stjórnartíðindi 1922. A. bls. 2071.
Þá lvsti forsætisráðherra yfir því í
nafni konungs. að Alþingi væri sett.
Stóð þá upp Jóhannes Jóhannesson,
]im. Seyðf.. og mælti:
Liuyi lifi konnnijitr vor, Kristján hinn
tíandi!
og tóku þingmenn undir það með níföldu liúrrahrópi.

Konungskveðja.
Ennfremur mælti:

forsætisráðherra (SE): Þá er jeg
kvaddi hans liátign ‘konunginii og hennar hátign drotninguna á Amalíuborg,
báðu þeirra hátignir mig að bera
Alþingi sína konunglegu kveðju og árna
Alþingi allra heilla í liinu alvarlega starfi.
sem nú er byrjað.
Þá lýsti forsivtisráðberra því, að þessum fundi yrði að fresta að sinni. með því
að mer helmingur þingmanna væri ókoniinn til þings. og yrði þingmönnum gert
aðviirt. svo fljótt sem bægt væri. um íramliahl fundarins.
Eundi frestað.
Mánudaginn 19. febrúar. kl. 1 miðdegis. var fundinum fram baldið.
Yoru nú til þings komnir ]>eir þingmenn allir, er ókomnir voru. þá er þing
var sett. Voru allir þingmenn á fundi
nenia Sigurður Stefánsson. þm. X.-Tsf..
sem var veikur.
ForsiVtisráðherra kvaildi elsta þingmanninn. Sigurð Jónsson. 2. landsk. ]>m..
til þess að gegna forsetastörfum þar til
er kosinn væri forseti sameinaðs þings.
Aldursforseti (SJi gekk þá til forsetastóls.

Minning látinna manna.
Aldursforseti (SJ): Samkvæmt þingvenju vil jeg leyfa mjer. áður en nú er
til þingstarfa gengiö, að minnast þriggja
manna. er látist hafa frá því síðasta þingi
lauk og verið hafa alþingismenn. þó eigi
ættu þeir sæti á binum síðari þingum.
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ilinning látinna manna — Rannsókn kjörbrjefa.

IIinn fyrsti þessara manna er Hannes
I’úrífur Ilafstcin, fæddur 4. des. 18(51 á
Möðruvöllum í Ilörgárdal. llann varð
stúdent 1880 og eand. juris 188(5. Var
því næst um tíma settur sýslumaður í
Dalasýslu. síðan um tveggja ára skeið
mátaflutningsmaöur við landsyfirrjettinn.
Arið 1889 varð liann landritari og
1895 skipaður sýslumaður í Isafjarðarsýslu og ba-jarí’ógeti á Isafirði og gegndi
því embætti þangað til liann var skipaöur fvrsti ráðherra Islands frá 1. febrúar
1904.
I’m. ísf. var liann 1901. en Lyf. 1903—
1910 og 1. landsk. þm. 191(5—1922. en
varð að láta af þingstörfum á sumarþinginu 1917 sakir lieilsubilunar.
liáðherra íslands var liann 1904—1909
og aftur 1912—1914. Forseti sameinaðs
þings 1912. Skipaður með konungsúrskurði 30. júlí 1907 í nefnd til þess aó
undirbúa ráðstafanir til nýrrar löggjafar
um stjórnskipulega stöðu Islands í veldi
Danakonungs. og 28. maí 1911 í milliþinganeínd til þess að íliuga fjármál
landsins. Ilann andaöist 13. desember 1922
á heimili sínu lijer í Keykjavík.
Xæsti maðurinn. sem jeg nefni í þessu
sambandi. er Maynús prófastur Andrjcsson
frá Gilsbakka. kominn af merkri bamdaætt í Árnesþingi. fæddur 30. júní 1845.
stúdent 1875. eand. theol. 1877, veittur
Gilsbakki 17. júní 1881 og vígður þangað 26. ágúst saina ár. Prófastur í Mýrasýslu 1884—1892 og aftur 1911—1915.
Skipaður 3. janúar 1905 í milliþinganefnd
í fátækramálum. 2. þm. Árn. 1881—1885,
þm. Mýra. 1901—1907 og 1912—1913.
Forseti neðri deildar á þingunum 1912 og
1913. Sagði af sjer prestsskap sakir sjóndepru vorið 1918 og andaðist hjer í
Reykjavík 31. júlí 1922.

Þriöji maðurinn er merkisbóndinn I’arraldur Bjarnssan frá Þorvaldseyri, fæddur
18. október 1833. dáinn í Xúpakoti 30. nóvember 1922. Ilann var þm. Rang. 188(5—
1889.
Þingheiniur vottaði virðing minningu
þessara manna. livers um sig. með því að
standa upp.
Þá kvaddi aldursforseti sjer til aðstoðar sem fundarskrifara þá Jóhannes Jóhannesson. þm. Seyðf.. og Eirík Einarsson. 1. þm. Árn.

Rannsókn kjörbrjefa.
Skiftust nú þ'ni. í kjördeildir, og urðu í
1. kjördeild:
Benedikt Sveinsson,
Guðmundur Guðfinnsson,
Gunnar Sigurðsson,
Iljörtur Snorrason,
Jóhannes Jóhannesson,
Jón Auðunn Jónsson,
Jón Baldvinsson,
Jón Þorláksson,
Lárus Ilelgason.
Magnús Kristjánsson,
Pjetur Þórðarson,
Sigurður Iljörleifsson Kvaran,
Þorleifur Guðmundsson.
2. kjördeild'.
Björn Kristjánsson,
Einar Þorgilsson,
Guðinundur Olafsson,
Halldór Steinsson,
Ingólfur Bjarnarson,
Jón Sigurðsson,
Jónas Jónsson.
Magnús Pjetursson,
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Raonsókn kjörbrjefa. — Eiöar unnir. — Kosning forseta.

kjördeildarinnar, aS kosning þeirra veröi
samþykt.
Þetta veröur í fyrsta sinn. sem kona
tekur s;eti á Alþingi. og jeg víl láta í
ljós gleöi mína yfir þeim atburði. Jeg
óska liáttv. (>. landsk. (IIIBi farsældar
og ánægju í starfi sínu og þess. að hlitttaka kvenna í löggjafarstarfinu megi verða
landi og lýð til blessunar.
Jeg vil geta þess. að kjörleildin telur
rjett. að röð liinna landsk. þm. verði með
þeim hil-tti. sem skrifstofan liefir látið
prenla á nafnalistana.

Olafur Proppé,
Pjetur Ottesen,
Steian Stefánsson.
Þorleifur Jónsson.
Þorsteinn -Jónssoii.
Þórarinn Jónsson.
ó’. kjördcild:
Bjarni Jónsson,
Björn Hallsson.
Einar Árnason,
Eiríkur Einarsson.
Ilákon Kristófersson.
Ingibjiirg II. Bjarnason.
Jakob Möller.
Jón Magnússon.
Karl Einarsson.
Magnús Guömundsson.
Magnús Jónsson.
Siguröur Eggerz.
Siguröur Jónsson.

Frsm. 3. kjördeildar (BJ): Það fjell
í Idut 3. kjördeildar að rannsaka kjörbrjef Jónasar Jóiissonar. og kjördeildin
gi rir þaö að till. sinni. að kosning Iians
veröi samþykt. Eins var kjördeildin á
sama máli og liáttv. frsm. 1. kjördeildar
i Jób Jóh : uni tölurööina.

Sveinn Olafsson.

Eyrir lá að rannsaka kjörbrjef þriggja
nýrra þm. lanilskjörinna. þeirra Ingibjargar II. Bjarnason. Jóns Magnússonar
og Jónasar Jónssonar. Skiftu kjörileildir
með sjer kjörbrjefuni. svo sem lög nuela
fvrir. og lilaut því 3. kjördeild til rannsóknar kjlirbrjef -Jónasar Jónssonar. en 1.
kjördeihl kjörbrjef þeirra Ingibjargar II.
Bjarnason og Jóns Magnússonar.
Var þá gert fundarlilje meðan kjördeildir lykju störfum sínum.
Að stundarkorni liðnu höfðu kjördeildir lokið starfi sínu. og var þá fundinum
fram Iialdið.

Frsm. 1. kjördeildar

(JóhJóh):

1.

kjördeild Iiefir fengið til meöferðar kjörbrjef þeirra Ingibjargar II. Bjarnason og
Jóns Magnússonar og hefir ekkert fundið við þau að athuga. Það er því till.

ATKVGK.
Kosning hinna nýkjörnu þm. samþykt
í einu hljóöi.

Eiðar unnir.
Þá Ijet aldursforseti vinna eið aö stjórnarskránni þá tvo nýkjörnu þm.. Ingibjörgu
II. Bjarnason og Jónas Jónsson. er eigi
hiifðii setið á þingi áður.

Kosning forseta.
Þessu næst ljet aldursforseti frarn fara
kosningu á forseta sameinaðs Alþingis.
Kosningttna varð að þrítaka. í fyrsta
skifti fór svo, að
Magnús Kristjánsson lilaut 16 atkv.
Jóhannes Jóhannesson —
12 —
Bjarni Jónsson
—
9 —
Magnús Guðmundsson —
2 —
en 2 seðlar voru auðir.
I annað skifti fjellu atkv. svo:
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Kosning forseta. — Kosning skrifara. — Kjörbrjefanefnd.

Magnús Kristjánsson lilaut lli atkv.
Jóhannes Jóhannpsson — 13 —
Bjarni .Jónsson
—
9 —
_
•)
_
Magnús Guðmundssoii
en 10 seðlar voru auðir.
Þá var kosiö liiö þriðja sinn. buiulinni
kosningu milli þeirra MK og JóhJóh. og
fór svo, að
Magnús Kristjánsson hlaut 16 atk^
Jóhannes Jóhannesson —
15
en 10 seðlar voru auðir.
Lýsti þá forseti því. að
.Vntjn iis Krist iií nsson
va-ri rjettkjörinn forseti >0111(01100' Aiþillgis.
Ilinn nýkjörni forsci gekk ]>á til forsetastóls og tók við fundarst jórn.

Forseti (MK): Jeg þakka háttv. þm.
það traust. sem þeir iiafa sýnt mjer með
þessari kosningu. og það er sjálfsagl að
reyna að gera sig þe" maklegan. Jeg ;etla
að lýsa því yíir þegar í stað. að jeg niun
varast alla hlutdrægni. því það álít .jeg
einna mikilvægustu skyklu livers forseta.
Var þá kosinn varaforseti sanieinaðs
þings.
Kosninguna varð að þrítaka.
I fyrsta skifti fór svo. að
Sveinn Olafsson
hlaut 17 alkv.
Magnús Guðiiniiiilssoi: :— 14 —
Magnús Pjetursson
—
9 —
en 1 seðill var auður.
I annað skifti fór svo. að
Sveinn Olafsson
hlaut 17 atkv.
Magnús Guðmundsson — 15 —
Magnús Pjetursson
—
S —
en 1 seðill var auður.
Þá var kosið bundinni kosningu milli

Allit.

3923. B.

(35.

lög-gjafarþing).

jietrra Sveins Glafssonar og Magnúsar
Guðmundssonar. og fór svo. að
Sveinn Glafsson
hlaut 19 atkv.
Mannús Guðniundsson — 15 —
eii 7 seðlar voru auðir.
Lýsti ]>á forseti því. að
Srcinn Ólat’sson
væri rjettkjörinn varaforseti sameinaðs
þings.

Kosning skrifara.
Þessu nivst voru kosnir skrifarar sami inaðs Jiings. Illutfallskosning var viðhófð og háriist þrír listar. Á A-lista stóð
•Tón Auðiinii Jóiisson. á B-lista Magnús
Jóiisson. en á C-lista Liríkur Einarsson.
A-listinn hlaut 14 atkv.
B-listinn —
S —
('-listinn — II) —
eii 1 seðill var nietinn ógiblitr.
Þrír Inii. fjarstaddir.
Lýsii forseii því kjörna skrifara í simeinuðu þingi þá
Eiíili Eiintrsson og
Jón Anffnn Jóitssoit,

Kjörbrjefanefnd.
Að því loknu l.jet forseti kjósa kjörbrjefaiiefnd. Hliitfallskosning var viðhöfð
og barst einn listi með niifnuin fimm þm..
eða jafnmargra <>g kjösa skyldi. Lýsti þá
forseti því, að þeir fimm menn væru
rjettkjörnir í ' kjörbrjefanefnd, en þeir
voru þessir:
Gunnar Sigurðsson.
Tngólfur Bjarnarson.
Þórarinn Jónsson,
Jón Sigurðsson,
Bjarni Jónsson.

o
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Kosning fuiscti og skrifara.

B.
í e f r i d e i I d.
Að loknum fyrsta fundi sameinaðs þing-'
var fyrsti fundur efri tleihlar seltur.
Deiltlina skipuðu þessir ])ingmenn. ng
voru þeir allir á fundi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A. Landsl,-jiirnir:
Sigurður Eggerz, 1. lantlsk. þm.
Sigurður Jónsson. 2. landsk. þm.
Hjörtur Snorrasoii, 3. landsk. þm.
Jón Magnússon. 4. landsk. þni.
Jónas Jónsson. 5. lantlsk. þni.
Ingibjörg II. Bjarnason. ti. landsk. þm.
B. Kjördamakjiirni)-:
B.jörn Kristjánsson, 2. þin. G.-K.
Einar Arnason, 2. þni. Eyf.
Guðmundur Guðfinnsson, 2. þm Kang.
Guðmundur Dlafsson. 1. þm. Ilúnv.
Ilalldór Steinsson. þm. Snæf.
Jóliannes Jóhannesson, þm. SeyM'.
Ivarl Einarsson, þm. Vestm.
Signrður Hjörleifsson Kvaran. 2. þm.
S.-M.

Elsti þingmaður tleildarinnar. siguröur
Jónsson, 2. landsk. þin., tók forsetasn-ti.
til þess að gangast fyrir kosningu forseta
deildarinnar, og kvaddi sjer til aðstoðar
sem skrifara þá Hjört Snorrason. 3.
landsk. þm.. og Karl Einarsson. þm. Vestm.

Kosning forseta og skrifara.
Ljet aldursforseti því næst ganga til
kosninga um forseta deildarinnar.
Kosningu hlaut:
Halldór Steinsson, þm. Snref..
með 7 atkv.

(iuðnmiitliir Olafsson lilaut 5 atkv.. en
2 seðlar voru auðir.
Ilinn nýkjörni forseti gekk þá til forseiaslóls og mielti á þessa leið :
Jeg leyfi mjer að þakka hv. deildarmönniim sóma þann. er þeir hafa mjer
'ýndan. En það er nú svo. að vandi fylgir vi gsemd liverri, og minn vantli er mikill. því að vjer eiguiii li.jer á bak að s.já
úr fummastóli hiniiin besta forseta. er verið hefir á síðiistu þingum. I’ví verður
m.jer slarfið erfiðara og hv. tieildarmönniiin viðbrigðin meiri. en .jeg v.enti lipnrrar samvinnu við hv. tleild. svo að alt
megi taktisl samiilega.
I’á l.jet forseti ganga til kosninga um
fyrri varaforseta.
Kosningu lilaut:
Oiiöniit ndnr Olafxson, 1. þm. Ilúnv..
með 8 atkv.
Siuiirðiir Iljörleifsson Kvaran lilaut 5
atkv.. eii I seðill var auður.
I’ví næst l.jet forseti fara fram kosningu annars varaíorseta.
Kosningin fór svo. að Karl Einarsson
hlaut 2 atkv.. Sigurður Hjörleifsson Kvaran lilaut 2 atkv.. en 10 seðlar voru auðir.
Yar kosningin því endurtekin.
Illaut þá kosningu
S'iijitrfíar Hjörteifsson Kvaran, 2. þm.
S.-M.. með (I atkv.
Karl Einarsson hlaut 2 atkv.. en 6
seðlar voru auðir.
T’essu nrest voru kosnir skrifarar deildarinnar, að viðhafðri hlutfallskosningu.
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Sætaskipun. — Kusning fastanefnda. — Stjórnarfrnmvörp lögð fram.

Tveir listar komu fram. og voru
báð
tun niif'n tveggja sömu íiianna. eða .jat'nmargra og kjósa skyldi. Eýsti fni'scti Jiá
rjett kjiirna skrifara deihlarinnar. ■ n þeir
voru jtessir:
Hjörtur Snorrasou. 3. landsk. þm. og
Einar Árnason. 2. jnn. Eyf.

Sætaskipun.
Að þessu loknu liltituðu þingnienn. aðrir en ráöherra. forseti og skrifarar. um
stvti sín, samkv. 7. gr. jiingska|lanna. og
fór það á þessa leið :
4.
5.
(i.
7.
S.
9.

sa-ti hlailt : Ingili.jiii a II. Bjai'iiasun.
—
— .Ii’ni .Magnússon.
—
— Sigiii'öiii' .Jónssnn.
—
— Björn Kristjánssoii
—
— .Jóhanip's .Jóhannesson.
—
— Sigiirður
II jörleifsson
Kvaran.
11. —
— Karl Einarssoii.
12. —
— 11iiðn1111nlur (Iiiðí'iiiiisson.
13. —
— Jónas .lónssoii.
14.

—

—

(Iiiðiiniiiilni'

(ilafssoii.

Kosning fastanefnda.
A 2. fundi deiklarinnar. s. d.. kl. (i
síðdegis. voru kosnar fastanefndir. simkv. 1(5. gr. þingskapanna.
Hlutfallskosning var viðkiifó. oe komu
frani við kosningu liverrar nefndar ýmist tveir eða þrír listar. ineð samtals jafnmörgum nöfnum og k.jósa skyldi menn í
nefndina. Kosning í allar nefndir fór því
fram án atkvgr.
Kosnir voru í nefndirnar:
1. Fjárhar/sn(fnd.
Siguröur Iliörleifsson Kvaran.l , . .
I At A-lista
Björn Kristjónsson.
|
Guðmundur Olafsson.
|
Sigurður Jónsson.
)
Karl Einarsson.
— C-----

Afbrigði höfðu áður veriö um það samþykt að skipa fjárhagsnefnd ó mönnum.
2. Fjárveitingancfnel.
Jóhannes Jóhannesson.
Af A-lista.
Ingihjörg II. Bjarnason.
Einar Arnason.
— B- —
Jónas Jónsson.
Iljörtur Snorrason.
— C- —
3. isamgöngumálanefnd.
J'in Magnússon.
|
A-lista.
Sigiiröiir IIjörleifsson KvaranJ "
(I iið'iiundiir Guðfinnsson.
|
B- —
Einar Árnason.
j
Jl.jiirtiir Snorrason.
— C----í. Landbúnadarnefnd.
(Juómundtir ((lafsson,
Sigurðiir Jónsson.

IIjörtur Snorrason.

A-lista.
B- —

Sjávarútvegsnefnd.
Karl Einarsson.
Af A-lista.
Jónas Jónsson.
— B- —
1 ijörn Kristjánsson.
(i. Hkntamálanefnd.
Ingib.jörg II. Bjarnason,
Af A-lista.
Jónas Jónsson.
— B- —
Kai 1 Einarsson.
— C---7. Allsherjarnefnd.
Jón ðlagnússon.
Af A-lista.
siv!!rður Hjörleifsson Kvaran.
(luðmundui' Guðfinnsson.
— B-----

Stjórnarfrumvörp lögð fram.
A sama fundi skýrði forseti frá. að
liigð væru fyrir deildina af hálfu stjórnarinnar þessi lagafrumvörp:
2*
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Stjórnarfrumvörp lögð fram.

A.
Af hálfu dóms- og kirkjumálaráðherra:
Frv. til laga niii varnir gegn kyns.júkdóniuni.

B.
Af hálfu fjármálaráðherra:

Á 21. f'iindi deildarinnar. þriðjudaginn
20. mars. madti

forsætisráðherra (SE): •leg levfi mjer
aö leggjfi fyrir þessa liáttv. deild

1. Frv. til laga iiin ríkisskuldabrjef.
2. — til laga nni skiftimynt úr eirnikkel.

Fruinvarp lil laga tiin lögfylgjur li.júnabands.

C.
Af hálfu atvinnumálaráðherra:

Á :>(). fundi deildarinnar. þriðjudaginn
10. apríl. imelti

1. Frv. til laga um vatnsorkusjerleyfi.
2. — til vatnalaga.
3. — til iaga iim samþyktir iini sýsluvegasjúöi.
4. — til hjúalaga.
ö. — til laga uni breyting á fál;ckralögiini frá 10. núv. 190Ó.

forsætisráðherra (SE): deg leyfi m.jer
aú iegg.jii fyrir þessa liáttv. deild
Frv. til biga iiiii tilbúning ng verslun
llieð úpílllll ii. fl.
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Kosning forseta og skrifara.

c
í n e ð r i d e i I d.
Fyrsti fundur neðri deildar var settur
])á er sameinað Alþingi hafði lokið störfuni á 1. fundi og þeir þingmenn voru
gengnir til efri deildar. er þar áttu sa*ti.
Sátu þessir þingmenn neðri deild •.
1. Benedikt Sveinsson. ]>m. X.-I’.
2. Bjarni Jónsson. þin. Dala.
3. Björn Ilallsson. 2. þiu. X.-M.
4. Einar Þoi gilsson. I. ]>m. (l-K.
ö. Eiríkur Einarssoii. 1. jun. Arn.
(i. (lunnar Sigut'ðsson. 1. þm. Kang.
7. Ilákon Kristófersson. þm. Barð.
s. In«rólfur Bjarnarson. ]>m. S.-Þ.
9. Jakob Möller. I. þin. Reykv.
1(1. Jón Auðiinn •lóiissnii. þni. Isaf.
11. Jón 1 Saldvinssi>n. 2. Inii. Ileykv.
12. Jón Sigurðsson. 2. þm. Skagf.
13. Jón I’orláksson. -3. Inn. líeykv.
14. Eárus Ilelgason. þm. Y.-Sk.
15. Magnús (ruðmundsson. 1. þm. Skagf.
1 (i. Magnús Jónsson. 4. þin. Reykv.
17. Magnús Kristjánsson. þm. Ak.
18. Magnús Pjetursson. ]>m. Str.
1(1. Olafnr Pi'oppé. þm. V.-ísf.
20. Pjetur Ottesen. þm. Borgf.
21. Pjetur Þórðarson. þni. Mýra.
22. Sigurður Stefánsson. þni. X.-Isf.
23. Stefái) Stefánsson. 1. þm. Eyf.
24. Sveinn Olafsson. 1. þm. S.-M.
25. Þorleifur Ouðinundsson. 2. þni. Arn.
2(3. Þorleifur Jónsson. þm. A.-Sk.
27. Þorsteinn Jónsson. 1. ]>in. X’.-M.
28. Þórariim Jónsson. 2. þm. IIúnv.

Yorii allir deildarmenn á fundinum,
nema Sigurður Stefánsson. þm. X’.-lsf.,
er var sjúkur.
ForsiVtisráðherra kvaddi elsta viðstaddan þingmann deildarinnar, Magnús Kristjánsson. þm. Ak.. til að stýra kosningu
forsetii deildaiinnar. Aldursforseti tók við
fundiii'stjórn og kvaddi sjer til aðstoðar
•-1111 fundarskrifara ]>á Stefán Stefánsson.
1. þni. Eyf.. og Þorstein Jónsson, 1. þm.
X.-M.

Kosning forseta og skrifara.
Þá var gengið til kosninga uin forseta
deildarinnar.
Kosningu lilaut
11< ntdikl Srt inssDii, þni. X.-Þ.
nieð 18 atkv.
Þórarinn Jónsson lilaut !• atkv.
Fór þá fram kosning fyrra varaforseta.
og hlaul kosningu
l>Q)h ifvr ./Jií.woa, þm. A.-Sk.
með Ki <itkv.
Þórarinn Jónsson hlant 8 atkv.. Bjarni
Jónsson og Jiikoh Möller 1 atkv. hvor. en
1 seðill var auður.
Þessii íiii'st fór fram kosning 2. varaforseta. og lilaut kosningu
lljttrxi Jóiixttoi), þm. Dala.
með 14 atkv.
(lunnar Sigurbsson. Jón Þorláksson og
Þórarinn Jónsson lilutu 1 atkv. hver. en
10 seðlar voru auðir.
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Kosning forseta og skrifara. — Sætaskipnn. — Kosning fastanefnda.

Þá var gengið til kosninga á skrifuium
deildarinnar og hlutfallskosning viðhöfð.
Komu fram 3 listar; á einum. er merktur var A.. stóö Magnús Guðmundsson. á
öðrum listanum, merktum B. Magnús
Pjetursson, og á þeim þriðja. C-lista.
Þorsteinn Jónsson.
Atkvæði fjellu á þann veg. að A-listi
hlaut 9 atkv., B-listi 7 atkv. og C-lis, i
10 atkv., en 1 seðill var auður. Voru því
kosnir skrifarar deildarinnar.
Þorsteinn Jónsson, 1. þm. N.-M.. <>g
'Magnús Guðmundsson, 1. þm. Skatrf.
Sætaskipun.
Forseti gat þess. að ýmsir þingnnmn
hefðu óskað eftir, að sætaskipun hjeldi-t
óbreytt, og myndi hann telja þau afbrigði frá þingsköpunum samþykt án
atkvgr., ef enginn mælti á móti. Móh.r.li
komu þegar fram. og var þá gengið líl
atkvæða um. hvort þessi afbrigði skyldu
levfS.
Felt að heimila afbrigðin nieð 9 :1<
atkv.. að viðhöfðu nafnakalli. <>g sögðu
jó: BIÍ. EÞ. EE. GunnS. TngB. JB. -ls
JÞ. LTI. MK. ÓP. PG. StSt SvÚ
ÞorlG. ÞorlJ. ÞorstJ. BSv.
nei: BJ. ITK. JakM. JAJ. MG. MJ. MP.
PÞ, ÞórJ.
Var því næst lilutað um sæti deildar
manna. og fór á þessa leið:
5. sæti hlaut Tngólfur Bjarnarson.
fi. — — Sveinn Olafsson.
7. — — Þórarinn Jónsson.
8. — — Gunnar Sigurðsson.
9. — — Bjarni Jónsson.
10. — — Jakob Möller.
12. — — Magnús Pjetursson.
13. — — Jón Baldvinsson.

14.
15.

Einar Þorgilsson.
Þorleifur Guðmundsson
Björn Hallsson.
Pjetur Ottesen.
Olafur Proppé.
•Jón Sigurðsson.
Ilákon Kristófersson.
— Eiríkur Einarsson.
___ Jón Þorláksson.
Lárus Ilelgason.
__ P.jetur Þórðarson.
— Magnús Jónsson.
— Stefán Stefánsson.
Jón Auðunn Jónsson.
— Magnús Kristjánsson.
— Þorleifur Jónsson.
Y;| 'c^ 11. sæti. <>2' var það ætlað
S1 efállssyni.

s;U, i lihuH

--

Ifi.

—

17.
18.
19.
20.
21.

—
—
—
-

•>■>

__

2 ■ >.

—

24. —
25. -2fi. —
27. —
2s. _
2<i._
Lfi ir

S i <_! 11 rð i

■—
—
—
—
—

Kosning fastanefnda.
Á 2.
kosiiine

fuinli
f;i <1;

i.ingska i >;i V ;! • •
höt'5. o< ’■ Vórii

deildarinnar. s. d.. fór fram
ti'fnda samkvæmt Ifi. gr.
1 Iln’ fallskosning var viðk<>sni112'a r á þessa leið :

!. Gjií 1-111111x111 fnil.
ki-i D i 3 listar. A.. B. <>g C.. með
snnil a 1' ,ia fiiiuöi'giini nöfnuin og k.jósa
nefndina. Kosning fór |>\í
'kyhli íneiin
fram án atkvæðagreiðslu. og hlutu sæti :
ll<■ l'll< 1 i II111 :
Maenús I\riu jánsson.
]
. „ , .. ,
I AI A-lista.
I’orh 11 ii r <! n t'inuni tsson
I
-;-g
I-'ram

Mauuús
hui

l i uðniuiid'son,

Aiu'uiun doiisson

Jakob Mölh

r.

1
Jí

—

----

— C-----

?. rji'iri'i 'tiiii/iiiufnd.
l-'rani koinu 3 li'tar. A.. B. og C. A
A-li'ia voru ÞorlJ. EE. IngB. PÞ: á
B-lista ÞórJ. JS. PO; á C-lista BJ. MI’
A.-!istinu hlau.t 12 atkv.
B- —
9 —
C- -—
fi —
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'.KosnÍDg fastanefnda. — Stjórnarfrumvörp lögð fram.

Kosnir voru því í nefndina :
Þorleifur Jónsson.
Þórarinn Jónsson.
Bjarni Jónsson.
Eiríkur Einarsson.
Jón SigurÓsson.
Ingólfur Bjarnarson
og
Magnús Pjetursson,
samkvæmt lilutkesti. er fram fór milli hans
og þeirra Pjeturs Ottesens og P.jeturs
Þórðarsonar. er allir liöfðu lilotið siiinu
atkvæðatölu.
.?. Samgöngumálancf nd.
Tillaga um að skipa nefndina ~ miinnum samþ. með 16:8 atkv. Fram komu '■’>
listar. A„ B. og C. A A-lista vorti ÞorsiJ.
SvO, EH, IngB; á B-lista SS1. IIK. EÞ:
á C-lista PÞ, MJ.
A-listinn ldaut 12 atkv.
B —
— 9 —
C- —
— 6 —
Kosnir voru því í nefndina:
Þorsteinn Jónssou.
Sigurður Stefánsson.
P.jetur Þórðarson.
Sveinn Olafsson.
Ilákon Kristófersson.
Lárus Helgason

og
Magnús Jónsson.
samkvæmt hlutkesti er fram fór milli lians
og Jieirra Ingólfs Bjarnarsoiiar ití Einars
Þorgilssonar. en Jieir hiifðu lilotið siimu
atkvæðatölu.
í. Lnntlhúnatíarnt fnd.
Fram komu 3 listar. A„ B. <>g C„ með
samtals jafnmiirguni niifnum <>g kjósa
skyldi menn í nefndina. og voru J>ví lvstir rjett k.jiirnir án atkva>öagreiðslu:

Stefán Stefánsson.

Af A-lista.

Bjiirn Ilallsson.
Þórarinn Jónsson.

Pjetur Ottesen.
Pjetur Þórðarson.

-— C-----

.5. X/ávarútvegsnefnd.
Fram komu 3 listar, A„ B. og C„ með
samtals jafmnörgum nöfnum og kjósa
skyldi ínenn í nefndina, og voru því lýstir rjett kjörnir án atkvæðagreiðslu:
Stefán Stefánsson.
| Af A-lista.
Jón Baldvinsson.
Einar Þorgilsson.
1 - B- P.jetur Ottesen.
Jakob Miiller.
— C- —

ti. Aientamalanefnd.
Fram komu 3 listar, A„ B. og C„ með
samtals jafnmiirgum nöfnum og kjósa
<kyl<li menn í nefndina. og voru því lýstir rjett k.jiirnir án atkvæðagreiðslu:

Þor-teinn Jónsson.
Oiinnar Sigurðsson.
Sigurður Stefánsson.
Eúiar Þurgilsson.
Magnús P.jetursson.

|

Af A-lista.

}

7. Allsticrjarnefnd.
Fram koinu 3 listar, A„ B. og C„ með
-amtals jafnmörgum nöfnum og kjósa
skvldi menn í nefndina, og voru Jiví l.vstir r.jett k.jörnir án atkvæðagreiðslu:
Gunnar Sigurðsson.
Af A-lista.
B.jiirn ITallsson.
Jón Þorláksson.
B- —
Magnús Cuðinundsson.
Magnús Jónsson.
C- —

Stjórnarfrumvörp lögð fram.
Á sama fundi madti
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Stjórnarfrumvörp lögð fram.

forsætisráðherra (SE): Jeg leyfi mjer
lijer með að leggja fyrir þessa liáttv. deild
7 lagafrumvörp. sem sje:
1. Frv. til laga uni afnám biskupsembættisins.
2. — til laga um undanþágu frá lögum nr. 91. 14. nóv. 1917. um aðflutningsbann á áfengi.
3. — til laga um afnám yfirskjalavarðaremba-ttisins við Þjóðskjalasafn
Tslands.
4. — til laga um breyting á sveitarstjórnarlögum 10. nóv. 1905.
5. — til laga uin nýja enibautaskipun.
G. — til laga uni mannlalsþing.
7. — lil laga um afnáiii landlæknisemba'HÍsins ng sidi'nuii be i 111 ri gð isráðs.
Forseii skýrði frá. að ennfremur væru

3. Frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920
og 1921.
4. — til fjáraukalaga fyrir árið 1922.
5. — til laga um tekjuskatt og eignarskatt.
G. — til laga um breyting á lögum nr.
74. 27. júní 1921. um tek.juskatt
dg eignarskatt.
7. — til bigii uni breyting á liigum nr.
i)(í. 27. júní 1921. um fasteignaskatt.
S. — til laga uiii framlenging á gildi
bigii uin út flutningsgjald.
9.

--

til biga

iini vcrðtoll á nukkrinn

viirut egundiun.

B.
Af hálfu atvinnumálaráðherra:
1. Frv. 1Í1 laga uni vitabyggingar.
2. — til bigii iini einkaleyfi.

liigð fvrir deildina af liálfu stjórnarinnar

þessi lagafrumvörp:

A.
Af hálfu fjármálaráðherra:
1. Frv. Fil fjárlaga t'yrir árið 1924.
2. — til lagti uni siimjiykt á landsreikuingntun 1920 ug 1921.

Á 40. fundi deildariniiiir. fimtudaginn
12. aiiríl. niaTti
fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg leyfi
lll.jel' ll.t'-l' llieð ;|ð

lee'g.ja fvril' lliit t V. lleild

Frv. til l'.iá i'iiuka laga fyrir árið 1923.

Lagafrumvörp samþykt
1.

Dómþinghár.

A 7. fundi í Xd.. þriðjudaginn 27. febr.,
var útbvtt:
Frumvarpi til laga inn sjerstakar dómþinghár í Mosvalla- og Flateyjarhreppum
í Vestur-Isafjarðarsýslu (þmfrv.. A. 35).
A 10. fundi í Xd., föstudaginn 2. mars,
var frv. tekið til 1. u m r.

Flm. (Jón Auðunn Jónsson): Eins og
liáttv. deild mun hafa sjeð af ástæðum
fyrir þessu frv., þá hefir nú Mosfellshreppi verið skift í tvö hreppsfjelög. Þar
sem nú hreppsnefndir þessara hreppa liafa
óskað eftir því, að hver hreppur skuli
liafa sína sjerstöku dómþinghá, sje jeg
ekki ástæðu til annars en verða við þeirri
ósk. Jeg hefi svo ekki meira að segja um
þetta. en leyfi mjer að leggja það til. að
frv. verði. að lokinni umr.. vísað til allslin. Jeg skal taka það fram, að jeg er
samþykkur brtt. þeirri. sem komið liefir
fram við frv.

Frsm. (Gunnar Sigurðsson): Eins og
nál. ber með sjer, þá hefir allshn. fallist á frv. á þskj. 35 ásamt brtt. á þskj.
43. Xefndin biður það lagað í meðförum.
að í brtt. eru hrepparnir hafðir í eintölu. sem á að vera fleirtala. Þetta hefir
sheðst inn af vangá, annaðhvort í handriti eða hjá prenturunum.
ATKVGR.
Brtt. 43,1 (ný frvgr.) samþ. með 22. shlj.
atkv.
— 43.2 (ný fyrirsögn) samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj. atkv„ með fyrirsögninni:
Frumvarp til laga um sjcrstakar dómþinghár í nokkrum hreppum.

Á 17. fundi í Xd., laugardaginn 10.
mars. var frv. tekið til 3. u m r. (A. 78).
Enginn tók til máls.

ATKVGR,

ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. atkv.
og til allsherjarnefndar með 12 shl.j. atkv.

Frv. samþ. með 16 shlj. atkv. og afgr.
til Ed.

Á 15. fundi í Xd„ fimtudaginn S. mars.
var frv. tekið til 2. u m r. ÍA. 35. 43. n
641.

Á 14. fundi í Ed„ s. d„ var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.
('A. 78).

Alþt.

1923.

B.

í35. löggjafarþing).

3
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Dómþinghár. — G-áðaostur.

Á 16. fundi í Ed.. þriðjudaginn 13.
niars. var frv. tekið til 1. u m r.

Sigurður Jónsson:

.Teg man ekki,
hvort þetta frv. var sett í net'nd í liv.
Xd. eða ekki. en samskonar mál var h.jer
á I'erðinni í fyrra og fjekk þá góðan byr.
og því vil jeg leggja til. að frv. verði
látið ganga nefndarlaust gegnum þessa
háttv. deild.
ATKYGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 12 slil.j. atkv.

Á 1S. fundi í Ed.. föstudaginn 16. mars.
var frv. lekið til 2. u m r. ÍA. 7S>.
Enginn tók til máls.
ATKYGR.
Frvgr. samþ. með 11 shl.j. atkv.
Fyriisögn miiii]). án atkvgr.
Frv. vísað til 3. uinr. með 12 shl.j. atkv.

Á 21). fundi í Ed.. mánudaginn 19.
mars. var frv. tekið til 3. u m r. (A. 75).
Enginn tók til máls.
ATKYGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr.
sem
1 u fj f r á A1 J) i n g i.
fSjá A. 1781.

2.

Gráðaostur.

A 6. fundi í Ed.. mániidaginn 26.
febr.. var úthýtt:
/•’iiniira)pi til bigti n»> frrAJimtt ff/rir
.1/t'lnittiii firiiðtiurt < þmfrv.. A. 33 ).
Á 7. fundi í Ed.. miðvikiidaginn 28.
febr.. var frv. tekið til 1. u m r.
Flm. (Jónas Jónsson): I’etta er ekkert stórmál. en frekar má lel.ja það stefnumál.
Eins og flestum niun kunnugt. hafa li.jer
verið gerðar síðustu 10 árin töluverðar
tilraunir með að húa til vandaðan ost.
sem nefndnr hefir verið gráðaostur. Ilefir liann verið gerður eftir fyrirmynd
Roehefort-ostsins franska. Ostur þessi hefir verið dýr vara. en er nú ódýr. sökum
þess. að Frakkland. sem mest framleiðir
af honuin. hefir nú m.jög lágt gengi.
T’að. sem fyrst og fremst mivlir með því.
að tilraunin s.je studd til þrautar. er það.
að framleiðsla okkar er að mestu lirávörur. sem fluttar eru óunnar út úr landinu.
og hafa því m.jög þröngan markað.
En önnur aðalástæðan fyrir því. að
menn hafa lagt út i að framleiða þennan
gráðaost. er sú. að með ]>ví er gerð tilraun til að opna sveitabænduni aðgang
a ð h e i m sm a rka ð inum.
I frv. þessu er gert ráð fyrir að verðlauna hvert kg. af úrvalsosti. sem út er
flutt. með 50 auruni. Þó má ekki verja
til þess yfir 5000 kr. Gæti svo farið. að
ekki þyrfti einu sinni að nota alla þessa
upphivð.
Xú er aðeins eitt bú h.jer á landi. er
starfar í þessa átt. Er það í Þingeyjarsýslu. Á ]>að mjög erfitt uppdráttar. og
er frv. þetta borið fram eftir beiðni
liinna helstu manna. sem að því standa.

37

Lagafrumvörp samþykt.

38

Gráðaostnr.

því að búið verður að liætta, ef það fær
engan styrk. En það má telja illa farið, ef búið yrði að hætta áður en fullsannað er, hvort unt er að koma við þessari framleiðslu hjer á landi.
Þó að frv. þetta nái frani að ganga. þá
er ekki til þess ætlast, að það gildi nema
tiltölulega stuttan tíma. eins og fordamii
eru fyrir. þegar smjörhúum var veittur
samskonar styrkur.

ATKVGR.
Frv. vísaö til 2. umr. með 9 slilj. atkv.
og til fjárveitinganefndar með 7 slilj.
atkv.

A 12. fundi í Ed„ fimludaginn 8.
mars. var frv. tekið til 2. u m r. ÍA. 33.
n. (53).

ostabúið hefir liaft 4—5 manns. til náms,
sem síðar geta starfað við ný bú. En
meðan alt er í óvissu, er ekki hyggilegf
að byrja víðar að sinni.
ATKVGR.
Brtt. 65.1. (ný 1.
atkv.
— (55.2. (ný 2.
atkv.
— (»5.3. i ný 3.
atkv.
— (55.4. samþ.
Erv. vísað til 3

gr.) samþ. með 10 shlj.
gr.) samþ. með 10 shl.j.
gr. i samþ. með 10 shlj.
án atkvgr.
umr. með 12 shlj. atkv.

Á 14. fundi í Ed„ laugardaginn 10.
mars. var í'rv. tekið til 3. u m r. (A. 79).
Enginn tók til máls.

Frsm. (Jónas Jónsson):

Þessu frv.
var vísað til f.jvn.. og hún hefir komist
að þeirri niðurstööu. að rjett sje að mæla
með frv. með nokkrum breytingum. Jeg
álít þær til bóta. og jeg er þakklátur hv.
þm. Seyðf. (JóhJóh). sem á mikinn þátt
í því að samræma frv. við eldri lög nm
verðlaun fyrir útflutt rjómabúasmjör. Jeg
hefi áður gert grein fvrir frv.. og hreytingarnar fara allar í þá átt að tryggja
það. að landssjóður greiði ekki þessi verðlaun nema undiihúningur verði nægilegur. Sú hreyting, að lögin eigi að gílda til
2 ára. er miðuð við það. að þá mun fullreynt. hvort ostagerðin getur horið sig
eða ekki. Það er næstum því óhugsandi.
að starfað verði nema á einum stað þessi
2 ár. en ef reynslan sýnir. að þessi atvinnuvegur getur borið sig. þá er líklegt. að hann verði rekinn víðar. því að

ÁTKVGR.
Frv. samþ. með 10 sblj. atkv. og afgr.
til Xd.

Á 17. fundi í Xd„ s. d„ var frv. úthýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.
(Á. 79).
Á 19. fundi í Xd„ þriðjudaginn 13.
mars. var frv. tekið til 1. u m r.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.
og til landhúnaðarnefndar með 17 shl.j.
atkv.
3
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Á 23. fundi í Xd., mánudaginn 19. mars.
var frv. tekið til 2. u in r. (A. 79. n.
13S).

Frsm. (Stefán Stefánsson): Þegar frv.
þetta var til 1. unir. lijer í hv. tleild. var
því vísað umræðulaust til landbn. Xefndin liefir íiiugað það rækilega og fallist á
að ráða liv. deild til að samþykkja það.
Frá því að frv. var flutt í liv. Ed.
liefir það tekið talsvert verulegum breytingum. Flm. (JJ i ætlaðist til. að það
gilti einungis iini yfirstandandi ár. en
þegar hv. fjvn. Ed. athugaði það nánar.
áleit ln'in. að 1 ár mundi ekki verða nægilegur reynslutími, heldur yrðu lögin að
gilda í 2 ár. I 1. gr. er því ákveðið. að
árin 1923 og 1924 skuli veita úr ríkissjóði alt að 50 aura verðlaun fyrir hvert
kg. af úrvals-gráðaosti. sem út er fluttur.
þó ekki yfir 5000 kr. alls hvort árið. Það
má naumast búast við því. að meira verði
framleitt af þessari vöru, að minsta kosti
ekki af úrvalsvöru. heldur en svarar þes;ari verðlaunafúlgu. En ef svo mikið skyldi
verða framleitt þessi 2 ár. að 5000 kr.
hrykkju ekki til 50 aura verðlauna á kg.
árlega. þá verða verðlaunin lægri á
livert kg. Þetta frv. er þannig í samræmi
við lögin um verðlaun fyrir útflutt smjör.
og ef jeg man rjett. voru hæstu verðlaun
þar 50 aurar á kg.
2. gr. er um hin sjerstöku skilyrði fyrir
því. aö verðlaun verði veitt. Xefndin áleit
ekki unt að ganga lengra í því efni. Þó
hún sjái hins vegar. að vafasamt nnuf
vera. hvort nokkur hafi svo fullkomna
þekkingu á þessari framleiðslutegund. að
liann geti fyllilega greint. hvað sje 1.
flokks vara og hvað ekki. En tilbúningur
þessarar vöru er svo nýlega byrjaður. að
ekki virðist auðið að ganga tryggilegar
frá þessu. Sennilega hefir enginn full

komna þekkingu í þessari grein, nema sá
eini maður. sem staðið hefir fyrir ostagerðinni. herra Jón Guðmundsson. En nú
hefir hann þó kent nokkrum mönnum.
s.jerstaklega síðastliðið sumar. og mætti
búast við. að þeir verði mjög bráðlega
hæfir matsmenn. Annars er ákveðið. að
Búnaðarfjelag Islands vel.ji matsmennina.
Jeg skal svo fyrir linnd nefndarinnar
nnela með því. að frv. verði samþ. óbreytt.
Það er ætlun niauna. að h.jer sje um atvinnurekstur að ræða. er með tíð og tíma
geti orðið m.jög arðvamlegur fyrir okkar
landbúnað. og beri því að styð.ja hann
allríflega, meðan hann er á tilraunastigi.
því að enn er eftir að útvega markað erlendis, víðar en gert liefir verið. og marga
erfiðleika er við að stríða, vont húsnæði. erfiða mjólkurflutninga o. s. frv.
En þegar annars vegar er von um aröva-nlegan atvinnuveg. og landbúnaðurinn
hins vegar í vanda staddur. þá má óefað
búast við því. að þessu framlagi og jafnframt tryggingarákvæðunum verði vel
tekið.

ATKVGR.
1. gr. santþ. með 22 slilj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 21 shl.j. atkv.
A 25. fundi í Xd.. miðvikudaginn 21.
mars. var frv. tekið til 3. u m r . (A. 791.
Enginn tók til máls.
ATKVCIR.
Frv. samþ. með 17 : 1 atkv. og afgr. sem
1 i'i ij f r á A 1 þ i )> (/ i.
(Sjá A. 1971.
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Dragnótaveiðar.

3.

Dragnótaveiðar.

A 16. íundi í Nd., föstudaginn 9. mar-.
var útbýtt:
Framrarpi til latjtt iun htimild fjrir
rikiiiíítjóriiiiiti til ati bamiti dratjiiótari iiíar
i laitdhelgi (þmfrv.. A. 83).
A 18. fundi í Nd.. mánudaginn 12.
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Prsm. (Einar Þorgilsson): Þetta frv.
er flutt af sjútvn. að tilhlutun atvinnumálaráðunevtisins og stjórnar Fiskifjelags
íslands. Saga málsins er svo ítarlega sögö
í greinargerðinni fyrir frv.. að engin þörf
er ab fara mörgum orðum um það hjer.
Atvinnumálaráðuneytið hafði vísað málinu til stjórnar Fiskifjelagsins og leitað
álits þess um það. hvort gerlegt væri að
leyfa dragnótaveiði í landhelgi. Stjórn
Fiskifjelagsins svaraði á þá leið. aö varhugavert væri að hanna hana með öllu
að svo stöddu. en taldi hins vegar rjett
að veita landsstjórninni heimild til að
hanna þetta. er hún teldi fulla ásta'ðu
til þess fyrir hendi.
•Jeg sje svo ekki ástæðu til að fjölyrða
frekar um þetta. en leyfi mjer að gera
þab að till. minni, að málinu verði vísað
til 2. umr.. að þessari umr. lokinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 slilj. atkv.

Á 20. fundi í Nd.. miðvikudaginn 14.
mars. var frv. tekið til 2. u ni r. (A. 83 >.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. nieð 15:2 atkv.
2. —6. gr. samj). með 14:2 atkv.

Fyi irsögn sam]). án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 16:1 atkv.

Á 21. fundi í Nd„ föstudaginn 16. inars.
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 83).
Enginn tók til máls.

x

Frv. samþ. með 17:1 atkv. og afgr.
til Ed.

Á 19. fundi í Ed„ laugardaginn 17.
mars. var frv. útbýtt eins og það var
samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 83).
Á 21. fundi í Ed.. þriðjudaginn 20.
mars. var frv. tekið til 1. u m r.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj.
atkv. og til sjávarútvegsnefndar með 9
shlj. atkv.
Á 31. fundi í Ed„ miðvikudaginn 4.
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 83,
n. 252).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Frsm. (Karl Einarsson):
Jeg ætla
ekki að fara mörgum orðum um þetta, en
læt mjer nægja að vísa til ástæðna frv.
eins og Jiað liggur fyrir. Það er undirbúið af sjútvn. Nd„ en borið fram að
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tilhlutun stjórnarinnar. Þaö er að mínu
áliti ekkert athugavert í frv.. nema ef vera
kynni það. að stjórnin ákveður sjálf hegninguna fyrir brot á reglugeröum eöa
bönmnn, sem hún setur. En það þarf þó
ekki að óttast. því að hegningin verður
venjulega sektir. eða gert upptækt afli og
veiðarfæri. en það mun ekki gert nema
við ítrekað brot.

samþvkk. IIv. frsm. i.KE) gat þess. að
þaö gæti kannske verið varasamt aö láta
stjórnina ákveða refsingarnar. en eins og
hann tók fram. er lijer aöeins að r;eöa
um sektir. og ef ítrekað er lirot. þá afli
og veiðarfieri uppt;ek. svo jeg liygg það
sje ekki neitt varasamt að láta stjórnina
ráða. Annars hefi jeg ekkert á móti því.
að hv. deild setti föst ákvæði um þetta.
ef henni virðist það rjettara.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Af því
að frv. 'þetta er borið fram aö tilhlutun
stjórnarinnar, kann jeg betur við að segja
um þaö nokkur orð. Það er þó í rauninni óþarft, því að greinargeröin ber nieö
sjer. livers vegna frv. er fram komiö. Það
hafa komið fram kvartanir frá einuin
Jireppi í Gullbringusýslu, Gerðahreppi. að
þar tíðkuðust fiskveiðar með þessári veiöiaöferð. llreppur þessi er mjög illa kominn
fjárliagslega og sveitarstjórninkennirþaöað
mestu leyti þessari veiðiaðferð. Þess vegna
áieit stjórnin sjálfsagtað lilaupa undirbagga
með hreppsbúum. og þaö meöfram af því.
aö mál út af þessu liafa verið fyrir dómstólunum lijer og í Ilafnarfirði. en dómararnir treystust ekki til að d;ema skipstjóra í sektir eftir löguiium um ólöglegar botnvörpuveiöar í landhelgi. Þá
rannsakaði stjórnin. Iivort þessi veiöiaðferö mundi annarsstaöar bönnuð. og komst
að þeirri niðurstöðu. að í Skotlandi v;eri
veiði meö dragnót bönnuð nema á sjerstökum svæðum. Stjórnin siieri sjer þá til
Fiskifjelagsins. og þó að stjórn þess teldi
vafasamt. livort rjett væri aö banna þessa
veiðiaðferð. þá varö niðurstaöan sú. að
ekki v;eri rjett að meina hreppum. sem
yrðu fyrir þungum búsifjum af henni.
að gera ráðstafanir gegn því. Ef þetta
frv. verður samþykt. er þetta heimild fyrir viðkomandi hreppsbúa að fá þessa
veiöiaöferð bannaða. ef stjórnin er því

Jón Magnússon: -Teg álít rjettara,
einkum vegna eftirdæmisins. að setja sektarákv.eöin í lögin sjálf. Vil jeg skjóta
því til hv. nefndar. hvort liún vill ekki
taka þaö til atlmgunar.
ATKVGK.
1. gr. samþ. með S shlj. atkv.
2. —(i. gr. samþ. meö 9 slilj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. meö 10 shlj. atkv.

Á 33. fundi í Ed.. föstudaginn (i. apríl.
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 83).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. meö 11 shlj. atkv. og afgr.
sem
I i) g f r <í A l ]) i n g i.
(Sjá A. 288V

45

Lagafiumvörp samþykt.

46

Tekjuskattur og eignarskattur.

4. Tekjuskattur og eignarskattur.
Á 1. fundi í Sþ.. mánudaginn 19. febr..
var útbvtt frá Nd.:
Frinnrarpi til lnya uni breytiny á löyidii nr. ?í, 27. júní lt/21, uiii tckjuskatt
uy eiynarskatt (stjfrv.. A. 13).

Eitt atriði. sem jeg tel liæpið. vildi jeg
líka minnast á í þessu sambandi. og það
er. livort ætlast sje til þess. að útsendir
konsúlar verði skattskyldir bjer. eins og
lielst virðist liggja í frv.. en það getur
tæplega samrýmst alþjóðarjetti.

Fjármálaráðherra
Á 4. fundi í Nd.. fimtudaginn '22.
febr.. var frv. tekið til 1. u ni r.

Fjármálaráðherra

(MagnJ):

Þetta

litla frv. er í rauninni aðeins útdráttur
úr fyrra frv.. sem rætt var lijer á undan, þar sein teknar eru helstu breytingarnai', sem h;egt er að láta koina til framkvæmda þegar á þessu ári. Það leiðir
af sjálfu sjer. að ekki er unt að fara
fram á breytingar á þeim atriðuni. seni
snerta þegar frani koniin framtöl. En
hins vegar er það nauðsynlegt. að þeim
breytingum. sem þingið á annað borð ga’ti
fallist á. yrði braöað eins og unt er. og
leyfi jeg mjei' að vænta þess, að þetta
verði athugað í söniu nefnd og hitt frv.
á undan.

Magnús Guðmundsson: .Jeg saknaði
þess úr ræðu liæstv. fjrb. (Magn.J ). að
bann skyldi ekki gefa neina áætlun um
ábrif þessara breytinga á árinu 1923. því
að varhugavert er að samþykkja ákvæði
um slíka tekjuminkun. sem lijer er uni
að ræða. þar seni búið er að samþykkja
fjárlög fyrir yfirstandandi ár. Jeg vil því
leyfa mjer að gera þá fyrirspurn til
bæstv. ráðberra. bvort liann bafi ekki gert
sjer þess grein. með sjálfum sjer að
minsta kosti. hver áhrif á tekjuskattinn í
beild sinni þessi ráðgerða breyting mundi
hafa.

(MagnJ):

Mjer

virðist fyrirspurn bv. 1. þm. Skagf. (MG)
alveg rjettmæt. og skal geta þess. að innan skamms mun koma frá Hagstofunni
skýrsla um árangur tekjuskattsins. Þó var
þetta auðvitað atbugað eins og unt var áður og farið eftir þeim gögnum. sem þá
var hægt að fá. þó fresturinn til endurskoðunarinnar sje bins vegar mjög stuttur
í giimlu lögunum til þess að fullkomin
reynsla geti verið fengin til að byggja á.
l'm skatt konsúlanna í 5. gr. skal jeg
aðeins geta þess. að þar er ekki um eiginlega efnisbreytingu að ræða. beldur aðeins feld niður óþiirf ummæli. sem valdið
bafa misskilningi. Það getur sem sje komið fyrir. að eonsul eleetus sje livorki íslenskur þegn nje þegn þess ríkis. sem
bann er konsúll fyrir. heldur einbvers
þriðja ríkis. En fyrir því er ekki nokkur
fótur í þjóðarjetti. að slíkir menn eigi að
vera undanþegnir skatti. þó hjer bafi það
komið fyrir, að þeir liafi farið fram á
það, og með tilliti til þess er umrædd
breyting eða skýring á 5. gr. fram komin.

Maguús Guðmundsson: Það er rjett.
að þetta atriði befir komið fyrir og farið
til dómstólanna og gengið þar á móti
blu.taðeigandi konsúl. svo að engin ástæða
er til breytinga á gildandi lögiim. En það
breytir engu um það, að ef 1. gr. frv.
verður samþykt eins og bún er nú. sje
jeg ekki betur en að sendiræðismenn er-
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lendra ríkja verði skattskyldir yfirleitt.
en það fer í bága við alþjóðarjett.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Það er
auðvitað ekki letlunin að skattleggja erlenda sendiræðismenn. enda ómögulegt að
lesa það út úr greininni. seni undanþiggnr skatti ..sendiherra og starfsmenn sendisveita”. þ. e. a. s. nefnir sendimenn annara ríkja frá þeim æðstu til þeirra lægstu.
og þá auðvitað þá. seni þar eru á milli.
Viðbótin við þessa reglu í gömlu skattalögunum er því annaðhvort óþörf eða alveg villandi.
Magnús Guðmundsson: Jeg sje ekki
að nokkur efi geti verið á því, að orðið
„sendiherra" nær ekki til „eonsules missi".
og því er það auðsætt. að ef ákvæðin um
sendiræðismenn eru feld burtu, er engin
undantekning til um þá. og þá verða þeir
skattskyldir. en það er brot á alþjóðarjetti. Vænti ,jeg. að hæstv. ráðlierra
(MagnJ) skilji það.
ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 18 slilj. atkv.
og til fjárhagsnefndar með 17 slilj. atkv.

Á 14. fundi í Xd„ miðvikudaginn 7.
mars. var frv. tekið til 2. u m r. (A. 13.
n. 52 og 53. 54. 67).
Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmundsson): Eins og hin framkomnu nefndarálit bera með sjer. hefir
ekki getað orðið sammála
þessa frv„ og skal jeg í
skýra frá rökum meiri liluta

fjárhagsnefnd
um meðferð
fám dráttum
nefndarinnar.

Fyrst er ]>á þe-s að gæta. að meiri hl.
>-r algerlega mótfallinn þeirri stefnu uin
endurskoðun laganna. sem komið hefir
frain bjá hæstv. fjrli. (MagnJ >. að breyta
ekki í einu lagi öllu. sem ábótavant þykir
eða reynslan hel'ir leitt í ljós að er ólieppilegl. Ilið versta er vissulega að vera altaf
að grauta í lögunum á hverju þingi. Afleiðingin verður sú. að fæstir geta fylgst
með um. hvað gildir. og það mundi verða
mjög óheppilegt fyrir störf skattanefndanna. Xú hefir meiri hl. nefndarinnar það
fyrir satt. að t. d. skattstjórinn hjer í
bænum. sem vitanlega hefir meiri kynni
af þessu en nokkur annar maður á landinu. líti svo á. að ýmislegt fleira þurfi
að laga en stjórnin fer fram á. og er það
næsta merkilegt. að hæstv. stjórn skuli
ekki hafa leitað tillagna hans.
Þessar röksemdir liggja til þess. að
nefndin er á einu máli uni. að rjettast
sje á þessu þingi að breyta ekki öðrum
ákvæðuni en skattstiganum og frádráttarreglunum. sem standa í nánu sambandi
við skattstigann. Ennfremur verður að
breyta endurskoðunarákvæðum laganna. og
jeg verð að álíta rjettara að endurskoða
lögin 1924 en 1925. enda er vafasamt. að
nokkurt ]>ing verði 1925, sbr. frv. það. er
nú er fram komið um fækkun þinga.
l'iii breytingar þær á skattstiganum og
frádráttarreglunum. sem nefndin stingur
upp á, er þess að geta. að meiri hlutinn
gat og getur ekki felt sig við. að enginn
inunur sje gerður á einhlevpum og giftum að því er frádrátt snertir. Ennfremur
þykir oss það rnesta undarlegt og ótilhlýðilegt. að allar tekjur undir 1000 kr.
skuli vera skattfrjálsar. en 5 króna skattur strax og tekjurnar verða 1000 kr.
eða meira. l'r því að 999 kr. eru skattfrjálsar. þá þykir oss þessi eina króna.
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sem fyllir á þúsundið. verða skattgreiðanda ærið dýr og gæti leitt til undandráttar í skattaframtali.
Fyrir meiri hl. nefndarinnar vakir. að
tekjuskatturinn skuli vera alinennur. en
þaö getur hann eigi orðið eftir stjórnarfrumvarpinu. því að í mestuni hluta
landsins mundi einhleypt í’ólk að inikiu
leyti sleppa við skattinn. Aftur á móti
liggur heilbrigður hugsunarháttur á bak
við það. að hver og einn leggi einlivern
skerf til alþjóðarþarfa. og jeg er þess fullviss, að ef gagnstæður liugsunarháttur er
ekki beinlínis uppalinn af ásettu ráði. hefir almenningur ekki á móti því.
Um hinn ný.ja skattstiga meiri hluta
nefndarinnar að öðru levti skal jeg geta
þess. að auk þess. sem heimilaður er frádráttur á aukaútsvörum. er skattstiginn
lækkaður um sem næst 20% á lægstu tekjunuin. Þegar ofar dregur. minkar frádrátturinn smátt og smátt. uns hann
hverfur alveg. þegar komið er upp að
13000 kr. tekjum. Eftir það er skattstiginn hærri en eftir gildandi lögum. en þegar tillit er tekið til þess. að aukaútsvörin
dragast frá — en þau eru einmitt mjög
há af háum tekjum — mun skattur af háum tekjum að líkindum verða svipaður
því. sem nú er. eða dálítið hærri.
Samskattur barna og foreldra hefir í
ýmsu reynst ósanngjarn, og leggur meiri
hl. því til. aö hann falli niður. Þá er eitt
meginatriði í brtt.. að frádráttur fvrir
börn hækki úr 300 kr. upp í 500 kr. Þessi
breyting er mjög mikilsverð fyrir barnamenn. en það eru einmitt þeir. sem eiga
erfiöast með að greiða tekjuskatt. Maður með konu og 5 börn hefir eftir tillögum nieiri lil. leyfi til að draga 3500 kr.
Alþt.

1923. B.

(35. löggjafa rþing).

frá tekjum sínum. Ef um fátækan verkaniann er að ræða. myndi hann að líkindum verða skattfrjáls. En eftir frv. stjórnarinnar fengi hann að draga frá 2500 kr.
og ekki meira. það er að segja. ef tekjur
lians nema 1000 kr. eða meira umfram
þessar 2500 kr.. greiðir liann skatt af
þeirri upphæð. sem umfram er, en annars ekki neitt.
Um hinar aðrar brevtingar, er stj.frv.
ráðgerir. er það að segja, að sumar þeirra
eru rangar að áliti allrar nefndarinnar,
svo sem 2. nigr. 3. gr.. að 3. mgr. 13. gr.
laganna falli burt; þá brtt. hefir enginn
nefndarmanna getað felt sig við. Aðrar
breytingar stjórnarinnar virðast til bóta,
og gæti verið rjett að samþykkja þær, ef
lögin í heild sinni væru endurskoðuð. En
engar þeirra virðast svo áríðandi. að
nokkru máli skifti. hvort þær nái fram
að ganga nú eða eftir 1 eða 2 ár.
•Teg skal geta þess. að í brtt. meiri lil.
á þsk.j. 54 liefir sla-ðst inn prentvilla í
síðustu línu skattstigans: 26% í stað27%.
Jeg geri ráð fyrir. að verði brtt. meiri
hl. samþyktar. niununi við koma okkur
saman um að bæta við síðustu málsgr. í
2. gr. stj.frv.. um að fastákveða lágmarksg.jald af tekjum útlendinga. Um þetta var
nvtt í nefndinni. en liefir gleymst að taka
það upp í till. meiri hl.
I fundarbyrjun var útbýtt brtt. á þskj.
67. frá hv. 3. þm. Reykv. (JÞ). Jeg hefi
ekki liaft tíma til að athuga þær og skal
því geyma mjer að tala um þær þangað
til hv. flm. (JÞ) hefir mælt fyrir þeim.
Þessar brtt. fara fram á allmikla lækkun
og eru því varhugaverðar af þeirri ástæðu.
að þær eiga að öðlast gildi þegar á þessu
ári. en þar sem gengið hefir verið frá
4
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fjárlögunum. getur það koniið sjer mjög
illa að lækka tekjurnar. þar seni liæpiö
er. að nokkuð konii í staöinn.

Frsm. minni hl. (Þorleifur Guðmundsson): Háttv. frsm. meiri hl. (MG) hefir
skýrt nokkuö rjett frá frv. stjórnarinnar.
Það klauf nefndina. aö hún gat ekki orðið ásátt um stefnubreytingu þá. er kemtir fram í stj.frv. og minni hl. álítur til
bóta : að reyna að hlífa þeini sem mest. er
lágar tekjur liafa. en þyngja á þeini. sem
liafa mjög miklar tekjur. Frv. stjórnarinnar fer fram á að lækka aö miklum
mun skatt þeirra. sem lítið eða ekkert
liafa unifrani liið nauðsynlegasta lífsviðurværi. Ilivkkunin kemur fram á tekjiun. er
nema 15000 kr.. og þaðan af lnerri tekjum.
Þetta er alveg rjett stefna. því aö það
er r.jett og víst. að þegar á aö leggja skatt
á tekjur manna. á að taka hlutfallslega
langinest af þeini. sem svo hafa háar tekjur, aö þeir þurfa ekki að nota þ;er allar
til lífsviöurværis.
Þó er ekki víst. að þetta liefði skilið
nefndina. lieföum viö getað fallist á að
fella ur stj.l’rv. akv;eðið um. að tek.jur.
sem nema ekki fullum 1000 kr. eftir lögákveðinn frádrátt. skuli vera skattfrjálsar. Meiri hl. þótti það óviðkunnanlegt.
eins og liv. frsm. (MG) tók fram. aö 909
kr. skyldit skattfrjálsar. en 5 kr. skyldi
greiða af 1000 kr. tekjum. Iláttv. frsm.
meiri hl. (MOl skýröi þetta frá sínu sjónarmiði á þann hátt. að af þessari einu
krónu. sem hjer munar. ætti aö greiöa 5
kr. skatt. En það er ekki rjett. Þessar 5
kr. á að greiða vegna þess. að maðurinn
hefir veriö þess megnugur aö vinna sjer
inn 1000 kr.. en það mun nægilegt til lífsframfæris einhleypuni ntönnum víðast á
landinu.

Minni hl. álítur. að ekki geti komið til
nokkurra mála að leggja skatt á þá. sem
einungis hafa til fivðis. fata og liúsmvöis.
Hann lítur svo á. að margir þeir menn.
er hvgstar tek.jur liafa. g.jaldi þ.jóöinni
m.estan skatt. Þaö eru þeir. sem erfiðust
störf hafa og áliættumest. verkamenn á
sjó og landi. Þeir gjalda fullan skatt. þó
aö liann sje ekki tekinn á þennan hátt.
Þá fann minni hl.. aö frv. stjórnarinnar fór í rjetta átt. að hækka frádrátt fyrir
börn úr 300 kr. upp í 500 kr.. og fanst
mjer liv. frsm. meiri lil. (MGi fallast á
það. En hitt virtist mjer einnig skína í
gegn. að liann ætti bágt með að fylgja
þessu. af því aö þaö var ekki komið frá
hoiium sjálfum. Um það má deila. Iivort
rjettaia sje. þessi tillaga eða það fyrirkomulag. sem nú gildir. því að jafnan
nmii slíkur frádráttur nokkuö af handaliófi. niiðað viö afkomii nianna.
•Jeg skal þá minnast á skattstiga meiri
hl.. og virðist mjer það geta veriö.mjög
varhugavert aö samþykkja liann. Þó að
seg.ja megi. að það sje rjettmætt að draga
sveitarútsvörin frá. liygg jeg. að ríkissjóður muni tæplega þola þaö nú sem stendur. I’tsvörin eru langhæst af hinum liærri
tekjum. og sjeu þau dregin frá. er sýnilegt. aö skatturinn miini minka mest af
þeim tekjum. svo að lítið sem ekkert getur orðið eftir. en þaöan á liann lielst aö
koma. Því er varhugavert að breyta þessu
þegar í stað á þessu fjárhagsári, en þ
sem li.jei- á hinn lióginn er aö ræða um
bráðabirgðafyrirkomulag. er lítil hætta.
þó aö þessi breyting dragist.
IIv. frsm. meiri hl. (MGi sagði. að með
brtt. stjórnarinnar myndi ríkissjóður tapa
að miklu leyti skatti frá vinnufólki í sveit.
Þetta er ekki r.jett. því aö vinnufólk mun
hafa hærri tekjur en 1000 krónur. Aö
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vísu Jiefi jeg Jieyrt. að meiin reikni víða
Þá skal jeg stuttlega atliuga brtt. á
fæði. húsnæði og þjónustu svo lágt. að þskj. 07. frá liáttv. 3. þm. Keykv. (JÞ).
vinnufólkskaup nái ekki þeirri uppliæð. Jeg býst ekki við. að minni hlutinn geti
Þar til er að svara. að ógerningur nmn að verið samþykkur þeim. því að þær fara
gera þessi lög svo úr garði. að ekki sje í þveröt'uga áít. Þær fara að vísu rjettari
auðið að fara í kringum þau. Og liver leið á fyrstu stigunum en lirtt. meiri hlutsem dregur í efa. að f;eði og kaup í sveit ans. En síðan sverja J>ær sig í ættina og
nái 1000 kr.. sá reiknar ekki rjett. Stúlkur vilja lækka skattinn af hæstu tekjunum.
liafa að jafnaði yfir 1000 kr. iMG: Al- Jiar sem síst skyldi.
staðar á landinu.’). Já. ef rjett er reiknað
Minni lil. liefir lagt til. að reynslutími
fæði og húsnæði. En ef einhver er svo laganna um tekju- og eignarskatt verði
lítilsigldur. að liann vinni ekki fyrir 1000 lengdur til 1925. Iláttv. frsm. meiri hl.
kr., er hann iiðrum til liyrði og þá rangt I.MO) sagði. að það gæti tæplega orðið,
að leggja á hann skatt.
vegna þess að á leiðinni væri frv. um
Þessu til sönnunar skal jeg stuttlega stjói narskrárbreytingu. sem meðal annars
sundurliða. hvað vinnandi kvenmaður í færi fram á. að þing yrði haldið einungis
annaðhvert ár. og ef J>að frv. yrði samsveit getur liaft í tekjur á ári:
Yorvinna fvá krossmessu fram að sl;etti þykt. myndi ekkert J>ing verða 1925. En
að minsta kosti ................ kr. 120.00 þessi lög eru ekki komin í gildi. þó að
Sláttur. 9 vikur. 25 kr. á viku — 225.00 liv. þm. (M( 1 i sje luiinn að skrifa J>au.
Frá sláttarlokum til 1. okt. —
25.00 En f;i‘ri svo. að frv. Jians yrði samþykt.
mætti breyta þessu við 3 umr.. ef svo
I’m veturinn til krossmessu
langt
verður á milli umr.
20 kr. á mán...................... — 150.00
Minni lil. tók það ráð að gera ekki
í peningum samtals kr. 520.00 neinar brtt. við stj.frv. Ilann áleit þess
enga þiirf. lieldur leggur til. að frv. verði
Eæði og annar viðurgerningur kr. 1.50 á dag .......... — 547.50 samþykt. Brtt. meiri lil. má að nokkru
leyti kalla útúrsnúning. til þess að svo
Arskaitp samtals kr. 1007.50 líti út. sem frv. stjórnarinnar hafi ekki
Karlmannskaup mun vera frá 1200 upp náð fram að ganga.
í 1800 kr. Jeg f;e ekki skilið. hvernig
Jón Þorláksson: Jeg á hjer brtt. á
menn geta reiknað sjer verkafóll; ódýrara. Skattanefndir geta ef til vill ?e:J:nað þskj. 07 við till. meiri hl. fjárhagsnefndar
fæði á 50 aura eða 75 aura á dag. en við og skal reyna að gera grein fyrir þeim.
Jiví verður ekki sjeð með lagaákvæðum. þó að það verði nieira af vilja en mætti
Það virðist ógerningur að ganga svo frá. vegna hæsi.
Það liggur í auguni uppi. að þegar
að lögunum sje alstaðar beitt rjett. því
að það er vitanlegt. að þeim liefir verið þessi fvrsta endurskoðun tekjuskattslagbeitt misjafnlega í ýmsum hjeruðum; að anna fer fram. ei ekki á öðru að byggja
minsta kosti mun það álit margra ltjer en þeirri litlu reynslu. sem þegar er fengin um. hvernig lögin verki. Mesta eftirí bæ.
4*
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tekt hefir það vakið. hve undarlegt lilut- Reykjavíkur hefir skattur þessi ekki orðí'all er milli þeirrar upphæðar. miii liigð ið óvinsiell. sem auðvitað stafar af því.
er á Keykjavík. og þess skatts. sem kenuir að Jiaim liefir ekki orðið tilfinnanlegur.
af öllu landinu utan hennar. Jeg liefi en í Reykjavík er alt ööru máli að gegna:
furðað mig' mikið á því. að livorki í skyr- þar er uppha-ðin svo gífurlega há. að
ingum við frv. stjornarinnar nje í nal. mismuniirinn á aukaútsvörum og skattinfinnast upplýsingar um það. hvernig liig- um er nær því enginn. Munu flestir samin hafa verkaö. Frá slíku verður ekki mála um það. aö bærinn sje ekki fær um
skýrt. nema með miklum tölum. og á þetta að bera aukaútsvaraupphæðina tvöfalda,
heirna í skýringum við frv., en ekki auð- því að þótt tekjurnar sjeu liærri hjer en
velt aö flytja það í þingræðu, svo að annarstaðar, þá er afkoman ekki það betri.
jafnskilmerkilegt verði. En af því að þetta að til mála geti koinið, að bærinn geti
hefir farist fyrir hjá þeim, er það stóð borið slíkt.
næst. verð jeg að gera ofurlitla tilraun til
J’að fyrsta. sem lá fyrir. var því það
að skýra niálið fyrir liv. deild.
að fá einhverja rjettingu á þessu. en það
Um tekjuskattinn í Reykjavík árið 1922, er svo langt frá því. að svo sje. því að
seni reiknaður er út eftir tekjuniun 1921. stj.frv. fer einmitt í gagnstæða átt. þar
er það að segja, að til skattstofunnar sem það vill fella úr fjölda af lægstu
komu 5288 framtöl, og 1258 öðrtun g.jald- gjaldendunum, sem áreiðanlega eru tilendum var gert að greiða skatt. sem til tölulega fleiri utan Reykjavíkur. Iljer í
samans nam 1437803 kr.
Reykjavíli er það fullur þriðjungur. sem
Við leiðrjettingar og niðurfærslur skatt- greiðir skatt af 500—1000 kr. skattskyldstjóra og yfirskattanefndar fækkaði gjald- um tek.jum. en þessir eiga að falla í burtu
endum niður í 6463. sem samtals báru samkva-mt stjórnarfrv.
1103269 kr. í skatt. Frá öðrum landshlutVið þetta út af fyrir sig liefi jeg litið
um eru ekki fyrir liendi jafnfullkomnar að atliuga, því að það liorgar sig varla að
skýrslur. að því leyti. að ekki liggja fyr- jafna þessuin lága skatti niður og innir breytingar vfirskattanefnda. en upp- lieimta Jiann. en li.jer kemtir annað til
runalega skatthæðin var um 428000 kr.. greina. og það er. að fjöldi manna vill
og mun láta nærri. að áætla eftir því ekki verða ..feldur úr skatti" eins og kallsem orðið hefir li.jer í Reykjavík, að þessi að er.
upphæð verði eitthvað neðan viö 400000
I brtt. mínum fer jeg því fram á það,
kr. Árið 1921 var erfitt fvrir alla. og að þeim verði lialdið í skatti, en að skattátti Reykjavík þar enga sjerstöðu. en urinn verði færður niður. Stj.frv. fer nú
þrátt fvrir þetta fer tekjuskatturinn langt fram á það að lækka skattgjaldið af tekjfram úr því. sem hann var áætlaður á um alt upp að 13—14 þús. kr.. en Jiækka
þingínu 1921.
liann þar fyrir ofan. Er augljóst. þegar
Ileildarupphæðin verður um lþá miljón litið er til reynslu undanfarins árs. að sú
kr. í stab 700000 kr.. sem liann var áætl- liækkun lendir öll á Reykjavík. Hjer í
aður. eða með öðrum orðum tvöfaldur á Reykjavík hafa 57 gjaldendur goldið skatt
pappírnum við það. sem menn ætluðu. að af meira en 20 þús. kr. tekjum. Er þetta
liann myndi verða í meðalári. Utan bein afleiðing þess. að lijer safnast at-
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vinnureksturinn á færri manna liendur en
annarsstaöar. í stj.frv. felst því það. að
skatturinn er lækkaður í öllum landshlutum utan Reykjavíkur, en liækkaður þar.
Brtt. hv. minni liluta hagga þessu ekki.
en þó er jeg þakklátur hv. minni hl. fyrir eina breytingu. þá. að ákvæðið um. að
4r/( arður af hlutafje standi skattfrjálst í
fjelaginu, sem stjórnin vill fella niður. á
að haldast óbreytt eftir till. hans. — hað
færi enda ekki vel. eftir allar umr;eðurnar um tvöfalda skattinn. ef menn
vildu nú nema burtu það litla brot af
sanngirni, sem hlutafjelögunum er nú
sýnt, samanborið við önnur fjelög. — Það
sanngjarna væri auðvitað, eftir því sem
lögg.jöfin er nú orðin. að lilutafjelögin
væru með öllu skattfrjáls. en tekjurnar
skattlagðar hjá hluthöfum eingöngu.
Till. háttv. meiri hl. hafa heldur ekki í
sjer fólgna nokkra rjettingu á þessum
misfelluin laganna. Að vísu er þar ein
tillaga. sem fer í rjetta átt. en allir
fundu aí> var sjálfsögð. sú. að menn
greiddu ekki tekjuskatt af þeim hluta
teknanna. sem fer í sveitarútsvar. Var
sjálfsagt að laga þetta. enda skamt að
leita fyrirmyndar. því að í Danmörku er
svo fyrir mælt. að ekki skuli greiða skatt
af þeim liluta teknanna. lieldur er liann
dreginn frá tekjunum áður en skatturinn
er á lagður.
En meii'i hl. tekur það með annari
hendinni. sem hann gefur með hinni. því
að hann vill lögleiða skattstiga. sem yfirleitt er hærri á lágu tekjunum en stj.frv.
og miklu hærri á háu tekjunum en nú"ildandi lög heimila. Með öðrum orðuni. hann
vill láta ívilnunina. sem lægri gjahlendur
fá. bitna á Reykjavík einni.
Fyrsta brtt. mín fer fram á nýjan
skattstiga. og skal jeg nti skýra liann.

•Jeg hefi fylgt meiri hl. í því að láta
skattinn byrja á lágtekjunum, sem nú er
í lögum. Svo er skattstiginn líkur því. sem
hann er í stj.frv., upp að 10 þús. kr.
tekjum. en eftir till. mínum skulu 500 kr.
dregnar frá fyrir hvern fullorðinn mann
einhleypan. en 1000 kr. fyrir hjón. Mismunurinn á mínum skattstiga og stj.frv.
er sá. að minn er 5 kr. lægri upp að þessari takmörkun, en svo, þar fyrir ofan.
fellur minn skattstigi næstum því saman
við núgildandi skattstiga, en er þó nokkru
hærri.
Auk þessa hefi jeg felt aftan af skattstiganum tekjur yfir 150000 kr., því að
hærri tekjur er þýðingarlaust að hafa á
pappírnum nú.
Það má nú segja. að það felist ekki
mikil rjetting í mínum till. á órjettlætinu
milli Reykjavíkur og annara landshluta.
og það er satt. — En í áttina er þó farið.
Þá sný jeg mjer að frádráttarreglunum.
Meiri hl. vill. að aukaútsvör verði dregin
frá. og ]>að er rjett. En meinið er. að hann
skuli ekki hafa sýnt það með tölum. hvað
miklu sú uppliæð nemi. því ella má búast við. að það verði notað sem grýla og
reynt að telja mönnum trú um, að það
hafi miklu meiri lækkun í för með sjer á
tekjum ríkissjóðs en það hefir. En sökum
þess. hve stutt er síðan till. nefndarinnar
komu út. treystist jeg ekki til að gefa
svo nákvæma áætlun um ]>að sem skyldi.
en skal þó leitast við það að því er
Reykjavík snertir. — Gjaldendur hjer í
Reykjavík munu vera um 6500 og tekjuog eignarskattsupphæðin um 1100000 kr.
eða tæpar 200 kr. á hvern gjaldanda að
meðaltali. Mim láta nærri. að tekjuskattnrinn verði um 150 kr. að meðaltali á
hvern gjaldanda. eða sem svarar skatti af
5000 kr. Má ]>á sjá af þessu. hverju það
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munar, ef aukaútsvörin eru dregin ''
tekjunum áður en þ;vr eru skattaðar.
Skatturinn mundi lækka um h. u. b. 3'é,
ef miðað er við. að útsvörin sjeu yfirleitt
jafnhá og tekjuskatturinn. En þetta mundi
nema 3f>—40 þús. kr. hjer í Reykjavík. og
sýnisi. að þetta yrði ekki mikil lækkun á
tekjuskattsuppluvðinni í heild sinni. Einhvei.ju getur lijer skakkað. en aldrei miklu.
En jeg vil b.eta því við. að alveg eins og
um aukaútsvörin stendur á með þann
tekjuskatt. sem greiddur hefir verið fyrir
undanfarið ár. — Það er ór.jettmætt að
láta g.jaldandann greiða skatt af því. sem
liann liefir goldið í skatt á undanförnu
ári.
Er því auðsivtt. að hvorttveggja þetta
á að dragast frá áður en skatturinn er
lagður á.
Þá vildi jeg svara hv. frsm. tneiri hl.
(M G i nokkrum orðum. ITann kom með
þá mótbáru. að varhugavert væri að hvkka
skattinn. sökum þess. að fjárlögin væru
nú samin með áivtlun um tekjuskatt. Þessi
fjárlög áætla tekjuskattinn 900000 kr„ en
eftir m.jiig erfitt ár 1921 verður ]»essi
skattur 1500000 kr. Er vafalaust. að verði
framtöl r.jett 1922. þá verður upphæðin
enn hærri. sökum þess, hve árið hefir verið betra. Það er }»ví einsætt. að það er
óhætt vegna fjárlaganna að gera einhverja
breytingu á skattinum til hvkkunar. En
það er víst. að það borgar sig að nema
burtu þá þyrnana við lög þessi. sem mest
hafa stttngið. Er það mjög áríðandi. að
skatturinn verði sem vinsadastur. svo að
framtölin verði sem rjettust.
Að því er snertir hina afarmiklu luvkkun á tekjuskatti hárra gjaldenda. sem
bæði stj.frv. og till. meiri hl. fara fram
á. þá verð jeg að minna á.það. að liáar
tekjur hjer á landi. þegar annars er um
þær aö ræða. stafa nær ávalt frá atvinnu-
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rekstri. en þess verður að gæta. að atvinnurekstur hjer á landi er yfirleitt mjög
áhættusamur; þótt vel gangi í ár. getur
vel svo farið. að hann gefi lítinn eða engan
arð næsta eða jafnvel nídstu ár. Eru því litlar líkur til þess. að gjaldendur fái staðist það. ef of mikið verður tekið af afgangi góðu á-anna í þarfir Iands ,.g • vt u
ar. því }>á verður of lítið eftir til að m-eta
vondu árunuin með. I sambandi við þetta
má og ekki gleyma því. að búast má við,
að g.jiild til sveitarþarfa verði reikntið
eftir siiinu stigtölum og g.jöld til landss.jóðs. og verðiir þá að margfalda tiilur
skattstigans með tveimur. svo iill gjaldaupplnvðin komi fram. Maður. sem liefir
ea. 20 þús. kr. tek.jur á góðu ári. á samkvivmt frv. >tjórnarinnar að láta af liendi
20', af ]»eiin til landssjóðs. og annað eins
má þá gera honum að gjalda til sveitareða lnejarþarfa. eða með. iiðrum orðum 2.-,
hlula af tek.jum sínum. Verður þetta því
ólijákvamiilega til þess að draga úr liingun manna til að fást við áhættusaman atvinnurekstur. sem landinu þó er alláríðandi. að ekki falli niður.
Það væri því gott að hafa fyrir augum
álit annara þ.jóða. sem lengur liafa búið
við svipaða tekjuskattslöggjöf en v.jer, 1
d. Dana. I Danmörku er af 20 þús. kr.
tek.jum goldið í skatt ea. 11—12',' og til
biv.jar- eða sveitarþarfa ekki meira en
þessu nemur. eða jafnvel minna: svo að
á þessu stigi tekna er stigluvkkunin hjá
oss. samkvivmt frv. stjórnarinnar. orðin
tvisvar sinnum hraðgengari en samskonar stighækkun í Danmörku. Þetta eitt
jvtti að vera nóg til að benda á. hvort h.jer
s.je ekki þegar of langt gengið í þessu
efni: að öðru leyti mun jeg ekki fjölyrða
um það að sinni. en v.vnti þess. að atvinnurekendur }»eir. er þetta mál snertir.
láti og eitthvað til sín lieyra um þetta.
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Svo ætla jeg. Til þess aö taka alt með. að
nefna þaö. að ef hjer eru til einhverjir
tnenn. sem hafa 20—25 þús. kr. tekjur
af eign. eða þar yfir. þá er það auðsætt.
ef hjer á að fara mun lengra í skattaálögum en í nágrannalöndunum. að þá flytja
þeir á brott hjeöan — flýja. og það er
ekki til gagns fyrir landið í heild sinni.
Ilvað sem mönnunum líöur. þá er það
tap fyrir landið. því eignir þessara manna
eru okkur eins góöar og livert annað
rekstrarfje. sem fyrir iiendi er í landinu.
1 Danmörku eru nú skattar þessara
manna svipaðir og þeir eru hjer nú. og
mun )>að landinu fyrir bestu aö láta við
svo búið standa.

Jakob Möller: Jeg verð að byrja mál
initt með örfáuni orðum um stefnur í
skattamálum yfir höfuö. vegna þess. að
það ræöur afstöðu minni til þessa máls
nú: enda var mjer og sjerstaklega gefið
tilefni til ]>ess í ræðu hv. samþm. míns.
3. þm. Reykv. ÍJÞi.
Þaö, sem aðallega markar stefnur í
þessum inálum. er það. hvort hafa skuli
beina skatta eöa óbeina. Ef tekjuskatturinn veröur rýrður mjög verulega. verður
óhjákvæmilegt að hækka óbeinu skattana.
tollana. Jeg er og hefi ávalt verið þeirrar skoöunar. að langhollast muni vera að
halda sjer sem mest við beinu skattana.
Menn svíkja sjálfa sig á liinum sílnvkkandi tollum. Háttv. samþm. minn (JÞi
taldi ekki mega ganga of na-rri góöærisgróða luvrri gjaldenda. vegna illæris þess.
er altaf ba-ri að höndum annað veifið.
Ilvað nnvtti ]>á um það segja. ef teknir
eru háir óbeinir skattar bæöi í góðum og
vondum árum. hvernig sem gengur.’ Af
hverjum togara eru nú t. d. borgaöar ea.
5 ])ús. kr. í óbeinan skatt. þ. e. í útflutningsgjald. hvernig seni árar. Þessí óbeini

skattur er einnig tekinn af tapi vondu
áranna. en hv. samþm. minn (JÞ) hefir
ekki mælt með því. að þessi skattur yrði
feldur burt. og bendir þaö ekki á umhyggju fyrir einum áhættumesta atvinnuvegi Iandsins. En til þess að útflutningsgjaldinu verði af ljett. er óhjákvæmilegt
að afla tekna í þess stað meö beinum
sköttum. Tekjuskattur er aldrei tekinn
nema af beinum tekjum, og ef misfellur
liafa orðiö á því. er auðvelt að kippa því
í lag. Það má athuga þaö, viðvíkjandi
óána-gju þeirri. sein vart hefir orðið í
Iíeykjavík út af beinum sköttum. hvora
leiöina skuli halda. livort Iækka skuli
tekjuskattinn eöa aðra skatta. Jeg er
þeirrar skoöunar. að það eigi ekki að
lækka skatt á liáum tekjum. lieldur einhverja óbeina skatta. Tekjuskatturinn af
la-gri tekjum. og þá einkum miðlungstek.junum. var of hár í fyrstu. og þess
vi gna vil jeg ásamt meiri hl. nefndarinnar la-kka skattinn á hvgri tekjnnum. en
vinna ]>á lækkun aö einhverju leyti 'upp
á skattinum af hærri tekjunum, og eins
og hv. samþm. minn (JÞi hefir þegar
tekið fram. nemur sú upphæð alls eigi
svo litlu. þegar á alt er litið.
IIv. samþm. minn (JÞi áfeldist nefndina fyrir aö hafa ekki athugað. hvernig
skatturinn kæini niður og hver áhrif
hvkkun hans heföi á upphæð alls skattsins. Þetta frv. þarf nú að ganga fram
á stuttum tíma. og nefndin haföi ekki
tíma til aö afla sjer upplýsinga til þess
eða aö gera útreikninga í þá átt.
Þetta hefði ])ó mátt sjá aö nokkru leyti
að því er snertir Iíeykjavík. og þegar
nefmlin var búin að skila áliti sínu. gerði
jeg lauslega áa-tlun um. hve mikil lækkunin mundi verða fyrir la-kkun hundraðstiilu skattstigans. miöað við skattinn
li.jer í Reykjavík. Jeg liefi komist að
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þeirri niöurstöðu, að lækkun skattsins af
lægri tekjunum muni þá vinnast upp með
hækkuninní á hærri skattinum. En þá er
ekki tekið tillit til þess, aS nú er gert ráS
fyrir að hækka barnafrádrátt og aS leyfa
frádrátt aukaútsvara frá skattskyldum
tekjum. Ilvað þann frádrátt snertir. er
ekki auðvelt að áætla. hver hann verður
eða reikna út. hver áhrif hann hefir á
skattinn í heild sinni Utsvör eru þannig
lögð á. að þau standa oft og einatt í engu
hlutfalli viS árstekjur. þar sem þau eru
miðuð við efni og ástæður eða gjaldþol.
Og hjer í bænuni liafa oft og einatt verið
lögð há útsvör á gjaldendur. sem ef til
vill hafa tapað á atvinnurekstri sínum
það árið. Xefndin sá það því ekki til
neins að fara að giska á það. hver áhrif
frádráttur útsvaranna liefði á skattinn:
því sú ágiskun hefði orðið í alla staði
mjög óábyggileg. Jeg gerði athugun á
því. hverju munaði hjá einum gjaldanda.
ef útsvarið væri dregið frá og ef þaö
yrði ekki dregið frá. Það var gjaldandi.
sem taldi fram GO þús. kr. tekjur til
skatts. Varð niðurstaðan sú. aS samkvæmt
skattstiga rneiri hluta nefndarinnar mundi
skatturinn liækka nokkuð. þrátt fyrir frádrátt útsvarsins. Það er því augsýnileg
fjarstæða, sem haldið er fram af minni
hh. að frádráttur útsvara geri skattinn að
engu. Tekjuskattinn sjálfan er hægt að
reikna út. eða áhrif þess. ef hann va'ri
dreginn frá; en nefndin fann ekki ástæðu
til að leggja það til. að liann yrði dreginn frá. Jeg álít. að um hann sje alt öðru
máli aS gegna en útsvörin. Ilann er lagSur á tekjur liðins árs. og getur ]vví aldrei
komiS til greina fyr en á næsta ári. þegar hann er greiddur. en yrSi hann talinn
með útgjöldum skattársins. va-ri hann
ranglega talinn til útgjalda á tveimur árum. Hins vegar er það hugsunin að leggja

tekjuskattinn á hreinar tekjur, að frádregnum öllum rekstrarkostnaði, og verSur skatturinn þá utan við og verður ekki
talinn til rekstrarkostnaðar fyr en hann
er greiddur.
Iláttv. frsm. minni hl. nefndarinnar
( ÞorlG! skýrði rangt frá ágreiningi milli
nefndarhlutanna, þar sem hann kvað
minni hl. hafa fallist á þá skoðun stjórnarinnar. að ekki ma*tti leggja skatt á
lægri tekjur en 1000 kr.. af því að ekki
yrði komist af meS svo litlar tekjur. —
Þetta er alveg rangt: jeg hygg og þori aS
fullyrða. aS fyrir stjórninni hafi vakaS.
að ekki svaraði kostnaði að innheimta
minni skatt en af 1000 kr. T þessu er jeg
ósamþykkur minni hl. nefndarinnar og
stjórninni. Jeg álft. aS heppilegra sje. að
allir gjaldendur, stórir og smáir. g.jaldi
tekjuskatt. ÞaS hefir uppörfandi áhrif á
menn að finna til þegnskapar síns, og
skattur af lágum tekjum mun einmitt
verða alldrjúgur fyrir ríkissjóð.
Jeg hygg. að reynslan muni sýna. að
lágir skattar innheimtast yfirleitt með
minni fvrirhöfn en háir skattar. auk þess
sem almenmir tekjuskattur ætti aS hafa
holl uppeldisáhrif á þjóðina. þegar hver
einstaklingur finnur til þess. aS hann ber
sínar byrSar í þjóSfjelaginu og ljettir
jafnframt undir með öðrum. Auk þess
hefir það sýnt sig. að menn hafa alloft
orðið vonsviknir yfir því aS vera ekki
taldir á tekjuskattsskrá. SömuleiSis verður ekki annað sjeð en beinir skattar ættu
einnig að hafa sín góðu álirif á þingið og
kenna því að fara varlega meS fje það. er
þaS liefir til umráSa. því svo mun þaS
vera. að menn finna allajafna meira til
heinu skattanna en þeirra óbeinu. ef til
þarf að taka að hækka þá.
Agreiningurinn innan nefndarinnar er
því eigi sá. hvort taka skuli skatt af þeim
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fátækustu eða ekki. enda kemur skatturinn einna Ijettast niður á þeim fátækustu.
Samkvæmt till. minni lilntans greiða hión
með tvö börn skatt af 1500 kr., hafi þau
2500 kr. í árstekjur. og verða það kr.
7,50. Frá tekjunum dragast aðeins 1000
kr. fyrir börnin. Samkvæmt lill. nteiri bl.
greiða siimu lijón í skatt 4 kr. af 500 k
þ. e. a. s.. undan skatti eru þar dregnar
1000 kr. fyrir lijóiiin og 500 kr. fyrir
hvort barn. Er menn athuga þetla. þá
skilst miinnum. að það liefir, eins og liv.
frsm. (51(1) tók fram. aðeins verulega
þýðing fyrir vinnufólk og lausafólk í
sveitum að fella fyrstu 1000 kr. undan
skatti. IIv. frsm. minni Id. (ÞorlG i sagði.
að liver einasti vinnukarl og kona til sveita
liefðu 1000 kr. tekjur og þar yfir. En jeg
vil leyfa mjer að spyrja: Ilverjum keniur
l>á 1000 kr. undantekningin í liag ?
•leg get nú orðið stuttorður um það.
sem eftir er. og óþarft að taka fleiri
dæmi. enda hefir hv. deild fyrir sjer till.
heggja nefndarbrotanna til samanburðar.
ðlunu menn sjá. er þeir athuga þetta
nánar. að hekkun skatts á lægstu tekjunum samkvæmt till. meiri hl. er engu minn'
en samkvæmt till. niinni hk. þó að hundraðstalan sje ögn hærri. Sje um hjón að
ræða. þá vinst það upp við frádráttinn.
en þó að skatturinn sje ögn þyngri á
einhleypu fólki. þá get jeg að minsta
kosti ekki fundið. að það sje neitt athugavert: tel það miklu fremur heppilegt.
Fleira finn jeg ekki ástæðu til að athuga
í ræðu hv. frsm. (ÞorlG'i.
Eitt atriði var það í ræðu hv. samþm.
míns i.IÞi. sem jeg vildi fá tækifæri til
að minnast á. Hann talaði um. að mest
væri um vert. að liægt væri að leiðrjetta
skattahlutfallið milli líeykjavíkur og annara landshluta. Þetta er auðvitað rjett.
Alþt. 1923. B. (35. löggjafarþing).

En á hinn bóginn fæ jeg ekki annað sjeð
en of ndkið haf'i verið gert úr rangsleitninni gagnvart Keykjavík í þessu tilfelli.
Það er öllum kunnugt. að sveitabúskapurinn hefir ekki borið sig undanfarin ár og
bændur því alment safnað skuldum, og
er því ekki að undra. þótt þeir hafi borið
lágan skatt. Ilinsvegar er ljóst. að lögin
gefa enga trygging fyrir því. að fult rjettlæti eigi sjer stað í hlutfallinu milli sjávar
og sveita. og jeg liygg. að sú trygging
muni ekki fást með ákvæðum í tekjuskattslögunum. Eina leiðin yrði líklega að liafa
einhvern sjerstakan skatt fyrir landbúnaðiuii. annaðhvort með eða í staðinn fyrir 1 ekjuskattinn. og þá t. d. að taka upp
ábúðar- eða lausafjárskattinn. Annars fæ
jeg ekki sjeð. að hv. samþm. minn (JÞ')
geri í tillögum sínum nokkra minstii tilraun til að jafua þetta misrjetti milli
sveita og bieja. Lækkun skattsins á lægri
tekjunum er langmest í hans till.; hann
lækkar hundraðstöluna niður í helming,
en meiri hl. nefndarinnar þó ekki nema
nm 1En þessi lækkun lægsta skattsins
kemur fyrst og fremst sveitunum til góða.
og eykur því fremur en minkar misrjettið.
Þá talaði liann um. að ef hart væri gengið að þeim stóreignamönnum. sem hefðu
eignir. en ekki tekjur. þá gæti það orðið
til þess. að þeir flyttu burt með eignir
sínar. og gæti það haft hinar skaðlegustu
afleiðingar. Þó að þetta megi til sanns
vegar færa. þá held jeg samt. að sú hætta
sje ekki yfirvofandi. Það er nefnilega
luepið. að stóreignamenn. sem flyttu burt
h.jeðan með eignir sínar. gætu haft eins
miklar tek.jur af þeim annarsstaðar. T. d.
munu óvíða gefnir eins háir vextir af innlániim og hjer. mismunur þeirra t. d. lijer
og í Panmörku nemur ea. '25' 7 . Gg hvað
verðbrjefum viðvíkur. þá mundi vera
5
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h.V'gt að útvega þau ltjer með eins góðuin
skilmálum og annarsstaðar. Þegar öllu
er á botninn hvolft. verður því vafasamt.
hvort tapið við það að flytja burt með
eignir sínar lijeðan mundi ekki nema
margfalt meira en mismuninum á skattitium. Þessi grýla virðist því ekki vera
mjög ægileg.
Að iiðru ieyti kenmr þetta um eignirnai ekki svo mjiig við. er rætt er um tekjuskattinn. Það munu livort sem er ekki
vera svo ýkjamargir hjer. sem liafi svo
liáar tekjur af eignum sínum. að þeir
verði fyrir barðinu á lögum þessum. Engin till. liefir heldttr komið fram um
lnekkun eignarskattsins. og er vafamál.
hvort ekki hefði verið rjett gert af
nefndinni að atliuga þetta. Jeg fyrir mitt
leyti mundi ekki liafa lagt á móti einhverri smávegis hækkitn.
Að lokuin vil jeg leyfa mjer að undirstrika það. að f'yrir mjer vakti það ekki
i’yrst og fremst að lækka skattinii. heldur
það. að gera liann sem sanngjarnastan.
Eins og skalturinn var sanikvæmt 1. frá
1*121. var skatturinn á lægri tekjunum
margfalt tilfinnanlegri en skatturinn a.’
hærri tekjuniun. auk þess sem þess ber
að gieta. að þessar hærri tekjur. og yfirleitt Inestu tekjurnar. liafa einmitt hels,
þeir menn. sem í raun'og veru eru þanniv
settir. að þeir komast yfirleitt Ijettara frá
óbeinu skött unitm en aðrir. Eyrir mjer
vakir eimnitt að reyna að ná tíl þeirra
manna og jafna niður á ]>á líka þeini útgjöhlnm. sem framleiðslan er nú látin
hera í Ú1 fliitningsgjaldinu.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmundsson): Jeg get verið stuttorður í þetta
sinn. enda hefir hv. samnefndarmaður
minn. 1. þm. Keykv. iJakMi svarað þeim
aðalmólbáruni. srin komið haf'a fram gegn

till. meiri hl. En jeg vildi fá tiekifæri til
að minnast á þau ummæli. er snúist liafa
gegn mjer persónulega hjer við þessar
um.æður. Mjer hefir verið borin blekking
á brýn viðvíkjandi einu krónunni. sem
timm króna skattur getur oltið á. Því hefir þó ekki verið með rökuin mótnnelt. að
því sje svo varið. sem jeg benti á í frantsösriira'Öii minni. Það er þessi eina króna.
sem fvllir þúsundið. sem veldur 5 kr.
skattinum. og gei jeg ekki sjeð neina
skynsamlega ásta*ðu fyrir því að taka svona
stórt stökk. Þá sagði hv. frsm. minni hl.
(ÞorlG). að jeg hefði eignað mjer till. um
barnaframfa'rsluna: þetta er samí misskilningur hjá hv. þm.. þvi að jeg tók
það fram, að sú till. er tekin upp eftir
stj.frv.
Þá talaði háttv. frsm. minni hl. um
það. að livergi í landínu mundi eínhleypt
fólk komast ttndan skatti. þótt 1000 kr.
lágmark verði sett: það má vel vera.
að ])etta sje svo þar sem hann á heima og
kringum hann. en um ástandið annarsstaðar trúi jeg betur mönnuni þeim. víðs
vegar utan af landi. sem segja þveröfugt
frá um sín hji ruð. Mjer skihlist Iíka a
hv. frsm. minni hl.. að langur tími gæl i
liðið á milli 2. og 3. iimr. þessa máls. en
jeg vil benda lionitm á. að málinu þarf
að hraða. ef liigin eiga !>.ð koma að notttm þetta ár. Þá vill hv. frsm. minni hl.
( ÞnrHi i Ijetla sköltum af einhleypii fólki.
Jeg hýst viö. að fleiri verði á sömu skoðiin og jeg í því efni. að meiri ástæöa sje
til að gera þá va-gari á fátæknm fjö,skyldumönnum.
IIv. 3. þm. Keykv. (JÞ' ma-lti með sínnin ln'tt. llontnn þótti sem órjctur a'tti
sji'r -tað í skeltalilutfallinu milli Keykjavíkin' og antiara h.jeraða landsins ng tahli
nýjan skattsfiga fyrir landbúnaðinn nauðsynlegan til þess. að úr því yrði bætt.
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Jeg býst nú við. að þetta eigi ekki við
mikil rök að styðjast. Eigi misrjetti sjer
stað. þá er það framkvæmd laganna. en
ekki lögunum sjálfum að kenna. Og liafi
Reykjavík þeim mun meiri tekjur sem
hún her þyngri skatta. þá er ]>að ekki
nema rjett og sjálfsagt. Það er nú einu
sinni svo. að þeir. sem mestar hafa tekjurnar. borga mest af skattinum. og í
Revkjavík eru flestir hæstu gjaldendurnir. Það virðist því ekkert undarlegt. þótt
skattsuppliæðin verði hlutfallslega hserri
hjer en annarsstaðar. Að hinu leytinu er
heldur ekki við því að húast. að mikill
skattur komi úr sveitunum árið 1921. því
]>á var yfirleitt tap á landhúnaðinum. Og
í annan stað leyfi jeg mjer að efast tim.
að hlutfallið sje eins og látið liefir verið
í veðri vaka. Það er kunnugt. að fjölmörg eða flest togaraútgerðarfjelög hafa
engan skatt greitt fyrir árið 1921. Þá varað
því fundið. að nefndin skyldi ekki koma
með skýrslur og áætlanir um tekjuskattinn. Sannleikurinn er sá. að þótt skattskrár
sjeu komnar úr sumuin hjeruðum. eru þ;er
ekki komnar úr þeim merri öllum. og því
er ekki auðið að koma með rökstuddar
ásetlanir. Og yfirleitt verð jeg að álíta. og
hefi ávalt verið sí þeirri skoðun. sið jafnt
eigi yfir alla að ganga. og engin sanngirni
nnelir með jiví að veitsi Reykjavík nokkrsi
sjerstöðu í Jiessu efni. IIv. 1. Jnn. Reykv.
(Jakólí gat þess. að tekjuskatturinn vseri
yfirleitt vinsæll úti ;i landi. en óvinsæll
h.jer. Jeg veit ekki. hvað satt er í því. en
hitt vil jeg bendn á. að siinni reglur gildsi
ítin hann þar og hjer. og ]>ví ekki með
rjettn ha-gt að finna að tekjuskattslögiiiiíini sjerstaklega h.jer í Reyk.javík.
Ennfremur sagði liann. að tekjuska11íirinn hefði reynst liserri árið 1921 en
liann liefði verið ásetlaður. Það er r.jett

en deilt var uni Jnið í þinginu, hve hátt
hann skykli ásetlaður. Jeg áætlaði hann 1
miljón. en aðrir færðu hann niður; sumir
vildu jafnvel áætla liann aðeins 500 þús.
Og þótt hann væri fulllágt áætlaður 900
þús.. þá veitti ekki af. Það er hvort sem
er ven.jan. að einhverjir g.jaldaliðir komast upp fyrir ásetlun og ekki síst þegar
ekkert er ásetlað fyrir fjáraukalögum og
fleirn.
Enn má taka það fram. að okkur hv. 3.
Jnn. Reykv. (JÞ) skilur á um beina skatta
og óheina. Ilann virðist minni vinur
beinna skatta en jeg, þó jeg hins vegar
.játi. að það s.je ótímabært að innleiða þegar í stað tóma beina skatta. En að draga
úr þeim. sem við höfum nú. er jeg ófús á.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Þar sem
li.jer er alt útlit fyrir langar umræður.
skal jeg ekki á Jiessu stigi niálsins rek.ja
nema nokkur aðalatriði. Fyrst og fremst
|>á auðvitað ]>að. að hv. fjhn. hefir öll
gengið inn á aðalatriði þess. sem fyrir
stjórninni vakti. það sem sje. að nauðsyn hæri til þess nú þegar að hreyta
skattalögunum. Ilitt er þýðingarminna ■
Jiessu samhandi. J)ótt nefndinni komi ekki
saman um Jiessar hreytingar i einstökum
atriðum. Ilefði svo verið. að ekki hefði
nauðsyn verið á að hekka tek.juskattinn.
hefði getað legið fyrir að koma með
breytingar á öðruni sköttuni. t. d. útflutningsgjaldinu. eins og talað hefir verið iini. En eins og ástæður eru. var nauðsynlegt að koina með hreytingar einmitt
á tek.ju- og eignarskattinuni. En þar sem
nauðsynin á hreytinsru þessa skatts er í
Jiví fólgin. að hi'kka þarf hann á vissiim
fbikki manna. leiðir af því. að ekki er
jafiifriunl hægt að koma nieð lækkanir á
öðrum sköttum.
5'
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i raun og veru eru brtt. stjórnarinnar
ekki til umr. nú. heldur aðeins sá litli útdráttur úr þeim. sem jeg' liafði liugsað
mjer. að grnti komið til framkvæmda nú
þegar á þessu ári. og verður þó undirbúningstími skattanefnda lílill. jafnvel þótt
málinu verði liraðað hjer nijiig. eins og
nauðsyn ber til. M.jer getur að vísu ekki
annað en fallið það vel. að bv. nefinl lief'ir getisí svo vel að sumuin brtt. stj.frv..
að bún liefir tekið þau- upp til breytinga
við litla frv.. til gildistöku þegar á þessn
ári. 011 það er þó naumast r.jett. því að
]>að er þvðingarlaust að laka upp í ]>e,la
frv. nokkur afriði. sem ekki geta komið til
framkvæmda nú þegar. Því framtölin eru
þegar komin. <>g eftir því verður að fara
á þessu ári. því tæplega verður farið aö
safna nýjum framtölum. 1 þessu sambandi
er t. d. að niinnast á niðurfellingu samskattsins. sem í sjálfu sjer er rjett. <>g
tekið upp í frv. stji'u narinnar. en ekki 1 il
frainkva-inda þegar í stað. því samskatturinn er koniinn inn á <>11 framtöl nú.
Annars skal jeg ekki f.jölyrða um þau
einstöku atriði. seni á milli ber bjá meiri
<>g minni liluta nefndarinnar. Þó vil jeg
víkja stuttlega að því. seni sagt liefir verið
um láginarkstaknúirkin fyrir skattinum og
um þessar 999 kr.. sem sagðar eru skattfrjálsar. og einu krónuna. sem á að kosta
5 kr. Mmn geta náttúrlega leikið sjer
svona með orðin. ef þeir liafa gaman af því.
en rjett er þetta auðvitað engan veginn. ]>ví
einhversstaðar verða takinörkin að vera.
og þá má altaf segja þetta sama um síðustu krónuna eða eyrinn. seni á takmörkunuin liggur. aðeins með þeim mun. að
því liærri sem talan er sett. því fleiri
verða krónurnar. sem ..síðasta krónan"
kostar skattgreiðandann.
Eitt atriði. s<un ekki er rjettlátt í núgildandi lögum <>g ekki hefir verið leið-

rjett í brtt. bv. nefndar. verð jeg ennfremur að minnast á. En það er afstaða
ekkna og ekkjumanna og sá frádráttur. sem
sje liálfur á við gifta. sem þeim er letlaður.
Einnig vil jeg minnast stuttlega á
aukaútsvörin eða frádrátt þeirra. Það er
t<-kið eftir dönskiim skattalögum. að draga
megi aukaútsvörin frá skaltaframtalinu.
En ]>ó er þetta alls ekki samba-rilegt lijer
<>g í Danmörku. Þar eru sein sje aukaútsvörin einnig lögð á eftir regliun rikisskattalaganna. en ekki. eins og bjer. eftir
i'fnuin <>g ástæðum. og þess vegna getur
maðnr. sem 1. <1. ekki kemur í tekjuskatt.
vel fengið aukaútsvar. Erádráttur aukaútsvaranna kemur því til með að verka af
handahófi. þar sem ba-jargjöldin eru ekki
liigð á eftir sama nnelikvarða <>g ríkisg.jöldin. Auk þess er að sjálfsögðu til þe.-.s
a-tlast. þó ekki sje þess sjerstaklega getið,
að aðeins þau aukaútsvör niegi draga frá.
sem borguð eru. ]>ví engin meinuig va-ri í
]>ví að la lagt á sig svo og svo báít aukaútsvar aðeiiis til frádráttar í skatti. en
ekki til þess að borga það raunverulega.
I’ni ]>á mismunandi skattstiga. sem
fram eru koinnir. þarf jeg ekki að fjölyrða. Það er eðlilegt. að nienn greini þar
nokkuð á. og altaf nokkurt álitamál um
slík efni.

Frsm. minni hl. (Þorleifur Guðmundsson): Jeg get verið fljótur með mína
ræðu. ekki síst þar sem umræðurnar eru
orðnar ærið langar. og leiðinlegar sjálfsagt líka. að því er niörgum mun finnast.
•Teg skal samt byrja á liv. 3. þm. Keykv.
(JÞ i. sem talaði mikið skynsamlega <>g
rökfast. eins og hans er vandi. þótf jeg sje
liiiis vegar ekki sammála lionuin í ölluin
atriðum. þar sem liann er í rauninni málsvari þeirra nianna. sem auðveldast eiga
með að borga. En þar sem liann talar um
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það t. d.. að erfitt sje að borga 20', af ast J,riðja barnið í viðbót. Jiá yrðu þessi
25 þús. kr. árstekjuni. þá verð jeg fyrir li.jón einnig skattfrjáls eftir skattstiga stj,mitt leyti þvert á móti að segja. að það frv. Sýnir Jietta J,ví. að jeg hefi haldið
sje auðveldara fyrir slíkan 25 þús. króna J,ví rjettilega fram. að ekki er hægt að
mann að borga 20', heldtir en fyrir þann. finna frádráttarreglur svo öruggar. að
sem aðeins hefir 1000 kr. tæpar. að borga ekki geti kent misrjettis einhversstaðar.
ekki neitt.
Ilins vegar verð jeg að mótmæla sjerÞá skal jeg snúa mjer að hv. 1. Jtm. staklega J,eim ummælum sama hv. þm.
Keykv. (JakAl). Það liefir verið mikið um (MG ( um afstöðu mína til þessara mála.
það talað. hvað útsvörin í Reykjavík væru J,ar sem liann sagði. að jeg hefði sagt, að
oröin há. og er það sjálfsagt rjett. En það jeg fylgdi stj.frv. í aðalatriðunum aðeins
eitt út af fyrir sig er tmgin sönnun Jtess. af J,ví. að það væri frá stjórninni. Það er
að rjettlátt sje að draga Jtau frá framtal- mi hvorttveggja. að },að er ekkert meiri
inu til ríkisskattsins. Því ef draga á liá sanngirni af lionuni að segja þetta um
útsvör frá skattstofninum ofan á allan mig en ef jeg segði. að hann væri á móti
annan frádrátt. er hætt við ],ví. að ekki sama frv. aðeins af því. að J,að er frá
verði altaf mikið eftir. svo að ríkið fái þá núverandi stjórn. en ekki t. d. frá honum
ekki mikið. En ],að er nú sem stendur eitt sjálfum. Sannleikurinn er sá. að jeg liefi
aðalatriði þessa máls í mínum augum. að Jiegar í fyrri ræðu minni gert nákvæma
ríkissjóður má alls ekki við ],ví að missa grein fyrir afstöðu minni og rökstutt
á Jiann liátt tekjur. Auk þess ktvmi þessi skoðanir minni hh. alveg án nokkurs tillits
frádráttur helst fram h.já J,eim. sem mest- til flokks- eða st.jórnarfylgis. aðeins út frá
;ir hafa tek.jurnar og J,ar af leiðandi mest ],ví. hvað sanngjarnast og samviskusamleggjaldþolið. og þess vegna munar mest um ast mundi vera. eins og skylda er.
fyrir ríkissjóðinn og er tilfinnanlegast að
Það. sem sagt liefir verið um kaupgjald
missa úr skatti. En Jmð tel jeg einmitt vinnuíólks í sveitum. þarf jeg ekki að
r.jetta stefnu. að efnuðustu mennirnir eigi fjölyrða mikið um. Það getur verið. að
j,essu sje eitthvað öðruvísi varið í bygðað bera þyngsta skattinn.
Ilvað frádráttarreglurnar snertir. J,á arlögum hv. frsm. meiri hl. (MG) en J,ar
geta þær aldrei, eins og jeg hefi áður sem jeg J,ekki best til. og trúi jeg Jiví J,ó
sagt. orðið annað en handahóf. og hygg ta'plega, að munurinn sje mikill. Að
jeg. að sýna megi rjettilega fram á J,að minsta kosti ]>ori jeg að fullyrða. að
eftir frádráttarreglum meiri hlutans. að minna en 1000 kr. liafi slíkt fólk alment
dæmið. sem liáttv. J,m. tók með lijónin. ekki. ef það á annað borð vinnur fyrir
sem a'ttu tvi, börn og hefðu 2400 kr. tek.j- sjer. sem kallað er. ()g menn mega ekki
ur, mundu eftir skattstiga og frádráttar- miða aðeins við ],að. sem J,að fær í lteinreglum meiri hl. g.jalda nokkuð minna hörðum peningum. því auðvitað kostar
lieldur en eftir fyrirkomulagi stjórnarfrv.. eitthvað J,að tæði. húsnæði og þjónusta.
þá er Jmrna gripið í sjerstakt dæmi. sem sem ],að lær. Ilitt er alt annað mál, að
auðvehllega getur breyst. Ef við t. d. J,etta getur verið framkvæmt á mismunhjeldum áfram og ljetum þessi sömu hjón. andi hátt h.já mismunandi skattanefndum.
sem liv. meiri hl. liefir Jmknast að láta þannig að suniar reikna fæði lægra en
eiga tvö börn. máli sínu til styrktar. eign- aðrar o. s. frv. En ef sanngjarnlega er í
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sakirnar íarið. er ]>að áreiöanlegl. að
minna en 1000 kr. er ekki lnegt að fá út
úi þessu. eða að minsta kusti vildi jeg
gjarnan fá upplýsingar uin það. livar
þetta afskaplega ódýra vinimfólk er að
fá. s\o niínir sveitungar gætu notið gúðs
af því líka. því li.já okkur er það ekki til
< >g líklega er ]iað ekki til annarsstaðar
lieldur.
Að iiðru leyti þarf jeg ekki að svara
rieðum liv. andmæleiida minna. en get vísað til nál. og franisugui'ieðu niinnar. enda
liefir í rauninni ekkert komið frani. sem
hnekki því. seni þar er sagt. og treysti jeg
svu sannsvni ug sanngirni þessarar háttv.
deildar. að hún s.jái það. þrátt fyrir ýinsan óverulegan skoðananuin. að lill. okkar
niinni hl. fara í rjetta stefnu og sjeu
ríkissjóði til niestra lieilla ug jafnframt
almenningi 1Í1 sjávar ug sveita til mestriir sanngirni. og þá er aðalatriðið unnið.
En það, sem aðallega vakti fyrir minni
lil.. þegar hann ákvað það að fylgja stjfrv. óbreyttu. var sú sanngjarna leið. sem
það virðist fara. sem sje að að ininsta
kusti verði sveitarómagar ekki franivegis
látnir gjalda skatt til ríkissjóðs. Því sá.
sem ekki getur sjeð fvrir lífsiiauðsynjum
sínum. hlýtur að fá það. sem hann þarf í
skattinn. annnaðhvort hjá sveitarfjelagi
sínu eða þeiin öðrtim. er ala önn fvrir
lionum.
Umr. frestað.
A 15. fundi í Xd.. fimtudaginn S. mars.
var f r a m h a 1 d i ð 2. u m r. um frv.
i.A. 13. n. 52 ug 53. 54. 67. 73 i.

Jón Auðunn Jónsson: Þó að jeg hafi
uiðið samferða meiri hl. fjhn.. þá er langt
frá því. að jeg sje ánægður með þær lítilfjörlegu breytingar. sem hann hefir gert
á frv. Þó kaus .jeg að fylg.ja honum frekar

en minni lih. því bieði er frádráttarakva'öi
niiniii lil. og skattsliginn öhæft. Það er
ýmish'gt í skattalögunum. sem hefir reyii't
ófiei t í framkviemd þeirra. og fer .jeg
ekki út í jiað nú. Vil þó aðeins benda á
skattaálögur á hlutafjelög eins og þ;er er.i
nú. eii þar við vill st.jórniii bieta þeirri
óhiefu. að skatta 4', frádráttinn. sem
leyfður hefir verið. Jeg skil ekki. hvaðan
luestv. f.jrh. i Magn.J 1 liefir feiigið þá
flugu að fella niður það. sem skattfr.jáIst
var li.já þeim. og þannig tví- eða þríhoiga skatt af Jiessum 4','. Yieri mer að
líta á reynslu og aðferð nágrannaþ.jóðanna
á Xorðurlöndum í þessu efni og breytingar þeirra á síðustu missirum. Þeir
liafa s.jt'ð. að varhugavert vieri að skattlegg.ja ágóða hlutafjelaga of mikið. Það
mundi rýra um of fjárhagslegt gjaldþol
þeirra og leiða til þess. að þau borguðu
sem mest út af ágóða 1Í1 hlutaeigenda. En
það er injög varhugavert. þar sem erfitt
er til reksl rarfjár. Þaö er miklti meiri
ástieða til að lilífa þessum f.jelögum: þau
eru nauðsynleg í þjóðfjelaginu.
IIv. frsm. minni hl. (ÞorlG) lijelt ]iv
fram. að varla vieru til menn í landinu.
sem hefðu minna en 1000 kr. tek.jur á
ári. Ef svo er. þá er till. minni hl. út í
bláinn. því ef enginn liefir undir 1000
kr. árstekjur. fyrir hverja er þá þetta
skattfrelsi ?
Frádráttarmunurinn ætti að vera meiri
en nú er á tekjum hjá þeim. erbúa í sveitum
eða kaupstað. Frádráttarupphæðin ætti að
vera hærri hjá þeim. sem búa í kaupstað.
því allir vita. að þar er margfalt dýrara
að lifa. Svo er það bæði í Daranörku og
Svíþ jóð.
Allri nefndinni kom saman um að
lireyfa ekki viö þessu atriði. en jeg vænti.
að tekið verði tillit til þess við endurskoðun laganna.
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Viðvík.jandi því. sem hv. frsm. niiiini
lil. ' ÞorlG liefir tvisvar lialdið t'ram. að
skattsíigi meiri hl. vieri lnerri á lágtekjiiin en sanikvivnit stj.frv.. nægir að benda
á. að skattur af 1000 kr. er S kr. samkv.
till. meiri lil.. en eftir frv. stjórnarinnar
er liann 10 kr.. og meiri íiiunur þar fyrir
ofan. Þá var það annað. sem liáttv. þm.
sagði. að ef skatturinn vieri of hár á lágtekjum. þá niunili lianii ekki innlieinitast.
En það er reynsla annara þ.jóða. sem liafa
líkt skattafyrirkomulag og v.jer. að því
jafnari og hegri sem skatturinn er. því
betra að innheimta.
Annars vil jeg benda liv. deihl á. að
meiri lil. leggur til. að skatturinn hvkki á
hegri tek.jum. en lnvkki að inun frá því.
sem nú ei. á þeim hærri. Samkvæmt st,j,frv. er skatturinn 50', lnerri á hinuin
lnvrri skattstigum heldur en hjá nágrannaþjóðunum. En þær byrjuðu með sama
skattstiga og vjer höfum. og liafa síðan
kvkkað skattinn á hinuni lægri stigum. en
látið liann haltla sjer óbreyttan á hærri
gjaldendum, og talið það fyrirkonmlag að
fenginni reynslu það besta.
Skattur á hlutafjelögum a*tti að mínu
áliti að vera hár á útborguðum arði. sem
fram yfir er ven.julega sparisjóðsvexti. en
lágur á því. sem lagt er í tryggingar og
varasjóð. enda er svo í nágrannalöndunum
nú orðið. því það mun álit allra. að þessi
f.jelög. sem oftast eru atvinnufyrirtæki.
ættu að standa á sem föstustum fótum
fjárhagslega. því efnalegt sjálfstæði þessara fjelaga er grundvöllur allra stærri
atvinnufyrirtækja í landi hjer. þar sem
einstaklingar eru svo fátækir. að hverjum
einstökum er um megn að reka þau fyrirtæki. t. d. botnvörpungaútgerðina.
Ilæstv. fjrh. (MagnJi virtist ánægður
með till. meiri hl. og talaði um. að hann
liefði tekið það, sem sjer þætti vænst um

af till. stjórnarinnar. íiema skattstigann.
En jeg vona. að hann sjái. að skattstigin i
haii' er ekki 1 il bóta. því aðeins einhleypi
fólk í sveit kemst hjá skatti samkvæmt
þeim -tiga. Einhleypur maðiir með 900
kr. tekjur skattfr.jálsar er miklu betur
settur en öldruð li.jón með 1000 kr. tekjur
skattskyldar.
Þá vihli liæstv. fjrli. (MagnJ ) andæfa
till. meiri hl. um frádrátt aukaútsvara
áður en skattur er reiknaður af tek.jum,
og það gæt i ekki komið til framkvæmda á
þessii ári. En við Jietta atliugast. að það
eru skattani't ndirnar einar. sem ákveða
frádráttinn. Jni að einstaklingar telji fram,
og sje jeg ekki betur en að þær geti fengið upplýsi ngar uin útsvaraupphivðir —
bað er fengið afrit af útsvarsskránum —
og livað ógreitt sje af þeim. því að auðvitað verða ógreidd útsvör eigi frá dregin.
Ilann h.jelt því vinnig fram. að enginn
íuunur væri á að greiða skatt af eyðslueyri og ýmiskonar útgjöldum til lífsnauðsyn.ja og útsvari eða tekju- og eignarskatti.
Jeg vænti. að hæstv. ráðherra sje þó
skil.janlegt. að á þessu sje talsverður
ínunur. Því skattgreiðandi hefir ráð á
því f.je. sem hann brúkar til lífsframfæris. en útsvör og skattar er tekið af
lionum án lians vilja, og yfir þeim upphivðuni hefir liann engin umráð. Jeg er
því samþykkur hv. 3. þm. Reykv. (JÞ).
að það beri að draga öll g.jöld frá tekjunuin áður en skattur er reiknaður. en á
]>að gátu meðnefndarmenn mínir ekki fallist. En við endurskoðun laganna vona
jeg. að því verði breytt. Það er sýnileg
misbeiting í álagningu skattsins að skatta
þá uppliæð. sem fer til skattgreiðslunnar.
Háttv. 3. þm. Reykv. (JÞ) og fleiri
hat'a talað um. að tek.juskatturinn kæmi
illa niður li.jer í Reyk.javík og harðar en

79

Lagafrumvörp samþykt.

80

Tekjuskattur og eignarskattur.

annarsstaðar. Og vil jeg ekki neita því. aö
svo geti veriö. enda veit jeg um tvö dæmi
þess. Þetta er eðlilegt; skattalögin eru n.v
og skattanefndir óvanar starfinu. Eina
ráðið til að konia í veg t'yrir þetta er
að liafa einn yfirskattstjóra fyrir land alt.
En sjálfsagt er. að frádráttarreglurnar
sjeu misjafnar. meiri frádráttur leyföur
þar. sem dýrara er að lifa, en minni þar.
sem framfærslan er ódýrari. Það má benda
á. að í Reykjavík og á Isafirði eru 1000
kr. varla jafngildi 800 króna annarsstaðar
á landinu.
Xægir í því efni að benda t. d. á hina
afarháu húsaleigu á þessum stööum. L;et
jeg svo úttalað um þetta mál að sinni. en
vil endurtaka það. að jeg vona. að tekið
verði tillit til þess. sem jeg nú hefi sagt.
við endanlega endurskoðun laganna.

Fjármálaráðherra (MagnJ): I't af
umimeliun háttv. þm. Isaf. (JAJ). er
hann sagðist hafa út úr vandræðum orðið samferða meiri hluta nefndarinnar.
víldi jeg segja fáein orð. Yirtist liann vera
óánægður yfir. að breytingar voru eigi
gerðar meiri á frv. En því er þar ti! að
svara. að fyrir deildinni liggur aenað
frv. um skattamálin. miklu víðt;ekara. og
ei það til meðferðar í þeirri nefnd wm
liáttv. Imi. er i. Y;eri hoiiuin því innan
liandar að koma breytingiini sniuni þ ir ae.
svo mörgum wni hann vill. en ekki við
þetta litla frv.. því það þarf að komast
sem fyrst til framkviemda.
Þá mintist liáttv. þm. á breytingar á
skattálagningu hlutafjelaga. og ;ettu þ;er
líka fremur heima í stóra frv.. en ekki
þessu. sem fyrir liggur. — En viðvíkjandi
frádráttarákvæðum fyrir skatti hlutafjelaga. þá er það álitamál. hvort ekki væri
rjett að breyta því þannig. að skattur

yrði tekinn af allri hlutafjáruppliæö fjelaganna. en ekki af greiddum arði, eins og
nú er. Lægi þá máske enn nær að koma
með breytingu til hækkunar á fjelag',skatti.
I’ppástunga háttv. þm. um. að hlutafjelög sjeu aðeins látin greiða skatt þegar
þau leysast upp, er alveg ómöguleg. Hvert
hlutafjelag er „juridisk persóna,“ alveg
eins og ríkissjóöurinn, og þarf því í sjálfu
sjer ekki að líða undir lok. En leysist þau
upp. getur orðið valt um sjóðina. sem
þau ætla að arfleiða ríkið að. svo að það
liafi ekkert.
Þá mintist háttv. þm. Isaf. (-IAJ i á
það. að misjafnar ástæður væru í hinum
ýmsu hjeruðum. Þetta er að vísu rjett að
sumu leyti. en á að geta jafnast með útsvarinu í liinum ýmsu sveitar- og bæjarfjelögum. Þá mintist liann og á. að
skattanefndir gætu fengið upplýsingar um
útsvör. Það er rjett. en liann g;etti þess
eigi. að þ;er upplýsingar fást ekki nógu
fljótt. svo að gagn verði að. Þá má og
taka það fram. að þessi g.jöld eru eigi
sjálfsagðari en mörg önnur. Sein dæmi
ímvtti nefna. að ef maður þyríti bæði að
borga útsvar og fá sjer hvknishjálp. þá
inyndi hann láta hið fyrnefnda sitja á
hakaiiiim. ef liann hef'ði eigi pcninga til
livorstveggja. enda væri það rjett gert
af lionum.

Magnús Kristjánsson: l'm þetta frv.
eru nú þegar orðnar langar umræður og
]>ví varla f;ert við að bæta. Þó sje jeg
mig knúðan lil að fara um það og brtt.
við það nokkrum orðuni.
Allir eru sanunála um þaö. að sú endurskoðun. sem n,i á t'ram að fara á lögiinuiii. sje aðeins til bráðabirgða. Því
mætti búast við. að aukaatriði og smá-
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breytingar mundu eigi verða gerð aö
kappsmáli. en þó lítur nú svo út. sem til
þess muni draga.
Þetta frv. er. eins og jeg drap á. aðeins
til bráðabiigða. til 1 eða 2 ára. Þó eru
komnar fram brtt. á fimm þingskjölum. og
þær allólíkar. Yorkunn er það. þótt almenningur átti sig eigi strax á þessu
moldviðri. en búast mætti við. að það
væri eigi eins erfitt fyrir hv. þm.. en
umræður sýna þó, að dómgreindin er farin að sljóvgast ’njá sumuin og að þeir
mæla eigi þaö. er við rök hefir að styðjast. Þess vegna get jeg eigi komist hjá
að minnast lítið eitt á hinar ýmsu brtt.
og meðmæli þau, er þeim fylgja.
Eins og kunnugt er. var það ákveðið
áður. að skattalögin skyldu vera endurskoöuð á þessu þingi. og fyrir því er
þetta stj.frv. fram komið. Stjórnin virðist hjer hafa farið þann meðalveg. er allir ættu að geta verið ásáttir um.
Sökum þess, að brtt. liafa. þó komið.
vei ður að athuga. hvort þær sjeu til bóta.
og þá hver þeirra muni vera almenningi
hagfeldust.
Fyrst er þá aö athuga brtt. á þskj. 67 :
hún á talsvert skylt við till. á þskj. 54. en
sá er þó munur á þeim. að flm. brtt. á
þskj. 67 viðurkennir. í hvaða átt þær till.
fara. og er það viröingarvert að vera eigi að
reyna að skreyta sig með fölskum fjöðrum.
svo sem meiri ld. nefndarinnar gerir á þskj.
54. Þeir eru að reyna að halda því fram.
að þeir fari í aðra stefnu. enda þótt þeir
fari í raun og veru í sömu átt. en ganga
einungis lengra og koma með víðtækari
tilh ti) hins lakara. -Teg ætla þá að bera
þessar tvennar brtt. saman við stj.frv.
T stj.frv. er gert ráð fvrir því. aö
greiða skuli af 3000—1000 kr. 20 kr. af
3000 og 2( c af afgangi: af 3500 kr. yrðu
Alþt. 1923. B.

(35. löggjafai'þíng).

þetta þá 30 krónur. í brtt. hv. 3 þm
Keykv. <-TI> 1 verður skattur af sömu upphæð 50 kr.. þ. e. 35 kr. af 3000 kr. og
3' , af afgangi. Sama er þótt maður taki
fleiri danni neðar í stiganum. Þessi till.
er því frani koniin til þess að hækka
skattinn á þeim. sem hegstar hafa tekjurnar. en lækka liann aftur á móti á hinum hærri. svo sem sjá má, ef brtt. er borin saman við stj.frv.. eftir að tekjurnar
eru farnar að hækka að ráði. Samkvæmt
stj.frv. skal greiða af 100000 króna tekjum til 150000 21120 kr. af 100000 krónum og 29'ý af afgangi. Af 140000 króna
tekjum yrðu þetta 32720 kr. Af sömu
upphæö ætti samkvæmt brtt. hv. 3. þm.
Reykv. (JÞ) að greiöa einungis 19585 kr.
Má glögt sjá af þessuin dæmum, að brtt.
þessi er einungis fram komin af hlífð við
þá. sem miklar tekjur hafa. og á sú hlífð
að verða á kostnað hinna fátækari.
Sje jeg þá ekki ástæðu tii að minnast
frekar á brtt. á þskj. 67, en sný mjer þá
að brtt. meiri ld. fjhn. á þskj. 54. Get
jeg verið stuttorður um þær. sökum þe<s.
að jeg hefi áður um þ;er talað. Flm. brtt.
bafa reynt að færa fram dæmi til þess að
sanna. að brtt. gengi út á að lækka skatt
á lægri gjaldendum: hafa þeir leitað alt
uppi. sem til stuðnings gæti orðið þeirra
máli. en lítið orðiö ágengt. Sjerstaklega
liafa þeir hampaö því dæmi. að einhleypur maður með 900 kr. tekjur yrði skattfrjáls. en öldruð h.jón nieð 1000 kr. tekjur yrðu að greiða 5 krónur. Auðvitað er
Jiessi tala. eins og annað hjá þeim. gripin
úr lausu lofti. og fjarri því. að líkindi
sjeu til. að Jietta komi fyrir. Þá mætti
alveg eins snúa dæminu við og segja, að
einhleypur maður með 1000 kr. tekjur
greiði 5 kr.. en öldruð hjón með 900 kr.
tekjur ekkert. Það er ómögulegt að gera
6
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fvrirfrain ráð fyrir öllum slíkum liugsanleguin tilfellum. J’á get jeg (g neiTit aimui'' dienii. Ketjum svo. að hjón með tveim
börnum á framfæri liafi '2500 kr. tekjur.
I’á koina 500 kr. til skatts sainkvæiiit till.
meiri hl. i Dregur frá 1000 kr. fyrir hjónin dg 500 kr. l'yrir livort barn i. Af þessuiii 500 kr. á að greíða 0.80',. og verða
það 4 krónur. Iljón með 1900 kr. tekjur
niuiulu eiga að greiða kr. 4.50 samkvæmt
brtt. Iiv. 3. þm. Keykv. (-I I’ '. í’aö er 1000
kr. frádráttur og 'j'J af 000 krónuin.
I’etta er alt Jirófiitildur út í loftið. en sýnir J»ó glögt. hvernig straumar liggja: Jirátt
fyrir þennan 1000 kr. frádi'átt er stefnan
aiigljós. Ilið eina skynsamlega. sem háttv.
deild gieti gert. er það að samþykkja till.
minni hh. sem eru langaðgengilegastar.
svo sem vænta niátti af þeim möiinum. er
að þeim standa. Hv. íneiri lil. nefndarinnar og bv. 3. þni. Keykv. i.JI’l hafa þó
orðið að virða það við uiinni lih. að liann
teygði sig svn langt að leggja til. að 2.
málsgr. 3. gr. frv. falli burtu. A þessu
sjest. að minni hl. stnrfaði með hagsniuni
alls fjöldans fyrir augum og að hann
gekk eins langt í samkomulagsáttina og
mögulegt var. Ilefir hann leitað nákvæmlega eftir því. sem skynsamlegt kynni að
vera í till. meiri hl.. og það, sem liann
hefir rekist á. vill hann styðja. til diemis
það. að aukaútsvör verði dregin frá hinum skattskyldu tekjuni. Ef meiri hl. vildi
fara að á sama hátt. gæti svo farið, að
við mættumst á miðri leið og fyndum
þann samkomulagsgrundvöll. sem báðir
mættu vel við una.
Jeg skal einnig geta þess. að jeg hefi
verið að velta því fyrir mjer. hvort ekki
vieri tiltækilegt nð fallast á 2. brtt. á
jiskj. 67. um það. að tekju- og eignarskattur
komi einnig til frádráttar. en að svo
komnu þori jeg ekki að ganga inn á þá

braut. Jeg td varla fiert að farn lengra
að siimi en að draga útsvörin frá; en ef
jmð reyndist ve]. nnetti taka upp Jiessii
stel'nii við niestu endurskoðun laganna.
I’að ( r Jiví ii'tlui) íniiini hl. nð balda
fa.st við till. sínai. en haiin hefir Jió
gengið svo langt að aðhyllast Jiessar tilh
nieiri hh. selii jeg heti nú inillst á. Vomi
jeg. að allir sjái. að þetta er hin besta
ng heppilegasta leið til Jiess. að endurskoðiinin fari vel úr liendi.
I’á skal jeg drepa á lirlt. á Jiskj. ~i'-’>. fra
bv. 2. Jun. Keykv. i JI > i. Frá miiiu sjónarmiði er liiin að líkindum sanngjarnasta
tilh. sam fram hefir komið við Jiessa
uinr.. en eftir Jieiin stefnum. seiu lijer
virðast ríkja. mun hún dauðadæmd fyrirfram. Jiví að svu er um marga menn hjer.
að Jieim þykir mest á ríða að pína skatta
og skyldur út úr Jieim. sem varla geta
dregið fram lífið. vegna Jiess að tekjur
Jieirra eru svo litlar. Jeg skal í þessu
sambandi skýra frá. hvernig ein af fremstu
inenningarþjóðuin heimsins hefir komið
þessu fyrir. og sýnir það ljóslega. að þessi
till. er ekki fjarri sanni. í Englandi er
Jiannig talið fram. að hver heimilisfaðir
má draga frá tekjum síiium 150 sterlingspund fyrir sjálfan sig. 50 pund fyrir konu
sína og 50 pund fyrir hvert barn. Ef tekin er sem dæmi fjölskylda með 2 börnum. verður frádrátturinn fyrir liana 300
pund. er samsvarar sem næst 6000 kr.
JEtli ekki heyrðust einhver voðaóp hjer í
hv. deild. ef einhverjum kæmi til hugar
að bera fram till. um jafnháan frádrátt.
])ó að Jiað væri í raun og veru rjettmætt
og sjálfsagt frá sjónarmiði inannúðarinnar. Þetta fyrirkomulag. er menn lofa hjer
hástöfum. er sniðið eftir skattalögum
Dana og Svía. en jeg hygg. að í þessu
efni yrði sanngjarnara og mannúðlegra
að fylgja dæmi Englendinga. Iíitt er ná-
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pínuskapur að elta menn með skatt niður
í 500 kr. tekjur. seni ekki hrekkur að
hálfii leyti til fæðis. húsnæðis og annara
þarfa. I’að er hin mesta fjarstseða að elt i
fyrirkomulag Dana og Kvía í þessu efni.
enda liefir það koniið í l.jós. að fjárhagstnál þeirra liafa koniist í öngþveiti eftir
ófriðinn. einkuni Dana. Því að meðhald
með stóreignamönnum hefir leitt menn
svo langt í Danmörku. að ekki verður enn
sjeð. Itvar það muni lenda. og hefir efnaniönniiiii og stóratvinnurekendum þar mjög
verið hlíft við sköttmn. Yið siðnstu
stjórnarskifti þar í landi lá t. d. sú spurning fyrir. hvort sleppa ætti ölluni verslunarhömlitm. og var þá horfið frá því
ráði að hafa nokkur höft á verslun landsins út á við. Afleiðingamar urðu þær. að
atvinnuvegir þjóðarinnar komust í niðurníðslu og fjárhagsástandið varð afai'bágborið vegna kaupgræðgi manna á útlendar
vörur. En þessi hugmynd um verslunarhömlur er nú að konia upp aftur. Þær
hönilur áttu við 1910 og 1920. en nú
hljóta þær að verða gagnslitlar iim langan tíma. þyí að frá því að þær voru feldar úr gildi hefir verið eyðilagður sá
grundvöllur. er áður hafði verið lagður.
Þetta hefir að vísu verið alllangur útúrdúr og nokkuð utan við efnið. en jeg
hygg. að þetta muni færa mönnum heim
sanninn um. að vjer eigum ekki að taka
Dani til fyrirmyndar í þessum málum.
Annars skal jeg ekki tefja háttv. deild
frekar að svo komnu. en mun ef til vill
taka aftur til máls. ef mjer er gefið tilefni til þess.

Jón Baldvinsson: Hv. þm. Ak. (MKl
hefir eiginlega tekið af mjer ómakið að
tala fyrir brtt. minni á þskj. 73. Hann
inadti svo skörulega með henni. að jeg

efast ekki um. að tillagan muni eiga þar
öflugan stuðiiingsiiiann við atkvgr. og aö
hin miklu áhrif liáttv. þm. muni afla
lienni fylgis.
Jeg Imfi oiðið þes> var. að misskilnings
liefii' uiii það gætt h.já nokkrum liv. þm..
hvort tillaga mín ætti við þetta frv.. sem nú
liggur l'yrii'. og skal jeg nú í stuttu máli
sýna fram á. að tillagan er fonnlega rjett
og á við þetta frv.
Erv. það, sem li.jer liggur fyrir. er um
breyting á lögiiin nr. 74. 27. júní 1921.
iiin tekjuskatt og eignarskatt. Brtt. mín
á við 3. gr. frv.. að 1. málsgrein verði orðuð á annan veg og tölunum breytt. Yerði
liún samþykt. breytist frádrátturinn eftir
13. gr. hinna gildandi laga þannig, að
1000 kr. eru dregnar frá fyrir hvern
skattþegn. 2000 kr. fyrir lijón. sem eru
samvistum. og 500 kr. fyrir barn hvert.
Tillaga niíii er því formlega rjett og á við
á þessum stað. þó að ýmsir háttv. þm.
hafi dregið það í efa.
Það er í sjálfu sjer hárrjett stefna aS
ná sem mestum tekjuin í ríkissjóð með
beinum sköttuin. og munu flestir á því
máli. En menn eru ósammála um skattstigann. Jeg er þeirrar skoðunar. að
draga beri frá hæfilega fjárhæð til lífsframfæris. í tillögu minni hygg jeg farið
nokkuð nærri því. að brýnustu lífsnauðsynjar manna sjeu skattfrjálsar. Jeg skal
taka til dæmis. að hjón með 3 börn mega
draga frá 3500 kr.. og ef ætlast er til. að
slíkt heimili lifi sómasamlegu lífí. munu
víst flestir játa. að ekki geti verið að ræða
um mikinn afgang. er leggja beri skatt á.
Alþingi hefii' þó áður ákveðið að taka
skatt af hegri tekjum: eftir núgildandi
lögum ætti að draga 1000 kr. frá fvrir
hjónin og 300 kr. fyrir hvert barn. eða
alls 1900 kr.. og koma þá 1600 kr. til
8*
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skatts í þe.ssu dæmi. Allir hljóta að sjá,
að hjer er gengið of langt. Það er verið
að seilast til að taka brauðið frá börnunum.
taka af niönnum brýnustu lífsnauðsynjar.
Það liefir heyrst furðu lítið frá þeim.
sem svo er ástatt uin. Aftur kvarta þeir
hástöfum undan skattinuin. er niestar tekjurnar liafa. og sjá þó allir. að sanngjarnast er að taka skattinn þar. sem peningarnir eru til. Sjerstaklega álít jeg. að
fjárhæðin. sem dregin er frá, verði að
vera sómasanileg nú. þegar þess er gætt.
hve miklir óbeinir skattar liggja á almenningi. Kaffi- og sykurtollurinn mun t. d.
ekki nema svo óverulegu hjá 5 nianna
fjölskyldu. og ef sú upphæð væri lögð
beint á, myndi hún þykja allhá. Væri
hins vegar svo komið. að ekki væri mikið
um óbeina skatta og tolla. gæti jeg fallist
á. að frádrátturinn væri lægri.
Jeg fæ ekki annað skiliö en að háttv.
þm. sjái, að brtt. mín er rjettmæt. en
þeir vilja ef til vill ekki samþykkja hana.
at' því að þeir óttast. að tekjur ríkissjóðs
niuni þá minka að mun. Það er að vísu
ekki auðið að gera sjer í hugarlund. hve
niikið brtt. mín muni rýra tekjur ríkissjóðs. Ifn jeg er í engum vafa um það.
að verði brtt. háttv. saniþni. míns. 3. þni.
Keykv. (JÞ). saniþyktar. rýra þær tekjur ríkissjóðs ekki minna. og telur liann
sig þó heldur sparnaðarmann.
Iláttv. fjhn. liefir ekki getað orðið sammála um frv. stjórnarinnar, en sannast að
seg.ja sje jeg ekki svo ýkjamikinn mun á
skoðunum nieiri og minni hluta nefndarinnar. Skattstigar hvors um sig eru nokkuð svipaðir. en frádrátturinn þó nokkuð
mismunandi hjá nefndarhlutunum. Að jeg
gerði brtt. fremur við frv. stjórnarinnar
en brtt. meiri hlutans kom til af því, að
mjer virtist stjórnarfrv. lieldur rjettlátara
á lægri tekjunum, einkum verði brtt. mín
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samþykt og 3. málsgrein 3. gr. frv.. að
tekjur. sem ekki nema 1000 kr. eftir
lögákveðinn frádrátt, skuli vera skattfrjálsar. Jeg hefi og að athuga við tillögur nieiri hlutans liinar smáu brotatölur í
skattstiganum. og vil jeg skjóta því til
sparnaðarmannsins. háttv. frsm. (MGu
livort ekki myndi þurfa að fjölga embættismonnum í skattstofunni til að reikna út
brotin.
Þaö mun ekki órjettmætt. sem sagt hefir
verið. að Keykjavík liafi orðið hart úti í
framkvæmd laganna. Það er satt hjá iiáttv.
frsm. meiri hl. < AIG i. að sömu lögin gilda
um alt laml. En er þá sama framkvæmd
á þeim alstaðar’’ A því veltur alt. (J/G:
A jeg að vaka yfir því ?). Það er sýnilegt.
þegar óbreyttur sjómaður í Keykjavík
gehlur hierri skatt en heill hreppur. sem
í eru margir efnamenn. (JíG: Ilvaða
lireppur er þaðJeg skal segja liáttv.
þm. það síðar.
Þó að meiri og minni liluti hafi deilt
um frv. þetta. virðist ágreiningurinn ekki
gífurlega mikill, eins og jeg gat um. En
þó að nefndarhlutarnir geti ekki orðið
sammála um það. sem hefir klofið þá.
virðast þeir geta orðið ásáttir um eitt atriði. Þeir þykjast báðir vilja vera miskunnsamir við fátieklinga. og ættu þeir
þá að geta tekið liöndum saman um mína
tillögu. I henni felst svo mikil rjettarbót.
að þeir þurfa ekki að togast á um þessar
009 og 1000 kr.. sem svo mikið er um
rætt. Jeg vona því. að háttv. þm. verði
sammála um að láta tilhjgu mína ná fram
að ganga.

Jón Þorláksson: Þeir hv. nefndarmenn
úr meiri hlutanum, liáttv. 1. þm. Skagf.
(JIG) og I. þm. Reykv. (JakM). hafa
báðir rjettilega bent á. að brtt. mínar
rjeðu ekki bætur á þeim slæma jöfnn’:,
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sem er á tekjuskattinum á milli Keykjavíkur annars vegar og hins vegar allslandsins utan Reykjavíkur. Þetta er alveg
rjett. Jeg hefi ekki sjeð mjer fært að
hera fram tillögur. er til þess þyrfti. við
þetta bráðabirgðafrv.. er svo mjög þari'
að hraða gegniim þingið. Jeg vil með
brtt. inínum <‘intin"-is reyna að afstýra
því. sem Itæði stjórnarfrv. og brtt. meiri
lilutans stofna til. að þessi ójöfnuðtir
verði aukinn frá því. sem nú er. Báðar
þessar tillögur fara fram á að hekka skattinn á hegri gjaldendum. en það er unnið
upp með því að auka skattinn á hierri
gjaldendum. það er að segja að láta
Reykjavík eina borga hekkun á öllu landinu. Þetta má ekki svo vera í viðbót við
það misrjetti. sem fyrir er og fram er
komiö. Brtt. mínar afstýra þessu. Jeg mun
reyna síðar. þegar frv. uni endanlega
cndurskoðun á lögum þessum kemur fram.
að ltera fram brtt. í þá átt að koma á
rjettu samræmi milli landshlutanna.
Þessir sömu háttv. þm. lýstu ]>ví. að
ógerningur hefði verið að reikna út. hve
mikil áhrif tillaga þeirra um frádráll
sveitarútsvarsins hefði á upphæð skattsins.
I’að getur verið, að þeir geti ekki reiknað Jietta út. Það er ekki lífsstarf þeirra
að gera áætlanir. En ef við. sem höfum
það fyrir dagb-ga iðju að gera áætlanir.
hefðum altaf jafngóðan grundvöll á að
byggja og lijer liggur fyrir. þá þættumst
við veia vel staddir. Það ætti að vera
hægðarleiknr að gera áa-tlun um pelta
með þeiin gögnum. sem fyrir eru. En vel
ma-tti telja óþarfa að gera nokkurn útreikning 11111 þetta. því að tillagan er svo
sjálfsögð. Þó er óviðkunnanlegt að greiða
atkva-ði um þetta án þess að vita. livaða
fjárhagslegar afleiðingar það liefir fyrir
ríkissjóð. þegar auðvelt var að reikna það
út. Ef reiknað væri út fyrir Reykjavík

eina. er greiðir S4 liluta skattsins. ætti að
mega sjá nokkurn veginn nákvæmlega útkomuna fyrir landið í heild.
Það. sem skilur milli mín og háttv. 1.
þin. Reykv. i.IakiL, er í fyrsta lagi það,
að hann cr meiri meðhaldsmaður beinna
skatta en jeg. Er það almenn reynsla. að
beinu skattarnir verða erfiðastir, ef nokkru
neina. Er það og auðskilið. því þar er
skattiu inn tekinn af löngu öfluðum tekjiim, sem venjulega eru eyddar löngu áður
en skattinn á að greiða. en aðrir skattar
eru teknir af tekjum manna um leið og
þeir eyða þeim.
Er það reynsla annara þjóða, að þær
liafa skamt farið í því að liafa beina
skatta. enda þótt rjettlátari sjeu.
Iláttv. frsm. meiri hlutans (Mfíl gaf
npplýsingar um eitt atriði. sem skýrði
það. livers vegna Reykjavík hefði orðið
svo hart úti. Fullur þriðjungur skattsins
hef'ir stmi sje verið goldinn af fjelögum
— blutafjelögum. En meiri hlutinn af
þessu hefir þá verið tvískattaður, fyrst hjá
fjelaginu og síðan hjá hinum einstöku
hluthöfum.
En sem vitanlegt er hagar svo til um
atvinnurekstur lijer í Reykjavík. að hann
er rekinn að talsverðu leyti með hlutafjelögum. og þetta háa skattgjald, sem á
Reykjavík kemur. sannar því engan veginn. að afkoman hjer sje það betri. sem
misiinininum milli skattsins hjer og í öðriini landshlutum svarar. Ætti upplýsingin
uin þetta atriði því að verða til varnaðar
þess. að þingið gengi lengra inn á þá
braut. st-m lógð var með skattalögunum
1021.
Ilæstv. fjrh. (MagnJi nefndi eitt atriði. sem vert er að atliuga nánar.
Eftir núgildandi frádráttarregliun verða
ekkjur og. ekkjumenn harðara úti en vera
ber, og vill hann rjetta það með því að
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fella burtu persónufrádráttinn. En lijer munandi. og Jiess vegna hefir samanburðer r.jetta leiðin að taka dönsku skattalög- urinn orðið honuin ofurefli.
Þessi háttv. þm. sagði. að brtt. mínar
in sjer til fyrirmyndar. Þar er frádrátthækkuðu
tekjuskattinn á lágu tekjunum
urinn sá sami fyrir livern sem framfærir.
hvort sem um Iijón. ekkil eða einstæðing frá því. sem hann er í stjórnarfrv. Ilann
er að r;vða. en svo er annar frádráttur gætti jiess ekki. að frádrátturinn hjá mjer
fyrir einhleypt fólk. sem er liálfu lægri. ei' 500 kr. meiri á einhleypum og 1000
Mjer jiykir leitt. að háttv. samþingis- kr. mriri á lijónum en er í stjórnarfrv. Er
maður minn. 1. þm. Reykv. (JakM) skuli jiví auðsæ villan hjá háttv. þm.
Sannleikurinn er. að eftir niínum till
ekki vilja ganga inn á till. mína um, að
tekjuskattsupphæðin skuli dregin frá skatt- er skatturinn 5 kr. lægri upp að 9000 kr.
skyldu tekjunum áður en þær eru skatt- hjá giftu fólki heldui' en hann er samlagðar. Þetta er þó alveg sambærilegt því. kvæmt stjórnarfrv.. en á einhleypum er
sem gildir um útsvörin: bæði þessi gjöld hann nokkru hærri samkvæmt mínum tilh.
eru sambærileg og eru talin með tilkostn- nema á allra lægstu tekjununi: Jiar er
aði við atvinnuna hjá ölluni jieini atvinnu- hann lægri.
Annars er það ekki rjett að bera þessar
rekendum. sem bókhaldsskyldir eru.
Til þess að sýna fram á. hve tilfinnan- hrtt. saman hverja við aðra. heldur á að
leg úsanngimi það er að reikna ekki tekju- hera jiær saman við núgildandi skattalög.
skattinn frá. vil jeg skýra það með dæmi: hverja fyi'ir sig, og sjá. hvaða breytingum
Atvinnufyrirtæki eitt liefír gott ár og fær ji;er valda. — Sjest þá. að mínar tillögur
miklar tekjur. en svo er næsta ár ljelegt. fara fram á lækkun neðan til. en dálitla
svo að það aðeins nægir til að borga tekju- luvkkun ofan til.
Iláttv. frsm. minni hlutans l ÞorlG i
skatt og útsvar feita ársins. og svo kemur
stje
feti framar í sinni röksemdafærslu
jiriðja árið. Þá á samkvæmt núgildar.ui
löguin fyrirtækið að greiða tekjuskatt af en giiðu hófi gegndi. Ilann sagði. að
tekjuni síðastliðins árs (2. ársinsi. enda maniii með 2Ó000 kr. tekjur væri ljettara
þótt tekjur þess árs geng.ju allar til þess að borga 20'i af tekjuin sínuiu lieldur en
að borga skatta fyrsta ársins. En þrátt nianni. sem liefði 2000 kr. tekjur. að
fyrir það. Jiótt fyrirtækið þannig hafi alls borga ekki neitt. Flestir munu líklega
engan tekjuafgang. verður jiað að borga álíta. að jiað ljettasta sje að borga ekkert.
Það er rjett. að jeg hefi tekið að mjer
talsverðan tekjuskatt. ef I. árið hefir verið feitt á pappírmnn.
jiað vanjiakklála verk að taka málstað
Það er sannkölluð neyð fyrir ríkið að hinna háu gjahlenda. llef'i jeg áður sagt.
Jinrf'a að taka svmia ósanngjarnan skatt livers vegna jeg gerði jiað. en skal taka jiað
fram betur nú. -Teg geri jiað ekki vegna Jiess— skattagjöldin til b;ejarsjóðs og ríkis.
I’t af iimnia'liun liáttv. Jim. Ak. ilIKi
ara manna sjálfra. ]>ví að jiótt liæsti skattui'
yrði af jieiin lekinn samkvæmt stjórnvi rð jeg að segja jiað. að jiað er leiðinlegt
að juirfa að jirátta við menn uin upphæð arfrv.. ]>á jiyrftu jieir jiar fyi'ir ekki að
talna. seni Iigg.ja á borðinu fyrir framan breyta lifnaðarháttum sínnm til niuna eða
þá. en jiá afsnkun liefir jió jiingmaðurinn. neita sjer nin neitt sem kallað er. En jiað
að frádráttarregliirnar eru dálítið mis- er annað atriði, sem mjer gerir — afleið-
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ing þessa háa skatts fyrir þjóðfjelagið.
Altaf þegar um skattaálögur er að ræða.
verður árekstur millum einstaklingann
og þjóðfjelagsins.
Einstaklingurinn vill ekki. að skatturinn sje tekinn af eyðslufje sínu. en þjóðfjelagið þarf þess með. að hann sje tekinn af því. en ekki af safnfjenu — fjenu.
sem verja skal til rekstrar atvinnuveganna og til aukningar framleiöslunni í
landinu. Þessi regla gildir jafnt hvort
sem er að ræða um menn með háum tekjuni. sem safna einhverju fje, af því að
þeir þurfa ekki að eyða öllum tekjum. eða
um smælingja. sem safna nokkru. af því
að þeir eru sparsamir. Vegna þessa skoðanamismunar verður að gæta hófs í álagningu á þær tekjur manna. er þeir nota
ekki sjálfir. En það kalla jeg hóf að taka
10','—17'; af því. sem er untfram 10 þns.
kr. tekjur. til ríkisins og annað eins til
bæjar- og sveitarfjelaga. eins og gert er
el'tir núgildandi lögum og till. mínum. —
En það er ekki hóf. sem stj.frv. fer fram
á. að taka 20', og langt þar yfir í ríkissjóð og annað eins í bæjarsjóð: er lijer
farið lengra en annarsstaðar. 1 öllwn
ræðmn og skrifuin um þetta mál hefir ekki
verið reynt að fivra röksemdir að því. að
rjett væri að láta ívilnunina á lægri gjaldendmn koma fram í auknnni beinum skat1 ’
á þeim hærri. Till. um þetta er haldið
fram röksemdalaiist. En jeg er á annari
skoðun: jeg tei ekki rjett að ná ívilimninni þarna.
Ef nauðsyn er á því að a.fla landssjóði meiri tekna. ]>á er sú ein ieið rjett
að anka aðfltitningsgjald á þeim vörmn.
i*r menn geta vel koniist af án og ekki
lieyrir til lífsnanosynjunum — liinar svo
1'iil 111 ð, i óþa rfa vöru r.
I öllum skatlalögtmi her sjerstakh'ga að
líta á tvent: Það. að fjeð náist. og að

atikaverkanir skattsins, meðan lögtn eru
ný. sjeu ekki skaðlegar.
Aiikaverkanir af því að skattleggja
óþarfavarning liátt eru ekki aörar en þær.
að menn spara og innflutningurinn minkai'. Þær eru því eingöngu til liollustu,
en aukaveikanir hás tekjuskatts verða
þær. að menn skjóta sjer undan að greiða
liann. að niinsta kosti með öllu því móti.
sem löglegt er. og einnig að skatturini
tekur of niikið af því fje. sem á og þar
að vera handbært í landinu sem stofnfje
og til rekstrar atvinnufyrirtækjanna
IIv. 1. þm. Keykv. (JakAI) sagði. aó
beinu skattarnir hefðu þær ankavu'kanir,
að þeir hvettu þingið til sparsemi á útgjöldum. Þetta er því aðeins. að skatt.irinn s.je hreyfanlegur. En þessi verknn
missist. ef skatturinn er svo lágur á fjöldann. að tilfinnanleiki hans hverfur. Skatturinn kemur þá aðeins niður á fáum
mönnuin. sem ekki njóta sín að neinu
ráði við kosningar til Alþingis. En það
niiinii flpstir sanmiála um. að ekki sje
rjett að hafa tekjuskattinn svo háan. að
það gefi sjerstakt tilefni til þess. að fátæklingarnir fari að skifta sjer af gerðum
Alþingis. en hjer í Keykjavík greiddu
síða<tliðið ár
gjaldenda skatt af niinna
en 1000 kr. En allar till. ganga nú í þá
att að l.ækka þetta. -Teg vil taka undir
]>að með hv. Imi. Ak. (MK>. að gott sje
að leita til nílanda mn fyriiniyndir þegar
nýtt er npp tekið. hvort sem leitað er til
Dana eða annara þjóða. Ilann mintist á
skaltafyi'irkoiiiiilagið í Enghindi. en sagði
þar rkki neina liálfan sannleikann. Það er
æitt. að frádi'áttiirinn þar er hár. alt upp
í Ö00 stei'Iingspund. en þar fyrir ofan er
'kati-t iginn ekki hækkandi. lieldnr jafnniikið tekið af hverju sterlingspundi. hvort
sein tekjuriiar eru liáar eða lágar.
Þá sagði liv. þm. (MK.i. að í Danmörku
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hefði nú síðustu árin ráðið stóreignamannastefna. og því væri þar alt í kaldakoli. Þetta er algerlega rangt. I byrjun
stríðsins varð fyrst bandalag milli jafnaðarmanna og radikala. og rjeðu jafiiaðarnienn na-r öllu. því að þeir voru liðfleiiú. Xú liefir uni liríð verið bandalag
milli íhaldsmanna og vins, rimanna. og hafa
þeir síðastnefndu mestu ráðið. en það er
eins og kunnugt er bændaflokkurinn.
Þetta er sannleikurinn.

Jakob Möller: Það liggur einna næst
við að byrja með því að svara síðasta
ræðumanni. hv. samjnn. mínum. 3. þm.
Reykv. (JÞ>. er hann var að kvarta um.
að liann hefði óvinsa-lt verk með liöndum
í Jiessu máli. Jeg er ekki viss um. að svo
sje sem hann segir: ef það er rjett. að
beinu skattarnir sjeu óvinsælir. J>á er J>að
ekki óvinsælt verk. er hann hefir tekist á
hendur að lækka þá yfir alla línuna. Ilann
vjek að því. að ekki mætti auka á það
ranglæti. sem a'tti sjer stað hjer í Keyk.javík. (JÞ-. Jeg hefi varast að nota orðið
„rangla'ti" i. Mig gihlir nú einu. hvert
orðið er. sem notað er. ranglæti eða misrjetti: þýða bæði nokkuð líkt. Þetta misrjetti segir hann að eigi sjer stað. hvort
heldur það verði till. meiri hl. eða minni
hl.. sem fá að ráða. Það er satt. að allhár
skattur er lagður á hlutafjelög og stóreignamenn. En þess er að gæta. að fjelögin eru ekki að öllu úr Reykjajvík; mikið
af hlutafje margra þeirra er fengið utan
Reykjavíkur. svo sem t. d. Eimskipafjelags
Islands; einnig er hlutafje togarafjelaganna víða að. Þá er J>ess líka að gæta. að
tek.jur ]>ær. sem umra'dd fjelög hafa aflað
sjer. eru fengnar með tilstyrk fjölda
manna úr öðrum landsfjórðunguin. Eins er
um einstaklingana. þá sem mestar tekjurnar hafa. að viðskifti þeirra og starfræksla

er ekki bundin við Reykjavik eina. og
kemur því skatturinn niður á fleirum en
Keykvíkingum. Jeg stend hjer sem 1. þm.
Keykjavíkur og vinn hjer þá líklega miður þakklátt verk. er jeg mæli slíkt. En
það má ekki einlægt einblína á kjördæmið.
Það er auðsætt. að legg.ja verður skattinn
aðallega á hærri og hæstu tekjurnar. Er.
skatturinn á þó jafnframt að vera almennur. Þess vegna vil jeg ekki algerlega fella
niður skatt af lægri tekjunum. En þar ími
ekki fara of geyst: ]>ví geystara sem farið
er yfir liöfuð að tala í þessu efni. verður skatturinn óvinsælli. og gæti það jafnvel oi-ðið til þess. að skatturinn yrði afnuniinn og eingöngu hafðir tollar.
Það er þó ekki r.jett. að uppeldhálirif
skattsins livert'i við það. að aðallega s.je
lagt á liærri tek.jurnar. Þar treysti ,jeg
f'yrst og fremst þeim. sem liáu skattana
borga. til þess að hafa áhrif á almenningsálitið. Iivað snertir meðferð þingsins á
f.jenu. En liinir lægri g.jaldendur greiða
]>á líka skatt. þó minni s.je. og hv. samþm.
minn sagði rjettilega. að hærri gjahlendurna munaði minna um skattinn. þótt hár
va'i'i. og ef svo er. þá er auðsætt. að uppeldisáhrif skattsins verða ekki í hlutfalli
við upphæð skattsins.
l’m frádrátt tekjuskattsins frá skattskyldum tek.jum er jeg. eins og ,jeg hefi
áður tekið fram. algerlega ósammála hv.
samþm. mínum. Skatturinn er lagður á
lireinar tekjur hvers árs og á að greiðast
af tek.jum þess árs. sem liann er lagður á.
Ilann verður ekki talinn með gjöldum
fyr en hann er ákveðinn og getur því
ekki komið til frádráttar. Tökum til dæmis fvrirtæki. sem gefur í hreinan ágóða
100 þús. ki'.. að frádregnum öllum rekstrarkostnaði og útgjöldum. nema tekjuskatti.
Ef enginn tekjuskattur væri. þá yrði
gi'óði þessa fyrirtækis 100 þús. kr.. en ef
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tekjuskatt á að leggja á það. þá verður
auðvitað að taka liann af þessum 100 þús.
krónum. án þess að draga hann fyrst frá.
Það að ætla. að það niegi draga skattupphæðina frá áður en skatturinn er
lagður á. er hreínt og heint ..absurd".
Skattinn skal greiða af tekjum þess árs.
sem hann er lagður á. og að sjálfsögðu taka
öll atvinnufyrirtæki upp þá reglu að ætla
fyrir skattinum á reikningi þess árs. sem
hann á við. þó að hann greiðist eftir á. Það
er alt öðru máli að gegna um útsvarið.
sem ávalt verður greitt áður en tek.juskattur er ákveöinn.
Enn var ein fjarstæðan. sem hv. þm.
kom með. að það gæti komið fyrir. að
þegar ætti að faia að ætla fyrir skattinum. væri ekkert til aö greiða hann með.
L'm þetta gildir það. sem sami hv. þm.
skaut að hv. frsm. minni hl„ að það er
hættulegt að reiða höggið of hátt og <etla
sjer að sanna of inikið. Skatturinn er aðeins hundraðsgjald af lireinuni gróða. <>g
því erfitt að sjá, hvernig þetta mætti ske.
Ilitt er það. að útsvörin geta etið upp
allai- „hreinar" tek.jur manna. eins og þau
eru nú lögð á. en þá verður vitanlega
heldur ekki um neinn tekjuskatt að ra-ða
En í framtíðinni ætti þetta þó að verða
öðruvísi. Það var í fljótu bragði skoðað
snjöll ástæða gegn beinu sköttunum þetta.
að skatta bæri aðeins eyðslufjeð. en eigi
sparifje eða arðinn af atvinnurekstrinum.
Þetta lítur nú glæsilega út. en það getur
ekki vel staðist í framkvæmdinni. því
þetta hefði þan áhrif. að eyðslufjeð lilyti
afieins að vaxa að sama skapi: dýrtíðin hlyti
að vaxa. launakröfur að liækka og rekstrarkostnaður allra fyrirtækja að vaxa. Et'
ha'gt v;eri að ná tekjum í ríkissjófi uæfi
tollum á óþörftun og lítt þörfum varniimi
eingöngu. væri það mjög gott : en sú er
Alþt. IC'23, B. <35. K»g u jat'arbi n u >.

reynslan. að ef tollur fer yfir ákveðið
liámark. gefur hann engar tekjur. því þá
liættn menn aðeins að kaupa vöruna. þegar hún er orðin of dýr, og engin hætta er
á því. að ekki verði eins farifi í kringum
óbeinu skattana (tollana j eins og þá
beinu.
Þá vjek liáttv. þm. (JÞ) að því, að
nefndin heffii ekki gert áietlun um frádrátt útsvaranna frá tekjunum. og hefi
.jeg þegar áður sagt. að þaö yrði ekki gert
á ábyggilegan hátt. <JÞ: Ekki rjett).
Skattar til bæjarsjóðs eru lagfiir á eftir
efnum og ástæðum. og þó gott sje að hafa
sameiginlegan grundvöll undir allri skattaálagningu. er engin trygging fengin fyrir
því. að sömu reglur verði lijer eftir látnar gihla í álagningu útsvara og viðhafðar
eru við álagning skatts til ríkissjóðs. Og
þótt nefndin hefði gert þessa áætlun. hefði
hún ætífi orðið vafasöm. (JÞ: Hefði samt
verifi aligóð að liafa í höndumi. Væntanlega ekki til annars en villa sjer sýn.
Þá er bcst. afi jeg snúi m.jei’ að háttv.
þm. Ak. ()IK i. samnefndarmanni mínum.
ðl.jer skildist hann vera að gera að gamni
sínu. er hann sagði. að meiri lil. nefndarinnar væri að leitast við að lækka skattinn
á hæri'i tekjustigunum, en hækka hann
aftur á hinum lægri. (~MK: .Jeg átti við
í samanburði við frv. stjórnarinnar).
Frv. st.jórnarinnar er ekki skattur. og það
er enginn tek.juskattur h.jer til annar en
sá. sem ákveðinn er í lögum frá 1921.
Þegar talað cr um afi lækka eða hækka
tek.juskattinn. verður því að miða við þau
lög. en ekki einhverjar till.. sem fram
kunna að konia úr ýmsum áttum. Ef þessi
ummæli hv. [nn. eru ekki spaug. þá felst
í jn-im fáihema ósvífni. sem jeg vil þó
< kki saka liv. þni. um. Tel .jeg víst. að hv.
’pm. hafi alls ekki verið vitandi vits síns.
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og læt jeg því vera að víta hanu eins og leysi í fjármáluin. Jeg lield því staðfasthann á skilið. Í)IK: Jeg er ekki dauðun. lega fram. að eins og skatturinn er á
Jeg er dauður. en samt alls óhræddur. því lægstu tek.junum. liefir hann engin áhrif
málstaður minn er svo góður. að j?g þarf á afkomu maniia. IIv. saniþni. niiiiii. 2.
]>m. Reykv. (JBi sagði. að lítill ínunur
alls ekki að óttast andsvör hv. þm.
I’á bar hann og samaii till. nieiri lil. væi i á till. nieiri og minni hl.. og er það
við st.j.frv.. en sá samanburður var algi r- síst f.jarri lagi nú. er hv. ]>m. Ak. f.MK
lega villamli. þar sem hann tók ekki til- liefir fallist á. að útsvörin megi diaga í rá
lit til persónufrádráttarins. og bar þannig ti k.jiinuin. En ekki veit .jeg með vissu.
saman skatt af 1000 kr. liærri tek.jum Iivurt liaiin er í því efni í samræmi við
sanikvæmt skattstiga meiri hl. við 1000 skoðun hv. frsm. minni hl. iI’orlG.i. En
kr. kvgri tekjur í st.j.frv. Ilitt er marg- s.je svo. þá skil jeg ekki til hlítar framyfirlvst í umra-ðiinnm. að meiri ldiitinn komu minni hl. og þessa saniþm. míns í
s.jer ekki ástieðu til að ívilna einhleypu jti'ssii máli. Ilvað hv. frsin. niinni ld. viðfólki í skatti. en þykir miklu sanng.jarn- víkur. barf ,jeg vart að svara hoiium. enda
aia að hlífa lieldur fáta'kum fjölskyldum. alllaiigl síðan hauii talaði og ru'ða lians
I’ó nir skringilegast að lieyra hv. ]>m. iremur lítilsv"i'ð. ilann gat vitanleea ekki
tala um till. hv. 2. Jiin. Keykv. iJB) og luakið damii ]>au. er .jeg hafði tekið. en
seg.ja hana vera ef til vill hið sanngjarn- sagði aðeins. að ]>að væru ekki nema einasta. er fram hefði komið í málinu. I’á stiik’ dæmi. En hv. frsni. minni hl. hefer hann kominn í hring. Ef ]>að er sann- ir engin dæmí fram að l'æra. er sýni það
g.jarnt að liafa frádráttinn þúsund kr. gagnsta'ða. en .jeg gæt i liins vegar hahlið
fyrir manninn. eins og hv. 2. þm. líeykv. áfram að lesa upp dæini svo að seg.ja
vill vera láta. þá er auðsa-tt. að það er ótakniarkað. ef fyrir því va-ri liafandi.
}>ó skárra að hafa hann 500 kr.. eins og Sama er um hv. jun. Ak. IIK ' : hvorugnieiri hl. vill. heldur eii alls ekkert. eins ur þessara hv. [>m. hafði nokkurt damii
a reiðuni limidum. er gætu ósannað mál
og liv. þm. Ak. leggur til.
Iláttv. 2. þm. Reykv. i JI»i segir. að mitt.
Ilvað viðvíkur ra-ðu lia-stv. f.járniálaráðdraga verði frá eftir þörfum f.jölskyhlunnar. T’að er einmitt þetta. sem óbein- Iiiti'ii MagnJ . ]>á s.je .jeg' ekki ástæðu til
línis er geit í till. meiri hl. Jeg verð að langra andma'la. Ilann var að tala uni
halda því fram. að sanikvæmt till. meiri frádráttinn á útsvarinu »2 spurði. Iivers
hl. verði yfirleitt allur þorri verkamanna- veg'na i-kki æt’i ]>á að draga iill útg.jöld frá
fjölskyldna í landinu skattfrjáls. I’að er líka. Xú er það svo.. að það liggur í augtalið. að alment verkamannakaup h.jer í um opið. að öðruvísi stendiir á nieð útbii'imm sje 2500 kr. um ái'ið. og verður sviir og öiinu.r útg.jöld. sem ganga til
]>á fjölskylda með 3 börn alveg skattfrjáls. persónulegra þarfa. En hvers vegna er
en ]>ó að börnin sjeu 2 eða 1. verður heimilaður frádráttur á iiðrum g.jöbluni tll
skatturinn alveg hverfandi. Jeg er sann- sveitar- og ríkissjóðs. svo sem fasteignafærður um. að menn kynoka sjer yfir sköttum.’ Ilver muniir er í raiin og vi"t>
höfuð ekki við að borga 4—5 kr. skatt. á útsvarinu og öðrum gjöldum til sveitarþótt lágar tekjur hafi: nema það eigi að eða liæ.jai'sjóðs I’að skif'tir engu máli.
fara að ala upp í fólki algert ábyrgðar- hvernig útsvarið va-ri reiknað út. I’ó að
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niunur sje á því hjer og í Danmörku, þá
er sá munur þannig. að því meiri ástæða
er til að leyfa frádrátt hjer en þar. Og
þó að einhverjir. sem ekkert útsvar gjalda,
..hafi ekki ánægju" af þeirri heimild. þá
geri jeg ráö fyrir því. að hinir veröi
miklu fleiri, sem þá ánægju hafa.
Pá kom það fram í ræðu hæstv. ráðherra, eins og jeg hjóst við. aö minni hl.
nefndarinnar liafði skýrt rangt frá því.
livers vegna minni tekjur en 1000 kr. voru
látnar vera skattfrjálsar í stj.frv. Það
kom upp úr kafinu. aö ákvæöið var ekki
sett inn í frv. til að l.jetta á lægstu g.jaldendunum. heldiir vegna þess. að ekki
borgaði sig að innheimta svo lágar uppliæöir. riann gaf raunar líka í skyn. að
fyrir st.jórninni heföi vakað einhver umhyggja fyrir ekkjum. en þeirra hag má
hæglega sjá borgiö með því aö ákveða
sama frádrátt fyrir alla framfærendur. ef
ekki er unt að nota lieimild þá í tekjuskattsliigum þessuni. sem heimilar uppg.jöf skatts eða ívilnun. <“f uni sjerstaklega
erfiöar kringumstæður er að ræða. Miel'i
þá færa sjer þetta í nyt.
T’mr. frestað.

Á 1(>. fundi í Xd.. föstudaginn 9. nnirs.
var enn f ra m h a 1 d i ö '2. u m r um
frv. (A. 13. n. .52 og 53. 54. 67. 73 >.
Magnús Kristjánsson: -Teg minnist þess
ekki. aö jeg liafi beðið nm orðið. þó að
jeg hins vegar ætti ekki aö skorast undan
að mæla enn nokknr orð í máli þessu. E i
þar sem jeg þykist vita. aö margir niuri
enn taka til máls. þá va*ri mjer kærara
að geta talað nokkru síðar. til þess aö geta
svarað fleirum í einu. ef ástæða verður
til þess.
Jón Baldvinsson: Það mun hafa verið

jeg. sem baö um orðið í gær. og hefir
þetta skolast til í minni hæstv. forseta. En
jeg get raunar verið stuttorður. þar sem
engin veruleg mótmæli hafa komið gegn
hreytingartillögu minní, nema þá lielst
frá hv. 1. þm. Reykv. (JakM). En fyrst
vildi jeg leyfa mjer aö víkja nokkrum
oröum að einu eða tveimur atriöum í ræðu
háttv. 3. þm. Reykv. (JÞ). Ilann var að
trila um. aö hinir hærri gjaldendur hefðu
eigi nú. síöan kosningarrjetturinn er orðinn svo almennur. tækifæri til að hafa
eins mikil áhrif á löggjöfina sem hinir
hegri. En livernig er farið aö því að afla
rkoðunum flokkanna t'ylgis? Eru þaö ekki
einmitt efnaniennirnir. sem hafa best tök
á þessii ? Þeii- liafa ráð á að gefa út og
halda uppi hlööum til þess að útbreiöa
skoðanir sínar. Og þetta gera þeir líka.
Il.jer á landi halda þeir úti stóru blaði
eins og Morgiinblaöinu. og mörgum fleiri
hlöðum. 1 il að af'la sjer fylgis. Þetta er
])\í nokkuö vafasamt atriði hjá háttv.
3. þm. Reykv.. að þessir nienn fái ekki
imtið sín eða haft áhrif á löggjöfina. þótt
kosningarrjettiirinn sje almennur. Þá var
]>aö enn annað atriöi í ræðu þessa háttv.
saniþm. iníns. er hann var að tala um
flokkana í Danmörku. Vinstrimenn og
jafiiaðarnienn befðu veriö sterkustu flokkarnir. otr þeir g;etu saman komið fram
þeim máliim. smn þeir vildu. En þess er
aö ga-ta. að allir flokkar. svo sem flokkur
stórbænda. seni er vinstrimenn. flokkur
ílnildsnianna og ..radikala." mundu sameinast gegn soeialistum. ef hækka skyldi
skattinn á hærri tekjunum. Að vísu varö
fyrir tilstilli soeialista og ,.radikala“ tekinn allhár skattur af stríðsgróða snemma
á stríðsáriiniun. Tljer kom of seint til þess.
enda heyröist mjer urgnr koma allmikill
í stóreignamenn hjer. er á það var minst
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á Alþingi 1917. yg það er víst. að þá
höfðu stóreignamenniriiir li.jer þau áhrif.
að stríðs- <>g gi óðaskatturinn vai ð miklu
lægri en vera lief'ði átt.
Jeg vil bá nivst víkja að því. sem b.áttv.
1. þm. Reykv. '.JakMi sagði iim skattinn.
fyrst <>g frenist alment <>g síðan í sambandi við mína brtt. Ilann li.jelt ]>ví
fram. að ef' frv. meiri lil. næði fram að
ganga. þá ínundi allur fjöldi fjölskyldumaiina sleppa við skatt. En ef svo er. ]>á
verð jeg að álíta. að þetta komi illa lieim
við kenningu lians um tippeld isá b rifin.
sem liann var að fjölyrða um. að skattgreiðslan ætti að liafa á nienn. En jeg
vil spyr.ja: Ileldur liann. að t. d. fimm
manna fjölskyhla h.jer í Reyk.javík geti
komist sómasamlega af með 2500 kr. árstekjur. að hún geli af þessari upplueð
liaf't viðunanlegt fæði. húsnæði. klæði <>.
s. frv. ? Jeg býst við. að fleiri en jeg
komist við nánari athugun að raun iini
það. að sv<> verður ekki. I’að verður því
í alla staði að tel.ja ranglátt að gera
mönnum að greiða skatt af þeim tek.juni. sem ekki næg.ja einti sinni fyrir lífsviðurværi. Og brtt. mín fer einmitt þá
r.jettu leið. að undanþigg.ja skatti þaetekjur. sem nauðsynlega þarf til lífsviðurværis. Þá fyltist háttv. þm. (JukAI >
miklum móði út af þeim mönnuin. sem
að lians áliti væru að ala upp ábyrgðarleysi h.já mönnum í fjármálum. En slíkt
verður nú að fvrirgefa öðrum eins varfærnis- <>g sparnaðarpostula eins <>g hátlv.
]>m. (JakAI'. þótt .jeg liefði tekið slíkt
óstint upp. <‘f einhver eyðslubelgtirinn
hefði átt í hlut.
Við endurskoðun tekjuskattslagaima. <t
vel getur farið fiam á þessii þingi. niá
vel taka það til greina. seiu bent hefir
verið á. si-iii sji' það. að haf'a frádráttarfjárlueðina hiei'i'i við s.jávar'íðtuia held-

iir en í sveitum, þar sem viðurværið er
ódýrata. Jeg sje eigi. að frekari breytingar á lögunum. eins <>g stendur í nefndaráliti meiri hh. mundu valda meiri r.jettarruglingi lieldur en t. d. hækkun og
kekkun skattstigans. sem teljast verður
aðalatriðið í þessu máli. <>g alt snýst um
í ratin rjettri. li.jettaróvissan er því engu
meiri. þótt breytingar s.jeu gerðai' á fleirtt
í lögunum.
Annars koniu engin veruleg andmæli
frani gegn brtt. miniii. Enda verður ekki
með nokkurri sanngirni heimtaður skattur af þurftartekjunum. sjerstaklega þegar hinir óbeinu skattar eru jafnháir og
enn þá er.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmundsson):
Það er ekki nenia fátt eitt. sem jeg þarf
að taka fram að þessu sinni. því að hv.
1. þni. Heykv. (JakM) liefir þegar svarað
vel og rækilega þeim árásum. sem gerðar
hafa verið á till. rneiri hh En það atriði
í ræðu ha'stv. f.jrh. (ilagnji. ]>ar sem
liann var að tala um. að ekkjur yrðu liart
úti eftir gildandi lögtim. vildi .jeg fara fáum oröiim itm. því að hann gat aðeins
komist að þessari niðurstöðu með ]>ví að
ganga út frá. að maðurinn legði ekkert
í lniið. <>g ]>á verðui' ekki annað s.jeð en
það sje fjárhagslegur ljettir að því. að
hann f.jelli frá. <>g ]>á er ekki von. að
skatturinn minki. Ilann talaði líka um.
að liægt væri að jaf'na misrjettið milli
einhleyps fólks <>g f.jölskyldna með aukaútsvarí. En j<‘g víl benda á. að lagabreytingar nitin þuifa við til þess. og býst
< nda \ ið. að sú lagabreyting mtindi eigti
erfitt uppdráttar. ef t. d. aukaútsvar a-tti
að vera helmingi liærra á einhleypu fólki
í svt-itum en annarsstaðar. Slík lögg.jöf
mundi þ.vk.ja æðikynleg. Ilann gat þess, að
aukaútsvar væri lagt á et'tir liðrum nneli-
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kvarða <11 skatturinn. Það >'r rjett í
sveitum: <*n með því eyðilaeði liann
ratm r.ji'ttri fyrir s.jer það. sem liann
áður liat'ði látið iim m;elt.
En benila má á. að li.jcr í Kevkjavík
er gei't ráfi fvrir. að líkiun reglum verði
fylgt uiu álagning tek.juskattsins <<y ú,svarsins.
Þá sný ,jeg mjer að lokiiin nieð örfáum
orðum að hv. frsm. minni hl. (ÞorlG).
Ilann var að biðja mig' að vísa til sín
þessu ódýra fólki. sem jea' liafði talað iim.
Þótt jeg liafi raunar enga ráðningaskrifstofu. er ekki nema velkomið. að ,jeg geri
þetta. ef fyrir mjer verður eitthvað af slíku
fólki. Og þá ætlar hann aftur á móti að
ábyrgjast hverri vinnukonu 1000 kr. árstekjur og þar yfir. svo að hún verði skatfskyld. Fleira þykir mjer ekki nauðsyn til
bera að fara út í að sinni.
(Mjer kemur það einnig nokkuð spanskt
fyrir. þegar liv. 2. þm. Keykv. (JBi er
að berjast á móti beinuin sköttum. (Jli:
Xei). -Tú. liáttv. þni. er í rauninni að því
og engu öðru. þar sem hann vill koma
sem flestuni undan skattinum með luekkun frádráttarins. En jeg veit ekki betur
en að það sje á stefnuskrá flokks lians
að auka beinu skattana. Sami liáttv. þm.
(JB) sagði einnig. að aðalatriði þessa
máls van'i skattstiginn og það vau'u breytingarnar á honum. sem ruglað ga-tu rjettanneðvitund almennings í þessum efnum. En þetta er alveg rangt. Enginn
maðui' leggur skattstigann á minnið. eða
breytingar á honuin. en önnur helstu atriði laganna. sem til grundvallar liggja.
leggja margir á minnið. og þess vegna er
Inettara við því. að breytingar á þeim
geti ruglað rjettarmeðvitundina. eins og
bent er á áliti meiri lil. Viðvíkjandi breytingum á þessum löguni yfirleitt vil jeg
aðeins taka það fram. að sjálfsagt virð-
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Lt <<g heppilegast. að þeir s.jeu þar spurðii' ráða. sem mest Itafa fengist við framkvænul laganna. -Jeg get þessa h.jer Jíka af
því. að skattst .jórinn í Ke.vk.javík. sem
s.iálfsav, er }>es>ti kunnugastur. liefir nú
i kki vrrið spurðiir ráða. og ýmsar breytinuar. ^em hann imui telja nauðsynlegar.
Iiafa ekki komið fram í stj.frv.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Það eru
aðeins tvö atriði hjá háttv. frsm. meiri
hlutans (MG>. sem .jeg vildi leiörjetta,
]>ar sem iiin hugsunarvillur var að nvða.
Ilann var að reyna að bera í bætifláka
fyrir ákvæði laganna uni ekkjurnar. sem
eru meiningarlaus. og munu heldur ekki
komin inn í lögin af ásettu ráði. heldur
af hugsunarleysi. En samanburður um
þessi efni á auðvitað að gerast við núgildandi lög. en ekki eins og háttv. frsm.
gerði. Annað atriðið var það. að hann
sagði. að lagabreytingar þyrfti til þess
að taka tillit til sjerstakra ástæðna í sveitum <>g bæ.juni og láta það koma til greina
í aukaútsvöruniim. En hjer þarf enga
lagabreytingu. og þeim, sem jafna niður.
er í sjálfsvald sett. hvað þeir fara langt
niðiir. Ol/fr': Mjer er svarað öðru en því.
sem ji'tr sagði ).

Frsm. minni hl. (Þorleifur Guðmundsson): Jeg verð að tala aftur. til þess að
bera ofurlítið af nijer það. sem ranglega
liefir verið á mig borið. IIv. þm. Isaf.
(JA.J i sagði. að jeg hefði sagt, að
allir hefðu 1000 kr. tekjur eða meira.
En það sagði jeg ekki. heldur hitt, að
allir. sem á annað borð vinna fyrir sjer,
liefðu þetta. en liinir væru í rauninni
ómagar að nokkru leyti. og þess vegna
ekki ástæða til að skattleggja þá. Annars var aðalatriðið í mótmælum mínuni í fyrri ræðunni fólgið í því. að jeg
sýndi fram á það skýrt og greinilega,
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að ríkissjóðurinn gæti ekki þolað það
að missa svo miklar tekjur. sem óhjákviemilega yrði afleiðingin af till. hv.
meiri hluta. Það var þess vegna algerður óþarfi af háttv. 1. þni. líeykv. i-Tak
AI i að vera að snúa út úr þessuni orðum niínuin. Ilann sagði einnig. að iee
hefði ekki komið nieð eitt einasta thenii
mínu máli til sönnunar. En þetta er
ósatt: jeg kom með dæmi þá. og jeg
skal koma með damti nú í viðbót. Maður. sem hefir 25 þús. kr. tekjur. á eftir
till. stjórnarinnar að greiða 2070 kr..
en i'f' útsvarið er dregið frá. seiil ;etla
má liuiium. þarf hann aðeins að borga
l!)(,0 kr. Og ef svoita verður um marga.
er bi‘i'\vniletrt. að ríkissjóð verður ekki
lengi að muna alltilfinnanlega um þelta.
Annars neiini jeg ekki að vera að eltast
við alla útúrsnúninga háttv. þingmanna.
sem þeir liafa verið að reyna að gera á
f'yrri r;eðu minni og þeim staðreynduni.
sem þar voru bornar fram. -leg get þó
ekki stilt mig um að svara liátlv. 3. þm.
ITeykv. (■] I’ >. sem reyndi vísvitandi að
snúa út úr því. sem jeg sagði. með því að
liann sagði. að það g;eti aldrei verið rjett.
að sá ;etti erfiðara. seni hefir 2000 kr.
tekjur og borgar ekki skatt. lieldur en
sá. sem hefði t. d. 25000 kr. tekjur og
yrði því að borga nokkurn skatt. En þetta
er útúrsnúningur einn. sein ekki gelur
orðið til þess að bjarga málstað hans nje
rýra minn að nokkru leyti. því þó segja
megi. að hjer geri sá ríki það. sem hinn
gerir ekki. }>á verður því ekki neitað. að
það eru erfiðari kji'ir t. d. fáta-ks barnamanns. sem ekki er skattskyldur. heldur
en auðmanns. ]»ótt hann verði að trjalda
eitthvað til almennra þarfa. Og hvað svo
sem tun þetta verður til eða frá. þá liefi
jeg ekki viljað annað í þessu máli en það.
sem jeg hefi lialdið að verða mundi fyrir

bestu. og hvort sem till. mínar og rök
verða nokkurs nietin eða ekki. þá er jeg
glaður yfir því að liafa varið rjettan málstað.

Ingólfur Bjarnarson: Það er aðeins eitt
atriði. sem jeg vildi athuga stuttlega í
þessu máli. seni sje um persónufrádráttinn.
IIv. meiri lil. fjárliagsnefndar telur heppilegt að halda þeitn ákvæðum. sem þar að
lúta. í gildandi skattalögum. og háttv. 2.
þm. líeykv. i JB i vill luekka þann frádrátt um helming. Ilafa verið dregin fram
ýms da-mi. sem liafa átt að sýna það. að
],essi frádráttur k;emi einkum til góða
hegstu skattgreiðendunum. En þetta tel
jeg villandi. ]>ví það er bersýnilegt. að
þessi f'rádráttur kemur einmitt mest til
góða luestu gjaldendunum. vegna hundraðsgjaldsins. sem getur orðið (,0-falt á
Inestu skattgreiðendunum móis við ]>á
hegstu. miðað við skattstiga stjórnarfrv.
ðlá nefna sem da-mi. að á ínanni. sem liet'ir 25 ],ús. kr. tekjur. nemttr skatthekkunin vegna 1000 kr. persónufrádráttar. og
miðað við stjfrv. 10(1 kr.. en aðeins kr.
?.•,() hjá skattgreiðanda. sem liefir 2500
kr. Það er því auðsjeð. að persónufrádrátturinn liefir stórmikla þýðingu til
hekkunar skattinum. (JakM-. Skattstiginn
tekur tillit til þessa frádrát tar i. Að nokkru
leyti máske. En þegar litið er til þess. að
breytingar luestv. stjórnar á skattalögunum ei’tt aðallega fram komnar til þess að
ljetta skattinum af lægstu gjaldendunum.
og luvkka hann frekar á þeim hæstu. og
],ar sem mjer skilst. að flestir. sem tekið
hafa til máls. fallist á þá stefnu. tel jeg
niðurfelling persónufrádráttarins í stj,frv. rjettmæta og heppilega.
Magnús Kristjánsson: Ilv. frsnt. rninnihlutans (ÞorlGi og liáttv. 2. þm. Reykv.
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(JB) liafa að ýmsu leyti tekið af mjer
ómakið að svara ýmsu því. sem jeg liai'ði
annars ;etlað mjer. Jeg skal því aðeins
hverfa lítilh-ga að því. seni frá var liorfið
í g,er. þar sein h.áttv. 1. þni. Iíeykv. i.JakAI i og háttv. 3. þni. sania kjörda-niis ij1’ i vildu bera nijer það á brýn. að reikningsskekkjur liefðu átt sjer stað í sanianburði niínuin á skattstigunum. Jeg liefi
ekki getað fundið þessar villur. og skal
því nú sýna fram á }>að> í annað sinni. að
jeg hafði rjett að nuela. ef það nuetti
verða til. þess að konia þessiini liv. þingniönnuin inn á rjetta braut. I’ar sem jeg
lijelt því fram uin till. á þsk.j. <>7. að hún
fieri beinlínis í þá átt að la-kka skatt á
lia-rri skattgreiðenduni. þá er jietta :
augljóst. að jafnvel háttv. flm. sjálfur
niun ekki reyna til að nn'itnuela J>ví. Jeg
skal aðeins benda á eitt ihemi. Eftir till.
hans á að greiða 21165 kr. af 150 þús. kr.
tekjuin. eii 35000 kr. eftir skattstiga stj,frv. <.//’: En liver er skatt iirinii nú.'i.
I’etta er spuining alveg út á jiek.ju og kemur inálinu ekki við. því lijer er aðeins að
r;eða uin samanburð á þeim till.. sem nú
eru frani koinnar og nú ligg.ja fyiir. I’á
skal jeg na-st snúa ni.jer að ]>ví. að sagt
var. að jeg liefði ekki tekið tillit lil lögleyfðs frádráttar í fyrri samanburði íiiínuni.
T’etta er alveg rangt. og sennilega liorið
frani nn'iti betri vitund. I’ó að það s.je leiðinlegt að þurfa að eiidurtaka það. sem áður er sannað. verð .jeg ]>ó að gera það nú.
Af 3000 kr. í stj.frv. á að greiða 20 kr..
en eftir till. nieiri lil.. að frádregnum frádrætti. 24 kr.; af 4000 kr. í stj.frv. á að
greiða 40 kr.. en eftir till. meiri bl. 49
kr.; af 5000 kr. 70 kr. eftir stj.frv. en S2
eftir till. meiri hl.: af (iOOO kr. 110 kr. eftir stj.frv.. en 124 kr. eftir till. meiri hl.:
og skal jeg ekki þreyta hv. deild á lengri
lestri í þessa átt. þótt jeg liafi skrifað

tipp niiklu meira. sem alt fer í sömu átt.
f./n/.l/: En samanburðurinn í g;er er alveg sama vitleysan fyrir þessu). Þetta fer
alveg i söinii átt. þangað til kemur upp í
50 lnis. kr.. þá snýst blaðið alveg við; þá
ftt að la-kka á luestu gjaldendunum. I’etta
er stefnan. svo fögur sem hún er. Annars niótnneli jeg öllum gífuryrðum og
framítökuni liáttv. 1. þm. Reykvíkinga
(Jakðl i. }>ví þetta. seni jeg segi. er alt
rjett. i-lnkM: I’að er tóni vitleysa). Jeg
veit ekki. livað það er. sem þessi hv. þin.
ekki leyfir sjer hjer í deiklinni. því þetta
atluefi er blátt áfram ekki sæmilegt. að
neita svo talandi tölum. seni jeg hefi lijer
borið frani. En það er sorglegt til þess að
vita. ef þingniaöurinn er kominn á það
siðferðisstig. að liann finnur ekki til þess.
liversu ósa-milega liann hegðar sjer. Slíkt
getur varla komið t'yrir annan en þann.
sem varið liefir inestum hluta æfi sinnar til
þess að fara með blekkingar í ræðu og riti.
Jafnvel þótt ásta-ða liefði verið til að
viðhafa sterkari orð uin framkomu þessa
þingnianns. la-t jeg þetta iueg.ja að þesstt
sinni.

Jakob Möller: Hv. þm. Ak. (MKl
ljet s.jer ]>au orð um niunn fara, að .jeg
hefði varið mesliim liluta ;efi niinnar til
að blekkja aðra nienn lueði í r;eðu og riti.
Jeg bvst við. að augnagotur þ;er, sem
fylgdu þessum unimælum liáttv. þm liafi
stafað af shemri samvisku og óttaníim við það. að þeim. er á heyrðu. kynni
að finnast hann vera lijer að eigna öðrum
sína eigin kosti. I’ví verður heldur ekki
neitað. að liáttv. þm. sýndi mjög lieiðarlega viðleitni í þessa átt í r;vðu sinni áðan. Ilitt er annað mál. að tilraunin brást.
eins og svo oft áður. enda var hún undarlega ófimleg af manni. sem hefir þó
fengið slíka æfingu. Yfirklór lians hjer
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var syíi gagnsætt. a<'> það er í rauninni
engiii ]>örf að benda á það. Því auðvitað
er samanburður hans í gær jafnvitlaus
fvrir ]>ví. þiiit bann gi-rí annan í dag. Jeg
skal viðurkenna þaö. að samaiibnri'i,ir bair
í dag er skárri. En liverju eru ]>ær tramt'aiir liátlv. ]>m. að þakkaÞví. að jeg
setti ofan í við hann í gær og sýndi fram
á. hve ósvífinn sá samanburður var. Jeg
endurtek það. ..ósvífinn1'. því þótt slík
blekkingartilraun þýði lítið við hv. deildarnienn. þá er það ósvífni að ætla sjer
þannig að blekkja áheyrendurna. sem ekki
liafa nein skjöl eða skilríki til að sjá af.
livað rjett er og rangt í þessu máli.
Það er að vísu vinislegt í ræðum siimra
háttv. þm.. sem jeg hefði viljað gera athugasenid við og leiðrjetta. en þar sem
uinræður liafa nú staðið svo lengi. en je<r
Iiins vegar dauður. þá get jeg vel látið
nijer lynda að sleppa þeim.

Magnús Kristjánsson: Það er grunsamt. hve fljótnr liáttv. 1. þm. Reykv.
(JakMi var að tileinka sjer þetta. sem
jeg sagði áðail. Jeg f'ór ])ó aldrei lengra
en að seg.ja. að mjer þa-tti sorglegt. ef
liáttv. 1. ]nn. Reykv. (JakðL væri koininn
á það stig. sem jeg gat um. Og það virðis1 svii. seni jeg liafi ekkert látið þar <>fniælt. því liáttv. ]>m. stðfesti þegar í stað.
að svo sorglega væri ástatt tim liann með
því að taka orð mín til sín. (Jukll: Jeg
staðfesti þau ekki. Jeg mótmælti þeim'.
Það. að háttv. þm. sagði. að jeg hefði í
dag komið með alt annan samanburð en
i gær. sannar aðeins þá spá niína. að liann
niuni lialda áfrani sama blekkingaleiknum.
Jón Auðunn Jónsson: Það er auðsætt
sein fyr. að liáttv. minni hluti nefndarinnar miðar jafnan við einhleypa nienn. en
ekki við kvænta. og mátti lært sjá það at'

ra-ðu báttv. þni. Ak. JIKb Jeg verð þó
sem áður að liabla því i'ram. að fjölskyldu-

nienn verði ljettara úti í skattgjaldinu
sniiikvii'iiit till. okkar nioiri bluta maiina.
í kaiipstöðum þurf'a þeir. sem kvæntir eru
og bat'a 3 biirn. engan skatt að borga. ef
lekjur þeirra fara ekki fram úr 2501) kr.
Lm einhleypa menn er öðru máli að gegna.
l’eir þola betur að taka nærri sjer og
borga. þótt af lágum launum sje.
Iláttv. 1. ]>m. Reykv. (JakJI) liefir þegar leiðr.jett þann misskilning. sem kom
fram b.já háttv. 1. þm. S.-Þ. (InglL. Jeg
vil þó aðeins bæta ]>ví við. að hafi sá liv.
]>iii. bara reiknað persónufrádráttinn. þá
eru tölur þær. er hann f'jekk út. alt of
háar. Það hlýtur því að vera þar um
i eikningsskekk.ju að ræða.
Jeg þarf ekki lieldur að svara hæstv.
f. jrh. (MagnJ). því það hafa aðrir gert.
Ilann ljet í l.jós. að ekki myndi tiltækilegt
að reikna t'rá aukaútsvörin. sökum aukins
skrifstofukostnaðar hjá skattstofunum. Jeg
fæ nú ekki s.jeð. að það þyrt'ti að vera svo
mikil aukin vinna. Skattanefndirnar þyrftu
ekki annað en skrifa niður tölur úr aukaútsvarask ránuni.
Iláttv. 2. þm. Reykv. (JIL sagði. að
það vieri að taka brauðið frá börnunum.
< f' till. meiri liluta nefndarinnar næði
fram að ganga. ðlig furðar á því. að hv.
þm. skuli vaxa svo í augum ]>ær S krónur. sem fjölskyldumenn alþýðunnar kæmu
að meðallagi til að greiða. Það er þó ekki
nema brotliluti af þeirri upphæð. sem þeir
eftir núgildandi lögum eru til nevddir að
g. jalda í óbeinan skatt. (leruin ráð fyrir
fjölskyldumannni. sem á 3 börn og hefir
3000 kr. árlegar tekjur. Hann myndi borga
S kr. i tekjuskatt. en 50—60 kr. í óbeinum
sköttum. þótt tóbak og annar slíkur ..luxns” s.je ek'ki reiknaður með. Jeg verð því
að endurtaka undrun mína yfir því. að
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hinuni háttv. þm. vaxa þessir beinu skattar svo ínjög í augum.
Að lokum gat háttv. frsm. minni hl.
(ÞorlG i þess. aö ríkis^jóður myndi ekki
mega við því. að till. meiri lil. verði samþyktar. Mjer þykir þetta dálítið undarlegt. ]>ar seni auðsaut er. að tekju- og
eignarskatturinn verður hærri eftir þeim
en hanti er nú samkvæmt gildandi lögum.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg býst
við. að umrieðum um þetta mál fari nú að
slota, og skal því ekki lengja umr. frekar
með því að fara út í smáatriði málsins.
Eitt er þó, sem hjer hefir ekki verið neitt
minst á. sem jeg vildi vekja atliygli
háttv. deildarmanna á áð'ir en málið verðiir afgreitt frá þessari umr.eðu. Það er. að
’ þeirn umr.. sem orðnar eru um málið.
hefir ekki komið fram eitt liðsyrði með
núgildandi skattstiga. Það virðist svo. sem
menti sjett ákveðnir í að breyta honum,
og ]tá í aðalati'iðunum samkvæmt því. sem
stj.frv. gerii' ráð fyrir. Það liafa að vísu
komið fram till.. sem bera með sjer aðra
stefnu. eins og till. þeirra liáttv. 3. þm.
Reykv. (JÞi og liáttv. 2. þm. Revkv.
(JB). en af auðskildum ástæðum er engin
þörf að ræða frekar um þær. Að vísu virðist bv. meiri bl. nefndarinnar belst á því.
að einhverju þttrfi að breyta í stj.frv.. en
þegar alt kenrar til alls. fallast niðurstöður
þeirra að lokum í faðma við það. og aðalmeðntælin. sem tilfærð eru með brtt.. e;n
þau. að þ.ær sjeu nærri því eins góðar og frv.
Það er þessi ástríða. sem er að gægjast
iijer fram. sent Þjóðverjar kalla ..Bessermaehen". Það er að finna bjá sjer knv.jandi þörf til að gera umbætur á hverju
sem er. þótt maðui' hafi ekkert betra fram
að bera.
Alþt. i:*23. B. (35. lö&\u jafarþing).

•Jeg skal annars ekki fara út í það að
tel.ja upp gallana á till. nefndarinnar. en
aðeins benda á þann höfuðgalla. að þær
gera skattsl igann miklu margbrotnari en
þörf er á og attka útreikninga og aðra
skrifstofttvinnu. (JA-J: Skrifstofumennirnir í skattstofunni kunna að reiknak
Já. en þeir þttrfa tíma til þess eins og
aðrir. Skattanefndamennirnir hafa mikið
starf með höndum fyrir litla borgun. og
tel jeg ekki neina ástæðu til að bæta á
það — að minsta kosti ekki núna. þegar
þeir hafa ekki nema vikutíma til að taka
afstöðu til þeirra breytinga. sem nú verða
gei ðat'. A'ð þetta geri aukinn starfsmannafjölda lijer í Reykjavík. er augljóst. Og er
undarlegt að láta það fara sarnan með að
skera niður stini þau embætti. sem mörgum er sárt um. (JakM: Til hvers á að
auka manni í skattstofuna ?L Til þess að
reikna og annast önnur skrifstofustörf.
sem leiðir af hagsýni hv. meiri lil. nefndarinnar. (JnlAÍ: Þvættingur'). Það mun
sannast. að þetta reiknar sig ekki sjálft
frekar en annað. Fyrir utan aukinn reikning leiðir þetta af sjer attkin brjefaskifti
og annað umstang. Jeg skyldi alls ekki
vera á móti þeim aukakostnaði. ef lögin
yrðit rjettlátari nteð því móti. En jeg er
mótfallinn þessum breytingum. úr því
ekkert vinst við þær nema aukinn kostnaður. Alliir ábatinn er aukin skriffinska.
en af henni höfum við nóg fyrir. Jeg rteð
því til. að við höfum þes.si log sem einföldust og eins fljót til vinnu og unt er.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmundsson): Það er undarleg aðferð hjá hæstv.
fjrlt. (Magnji að koma nú fyrst fram
með spánnýjar athngasemdir í málinu. þegar ltann b.jóst við. að allii' værtt búnii' að
8
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tala sig dauða. Jeg var >vn hygeuin. s,'in
betur fer. aö geyniti nijer r.i'-tt til a.iiuea
seiuda. og niun jeg nú noia hann. H i--1
ráðherra sagði. að ekkert lieffii y.tíí> u'.-rt
til að mæla bót þessum skal 1 ali'.gin11. 'eiK
nú gilda. Þaö virðist svn. 'oin liaiin liafi
ekki fylgst allskostar vel nieú umræð. n
Og þeim liefir verið lagt liðsyrði tk' dOr
stööuni en hjer í deildinni. Ef ha-'-tv. ráölierra vildi blaða í þingmálafundae, .':o
víðsvegar uni landið. þá myndi liaini t a
að sjá það. að þorri landsmaniia .t . indregið með þeini.
Að því er snertir liina átakan!>-eti !ýs
ingu liæstv. ráðherra á ölluin }>.'i’!i t'i1'
reikningi og atikinni 'kriffinsku. er leiddi
aí' till. nefndarinnar. þá vil j. e i."ii'l liæstv. ráðherra á jiað. að allir. '.'in í
skattstofunni eru. nnmu ktttina O'irabr.••
og reikna með jieim fiilliiin feiuui. jafnfl.jótt og með heiliiin töliini. Að laeia þui'i'i
við mönnutn vegna skattstigans • / ].v'
hrein f.jarstæða. sem ekki <t svaraverð
Og livað öll brjefaskiftin 'iieriir. |.á •
þar iiin hreina blekking að ræðu. tlv.r
gjaldandi verður vitaskuld að skýi i t'.'''
aukaútsvari sínu : það er alt oo 'un t

Pjármálaráðherra (MagnJ): Það er
aðeins eitt atriði í ræðu hv. 1. j.ni. sk:e.!f
(310'. sem lnegt er að laka alvarleva. "•/
þar virðist hann naitðsynleea j.urfa n j'plýsinga við. Það vont aukaútsvörin. Veit
liv. þm virkilega ekki. að frain 1 .">lii. "i">
nú fyrir löngu gengin um garð
I'.ð
aúlast hann til. aö koniið verði við uýjuni framtölum á þessari einu viku. sem
eftir er? — Já. þau yrðu ]>á að gamj'a
fljótar vinnubrögðin en var í hatt' tíð.
(MG: Ný blekkingl.
Ilitt. sem háttv. þni. sagði. var l.aia úi
í loftið og ekki svaravert.

AT K \ O li.
B

15.11 atkv.. að við
li.".fMt nafnakalli. og sögðu

■ii. Ö4.1. ','1111)1. með

,< '< :

M-í. 31 B. l’i >.
iiö.

l'.ll.

l’Þ. SSt. StSt. ÞórJ.

IIK. Jak3I. JAJ. JS. JÞ.

310.

>: \| I s. SvO. l’oi'lO. Þo;lJ. ÞorsiJ. EE.
O 'in 11S. 1 ng 1>. -11 ’>. 1.11, BSv.
Tv.ii' jiiii.

EÞ og Ol’.

f'jarstadi 1 ir

" i. "7.1. fel.l með lö : 2 atkv.

-

Ö4.2. tödd nieð 1 ö: 11 atkv.. að viðli.’fðn nafnakalll. og sögðu

:

M k. i'.'i stst. Þói'J. BJ. BII
• i'.kM. JAJ. JS. 310.

-■

!'i>

IIK.

sst. S\O. ÞorlO. ÞorlJ. ÞorstJ.

EE. OitnnS. Ine'B. JB. JÞ. IJI 3IJ
MK. BSv.
'i'v.ir 1.111.

2.

or.

EÞ <>g < >1’ > f.jarstadilir.

v<-t'ð 1 ir 1. srr.t saniji. með 14:12

i'eld > le'ð lli : 10 atkv.. að viðtt na fnakalli. . lg' soe'ðll
IIK. JA-J. JB . -Js JÞ. 31J l’O
’.Sv
O111111S. lnoB . Jak.M. KII. 310
Ml’. I’Þ. ssi . Stst. Sv<). Þi.t'l. l l-J. Þol'StJ. I’órJ.
Tv.'ii' j'in. EÞ og O]’ fjarstaddir.
Brii. ö t.O
nýjai' <_rr.. sem verða 2.. 3.
..L' 4. oi'.' satnji. nteð 14: ú iltkv.
74 'já 1 í'fallin.
a
1. sjálffallin.
Ö4.4 iiý gi'.. verður 5. gr.
iiti'ð 15:2 atkv.
Ö2.2 iidd með 14:0 atkv.
Ö2.1

samji.

I'T'V,, svo ljreyttu. vísað til 3. umr. með
1 < >: 3 atkv.

Á is. fundi i Nd.. mánudaginn 12
tnai's. var frv. tekið til 3. 11 m r.
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Forseti tók málið af dagskrá.
A 20. fundi í Xil.. miðvikudaginn 14.
niars. var frv. aftur tekið til 3. u ni r.
(A. 92. 121 i.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmundsson): Við atkvæðagreiðslu um þetta mál

síðan litla hekkun upp undir 20 þús., og
þar á eftir er töluverð hækkun. enda ber
þar mest á frádrætti þeim. sem aukaútsviirin valda.

Frsm. minni hl. (Þorleifur Guðmtindsson): Jeg skal heldur ekki verða til

þess. fremur en hv. frsm. meiri hl. (AIG).
við 2. umr. fór svo. að samþyktar voru aö innleiða kappræöur um máliö. Jeg vil
allar till.. sem miðuðu að því að lækka aðeíns taka það fram. að eins og nú er
skattinn. Afleiðingin af þessu er sú. að komið. virðist mjer heppilegast og sjálfmeð frv.. eins og það er nú. er gengið sagðast. aö málið veröi afgreitt út úr
lengra en nokkur úr nefndinni hat'öi hugs- deildinni eins og það fór frá 2. umr. Þjóöað sjer. Mun láta nærri. að eftir þessu inni finnast skattarnir nú of þungir. og
minki skatturinn. miöað við 1921. um 400 það eru þeir að ýmsu leyti. og til þess
—500 þús. kr. En þetta var ekki tilætl- verður að taka tillit. En þrátt fyrir það,
uiiin. livorki hjá meirí nje minni hluta þótt mjer finnist. vegna hagsmuna ríkisnefndarinnar. og þess vegna hefir meiri sjóðsins. aö nú sje í bráðina laugt gengId. búið til nýjan skattstiga, og er liann iö. þar sem draga má frá aukaútsvörin, þá
svipaður þeim. sem .ofan á varð viö 2. verður því ekki neitað, að frv. fer í rjetta
umræðii. en þó farið nokkuð beggja bil. átt til frambúðar. Að vísu er þetta vont
þannig að meiri hlutinn heldnr því enn fyrir ríkið, en ekki niá í þessu efni horfa
fram. að sleppa ekki skatti af tekjum und- alt of mikiö á hagsmuni ríkissjóðs, heldur
ir 1000 kr. En aöalágreiningurinn í nefnd- líka á gjaldþol almennings. Þetta tvent
inni var um það. En þar sem nú er nokk-. veröur að reyna að sameina. og það álít
urt tillit tekiö til beggja. má ætla. að jeg að gert liafi verið af minni ldutanum.
báðír nefndarldutar geti nú oröið á eitt Ilins vegar skil jeg ekki. hvers vegna hv.
sáttir. Ef þessi nýi skattstigi er borinn meiri liluti Jiefir verið að koma fram nieö
saman við nngildandi skatt. mundi hann nýjan skattstiga. nema ef þaö va-ri til
valda nokkurri hækkun í lleykjavík, um þess aö láta líta svo út, sem hann hafi
30 þús. kr.. en þar við athugast. að þá sigrað. en það hefir hann alls ekki gert.
er ekki reiknaöur með frádráttur á auka- Jeg verð því að vera á þeirri skoðun. aö
útsvörum og barnafrádráttur. Yfirleitt rjett sje aö lialda sjer við þá niöurstöðu.
geri jeg ráð fyrir. að skattur á landinu sem þegar er fengin, og vera ekki að
mundi lækka um alt að 100 þús. kr.. þótt hringla neitt í lienni. Jeg vil ekki snúa
ekkert verði um það fullyrt og ómögulegt aftur af rjettri brant, hvort sem mönntím
sje að reikna það út nákvæmlega.
þykir það miöur eða vel, og jeg vona, að
Annars skal jeg ekki innleiða neinar þessi hv. deild veröi á sama máli. og skal
kappneöur um málið. Jeg skal aðeins geta ])ví ekki fjölyrða um þetta að sinni.
þess um skattstigann. aö þar er um að
ræða lækkun á skattinum upp að 13 þús.
Jakob Möller: Eiginlega er ekki hægt
kr.. og hana mikla á lægstu tekjunum. en aö svara þessari síöustu ræðu hv. frsm.
8*
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minni lil. CÞorlGi. Hnnn fór svn rækil,'ím
í hring og í kringiiin sjálfan sig. nö bHui' verður ]>að ekki gerl. •!eg vil því í
jiessii sambandi aðeins víkja tið >'inu airiði. ng það er þetta. Iivar <>g hvernig eigi
að vinna upp það. sem ríkissjóður lapar
við það. að skatturinn lækkar. Það verður
seni sje að vinnast upp nieð nýjuni Tollum. og halda menn þá virkilega. ao það
veröi betra eða ljettara fyrir allan almenning en lítilvæg hækkun tekjuskattsins? Það er t. <1. sagt, að jafnvel þessi
verndari latæklinganna. sem niun vilja
teljast. og síðast talaði. sje fyjgjandi allverulegri tollhækkun á vefnaöarvörum.
Þessi afstaða niinni hlutans nú. að vilja
leggjast á móti hinum nýja skattstíga við
3. iimr.. þó hann sje að mestu sniðinn
eftir hans eigin till. við 2. tnnr.. af því
að hann sje of hár. en undirbúa jafnfranu
aðrar hækkanir á tollum. virðist ekki geta
stafað af öðru en þráa.

Þórarinn Jónsson: -Jeg skal ekki
blanda mjer í deilurnar niilli meiri og
minni hlutans. Jeg vil aðeins gera stutta
grein fyrir afstöðu minni. áður en málið
fer út úr deildinni. með því að jeg liefi
Jijei' nokkra sjerstöðu. Jeg er sem sje á
þeirri skoðun. að ekki eigi að breyta
skattalögunum nú. Sú reynsla. sem fengin er á lögunum, er engin reynsla. og ber
sjerstaklega tvent til þess. I fyrstu það.
að framkvæmd laganna hefir orðið misbrestasöm. sem stendur til lióta. og í öðru.
lagi það. að tími sá. seni framkvæmdin er
gerð á. er óstöðugnr. Jeg játa það. að
fult samræmi sje ekki í framkvannd la<ranna. hvorki innbyrðis í sveilnm lamlsins
nje í sveitum landsins gangvart kaupstöðíinuiii. En það er bein ástæða til þess. og
má segja mikil vissa. að þetta lagist bæði
úti um land og í kaupstöðum. Og því til

sönntinar vil jeg benda á. að ]>ó að yfirduitlanefmlir sumra hjeraða land'in-, Iiafi
ekki gerbi'i'vtl oða lagfa'i't eins og skyldi
tiveffiTöl úr hlulaðeigandi hreppum til ]»ss
eð t'it'i a þau í fult saniræmi innbyrðis. ]>á
liaia l’ii'i' ]>ó scnt h\i*ri'i ínidirskattaiiefnd
atliugasomdir. ámínningar <>g leiðlieiiiingar. sem allar eiga að verða teknar til greina
í framtöliinuni nú. Eins býst jeg við, að
liafi t. d. skattstjórinn hjer í Keykjavík
gengið fullliait að með skattframtalið í
fyrra vetttr. |>á hljóti að koma nokkur
hreytino' á ]>að nú. þar sem yfirskattanefml lækkaði skattinn ttm fullar 300000
kr. Og það má vænta þess. að áhrifin at'
þessari niðuríærslu konii nú frajn á talsvert víðara sviði. — Hvorttveggja þetta
bendir ótvírætt í þá átt. að skattframtalið nú verði betra og í meira saniramii.
Sú ástæða. sem þannig liefir komið fram
g'ogn liiíi'iiniiiii. vei'ður að teljast ótíniabær.
Þá or öiiniir ástæðan. að tími sá. sem
framtalið er framkvirmt á. sje óstöðugur
og ]>vi órjt'1 tmætt að byggja á honum
skattstigabreytingu. Því hefir verið haldið fram ttndir umræðum málsins. að skatturinn væri of' hár á Iágu tekjunum. en
þess lief'ir aldrei verið minnst. að liann
laizt'æi ist sjálf'krafa af breyffu gangverði
vinnii <>g t'ieðis. Og er nú þegar komin
talsvoi'ð breyting á þetta t'rá í fyrra. Það
t'f !>vt alveg auðsætt. að eftir því. sem nú
liggur t'yrir. t'alla fjölda margir. lausat'ólk og vinnufólk. tindan skatti. jafnframt
því sem skatturinn á þeim. sem enn kynnu
að borga hann. yrði ekki það lægri. að
skattgreiðandann skifti neinu. Afleiðingin
i'i' því engin önnur en sú. að ríkissjóður
tapar. og má hann síst við því nú. Fm
málið í ht'ild sinni hefi jeg annars ekki
annað að segja en það. að jeg. þrátt fvrir
þessa sjerstöðu mína. greiddi við 2. umr.
atkv. mi'ð till. meiri hl.. af því að mjer
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þóttu þær nær sanni en till. minni hl.. <>g
mun jeg gera svo enn. En hvort sem þær
falla eða verða samþyktar. greiói ,jeg atkvæðí á móti frv. í heilil.

Frsm. minni hl. (Þorleifur Guðmundsson): Háttv. þm. Híinv. (Þór. J. i talaði
m.jög skynsamlega nm þetta mál. Jeg er
honum samþykkur i þvi. aS reynslutími
þessara laga er helst til lítill til þess að
liægt sje að damia um þaS. hvernig þau
eiga við í framtíðinni. En á það her að
líta, að fram voru komnar svo miklar
kvartanir um. að gaklþol manna lirykki
ekki til að greiða þessa háu skatta. að
ekki var annað fært en að taka tillit til
þeirra. Hins vegar er það ekki svo ýkjamikill munur. sem á verður. þótt aukaútsvörin s.jeu dregin frá.
Þá ætla jeg að víkja nokkrum orSum að
háttv. 1. þm. Reykv. (JakM). Ilann lieldur enn þá dauðahaldi í till. meiri hl.
nefndarinnar. og er hnnum það nokkur
vorkunn. llann sagði. að ef frv. eins <>g
það er nú yrði samþykt. þá vtvri mjer
það vitanlegt. að það þyrfti að ná tekjuniim inn á annan hátt. og þá v;vri ekki annar vegur en tollaleiðin. og gat þess um
leiö. ai> hann vissi til þess. að jeg væri á
leiðinni með frv.. sem fau-i í þá átt. Taldi
hann. að jeg því ynni á móti stefnu
minni. þar sem .jeg viltli draga úr byrðinni h.já þeim. svm minst gjaldþol hefóu.
Jeg játa að vísu. að jeg mun fylg.jandi
till.. sem fara í þá átt að tolla eingöngu
óþarfar vörur og þ;vr vörur. sem hægt er
að veita s.jer h.jer í landinu. <>g tel jeg
það fullknmlega r.jetta stefnu og í fullu
samræmi við það. sem ,jeg hefi haldið fre
áður.
Hvað snertir þennan 1000 kr. frádrátt.
l>á er það útrætt mál. og því óþarft að
fara aS leng.ja umr. með því.

Yfirleitt verð jeg að líta svo á. að frv.
s.je hetra eins og það er nú heldur en
með Jieim breytingum. sem háttv. meiri hl.
hefir stungið upp á. En í sambandi við
þetta vil jeg benda hv. deildarmönnum á.
og þá sjerstaklega sparnaðarmönnum eins
<>g hv. 1. þm. Skagf. ÍMG). að það er engu
síður eyðsla falin í því að vera að konta
með brtt.. sem eru lítilsvirði og breyta að
engu leyti efni frumvarpanna. en geta
orðið til þess að leng.ja umræður í 3 og 4
daga. þar sem aðeins er barist' um smáv;vgileg aukaatriði eöa keisarans skegg eingöngu. til þess að skemta áheyrendunum
á pöllunum <>g í hliðarherbergjunum. Að
láta þetta ógert er engu minni sparnaður. kanske miklu meiri heldur en felst
í ýmsiim þeim sparnaðartill.. sem bornar
eru fram í frumvarpsformi. en aldrei
verða samþyktar.

Frsm. meiri hl. (Magnús GuSmundsson): Jeg tók það fram í fyrri ræðu
minni. að ,jeg skyldi ekki gefa tilefni til
kappræðna um málið við Jiessa umr. Og
.jeg skal reyna að halda þau orð mín.
Jiótt hv. frsm. minni hl. (ÞorlGl hafi gefið fult tilefni til að svo yrði. Hann fór
nokkuð hörðum orðum um mælgi meiri hl.
nefndarinnar í þessu máli. Slík áminning lælur hálfundarlega í eyrum. er hún
kemur frá háttv. frsm. minni hl.. sem allir vita. að ávalt leggur sinn fulla skerf
til þess þarfaverks h.jer í deildinni. sem
Jiras nefnist.
Iláttv. þm. heldur því fram. að frv. sje
betra nú <m það yiði. ef till. meiri hl.
yrði samþykt. Það er auðsætt. að háttv.
þm. lítur ]>ai' aðeins á þá ldiðina sem
snvr að g'jaldendunum. Og .jeg skal játa.
at> það mielist venjulega vel fyrir að líta
svo á slík mál. En livað sem öllum vinsækluni líður. þá legg jeg þaS til, að
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ríkissjóðnum sje ekki heldur gleymt. Það
er hjer um að ræða hálfa miljón króna.
sem hann tapar, ef frv. er samþykt svo
sem það er nú. Einliversstaðar verður að
ná því fje upp, og jeg bið háttv. frsm.
minni lil. (ÞorlG > að minnast þess. að
það koma bráðum til umræöu lijer í deildinni frv., sem fjalla um svipuð mál. og
ekki er þá ólíklegt. að atkv. sumra kunni
að falla eftir því. hvernig þeim finst áður í haginn búið fyrir ríkissjóðinn.
Háttv. frsm. minni Id. talaði um það.
að þjóðin myndi ekki taka í mál skattahækkun. Það er merkilegt. að háttv. þm.
skuli farast svo orð og tala um skattahækkun. þar sem ekki er tim hana að
ræða. heldnr skattala'kkun. og liana allverulega.
Að lokum Ijet liv. l’rsni. minni hl. þá
von sína í ljós. að málið yrði lagað í hv.
Ed. Af þesstt er auðsadt. að liaiin telur
frv. þurfa lagfæringar við. og það sem
skilur okktir er það. að jeg vil láta lagfa-ra li.jer í liv. d« ild. en liann í liv. Ed..
því mjer er ]>að l.jóst. að ef farið yrði að
hrekja málið inilli deildanna. þá va*ri þess
lítil von. að það yrði afgr. nógu snemma
til að verða til nota þetta árið — og va-ri
]>á til lítils kvörninni snúið.

Þórarinn Jónsson: Háttv frsm. minni
hl. i ÞorlG ! gaf það í skyn. að jeg hefði
ghymt að líta á g.jaldþol manna og taka
tillit til þess. Jeg verð þá að segja það.
að jeg hefi ekki orðið var við þessar tíðu
kvartanir. sem háttv. þm. var að tala nm.
Og jeg er alls ekki viss um. þótt skatturinn
yi'ði kekkaður á öllum þeim möniium h.jer
í Reykjavík. sem ekki hafa greitt hann. að
hann gyldist að heldur. Auk þess eru
það helst miðlungsgjaldendur. sem ekki
hafa greitt skattinn. en á þeini lækkar
skatturinn einmitt lítið.

Yfirleitt niunar hvern gjaldanda ekkert
um það. hvort skatturinn er 2—4 krónum
hærri eða lægri,' og meiru munar ekki á
lægstu tekjunum.
Annars virðist mjer það sýnilegt. að
málið geti ekki komist svo snemma úr
þinginu. að hægt verði að beita þessuni
lögum nú. Þvert á móti bendir alt til liins
gagnstæða og að þýðingarl.iust sje að
koma með þessar breytingar nú. Tel jeg
þæi' algerlega gerðar út í bláinn og fyrirs.jáanlegt, að breyta yrði ýmsti fleira þegar á næsta þingi. Er því hyggilegast að
láta allar breytingar eiga sítr nú og reyna
þennan skattstiga. sem nú gildir. eilt ár
i nii. Enda væri Rka mögulegt að afgreiða
breytingarnar svo snemma á mesta þingi.
að til framkvæmda gæti koniið ]>á. og kemur þá í sama stað niður. ef ekki mest sá
árangur nú. sem stofnað er til.

Frsm. minni hl. (Þorleifur Guðmundsson): Jeg fa> ekki fallist á það, að hjer
sje um svo litla kekkiin að ræða. Þvert á
móti tel jeg hana m.jög mikla. einkuni á
h.æslu og hegstu gjaldendunum. Sannar
þetta ekkert betur en þær 400000 krónur.
sem áætlað er. að tek.jur ríkissjóðs minki
við ]>á lækkun. Einhversstaðai' hlýtur þess
að sjá merki hjá gjaldendunum.
1 Jeg skal svo ekki lengja umr. meira en
orðið er. enda má nú vel við una, að atkvæðagreiðsla skeri úr.

Jakob Möller: Mjer fanst það hálfundarleg fullyrðing hjá liv. 2. þm. Ilúnv.
iÞórJ'. að breytingar þær. sem nú er í
ráði. að gerðar verði á skattalögunum.
sjeu bara gerðar út í loftið. Þetta er þeim
niun furðulegra. sem margbúið er a'ð sýna
fram á það með tölum. á hvern hátt breytingarnar verða og liver er nauðsyn þeirra.
Það er yfirleitt dálítið kynlegt. að nokkur.
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sem fylgst liefir með þeim iimræi'iiim. >kuli
leyfa sjer slík unmiæli. Jeg skal játa. að
ekki verði sagt með neinni nákvamini. hva
mikill skattur náist inn á næsta ári. En
sennilegast er þó. að það muni ekki ýkjamiklu frá því. sem síðast var. I’ví ]>óti
Iaun manna liafi yfirleit, hekkað. |>á •
útlit fyrir. að atvinnuvegirnir .-r,li ;:>•
ganga skár. og ætli ]ie,,a tv>uit j>á að
vega salt.
Jeg skal ekki fleila lengi við liá,: v. ár-m.
minni 1,1. < ÞorKi1 nje stugga við riik''ía
bans. beldur lofa þeim að s,amta< í ii’A'.
Ilann sagði. að enn þá jiyr.á, i ae 1
skattinn og liggur meiri lil. jeir
■
llálsi. Ef liáttv. jnii. á við ska!'ina á
tekjunum. þ;> rr bann kominn í k ■ina
mólsögn við fyrri afsiilðu sími. Emá I
liins vegar við lágu tekjurnar. )>á vil ieg
bemla á. að sýnt Itefir vm'ið með iiáliim.
að þar nemi lækkuniu 2Ó',. og > r ,mpb‘m!
liægt að neita. að j>að sje ]>,"> ilálúil hrkk1111. \ð milista kost i niiii Ip'Uinm
Vcirt í ríkissjóðnum.
I’á sagði báltv. sami ]>m.. >>"■ I I 1 - i'
hverí;i bi'i'gða. að llliHi kráma á;á i
inn fiuili máliiiii ekk'i við.
\
nndarlegt. j>ar s--m imnn vae
uiinbi
ástæðan til jiess. að jiessnr brti. k>>mu
fram. Iláttv. jun. virði-, liafa alv.m sj,msta-ða skoðun á nrsakasambamiino. skai
jeg ekki lasta ]>að. ,•>', aðrins s:,á I>\-f, að
einliverjum ]>yki sá fráolráltiir kaaea mák
inu við. jiegar farið v>-rðiir að ur>iða
skattana í ríkissjóðinn.
Það. sem aðallegii vakir fyrir ur iri bk
nefndarinnar. er í fám orðiun l>,a, a. að
gera skattana sanngjarnari almmn' ,-t; >■ -■■
reyndust á síðasta ári. Ef jietia Iml'si -kki
fram >>g till. lians verða fehlar. !>á ná j-_>
líklegast. að f'rv. fari sömu lei'in i. <
bvað verður þá um allar knki'ur bá"v

frsia. minni bl.
ska,, inn .’.'

(I’orlG;

um að lækka

Þórarinn Jónsson: Jeg get ekki neitað ]>ví. að m.jer fundust orð liáttv. frsm.
minni bl. ImrlG ) uni mismun þann liinn
mikln imkkuð jmkukend. Og ekki sannar
Imnn m itt mrð |>ví. j>ó ríkissjóður missi
bt) káis. kr. tekjui'. að það s.je stórvægileg
v.ialiiliolsi, ji">rgun fyrir skattgjaldendur;
-vo margir eru jieir. En eitt er víst, að
áiöldi af trjaldendtun. sem skatt geta greitt,
i'ek;i umbui.
'ívað siiiu', ir orð Iiáttv. 1. þm. Reykv.

•’nk.ðl. um bvr miklu muni á gjaldendii ;.
i i'rv. verði saniþykt svona. þá er
’i’.þ-r það vel ljóst. j>ví jeg hefi Iijer skrá
; t:; 111ism,minn. Á t. d. 2000 kr. tekjum
munar það einnm S kr. og á 4000 kr.
b kjum 2S kr. T’etta er allur munurinn.
>"/ mun engan >áa við að greiða með þeim
, 'Tfjum.
•b — • ii>!ur,ek ]>nð svo. að fjarri mun
kvk uö aliar umkvartanirnar. sem komið
■ v'a ;>ð>•ins bjá jnngmöniuun Reykjavíkur.
eá gjaliljiolsskorti. Iieblur af einbverjum .".ðriim ástæðum.

ATKVGR.
lii'i,. 121

> ný 1. gr.

snmji. með 13 ; 11

atkv.
Erv.. -vu lireyti. úimji. með 13 : 2 atkv.
aftir. til Eil.

\ "i'-. fomli í E'b. fiist udaginn 16 mars.
var Irv. útbýit > ins >>g ]>að var samjn við
3. um r. i \'d. 1 A. 136 >.

\ I'1. t'umii í K<1.. laugardaginn 17.
iiiiiis. var l'rv. lekið til I . umr.
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Of skamt var liðið frá útbýfingu frv. —
Afbrigði leyfð og samþ. í <\ hlj.

Fjármálaráðherra

(MagnJ):

Frum-

varp þetta. sem komið er frá neðri dcild,
var upphaflega lítill útdráttur — til gildistöku þegar á þessu ári — úr frv. um
endurskoöun á tekjuskattslögunum. seni
stjórnin lagði fyrir Xd. Eins og háttv.
þm. er kunnugt. þá átti endurskoðun á
tekju- og eignarskattslögunum að fara
fram á þessu þinsi. þar sem þau aðeins
gilda til loka þessa árs. Pessi útdráttur
var gerður með það fyrir augum. að sú
breyting. er liann fer frani á. gæti komið
til framkvæmda nú þegar á þessu árí.
Töluverður ágreiningur var um þetta
frv. í Xd.. en þó frekar um búning en
efni. en út í það skal eigi farið við þessa
umr.
Frv. þetta var í fjlin. í X'd.. og geri jeg
ráð fyrir, að það fari til sömu nefndar í
þessari deihl. Geta þau atriði komið þar
til atbugunar. sem ágreiningi ollu í Xd.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv.
og til fjárhagsnefndar nieð 10 shl.j. atkv.

Á 23. fundi í Ed.. fimtudaginn 22. mars.
var frv. tekið til 2. umr. (A. 136. n.
188).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Frsm. (Sigurður HjörleifssonKvaran):
T’m þetta mál er það fyrst að segja. að
það lafðist svo lengi í Xd.. að nú er þegar komið í eindaga með afgreiðslu þess.
ef það á að koma að notum á þessu ári,

sem var víst upphaflega tihvtlun stjórnarinnar. Þar af leiðir. að jeg tel mjer ekki
skylt að ræða málið jafnmikið. eða á svo
margvíslegan liátt. sem gert var í Xd.
Jeg geri líka ráð fyrir. að háttv. þingdeildarmenn hafi gert s.jer ljósa grein
fyrir frv. eins og það nú liggur fyrir.
Skal því ekki fara mörgum orðum um það
nje brtt. nefndarinnar.
Fyrst er þá skattstiginn. Ilann er hvgri
en í gildandi lögum. en aftur hærri en í
frv. stjórnarinnar. Hjer er þó ekki um
ha-kkun að ræða frá stjórnarfrumvarpinu.
lieldur fyrirkomulagsatriði. Stjórnin gerði
ráð fyrir í frv. sínu. að frádrátturinn
fyrir nef hvert hyrfi í burtu. en í jxe .
frv.. sem liggur fyrir. er gert ráð fyrir.
að hann haldist. Sje tekið tillit til þess.
þá verður skattstigi þessi m.jög svipaður
skattstiga stjórnarfrv.
Þá er tillaga nefndarinnar. að nýr lið>ir Invtist aftan við 11. gr. I Xd. var gerð
sú ráðstöfun. að aukaútsvör skyldu dregin
frá áður en skattur væri reiknaður út.
Xu liefir nefndin vil.jað bæta því við. að
tek.ju- og eignarskattur væri líka dreginn frá.
Jeg lít svo á. að ekkert atriði geri þennan skatt eins óvinsælan eins og það. að
borga skattinn tvöfaldan. skatt af skattinum. b;vði af útsvari og tekju- og eignarskatti. án þess að skattgreiðandi hafi þessar f.járlnvðir til uniráða. I’m þetta hafa verið mestar umkvartanirnar. Mjer hafa fundist þessar umkvartanir eðlilegar og býst við.
að tillögur til breytinga á þessu fái góðan byr li.jer í deildinni. jafnmikið og talað liefir verið um hina tvöföldu skatta nú
á síðustu árum. Xefndin liefði að sjálfsögðu vcrt siivrri og víðtivkari breytingar
á skattalögunum. ef tíminn hefði ekki verið svona nauniur. en frv. varð að hraða
og hakla því í sem líkustu f'ormi og það
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kom frá Xd.. ef það átti að koma að notum í þetta sinn.
Aöalatriðiö er. aö frv. þetta. ef nær
fram að ganga. veitir nokkra linun á skattinum. Tel jeg það vel farið. Við höfuni
fyrir þungan beinan skatt, þar sem eru
aukaútsvörin. Þegar við þau bietist tekjuog eignarskatturinn, þá verður það mjög
tilfinnanlegur skattur.
Eins og kunnugt er. þá verður frádráttur fyrir börn yngri en 14 ára eftir þessu
frv. 500 kr.. í stað 300 kr. í núgildandi
lögum.
Yegna þess að ágreiningur heföi getað
orðið um það atriöi. bversu liig þessi
skyldu gilda lengi. þá varö nefndin ásátt
um það að ákveöa engan vissan tíma. heldur láta lögin gilda óákveðinn tíma. Er það
þá algerlega á valdi þings og stjórnar. hve
na-r þau vilja breyta þeim; enda er
reynsla fengin fvrir því, að lög. sein
hafa ákveðið tímatakmark. eru framlengd
ár frá ári. svo sem er með útflutningsgjaldslögin. Þetta frv.. þó samþykt verði.
útilokar ekki. að deildin geti á þessu þingi
tekið aöalfrv. fyrir og breytt því efth'
vild sinni.
Þá hefi jeg gert nokkra grein fyrir frv.
og vona. aö báttv. þingdeild taki vel undir till. nefndarinnar.
Um liina fjárhagslegu bliö málsins. þá
er að ríkissjóði veit. er ilt að gera ábyggilega áætlun. Ef til vill getur lnestv. fjrii.
'XIagnJ) gefiö einhverjar bendingar iu ■
þa'ö atriði. en jeg efast þó um. aö það sje
liægt. svo ábyggilegt sje. að þessu sinni.
En livort það eru 100 þús. eða 200 þús.
kr., þá niunar þó töluvert um hvkkunina.

Fjárr.iálaráðherra (MagnJ): Jeg get
ekki stilt mig um að telja ýms tormerki á
frv. þessu. eins og nú er komið. sjerstak
Alþt. 1023. B. (35. löggjafarþing).

lega þó liversu síðbúið þaö verður. Skattanefndir munu nú margar búnar að ljúka
við skattskvrslurnar. Og þó frv. þetta
yröi nú þegar að lögum. þá gætu skattanefndir samt varla verið tilbúnar að
leggja fram skýrslurnar 1. apríl. eins og
1,'igin gera ráö fyrir. Jafnvel getur orðiö
erfitt að koma löguniun fyrir þann tí’iia
í afskektar sveitir. I aöalskatthjeruðum.
eins og Keykjavík. er fresturinn lengri. .,g
kemur þar því ekki í bága.
Þá niá gera ráð fyrir. að lög þessi komi
of seint til þess að undirskattanefndir geti
dregið frá útsvar og eignar- og tekjuskatt.
sem nú er gert ráð fyrir í frv. Er því
ekki iini annaö að gera fyrir nienn en að
bera sig upp við yfirskattanefndirnar og
láta þær lagfæra það.
•Jeg tel breytingarnar. sem orðnar eru
á fi'v.. síst til bóta. Þá veröur þetta allmikill tekjumissir fyrir ríkissjóð. að útsvör og tekju- og eignarskattur dregst frá.
Ilvaö mikill er ekki liægt að segja. Hjer í
Keykjavík neinur frádráttur þessi á 3.
niiljón kr. af skattskylduni tekjum. Hvaö
mikíll skattur af því yrði. er ekki gott að
segja. því bann lendir á hæstu prósentunni. Sje gert ráö fyrir að meðaltali 10'f
af þessari uppliæð, sem skatturinn af
henni næmi. þá yrði það á 3. hundrað
jiús. kr. bara hjer í Reykjavík. Þaö út af
fyrii' sig að lækka skattinn er ekki frágangssök. ef tekiö er tillit til lækkunarinnar við afgreiöslu skattafrumvarpa. sem
til meðferðar eru. t. d. útflutningsgjaldsins. svo ekki leiði til hins sama þar. aö
lækkaö verði.
En þrátt fyrir öll tormerki. sem jeg
befi talað nm. þá er þó sá kostur við frv.,
að þaö lækkar ítjaldið á þurftarO'kjnnum.
eða lægri tekjum. eins og fyrir mjer \ r.kti.
er jeg lagði frv. fram. Vil jeg þess vesrna
9
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t‘i<ri niæla móti ]>ví. að ]>að verði sam]>.vk,.

Frsm. (SigurðurHjörleifsson Kvaran):
Ji'o- skil ra-ðu lia-stv. f.jib. (MagnJ i svo.
að liann telji rjett. að frv. verði samþykt <>g
komi til framkvæmdar sem Ing á þessu ári.
Jeg skal kannast við það. að framkvn-md þeirra í þetta sinn er <">rðugh'ikuii;
bundin. vegna þess hve tíminn er nauniur.
l’ó finst m.jer. sem skýra mætti sýslumönnum fljótlega frá lögunum og gefa
]>»im vald til að veita undirskattanefnduiii lengri frest til að l.jiika skýrslunum.
t. d. bæta við vikutíma eöa svn. Eins <>g
embættisrekstri er nú liagað li.jer á buidi.
þá s.je ,jeg ekki aö ]>aö myndi á nnkkurn liátt
bre.vta eða koma í bága við þau ..prin<-ip."
sem fylgt er í embættisfærsliuini.
Sú linun á skattinuni. sem verður eftir
þessu frv.. er nijer aðalatriðíð.
Skal jeg sv<> ekki leng.ja umr. meira. Ef
eitih vcr.jir kyimu að óska eftir því að taka
til máls. þá er lia-gt að tala nánar um
jietta við 3. umr.

Guðmundur Ólafsson: Það var einniitt
bað atriði í rn-ðu báttv. frsm. íSHK >. að
,‘kki va-ri tími til að ræða málið. sem kom
mjer til að standa upp.
Jeg vildi láta í ljósi óána-g.ju mína yfi>'
því. Iive Ed. i-r ætlaður stuttur tími til
afgri iöslii mábinna. Málunum er þvælt í
XJ. þangað til koinið er í eindaga með
]>au. ]>á á Ed. að taka við þoiin <>g afgieiða ]>au í flýti <>g mcð afbrigðum frá
þingsköpum. sv<> livorki vinst tími til
nægib-grar íliugiinar nje til þe»s að gera
þær breytingar. sem deildarmenn kynnu
a ð óska.
Því miður varð jeg snöggvast að bregða
ni.jer fiá. <>g liovrðj því ekki alla ræðu
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ba-stv. f.jrli. (MagnJi. En jeg tel breytingar nefndarinnar til bóta, því mjer finsi
engin ástæða til þess. ef aukaútsvar er
undanþegið skatti. að tekju- og eignarskatturinn sje það ekki líka. Það er að
vísu leiðinlegt. að enginn veit. hverju upplui-ð þessi nemur n.je liverjar tekjur ríkis'jóðs muni verða eftii' þessu frv. > n
sumstaðar breytir þessi frádráttareiðbót
i ngu. ]>ví sumstaðar liöfðu þessir skattar
verið dregnir fiá skattskyldum tekjum árið sem leið. fSHK: Því minni tek.jumissir . Já. en enginn þingmaður veit þó. hve
mikill Iiann muni verða.
Annars var óheppilegt. að svo fljótt
skyldi þurfa að fara að breyta þessum
lögum. áður en reynsla er fengin fyrir
]>eim. En það stafar af því. að þegar lögin voru afgreidd frá þinginu 1921. komst
]>að ákvæði ófyrirsynju inn í þau. að þau
f.jellu úi' gildi 31. des. 1923. En framkvæmd þeirra er enn svo mjög á reiki og
mismunandi. sem sjá má meðal annars á
]>ví. að þessi frádráttur á útsvörum og
tek.ju- <>g eignarskatti. sem nú er verið a’S
bæta inn í lögin. var suinstaðar framkva mdur á síðastliðnu ári. Samt mun jeg
greiða atkvæði með brtt. og frv.. þó jeg
geri það ekki með neinni sjerlegri ána-g.ju
af framangreindum ástæðum.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 sblj. atkv,Brtt. ISS.l samþ. með 11 slil.j. atkv.
2. gi'.. sv<> breytt. samþ. með 12 shlj.
atkv.
3. <>g 4. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
I’ilt. 1SS.2 saniþ. með 11 slil.j. atkv.
5. gr.. sv<> brevtt, samþ. með 11 sld.j.
atkv.
lírtí. lSó.3 mý 6. gr. i samþ. með 12 shl.j.
atk'v.
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Fyrirsögn samþ. án atkv.gr.
Frv.. svo breyttu, vísað til 3. umr. með
12 shlj. atkv.

Á 24. fundi í Ed.. s. d.. kl. 3" síödegis.
var frv. tekið til 3. umr. (A. 136 með
breytingunum á þskj. 188).
Of skamt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði leyfð og samþ í e. hlj.

Björn Kristjánsson: Um leið og þetta
mál fer hjeðan úr deildinni vil jeg fara
um það nokkrum orðum, í samræmi við
það. sem jeg hefi fyr á þingum lialdið
fram. er um beina skatta hefir verið að
ræða.
Alín skoðun hefir verið sú. að beinir atvinnuskattar sjeu bæbi ótryggur og óhollur gjaldstofn. nema þar sent verulegt auðsafn hefir myndast.
En verulegt auðsafn hefir ekki og getur
ekki myndast hjer á landi. þar sem íbíiatalan er tæpar 100 þúsundir.
Auðsafn getur aðeins myndast í stóru
löndunum. ]>ar sem íbúatalan neniur mör<rum miljónum. og því st-ærra verður auðsafnið sem íbúatalan er stærri.
En það er eins og því hafi verið komið
inn hjá þjóð vorri að skoða það skaðlegt
þjóðfjelaginu. að einstakir menn komist
í nokknr efni — og meira getur það aldrei orðið — 02 að einstakir menn reki
stauri atvinnurekstnr en t. d. búskap á
jörð eða útveg á opnum bátum.
Ef fyrirtækin eru stærri. þá verði að
beirna þeim með háum. beinum sköttum,
og það alveg eins. ]>ótt stórreksturinn sje

rekinn með litlum efnum og geipilegri
áhættu.
Fjármálanienn munu þó líta svo á. a>
því meira sem þjóðarauðurinn getur vaxið, eftir því verði afkoma almenningbetri. Þess vegna verður hvert land að
reyna að stefna að því að koma fyrir sig
þessuni þjóðarauði, en það getur það ekki
með því að taka nauðsynlegt veltufje og
tryggingarfje af fyrirtækjunum. jafnótt
og það aflast.
Þjóðarauðurinn getur aðeins vaxið með
því móti:
] i að fara sparlega með fengið fje;
2i að forðast að veikja viljaþrek. vinnugleði og fjársöfnunarlöngun einstakra
dugnaðarmanna og fjelaga með háum,
beiniun sköttum.
Þegar höfuðstóll vex sárlítið árlega.
seinkar öllum framkvæmdum að sama
skapi. Þannig þurfa ef til vill mörg ár
til þess að geta bætt við sig einu fiskiskipi eða einu dýru búsálialdi o. s. frv.
En af því leiðir. að minna verður um
vinnu í landinn.
Xú er jiað vitanlegt öllum rjettsýnínii mönnum. að allur svonefndur stórrekstur í þessu landi er á frumbýlingsskeiði og að hann byrjaði mestmegnis
með lánsfje. Hann á því langt í land að
■zeta komist á það stig. að liann standi á
eigin fótum og hafi nauðsynlegt rekstrarfje. Það má sennilega fullyrða. að ekkert
af slíkum innleiiduni fyrirlækjum eigi sig
sjálft.
Það liggur því augum uppi. að því meir
>em tafið er fyrir því með háum beinum
sköttum. að þetta bráðnauðsynlegasta auðsafn myndist. því lengri tími fer til þess
að gera þjóðina efnalega sjálfbjarga.
(>2 það naiiðsynlega auðsafn er þetta.
að livert fyrirtæki verði efnalega sjálf9*
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stætt. svo að það geti veitt þeim trygga
alvinnu. seni viö það vinna. og ríkiss.jóðnum sem tryggastar vaxandi tek.jur.
Á meðan fyrirtækjunum eru að aukust
efni. eins og jeg nú hefi sagt. má ltelsl
ekki legg.ja öllu meira á þau en ven.julega bjargálnamenn. enda má tel.ja þau í
þeirra tiilu á meðan fjirhagur þeirra er
ekki betri en ltann er. því ávalt verður
þessi rekstur líka áhættumikil 1. og miklu
áluettumeiri en t. d. iðnaður í útlöndum.
Aðaltryggingin fyrir lánsstofnanirnar.
sem veita fyrirtæk.junum lán. felst og í
því. að þeim s.je lilíft við óhtefilega háuni
heiiuun sköttum á meðan efnahagur þeirra
er þröngur.
M.jiig er alment. að t. d. hotnviirpuskip
giæða annað árið. og ga*tu ]>á grynt á
sknldum. ef arðurinn væri ekki af þeim
tekinn. en tapa svo hitt árið.
Þaó árið. sem þau græða. verða þau
eftir skattalögum vorum að greiða háan
skatt. En ekkert er greitt til haka. þótt
útgerð þessi tapi hitt árið. Þegar um jafnóvissan atvinnuveg er að ru’ða. mundi J>að
vr:a sanngjarnt að bygg.ja skattsrreiðslu
slíks atvinnuvegar eftir meðaltalsarði t. d.
síðustu 5 áranna.
En örðugt mun vera að koma Jieirri aðferð við nú. af því eígí er hægt að hyggj.i
á ástandi ]>ví. sem verið liefir síðustuárin.
En augl.jóst er ]>að miirgum. að sá atvinnuvegur er illa staddur. og þolir því
ckki háa beina skatta. umfram tolla. sem
hvíla á flestu. sem hann notar.
Ilins vrgar getur verslunin í mörgum tilfellum velt sköttunum yfir á almenning.
eins og reynslan er í öðrum löndum. otr
gert tekjuskattinn þar með að óbeinum
skatti.
Beinu skatta fyrirkomulagið í stórum stíl
er tiltölulega ungt. og munu Bandaríkin
hafa gengið á undan með að innleiða ]>að.

vegna hins afarmikla auðs. sem safnast hefir á einstakar hendur í því 100 niil.j. íhúa
landi. Þar var ásta’ða til að hafa háa
heina skalta. þar sem auðurinn var orðinn svo mikill. að hann nam miklu meiru
en því. s'-m útheimtist til þess. ;ið atvinnuíyrirta-kin ættu sig s.jálf og nauðsynlegt rekstrarf,je.
Bandaríkin eru heldur ekki — eins og
vjer — að elt;i hver.ja krónuna. því svo
mun vera ákveðið í skattalögum þess
huids frá 191S. að 1000 dollara tek.jur eins
manns sjeu skattfrjálsar. Il.jón mega því
draga frá árstekjunum 2000 dollara og
250 dollara fyrir hvert harn. 5 harna
heimili má því draga frá skattskyldum
tek.jum 3250 dollara. eða um kr. 121S7.5O.
Það er því augljóst. að allur almenningur
er þar undanþeginn tekjuskatti.
A Xorðurlöndum munu beinu skattarnir liafa verið luestir í Svíaríki. og hafa
]>; ir haft ]>á veruui þar. að uni 1920 var
hvergi dýrara að lifa en þar. En þá voru
Svíar líka farnir að viðurkenna. að þessir háu beinu skattar dræg.ju úr áhuganum til að framleiða og til að spara saman f.je. en af því stafi svo vinnuleysi.
Ilaía sænskir bankafræðingar haldið
fyrirlestia um þetta efni. bæði lieima li.já
s.jer og t. d. í Kaupmannahöfn. Dansk
Finanstidende 14. .júli 1920 geta um fyrirlestur. sem bankastjóri við Skandinavisk
Kreditbolaget. O. Ilydbeek. h.jelt í Ilöfn.
og er þar haft eftir honum þetta :
..Ef maður vill útrýma framtaksleysinu
og auka sparsemi. verður í fyrstu röð að
breyta beinum sköttum í óbeina skatta.
.... I’að er áríðandi að fá allan almenning til að liugsa meira um. livað hann
eyðir. En það er ekki Iiægt að fá almenning til að spara. nema gripið s.je til hárra
óbeinna skatta.“
I sama árgangi þess blaðs. 10. nnv., er
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ritstjórnargrein um sama efni. sem
meðal annars:
,.Á meðan gnægð var af peningum og
verðið þaut upp á við eins og sápukúla.
gat þ.jóðfjelagið og atvinnugreinarnar þolað byrði beinu skattanna. Að vísusáuallir
fjármálamenn. að sú stefna var eyöilegging
á allri sparsemislöngun. og öll þróunin í
þessa átt var svo ólm. að ekki vanst tími
til of mikillar íhugunar. Xú er verðfalliö
komið. ásamt því feikna hruni í viðskiff.
lífinu. og er þá viðhald slíkrar skattaaðferðar. er sviftir atvinnuvegina rekstrarfjenu og þjóðf jelagiö starfsgleðinni.
ógæfa. seni er vel fallin til að setja kórónuna á hið feiknamikla eyöileggingarstarf
styrjaldaráranna.
Þetta er ekki sjerstaklega danskt fyrirbæri. heldur er það óhamingja. sem geisar um alla Evrópu og Ameríku og alstaðar vekttr sömu skelfinguna eins og
drepsótt og bruni." o. s. frv.
Þetta. sem erlendir fjármálamenn balda
fram. að liáir óbeinir skattar hvetji til
sparsemi. kemur alveg heim við reynslu
þeirra manna lijer á landi. sem stjórnað
hafa vöruskifta- og lánsverslun. Þeir eru
sammála um þaö. að þegar harðæri er í
verslun og verð hátt á útlendum vörum.
þá spari menn og minki skuldir sínar. en
þegar góðæri sje í verslun og mikið aflisf. þá vakni eyðslusemin og aukning
skulda.
Það ætti því ekki aö vera mikið á móti
því aö láta ríkissjóöinn beita sparnaðarmeðalinu ineö óbeinum sköttum. í staðinn
fyrir að ráöast á fje. sem atvinnuvegirnir mega ómögulega án vera.
Auk þeirra ástæðna. sem hjer hefir verið bent á. er á niargt annað að líta.
Vjer þekkjum. að mikill hluti verslunar
vorrar er á útlendum hönduin. sem hafa
aðalskrifstofu sína og lieimilisfang i út-
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löndttm. Þessir útlendu menn ráða því alv<g. hvernig verslun þeirra hjer er gerð
upp. eða á livaða tölum sú uppgerð er
bygð : þeir geta því alveg ráöið því. hvort
j>eir borga niikinn eða lítinn tekjuskatt
af atvinnu. og geta meira aö segja notað
slíkar beinar skattaálögur til að skapa
drepandi samkepni við innlenda verslun.
sem skattana verður að greiða. Og alveg
eins geta þeir farið að með útgerð í stórum stíl.
Þetta getur leitt til þess. að eigendur
innlendra verslana og útgerðar. sem hafa
háar tekjur á pappírmun. flytji sig t. d.
til Danmerkur. þar sem ódýrara er að
lifa og skattarnir miklu hvgri. og reki fyrirtækin þaðan.
Ef vjer beruni saman atvinnuskattinn
í Danmörktt við skattinn eftir frutnvarpi
því. sem nú á að samþykkja. þá er hann
t. d. af 75 þúsund króna tekjum eftir frv.
kr. 14387.00. en af sömu upphæð í Danmörkti kr. 8787.1X4. og af 100 þús. króna
tekjum eftir frv. kr. 20637.00. en í Danniörktt kr. 13162.00. Og þó eru allir persónulegir skattar dregnir frá tekjunum í
Danmörku. skattur til ríkis. sveitar og
kirkju.
Þá má ennfremur taka fram. að fyrirtæki. sem ltafa „firma" ba'ði lijer og erlendis. Jiótt innlend sjett. eða hafa þar
trúnaðarmenn. geta auðveldlega skotið sjer
ttndan liáuni beinum sköttum. án þess
að skattstjórnin hjer geti nokkttð við
ráðið.
Einnig af þessttm ástæðum er þaö augljóst. að sú stefna er alt annað en holl að
a*tla sjer að setja tekjuskattinn svo ltáan.
að menn freistist til að beita slíkum undanbrögðum. Yæri skattinum stilt í hóf.
niundtt menn greiöa hann fúslega og eigi
vilja vinna til aö beita neinttm undaitbrögðum.
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Það u'tti ]>ví að vera augljóst. að jiótt
lekjur vanti í ríkissjóSinn. Jiá tjáir ekki
að a-tla sjcr aó ná þeim með sílnekkandi
beiniim sköttum at' aðalatvinnufyrirtækjunuin.
Et litið er til fyrirliafiiariniiar <>g koslnaðariiis við að innheimta þeiinan atvinnutekjuskatt. þá er það ekki sainanberanó
við innheimtu óbeinu skattanna. er sýslumenn <>g bæjarfógetar innheimta einir.
I’að er upplýst. að utan Reykjavíkur
liafi tekjuskattur jiessi numið síðast uni
400 jnis. króninn. Af jiessum 400 þús. kr.
koinu úr kaupstöðunum utan Reykjavíktir
uni 200 jnis. kr.. eða helmingurinn. Tlinn
hehningurinn. 200 þús. kr„ liefir því komið úr öllum kauptúnuin og lireppuni landsins. en hrepparnir eru 203 talsins.
1 hverjum hreppi er 3 manna undirskattanefnd. sem settar eru um alt land
til jiess að smala saman þessum 200. þús.
kr.. eða yfir 000 manns. — úrvalsmenn
þjóðarinnar. sem verða. flestir natiðttgii'.
að fara frá störfum í viku til hálfan mánuð eða meira. til þess að standa fyrir
framtali manna og leiðbeina jieim. sem
víða tekst ekki nema fara lieim á hvert
heimili.
Iíina 30 blaðsíðna liingu reglugerð í
Stjórnartíðindunum ínunu fæstir gjaldendur sjá. enda er hún alt of umfangsmikil fyrir almenniug.
Við þetta bætist svo 3 manna yfirskattanefnd í hverri sýslu.
Og aðalstarfið felst í jiví að ákveða
fárra króna skatt hjá öllum fjöldanum af
skattgreiðendum. mjög oft 1 kr.
Olíku ..praktiskara" .væri að levsa þessa
menn alveg undan jiessum tekjuskatti. eða
menn. sem liafa eigi meira en 2000 króna
tekjur. en taka heldur þann liluta skattsins með tollum.

Og jiar sem allliár tollur er Jiegar kominn á flestar vörutegundir. sein jiví íiier
til allra. jiá :etti liinn óbeini skattur á
Jieiin efnaininni gjaldendum að vera
na'gur.
[’á erit jiað ýmsir ineiin. sem lialda J>ví
fram. að Jiað megi ekki hafa útflutningstolla. Þeir hai’a á móti }>ví að skattleggja
..framleiðsluna’' sem þeir kalla.
Xú er Island framleiösluland <>g lifir
nálega eingöngti á framleiðslu.
ArSurinn af henni verður Jiví að ganga
til jiess að greiSa með beinu skattana <>g
aðflutningstollana. Og hvers vegna má j>á
ekki eins leggja háan útflutningstoll á framleiösluna. sem lítið er liaft fyrir að innheimta <>g kemur skilvíslega og undanbragðalaust í ríkissjóðinn.
•Jeg sje það ekki.
Ilest mun fara að nota báðar tollaálöguaðferSirnar. bæði innflutnings- og útflutningstoll. eins og gert liefii' verið um mörg
ár. —
Þó jeg neyðist til að greiða þessu frv.
atkvæSi. af }>ví ekkert annað betra frv.
liggur fyrir. jiá er jeg alls ekki ánægður
meS jiað. Jeg verS auðvitað að meta mest.
að ríkissjóðurinn má ekki vera án jieirrar
tekjuupphæðar. sem frumvarpið tryggir
honum.

Piáimálaráðherra (MagnJ): Jeg ætla
mjer eigi að lengja umræSurnar um þetta
mál. sem gætu orðið langar. ef nákvæmlega ætti að fara út í ræSu hv. 2. þm.
Ct.-K. (BKi. sem að mörgu leyti var mjög
fróðleg. En jeg vildi aSeins taka það
fram. að }>að var einn galli á ræðn hv.
þm.. og' hann er sá. aS hún er haldin 2
áruin of seint. Ræða þessi liefði átt að
koma fram. þegar verið var að setja
tekjuskattinn á 4021. en eigi nú. þegat

141

Lagafrumvöip samþykt.

142

Tekjaskattur ug uiguarskattur.

verið er ]>ó heldtir aó reyna að leiðrjetta
skattstigann. sem þá var settur. Finst
mjer. að rteða liáttv. 2. þni. G.-K. ( BK >
liat'i þess vegna eigi átt allskostar við mi.
lláttv. þm. mintist á liað. að jiað ætti að
sleppa lægstu tekjunum við skatt. Er ’
einmitt hið sama og frv. stjórnarinnar fór
i'ram á, og get jeg því fyllilega tekið undir jtaö með lionum. En ]>ví var breytt af
samlierjttm liv. þingmanns í Xd.

Björn Kristjánsson: Hæstv. ráðherra
segir það. að jeg hafi lialdið ræðu mína
2 árum of seint. Alá vel vera. að það sje
satt. En málið kom ])á fram öllum að
óvörtmi, og vanst því ekki tími til að
íliuga það sem skyldi. En jeg álít eigi. að
ræðan sje of seint komin frain. því að
málið er eigi ennþá komið út úr þinginu.
Jeg býst við því, að hv. Xd. taki dauflega í það að draga frá tekjuskattinn. og
því vildi jeg láta þá liv. deild vita mína
skoðun tun þetta mál. Jeg skal játa það.
að jeg hefði átt að tala meira um þetta
mál 1921. en það stóð svo á þá, að eigi lá
annað fyrir en að taka skáttinum eins og
hann var.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og endursent Xd.

A 27. fundi í Xd.. föstudaginn 23. niars.
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. untr. í Ed. (A. 202).
A 28. fundi í Xd.. laugardaginn 24.
mars. var frv. tekið til e i n n a r u m r.
(A. 202L

(H’ -katnt var liðið frá útbýtingu frv.
— Afbiigði leyl'ð <>g saniþ. með 21 shlj.
atkv.

Frsnt. meiri hl. (Magnús Guðmundsson) : Jee skal aðeins skýra frá því, að
fjárliagsm'i'nd liefir í ga-r athugað frv.
jietta ng kom sjer sanian um að ráða hv.
deild til Jæss að samþykkja það óbreytt.
Frv. hefir aðeins tekið einni breytingu í
liv. Etl.. jiannig. að leyft er einnig að
draga frá við skattafranital tekju- og
i ignarskattit.ui. <>o j>\kir nefndinni ekki
ástæða til Jiess. úr jiví sem koinið er, að
gera það að ágreiningsatriði.
Jón Baldvinsson: Aljer virðist svo ..sem
liv. Ed. Iiaii i'aiið lijer öl'ugt að. Ilún liefði
heldur átt að breyta t'rv. í jiá átt að atika
frádráttinn og minka skattinn á lágu tekjunuin lieldur en að l:ekka skattinn eingöngu á háttni tekjum. því frádráttur
tekjuskattsins munar litlu á lágmn tekjum.
en miklu á þeim háu. Þessa athugasemd
vildi jeg láta fylgja frv. frá mjer. þegar
það verður afgreitt til fullnustu. þar sem
jeg virðist liat'a nokkra sjerstöðu í málinu.

Þórarinn Jónsson: Jeg hreyfði mótmælum nokkrum gegn máli þessu við 3.
umr. og reisti jiatt á jieini rökum. að reynsla
væri engin fengin enn um framkvæmd
hinna gildandi laga. Jeg færöi einnig rök
að því. að framtalið nú á þessu ári mundi
leiða til nieira samræmis en áður var og
geta leiðrjett ýmislegt Jiað. sem aflaga fór
áður fyr. Jeg benti á j)að. að litlar líkur
væru fyrir ]>ví. að breytingar þessar gætu
koniið til framkvæmda á þessu ári. eins
og ætlað er. jtar sem koinið er fram yfir
J>ann tíma. sem skattanefndir eiga að
hafa lokið við skattskrárnar. En ef yfir
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skattanefndir eiga að breyta þessil í saillra-mi við nýju breytingarnar. þarf aft
sjáltsögðu að franilengja alla fresti í lögiinuni. og ga-ti það þá enda leitt til þess.
að manntalsþingin yrðu ekki háð suiiistaðar fyr en uni heyannir eða á sla-tti.
En jeg er þess viss. að niargir ba-ndur
vildu lieidur gjalda krónunni ineira í skatt
en þurfa að lilaupa á þann hátt úr miðjum heyönnuni á manntalsþing. Ennfremur
hefi jeg bent á það. að breytingar eins
og þessar nú mundu tefja fyrir frekari
breytingum á lögunum á næsta þingi. þar
sem gildi þeirra er nú ekki btindið við
neinn ákveðinn tíma. en þeirra er margra
annara þörf.
Ef þetta frv. va-ri nú felt. eins og jeg
tel 1 jettast og sjálfsagt. yrði að endurskoða lögin í lieild sinni: en þangað til
ma-tti framlengja þau. þar sem þau gilda
ekki nema til na-stu ársloka.

Magnús Kristjánsson: Mig furðar stórkostlega á framkomu háttv. '2. þm. Húnv.
(ÞórJ i. Jeg álít. að hann liafi orðið nokkuð seinn til að koma fram með sínar mótbárur. svo að andmæli hans sjeu alveg
ótímabær. enda geri jeg ráð fyrir því. að
þau hafi ekki niikil áhrif á háttv. deild.
Jeg vil líka í þessu sambandi benda á það.
að frá mörgum þingmálafundum liafa
boi ist áskoranir uni breytingar á tekjuskattslögunum. í þá átt, sem nú er gert.
Tillaga hans gengur því beinlínis í þá átt
að lítilsvirða þessar óskir. En þar sem þær
eru áreiðanlega sanngjarnar. af því að
skatturinn liefir komið of þungt niður á
efnaminstu mönnunum. er það því meiri
fjarsta-ða að a-tla að lítilsvirða þær kriifur. Onimr ástæöan. sem liann fa-rði frani
fyrir því. að ekki mætti breyta lögunum
nú. var sú. að framtölin va-ru komin og
skattanefndir ga-tu því ekki farið eftir
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nýju ákvæðunum. En þetta er aðeins
misskilningur: yfirskattanefndum er það
í lófa lagið að færa þetta í rjett liorf með
1 ihölulega lítilli fyrirhöfn. Aðalatriðið er
þó. að það er skylda þingsins að breyta
þeim löguiii. sem ekki hafa reynst vel. án
tillits til alls gaspurs um óhæfilega tíðar
lagabreytingar. sem nú er altaf verið að
stagast á : og vonandi eru háttv. þingmenn
búnir að átta sig svo á þessu máli, að
ræða háttv. 2. þm. Húnv. (ÞórJl geti
engin álirif liaft.

Þórariim Jónsson: Háttv. þingmaður
sem síðast talaði, sagði svo. að jeg hefði
koniið nokkuð seint með andmæli mín. Jeg
vil þó benda á. að jeg kom með þau þegar
við 3. unir. málsins. og býst jeg við. að
það hafi hvorki veriö verra nje betra en
við 2. unir. En þá þótti mjer sannast að
segja ekki ába-tandi elginn. svo að jeg beið
til 3. umr. Það veit líka liáttv. þingmaðurinn. að er ekkert einsda-mi. lieldur altítt:
svo þessi aðfinsla er gerð meira af vilja
en ma-tti. Þar sem hann talaði um áskoranir þingmálafunda um breytingarnar. þá
er áreiðanlega of mikið úr þeim gert og
óánægjunni með lögin yfirleitt. sjerstaklega livað snertir þa-r breytingar. sem nú
eru á gerðar. Að minsta kosti er það svo
úti iini laiul. Ilitt atriðið. livaða skarð
þetta heggur í tekjur ríkissjóðs. mun liv.
deild komast að raun um síðar.
FjármáJaráðherra (MagnJ): Jeg hafði
frá upphafi lagt álierslu á fljóta afgreiðslu
málsins. Aú er allmikill dráttur á orðinn.
og brey,ingarnar. sem gerðar liafa verið
á stjórnarfrv.. gera franikvæmdirnar erfiðari að stimu leyti. þar sem ekki er eins
auðunnið með þetta frv. og stjórnarfrv.
Jeg lít svo á. að verði þetta frv. samþykt.
sje þar nieð viðurkent, að ekki verði hrófl-
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að vib öðrum tekjulögum. svo sem útflutningsgjaldinu. Jeg tel þó. eftir því sem
sakir standa, ekki ástæðu til að leggjast á
móti frv.. þrátt fyrir vandkvæði á framkvæmdum og tekjui'ýrnun. sem það hefir
í för með sjer. Hin nauðsynlega skattlækkun á lægstu og lægri tekjum. sem frv.
fór fram á eins og það kom frá stjórninni,
hefir nokkurnveginn haldist gegnum allar
umræður. og þetta er aðalatriðið.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmundsson): Mjer fanst jeg eklki geta fengið
það ákveðið út úr ræðu hæstv. fjármálaráðherra (MagnJ). hvort hann óskar þess.
að frv. þetta verði samþykt. (Fjrh. ilminJ: Jú. jeg tók það fram). Jæja. jeg geng
þá út frá. að hæstv. ráðherra óski. að frv.
verði samþykt óbreytt. En þá skil jeg ekki
vel aðfinslur hans. því að frv. er lítið erfiðara í framkvanndinni þ. á.. þótt tekjuog eignarskattinn megi draga frá. því allir formenn yfirskattanefnda liafa skrá yí ir þennan skatt.

Jakob Möller: Jeg vil aðeins taka það
fram út af ummælum liæstv. fjrh.(MagnJ ).
þar sem hann sagðist skoða samþykt þessa
frv. sem vfirlýsingu um það. að ekki yrði
hróflað við útflutningsgjaldinu. að jeg
fyrir mitt leyti tel þetta rangt. og jeg
veit ekki til þess. að neitt slíkt loforð
liggi fyrir frá fjárhagsnefndinni. Að öðru
leyti skal jeg taka það fram. að jeg tel
það illa farið. að hv. Ed. hefir tekist að
koma hugsunarvillunni um frádrátt tekjuskatts frá skattskyldum tekjum inn í lögin. og það því fremur. sem jeg býst við,
að sá frádráttur verði til að rýra skattinn
í heild meira en menn gera s.jer hugmynd um.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing)

Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg skal
taka það fram. að jvg hefi ekki hermt
neitt loforð upp á hv. fjhn. viðvíkjandi
útflutningsgjaldinu. En jeg lít svo á. að
það liggi í hlutarins eðli. að þegar svo
mikil tekjulækkun hefir verið gerð á þessu
frv.. þá treystist menn ekki til að gera
hvkkun á öðrum tekjugreinum. Það er að
vísu ekki gott að geta sjer til, hvað útsvarsfrádrátturinn kemur til að muna
miklu. Jeg er þó þeirrar skoðunar, að það
verði nær 10r, en 2ý( af þeirn tekjulduta. er til frádráttar kemur. sem muniirinn verður. siikum skattfrádráttarins.
Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmundsson): Jeg vil benda háttv. fjrh. (MagnJ)
á það, að það hljóta að verða yfirskattanefndirnar. sem verða að lagfæra skattskrárnar. Og hæstv. ráblierra gat aldrei
búist við. að frv. þetta gengi gegnum
þingið á skemri tíma en raun hefir á orðið. Það var ekki liægt að búast við því.
að þetta frv. yrði svo fljótt afgreitt. að
undirskattanefndir liefðu ekki áður lokið
störfum.
Frv. hefir verið flýtt eftir föngum í
fjárhagsnefnd.

Magnús Kristjánsson: Jeg tók það
skýrt fram áðan. að jeg sæi engin vandkvæði á því. að þessar lagabreytingar. sem
lijer er um að ræða. geti komið til framkvæmda. ef þær verða samþyktar. nú þegar. Iláttv. þm. eru að gera sjer óþarfa
(irýlur. þegar þeir eru að fára.st út af því.
hve mikill verði tekjumissirinn. sem þessu
fylgir. Eftir reynslu síðasta árs er ekki
luegt að áætla tekju- og eignarskatt eftir
stjórnarfrv. minna en 1 miljón kr. Xú get
jeg ekki sjeð. að íitsvarsfrádrátturinn. sem
þetta frv. gerir ráð fyrir. nemi meiri
10
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lækkun en um 100 þús. krónum. Ætti
tekju- og eignaiskatturinn. þótt þetta frv.
sje samþykt, því aldrei að fara niöur úr
000 þúsundum.
Iljer við bætist svo. að tv<i öniiur frv.
eru nú á ferðinni. sem fara má með eins
og við á. eftir því sem fer um þetta frv.
Það er útflutningsgjaldið og breytingin á
vörutollinmn. Jeg held því, að menn geti
með góðri samvisku samþykt þetta frv.
þess vegna. Þaö ætti að vera öllum liáttv.
þm. ljóst, livert hneyksli þaö væri, ef þetta
mál vteri nú að engu gert, eftir allar þessar uniræður og allan þann tíma. seni til
þess liefir verið varið. Þau eru nógu mörg
málin hjer á Alþingi. sem eftir miklar
umræbur verba að engu, og væri illa farið,
ef svo tækist til um þetta. Þinginu heíir
oft, og ekki að ástæðulausu. verið legið á
hálsi fyrir það. hve lítill árangurinn verði
af starfi þess. — Hjer er á ferðinni mál.
sem ekki má verða til þess, að þessi orörómur stvrkist.

Þórarinn Jónsson: Mjer skildist svo,
sem háttv. þm. Ak. (MK) kæmist að þeirri
niðurstöðu, að þetta frv. myndi lækka
tekju- og eignarskattinn um 200 þúsund
kr., og mun þaö vera það minsta, sem hv.
þin. hefir treyst sjer til að nefna, Jeg býst
við, að það verði miklu meira. Þá gat
hann um það. að tvö. önnur frv. væru á
ferðinni. og að aka mætti þar seglum eftir
því sem byrinn bljesi í þessu máli. Annað
er vörutollsfrv., og get jeg vel skilið það.
að þar sje nokkur tekjuvon. En þar sem
ein ástæðan hjá fjárhagsnefnd fyrir því
frv. var sú. að móti þeini tekjuauka ætti
að draga úr eba fella niður útflutningsgjaldið. þá sje jeg ekki, að þær tekjur
geti neitt bætt upp rýrnunina á þessu
skattafrv. Annars er hv. þm. (MK) líklega nú búinn að kasta þeirri ástæðu fyr-

ir borö. og er það ekki fyr en búast mátti
við. — Að lokum sagði liáttv. þm.. að
ilt væri eftir allan barninginn. ef ekkio
yrði úr málinu. Þaö er satt. — ilt er það.
En i'ill er þó verra. Það. að eitthvað verði
úr því. sem er verra en ekkert.
ATKVGIL
Frv. samþ. með 13

atkv. og afgr. sem

I ö y f i' á .1 / jt i iitj i.
(Sjá A. 210).

5. Lífeyrissjóður barnakennara.
A 18. fundi í Xd., mánudaginn 12. mars,
var útbýtt:
Frumvarpi til la<ja um viðauka við lög
nr. 33, 27. júní 1921, um l)f(yrissjóð barnakennara og ekkna [irirra (þmfrv.. A. 103).
A 20. fundi í Xd., miðvikudaginn 14.
mars. var frv. tekið til 1. u ni r.

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Þetta
frv. er borið fram samkvæmt tilmælum
fræðslumálastjóra. vegna þeirrar breytingar. seni varð á uni styrktarsjóð barnakennara. er liann hætti að starfa. er lögin um lífeyrissjóð barnakennara gengu í
gildi 1921 og styrktarsjóður barnakennara
var lagður í lífeyrissjóðinn. En þá var
ekki um leið sjeð um það, er lífeyrislögin
gengu í gildi. að þeim barnakennurum,
sem liætt höfðu að starfa samtímis og lífeyrislögin koniu í gildi og rjett áttu til
styrks úr styrktarsjóði barnakennara sam-
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kvæmt eldri lögiinum. yrði sjeð fyrir
liH'f ilegiiin lífeyri. Keiiiur þetta allhart
niður á nokkrum fátækum harnakennur11111. einkuin þeim. er Iiafa orðið að láta
af stöl'fum sínuin vegna clli eða vanlieilstt:
er þetta frv. því frani komiö til að bæta
lir þessu wisrjetti. og á það því að ná
bæði til þeirra. er lnett liafa starfi sínu
inn það bil. sem lífeyrissjóðslögin gengu í
gildi og rjett áttu til styrks úr styrktarsjóði barnakennara samkvæmt eldri löguniiin. svo og enn fremttr til þeirra. sem
rjett eiga til lífeyris úr hinum nýja s.jóíSi
og hiniini gamla. en svo lítillar fjárhæðar. að óviðunandi t;r. Jeg get ekki skilið.
að háttv. deild liafi neitt sjerstakt að athuga við frv. þetta. og það er fyrir það
girl í þessu lagafrunivarpi. að farið verði
íið hruðla með fje sjóðsins, þar seni það er
undir samþykki fjárniálaráðherra komið.
hversu hár lífeyririnn er. og hann á að
ákveðast ef'tir þörfum umsivkjanda og þoli
sjóðsins. Tel jeg og fullvíst. samkvæmt
þar um fengnum upplýsingum um hag
lífeyrissjóðsins. að sjóðurinn þolir vel
þann byrðarauka. sein af þessu frv. leiðir.
Vænti jeg því. að liv. deild taki frv.
þessu vel og að það verði greiðlega samþykt til 2. umr. og fái síðan samþykki
háttv. deildar til að verða að lögum. og
fjölyrði jeg svo ekki um þetta mál.
ATKVGR,
Frv. vísað til 2. unir. með 16 shlj. atkv.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 sldj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. uinr. með 19 shlj. atkv.

Á 23. fundi í Xd.. mánudaginn 19.
mars. var í'rv. tekið til 3. u m r. (A. 103).
Enginn tók til niáls.
ATKVGR.

Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr,
til Ed.

Á 20. fundi í Ed„ s. d„ var frv. útbýtt
eins og það var saniþ. við 3. umr. í Xd.
(A. 1031.
A 22. fundi í Ed„ miðvikudaginn 21.
mars. var frv. tekið til 1. u m r.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv.
og til allslierjarnefndar meö 8 shlj. atkv.

A 31. fundi í Ed„ miðvikudaginn 4.
apríl. var frv. tekið til 2. u m r. (A. 103.
n. 248 i.
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Frsm. (SigurðurHjörleifsson Kvaran):
Á 22. fundi í Xd.. laugardaginn 17.
niars. var frv. tekið til 2. u in r. (A. 103 ).
Enginn tók til máls.

•Jeg geri ráð fyi'ir. að háttv. deildarmenn
hafi lesið frv. eins og það kom frá NcL
og sömuleiðis atliugasemdirnar á þskj.
248. Jeg lield. að þar sje alt tekið fram,
10*
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sem jiarf að segja og vita. til þess að geta
greitt frv. Jiessu jákvæði. Iljer er aðeins
um jiað að ræða að veita nokkrum niönnuni þann r.jett. sem þeir hafa niist við
lögin frá 1921. Þetta er ekki nema sanngjarnt og sjálfsagt, og er frv. borið fram
eftir ósk fræðslumálastjóra.
ATKVGR,
1. gr. samþ. með 12 slilj. atkv.
2. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn sænj). án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shl.j. atkv.

A 33. fundi í Ed.. föstudaginn 6. apríl.
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 103).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr.
sem
l ii y f r <í A ! /> i u (j i.
(Sjá A. 289).

6. Berklaveiki í nautpeningi.
Á 14. fundi í Xd.. miðvikudaginn 7.
niars. var útbýtt:
Frmururpi til lagu itiu berklurciki í
iKiutpciiiiiyi (þmfrv., A. 68).
A 16. fundi í Xd.. föstudaginn 9. mars.
var frv. tekið til 1. u m r.
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Frsm. (Pjetur Ottesen): Eins og getið
er um í greinargerð við frv. jietta. er það
komið til landbúnaðarnefndar frá atvinnumálaráðuneyt inu. en samið af Magnúsi
Einarsyni. dýrahvkui í Reykjavík.
Það er orðið nokkuð langt síðan raddir
fóru að lieyrast um j>að. að vart hefði
orðið við berklaveiki í nautgripuin lijer á.
landi. Það mun þó nokkurnveginn víst.
enda álit dýralækna. að mikil brögð hafi
ekki verið að því til þessa. T. d. fullyrðir
dýralæknirinn í Reykjavík. að á SuðurIandi sje veikin alls ekki til. og byggir
jiað á jiví. að í jiau 26 ár. sem hann hefir
verið dýralæknir hjer. liefir hann aldrei
orðið var við hana. I 18 ár hefir liann
liaft á hendi kjötskoðun hjer í Reykjavík
og skoðað á þann hátt kjöt af milli 10
og 20 jiúsund stórgripum. en liingað
koma nautgripir til slátrunar hvaðanæfa
af Suðurlandi. og hefir hann aldrei f'undið hinn minsta vott af jiessari veiki. En
aftur á móti kvað dýralæknirinn á Akureyri nokkuð oft liafa orðið var við
berkla í nautgripum Jtar nyrðra. svo að
ivtla má að einhver briigð sjeu að veikinni
í Eyjafirði. Fr öðrum landshlutum hef'ir
heldur ekki lieyrst um. að nein veruleg
brögð væru að þessari veiki. fyr en á síðastliðnu ári. að dýralækninum í Reykjavík var skýrt frá sjúkdómi. sem komiö
hefði upp í kúm í Xeöri-IIvestu í Arnarf'irði. Af þessari lýsingu var dýralækninum }>að strax ljóst. að lijer væri um
berklaveiki að ræða. og hana illkynjaða.
Sneri liann sjer strax til atvinnumálaráðuneytisins og fjekk því þegar framgengt. að dýralækninum í Stykkishólmi.
Hannesi Jónssyni. var falið }>á þegar að
fara J>angað vestur og rannsaka sýkina.
Hann brá þegar við og framkvæmdi rannsókn þessa. og kom }>að þegar í l.jós. að
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allar kýrnar á bæ þessum. 3 að tölu. voru
sýktar. Yarð það að samkomulagi milli
dýrahvknis og bóndans að slátra einni
kúnni. þeirri sem verst var haldin. og
kom það í l.jós. er kýrin var krufin. að
hún var gagnsýrð af berklaveiki. Til þess
enn betur að ganga úr skugga um. að h.jer
va>ri um berkla að ra’ða. voru meinsemdir
úr kúnni sendar hingað suður til frekari
rannsóknar. og staðt'esti sú rannsókn fullkomlega ályktun Hannesar dýrahvknis um
veikina. — A næsta bæ við Xeöri-IIvestu
rannsakaði dýrahvknir 1 kú. og reyndist
hún ósýkt. en nautgripir af bivjum þessum
ganga saman. I’etta er þrið.ja kýrin. sem
drepin hefir verið í Xeðri-IIvestu. eftir
því sem nú er upplýst. aðframkomin af
berklaveiki. en það var fyrst 1917. sem
veikinnar varð þarna vart.
I br.jefi dýralæknisins til stjórnarráðsins um þetta mál. sem þessar upplýsingar
eru teknar úr, ásamt skýrslu Ilannesar
dýralæknis. segir hánn um upptök veikinnar á þessum bæ:
..Ilvaðan fyrsta kýrin hefir fengið veikina er ekki vitað: óvíst hvort hún hefir
fengið liana af öðrum nautgrip eða frá
berklaveikum manni: en hvort sem nú
kann að vera. þá virðist það auðsætt. að
fyrsta kýrin. hver sem hún hefir verið.
hefir sýkst af manni. sem komið hefir með
nautaberkla í sjer frá útlöndum. því að
um sýkingu frá útlendum nautgripum getur ekki veriö að ræða. þar sem þeir hafa
ekki verið innfluttir í manna minnum. —
Samkvamit nýjustu rannsóknum eru þr.jár
tegundir berklabaktería: 1. Typus humanus. 2. Typus bovinus og 3. Typus avium.
og eru ]>ær nefndar svo af því. að nr. 1
er sjerstaklega eitruð mönnum. nr. 2 nautum og nr. 3 fuglum. Það er talið fremur
sjaldgæft. að menn sýkist af nautum
(Typ. bovinus'i. og enn sjaldnar að naut

taki veiki af mönnum (Typ. human.), en
hvorttveggja getur átt sjer stað, og virðist h.jer vera eitt da*mi því til sönnunar.
— En úr því að einn nautgripur er þannig sýktur. getur veikin borist frá lionum
liröðnnt skrefum til annara nautgripa“.
o. s. frv.
Eins og áður er greint, er það einkum
þetta sjerstaka atvik. sem liefir gefið dýrahvkninum í Reykjavík og atvinnumálaráðuneytinu tilefni til þess að koma nú
fram með tillögur um að hefta útbreiðslu
þessa voðakvilla. sem tvímælalaust mundi
valda óskapatjóni. ef hann fengi að leika
lausum hala og kæmist í algleyming. Landbúnaðarnefndinni var því eðlilega mjög
l.júft að flyt.ja frumvarp þetta og vinna
að framgangi þessa máls.
Eins og vikið hefir verið að, er frv. samið af dýralækninum í Reykjavík, og á sú
tilhögun. sem í frv. felst. að hans áliti að
geta fullkomlega náð tilgangi sínum til að
stemma stigu fyrir því. að veikin magnist
og breiðist út. Ætti að mega vænta þess
fullkomlega af bændum og búaliði. þegar
vitað er. hver vá er fyrir dyrum og hvað
í húfi er. að Jþeir gæti hinnar fvlstu varúðar. og þegar fyrir koma sjúkdómstilfelli hjá nautpeningi. er vekja grun urn
berklaveiki. en um það ætti leiðarvísir sá.
sem gert er ráð fyrir í 1. gr. frv. að atvinnnmálaráðuneytið láti semja og útbýta.
að gefa leiðbeiningar. að þeir leití þá tafarlaust til dýralæknis. sem þá rannsakar
eða lætur rannsaka þetta svo fljótt sem
við verður komið.
Kostnaður sá. sem af framkvæmd laga
þessara leiðir fyrir ríkissjóð. telur dýralæknir að trauðla geti orðið mjög mikill.
ef þegar er hafist handa; útbreiðsla veikinnar sje ekki svo mikil enn sem komið
er. En til varygðar. ef svo reyndist. að
veikin væri mjög útbreidd á einhverju
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firði. seni liet'ir lirundið málinu at' stað.
Þegar dýralæknirinn í Stykkisliólmi hafSi
farið vestur og skoðað hina sjúku nautgripi. hófust brjefaskriftir tiin málið milli
mín og dýralæknisins í Reykjavík. og
skoraSi jeg á hann að semja frv. um varnir gegn þessum sjúkdómi. Haiin samdi svo
frv. þaS. sem hjer liggur fyrir. Ast;vSaii
til þess. að jeg lagði þetta frv. ekki fyri”
þingið. heldur kaus að fá það landbúnaðarnefnd í hendur. var sú. aS dýrakeknir
samdi einnig annaS frv.. þar sem farið
var fram á. að dýralæknirinn i Sunnlendingafjórðungi yrði einskonar yfirdýralæknir. I fyrra frv. stóð. að allar skýrslur og
öll mál skyldu ganga til hans. áður en
]iau i'æru til stjórnarinnar. Það er auSsætt. aS meS því að víkja frv. dálítið við
og láta málin ganga beint til stjórnarinnar. eins og nefndin hefir gert. mátti komast hjá þessu. Xýja fyrirkomulagið. er
dýralæknir stakk upp á. hefði haft nokktirn kostnað í för með sjer. verið sama
sem aS stofna nýtt embætti. En stjórnin
sá sjer það ekki fau-t ; ]»ótti ósamræmi í
aS leggja það til um leið og hún fer fram
á að leggja niður mörg göinul emlnetti.
Ilins vegar vildi hún ekki skilja frv. sundur. og kaus því að leggja þau liæði fyrir
háttv. landbúnaðarnefnd og leita álits
hennar um þau. En nefndin hefir heldur
ekki sj,'ð á'tæðu til aS bera fram hitt frv.
dýrala-knisins.
I raun 'æ' veru væri ]>aS <>kki ósanngjarnt. þó að dýralæknirinn í Reykjavík
f'engi einhverja aukaþóknun fyrir það
mikla start' <>g erfiði. sem hann hefir >>ft
lagt á sig i þarfir stjórnarinnar. ITann
i'-r elstur dýraheknir hjer á landi og silur
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Háttv. næst sljiirninni. og er því eðlilegt. aS hún
þm. Borgf. 1 Pf)) hefir gert glögga gr in leiti oftast að'toSar hans <>g ráða. þegar
fyrir hvernig á frv. þessu stendur. aS það sv<> ber undir. Hann verður því að hafa
er sjúkdómstilfelli í XeSri-Hvestu í Arnar- ýms aukastörf fyrir stjórnina. og frá því

svæði. er gert ráð fyrír einangrun. en
ekki niðurskurði. en komi til þess að skera
niður, er gert ráð fyrir beinni þátttöku
ríkissjóðs í skaSanum. með líku sniöi og
títt er í nágrannalöndnnum, þegar svo
stendur á.
Xefndin hefir ekki breytt frv. dýralæknis að öSru leyti en því. að í sambandi
viS þetta frv. hafði dýrala-knir samið annað frv.. sem landbúnaðarnefnd gat ekki
fallist á og sá ekki ástæðu til að bera
fram. en þar sem það frv. stóð í sambandi við þetta frv.. sem hjer um ræðir.
þá varð að gera nokkrar orðabreytingar.
sem þó eru ekki að neinu leyti efnisbreytingar. Auk þess liefir nefndin breytt upphafi 2. gr. I frv. dýralæknis, eins og þaS
barst nefndinni. var gert ráð fyrir því.
að dýralæknir skyldi í öllum tilfellum
framkvæma rannsóknina sjálfur. En eins
og þetta er orSað rná getur dýralæknir falið þetta öðrum. sem hann trúir fyrir því.
og dragi þaö mjög úr kostnaSi. ef um
miklar vegalengdir v.eri að ræða. Það
mundi ekki koma fyrir. að dýralæknir fæli
öðrum en vel hæfum mönnum þessa rannsókn. en það er alkunnugt. aS leikmenn
geta í flestum tilfellum rannsakaS. hvort
lifandi gripir eru haldnir af berklaveiki
eða ekki. með því að sprauta í þá tuberculini. Þó segir dýralæknir. aS fyrir geti
komið. að það sje ekki á færi leikmanna.
að skera úr um það.
•Jeg vil því fyrir liönd landbúnaðarnefndar eindregiS leggja til. aS frv. nái
fram að ganga. svo að menn sjeu ekki að
öllu varbúnir að taka á móti þessum vágesti. þegar hann ber að dyrum.
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sjónarmiði væri ekki óeðlilegt. að hann
hefði hærri laun en aðrir dýralæknar. En
svo sem jeg skýrði frá þótti stjórninni
ekki tiltækilegt að leggja það frv. fyrir
þingið.
Að öðru leyti sje jeg ekki ástæðu til að
fjölvröa um málið. Háttv. þm. Borgf.
(PO) talaði svo vel fyrir frv„ að öllum
þdm. hlýtur að vera ljóst, hve brýn nauðsyn er á að stemma stigu fvrir þessari
sýki og útrýma henni á þeim fáu stöðum.
sem henni hefir skotið upp. því að mjög
útbreidd getur hún ekki verið. Vona jeg
því. að háttv. þdm. taki frv. vel og ljái
því einróma fylgi sitt.

Frsm. (Pjetur Ottesen): Jeg tók bað
kanske ekki nægilega skýrt fram í fyrri
ræðu minni. aö nefndin var sammála
hæstv. atvrh. (KIJ) um það, að ekki væri
ástæða til að flytja það frv„ er bann
mintist á. og að málið mundi ekki vinna
neitt sjerstaklega við það. en það aftur á
móti hafa í för með sjer aukin útgjöld
fyrir ríkissjóð.
ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv.

A 18. fundi í Xd„ mánudaginn 12. mars.
var frv. tekið til 2. umr. (A. 68').
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. —7. gr. samþ. með 18 sld.j. atkv.
Fyrirsögn samþykt án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shl.j. atkv.

Á 20. fundi i Xd„ miðvikudaginn 14.
mars. var frv. tekið til 3. umr. (A. 68).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 15 slil.j. atkv. og afgr.
til Ed.

Á 18. fundi í Ed., föstudaginn 16. mars.
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Xd. (A. 68).
Á 20. fundi í Ed„ mánudaginn 19. mars.
var frv. tekið til 1 . u ni r .

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Það er
hið sama um þetta mál að segja og næsta
mál h.jer á undan. að eigi er þörf á langri
framsöguræðu. en n.ægilegt að vísa til frv.
sjálfs og greinargerðar þess og athugasemda dýralæknisins í Reykjavík. Frv.
þetta er fram komið vegna þess. að komið
hefir fyrir það tilfelli í Arnarfirði vestra.
að kýr hefir fengið berklaveiki af manni.
Dýralækninum hjer í Reykjavík var skrifað um þetta og hann beðinn um að semja
frv„ er gengi í þá átt að stemma stigu
fyrir veikinni. Frv. þetta fór breytingarbiust í gegnum háttv. Nd„ og vænti jeg,
að það fái einnig góðar undirtektir lijer.
Skal jeg svo leyfa mjer að leggja það til,
að frv. verði vísað til landbúnaðarnefndar.
ATKVGR,

Frv. vísað til 2. umr. með 10 shl.j. atkv.
ic til lamlbúnaðarnefndar með 11 shlj.
atkv.
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Á .10. fundi í Ed.. þrið.judaginn 3. apríl.
var frv. tekið til 2. u ni r . (A. 68. n.
223 i

veröi vísað til 3. umr. og látið ganga fram
í þessari háttv. deild.
ATKYGR,

Frsm. (SigurSur Jónsson): Eins og
greinargerð frv. ber meö s.jer. er það upphaflega samið af dýralækiiinum h.jer í
Keykjavík. hr. Magnúsi Einarssyni. en
borið fram af' landbúnaðarnefnd Xd.
Eins og sjá má af greinargerðinni hefir
nefndin átt tal við dýralækni Magnús
Einarsson. og ljet hann þá í ljósi, að
Jió að frv. þetta væri eigi að öllu leyti eins
úr garði gert og liann hefði ætlast til, þá
væri hann því engu að síður meðmæltur.
I’að er sannað mál, að sjúkdómur þessi er
mjiig hættulegur. Ilefir dýralæknirinn í
Stykkishólmi, sem er staddur hjer í bænum um þessar mundir. sagt mjer. að hann
liafi haldið áfram rannsóknum sínum í
grendinni við þennan bæ í Arnarfirði. þar
sem veikin kom fyrst í Ijós. og fundið
sjúkdóminn í 3 nautgripum á næstu bæjum. Dýralæknirinn á Akureyri hefir grun
um það. að sjúkdómur þessi eigi sjer stað
í Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslum. og
hefir hann látið fara fram rannsókn í
þeim sýslum. Jeg segi. Játið fara fram. af
því að hann hefir eigi verið við þær rannsóknir sjálfur. nema þá sumstaðar. en
fengið annan til þeirra. Þótti manni þeim.
sem rannsóknirnar hafði á hendi. ásta'ða
til að ætla. að sjúkdómur þessi væri þar.
en hve yfirgripsinikil eða ábyggileg Jtessi
rannsókn hefir verið. skal jeg láta ósagt.
Kostnaðurinn við hana var greiddur af
naiitgripaeigendum. Þar sem vissa er fengin fyrir því. að sjúkdómur þessi er til. og
sierkur grunur um. að hann sje víða. er
nefndin einhuga um. að nauðsynlegt sje
að frv. nái fram að ganga. Hefi jeg svo
eigi meiru við að bæta. en óska. að frv.

1. gr. samþ. með 9 shl.j. atkv.
2. —7. gr. samj). meö 10 slil.j. atkv.
Fyrirsögn sam]i. án atkvgr.
Erv. vísað til 3. umr. með 10 shl.j. atkv.

Á 32. fundi í Ed.. fimtudaginn ó. apríl.
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 681.

Frsm. (Sigurður Jónsson):
nokkuð um
Síðan hefir
og get jeg
mjer næg.ja
samþykt.

Það var
þetta frv. talað við 2. umr.
jiað engum breytingum tekið.
því fyrir hönd landbn. látiö
að óska þess, að það verði

ATKYGR.
Frv. samj). með 12 shl.j. atkv. og afgr.
sem
1 ö g f r á AI þ i n ff i..
(Sjá A. 2787.

7. Sýsluvegasjóðir.
Á 1. fundi í Sþ.. mánudaginn 19. febr.,
var útbýtt frá Ed.:
Frvmrariji til laja um samþyktir nm
sýsl uvífiasjóði ( st.jfrv.. A. 2).
Á 3. fundi í Ed.. þriðjudaginn 20. febr..
var frv. tekið til 1. umr.
Gf skamt var liðið frá útbýtingu frv.
— Afbrigöi leyfð og samþ. með 12 : 1
atkv.
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Atvinnumálaráðherra (KIJ): Alþingi
hefir tvívegis skorað á stjórnina aó gera
tillögur um að auka framlag til vegagerða.
fyrst 1915 og svo aftur endurtekið 1919.
. Hið lögákveðna g.jald til svsluvega er nú
sanikvæmt 20. gr. vegalaganna kr. 3.00 af
hverjum verkfærum manni. En það er
alt of lítið. þar sem kröfurnar um bætta
akvegi eru altaf að aukast, og auk þess
livílir viðhald á flutningabrautum á mörgum sýslum.
Er því auðsætt af þessu. að auka þarf
framlag til sýsluveganna. Samkvæmt kröfu
þingsins 1919 samdi vegamálastjóri frumvarp til laga um sýsluvegasjóði. er lagt
var fyrir þingið 1921. Var það samþykt
í neðri deild, en varð ekki útrætt í efri
deild. Stafaði það aðallega af því, að það
kom mjög seint fram. svo að háttv. deild
þótti tíminn of stuttur. er hún gat haft
það til meðferðar. Líka var það tekið
fram Jijer í deildinni. að vafasamt væri.
hvort grundvöllur frumvarpsins væri rjettur. sjerstaklega að því er snertir gjöld af
hlunnindajörðum. t. d. i evjum úti. og
jörðum. sem sjerstaklega njóta sjávarhlunninda. og húsum í kaupstöðum. Bar
nefndin lijer í deildinni því fram rökstudda dagskrá. er frv. var afgr. með
til stjórnarinnar með áskorun um að undirbúa það á ný.
I fyrra var frv. ekki borið fram. en er
nú komið fram fyrir vilja vegamálastjóra
og þingsins. og eru nú teknar til greina
þær breytingar. er samgöngumálanefnd
efri deildar 1921 telur í nál. sínu a*skiiegar. Þannig er lágmarksskatturinn fierður
niður úr 2',, í IVV-. En aðalbreytingin er
þó sú. að lögin verða nú aðeins lieimildarlög fyrir sýslunefndirnar að legg.ja á ný.jan fasteignaskatt. er varið verði til vegabóta. í stað sýsluvegag.jaldsins. Og þurfa
Alþt.

1 923. B.

(35. lögg-jafarþing).

því þær sýslur. sem litla vegi hafa, alls
ekki að nota þau. og yfir höfuð að tala
er hverri sýslunefnd sett það í sjálfsvald.
Jivort hún vill nota lögin eða ekki.
Sje ,jeg svo eigi ástæðu til að fjölvrða
um þetta frekar nú. og legg til, að frv.
verði. að umræðunni lokinni. vísað tíl samgöngumálanefndar.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv.
og til samgöngumálanefndar með 11 shlj.
atkv.

A 10. fundi í Ed.. mánudaginn 5. mars.
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 2. n. 48).

Frsm. (Guðmundur Gufinnsson): Frv.
þetta kom fyrst fyrir Alþingi 1921. Var
það samið af vegamálastjóra. eftir kröfu
Alþingis. með það fyrir augum að útvega
sýslunum tekjustofn til vegagerða, þar
sem þeim veitist mjög örðugt að standa
straum af útgjöldum þeim. er vegagerð
liefir í för með sjer. Voru samþyktar þál.till. 1915 og 1919 í þessa átt. En frv. var
samið of seint til þess. að það gæti komið
fram sem stjfrv.. og tók því samgmn. Xd.
að sjer að flytja það. þó með þeim 2
breytingum. aff tekið væri upp í frv.
ákvæði um greiðslu á endurláni. miðað
við Gullbringu- og Kjósarsýslu og Arnessýslu. og aff frv. þetta yrði samræmt
lögum frá 11. júlí 1911. þar sem verslunarstaðir eru undanþegnir þessu gjaldi.
Geklí nefndin þó elrki eins langt. Með þessum breytingum fór frv. til Ed. og var þar
ákveðið að vísa frv. til stjórnarinnar og
lienni bent á ýmsar breytingar á því.
St.jórnin hefir nú tekið flestar till. nefndarinnar til greina í frv. þessu. sem hjer
11
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liggur fyrir. Samgmn. Ed. hefir nú athugað frv. þetta og getur fallist á það
mcð 3 smábreytingum.
Xefndin álítur. að of langt sje gengið í
6. gr. stjfrv.. að undantaka eyjajarðir algerlega frá öllum gjöldum til vegakerfis
þeirrar sýslu. sem þær heyra til. en álítu ■
liins vegar rjett að heimila sýslunefndum
að ívilna kauptúnum í g.jaldi þessu. sjeu
þau lireppsfjelag út af fyrir sig. þar srm
þau liafa alment ekki eins mikil not af
sýsluvegunum.
Xefndinni þykir lækkun stjfrv. á skattinum. þar til ríkistillag byrjar. ekki nægileg. og leggur því til. að tölurnar í S gr.
hekki um i/A,,. nema talan 6',<. Mun
útgjahlaauki ríkissjóðs af breytingu þessari eigi verða svo mikill. þegar þess er gætt.
að ekki munu nærri öll sýslufjelög leggja
svo míkið til vega. að þau nái í ríkissjóðstillagið. en þau. sem mikið leggja til vega.
mundi muna mikið um þetta. Ef gert
væri ráð fyrir. að um helmingur sýslufjelaganna næði í ríkissjóðstillag. mundi
þessi lækkun á tölunum kosta ríkissjóð
um 10—12 þús. krónur.
Arið 1921 hefir vegamálastjóri áaúlað
framlag sýslnanna næstu ár miklu hærri.
— alt að 5-falt sumstaðar við það. sem áður hefir verið. — og myndi það kosta r;k
issjóð 23 þús. kr. eftir hans frv. En jeg
hygg. að það muni þurfa nálega 50 þús.
krónur úr ríkissjóði með þeirri breytingu.
cr nú liefir verið gerð á frv. Ríkissjóður
leggur nú til vegagerðar um 60 þús kr..
að vísu með öðrum skilmálum. Sá útgjaldaliður fjelli niður, og því væri eigi
um aukin útgjöld að ræða. -Teg álít frv.
mjög aðgengilegt. Iljer er aðeins um heimildarlög að ræða. En jeg er eigi allskostar
ánægður með að sleppa algerlega lausaog vinnumönnum við skatt. en nefndin

hefir eigi treyst sjer til að koma með
neina breytingu í þá átt.
Að svo mæltu leyfi jeg mjer að leggja
það til. að deildin samþykki frv. þetta
með breytingum nefndarinnar.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): -Teg hefi
ekki ástæðu til annars en að vera háttv.
nefnd þakklátur fyrir undirtektirnar. —
Breytingar þær. sem hún hefir stungið
upp á. eru ekki mikilsverðar. l’m fyrstu
breytinguna er það að seg.ja. að það má
til sanns vegar færa. að hart s.je að sleppa
stórum eyjajörðum við þetta g.jald. en
iiins vegar er þó þess að gæta. að þær
hafa oft lítil eða engin afnot at’ vegunum
í sýslunni. Iljer er að gera á milli þarfar
sýslusjóðanna til þess að fá g.jaldið og að
hve miklu leyti s.je sanngjarnt. að eyjajarðir beri þessa hyrði. Sýslunefndir ættu
að vera því máli kiuinugastar. og er því
rjett að vísa því til þeirra.
Annari breytingunni er .jeg sammála og
þarf .jeg ekki að f.jölyrða um hana.
Þiiðja breytingin fer fram á Tú',, lækkun. Það getur altaf verið álitamál, þegar
um tölur er að ræða. hver.ja tölu eigi
að taka. Ef til vill væri rjettast að nefna
engar tölur og setja það í sjálfsvald
sýslunefnda. því eftir sveitarstjórnarlögununi eru þær alveg einráðar á valdsviði
s:nu. En st.jórnin liefir nú samt kosið að
set.ia ákveðnar tölur. og t-ó',, meira eða
minna getur aldrei orðið kappsmál.
fm útgjöld ríkissjóðs at' þessu frumvarpi er ekki liægt að seg.ja með vissu. En
þær sýslur. sem notuðu sjer þessa heimild. mundu ekki fá sjerstakan styrk í fjárlögum til sýsluvega. og þess vegna yrði
k > tnaðurinn aldrei gífurlegur. f)g jeg
vona. að hann vaxi ekki þinginu í augum.
því það hefir altaf verið hlynt samgöncu-
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bótum. Jeg vænti, að frv. verði leyft ;'ó
ganga í gegnum háttv. deild.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —5. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Brtt. 48.1.a. samþ. með 10 shlj. atkv.
— 48.1.b. samþ. með 11 shlj. atkv.
6. gr.. svo breytt. samþ. meó 12 shlj.
atkv.
7. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Brtt. 48,2.a.—e. samþ. með 12 shlj. atkv.
8 gr.. svo breytt. samþ. með 12 shlj.
atkv.
9.—13. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 11. fundi í Ed.. miðvikudaginn 7.
mars. var frv. tekið til 3. u m r. ( A. 62).

Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson): Frv.
hefir verið vel tekió. og sje jeg ekki ástæðu
til að fjölyrða um það: óska aðeins. að
það verði afgreitt frá deildinni.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 slilj. atkv. og afgr.
til Xd.

A 14. fundi í Xd.. s. d.. var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.
(A. 62).
Á 16. fundi í Xd., föstudaginn 9. mars.
var frv. tekið til 1. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 17. fundi í Xd.. laugardaginn 10.
mars, var frv. aftur tekið til 1. u m r.

AtvinnumáJaráðherra (KIJ): Frv. það,
sem hjer liggur fyrir. er ekki nýr gestur
í deildinni. Kom það. eins og háttv. þm.
niuna. fyrir Alþingi 1921. Eins og menn
vita. er tillag til sýsluvegasjóðs 3 kr. á
livern verkfæran mann, og liggur í augum
uppi. að það er ónógt þar. sem um akfæra vegi er að ræða. og ekki síst í þeim
sýslinn. sem viðhald akvega hvílir á. Því
hefir Alþingi tvívegis. bæði 1915 og 1919.
skorað á stjórnina að koma með frv. um
hækkuð vegagjöld. Árangurinn varð, að
frv. frá stjórninni, samið af vegamálastjóra. kom fvrir Alþingi 1921. eins og áður var sagt. Frv. þetta var samþykt í
þessari deild. en kom of seint til Ed. og
var vísaö frá með rökstuddri dagskrá.
Aðalbreytingin frá frv. því. er lá fyrir
Xd. fyrir 2 árum. og þessu. er nú kemur
fram. er sú. að lijer er sýslunefndum veitt
heimild til að gera samþyktir um sýsluvegasjóði. samkvæmt þeim óskum. er komið höfðu fram í Ed. Ekki verður að svo
stöddu hægt að sjá, hvað kostnaðurinn
yrði mikill, því alveg er óvíst um. hversu
margar sýslur myndu nota sjer þessa
heimild. Jeg get þó ímvndað mjer. að kostnaðurinn við þetta yrði ekki stórum meiri
en fje það. sem nú er veitt í fjárlögum til
akfærra sýsluvega. eða svo var það talið
í Ed. Vænti jeg þess svo, að hæstv. deild
leyfi máli þessu að koma til 2. umr. og
vísi því síðan til samgmn.
Einaæ Þorgilsson: Hæstv. atvinnumálaráðherra (KIJ) hefir rakið sögu þessa
máls lijer í þinginu svo vel og greinilega,
að jeg tel mig ekki þurfa neinu við að
bæta. En nefnd þeirri. er væntanlega kemur til að fjalla um málið. vildi jeg mega
benda á galla þá. sem mjer hefir frá
upphafi sýnst vera á frv. Þar er gert ráð
11*
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f'yrir. að gjaldið eða gjaldstofninn hvíli
á fasteignaeigendum eingöngu. En það er
sýnilegt órjettketi. I öllum hjeruðum eru
nefnilega færri eða fleiri efnamenn, sem
ekki eiga fasteignir. G.uti jeg trrtað, að
þetta atriði komi mikilli óánægju af stað.
n;eði það fram að ganga. A þetta vil jeg
benda nefndinni. þótt jeg. nrt sem stendur. komi ekki auga á neinar sjerstakar
leiðir til rjettingar þessum og iiðrnm
göllum frv.
Fm það. hvort frv. yrði í heild sinni
til bóta, má auðvitað þrátta. Að minsta
kosti hefir verið litið misjöfnum auguin á
það á þeim þingmálafundum. sem jeg hefi
átt með kjósendum mínum. — Bragarbót
virðist þó að því. þar sem sýsluvegagjöld
eru mjög há.
ATKVGR,
Frv. vísað til ‘2. umr. með 15 shlj. atkv. og til samgöngumálanefndar með 15
shlj. atkv.

A 32. fundi í Xd.. þriðjudaginn 3. apríl.
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 62, n. 2211.

Frsm. (Pjetur Þórðarson): Jeg býst
ekki við, að þetta frv. þurfi langa framsögu. Mál það, er hjer ræðir um, er talsvert kunnugt hv. deild áður. Samskonar
frv. lá hjer fyrir á þinginu 1921, og var
þá afgreitt lijeðan rtr deildinni. Vænti jeg.
að flestir háttv. deildarmenn muni eftir
umræðunum, er þá urðu um það. og eins
að þeir hafi kynt sjer meðferð hv. Ed. á
því nrt. og lesið jafnframt greinargerðina
fyrir frv. og nefndarálitið á þskj. 221.
Jeg artla því aðeins að skýra með nokkrum orðum frá því. er jeg tel mestu skifta.
Aðalatriði frv. er í 3. gr. þess. að gjöld

til sýsluvegasjóða miðist við fasteignamatið nýja. Fm það, livað heppilegt það
sje. liafa menn liaft skiftar skoðanir, og
býst jeg við. að svo geti farið enn. Til
þess að skýra hv. deild frá helstu á.stæðum. sem mæla með þessu. vil jeg með leyfi
hæstv. forseta lesa upp kafla rtr greinargerð vegamálastjóra fyrir frv. frá 1921.
Tlann segir svo;
..Jeg hefi í þessu sambandi komist
að þeirri niðurstöðu. að heppilegast
sje að taka upp aftur sjerstaka sýsluvegasjóði. eins og var. þar til þeir
voru afnumdir með vegalögunum 1907.
og þykir mjer sjálfsagt að velja þeim
sem gjaklstofn fasteignaskatt samkvæmt hinu nýja fasteignamati. Þeir
liafa mesta þörf veganna. sem afnot
liafa fasteignanna, en bættar samgöngur ljetta fyrir og gera ódýrari
alla flutninga. Auka einnig verðmæti
fasteignanna. og er því mjög rjettmætt. að þær beri kostnaðinn. þar
sem þær þannig eru öruggasti mælikvarðinn um vegaþörfina“.
Samskonar rök fyrir þessu atriði eru og
færð í áliti nefndarinnar. á þskj. 221, og
vona jeg. að háttv. þm. hafi nrt þegar
kynt sjer það.
Jeg ætla ekki að fjölyrða meira um
þessa grein frv., en áður en jeg sný mjer
írá lienni, vil jeg benda á, að af vangá er
í henni vísað til 7. gr., en á að vera 8. gr.
Yil jeg beina þeiin tilmælum til hæstv.
forseta og liáttv. deildar. að þetta veröi
1. iörjett án þess að sjerstaka brtt. þurfi
a.ð gi ra um það. lieldur skoðist það sem
sett af vangá. Yona jeg, að þetta fari ekki
'í bága við 25. gr. þingskapanna, en bæði
er mjer og öðrum áhugamál. að frv. gangi
fram sem tafarminst.
Eins og mál þetta horfir við frá mínu
kjördæmi, þá hefir frv. verið athugað
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þar og fallið mönnum vel í geð. og liygg
jeg. ef baö verður að lögum. þá verði
þetta fyrirkomulag þegar í stað tekið þa •
upp. Er ekkert hjerað á landinu, sem
ineiri þört’ liefir fyrir fje til viðhalds vega.
Hefir undanfarið oltið á ýmsu hjá hvorri
sýslunni, Mýrasýslu eða Arnessýslu, þörfin hefir verið meiri. Vænti jeg. að þessu
fyrirkomulagi verði alstaðar vel teki'i
þar, sem þörf er fyrir aukna og bætta
vegi. Ætti þetta fyrirkomulag og að verða
til þess að draga úr liinu sífelda kappi
sýslnanna að koma viðhaldi veganna yfir
á ríkissjóð, og máske taka að mestu fyrir
það. Má í þessu sambandi minna á 8. gr.
frv., sem ákveður, hvemig tillög skuli
greidd úr ríkissjóði og í hvaða hlutfal’i
þau skuli standa við sýsluvegaskattinn af
fasteignum. Vaenti jeg, aö það ákvæði
verði til þess, að einstök hjeruð komi síður með sjerstaka beiðni um fje úr ríkissjóði til vegagerða, og jafnvel þótt hingað
til hafi verið veittar upphæðir í fjárlögunum til nýrra vega. þá hefir það ekki
verið nema helmingur á móti því. sem
hjeruðin hafa lagt til. en við það heföu
þau þó getað unað, hefði það verið nokkurn veginn jafnt frá ári til árs.
Tillag ríkissjóðs til vegabóta hefir verið af svo skornum skaniti. að hjeruöin
hafa orðið að hafa þessar framkvæmdir í
hjáverkum. annað og þriðja hvert ár.
Þetta ástand liygg jeg muni hverfa. ef
þetta skipulag kæmist á.
Onnur ákvæði þessa frv. eru þess eðlis,
að ekki þarf að fjölyrða um þau. Þó skal
jeg taka það fram. að ýmsir hafa liaft
orð á því. að þessi aðferð, að byggja tekjurnar algerlega á fasteignum, muni verða
mjög óvinsæl. En um þetta er þaö að
segja. sem tekið er fram í nál.. að þessi
skattur mundi dreifast á fleira. framleiðslu, viðskiftí og lausafje. Mætti líkja

þi-ssu við liegar kaupmaður verslar með
einhverja vöru. sem erfitt er að leggja svo
mikið á. að nægi fyrir kostnaði og hæfilegum hagnaði: þá er venjan að dreifa álagningunni á fleiri vörutegundir. Vil jeg
beina þessu sjerstaklega til háttv. 1. þm.
G. K. (EÞ'. því að jeg býst við. að honuin iii’ini öðrum fremur finnast þetta
fyrirkoniulag óheppilegt
Jeg liygg nú. að jeg hafi tekið það
fram. er mestu skiftir í þessu máli, og
vona jeg að liv. deild afgreiði frv. þetta
fljótt og vel.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
2. —13. gr. samþ. með 15 shlj. atkvt
Eyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv vísað til 3. umr. með 15 shlj atkv.

Á 34. fundi í Xd.. fimtudaginn 5. apríl,
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 62).

Frsm. (Pjetur Þórðarson): Að gefnu
tilefni vil jeg taka það skýrt fram um
upphæðir þær. sem í fjárlögum standa til
akfærra nýrra sýsluvega. að það er tila’tlun vegamálastjóra. að þær standi framvegis til boöa hvar sem er, þótt frv. þetta
verði að liigum og komi til framkvæmda,
sem jeg vona, að verði nú þegar.
ATKVGR.
Frv. sainþ. með 20 slilj. atkv. og afgr.
sem
/ ö (i f r á A l þ i n n i.

(Sjá A. 180).
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Jón Baádvinsson: Jeg saknaði þess

kröfunni fullnægt. En hæstv. ríkisstjórn
hefir gengið lengra. Hún hefir þröngvað
ýmsum hjeruðum til að hafa vínsölu þvert
ofan í yfirlýstan vilja þeirra. Og ber því að
víta ríkisstjórnina fyrir þetta. Og það
því fremur. sem allmargir eru þeirrar
skoðunar. að lögin um takmörkun gegn
áfengisveitingum. sem voru í gildi áður
en bannlögin komu. komi í gildi við undanþáguna. og það sje því rjettur hjeraðsstjórna að ákveða, hvort vínveiting og
vínsala sktdi fara fram í hjeraði þeirra
eða ekki. Þetta hefir ríkisstjórnin virt að
vettugi. og ber einnig að víta hana fyrir
það. Það er líka undanhald hjá hæstv.
ríkisstjórn í þessu máli, að í frv. stjórnarinnar er kipt í burtu því ákvæði í núgildandi lögum. sem bindur undanþáguna
við eitt ár. en með frv. stjórnarinnar er
því eiginlega slegið föstu. að þessi lög
eigi að standa áfram. Og þó að auðvitað
megi taka þau upp á mvsta þingi. þá er
það þó ekki eins sjálfsagt eins og nú er.
Og þetta undanhald er áreiðanlega ekki til
neins góðs.

úr ræðu liæstv. forsætisráðherra (SE). að
liann skýrði frá því, livað ríkisstjórnin
liefði aðliafst í þessu máli frá því á síðasta þingi. því ef niarka má orð þeirra.
sem atkv.vði greiddu nieð þessu máli í
fyrra. en þó tölclii sig bannmenn. iutluðust þeir til þess. að undanþágan stæði
aðeins sem allra styst. Og Iíkur mun verið hafa vilji landsmauna yfirleitt. En liins
vegar liefir stjórnin gengið lengra en
ástæða var til í framkvæmd laganna hjer
innanlands. þar sem hún liefir sett upp
áfengissölur á ýmsum stöðum. gagnstætt
vilja hjeraðsstjórnanna. Það er ómögulegt
að liugsa sjer. að krafa Spánverja hafi náð
svo langt. Þegar búið er að láta undan
með því að leyfa innflutning á vínum og
vínið er fáanlegt í útsölu ríkisins. er

Forsætisráðherra (SE): Jeg verð að
játa það. að r.vða hv. 2. þm. Keykv. (JB)
kom mjer nokkuð á óvart. því hjer liefir
ekkert annað skeð en það. sem stjórnin
lýsti yfir. að hún niundi gera. í þinglokin
í fyria. nefnilega leggja svona frumvarp
fyrir þingið. — Var þetta og skilyrði fyrir bestu kjörum áfram hjá Spánverjum.
Stjórnin hefir því algerlega liagað sjvr
eftir loforðtun sínum. er voru í samræmi
við þingviljann. og tek jeg því með eiigum þökkum móti ávítum í þessu niáli. Um
hitt atriðið. hvernig stjórnin hefir framkvæmt lögin. er það aS segja. aö það var
auðvitað á stjórnarinnar valdi og má auðvitað um deila. hve langt skyddi farið. en
þess skal þó geta. að jeg rjeð engu til

Á 1. funili í Sþ„ mánudaginn 19. febr..
var útbýtt frá Xd.:
Frumcarpi til laga um undanþágu t'rá
lögum nr. 91. 11. nár. 1917, um aðflutningxbann á áfcngi <stjfrv„ A. 12 i.
Á 5. fundi í Xd„ laugardaginn 24. febr..
var frv. tekið til 1 . u m r .

Forsætisráðherra (SE): Þetta frv. er
nákvæmlega samhljóða tilskipuninni um
undanþágu frá bannlögunum frá í
fyrra. að öðru leyti en því. að orðin „til
ársloka 1923" eru feld niður. og því. að
bivtt er við sektarákvæðuni. Að öðru leyti
er málið svo alkunnugt og skýrt. að óþarfi
er að fjölyrða meira um það. Skal jeg
svo að lokum aðeins leyfa mjer að stinga
upp á því, að málinu verði vísað til háttv.
alísherjarnefndar.
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lykta fyr en jeg hafði ráðið ráðum við
þá, sem kunnugastir voru þessu máli. meðal annars formann íslensku sendinefndarinnar.
Um framkoinu sumra hjeraðsstjórna í
málinu verður það vægast sagt. að hún
var ekki lofsverð. Yissu þær vel. að mótniæli þeirra mundu að engu metin. en ef
þau liefðu verið tekin til greina, hefði
fiskmarkaðinum stafað hætta af því. —
Jeg veit, að jeg hefi verið kallaður Gissur Þorvaldsson í einu blaði lijer, út af
framkomu minni í þessu ináli. Jeg læt
mjer það í ljettu rúmi liggja, en vera ,má.
að margir reynist Gissurarnir um það
leyti er frv. þetta verður að lögum. Annars vil jeg láta þess getið, að jeg er fús
að gefa nefndinni ýmsar upplýsingar. sem
jeg get ekki gert lijer fyrir öllum þing-

heimi.
Jón Baldvinsson: Hæstv. forsætisráðherra tók orð mín allóstint upp. en svaraði þó ekki aðalatriðinu. því. hvað stjórnin hefði gert til að losast við Spánarvínin.
Yar það vilji þm. í fyrra, að sem minst
undanhald yrði í máli þessu; má þar
minna á ræðu háttv. frsm. viðskiftamálanefndar. En nú hefir stjórnin slegið því
föstu í löggjöfinni, að ástand þetta skuli
haldast um óákveðinn tíma. Trúi jeg vart.
að það verði samþykt, eftir röddunuin í
fyrra að dæma.
Oþarfi var það af liæstv. ráðherra i SE) að fara að minnast á ummadi blaðanna. Það var algerður óþarfi af lionuni
að láta liafa eftir sjer ummæli þau, er
danska blaðið flutti. og er liann ásökunarverður fyrir það. því Spánarsainningarnir voru ekki af frjálsum vilja gerðir, heldur nauðung. En ummæli hæstv. forsætis-

ráðherra gefa í skyn. að okkur sje þetta
ekki svo nauðugt.

Forsætisráðherra (SE): Jeg sagði
danska blaðamanninum, að 1 árs undanþágan liefði verið samþykt af því að við
het'ðum verið tilneyddir til þess að stofm
ekki fiskmarkaði vorum í voða. Er hann
spurði mig. livað framvegis mundi gert,
svaraði jeg. að frv. mundi samþykt eða
undanþágan framlengd, en tók jafnframt
fram, að þetta væri gert af hinni knýjandi nauðsyn.
Mundi það hafa verið heppilegt fyrir
fjárhagshorfurnar. ef jeg hefði sagt annað ? Annars er það ekki í fyrsta skifti, sem
sumir bannvinir vilja koma mjer til
höfuðs.
ATKVGE.
Frv. vísað til 2. uinr. með 17: 1 atkv.
og til allsherjarnefndar með 14 shlj. atkv.

A 19. fundi í Xd.. þriðjudaginn 13.
mars. var frv. tekið til 2. u m r. (A. 12.
n. 84).

Frsm. (Magnús Jónsson): Eins og
háttv. þm. hafa sjeð af nál. á þskj. 84
við þetta frv.. liefir nefndin orðið ásátt
um, að frv. næði óbreytt fram að ganga.
Það er venja að segja. að eigi þurfi
mörg orð um þau frv., er þingið hefir
áður haft til meðferðar, enda þótt allur
þorri hv. þm. liafi ef til vill gleyint rökum
þeim. er með frv. hafa verið færð. I
þetta sinn er þó óhætt að beita þessari
röksemd. því að í fvrra. er frv. var hjer
til umræðu og samþvkt. voru svo miklar
umræður iun það. og það þá eitt af stór-
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málunum, svo að liáttv. þm. mun enn í
fersku minni alt, sem þá var fært með
og móti. Ættu því heldur eigi að þurfa
að spinnast langar uinræður um það nú.
og það því síður, sein allar ástæður eru
óbreyttar frá því á síðasta þingi í öllu
verulegu. Ekkert hefir skeð síðan, er gæti
valdið því, að liáttv. þm. greiddu nú atkv. á annan hátt en þeir gerðu þá. Báðir
aðiljar eru nú svipað staddir og þá. og
víst er það, að eigi munu Spánverjar slá
af kröfunum nje vera samningafúsari en
áður; öllu heldur niunu þeir vera sterkari og áleitnari en nokkru sinni fyr, og
þarf ekki annað en benda á skifti þeirra
við Xorðmenn. Að því er kemur til okkar afstöðu, þá er óhætt að fullyrða. að
hún sje síst betri nú en í fyrra, er samningurinn var gerður, nje til mála komi.
að vjer getum neitað kröfum Spánverja
nú frekar en þá.
Yfirleitt liefir ekkert verið gert í þessu
máli síðan í fyrra, annað en það, að
stjórnin sendi Pjetur Olafsson konsúl til
Suður-Ameríku. til þess að kynna sjer þar
markaðshorfur fyrir íslenskan saltfisk.
Árangurinn hefir auðvitað eigi ennþá
orðið sá af þessari ferð. að það breyti
nokkru viðvíkjandi þessu máli nú. en af
því að J)að snertir málið óbeinlínis. ætla
jeg að minnast á þessa sendiför lítið eitt.
Sendimaðurinn lagði af stað frá Lundúnuin til Suður-Ameríku 19. okt. í haust.
-Teg tek það fram — og eru það mín orð
en eigi nefndarinnar. — að mjer þykir
hæstv. stjórn hafa dregið nokkuð lengi að
senda í þessa för. Yænlegast liefði verið
að senda svo fljótt. sem unt var. Eigi er
þó svo. að eftir skýrslum þeini. er fram
eru komnar. sje ástæða til að ætla. að
önnur úrslit hefðu fengist á samningum
vorum við Spán. þótt fyr hefði verið
farið.

Eftii ráðstöfunum sendimannsins voru
send hjeðan sýnishorn af saltfiski til Suður-Ameríku, og voru þau höfð í ýmiskonar umbúðum. bæði úr trje og trje og
blikki. Fiskurinn kom fram í mjög mismunandi ásigkomulagi; yfirleitt var hann
lakari í blikkumbúðunum, enda þær ekki
góðar. Um markaðshorfurnar er það lielst
að segja, að í Argentínu, t. d. í Buenos
Ayres og víðar, voru horfurnar slæmar.
mest sökuin þess, að allgóður fiskur var
þar á markaðinum fyrir, og má búast við
erfiðum keppinautum þar. Aðalmarkaðshorfurnar ern í Brasilíu. Þar var á markaðnuin aðallega norskur, enskur og kanadiskur fiskur. yfirleitt mjög ljótur, en
var þó ekki illa af honum látið, því ekki
var öðru að venjast. Islenskur fiskur þótti
þar miklu betri. og voru þó sýnishornin,
er þangað komu, alls eigi í góðu ástandi.
Til Brasilíu flyst allmikið af fiski; mun
innflutningurinn vera um 40—50000 smálestir árlega, og er það alt að því tvöföld
saltfisksframleiösla Tslands. Um verð er
vont að fá ábyggilegar upplýsingar. og
treysti jeg mjer ekki til að segja neitt
ákveðið um það. Enn er alt óvíst um
kostnað við flutning og þess háttar.
Yerðið á stórum saltfiski var í desember síðastliðnum 110—120 milreis pr. 58
kg. kassa. en var að lækka; má gera ráð
fyrir ea. 100 milreis pr. kassa, eða 290
milreis pr. skippund. Það versta er, að
þetta er í pappírspeningum og gildi
þeirra mjög óstöðugt og hefir sífelt farið
hvkkandi. Nú sem stendur jafngilda 34'3
milreis einu sterlingspundi. Þá spillir það
og fvrir fiskmarkaðinum, að kjöt er þar
í lágu verði, ekki nema 40% af fiskverði.
Þrátt fyrir þetta eru líkur fyrir. að
gagn geti orðið af sendiförinni. Ilerra
í’jetur Olafsson segir svo í skýrslu sinni:
..Jeg efast ekki um, að í Brasilíu

177

Lagafrumvörp samþykt,

178

Undanþága frá bannlögunum.

megi fá sæmilega góöan markað fyrir
töluvert af íslenskum fiski.”
Þá ætlar hr. Pjetur Olafsson aó ge.a
tillögur um. aö sendur verði fiskur lijeðan, en þar sem um tilraun er að ræða. má
búast við. að árangurinn sjáist eigi b.gar
í stað. Jeg vona. að háttv. stjórn styrki
þessar tilraunir áfram. sjerstaklega meö
því að ábyrgjast áhættuna við íiskseudingar fyrst í stað. IBrasilíu eru allströng
innflutningsskilyrði. og verður því að gæta
vel að því, að sendingar verði eigi rjettlausar, er þangað kemur.
Jeg hefi skýrt frá þessari för hr. Pjeturs Olafssonar sökum þess, að það snertir
þetta frv. óbeinlínis. Það sýnir. að markaðshorfur hafa eigi breyst svo, að það
geti á nokkurn hátt haggað úrslituin þessa
máls nú.
Jeg hygg, að frv. græði ekki á miklum
umræðum, því háttv. deíldarmenn munu
þegar vera ráðnir í því. livernig atkvæði
þeirra falla.

Forsætisráðherra (SE): Jeg þakka
hv. allslin. fyrir þær undirtektir. er frv.
hefir fengið hjá henni. Að því er snertir
sendiförina til Suður-Ameríku. þá er um
hana að seg.ja. að hún var fullráðin í
ágústmánuði. og fór sendimaðurinn hjeðan 20. september. Ef til vill hefði verið
betra. að fyr hefði verið farið. en jeg álít
þó aðalatriðið. að hægt var að fá þennan mann í förina, sem flestir munu vera
sammála um. að hafi verið sá besti. er
völ var á. Sá maður er þektur að því að
vera fylginn sjer og duglegur og hefir
ágæta þekkingu á öllu. er að fisksölu lýtur. Annars er jeg samdóma háttv. frsm.
ÍMJ) um það. að málið muni eigi græða
á löngum umræðum.
Sveinn Ólafsson: Jeg ætla hvorki að
Alþt. 1923. B.

<35. löggjafarþing).

þakka nje vanþakka háttv. allshn. fyrir
meðferðina á þessu frv. Mjer finst lítið
sagt í áliti hennar um það, nema já og
amen. Það er máske rjett, að málið græði
eigi á umræðum. en jeg get eigi látið hjá
líða að lýsa yfir þeirri skoðun minni, að
fullmikil auðmýkt sje fólgin í því að samþykkja frv. svona fortakslaust. Mjer finst
að liáttv. Alþingi gæti sætt sig við að
samþykkja frv. til nokkurra ára í senn um
undanþágu frá bannlögunum, en ekki eins
og gert er ráð fyrir nú, að láta þetta gilda
um óákveðinn tíma eða aldur og æfi.
Þetta virðist þó vaka fyrir allshn. Fyrir
því ætla jeg að koma með breytingartillögu
til 3. umr.. um að undanþágan sje tímabundin og gildi t. d. um 3 ár. Jeg er
sömu skoðunar og á síðasta þingi um
undanþáguna. að hún sje um grun gerð
og alls ekki sú brýna ástæða til þess
að ldaupa svona af fúsum buga í faðm
Spánverjans. sem meiri liluti viðskiftamálanefndar síðasta þings vildi vera láta.
Jeg liefi aldrei getað sannfærst um, að
lijer yrði að ræða um svo mikinn fjármunalegan skaða af neitun Spánarsamningsins. sem ineiri hluti viðskíftamálanefndar lijelt fram í fyrra. Síðan hefi
jeg komist að þeirri niðurstöðu, að skaðinn sje jafnvel langtuin minni en jeg
hugði hann þá. og ef til vill enginn. Vjer
vitum ekki, hvaða kjör vjer hefðum fengið,
ef vjer hefðum neitað að ganga að þessum
sainningum. Jeg vil leyfa mjer að minna
á. hvernig Spánverjar tóku í strenginn
þegar Xorðmenn höfnuðu samningum við
þá 1921. Þeir hækkuðu þá tolla á norskum
fiski um 25%. Ef vjer nú neituðum samningum á líkan liátt, og Spánverjar liækkuðu tollinn á íslenskuin fiski um 25%, þ.
e. úr 24 pesetum í 30 peseta. þá mundi
sú hækkuu fara mjög fjærri þeirri ágisk-
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un um 121/2 miljón króna .skaða. sem
meiri hluti viðskiftamálanefndar lijelt
fram á síðasta þingi, jafnvel ekki ná i3
þeirrar upphæðar. Jeg tel því fráleitt að
taka þessu spánska valdboði með þeirri
auðmýkt og undirgefni að samþykkja
þessa fortakslausu undanþágu. en miklu
djarfinannlegra og hreinlegra að tíinabinda undanþáguna og sýna fulla einurð gagnvart þessu útlenda ofríki.

Forsætisráðherra (SE): Eins og háttv.
deild er kunnugt, var því lofað af hálfu
stjórnarinnar að leggja þetta frv. fyrir
þingið, og bestu kjörum áfram var lofað
með því skilyrði, að frv. eins og þetta
yrði samþykt. En ef ákveðið er, að það
gildi aðeins til 3 ára. vrði að hefja nýja
samninga, og væri þá engin trvgging fyrir því, að vjer yrðum aðnjótandi bestu
kjara.
Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) mintist á
dæmi Xorðmanna í þessu máli. Jeg hygg
ábyggilega, að stjórnin norska hafi borið
fram tillögu á þá leið að fara að dæmi
okkar: semja við Spánverja og leyfa inuflutning á vínum þaðan. Jeg þori ekki
að fullvrða um þetta. því að jeg hefi ekki
lieyrt neitt um það af hálfu hins opinbera,
en minnir fastlega. að hafa sjeð þessa
getið í blöðunum. Ilitt er fullkunnugt. að
Xorðnienn hafa átt við mikla örðugleika
að stríða í þessu máli, og hygg jeg því
óráð að gera nokkra þá brevtingu. er þess
yrði valdandi. að taka þyrfti upp nýja
samninga.
Jón Baldvinsson: Afstaða mín tilþessa
máls er öllum liáttv. þm. kunnug frá því
í fyrra. og þarf jeg því ekki að rökræöa
]>að aftur. Hins vegar voru nokkur atriði,
er jeg vildi minnast á í sambandi við
þetta mál.

Fyrst er þá skýrsla sendimanns stjórnarinnar til Suður-Ameríku. Pjeturs konsúls Olafssonar. Skýrslan lá fvrir þingnefnd einni hjer um daginn og hafði aðeins einn maður lesið hana; þá var sent
eftir lienni af stjórninni, og veit jeg ekki
hvað af lienni hefir orðið: að líkindum
hefir hún liafnað hjá liáttv. allshn. Xú
vil jeg skora á hæstv. stjórn að birta
skýrslu þessa í heilu lagi sem allra fyrst.
Þeir eru mjög margir, sem liafa áhuga á
þessu máli. og þarf skýrslan því að koma
fyrir almenningssjónir. svo að menn sjái,
hvernig málið hoifir. Það er ekki nægilegt
að birta lítilsháttar útdrátt, sem er ef til
vill að nokkru leyti litaður eftir áliti og
skoðununi þess, sem gerir liann. Það eitt
er mjer þó kunnugt um úr skýrslu þessari,
að sendimaður stjórnarinnar er sjálfur
vonbetri um markað fyrir íslenskan fisk
í Suður-Ameríku heldur en hann var áður en liann fór að lieiman.
I fyrra gerði jeg sjerstaka athugasemd
um, livað átt væri við í 1. gr. með orðinu
..vín." hvort það væri eingöngu vínberjavín. náttúrleg vín. eða hvort einnig kæmist undir það ákvæði dönsk sprittblanda,
sem borið hefir verið fram lijer í háttv.
deild. án þess að því væri mótmælt, að
flutt hafi verið inn síðastliðið ár. Frsm..
háttv. 4. þm. Reykv. (MJ). sagði þá, að
einungis væri átt við vínbei javín. Jeg get
ekki um þetta af því. að mjer standi ekki
á sama um. hvert gutlið er, en ef til vill
ga*ti verið ástíeða til fyrir hæstv. stjórn
að athuga. hvað hæft er í þessum sögum
um sprittblönduna, og enn hvaða skilning
á að leggja í þetta ákvæði framvegis.
Um vínveitingar innanlands gengur sú
saga hjer um bæinn, að Spánverjar liafi
krafist þess. að vínveitingar yrðu levfðar
á Ilótel ísland. Er það utanríkisráðherrann á Spáni, sem á að hafa gert þessa
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kröfu, og kvað það vera ástæöa stjórnarinnar til að ganga á móti eindreginni
kröfu bæjarstjórnar í þessu máli.

Forsætisraðherra (SE): Um fyrsta
atriðið í ræðu háttv. 2. þm. Reykv. (JB)
skal jeg geta þess, að skýrslan verður birt
og hafa þegar verið gerðar ráðstafanir til
að prenta hana. Getur verið, að rjett sje
hjá háttv. þm.. að það hefði mátt gera
fyr, en nú verður bætt úr því.
Um annað atriðið er það að segja. að
jeg er afarófróður í þessum efnum. og
verð því að taka frest til andsvara.
Þriðja atriðinu í ræðu háttv. þm.. hvort
Spánverjar liafi krafist vínveitinga í
Reykjavík. er fljótsvarað : Spánverjar voru
ekkert um það spurðir. hvaða fyrirkomulag hjer yrði um sölu og veitingu vína.
Jeg samdi reglugerðina. ásamt ráðunautum mínum í Kaupmannahöfn. á þann
hátt. sem við liugðum lielst í samræmi við
lögin og samninginn við Spánverja: var
Spánverjum síðan tilkynt, livernig reglugerðin væri. Það var vitanlegt, að þegar
Alþingi fjelst á. að flytja mætti vín inn
í landið. selja það og veita. þá varð ekki
hjá þessu komist. En í þessuin efnum hefir verið gengið mjög stutt. Vínveitingar
eru heimilaðar á fjórum stöðum. en hvergi
komnar á nema í Reykjavík; úr liinum
kaupstöðunm liafa komið umsóknir um
veitingaleyfi, en ekki frá mönnum sem
stjórnin hefir treyst. að hafi þær í lagi.
og hefir þeim beiðnum því verið synjað.
Um útsölur er það að segja. að bæjarstjórnir liafa risið á móti þeim. og vilja
ekki gera tillögur um. hverjum sje falið
að hafa þær á hendi. Þegar Alþingi liefir
veitt undanþágu frá bannlögunum. og
þetta er nauðsynlegt til þess að halda fiskmarkaðinum, getur landsstjórnin ekki tek

ið tillit til þess, þó að bæjarstjórnir sjeu
með ýnisar tiktúrur. — Hún er annars
mjög einkennileg, framkoma bæjarstjórna
í þessu máli, og það víðar en í Reykjavík.
Bæjarstjórnum er heimilaður tillögurjettur. ,og er það gert í góðu skyni, tii þess
að þær hafi eftirlit með, að útsölur væru
í höndum góðra og áreiðanlegra manna.
En þær þverneita að nota þennan tillögurjett. Slík mótmæli, sem vilja nema úr
gildi aðalatriði málsins og eru einungis til
þess að friða samviskuna. verða ekki
tekin til greina. -Jeg þykist hafa sýnt, að
jeg er eins góður bannmaður og ýmsir
þessara manna. En jeg liefi fallist á nauðsyn þessa máls, og vil því fylgja því fram,
en kann ekki við neinn kattarþvott eða
hálfvelgju, sem einungis er til spillis.

Frsm. (Magnús Jónsson): Jeg býst
við. að háttv. samþm. minn. 2. þm. Reykv.
(JB). muni ef til vill taka aftur til máls,
og langar mig til að gera stutta athugasemd áður en hann talar sig dauðan.
•Jeg vildi mega spyrja liáttv. þm.. hvort
útdráttur minn úr skýrslu herra Pjeturs
Olafssonar hafi verið litaður. .Jeg tók það
skilmerkilega fram. að Pjetur Ólafsson
teldi markaðshorfur. nú betri heldur en
áður en liann fór að heiman. og las upp
unnnæli hans um það. Jeg veit ekki til, að
annar útdráttur úr skýrslu hans hafi komið fram opinberlega. og langar því til aö
spyrja liv. þm.. hvort hann telji þennan
útdrátt minn litaðan.

Jón Baldvinsson: Hæstv. forsætisráðherra (SE) gefur væntanlega skýrslu um,
livað hæft sje í þessu um dönsku sprittblönduna, og ætti það að vera auðvelt, ef
það er rjett, sem sagt er, að sjerstakur
maður hafi það embætti á hendi að vita,
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Iivernig vínin sjeu. (Forsrh. SE: Ilver er
það ? i Jeg veit ekki sönnur á þessu. en
liefi lieyrt þessa getið. Og það liefir áður
komið frani hjer í hv. deilch
Hæstv. forsrh. (,SE) kvaðst ekki geta
tekið tillit til. þó að bæjarstjórnir væru
íneð ýnisar tiktúrur í þessu máli. Alþingi
hafi veitt undanþágu frá bannlögunum,
og þetta verði að vera samkvæmt því. En
í lögununi er tekiö fram, að ekki megi
gera þær ráðstafanir, er geri undanþáguna að engu. en það er hvergi sagt, að
ekki megi setja sterkar skorður við misbrúkun áfengis og takmarka sölu og veitingar vína. Það er sannarlega ekki krafa
laganna, að þessir mörgu útsölustaðir hafa
verið settir. Xægilegt hefði verið að hafa
eina útsölu í Reykjavík; þá hefði lögunum verið fullnægt. og þá hefði mátt
taka tillit til vilja bæjarstjórnanna.
Hv. frsm. (MJ) vjek því til mín. hvort
jeg hefði talið útdrátt hans úr skýrslu
sendimanns stjórnarinnar litaðan.
Jeg sagði ekkert um það, heldur átti jeg
við það. að þegar gögn einhvers máls
væru ekki kunn í heilu lagi. heldur einungis eftir útdrætti. sem ef til vill væri
litaður, væri erfitt að gera sjer skoðun
um málið. Jeg þekki ekki skýrslu herra
Pjeturs Ólafssonar. og get því ekki dæmt
um. hvernig útdráttur liv. frsm. (MJ) er
gerður. En einmitt þess vegna er nauðsynlegt, að skýrslan sje gefin út.

Porsætisráðherra (SE): Háttv. 2. þm.
Reykv. (JB) sagði, aS einn starfsmaður í
vínversluninni mundi hafa það embætti
að smakka á vínunum. Jeg þarf víst ekki
að taka það fram. að slíkt embætti er ekki
til. En þetta sýnir, að margar sögur ganga
um vínverslunina. sem menn festa trúnað á. Nú er tækifæri að rannsaka þeftús
ef þingið vill. Stjórninni væri ánægja, ef

þingið gerði tillögur um annað fyrirkomulag á áfengisversluninni, er pað
teldi hetra. En ef þingið gerir ekkert í
þessu efni. er óviðkunnanlegt. að raenn
skuli ljá slíkum sögum vængi í þinginu.
Jeg vil skora á þá. sem sögum þessum
trúa. að krefjast rannsóknar á fyrirkomulagi verslunarinnar.
Vínsölustaðir eru nú 4 — einn í hverjum kaupstað. Alþingi getur takmarkað
þetta. ef því synist svo. en jeg hygg, að
menn sjói. að stjórnin hefir ekki farið
lengra í þessu efni en hún taldi nauðsynlegt. Jeg hefði t. d. kosið. að enginn veitingastaður væri í Reykjavík, en jeg áleit
ekki fært að ganga lengra málsins vegna.
En þingið getur sett frekari skorður og
takmarkanir á sína ábyrgð.

Jakob Möller: Mjer þykir dálítið kátlegt, að menn skuli þurfa að rökræða.
hvort þörf hafi verið á að hafa svo víðtæka áfengisverslun. sem gert hefir verið.
Jeg skal ekki áfellast hæstv. stjórn fyrir
það. En mjer skilst á ummælum hæstv.
forsrli. (SE), að stjórnin hafi ekki rannsakað sem skyldi, hvað gera þyrfti.
Ihestv. forsætisráðherra segir, að hann
hafi sett reglugerðina í samráði við trúnaðarmenn sína í Kaupmannahöfn. Jeg skil
ekki. livað málið hefir grætt á því að
sigla; hæstv. forsrli. (SE) hefði eins getað
sett reglugerðina í samráði við trúnaðarmenn sína hjer heima. En það, sem gera
átti. var að komast eftir, hvað Spánverjar
heimtuðu. og hefði mátt gera það í sambandi við samningana. Þá hefði átt að
skýra Spánverjum frá, hvernig áfengislöggjöf vorri hafi verið hagað áður en
bannlögin voru sett. og hefðu þeir þá
sennilega fallist á. að sama fyrirkomulag
yrði liaft framvegis. Jeg skil ekki, að

185

Lagafruuivöip samþykt.

186

CndaDþága frá bannlögunum.

Spánverjar hefðu mælt í móti því. Það
var aðeins þetta formlega bann, sem þeir
ömuðust við. Vínlöndin hafa aldrei reynt
að beita ofbeldi aörar þjóðir, þó að þær
gerðu strangar ráðstafanir til þess að
koma í veg fyrir misnotkun áfengis. Þó að
löggjöf vor væri orðin mjög ströng áður
en bannið komst á. heyrðust engin mótmæli úr þeirri átt.
•Jeg álít því, að óþarft hafi verið að
setja upp vínsölustaði að svo stöddu. Það
hefði mátt haga til eins og áður, að það
væri koniið undir vilja og samþyktum
hjeraðsstjórna. Lengra hefði ekki þurft að
ganga. Jeg skal ekki bera brigður á, að
hæstv. forsrh. (SE) sje sannfærður um,
að skoðun sín sje rjett. En hann hefir ekki
leitt rök að því, að hún sje rjettari heldur en sú skoðun, sem jeg er sannfærður
um. Annars finst mjer umræður um þetta
atriði eiga betur heiina við 3. umr„ ef
annars á ræða það í sambandi við þetta
frumvarp.
Jeg skal þó stuttlega gera grein fyrir
afstöðu minni til frv. Afstaða mín or
nokkuð sjerstæð. .Teg lít ekki á málið frá
bannsjónarmiði aðallega. heldur kveinka
jeg mjer sjerstaklega við að samþykl.ja
frv. vegna þess. hve nærri er gengið sjálfsákvörðunarrjetti vorum. eins og jeg lýsti
á síðasta þingi. Hins vegar hefi jeg sannfærst um, að um svo mikinn fjárhagsvoöa
geti verið að ræða. að ekki sje annað
fært en að láta undan. þó að sárt sje.
Og þegar engar breytingar hafa orðið í
þessu efni síðan í fyrra. sje jeg auðvitað
ekki annað en að samþykkja verði þettu
frv. Hvort það er gert um óákveðinn
tíma, svo sem í frv. er gert ráð fyrir,
eða um ákveðið árabil. eins og siunir vilja,
skif'tir ekki máli. Þó að lögin eigi að
gilda um óákveðinn tíma. má altaf nema
þau úr gildi, þegar vjer þykjumst færir

um að taka afleiðingunum af samningsslitum við Spánverja. Hingað til höfum
v.jer orðið að láta undan, og enn verðum
vjer að gera það, samkvæmt skýrslu Pjeturs Olafssonar. hvað sem síðar kann að
verða. Þar sem því ekkert nýtt er fram
komið í málinu, mun jeg greiða atkvæði
með frv., eins og á síðasta þingi.

Forsætisráðherra (SE): Háttv. 1. þm.
Reykv. (JakM) þótti undarlegt, að jeg
skyldi fara til Kaupmannahafnar til að
ganga frá þessu máli. Jeg hefi áður greint
ástæðurnar til þess. að jeg ræddi málið
þar. sem sje að sendiherra vor situr þar.
Hann liafði verið í samningsgerðunum við
Spánverja. og er því ekki óeðlilegt, að
jeg vildi hafa hann með í ráðum.
Háttv. þm. sagði. að leita hefði átt álits
Spánverja, hvers þeir krefðust. En hvað
ætli hefði verið sagt á Alþingi, ef
st.jórnin hefði byrjað á nýjum samningum við Spánverja, hvernig haga skyldi
vínsölu innanlands? Það hefði getað leitt
til þess. að málið yrði alt tekið upp og
semja þyrfti á ný frá rótum. En það hefði
verið rangt af stjórninni. og þingið hefði
getað áfelt hana fyrir það. Hitt var gert
í samráði við þann manninn. sem mestan
þátt hefir átt í samningunum. Jeg geri
ráð fyrir. að jeg þurfi ekki að skýra þetta
mál frekar; það er svo ljóst, að allir
hl.jóta að skilja. sem það vilja gera.
Jakob Möller: Jeg sagði. að það hefði
verið vangá, að komast ekki eftir því, um
leið og samningarnir voru gerðir við
Spánverja, hvað þeir álitu, að fælist í
því. að undanþágan skyldi ekki verða gerð
að engu. og þá liefði mátt komast að raun
um. livort þeir gerðu sig ekki ánægða
með. að fyrirkomulagið á vínversluninni
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sú, sem nú liggur fyrir á þskj. 131. Fer
brtt. mín í þá átt að tímabinda undanþáguna frá bannlögunum. en hafa eigi
lögin fortakslaus í þessu efni. eins og frv
þetta ætlast til. Túggja hinar sömu ástæður til þess að tímabinda nú. sem lágu til
Forsætisráðherra (SE): Mjer þvkja þess á síbasta þingi. T’ndanhaldið er alþau ummæli háttv. 1. þm. Reykv. (JakM) gerðara. ef ekki er tímabundið. Það liggíerið einkennileg. að þetta hafi ekkert verið ur í þessu frv. um fortakslausa undanþágu einskonar. yfirlýsing um. að okkur
athugað.
Sannleikurinn er sá. að þetta var at- sje þessi ráðstöfun geðfeld og við veitum
hugað mjög ítarlega.
þessa undanþágu af fúsum vilja. Get jeg
En hitt datt mjer aldrei í hug, og jeg ekki sjeð af upplýsingum þeim og plöggálít. að þingið hefði getað áfelt stjórn- um. sem snerta Spánarsamningana í fvrra.
ina fyrir það. ef hún hefði farið að spyrja að nauðsyn reki til þessarar undanþágu
Spánverja að því. hvernig haga aúti vín- til lengdar. og a il jeg því einskorða hana
sölunni innanlands.
við árið 1927. Breytingin á 1. gr.. eins og
Það hefði vel getað orðið til þess, að .jeg ætlast til að hún verði. sem sje að
orðið hefði að byrja á nýjum samningum. nnelanþágan gerist fyrst um sinn til 1927,
og það tel jeg ekki heppilegt.
gefur í skyn. að hún geti orðið framlengd
eftir 1927 eða framvegis. Frv. ákveður
aftur undanþáguna fortakslausa. sem jpg
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
sje ekki neina gilda ástæðu til að gera.
2. gr. samþ. nieð 18 shlj. atkv.
Mjer hefir verið svarað því áður. að
3. gr. samþ. með 19 shlj atkv.
þótt lögin ákveði undanþáguna fortaksFyrirsögn santþ. án atkvgr.
lausa. þá sje ætíð hægt að breyta þessu, ef
Frv. vísað til 3. umr. tneð 25: 1 atkv.. þingið vilji: er það að vísu satt, en slík
að viðhöfðu nafnakalli. og sögöu:
breyting getur orðið torsótt og tafsöm.
já: JS. JÞ, LH, MG. MJ. MK. MP. PO. þar sem aðferð sú. er jeg vil fylgja. er
PÞ, SSt, StSt. SvÓ. ÞorlG. ÞorbT. skýlaus og einföld. en fullnægir þó þörfÞorstJ. ÞórJ, B-T. BH. EÞ. EE. TTK. inni að sinni. -Teg vil ekki sýna SpánverjTngB. JakM, JAJ, BSv.
um þá auðmýkt og undirgefni. sem felst
nei: JB.
í því að bafa undanþáguna fortakslausa.
Tveir þm. (GunnS. ÓPI fjarstaddir.
eins og vjer værum að umbuna kærleiksverk Spánverja. Jeg hefi altaf skoðað
samningana sem nauðungarráðstöfun og
litið á undanþáguna eins og afleiðingu kúgA 21. fundi í Nd.. föstudaginn 16. mars. unar. svo sem hún auðvitað er. og felst
var frv. tekið til 3. u m r. (A. T2. 1311. ]>að í brtt. minni. að vjer álftum þetta
vera neyðar- og bráðabirgðafyrirkomulag.
Sveinn Ólafsson: Jeg gat þess við 2. Mætti vel svo fara. að einbeittleikinn í að
umr. þessa máls. að jeg hefði í hyggju að tímabinda undanþáguna ýtti undir stuðnbera fram brtt. við 3. umr.; er það brtt. ing útlendra bannvina, er hafa sýnt oss

væri hið sama og var áður en aðflutningsbannslögin komu.
Þetta álít jeg að hefði verið skynsamlegra og vissara heldur en ana út í það í
óvissu. hve langt eða skamt mátti fara.
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samúð í þessu máli. og gæti það fyr en
varði leitt til þess, at> vjer losnuðum úr
þessum spanska læðingi og gætum felt
þessa ógeðslegu undanþágu niður fyrir
fult og alt.
Læt jeg svo skeika að sköpnðu um forlög tillögunnar og fjölyröi ekki meira
um liana að sinni. og geta nú liáttv. þm.
valið till. minni þá meðferð. sem þeim
sýnist.

Frsm. (Magnús Jónsson): .Teg ætla
ekki að svo komriu að lengja umræðurnar,
en ætla aðeins að skýra frá því. að þessi
hrtt. háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) var borin undir allsherjarnefnd, og lagði hún
eindregið til, að brtt. yrði feld. Liggja til
þess margar ástæður. Eins og háttv. flm.
brtt. sjálfur rjettilega tók fram, er það
á okkar valdi að breyta til með þetta. ef
við viljum. En brtt. háttv. 1. þm. S.-M.
gerir oss á engan hátt 'iægra fyrir með
það. ef hún næði fram að ganga. Miklu
heldur liið gagnstæða. eins og jeg mun
sýna síðar. Það er ekki satt hjá háttv.
þm.. að sömu ástæður sjeu fyrir hendi nú
eins og í fyrra. er heimildarlögin voru
samþykt. Það er ekki sambærilegt: þá var
beinlínis svo um samið við Spán. að við
þyrftum ekki að leggja fullnaðarsamþykki
á málið fyr en eftir ár. en nú horfir öðruvísi við. Xú verður þetta að gerast. til
þess að samningum vorum sje fullnajgt
þeir geti haldist og vjer orðið aðnjótandi
þeirra hlunninda. er í móti eiga að koma
af hendi Spánverja. Háttv. þm. (SvÓi
segist ekki hafa sannfærst af rökum þeim.
er borin hafa verið fram. um nauðsyn
þessarar undanþágu. -Teg ætla ekki að fara
að taka upp aftur þau rök öll eða að fara
að rifja upp allar þær umræður. sem unt
þetta hafa farið fram. og býst við. að
aðrir háttv. þm. telji það og lítt nauðsyn-

legt. Skal jeg nú víkja að því, sem jeg
sagði. að hreytingartill. háttv. 1. þm. S.T\T. (SvO) færi í raun rjettri í öfuga átt
við það, sem hann aúlast til. Xú fara
nýjar kosningar í hönd, og gæti þá hugsast. að hið nýkjörna þing vildi breyta um
aðferð í þessu máli og standa gegn kröfu
Spánverja og nema undanþáguna úr gildi.
Ma-tti þá líta svo á, að ef brtt. háttv. þm.
(SvO) væri samþykt. þá hefði þingið
bundið liendur sínar í þessu máli til 1927.
Þó að aðrar þjóðir farni nú að veita oss
að málum. eins og háttv. þm. gerir ráð
fyrir. kemur aftur að því sama. því að
þá væri ekki hægt að liafast neitt að fyr
en á árinu 1927. nema með því að ganga
beint á svig við vilja þessa þings. Að öðru
leyti geri jeg því miður ekki ráð fvrir,
að þessu verði auðið að brevta svo bráðlega. en ef til þess kæmi, er miklu verra
að vera búinn að binda sig svo eins og
felst í brtt. háttv. 1. þm. S.-M. Ilún getur
því ahlrei hjálpað okkur neitt. því að hún
gefur ekkert. sem við ekki eigum án hennar. en tekur að nokkru af okkur ákvörðunarrjettinn um 4 ár.

Forsætisráðherra (SE): Jeg læt mjer
nægja að vísa til þess, er jeg hefi áður
sagt í þessu máli. en legg eindregið á móti
því. að þessi brtt. við frv. verði samþykt.
Jeg vil ekki taka á mig neina ábvrgð á
þessu máli. ef þessi tillaga nær fram að
ganga.

Bjami Jónsson: Jeg hefi setið hjá og
hlustað á umræður í þessu máli á báðum
þingunum. í fyrra og nú. og þess vegna
er mjer ef til vill heimilt að fara nokkrum almennum orðum um þetta mál og
láta í ljós álit mitt um það. (Forseti: Það
er lieimilt).
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Óðar en lögin um aðflutningsbann
höfðu verið samþykt viö almenna atkvæðagreiðslu um land alt, vildu margir fá þeim
breytt þegar í stað, og hafa menn oftlega
vitnað til þess, að meiri hluti sá, sem fenginn væri með þeim, væri of lítill, er mál
þetta hefði verið gert að kappsmáli þegar
í upphafi. En jeg hefi ávalt verið því
meðmæltur, að reynsla væri fengin fyrir
lögunum, og hefði því viljað fá fulla raun
á þeim áður en þeim hefbi þurft aS breyta.
Keyndar vildi jeg helst, að þjóðinni gæfist á ný tækifæri til að láta uppi álit sitt
um þau með almennri atkvæðagreiöslu, er
fleiri hafa nú hlotið atkvæðisrjett en áður.
og auk þess ættu allir 16 eða 18 ára gamlir menn að eiga atkvæðisrjett um þetta,
því að alþingiskjósendur hafa eigi ríkari rjett en aðrir til þess aS ákveða, livað
levft sje að eta eða drekka.
A þeim tíma, sem liðinn er síöan bannlögin voru sett þessu ríki, hefir fengist
full vissa fyrir því, að þau hafa allinjög
verið brotin. Vilja sumir því um kenna.
að eftirlit hafi verið slælegt, en hitt mun
sönnu nær, að eigi veröi náð hjer fullnægjandi eftirliti, sökum staöhátta, og
engin leið til þess að verjast ólöglegum
innflutningi vína. Er mönnum og kunnugt. aö kauplæöingar voru hjer á landi
áður bannlögin voru sett, og þurfti vart
að búast við því, aö bannlögin yrðu undantekning í því efni.
Jeg haföi fyrir löngu hugsað mjer. að
ríkið skyldi taka að sjer alla vínverslun
innanlands. en áöur en jeg var farinn að
reyna til að koma þeirri hugsun í framkvæmd, kom annað inn á milli. Sunnan
frá Spáni kemur krafa um það aö breyta
löggjöfinni um innflutning og sölu vína.
ef íslendingar eigi að sæta þeim kjörum
þar um toll á saltfiski. er aðrar þjóðir
hafi best, Eigi kom þetta þó af því, aö

Spánverjum va-ri í huga. aö vjer myndum
kaupa vín af þeim. svo að verslun þeirra
drægi nokkuð. Hitt var tilefnið. aö þeir
áttu í stímabraki við aðra stærri þjóð um
sama efni. og drógunist vjer á þann hátt
inn í málið. Var þá eigi nema um tvent
að velja: fá háan toll og erf ið kjör á
Spáni eða breyta löggjöfinni um innflutning vína að öðrum kosti. Hefði hið
fyrra haft að afleiðingum kollvörpun útgerðar hjer á landi, en af því heföi hlotist hrun banka og kollvörpun ríkisins og
að liagur alls almennings hefði orðiö hinn
bágasti. Er einkennilegt, að nokkur háttv.
þingmanna skyldi vera svo skammsýnn að
greiða atkvæði gegn því. að undanþágan
væri leyf'ð. og er þó undarlegra. að það
skyldi einmitt vera fnlltrúi þeirra manna.
er hafa atvinnu af útgerð og fiskveiðum
og haröast hefðu orðið úti allra landsmanna. hefði vilji hans náö fram að
ganga. Yita allir, að útgerðin hefir nú
um skeið verið rekin meö tapi. og hefði
hún síst mátt við 10—12 miljón króna
skaða aukreitis. Þessi háttv. alþm. mun og
einungis hafa verið að gera sig merkilegan á kostnað okkar hinna. sem vorum
jitiS forsjálir að stofna eigi landi og þjóð
í bersýnilegan voða.
Þá hafa og heyrst allháværar raddir
um það. að með því að ganga að kröfum
Spánverja væri sjálfstæði landsins skert.
Er hæft í þessu að nokkru. en þó mjög
ýkt og að sumu leyti rangt. Þegar tveir
aðiljar semja. verða báðir aö vægja að
nokkru. eigi trygt samkomulag að nást. og
þessir Spánarsamningar eru eigi annað
en tollsamniiigar milli Jijóða. og eru sömu
lögum háðir.
Þá verð jeg og. í sambandi viö brtt.
háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓi. að láta í ljós
undrun mína yfir því. að þeir menn. er
sárast Jiykir að beygja sig í þessu máli
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og samþykkja undanþáguna, skuli vilja
endurnýja samningana, helst árlega. og
rifja með því upp sársaukann. Er það að
mínu viti óþarfa nýtni á harma þessara
manna. Öllum ætti að vera. ljóst, að enda
þótt leyfður sje innflutningur um óákveðinn
tíma, þá hefir þó Alþíngi í hendi sjer valdið
til þess að brevta því, ef aðstæður breytast svo, að fært þyki að leggja út í slíkt.
Þar er þó þess að gæta. aS þótt nýr markaður fáist fyrir fiskinn, þá tekur þó ávalt
nokkra tugi ára að koma honum í svo
fast horf, að leggjandi sje út í það að
segja skilið við þann niarkað. er best hefir
reynst. Háttv. þingmönnum er öllum
kunnugt um þetta. ekki síður en mjer.
Enda þótt vjer sjeum voldugir. þegar vjer
erum komnir í þingsætið. þá breytuni vjer
þó eigi gildandi viðskiftalögmálum.
Þá kem jeg að hinni hlið málsins. en
]tað er hvernig fara skal meö þau vín, er
inn eru flutt. .Teg er þá fyrst á þeirri
skoðun. að vínverslunina beri að reka með
sem minstum kostnaði fyrir landið. Alít
jeg fært að fela þeirri verslun. er nú fer
með tóbaks- og steinolíuverslun hjer á
landi, að taka einnig við vínversluninni.
Mundi það geta orðið ríkinu að kostnaðarlitlu, því enda þótt vínverslunin bætist við, ætti ekki að þurfa að bæta við
verslunina svo miklu sem einum skrifara.
Þá ætti að haga vínversluninni þannig.
að einungis væru kevpt inn holl og góð og
júffeng náttúruvín, sem engan geta skaðað. Ætti það að geta verið alveg á valdi
verslunarinnar. Gegn þessu mundu menn
ef til vill færa það. að þá kæmu kauplæðingarnir og flvttu inn sterk vín á ólö<legan hátt í skjóli liinna vínanna. En við
því er hægt að gera. og þó aðeins á einn
hátt. Sektir og refsingar gagna lítt gegn
slíkum mönnum. Eina vopnið. sem bítur.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

er það að selja ríkisvínin svo ódýr, að
kauplæðingar hafi ekki lengur liag af því
að flytja inn sterka og vonda drykki;
mun þá verslun þeirra falla um koll af
sjálfu sjer. Þó getur farið svo, að einstaka maður. sem er orðinn sterkum
drykkjum vanur, kaupi þá eftir sem áður,
en minni brögð verða þó sjálfsagt að því,
og vart svo mikil, að ólöglegur innflutningur borgi sig. þegar við bætist áhætta
með sektir. Flestir hinna vngri myndu
eigi líta við öðru en náttúruvínum, og
væri þá þeim tilgangi náð, að hin íslenska
þjóð yrði vínþjóð. en ekki brennivínsþjóð.
Jeg hefi farið um lönd þar sem menn
drekka vín daglega svo sem vjer mjólk,
og eru þær þjóðir eigi heilsuverri en aðrar. nema síður sje, en aftur á móti ljettlyndar og glaöar öðruni þjóðum freinur.
Það eru hin sterku og vondu vín. er
spilla heilsunni og geta gert menn dálítið
ærða. ef eigi er gætt hófs. ÞaS eru þau
vín, sem kauplæðingarnir selja og vjer getum nú útrýmt, ef vjer viljum nota bannið
og Spánarundanþáguna sem uppeldismeðal á þjóðina.

Sveinn Ólafsson: Jeg skal eigi tefja
umræður neitt að ráði. en þar sem þrír
andmælendur gegn brtt. minni hafa látið
til sín hevra. vil jeg ekki láta þeim með
öllu ómótmælt. Jeg var svo óheppinn að
lieyra ekki nema lítið. eitt af því, sem
hæstv. forsætisráðherra sagði, en heyrði
])ó nóg til þess. að jeg komst að því, að
hann var í andstöðu við brtt. mína. Aftur
á móTi lieyrði .jeg. að hv. 4. þm. Reykv. (MJ) var að fiksa við það. að þingið mundi
eiga erfitt með að ganga móti Spánarsamningunum. En þetta er í rauninni
ekk.i annað er fyrirsláttur þeirra manna,
13
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er vilja binda oss um óákveðinn tíma við
þessa smánarlegu samninga. Hitt segir sig
sjálft, að ef undanþágan verður tímabundin, heldur það málefninu vakandi hjá
þingi og stjórn um að leita nýs markaðar
fyrir fiskinn. en liætt er við. ef undanþágan verður ekki tímabundin. að viðleitnin dofni smátt og smátt.
Jeg skal kannast við það. að lítið liefir
orðið ágengt um útvegun á nýjum markaði næstliðið ár, enda ekki um langan tima
að ræða enn til slíkra tilrauna. Jeg hefi
ekki sjeð skýrslur sendimanns stjómarinnar til Suður-Ameríku. en mjer er
kunnugt um. að nú eru að opnast leiðir
til nýs markaðar. sjerstaklega í löndum
austur með Miðjarðarhafinu. t. d. í Grikklandi. og á ströndum Svartahafs og víðar.
og jafnvel í Alexandríu og annarsstaðar
á Afríkuströndum. Hygg jeg horfur þar
allgóðar. en sölutilraunum þarf að halda
áfram þar austur frá. og er bitt. mín
fram komin með fram til að ýta á eftir
þeim.
ITjer hefði jeg staðar nuniið. liefði hv.
þm. Dala. (BJ i eigi komið hjer með ýmsar nýstárlegar og fáheyrðar kenningar um
þetta mál. Yar það nánast þáttur úr gamalli þingsögu. er liann var að skýra frá
og sem litla þýðingu hefir fyrir úrslit þessa
máls. Komst liann að niðurstöðum. sem
engan þaif að undra. er Jjekkir til skáldgáfu lians. Aleðal annars gat hann þesx.
að skaði landsins myndi nema 10—12
miljónum. ef' eigi v;ei i gengið að samningunuin. Yar þessu slegið fram í fyrra,
en er alveg ósannað og í raun og veru
ósannanleg fjarstæða. Yar þessu og svarað
þá. og þarf jeg eigi að ræða um það nú.
enda kemur það minni tilhigu ekkert við.
l’m máiið sem sjálfstæðismál skal jeg
ekki lieldur deila. Þarf engan að furða á
því. þótt liáttv. þm. Dalamanna (BJ) telji

þetta viðskiftamál, en eigi sjálfstæðismál:
það kannast allir við þessa kenningu hans
frá síðasta þingi. og var ekki trútt um.
að snnium þætti þá þessi sjálfstæðisgarpur vera farinn að losna í ístöðunum.
.Jeg liefði þó fyrirgefið liáttv. þm. þetta
gönulilaup frá inálefninu. hefði liann eigi
að ræðulokum komið með tvær kenningar.
svo fáránlegar og fjarstæðar. að jeg vissi
ekki. hvort .jeg átti að líta á þær eins og
mismæli eða alvörumál. A jeg þar við það.
er háttv. þm. vildi liafa undirboð á víníinum. svo að ríkið bolaði kauplæðingana
út á versluninni hjer innanlands. Með
þessari hollu og skemtilegu samkepni vill
hann láta ríkið vera allslierjar vínveitanda. Ilin kenningin li.já liáttv. þm. var
sú. að nota skyldi vínin sem nppeldismeðal fyrir hina uppvaxandi kynslóð. sem
þannig mundi læra að þekkja mismun
góðs og ills. Þykir m.jer skörin vera farin
að fierast upp í bekkinn. er slíkar orðræður hljóma á Alþingi sjálfu. Alþingi bannlandsins. Þarf jeg eigi að eiða orðum
gegn þessari f.jarstæðu frekar. Ilún mótmælir best sjálfri s.jer.

Bjöm Hallsson: Jeg stend eigi upp
til þess að h.jálpa háttv. frsm. (MJi um
svar. því hann mun vera einfær um það,
en ]»ar sem jeg liefi ekki fyr tekið til
máls í Spáiiarinálinu. vil jeg með nokkruin orðum lýsa afstöðu ininni.
Jeg leit svo á Spánarmálið á síðasta
þingi. að eigi yrði hjá ]»ví komist að
sem.ja við Spánverja á þeim grundvelli.
sem gerl var. ef komast ætti hjá hriini
annars af stærstu atvinnuvegum landsins. og það þeim. sem gefur landssjóði
mestar tekjiir. Jeg hafði ekki neina löngun til þess í fvrra að veita víni yfir landið. En lieldur vildi jeg fylg.ja þessari undanþágii frá bannlögunum heldur en sjáv-
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arútvegurinn færi um. Jeg er sömu skoðunar enn þá. því sömu ástæður eru nú
fyrir hendi og þá. Einnig finst mjer rjett
að samþykkja frv. í því formi, sem það
kom frá stjórnínni. Vildi heldur í fyrra
regluleg lög heldur en heimildarlög handa
stjórninni. Gat ekki skilið þá. hvers vegna
þeim lögum mætti ekki breyta, ef eitthvað
það kæmi fram síðar gagnvart fiskmarkaði. sem gerði það að verkum, að hægt
væri að taka bannlögin aftur upp óbreytt.
Jeg get heldur ekki sjeö. að brtt. háttv.
1. þm. S.-M. (SvÓ) bæti nokkuð úr skák.
því ef ástæbur breytast. má altaf breyta
lögunum. þótt ekki sje sett ákvæði í þau.
hvað þau eigi að gilda lengi. Annars á
jeg erfitt með að skilja afstöðu þessa
háttv. þm. (SvÓ) til þessa Spánarmáls.
Hann talar á móti því bæði á þingi og á
þingmálafundum. og ber á móti öllurn
útreikningum
fjárhagsnefndar
síðasta
þings. en greiðir svo atkvæði með öllu
saman. þrátt fyrir alt. Samkvæmari væri
liann sjálfum sjer. ef hann heföi fylgt
dæmi Iiáttv. 2. þm. Reykv. (JB) í fyrra.
sem bindindismenn hjer álitu þá nokkurskonar dýrling í þessu efni. Ilann
greiddi þó atkvæöi á móti og talaði líka
sama hátt. Iláttv. 1. þm. S.-M. (Sv( > i
talaöi um kúgun og sjálfstæðisskeröingu.
Það er auðvitaö rjett. að við verðum að
láta undan stórþjóðunum: hjá því verður
ekki komist. Við erum ekki nógu máttugi''
að standa á móti straumnum. En hvað
yrði úr sjálfstæöisrembingi okkar. ef viö
yrðum algerlega fjárlwgslega ósjálfstæðir? Er víst vart á það bætandi frá því.
sem nú er. hvað þá ef Spánarmarkaðurinn hefði lokast.
Jeg mun því. svo sem jeg hefi áður tekiö
fram. greiða atkvæði með því. að samþykt verði lög. er ekki sjeu bundin við

sjerstakt tímabil. Þeim má ávalt breyta
síöar meö breyttum aðstæðum.

Forsætisráðherra (SE); Jeg vil aðeins
taka það fram áður en atkvæði ganga um
brtt. háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ). að svo
framarlega sem hún verður samþykt, þá
verður aö semja af nýju við Spánverja
og á nýjum samningagrundvelli. Loforð
þeiri a um bestu kjör eru bundin við það.
að innflutningur vína þeirra. er í samningnum greinir. sje eigi bundinn neinni
sjerstakri tímatakmörkun. Jeg tel það
skyldu mína að skýra háttv. deild frá
þessu.
Jón BaldvinBSon: Eitt atriði er það
í þessu máli. sem jeg hefi ekki fengið
upplýsingar um enn þá. enda þótt jeg
hafi spurst fyrir um það. en þab er. livort
undanþágan um innflutning vína nái einungis til náttúrlegra vína. eða livort einnig megi flytja inn vín. sem eingöngu eru
búin til úr spírítus. T rauninni er þetta
ekki merkilegt atriði í mínum augum, en
þó vildi jeg gjarnan fá upplýsingar um
þetta. Ilæstv. fnrsætisráðherra tók sjer
frest til að svara þessari spurningu minni.
en svar er ókomið enn þá.
Það mun hafa verið tilætlunin á síöasta þingi. þegar undanþágan var samþykt. að einungis yrðu flutt inn vínberjavín. Jeg gerði athugasemd um þetta á síðasta þingi. og hv. frsm. allsherjamefndar
tMJ't svaraði því. og eru ummæli hans á
þessa leiö ■.
..Vín þýðir í hinni rjettu. þröngu
merkingu orösins aöeins náttúrleg
vín. vínberjavín. og það merkir þaö
hjer.“
Þessi unimæli taka af allan vafa um
það. hvernig þingið ætlaðist til. að orðið
13*
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,,vín“ vrði skilið í þessu sambandi, en
um hitt vildi jeg fá upplýsingar, hvernig
sá skilningur hefir orðið í framkvæmdinni.
Ræðu háttv. þm. Dala, (BJ) hefir peg
ar verið svaraö, og þarf jeg þar ekki við
að bæta, en þynnast þykir mjer nú farið
blóðið í sjálfstæðishetjunni, og gefur
framkoma lians nú ástæðu til að ætla, að
hann sje einungis sjálfstæðismaður gagnvart Döniun. svo auðmjúkur sem hann
er fyrir þeirri árás á sjálfsta’ði þjóðarinnar. sem felst í Jcröfu Spánverja um af'nám bannlaganna.
ITv. þm. Dala. < BJ) kvað kynlegt að
lieyra mest mótmæli frá fulltrúa þeirra
manna. er mest niundi ltitna á. ef vjer
ljetum eigi undan kröfum Spánverja. En
jeg býst við, að verstu afleiðingar víndrykkjunnar bitni mest á verkalýð landsins og fáta*kasta hluta þ.jóðarinnar Eða
hví skyldu hjeraðs- og sveitarstjórnir jafnan liafa amast við og bannað vínsölustaði ? Og hvers vegna skvldn þær hafa
mótmælt kröftuglega ráðstöfunum stjórnarinnar um vínsölu og veitingaleyfi.’ Auðvitað vegna þess. að þær álitu. að það
mundi verða til mikils fjárhagslegs hnekkis fvrir almenning.
Jeg skal annars ekki blanda mjer frekar inn í umræðurnar, en vænti þess. að
jeg fái svar við fyrirspurninni.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg skal ekki
hcldur blanda mjer inn í umræðurnar. en
einungis víkja orðum mínum að hv. 1.
þm. S.-M. (SvÓ). Ilann gat þess. að nú
væru að opnast nýir markaðir í löndunum
kringum Miðjarðarhafið. og vildi jeg
gjarnan biðja hann um nánari skýringar á
þessu. Mjer er sem sje kunnugt um. að
dregið hefir úr fisksölu suður þangað nú
í bili, Undanfarin ár hafa selst til Grikk-

lanrls, mest gegnum Italíu, 10—12 þús.
skippund, mest af Labradorfiski og ýsu,
en í ár hefir því nær ekkert verið flutt
þangað. Markaðurinn í Italíu hefir verið
sjerstaklega laklegur á síðastliðnu ári.
Verðið f.jell afskaplega, af því að of mikið
barst að. en markaðurinn mjög takmarkaður. Þá var gerð tilraun til að flytja
Labradorfisk til Spánar, en verðið var
lágt og sú sala borgaði sig ekki. Auk þess
var seldur upsi og fiskur nr. 3 til NorðurAfríku. en það var lítið, í mesta lagi 1000
—2000 skippund. Síðastliðið ár seldist
óvenjumikið af fiski til Norður-Spánar, en
það var vegna þess. að samningur Norðmanna og Spánverja gekk í gildi svo seint
á árinu.
Þetta er það. sem jeg veit rjettast um
fisksolu til Miðjarðarhafslandanna. og
vildi jeg því leyfa mjer að biðja hv. 1.
þm. S.-M. (SvO? um gleggri upplýsingar
um það, á hverju hann hyggir fvrnefnd
ummæli sín.

Sveinn Ólafsson: Jeg skal verða við
ósk þeirri. er hv. þm. Isaf. (JAJ) bar
fram. að svo miklu leyti sem jeg get. Jeg
ljet þess getið, að mjer væri kunnugt um.
að nú væri að rýmkast um markað fyrir
saltfisk suður í Miðjarðarhafslöndum.
Það er rjett. þegar borið er saman við
það. sem áður var. Ilann er nú að verða
kunnur þar. sem hann þektist ekki áður.
Nýlega hafa verið sendir slattar, sumpart
sem sýnishorn og sumpart eftir pöntun.
til Egyptalands og Grikklands, þar sem
íslenskur fiskur hefir að vísu verið seldur
áður. en mjög lítið. og jeg veit. að tilraunir hafa verið gerðar um sendingar til
Tyrklands og norður með Svartahafi, þótt
enn sjeu þær á hyrjunarskeiði. Þessar
leiðir eru að smáopnast og víkka fiskmarkað vorn. Jeg liefi ekki leyfi til að
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skýra frá einstökum tilraunum, en þetta
er mjer heimilt að segja. Ekki get jeg
heldur sagt frá því, hverjir hafa þessar
tilraunir með höndum. Þeir eyða fje og
fyrirhöfn í tilraunirnar og það er eðlilegt, að þessir menn vilji ekki fá keppinauta sina of snemma í kapphlaup við sig.
I tilefni af því, sem hæstv. forsrh. (SE) sagði, að hann vildi ekki bera ábyrgð
á brtt. minni, ef liún yrði samþykt, skal
jeg geta þess eins, að mjer finst hann ekki
þurfa að taka neina ábyrgð á sig. Deildin
tekur ábyrgðina á gerðum sínum. með
því að samþykkja till. eða hafna henni.
Annars yrði sú ábyrgð ekki háskaleg. Ef
brtt. verður samþykt. yrðum vjer að leita
til Spánverja á ný í árslok 1927 og
spvrja þá, hvort þeir krefðust áfram, að
vjer leyfðum innflutning vína í landið.
En skilyrðum Spánverja er fullnægt, þegar bannlögin eru feld úr gildi í 4 ár, fyrst
um sinn, að áskildu áfengismarki. Það var
aldrei í skilyrðum þeirra. að þessi undanþága ætti að gilda eilíflega.
Þá vildi jeg athuga lítillega ræðu liáttv.
2. þm. N.-M. (BH). Jeg vissi eiginlega
ekki, hvaða erindi hann átti upp úr sa*ti
sínu. Ilann þóttist ætla að hjálpa háttv.
frsm. (MJ). en sú hjálp kom að engu liði.
Háttv. þm. var að þurka eitthvað framan úr sjer. en jeg skil ekki. hvað það var
eða hvað æsti skap hans. Hann bar mjer
það á brýn, að jeg liefði verið á móti
þessu frv. í fyrra lieima í lijeraði, og þó
að lokum samþykt það. Þetta er að kasta
kaldvrðum og sumpart ósönnum. Jeg mótmælti í fyrra öfgum í áliti meiri hluta
viðskiftamálanefndar, og geri það enn, og
jeg gerði ljósa grein fyrir atkvæði mínu
um þetta í fyrra. Þessar slettur háttv.
þingmanns eru því með öllu ástæðulausar. Bæði hefir hann og margir aðrir

þingmenn þrásinnis orðið að sætta sig

við úrslit mála önnur en þau, sem
þeim þóttu æskilegust. Hver leggur það til
málanna, sem liann liyggur rjettast, og
verður þó oft að sætta sig við að vera borinn atkvæðum, jafnvel að styðja mál, þótt
eigi hafi hann getað komið fram öllum
sínum vilja. Yeit jeg ekki, að slíkt hafi
verið neinum til ámælis lagt, enda eru
þessi önugyröi háttv. þm. fráleit firra, sem
jeg skil ekki. livers vegna hann flaggar
með.

Forsætisráðherra (SE): Jeg skal aðeins leiðrjetta það. sem liv. 1. þm. S.-M.
(SvO) sagði. Það var einmitt í fyrra
skilyrði af Spánverja hendi fyrir bestu
kjörum, að samþykt yrði frv. eins og hj ■
liggur fyrir. Stjórnin lofaði í fyrra að
koma með þannig lagað frv., eins og hún
hefir gert. Þetta sjest ljóslega í skjölum
málsins.
Björn Hallsson: Með orðum mínum
hefi jeg ljóslega komið hreyfingu á blóðið í hv. 1. þm. S.-M. (SvO). því að hann
var mjög heitur, þegar liann stóð upp.
Sannast á honum, að sannleikanum verður
hver sárreiðastur. Hann byrjaði á því að
segja. að liann sæi ekki, livaða erindi jeg
hefði átt upp úr stólnum. Jeg hefi þó átt
þetta erindi. Ennfremur kvað hann mig
hafa viljað hjálpa hv. frsm. (MJ), en jeg
tók það fram í upphafi, að jeg íetlaði ekki
að hjálpa honum, því að þess þvrfti ekki.
Iíáttv. þm. sagði, að jeg hefði verið að
þurka framan úr mjer. Það er misskilningur; jeg þarf þess ekki. því að jeg er
ekkert óhreinn. Jeg hefi altaf verið sjálfum mjer samkvæmur síðan þetta Spánarmál kom á dagskrá, En jeg hygg, að hv.
þin. þyrfti fremur að þvo sjer; hann er
ekki allskostar hreinn í þessu máli. Þetta
vil jeg rökstvðja með því, að þegar menu
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halda fram á þingmálafundum heima í
hjeraði öðru en því, st-m þeir greiða atkvæði með á þingi. þá er þaö ekki hreint.
Jeg kalla það tvöfeldni og ekkert iiiinað
en kisuþvott og tilraun til þess að kasta
rýrð á meiri hluta þingsins í Spánarmálinu. en reyna með því að upphefja s.jálfan sig. Þannig var þessu varið gagnvart
fjárhagsnefnd Xd. í fyrra. Þessi hv. þni.
skrifaði undir nál. eins og hinir. en er
svo með allra handa flóri á eftir 11111
rangar forsendur fyrir málinu. Annnrs
þurfti jeg ekki neitt að svara þessum hv.
þni. (SvOi. Ilnnn var of reiður til þess
rökræða nokkurt niál.
Ef hv. þm. skilur ekki nú. hvað jeg á
við og hvaða erindi jeg átti upp úr sætinu. get jeg að líkindum ekki hjálpað
honum í rjettan skilning.

Prsm. (Magnús Jónsson): Jeg hefi í
raun og veru engu að svara. Þó vildi jeg
lýsa yfir. að jeg er talsvert ósammála hv.
þm. Dala. (BJ) um rök hans fyrir að
fallast á þessa undanþágu frá bannlögumim. er hann gerði ráð fyrir breyttum
liugsunarhætti landsmanna gagnvart lögunum. Þessu vil jeg mótmæla. að hjer
liggi nokkur andbanningahugsunarháttur
að baki. Annars skal jeg ekki fara að
vekja stælur um bannlögin sjálf og rjettmæti þeirra.
Hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) áleit. ab fresturinn í fyrra hafi verið orsökin til þess.
að stjórnin gerði niann til Suður-Ameríku.
En sú sendiferð var svo undir kornin. að
samvinnunefnd viðskiftamála lagði til í
fyrra. ab veitt yrði fje til þessarar ferðar. Þetta stóð alls ekki beinlínis í sambandi við Spánarmálið. eins og hv. þm.
má muna, þar sem liann var sjálfur í
nefndinni. heldur spanst það út af styrkbeiðni einni.

llv. þm. 'SvD) tók þá að rifja upp
útreikningana frá því í fyrra; kvað liann
áætlun nefndarinnar, um að lollurinn
mundi nenia 12 íniljónum króna árlega.
vera ranga. En hv. þm. ætti ekki að óska
þess. að reikningur hans frá því í fyrra
og röksemdafærsla yrði rifjað upp. Ilann
taldi þá. að tollurinn mundi nema 4—71 L>
miljón króna árlega. og mun-a nienn að
líkindum enn þá. hvernig liann komst að
þeirri niðurstöðu. Hann fór eftir ónákvivmum og röngum skýrslum um útflutning saltfisks til Spánar, og reiknaði gullpeseta auk þess með jafngengi. á 72 aura.
í staðinn fyrir 115 aura. sem rjett var. I'treikningar hans voru því með öllu villandi og hagga í engu því. sem nefndin
lieldur fram. og þarf ekki að ræða það
atriði frekar. Annað mál er það, livort
þessi tollur yrði algerlega drepandi fyrir
fiskiútgerðina; iim það mætti skeggræða
fram og aftur. og eins hitt. hvort Spánverjar sjálfir myndu ekki bera tollinn
að einhverju leyti. I fyrra var sýnt fram
á. að svo frenii einhver þjóð. er stundar
fiskveiðar. liefði betri tollkjör en við. hlyti
]>etta að lenda á seljandantim. (SvÓ'.
Því var spáði. Eða hví seljum við ekki
fiskinn liærra verði á Spáni nú en við
gerum .’ Auðvitað vegna þess. að liann er
nú í því liæsta verði. sem við getum fengið fvrir hann.
IIv. 2. þm. Reykv. (JB) þarf jeg ekki
að svara. Hann vitnaði í mín orð urn
það. hvemig skilja ætti orðið .,vín“ í löguiiiuii og frv. Þetta er alveg rjett hjá hv.
þm. -Jeg áleit. að einungis væri átt við
náttúrleg vín. en ekki hitt. að þynna mætti
spíritusblöndu niður í 21'7 og flytja svo
til landsins. Jeg liefi litið þannig á. að
eftir rjettu eðli íslenskrar tungu væri vín
sama si ni náttúrleg vín. en ekki tilbúin úr
spíritus. Ef önnur vín flyttust til lands-
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ins, væri rjettast aö kæra það og lata
dómstólana skera úr, livaða skilning beri
aö legg.ja í þetla ákvæði laganna. Annars
er jeg ekki kunnugur störfum áfengisverslunarinnar. en fer ekki eftir lausuni
sögusögnum í þessu niáli.
ATKYGR,
Brtt. 131 feld meö 19:5 atkv.. að viöliöfðu nafnakalli. <>g sögðu
jít: JB. JS, MK. SvÓ. ÞorstJ.
nei: ÞórJ, BJ. BIl. KÞ. EE. GunnS. 11K. JakAI. JAJ. JÞ. LII. IIU. MJ.
MP. PO, PÞ. SSt. StSt. BSv.
Fjórir þm. (IngB. GP, ÞorlG. ÞorlJ)
fjarstaddir.
Frv. samþ. meö 17: 1 atkv. og afgr.
til Ed.

A 19. fundi í Ed.. laugardaginn 17.
mars. var frv. útbýtt eins og það var
samþ. viö 3. umr. í Xd. (A. 12).
A 20. fundi í Ed.. mánudaginn 19. mars,
var frv. tekið til 1. umr.

ForsætisráSherra (SE):

Þetta frv.
stjórnarinnar er lagt fyrir þingið nú samkvæmt loforði stjórnarinnar á síðasta Alþingi og í samræmi við þá niðurstöðu.
sem varð í samningunum við Spánverja
á síðasta ári. En af þeirra liálfu var því
þá lofað. að ef lög eins og þetta frv. yrðu
samþykt. þá munduin við verða aðnjótandi bestu tollkjara fyrir fisk vorn.
Um leið og jeg mieli hið besta með frv..
legg jeg til. að því, að umræðunni lokinni,
verði vísaö til liv. allsherjarnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísaö til 2. umr. með 12 shlj. at-

kv. og til allsherjarnefndar meö 9 sldj.
atkv.

Á 22. fundi í Ed.. miðvikudaginn 21.
mars. var frv. tekið til 2. u m r. (A. 12.
n. 184).
Gl' skaml var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og sainþ. í e. hlj.

Frsm. (Sig-urðurHjörleifsson Kvaran):
Jeg geri ráð fyrir. að þaö sje í raun og
veru óþarfi að hafa langa framsögu hjer.
Máliö hefir verið svo mikið rætt og haft
svo mikil áhrif á liugi manna. að það er
þingi og þ.jóð kunnara en flest mál önnur.
Eins og kunnugt er. þá sögðu Spánverjar Islendinguni og Dönum upp verslunarsaniningnum frá 1893, og áttu Islendingar ekki kost á að endurnýja samninginn án bannlagabreytingar. Því var það,
aö fyrverandi stjórn lagði fyrir síöasta
þing frv. til breytinga á bannlögunum.
Stjómin hafði færst undan því að gera
þetta. en þá var ekkert undanfæri lengur
ef hámarkstollur á íslenskum saltfiski á
Spáni átti ekki aö ganga í gildi. Þingiö
breytti frv. stjórnarinnar lítillega: það
var gert að heimildarlögum til eins árs.
Þetta frv. hjer er að mestu samhljóða
þessuin heimildarlögum. er jeg nefndi.
Eölilesra þóttu þetta mikil og ill tíðindi
hjer á landi, að við skyldum ekki eiy
kost á samningi nema með þessum kostum.
Því var líka reynt það, sem hægt var. til
þess að fá Spánverja til þess að falla frá
þessum kröfum. en það tókst ekki. A?
sjálfsögðu varð þaö því hlutverk þingsins í fyrra aö atliuga. hve mikið væri í
húfi. ef ekki yrði gengið að kröfum Spánverja. Þá var gerður allábyggilegur reikningur um þaö. eftir því sem þá stóð. af
viðskiftamálanefndum beggja deilda. Þá
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var lágmarkstollur 32 pesetar á liver 100
kg.. en liámarkstollur 96 pesetar. En útflutningsmagn til Spánar áætlaS um 17
þús. tonn. Þegar gengið var út frá því.
að lágmarkstollurinn leggist á þá. sem
vöruna kaupa, er lijer að ræða um mismun á lágmarks- og liámarkstolli. er nemur um 12^ rniljón króna. Hvernig sem
.menn líta nú á þessar tölur, sem jeg hygg
aS hafi verið eins ábyggilegar og kostur
var á. þá er víst, að þær eru nú breyttar.
Fyrst er þess að gæta, að pesetinn er nú
lægri en í fyrra, og því aUti talan 12*A
miljón að lækka. En aftur er breyting
orðin á lágmarkstollinum; hann er nú 21
pesetar, í stað 32 í 'fyrra, en af því leiöir, að talan hækkar. Ennfremur má ;etla,
aS fiskniagnið hafi verið fremur of lágt
reiknaS en of liátt. Jeg hefi snúið mjer
til Fiskifjelags Islands, seni aftur leitaði
til þeirra manna, er þaS taldi, að best
vissu um þetta. Og eftir þeim upplýsingum. sem hægt var aS fá um útflutninginn árin 1921—1922, hefir útflutningur til Spánar hjeðan af landi.
beint og óbeint. verið mun meiri en 17
þúsund tonn. Miðað við þessi ár er því
talan VJþó miljón áreiSanlega ekki of há.
en líklega til muna of lág. Jeg veit ekki.
hvernig menn vilja hugsa sjer að halda
áfram fiskframleiðslunni, ef þessu mikla
fje er kastað á glæ. Jeg álít. að þaS væri
rothögg á hana. Því er ærin ástæða til aS
samþykkja ekki neitt það, er spilt getur
fyrir fisksölu vorri á Spáni. Því megum
vjer ekki breyta lögum þessum, er hjer
liggja fyrir, því að þau tryggja okkur
framhald þess. aS við fáum bestu kjör á
Spáni. Sumir munu nú segja sem svo. að
þetta sje ekki fengiS fyrir ekki neitt, og er
það vitanlega hverju orði sannara. Við verSum að gera ráð fyrir því. að landsmenn verji
talsverðu fje til þess að kaupa áfengi, og

meira en þeir hafa áSur gert. Þó er þess
aS gæta, aS þetta fje er ekki afskaplega
mikið. Þegar litið er á rekstrarreikning
áfengisverslunarinnar, verSur fjárliæðin
ekki talin ýkjahá. Xettóinnkaup af vörum
áfengisverslunarinnar 1922 eru krónur
505807.89, en vörubirgðir taldar 31. des.
1922 kr. 321869,30. Mismunurinn er því
um 200 þús. kr. En þó er ekki alveg rjett
að álykta þannig, því aS í þessum vöru
birgðum mun vera þaS áfengi, sem upptækt var gert á árinu 1922. og var það
eigi lítið. Jeg veit nú ekki. fyrir hve mikiS var flutt inn áriö þar á undan; um það
vantar skýrslur, en árið 1919 var áfengi
flutt inn fyrir yfir 300000 kr. En þótt
tölur þær, er jeg liefi nefnt. bendi ekki til
mikillar aukningar á því fje. sem farið
hefir fyrir áfengi, verSur þó ekki við ööru
liúist en að nokkru meira verði drukkið
en áður og að nokkuð eySist meira af
tíma og fje til áfengisnautnar vegna þessara laga. En þrátt fyrir það nær engri átt
að hafna þessum lögiun nú; til þess er
of mikið í liúfi. Það voru 121Ú miljón kr.
í fyrra. og sennilega meira nú.
Jeg álít þetla fullnægjandi greinargerS
þess. aS menn verði að aShyllast þetta
frv.. hvort sem þeim er það ljúft eSa leitt.
Þá er ekki úr vegi að minnast á það.
livað gerst hefir í málinu síSan á síðasta
þingi. Það var sett reglugerð um sölu or
veitingar áfengra drykkja. Jeg veit ekki
til þess, að Spánverjar hafi gert neinar
kröfur til þess. að vín verði veitt hjer
opinberlega. En slíkt ákvæði var sett inn
í reglugerðina og gert ráð fyrir, að opinberar veitingar yröu í 4 kaupstöSum
landsins. Þetta kom nokkuð flatt upp á
marga. Nú vil jeg spyrja hæstv. forsrh.
(SEl, hvort þetta. hafi verið gert eftir
kröfu Spánverja. Sje svo, þá er ekkert við
því að segja, en ef svo er ekki, þá sje jeg
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ekki ástæðu til að halda því. Þessar veitingar eru að vísu ekki nema á einum stað
hjer í Revkjavík, og er einkennilegt að
veita slíkt einkaleyfi, án þess að nokkurt
fje sje greitt fyrir. Þá er annað atriði.
inn útsölustaðina. Menn líta nokkuð misjafnlega á þaö. Sumir líta svo á, aö því
fleiri sem útsölustaðimir eru, því meira
verði drukkiS. En hjer kemur fleira til
álita. Því fleiri sem útsölustaðirnir eru,
því minna verður um leynisölu, en hjer í
landi er liún víða mjög mikil. Er því óvíst
að drykkjuskapurinn yrði meiri. þótt sölustöðum yrði fjölgað. Svo er annað, sem
vert er að athuga. Þab er ekki hægt ab
neita því, að hjer er orðin afskaplega og
óeðlilega rík tilhneiging til að neyta sterkra
drykkja. Banninu liefir verið um það
kent, og er það að nokkru leyti rjett. En
ef sölustaðirnir væru fleiri, mundi það
draga úr tilhneigingunni til að neyta
sterkra drykkja, er vínhneigðir menn ættu
þó kost á daufara áfengi. Jeg kasta þessu
aðeins fram hjer til athugunar. en ek'
af því. að það liggi fyrir hjer að greiða
atkvæði uin það.
Jeg sje svo ekki ástæðu til þess að fara
fleiri orðum um þetta. Jeg hýst ekki við
því. að nokkur sá sje hjer inni, er vilji
brugga fiskframleiðslu vorri slík banaráð
að greiða atkvæði á móti þessu frv.

ForsætisráÆherra (SE): Jeg get þakkað hv. nefnd fyrir það, hversu vel hfin
hefir tekið þessu máli og afgreitt það
fljótt.
Háttv. frsm. (SHK) spurði, hvort krafa
hefði komið frá Spánverjum um að hafa
hjer opinbera vínsölustaði. En um það var
engin krafa frá þeim. Eins og jeg skýrði
frá í hv. Nd., þá fór jeg til Kaupmannahafnar eftir þing í fyrra. og þar var núAlþt. 1923, B. (35. löggjafarþing-).

gildandi reglugerð samin í samráði við
formann samninganefndarinnar, sem fór
til Spánar. En annar maður, sem í nefndinni var, rithöfundur Einar Hjörleifsson
Kvaran, var ekki kominn heim, er jeg fór
til Hafnar. en Gunnar Egilson stjórnarerindreki var þá á Spáni.
011 okkar viðleitni fór í þá átt, eins og
sjálfsagt var, að halda í öllum greinum
samningana við Spánverja og gera ekkert, sem á nokkurn hátt gæti lokað Spánarmarkaðinum, en jafnframt vildum við,
eftir því sem unt var, gera þær ráðstafanir. sem heimilaðar voru til þess að
sporna við óhappaafleiðingum vínnautnarinnar.
Jeg vildi ekki spyrja Spánverja um,
hvað setja ;etti í reglugerðinaþað hefði
getað orðið til þess, að byrja hefði þurft
á nýjum samningum, og auk þess er það
óviðkunnanlegt að spyrja erlenda þjóð
ráða um innri málefni, svo sem þetta var.
Jeg áleit líka hest að hafa sölustaðina
sem fajsta. en þótti þó ekki rjett að ganga
skemmra í því efni en tekið er fram í
reglugerðinni.

Jónas Jónsson: I þessu máli má segja,
að fyrir löngu sjeu sjeð fyrir forlög Kartagóborgar. Er því ekki ástæða til að fjölyrða um málið nú. En við síðustu umræðu þess getur skeð, að jeg fái tækifæri
til að halda stutta líkræðu yfir bannlögunum.
Það, sem jeg vil vekja athvgli á nú, er
það, að þessi lög voru sett með þjóðaratkvæði. Er því skoðun margra, að ekki
megi afnema þau á annan hátt. Þessu var
hreyft í fyrra, en ei.k°rt hefir þó verið
gert í þá átt, Vil jeg því beina þeirri
fvrirspurn til liæstv. forsrh. (SE), hvers
vegna ekkert hefir verið gert í því að
14
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undirbúa. að málið yrði lagt undir atkv:eði þjóðarinnar og afgreitt á þann liátt.
Þetta tel jeg svo stórt atriði. að jeg treysti
ni.jer ekki til að greiða atkvieði með frv. fyr
en jeg f;e fullkoinnar upplýsingar 11111 þetta.
Þá vil jeg í öðru lagi beina þeirri fyrirspiirii til liiestv. stjórnar, liver árangurinn
liafi orðið af ársfrestinum. seni tekinn var
í fyrra, með að afgreiða ]>etta niál aö
fullu. Það kom fram í rieðu háttv. frsm.
(SIIK), að fresturinn átti að vera til
þess að vita. hvort ekkert raknaði úr með
markaðshorfur utan Spánar fyrir íslenskan saltfisk. Ilefir maður verið sendur til
Suður-Ameríku til þess að rannsaka þar
markaðshorfur fyrir saltfisk. En skýrslu
um ferö hans var útbýtt lijer fyrst í dag.
Er það allóviðkunnanlegt. því að betur
hefði átt við. að menn hefðu getað kynt
sjer hana áður en til úrslita átti að ganga
um þetta stórmál.
Þá hefir sennilega í ööru lagi verið tilætlunin að nota frestinn til að fá aðstoð
annara þjóða í inálinu. En jeg vil þá
spyrja: Hefir nokkuð verið gert í þá átt
Annars virðist mjer. að meðferð þessa
máls bendi ótvíraút í þá átt. að enginn
harmur sje hjá flestum fulltrúum þjóðarinnar, þó að bannlögin verði afnumin. því
að mjög lítið sýnist hafa verið gert til
þess að framfylgja kröfum þjóðarinnar og
koma í veg fyrir. að hún þurfi að bíða
þetta skipbrot í miklu siðferðismáli.
Það skiftir alls ekki miklu. frá mínu
sjónarmiði, hvernig atkvæðagreiðsla fer
hjer um þetta mál í dag. því að í raun
og veru má segja, að bannlögin hafi verið
afnumin áður með tilstilli þingfulltrúanna. Að þetta þing sje skipað bannmönnum, að undanteknum örfáum. virðist
erfitt að sjá. eftir þeim viðtökum. sem
frv. mitt um að herða á sektum fyrir

Jaiinversliiii með sterka drykki og opinbert ölæði fjekk lijer í liáttv. deild í gær.
Jeg sá ]>á. að hinir söinu menn. sem afneina bannið í feginshug. vilja ekki láta
v;esa um smyglarana og opinbera ofdrykkjumenn. < )g þessir sömu menn berjast með linúum og Imefum á móti því. að
syndagjöldin. hinir ..30 silfurpeningai"'.
sem svo liafa verið nefndir. verði notaðir
til að efla menningu í landinu.
Það er því alls ekki sjáanlegt. að þessir
menn vilji á nokkurn hátt styðja varnir
móti áfengisbölinu. Og enga sorg er að
sjá á þeim. þó að bannið sje afnumið og
smygl og öheði magnist í landinu.
Það. sem jeg legg li.jer aðaláliersluna
á. er. að jeg vil fá svar hjá hæstv. stjórn.
Iivers vegna óti lhlýðilegt liafi þótt að
leggja þetta mál undir atkvæði þjóðarinnar. Og í sambandi við orð háttv. frsm.
iSlIKi. um að liann skyldi ekki í. að
nokkur v;eri sá. er vildi brugga fiskframleiðslunni banaráð með því að vera á
móti þessum kröfum Spánverja, vil jeg
beina þeirri fvrirspurn til hæstv. stjórnar, hvort það hafi verið með í kröfum
Spánverja. að enginn mætti mótmæla afnámi bannlaganna og að ekki dygði annað en að þær væru samþyktar einróma —
annað væri ekki tekið gilt.
•Jeg skal taka það fram, að mínir kjóseiulur. sem kusu mig í sumar, vissu vel
afstöðu mína í þessu máli. Er það því
ekkert brot á móti þeim, þótt jeg greiði
atkv. gegn þessu frv. nú.
Þá var háttv. frsm. (SHKl að því er
mjer skildist að finna að því. að útsölustaðir vínsins hefðu verið of margir. En
sorgin yfir því var ekki dýpri en svo hjá
háttv. þm.. að hann stakk upp á því. að
útsölustöðum væri fjölgað. til þess að
minna yrði smvglað.
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Jeg vil þvi spyrja: llvaða .samræmi er
í þessti hjá háttv. þm. ? (SllK: Þetta er
alt rangt skilið).
Annars finst mjer þaö nijög torskilið lijá
þessum mikla bannvini. að vil.ja fjölga útsölustöðum, sem er margbúið að mótmæla
af íbúnm í flestum kauptúnunum. til þess
að sniyglun minki.
Sje jeg svo enga ástæðu til að fara
fleiri orðtim uni þetta mál nú.

Forsætisráðherra (SE): Háttv. 5.
landsk. þm. (JJ) spurðist fyrir iim það.
livers vegna þetta mál befði ekki verið
borið undir þjóðaratkvæði. En háttv þm.
veit vel. að Alþingi skildi svo við málið.
að það ætlaðist ekki til. að það væri borið
ttndir þjóðaratkvæði.
Stjórnin liafði því enga heimild til að
gera þetta. Enda ef til vill nokkuð hæpið
að láta þjóðaratkvæði ráða úrslitum í
jafnmiklu tilfinningamáli og þessu. þar
sem fjárhagur þjóöarinnar var í voða. ef
með æsingttm ltefði tekist að koma má.'tiu
í strand. Og hver veit. ltvað hefði mátt
gera í því efni?
Ef aftur á móti þjóðaratkvæði hefði far
ið fram. sem ekki hefði verið úrslitaatkvæði. þannig. að Alþingi hefði liaft »seinasta orðið í niálintt. en þjóðaratkvteðið
hef'ði aðeins verið einskonar tillaga þjóðarinnar. þá verð jeg að líta svo á, að jeg
samkvæmt stjórnarskránni hefði getað
greitt atkvæði öðruvísi en þjóðaratkvæðið,
og mundi hafa gert það, ef jeg hefði ekki
verið sammála því.
Þá spttrði háttv. 5. landsk. þm. (JJU
hvað hefði gerst á árinti í þesstt máli.
Háttv. þm. veit. að ekkert hefir gerst í
því annað en það. að maðtir var sendttr
til Stiður-Ameríkti til þess að athuga
markaðshorfur fyrir saltfisk þar. Ilefir nti

verið birt skýrsla frá lionum, og það var
rjett hjá liáttv. þm.. að rjett ltefði verið
að birta htiiia fyr. Skýrsla þessi bendir
ekkert í þá átt. að saltfiskmarkaðurinn á
Spáni sje ekki nauðsynlegur fyrir okkur.
()g reynsla Xorðurlanda bendir ótvírætt í
þá átt. að við fórtini rjett að í máli þesstt,
þar seni fram liefir koniið í Stórþinginu
norska frv. tim að gera samskonar tindanþágu frá bannlögunttm og hjer hefir verið
gerð. Og meira að segja hringdi einn ræðisniaðtir til mín áðan og sagði. að búið
væri að samþykkja svona lög í Xoregi.
Jeg skal vitanlega taka það fram, að þetta
var ekki ræðistnaður Xorðmanna. (Atvrh.
Kl-J: Þetta stóð í Morgunblaðinu í morgttn i. Það hafa þá fleiri fengið skeyti
iint það. iSýnir þetta því ljóslega. að ekki
heföi þýtt fyrir okkttr að t'ara að taka
ttpp nýja samninga við Spánverja. þegar
X'orðmenn hafa orðið að láta ttndan síga,
eftir alla þeirra baráttu.
Þá spttrði háttv. 5. landsk. þm. (JJ).
livort það hefði verið krafa Spánverja, að
allir ættu að vera með frttmvarpi þessu.
Þesstt er vitanlega slegið fram af háttv.
þm. til þess að vera fyndinn. og þarf þar
engtt ttm að svara.
Háttv. þm. er alls ekki í samræmi í
þesstt tnáli við flokk þann. sem hann tilheyrir. og er jeg viss tim. að hjer er jeg
sem oftar í meira samræmi við hann heldttr en þingmaðurinn.
Þá var það eitt, sem háttv. þm. sagði,
að bæjarstjórnir hefðtt mótmælt útsölustöðum, en stjórnin hefði ekkert tekið það
til greina. Hvernig átti stjórnin að taka
þatt mótmæli til greina. þar sem þatt voru
í beinu stríði við þá reglugerð, sem stjórnin taldi nauðsynlegt að setja’ Ur því að
Alþingi vildi taka á sig hina þitngtt fórn
í þesstt ntáli. þá gat ekki komið til mála
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aö láta bæjarstjórnir víðsvegar um land
koma í veg fyrir það gagn, sem átti að
verða af fóminni.
Jeg þykist hafa sýnt það, að jeg hafi
verið fult eins góður bannmaður eins .?g
hver annar, og hefi jeg þó ekki treyst
mjer til að vera á móti þessari undanþágu. En eftir að jeg var kominn aö þessari niðurstöðu, þá kærði jeg mig ekk’ um
að viðhafa neinn kisuþvott, þó sumir
þurfi þess til þess ab róa samviskuna.
Ilefði nú niðurstaðan orðið sú, að fiskmarkaðinum hefði verið lokað vegna bannlaganna, þá hefði jeg ekki lagt mikið upp
úr þeim á eftir. Jeg liygg, að örbyrgðin
og vesaldómurinn, sem af því hefði leitt.
hefðu orðið svo mikið rothögg á bannmálið, að eftir það liefði það átt sjer lítillar viðreisnar von.
Annars tel jeg, að umræður um þelia
mál nú sjeu með öllu þýðingarlausar.

Jónas Jónsson: Jeg lagði þá fyrirspurn fyrir hæstv. stjórn, hvers vegna hún
hefði ekki hugsað um að leggja þetta mál
undir atkvæðagreiðslu þjóðarinnar Jeg
fjekk það svar, sem jeg bjóst við, að bæði
hæstv. forsrh. (SE) og jafnvel flokkur
þingmanna hefði verið hræddur við að
bera þetta undir atkvæði þjóðarinnar.
Þeir hafa þá óttast, að þjóðin vildi ekki
afnema bannið.
Skal jeg þá fyrst snúa mjer að hæstv.
forsrh. (SE). Mjer finst alleinkennilegt.
ef þjóðin hefði heldur viljað leggja á sig
verslunarböl, til þess að halda sínum bannlögum, að þá eigi að frelsa hana frá því
án hennar vilja. Og það gefur óneitanlega slæman grun, að stjórnin, ekki síst
hin fvrverandi, var bæði leynt og ljóst á
móti því að leggja þetta undir atkvæði
þjóðarinnar.

Því hefir verið haldið óspart fram, að
væri þessum kröfum neitað, yrði það til
að loka fiskmarkaðinum við Spánverja.
En jeg vil þá spyrja: Er þá kjötmarkaðurinn lokaður í Xoregi, af því að kjöttollurinn var hækkaður þar ? Jeg ímynda
mjer ekki.
Það liefir verið tekið fram af liáttv.
frsm. (SHK), hve mikið tap það væri
fyrir landið, ef innflutningur hinna
spönsku vína væri ekki leyfður. En hann
athugaði ekki, að það eru ýms önnur töp,
sem þjóðin verður fyrir og ekkert er
hugsað um. Mætti þar til nefna tóbakseyðsluna. Xýlega hefir læknir reiknað út,
að við eyddum í tóbak á ári 4 miljónum
króna. Þetta getur þjóðin lagt fram af
sinni fátækt samhliða því, sem hún lætur
aðra þjóð kúga sig í einföldu tollmáli.
Það, sem jeg að síðustu vil leggja aðaláhersluna á, er, að ekki megi afnema þau
lög, sem samþykt liafa verið með þjóðaratkvæði, án þess að bera það undir þjóðaratkvæði aftur.

Forsætisráðherra (SE):

Það mætti
auðvitað takast með æsingum að fá þjóðina til að ganga inn á eitthvað í bili. sem
liana mundi síðar iðra við rólega yfirvegun. En bestu kjörin geta þá verið farin
úr sögunni, og væri þá ver farið en heima
setið. En hefði nú atkvæði hv. þingmanns
fallið eins. ef það hefði verið úrslitaatatkvæði? Er það víst?

Frsm. (SigurðurHjörleifsson Kvaran):
Jeg þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir
þær upplýsingar, sem hann hefir gefið
viðvíkjandi fyrirspuminni um veitingastaði, og voru á þá leið, að um slíkt hafi
engar kröfur komið fram af Spánverja
hálfu. Þá finst mjer það óþarfa „nervösi-
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tet“ að láta setja ákvæði inn í reglugerðina um vínveitingar, og jeg legg áherslu á
það, að hæstv. forsætisráðherra hefir lvst
vfir því, að engin krafa hafi verið um það
gerð. Jeg sje ekki nauðsyn á því að hafa
hjer vínveitingar, hvorki vegna neinna laga
nje heimilda, þegar Spánverjar heimta
það ekki. Það er áreiðanlegt, aS enginn
átti von á opinberum veitingum í fyrra,
er málið var rætt. enginn talaði þá um
þiirf á því og enginn bjóst við því.
Mjer finst engin ástæða til að svara
mörgu hv. 5. landsk. þm. (JJ), þótt hann
sje þegar búinn að lialda langa ræðu.
ITann kemur fram með þá fyrirspurn.
hvers vegna ekki sje viShöfð þjóðaratkvæðagreiðsla um málið. Jeg geri ráS fyrir, að því sje eigi gott að svara af hverjum einstökum þm.
Einn mundi svara á þennan veg. annai'
á liinn. Það er ekkert launungarmál. aS
menn líta misjafnlega á bannlögin. og
myndu því svara þessu misjafnlega.
ÞaS er ekki ólíklegt. að ástæðan til þess.
aS svo margir krefjast ekki atkvæSagreiðslu
um málið. sje, að þeir sjeu sannfærðir um.
að þjóðin mundi greiða atkvæSi á móti
því. ef það yrði borið undir úrslitadóm
hennar. Þar sem ræSir um tvo aðalatvinnuvegi þjóðarinnar, get jeg ekki trúaS
því. að meiri hluti hennar væri með að
fella þaS. Mjer kom þaS. satt að segja. á
óvart. er jeg heyrði það. aS hv. 5. landsk.
þm. (JJ) ætlaði að greiða atkvæði á móti
frv. Mjer datt ekki í hug aS halda. aS
hann liefði ástæðu til þess, þar sem liann
talaði um það fyr í ræSu sinni. að áður
en þetta frv. kom til umræSu hafi mátt
segja. að bannið væri dautt í landinu. Jeg
á bágt með að skilja, ef bannið er dautt í
landinu á annað borS. hvers vegna eigi þá
aS verja um 12þó miljón króna til að
halda uppi þessum dauða hlut. Það er

ekki hægt aS skoða það dautt, ef vert er
að verja árlega mörgum miljónum króna
til að halda því við. Þetta er aðalatriðiS,
sem jeg hirði um að svara, en það er gersamlega augljóst, að hjá hv. þm. er um
óeSlilega fastheldni að ræða. Jeg veit ekki,
ef ekki er hægt aS hrekja þær tölur, sem
hjer er um að ræSa, hvernig beri að skilja
þá dirfsku að greiða atkvæði sitt þannig,
að landiS bíði margra miljóna kr. skaSa
— segjum 10 miljóna. Jeg skil ekki,
hvernig einn fulltrúi þjóðarinnar getur
varið það á þessum tímum. Því bjóst jeg
við. að enginn yrði á móti.

Jónas Jónsson: Jeg hefi beðið um að
mega gera stutta athugasemd.
Yiðvíkjandi ummælum liæstv. forsrh.
(SE) get jeg þess, að það er ljóst, að
hann er á móti þjóðaratkvæði. (Forsrh.
SE: Og þingiS er líka á móti því). Mjer
finst eina skýring á því, hvaða afstöðu
háttv. 2. þm. S.-M. (SHK) liefir valið
sjer í þessu máli, vera næsta sennileg. að
liann gerir það af ást á banninu. Það er
skiljanlegt frá lians sjónarmiði. að hann
gat ekki hugsað sjer annað en að taka á
sig krossinn sjálfur. Ilann vill afnema
banniS. svo aS þjóðin þurfi ekki að saurga
á því hendur sínar.
Jeg uppgötvaði nú, að háttv. þm. hafði
meS fyrri ræðu sinni leitt mig út á villispor. Ilann virtist vera óána’gSur með,
aS veitingastaðir skvldu vera leyfðir. En
sami háttv. þm. leggur til, í þjónustu
bannhugsjónarinnar, að vín verði selt á
enn fleiri veitingastöðum, til þess að spara
mönnum ómakið að fara til smyglara. AS
síSustu er það þessi mikla umhvggja fyrir þessum 12 miljónum, sem er svipuð
þeirri. er liann virðist bera fyrir smyglurunum. Ef þjóSin er svo heimsk, að hún
mundi greiða atkvæSi sjer í óhag, hve
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lengi ætli þessi föðurlega umhyggja háttv.
þm. gæti bjargað henni’ Þaö er lítil
ástæða til að ætla. að þjóðin sjái ekki fótum sínum forráS, ef líf hennar er í veði.
Seinast er þessi pesetareikningur lagður
á horðiö. en það er ekki mínst einu orði á
tóbak, kaffi eða aðrar munaöarvörur. sem
þjóðin eys út miljónum til að horga árlega. Meira aö segja er ekki talað um þótt
annar aðalatvinnuvegur þjóöarinnar s;vti
ókjörum af hendi annarar þjóðar. (Forsrti: Athugasemdin fer að verða of löngi.
Já. jeg ætla aðeins að bæta við: Sú skömm
að láta útlenda þjóð kúga okkur til að
brevta löggjöf okkar er í mínum augum
þungbærari en peningatjón. Og jeg þori
að mæta háttv. 2. þm. S.-M. (SHK') hve
nær sem er í þessu máli og fyrir hvaða
dómstóli, sem annars er bær um að dæma i
siðferðis- og uppeldismálum.

Forsætisráðherra (SE): Það er þrent.
sem um er að ræða. þrenskonar undantekningar á bannlögunum, innfiutningur
víns. veitingar og sala. Og til ailra þessara undantekninga varð að taka tillit. til
þess að lögunum væri fullnægt I’etta var
sú niðurstaða. sem stjórnin komst að. þ.-gar verið var að spnija reglugerð’im
Frsm. (Signrður Hjörleifsson Kvaran):
Iláttv. 5. landsk. þm. ('-T.Jt reyndi að
óvirða mig fyrir það. að jeg liafði leyft
mjer að geta þess. að það væri nokkur
ástæða til að íliuga. hvort útsölustaðir
væru nógu margir. Jeg færði til þess tv;er
ástieður. lláttv. þm. hefir kanske ekki
tekið nógu vel eftir. enda hefir hann
ekki sagt neitt af viti um málið. Mjer
finst það mjög mikilsvert atriði. hvað
mikið er um smygl í landinu. og það er
líka íhugunarvert, hvað löngunin til sterkra
drykkja er mikil í landinu. Þetta er hon-

um velkomið að nota mjer til óvirðingar.
þvi að jeg kannast við. að jeg álít þetta
tvent íhugunarvert. og ekki amast jeg við
því, þótt hann reyni að teygja úr því langan lopa. Háttv. þm. dirfðist að gefa það
í skyn. að jeg ynni fyrir smyglara: en
þá mætti eins segja um liann. að hann
væri hreinn og beinn smyglaraagent h.jer
á þingi. er hann fettir fingur út í það.
sem gæti orðið til að minka smyglun. Það
væri miklu rjettari hugsun. Ilann sagði,
að þetta tal um 12 miljónir væri fleipur
andbanninga. Ilann leyfir sjer án raka
að vefengja. að það sje rjett. En það er
reiknað lit af mjög fjölmennri nefnd úr
háðuni deildum þingsins í fyrra, sem sje
viðskiftamálanefndinni. Jeg hefi ekki athugað. hve margir af þeim voru bannmenn
og hve margir andbanningar, en þótt sumir í nefndinni liafi verið andbanningar, þá
verður þeim ekki um fleipur brugðið. Ummadin eru alveg ósamboðin og ósæmileg
af þm.. að fara slíkum orðum um störf
nefndar á fyrra þingi. Ut af því. er hv. þm.
var að fleipra um kaffi. tóbak og annan
„Iuxus.“ þá leyfi jeg m.jer að spyrja:
Ilvað kemur það þessu máli við ’ Spánver.jar liafa ekkert heimtað í því efni;
kröfur þeirra ná ekki lengra en hvað snertir vín. Og það mátti liáttv. þm. vita vel
sjálfur. Tal hans viðvík.jandi þessu máli
hefir verið fleipur frá upphafi til enda.
ATKYGR.
1. gr. samþ. með 12:1 atkv.
2. —3. gr. sam]i. með 12:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 : 1 atkv.
að viðhöfðu nafnalcalli. og sögðu
j,'t: JóhJóh. JM. SE. SHK. SJ. BK
EÁ. GGnðf. GÓ. ITSn. TITB. IISl
Iiri: JJ.
Einn þm. (KE ' f jarstaddur.
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A 23. fundi í Ed.. fimtudaginn 22. mars.
var frv. tekið til 3. u ni r . (A. 12).
Of skamt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Prsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):
Mjer þykir eigi þurfa að halda langa ræðu
um mál þetta. Háttv. deild hefir við 2.
umræðu skoriö úr því með nafnakalli. Er
því fyrirsjáanlegt. hvernig um máliS niuni
fara nú. Er það vitað. að með samþykt
þessara laga eru allir þm. nema 2. sem
hafa svo litla ábyrðartilfinningu fyrír
sjávarútvegi landsins og velferð hans, að
þeir eru reiðubúnir til að baka þjóðinni
fjölda miljóna króna beint tap. En auðvitað yrði tapið miklu meira en þær 124Ú
niiijón. sem um hefir verið rætt. því að
ef vilji þeirra yrði ofan á í máli þessu. þá
er fyrirsjáanlegt fjárhagslegt hrun. og
eigur sjávarútvegsmanna verða að litlu
sem engu. En þótt ástæða sje til að beina
athygli háttv. þm. að þessum tveim hjáróma röddum. tel jeg þó meiri ástæðu til
þess að beina athygli háttv. þm. að því. að
nálega allir þingmenn ern sammála um
hvernig fram úr þessu máli verði að ráða.
Þingmenn hafa líka allir átt kost á ]>ví
að tala við kjósendur sína um þetta mál.
og er það áþreifanleg bending um það. a
það. sem þeir gera í þessu niáli. sje vilji
þjóðarinnar. Jeg held því fram. enda hefir verið bent á það lijer í þessari háttv.
deihl. að ekki sje luegt að gera bannhugmyndinni meira ógagn en að neita að
samþykkja frv. það. er hjer liggur fyrir.
Það er of vægt til orða tekið. að það
mundi gera bannlögin óvinsæl. ef frv. yrði
ekki samþykt: fyrirsjáanlega mundi það
leiða til ]>ess. að ólumsandi yrði. að nokkur bannlög gætu þrifist í landi þessu. En
eins og jeg tók fram í öndverðu. álít jeg
eigi þörf á því að rekja mál þetta í sundur.

En nú eigum vjer von á því. samkvæmt
gefnu loforði. að hlýða h.jer á líkræðu
yfir bannlögunum. Býst jeg við, að þar
verði alt lesið aftur á bak að vanda, og
faðirvorið líka. Þykir mjer ólíklegt, að
jeg þurfi að lialda langan kapítula út af
þeirri ræðu.

Jónas Jónsson: Það mun hafa verið
síðasta bakterían. sem háttv. 2. þm. S.-M.
(SIIK) liefir ætlað að leggja til í banemein bannlaganna með ræðu sinni. Annars gaf hún lítið tilefni til andsvara En
af öðrum ástæðum finst mjer ekki úr vegi
að líta dálítið aftur í tímann um mál
þetta. Jeg gerði ráð fyrir því áður, að
jeg niundi halda líkræðuna yfir bannlögunnm í dag. og virtist mjer liáttv. 2. þm.
S.-M. hneykslast mjög á því. að jeg talaði um dauða þessara laga. Hann virðist
ekki liafa áttað sig á því, að dauði bannlaganna liefir verið fullkomin staðreynd
í 1 ár. fyrir tilstilli liáttv. þm. og annara.
LikiS hefir staðið uppi í 1 ár. Er því
best að snúa sjer að moldum þess.
Bannmálið er það mál, sem einna best
allra mála liefir verið búið undan úrskurð
þjóðarinnar. Mikill meiri liluti þjóðarinnar var því fylgjandi. og það fylgi hefir
;e farið vaxandi. "Mun óhætt að segja, að
nálega enginn ]>m. hafi treyst sjer til þess
að ná þingsa-ti. nema með því að fylgjéi
banninu. Man jeg svo langt. að háttv.
]>m. S.-M. (SHK) og háttv. 4. landsk. þm.
(JM ' lýstu yfir sterkri trú sinni á bannlnigsjóninni og ást á henni. Al]>jóðarviljinn í landinu bar bannlögin fram til sigurs. En það var annar vilji til í landinu
— emba-ttismannaviljinn — ef svo mætti
að urði kveða. sem var mjög andvígur
banninu frá upphafi og liafði það mjög
mikil áhrif. Yoru í hóp þessara embættismanna margir læknar og sýslumenn. og
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auk þess töluvert af dómurum landsins,
sem eigi voru sýslumenn. Auk þess voru
í flokki þessum ýmsir aðrir leiöandi menn,
svo sem kennarar við mentaskólann og
háskólann. Þegar því litið er sögulega á
bannmálið. sjest, aö meiri hluti þjóðarinnar liefir viljað losna við áfengið, en
minni hlutinn, nokkuð af hinum svonefndu
langskólagengnu mönnum og allur þorri
kaupmanna. hafa viljaö hafa vín í landinu. í upphafi var það aöallega heimastjórnarflokkurinn á þingi. sem mest beitti
sjer á móti banuinu, en eins og mönnum
er kunnugt, þá var kjarni þess flokks embættismenn. Litlu síðar baUtust við í þann
flokk kennarar hins almenna mentaskóla.
Það var þess vegna bersýnilegt, að þeir.
sem eiga aö móta embættismannastjett
landsins, höfðu opinberlega bundið fvlgi
sitt við andbanningastefnuna. Það orkar
mjög tvímælis, hversu heppilegt það er
frá uppeldislegu sjónarmiði. TTm sama
leyti kom þaö í ljós. aö allmargir af dómurum landsins litu eins á. Það þótti mjög
óviökunnanlegt, að dómarar skyldu binda
sig í svo þýðingarmiklu máli með því að
láta í ljós opinberlega andstööu gegn máli.,
sem fyrirsjáanlegt var. að þeir mundu
fyr eða síöar dæfna um. Þessu næst komu
svo rithöfundar og heimspekingar. Þeir
hjeldu því fram. að bannlögin væru brot
á helgustu mannrjettindum. brot á allsherjarstjórnarskrá, sem veröldin væri bygð
á. Frá slíkum talandi, kennandi og prjedikandi mönnum var því óspart haldið
fram, að það væri fullkomlega levfilegt
að brjóta bannlögin. Þessi eitrun streymdi
út frá allmörgum þeim mönnum, sem
lengsta skólagöngu höföu fengiö. Það er
sennilegt, að hjer liafi aldrei komiö í ljós
önnur eins siöferðisspilling sem við þessar
,.agitationir“. Margir þeir menn. sem stöðu
þeirra vegna mátti búast við, að þjóðin

tæki mikið tillit til, prjedikuðu það, að
fólkið þyrfti ekki að hlýða lögum landsins. Það leið heldur ekki á löngu, áður en
mótþrói manna þessara fór að bera ávöxt
og tekið var að slaka á bannlögunum.
Fyrst kom skipabrennivínið. Því var haldiö fram. að nauösynlegt væri, að skip
Eimskipafjelagsins hefðu vínveitingar.
Menn þyrftu að drekka á sjónum; fengju
menn ekki áfengi á Eimskipafjelagsskipunum, þá ferðuðust menn með skipum
hinna útlendu fjelaga. Því næst kom hið
svokallaða konsúlabrennivín. Þaö þótti
óhjákvæmilegt, aö hinir erlendu konsúlar
heföu vín eftir þörfum. Kom þá fram í
verkinu. að þaö töldu sumir menn hjer til
skuldar hjá þeim og ætluðu sjer að taka
]>að út meö því að fá sjer í staupinu hjá
fulltrúum erlendu ríkjanna. Þetta voru
nú smágöt á bannlögunum. En svo kemur
þriöja innrásin, læknabrennivínið. Andbanningar gerðu þá uppgötvun. að óheppilegt væri fyrir sjúklinga. að læknar hefðu
ekki áfengi eftir þörfuní. Og þeir fengu
því framgengt. að apotekin og læknisliúsin voru gerö að áfengisbúöum. Þetta fyrirkomulag haföi sínar ljósu og dökku liliðar. Það er sennilegt. að flestir læknar
hafi notað eitthvað af áfengi í meöul. Jeg
átti tal við einn helsta lækni þessa bæjar.
sem leggur stund á innvortissjúkdóma, og
hann sagðist mundu nota um 20 flöskur á
ári til lyfja. En þaö er bersýnilegt, að
læknar hafa notað heimild þessa misjafnlega. Allir bestu læknarnir hafa farið vel
með hana, notað vínið sem lyf, en því
miður lítur út fvrir, aö töluverður hluti
læknastjettarinnar liafi misbrúkaö leyfið.
Sömuleiðis viröist sem lyfjabúðirnar hafi
ekki altaf gætt skyldu sinnar. Þarna voru
nú komnar þrjár opnar leiðir að áfenginu. skipabrennivíniö. konsúlabrennivínið
og læknabrennivíniö.
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Við þetta bættist svo. að oft reyndist
erfitt að sækja þessi mál fyrir clómstólunum. Sektir voru lágar og dómar mildir. Kom það meðal annars ljóslega fram í
gær, er hv. þm. Seyðf. (JóhJóli). sem er
dómari. fanst það goðgá að stinga upp á
háum brennivínssektum og lagði til. að
frv. um þaö efni yrði tafarlaust felt.
Þetta gefur dálitla hugmynd um. hvernig
dómarar hafa hagað sjer við framkvæmd
bannlaganna. í sambandi við þetta má
minnast á hinn danska dómara, sem dæmdi
flesta dóma í Danmörku á stríðsárunum
fvrir óleyfilega verslun við stríðsþjóðirnar. Hann tók hart og miskunnarlaust á
öllum smyglurum og vandi þá greypilega
af því að svívirða land sitt, og er sagt, að
honum sje manna mest að þakka. hversu
Dönum tókst að halda hlutleysi sínu. En
hjer hefir lítið orðið vart við slíka röggsemi. Jeg skal hjer aðeins minnast á einn
dóm, í hinu svokallaða Blöndahlsmáli. Það
var á þeim tíma. er íslensk skip gengu
til Ameríku. að maður nokkur. Blöndah!
að nafni. kom með áfengiskassa í farangri
sínum. ATálið kom fyrir rjett og maðurinn
var sýknaður. Blöndahl bar það fram. að
hann liefði ekki vitað. hvað í kassanum
var, og dómarinn tók það fyrir góða og
gilda vöru. Svo stóð á, að um þetta leyti
var verið að stofna hjer hæstarjett.
Templarar vildu áfrýja máli þessu til
hæstarjettar og fóru fram á það við þáverandi forsætisráðherra (JM). að hann
gerði það. og mun liann hafa lofað því.
En það varð ekkert úr því. og það liefir
aldrei komið fram, hvers vegna dómsmálaráðherrann lofaði þessu. en efndi ekki.
Þetta dæmi sýnir. hversu erfitt það var
fyrir almenningsviljann að fá að njóta
sín. Þeir. sem áttu að gæta bannlaganna.
gengu ekki með orku að því; menn fengu
Alþt. 1923, B. (35. lögg-jafarþing;).

þá trú. að ekki væri hættulegt að brjóta
og studdust við álit mentamannanna, að
það væri siðferðislega rjett. Það er ekki
rjett að gleyma því, að þetta ástand hefði
átt að geta vakið blíðar tilfinningar gagnvar banninu í brjósti sumra þeirra, er áttu
að g<æta þess. Það er sagt. að einn merkur
dómgæslumaður hafi haft svo miklar tekjur af tollheimtu eitt árið, að hann hafi
þá orðið varanlega auðugur maður og
bygt fyrir gróðann eitt af stórhýsum
þessa bæjar. Svo gott hafði bannið reynst
honum. Þá er og vitanlegt, að bannið
liefir orðið ljelegri tegund lækna hjer
fjárgróðavegur. Því væri ekki ólíklegt, að
þessir menn mintust bannsins með þakklátssemi. Jeg man eftir því. að fvrir 12
árum hitti jeg í Danmörku gamlan íslenskan prest. sem sagði við mig: ,,Jeg
veit það. að bannið verður ekki afnumið
þegar kvenfólkið fær kosningarrjett. Þótt
karlmennirnir bregðist. þá treysti jeg
kvenfólkinu með sína næmu siðferðistilfinningu. er það minnist þess. livað það
liefir oft og einatt orðið að þola vegna
vínbölsins.“ Jeg trúi ekki öðru en þetta
rætist og við útför bannsins sjáist það,
að kvenþjóðin láti spádóm þennan verða
að sannindum. þannig, að hinn útvaldi
fulltrúi kvenþjóðarinnar standi djarflega
á verði.
Þegar bannlögin voru búin að ganga í
gegnum þennan reynsluskóla og stríðinu
var lokið. tók straumur alntenningsvaldsins smám saman að sigra hinn svarta
straum lögbrotaheimspekinnar. Rostinn
tók að lækka í þeim. sem vildu brjóta
bannlögin. En þá kemur þessi dagsbrún.
þessi sólarupprás á Spáni. sem endanlega
losar audbanninga við þann ótta. að
landið þui'fi að vera ,.dry“. Er krafa
Spánverja frjettist. þá varð uppi fótur
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<ig fit hjá andbanningum. Blað eitt, sem
aSallega var málsvari flokks þess, er var
á móti banninu, taldi þegar í stað ekkert vit í öðru en láta undir eins undan
hinni dökkhærðu suörænu þjóð. En stjórnin vildi þó gera eitthvað til þess að fá
Spánverja til þess að falla frá kröfum
sínum, og til þess valdi hún þann mann,
sem áður fyr hafði látið í ljós mestu fyrirlitningu á banninu og ótrú á því. Ilann
var þá suður í löndum og var nú sendur
til Spánar til þess að sannfæra Spánverja
um nauðsyn bannsins. Það virtist nú
mörgum merkilegt. að láta höfuðandbanning landsins vera fulltrúa þess í þessu máli
á þessum stað. Það gekk auðvitað ekki
neitt á Spáni. Jeg segi ekki. að niðurstaðan
liefði orðið önnur. þótt annar hefði verið sendur. en þetta sýnir vel hjartalag
þáverandi forsætisráðherra (JM). er stóð
fvrir samningunum. — Bannmenn gerðu
livað þeir gátu til þess að fá aðstoð erlendis í þessu máli. Þeir sendu ágætan
bannmann. Einar ITjörleifsson Kvaran. út
í liind. og var hoiuuii víða vel tekið. En
liann hafði engan stuðning frá stjórninni.
• íeg held að það sje rjett. að einu sinni
er hann var staddur í Englandi. þá átti
hann erfitt með að ná tali af háttsettum
stjórnmálamönnum. af því að hann vantaði stjórnarumboð. Ilann símaði þá heim
eftir umboði. en fjekk ekki. Stjórnin
treystist ekki til að veita honum stuðning. Þá kom það og í ljós. að stjórnin
hafði ekkert gert til þess að afla oss
bandamanna erlendis. Xorðmenn stóðu í
stímabraki við Spánver.ja um sama mál
og við. Þá var ekki úr vegi. að st.jórnin
færi þess á leit við Xorðmenn að gera
bandalag við þá. og eitt gengi yfir báða.
Þessu var haldið fram af bannmönnum.
En þá var því Iialdið fram af íslenskum
andbanningum, að Xorðmenn sætu á svik-

ráðum við okkur og við yrðum að sigra
einir. Það var ekki eingöngu stjórnin,
sem var á móti þessu, heldur var viðskiftanefndin og ófús á að reyna þessa
leið. Þá hefði og verið reynandi. að formaður stjórnarinnar færi til Bandaríkjanna til þess að reyna að útvega oss
þar stuðning í þessu máli gegn Spánverjum. Það hefði að minsta kosti ekki verið óþarfara en að sitja hjer heima í veislufagnaði með erlendum gestum. Þannig
hjelt málið áfram. Maðurinn, sem hafði
lialdið h.jer út blaði og kallað bannlögin
þrælalög, sat suður á Spáni, en stjórnin
og viðskiftanefndin vildu enga samvinnu
við Xorðmenn. Um þetta leyti kemur þing
saman. Þá gerist merkilegur hlutur. Einn
af helstu bannmönnum þingsins kallar
bannmenn saman á fund, til þess að fá
þá til að láta engan mann skerast úr leik
við afnám bannlaganna. Xokkuð líkt gerðist h.jer í deildinni nú. er einn hv. þm.
virtist furða sig á því, að þm. skyldu
ekk'i allir sem einn r.jetta upp höndina
með kröfu Spánverja.
Þá kem jeg að 121/) miljónunum. sem
liv. 2. ]mi. S.-M. (SHK) veifaði h.jer eins
og úlfhjeðni. Tlonum fanst ósæmilegt af
m.jer að fara niðrandi orðum um útreikninga viðskiftanefndarinnar. Virtist hann
álíta slíka útreikninga skeikula. Jeg vil nú
leyfa mjer. honum og öðrum til skilningsauka. að nefna h.jer nokkur dæmi um
mannlegan fallvaltleik í þessum efnum.
Fyrir um 20 árum var einn af hv. þm.
þessarar deildar m.jög sannfærður um
nauðsyn Tslandsbanka. Það var háttv. 2.
]mi. G.-K. (BKL Síðar. er liann var orðinn bankastjóri við annan hanka, virtist
af skrifum lians. að hann hefði fundið
ný.jan sannleik við ný.ja rannsókn. Hin
fyrri rannsókn hafði þá ekki reynst tæmandi. Líka má benda á útreikninga sama
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manns viðvíkjandi S. í. S. í vetur þóttist hann svna fram á það með rökum. sem
áttu að vera vísindaleg, að fyrirtæki þetta
væri ab setja landið á hausinn. En veruleikinn er sá, að þangað hefir aldrei
komið reikningur, sem ekki hefir verið
greiddur. En á sama tíma fara keppinautafvrirtæki og kaupmenn hópum saman á höfuðið og þeim eru gefnar upp
miljónir. En það hafði þessi maður talið
ábyggileg fyrirtæki. Þá munu margir, seu
kannast við umræður í símamálinu, þar
komast við „vísindalega*' útreikninga hv.
2. þm. G.-K. (BK) að fullnaðarvissu
um að landssíminn myndi setja íslensku
þjóðina á höfuðið. Jeg tek þessi dæmi um
mannlegan fallvaltleik, og háttv. 2. þm.
S.-M. (SHK) má ekki vera of viss um, að
allir útreikningar sjeu óyggjandi. En til
þess að nefna samskonar dæmi honum
nær, skal jeg geta þess. að þegar jeg
var unglingur norðanlands var liann blaðstjóri á Akurevri. Jeg las þá í blaði lians,
sem mjer þótti fremur skemtilegt, marga
leiðara um það, livað einn flokkur í landinu væri skaðlegur og sjerstaklega varað
við foringja flokksins. sem nú er látinn.
Ilannesi Ilafstein. Svo varð liáttv. þm. alt
í einu ritstjóri blaðs hjer í Reykjavík. Og
snemma í þeim blaðaleiðangri kemur mynd
í blaði hans af II. Ilafstein. ásamt löngum
leiðara um þann inæta mann. og kveður
þar töluvert við annan tón en í blabi hans
á Akureyri: því ab nú kemur fram alt
önnur skoðun á manninum. Vafalaust hefir aukin rannsókn kent ritstjóranum. að
hin fyrri skoSun var röng. Þetta er aðeins
dæmi, sem sýnir, að bjargfastar skobanir
geta verið rangar. En til þess að sýna. að
útreikningar geta líka verið rangir. na-gir
að minna háttv. frsm. i'SHK') á. að hv. 1.
þm. S.-M. í'SvÖ') komst að annari nið-

urstöðu í fyrra en háttv. frsm. með útreikninginn á pesetunum. Verð jeg þó að
telja háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) miklu
skýrari mann. Þá má og nefna matið á
hlutabrjefum Islandsbanka. (Forseti'. Vill
þingmaðurinn ekki halda sjer við efnið).
Jú. en jeg tek þetta sem dæmi. Hlutabrjefin voru metin af nefndinni á 95 kr.
hverjar 100 kr. En mat kauphallarinnar
reyndist aftur alt annað á brjefunum,
Ilefir stundum komist niður í 38%. Þetta
ætti að nægja til þess að sýna. hversu
dómum og ályktunum manna getur skeikað.
Hefði því fullvel mátt svara Spánverjum öðruvísi, þegar kröfur þeirra voru
annaðhvort ab breyta lögunum eða aS
þeir keyptu ekki saltfiskinn af okkur. Það
var því eigi um annað en verslunarkúgun
að ræða hjá þeim.
En hvað sögbu Belgir við Þjóðverja,
þegar þeir vildu fá að fara með herinn
yfir land þeirra ? Þeir sögðu vitanlega nei,
þrátt fyrir það. þótt þeir vissu vel, hve
mikið var í húfi. Þeir sögðu eins og einn
af okkar frægustu mönnum, þegar danskir
dátar ætluSu að kúga þjóbina: ..Vjer mótniielum allir'‘. Belgíumenn komu óskemdir
út úr rauninni. Höfðu vitanlega látið
bæbi menn og fje. en hjeldu því. sem mest
var um vert. en það var hcifturinn. Fáar
íslenskar setningar eru á sama hátt tengdar viS manndóm eins og orð Jóns Sigurðssonar: ..Vjer mótmadum allir?" Og þessi
orð voru einmitt sögð. þegar beita átti
okkur ofríki af útlendu valdi. Og maðurinn. sem sagði þessi orð. vildi heldur lifa
víS skuldir og fátækt heldur en selja
manndóm sinn. því að honum voru boSin
gób embætti. til þess að hann hætti að
standa á verði í þjóðfrelsisbaráttunni.
Jeg býst nú ekki við. þrátt fyrir þetta,
að hægt sje að láta háttv. 2. þm. S.-M.
15*
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(SIIK) skilja þessa lilið málsins. En jeg
skal taka það fram, að mjer finst afnám
bannlaganna svo ófrægilegt verk. að jeg
vil ekki eiga þátt í að greiða atkvæði með
því.
lívernig ern þá meginlínur í þessu
máli ? Því er fljótsvarað. Annars vegar
eru kröfiir bannmanna um að losa þ.jóðina algerlega við áfengisbölið, beilsutjón.
ijártjón. Iíkamlega og andlega úrkynjun:
en bins vegar er eigingirni og nautnaliingun binna vínþyrstu. Og þessi eigingjarna. spilta hneigð befir frá uppbafi
ráðið atkv. andstæðinga bannstefnunnar
Bannlögin liggja nú á líkbörunum. Sjúkdómssaga þeirra byrjar á binum beinispekilegu kenningum um að þjóðin eigi
að brjóta bannlögin. Fyrsta undanþágan
mun liafa verið konsúlabrennivínið. þá
kom beknabrennivínið. skipabrennivínið og
að síðustu kröfur Spánverja um innflutning ljettra vína, sem nú þegar befir verið
gengið að. Og einn af binum miklu bannvinum þingsins. bv. 2. þm. S.-M. (SIIK'
leggur til. að Spánarvínin verði seld sem
víðast. einmitt til að auka bófsemina!
Eftir öll þessi sjúkdómsköst lá veikin niðri
þangað til í gær. Þá tekur veikin að gera
vart við sig bjer í báttv. deild. er felt
var frv. frá 2. iiinr., er gekk í þá átt. að
bafa örugt eftirlit með bannlögunum. að
því leyti, sem þau eru enn í gildi. Samkvæmt því átti að framfylgja á öruggan
bátt fyrirmælum uni, að vera ekkí ölvaður
á almannafæri, og svo um búið, að smyglarar sættu verulegum sektum fyrir brot
sín. Þetta vildu samkepnismenn efri deildar ekki láta ræða. enn síður samþykkja í
þinginu. Til að kóróna alt verk þingsins í
þessu máli er síðan bið endanlega dráp
bannsins afgreitt hjer með afbrigðum
frá þingsköpum. Bak viS allar þessar
aðgerðir lilytiir að vera einhver dular-

fullur kraftur. sem knýr löggjafana áfram
eftir þessari þrotlausu vínsölubraut.
I’t af þeim gorgeir báttv. frsm. (SHKú
að við befðum ekki efni á að tapa 12 milj.
króna, má benda á. að eimnitt eftir að
undanþágan frá bannlögnnum var veitt
liefir verslun með saltfisk verið svo vond.
að b. ún liefir sjaldan eða aldrei verið verri
áður. Lítur því eindregið svo út, að undanþágan Iiafi ekki liaft ]>á þýðingu fyrir
saltfisksmarkaðinn. sem andbanningar liafa
lofað. Er því, sem eðlilegt er. mikil óáíuegja víða út af saltfiskssölunni. því að
af binni vondu sölu liefir leitt. að krónan befir bekkað og allar nauðsynjar
því lnekkað í verði. ITefði því eflatist
Iigið mer fvrir andbanninga að revna að
koma góðu skipulagi á fisksöluna beldur
en berjast fyrir afnámi bannlaganna. En
þeir liafa ekki gert svo niikið sem lita í
þessa átt. þrátt fvrir það. ]>ó að þeir viti
vel. að nær því öll saltfiskssalan er nú í
höndum 2—3 útlendinga, og að ólagið á
sölunni befir bin verstu ábrif á ástandið
yfirleitt, og þjóðin tapar árlega við það
mörgum miljónum króna. Til þess að ráða
bót á þessu liafa binir miklu föðurlandsvinir ekkert gert. þótt vel befði mátt búast við, að þær söluaðferðir befði mátt
finna. sem meira befði nninað almenning en fisktollurinn á Spáni.
Að Copland befir fengið að lialda áfram
braski síim með íslenskan saltfisk. hlýtur
að skil.jast svo, að liann starfi í góðu
samræmi við útgerðarmennina, sem brópuðu liæst um afnáni bannlaganna. Og
gagnvart þeim mönnum. sem þykir jeg
ekki nógu liðugur að beygja mig í vínniáliim eftir dutlungum útgerðarmanna,
vildi jeg mega niinna á. að mín litlu áhrif
í olíumálinu bafa orðið til þess að hjálpa
fiskframleiðslunni og losa hana við þving-

un ameríska liringsins.
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Framtíðarlandið, sem nú blasir við
okkur, er þannig, að við erum búnir að
versla með bannið, og Spánarvín verða seld
bjer á mörgum stöðum. Þeir verða ..vargar í vjeum“. sem vilja halda smygluninni
í skefjum. Því hefir verið haldið fram.
að drykkjuskapur myndi minka. ef innflutningur Spánarvína yrði leyfður. En
revnslan hefir sýnt liið gagnstæða, því að
aldrei hefir ineira verið keypt af smvglurum en einmitt eftir að undanþágan frá
bannlögunum var veitt. Og ekkert má gera
fyrir andbauningum til þess aö halda
þessu í skefjum, því gróðanum af víninu, sem sumir kalla hina ..30 silfurpeninga“. má ekki verja til þess að vinna
á móti bölinu, sem af því leiðir. Enda má
vel vera, að lionum eigi að verja til þess
að jafna gúlana á fjáraukalögunum frá
1920—21.
Mjer fyndist nú rjett. að hinir miklu
menn, sem hjer vinna sigur í dag. færu
í sinn besta skrúða og hengdu á sig alla
þá krossa. sem þeir hafa unnið sjer inn
með hraustlegri baráttu fyrir föðurlandinu, og að þeir fylgi nú bannhreyfingunni
til grafar eins og kærum vini. En alt í
kringum okkur í hinum siðaða heimi eru
vísindi þau. sem byggja á lífeðlisfræði,
altaf meira og meira aö kreppa að víninu. En hjer, í hinu unga fullvalda ríki. er
verið að opna því leið — inn að lijarta
þjóðarinnar.

Jón Magnússon: ,Jeg hefi ekki fundið
ástæðu til að tala mikið um þetta mál,
því í raun og veru snertir það mig sjerstaklega fremur lítið. eins og það er nú
komið. En þar sem reynt hefir verið að
afflytja mig fyrir aðgerðir mínar í samningunum við Spán. skal jeg svara því
nokkrum orðum, sem að mjer hefir verið

beint. En mun þó ekki fylgja liáttv. 5.
landsk. þm. (JJi út um alla heima og
geima.
Jeg get þegar tekið það fram. að jeg
var þeirrar skoðunar. er jeg átti að
fara að semja við Spánverja um boð
þeirra um lægsta toll á íslenskum saltfiski. gegn því. að gerð væri undanþága
frá bannlögunum, að þessi lög yrðu fremur þýðingarlítil. ef gengið væri að þessu.
Jeg segi boö Spánverja, því um kröfur
af þeirra liendi var alls ekki að ræða, því
að þeir hafa aldrei heimtað neitt. heldur
einungis sagt, að ef bannað sje að flytja
spönsk vín til Islands, þá verði íslenskur
saltfiskur undir hæsta tolli á Spáni. Og
þeir ljetu það alveg ótvírætt í ljósi, að
þeirra væri ekki þægðin. Er því- alveg
rangt að vera að tala um kúgun af þeirra
liendi. Og jeg segi ykkur það fyrir satt,
ef Xorðmenn hefðu talið, að um kúgun
væri að ræða. þá hefðu þeir aldrei látið
undan síga. því að þeir eru si’o næmir
fyrir þess háttar. Ileldur liafa þeir litið
svo á. að hjer væri um verslunarsamning
að ræða. þar er gildir reglan: do ut des.
Ilefðum vjer þá gert nokkuð rjettara, ef
vjer liefðum leitað aðstoðar Xorðmanna
en hafnað aðstoð Danmerkur. sem var
langsterkasta ríkið af þessum þremur og
liafði besta aðstöðu 1 í því hefði ekkert
vit verið.
•Jeg verð því að segja. að mjer finst
það skrítið. þegar verið er að halda því
fram. að við hefðuni ekki átt að taka
kostum Spánverja. heldur bjóða þeim
birginn. þegar Xorðmenn hafa orðið að
láta undan síga í samningunum.
Þá skal jeg víkja að aðgerðum mínum
í þessu máli. sem svo mikið veður hefir
verið gert úr. Já, livað gerði jeg? Því er
fljótsvarað. Ekkert annað en fá frest,
þangað til Alþingi kæmi sainan, á því, að
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hinn hái tollur vau-i lagður á íslenskan
saltfisk. gegn því að lofa að leggja fyrir
þingið frumvarp um að veita undanþágu
frá bannlögunum að því er snertir spönsk
vín undir 21 c/t styrkleika.
.L;a'/á jerði jej ekki.
Það hefði vitanlega verið hægt að tala
mannalega og segjast ekki ganga aó þessuni
boðum. En það hefði kostað sjávarútveginn
afarmikið fje. Jeg skal ekki segja. aö sá
útreikningur sje rjettur. að það liefði orSið um 12 niilj. króna. því að altaf getur
verið uni þaS að ræða. að eitthvað af
tollinum lendi á neytanda. Hefði því verið alvara þjóðarinnar að niótnnela þessu.
er enginn efi á. aS farið hefði verið uni
landið til þess að vekja andróður gegn
því. Og því bjóst jeg viS, er jeg lofaði
að leggja þetta fyrir þingið. En hvaS
skeður? Það heyrSist varla svo niikið sem
goluþytur. Og eitt af mestu bannhjeruðum landsins sendi áskorun um að láta
eftir atvikum undan síga. og hið sama
var aS heyra frá mörgum þingmálafundum, og var þó þingmönnum í fyrra fyllilega ljóst, áður en þeir fóru til þings.
hvernig þetta mál lá fyrir. Þegar svo
stjórnin fór frá í þingbyrjun, er ekki
með neinum rjetti hægt að kenna lienni
um úrslit málsins. Eru því ræður eins og
hv. 5. landsk. þm. flutti. einungis haldnar fyrir pallana. til þess. að reyna aS
kasta ljósi yfir sig. en skugga á aSra.
Jeg held, að það sje ekki rjett að vera
að tala um, að bannið liafi verið dautt
áður en samningarnir við Spánverja komu
til sögunnar.
ÞaS höfðu að sjálfsögðu verið misfellur á framkvæmd bannlaganna. en menn
máttu vita það fyrir fram. að örðugt yrði
að koma í veg fyrir það. Að framkvæmdirnar á eða eftirlitið meS lögunum liafi
ekki verið svo örugt sem þurft liefði, er

að vísu satt. En til þess vantaði í landinu kröftugra framkvæmdarvald en vjer
nokkurn tíma höfum haft. og liefði það
kostað ærna fje. Samt höfSu bannlögin, að
minni skoSun. gert afarmikið gagn þann
tíma. er þau stóðu óskert, og jeg hafði
ekki haldiS. að til þess mundi koma. að
þau yrðu afnumin, enda sagt það ofl.
Enginn bjóst við því, að þaS mundi fram
koma, sem nú er raun á orðin vegna
samninga við Spán.
Það er ekki rjett hjá hv. 5. landsk. þnt.
(JJ) aS lasta kennara mentaskólans. þótt
þeir hafi iátið álit sitt í ljós um bannlögin. Þeir gerðu ekki annað en það. sem
þeim lilaut að vera heimilt. Enn leyfist
mönnum hjer á landi, sem betur fer, að
hafa ákveðnar skoSanir um þjóðmál og
láta þær í Ijósi; þingið hefir ekki enn þá
vald til aS binda þær. Það getur vel verið. aS heyrst hafi raddir um, að lögin
væru þannig. að rjett væri aS brjóta þau.
En það eru bara undantekningar. og eins
og menn vita. eru samskonar lög, t. d.
tolllög, mikið brotin. án þess að það sje
talið neitt sjerstakt ódáðaverk. Sumir
leika sjer að því að brjóta þau, hafa það
fyrir eins konar ,.sport“. Það er öllum
ljóst. aS bannlögin voru mikið brotin í
fyrstu. en við því mátti hver maður búast.
Jeg man ekki vel. en held þó, að það
sje rangt, að skipabrennivín hafi fyrst
veriö leyft. heldtir svo nefnt konsúlabrennivín; jeg átti lít.inn þátt í því öllu.
en liefi ávalt talið það efasamt, að læknar hafi nokkurn tíma átt að fá svo víðtæka heimild til að láta áfengi í tje.
Það er ekki rjett af hv. 5. landsk. þm.
(JJ) aS kasta skarni á dómarastjett þessa
lands. Það er ósæmilegt. Allir góðir menn
ættu að vera samtaka í því að halda uppi
dómarastjettinni og dómstarfinu. Dómarar liafa aSeins gert það, sem þeir töldu
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rjett vera: meira er ekki liægt að krefja.st iinuiu 1912—191 (í. Árið 1912 voru hreinar
af þeim. ()g eftir því seni mjer er kunn- embaritistekjur mínar alls rúmar 16000 kr.
ugt, standa íslenskir dómarar fullkomlega (að l'rádregnum kostnaði). en hreinar jafnjafnfætis dóinurum annara landa livað aðartekjur mínar fyrir livert umgetinna 5
snertir rjettlariistilfinningu. livort seni ára um 15300 kr. Þetta ahti aö sýna, að
maður tekur til damiis yfirdóm. hjeraðs- bannið hefir ekki haft mikil áhrif á tekjur
dóma eða undirdónia. Svo að jég víki að nrinar. Eyrir þessar auknu tekjur 1912 átti
Blöndahlsmálinu, þá átti jeg ekki von á .jeg að hafa bygt stórt hús og stofnað
að tala uni það nii. Jeg man ekki til. að blað á Austurlandi. Það viröist augljóst.
hafa fengið nein sjerstök tilmæli frá að munurinn á tekjunum 1912 og á hinTemplurum. Það getur þó vel verið: jeg tun árunum er ekki svo mikill. að bygt
þori ekki að segja um það. Jeg held. að verði fyrir liann stóreflis hús og stofnað
spurningin hafi komiö fram á þingi. Jeg hlað, — sem jeg vissi ekki einu sinni hvað
liaf’ði sagt við eitthvert tækifæri. að til hjet. hvað þá meira, og lagði ekki einn
niála gæti komið að híða eftir hinum ís- eyri í. — og vera auk þess vel fjáður
lenska hæstarjetti, er þá var aðeins ókom- annars á eftir.
inn á fót. en þegar jeg fór að rannsaka
Jeg hefi altaf álitið þjóðhagslega lieppimálið í stjórnarskrifstofunni, þá kom það legt að hafa bann. en að mjer hafi þótt
í ljós, að málið hafði verið sent til fulln- sjerstaklega vænt um bannið vegna hinna
ustugerðar. Annar þeirra. er málið hafð’ ákaflegu tekna fyrir s.jálfan mig. það get
verið höföað gegn í upphafi. var dænnlu ' jeg ekki fundið. hvernig ætti aö geta átt
sekur, en Blöndahl sýknaður. Er svo var sjer stað. En það kann að vera. að slíkt
komið, þótti ekki rjett að áfrýja málinu. fyrnist hjá manni. er maður er búinn að
er það hafði verið sent til fullnustugerðar. n.jóta góðs af því. Hv. þm. fann að því,
Mjer virtist eiginlega ekki mikið við- að einn sta*kasti andbanningurinn skyldi
komandi þessu máli það, sem hv. 5. landsk. vera sendur suður á Spán til að semja.
þm. (JJ) var að dylgja meS, að jeg heföi Jeg skil ekki. hvernig var hægt að komhaft svo mikinn ábata á innflutningi ast hjá því að senda þann mann, sem var
áfengis fyrir 1912. Mig minnir. að jeg þá einmitt erindreki íslands í Miöjarðarhafi heyrt um grein eina, er birtist í hafslöndunum. Um samningana annaðist
,.Tímanum“ hjer í vetur og hjet eitthvað danski sendiherrann aðallega. Þessi maðá þessa leið: ..Illur fengur illa forgeng- ur, Gunnar Egilson. er vitanlega hei'ðarur“. Rangminni mig eitthvað, verð jeg legur maður og hafði enga ástæðu til að
aö biðja afsökunar á því. I greininni taka málið ööruvísi en það lá fyrir. Xú,
stendur. að jeg hafi átt að hafa fengið hvað var svo unnið viö sendiför lians?
nrikla peninga fyrir áfengistolla og að Það var áreiðanlega engu spilt. en margþeim hafi jeg átt að verja til blaðs á ir álíta. að það liafi verið meöfram fyrir
Austurlandi. og þar hafi þeir tapast eöa skýrslur hans, að ársfrestur fjekst gegn
í því fyrirtæki muni þeir forganga.
því. að stjórnin legði málið fyrir þingið.
Þessi mikla fjárfúlga. sem jeg á að hafa Þaö liefði veriö liægt að senda sendimenn
fengið af áfengistolli. ætti þá lielst að liafa lijeðan að heiman til Spánar. til að reyna
komið á árið 1912. Xú hefi jeg af tilviljun aö telja Spánverjum hughvarf. segja sumlijá mjer skýrslu um tekjur mínar frá ái- ir. Jeg veit. að liáttv. þm. (.JJ) þekkir
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svo vel þessa dökkhærðu þjóð á Pyreneaskaganum, að lionum er það ljóst. að
það hefði verið þýðingarlaust þá, eins og
það reyndist síðar, fyrir okkttr að reyna
að snúa þeim. Það eru bara látalæti, er
menn tala um. aö fortölur hafi nokkuð
að segja móti kröfum þeirra.
Hv. þm. (JJ) talar um, að sendimaður
Templara liafi ekki fengið umboð til að
leita samninga við önnur ríki. Þó vita
allir, að liann var sendur af hálfu stjórnarinnar á bindindisstefnu í Sviss. Iíitt er
satt, að jeg neitaði honttm um að fara
á fttnd stjórnarinnar í London til að leita
liðsinnis af hálfu stjórnarinnar hjer. Það
var búið aö koma sjer saman við Spánverja til bráðabirgöa. Stjórnin gat þá
ekki farið að senda út um allan heim til
að biðja um hjálp, svo að hún þyrfti ekki
aö efna gefið loforð. Hún var búin að
binda sig og gat ekki úr því verið með
nein ttndirmál við aðrar þjóbir.
L’nt hitt atriðið. sem kemur tnjer minna
við. hvort ekki hafi verið rjett að leita
samvinnu með Xorömönnum. þá finst mjer
alveg augljóst, að það hefði ekki orðið til
mikils. enda játaði liáttv. þm. þaö. Það
hefði auðsjáanlega enga þýðingu liaft, eftir því sem nú er fram komið. Þá að leita
til Ameríku. Mjer finst ekkert vit aö slá
því fram. að það heföi þýðingu. Ef menn
halda því fram, að það vteru líkindi til.
aö Anieríka skifti sjer af slíku máli. þá
hefi jeg ástæðu til að halda. aö þeir tali
á móti betri vitund. Eftir ölþ þau ósköp.
sem hafa gengið á í heiminum. eftir að
hver hryðjttverkin á faúur öðrum hafa verið drýgð. án þess að Ameríkumenn hafi
gefið því gaum. ;ettu þeir að skifta
sjer af þesstt. Xei. og aftur nei. Þeir
myndu ekki fara að senda ..diplomata"
sína til að pressa að Spánverjum. Það er
þýðingailaust að tala um þetta. Menn sjá.

aö við getum ekki borgað háan toll, og það
er það eina, sem um er að ræða.
Iláttv. 5. landsk. þm. (JJ) talaði um
goluþyt. Jeg skil ekki. við livað hann á
með því. nje hvers vegna liann er að staglast á því hvaö eftir annað. Annars er
það fullkominn óþarfi að hræðast goluþyt.
sjerstaklega um þetta mál.

Jóhaimes Jóhannesson: Jeg ætla að
leyfa mjer að leiðrjetta þaö, sem háttv.
5. landsk. þrn. (JJ) sagði um eitt bannlagabrotiö hjer, sem sje hið svonefnda
..Blöndahlsmál.“ Það kom fyrir eftir að
jeg varð bæjarfógeti, svo mjer er sagan
kunn. Saga málsins er í fám orðum sú. að
Blöndahl var dæmdur í hjeraöi fyrir brot
á bannlögunum, ásamt tveini mönnum öðrum. en landsyfirrjettur sýknaði Blöndahl.
Yar þetta áður en hæstirjettur var settur á
stofn innanlands. og þurfti. ef áfrýja
skyldi dómnum. að skjóta málinu til hæstarjettar í Danmörku. Það hygg jeg vera
ástæöuna fyrir því. að því var ekki áfrýjað. því að það mun hafa þótt óviðkttnnanlegt að senda slíkt mál til hæstarjettar
í öðru landi. Jeg hefi kveðið upp marga
dóma í málum út af bannlagabrotum. Ilefir nokkrum þeirra verið áfrýjaö. en enginn verið mildaður. Ilafi þeim veriö
breytt. ]>á hefir þaö verið í gagnstæða átt.

Forsætisráðherra (SE): Það var einkar eðlilegt. aö þess væri krafist áöttr en
gefin væri undanþága frá bannlögunum.
að alt v;eri gert. sem unt væri. til að komast fram hjá þessu skeri. Xúverandi stjórn
gerði það. sem í hennar valdi stóð. til þess
að þessi kaleikur gæti vikið frá þjóðinni.
Þó að deildinni sje þetta fullkunnugt,
tetla .jeg aö rifja það upp. vegna mmnæla
háttv. 5. landsk. (JJ), að sendir voru 3
menn til Spánar til að semja, sem sje
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sendiherra íslands í Kaupmannaliöfn,
Sveinn Björnsson, Einar H. Kvaran. sem
lengst af hefir notið hins mesta trausts
ineðal bannmanna. og Gunnar Egilson.
Þessum mönnum var falið að halda áfram
samningunum í samvinnu við sendiherra
Dana. Jeg veit, að Gunnar Egilson hefir
unnið í fullu samræmi við hina, og skýrslur hans bera vott um, að hann hefir gert
alt, sem liann gat. Mönnum er kunnugt.
hveraig sendiförin tókst. Jeg er alveg
sammála háttv. 4 landsk. (JM) um. að
hjer var engu hægt um að þoka.
Á þessari skoðun var bygð sú niðiustaða, sem kunn er frá síðasta þingi. Og
þessi niðurstaða þingsins hefir verið staðfest af ýmsu, sem gerst hefir í heiminum
síðan. Það nægir að benda á svipað lagafrv., sem norska Stórþingið mun nýlega
hafa samþykt. Þar stóð þó öflugur flokkur, er barðist á nióti því að slaka til á
bannlöggjöfinni, en niðurstaðan liefir orðið þar sú sama og hjer. Sannleikurinn er.
að jeg hefi fylgt þeirri reglu að tala lítið
um málið; mjer liefir fundist það óþarfi;
jeg hefi verið viss um. hver niðurstaðan
yrði. viss um, hvernig atkvæði þingnianna
niuiidu falla.
Menn vita líka. að það er fleiri en ein
hugsjón. fleiri hugsjónir en bindindishugsjónin. sem meiin verða að bera fyrir
brjósti. Ein þeirra er stærst. — sjálfstæðishugsjónin. og sterkasti þáttur liennar er
hið fjárhagslega sjálfstæði. Það þing. sem
aúlar að kippa fótunum undan því, má
sannarlega liugsa sig um tvisvar. Það er
ekki nóg að mæna hjer á bannhugsjónina.
heldur er hjer að ræða um valið á miUi
hennar og hins fjárhagslega sjálfstæðis.
Þá er spurningin. hvernig velja skuli.
Jeg vil benda háttv. 5. landsk. þm. í JJi
á það. að sumir. sem nú greiða atkvæði
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlng).

með frv., hafa áður greitt atkvæði gegn
öllum undanþágiun frá bannlöguiium. I
tölu þessara manna er jeg. En nú er svo
mikið í húfi. að jeg sje mjer ekki fært
annað en vera með þessari undanþágu.
Jeg sje ekki þörfina á því að ræða þetta
frekar. Það er sama. hvort greidd eru atkvæði í dag eða á morgun. Þau falla eins.
En það er nauðsynlegt, að málinu sje heldur liraðað, til þess að hægt verði að ljúka
sem fyrst samningum við Spánverja.
Áður en jeg sest niður vil jeg að það
heyrist úr þessu sæti, að jeg ber fult
traust til dómara landsins og verð að mótmæla þeim ununæluni, sem háttv. 5. landsk.
þm. (JJ) hafði um þá.

Jónas Jónsson: Jeg get ekki látið hjá
líða að gera stutta athugasemd. Það fer
eftir hugsunarhætti manna. hvað þeir telja
kúgun og livað ekki. Belgir gátu samið við
Þjóðverja í byrjun ófriðarins og látið þá
fótum troða hlutleysi sitt. En þeir gerðu
það ekki. Þeir litu á það seni kúgun. Og
nú eru flestir á einu máli um það. Heigullinn er oft svo mikill heigull. að liann
þorir ekki einu sinni að viðurkenna. að
hann sje kúgaður. Þá vil jeg líka benda
á það. að önnur vínþjóð liefir ekki viljað
beita þessu bragði. Það eru Frakkar.
Ástæðan er sú. að Frakkar eru einhver
mentaöasta þjóð heimsins, En Spánverjar
einhver ómentaðasta þjóð Evrópu.
Það er talað um fyrirsjáanlegt lirun
sjávarútvegsins. En þeir, sem bera liann
svo mjög fyrir brjósti, reyna ekkert til
þess að bæta. úr öðru, sem er þessum atvinnuvegi miklu hættulegra, og það er
fyrirkomulagið á fisksölunni. Mjer liefi •
verið sagt. að einn danskur maður hafi
tapað um 7 miljón kr. á fiskútflutningi
hjeðan síðustu ár. En það er undarlegt.
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hve lítið er um þessa liættu talað. og enn
minna gert til þess að sporna við lienni.
Það er vitanlega ekki nóg að hafa rjett
við að selja í’isk með lágum tolli þegar
verðið er lágt. Og það er undarlegt, að
það eru aðrir en fiskimennirnir sjálfir,
sem hafa lnest uni lnettuna, seni stafar af
háum tolli. Þeir hafa yfirleitt tekið öðruvísi í málið. Hjer á þinginu er einn maður fulltrúi fyrir þessa stjett, og hann hef'ir verið á móti undanþágunni. Jeg get
ekki sagt, að jeg sje fulltrúi þessarar
stjettar, en kjósendur mínir vissu vel al'stöðu mína til málsins áður en þeir kusii
tnig; jeg gerði ekkert til þess að leyna
henni, og jeg hefi því ástæðu til að ætla,
að jeg sje ekki í andstöðu við þá. Jeg efast því um, að íslenskir kjósendur sjeu
jafnhrifnir af undanhaldi þm. sinna eins
og þeir sjálfir eru. Þaö er rangt, að ekk'.
hafi verið haldnir mótmælafundir út af
afnárni bannlaganna. Þeir hafa verið
haldnir, og það margir og fjölmennir. En
jeg skal viðurkenna, að goluþyturinn hefir ekki orðið eins mikill eins og búast
hefbi mátt við í fljótu bragði. En það er
eðlilegt; þegar nærri því hver einasti þm.
hefir tekið þátt í flóttanum, þá er síst
kyn, þótt hægt sje að rugla þjóðina.
Þá eru ýms smáatriði, t. d. um afstöðu
dómaranna. Jeg veit, að þeir eiga að hafa
skoðanafrelsi, en jeg veit líka, að fleirrun en mjer þykir það óviðfeldið, að dómarar og aðrir, t. d. kennarar, halda opinberlega fram þeim skoðunum um æsan
nautnaefni. að menn gætu glapist til að
taka það sem meðmæli með þessu efni.
Þá kem jeg að háttv. 4. landsk. þm.
(JM). Mjer þótti hann ekki hafa tekið
skarpt á hlutunum í leit eftir hjálp gegn
yfirgangi Spánverja. Þetta verð jeg að
standa við. Jeg get ekki talið það vel til
fallið að senda þann mann í þessa hjálpar-

og samningaleit. sem liefir kallað bannlögin
þrælalög og gert mest til þess af öllu i.
lijer að svívirða þau opinberlega. Jeg skil
ekki þessa sálarfræði. Jeg skil ekki að
ætla mönnum að d.vma og breyta hlutlaust
um þau efni, og meira, ætla þeim að berjast
fyrir því. sem þeir eru einhuga á móti.
Og jeg verð að telja það óviðfeldið. að
dómarar og aðrir, sem settir eru til að
vernda landslögin, geri nokkuð til O
veikja þau og gera þeim ógagn.
Mjer þykir vænt um. að jeg hefi o ðið
til þess að fá þaö dregið fram. hvernig
fyrverandi og núverandi stjórnir hafa
baldið á þessu máli. Þó er mjer enn óskiljanlegur þessi flýtir. þessi ákafi að afnema bannlögin og beygja sig fyrir tollkröfunum, en gera ekkert til þess að
hindra óheilbrigða verslun með fiss.

ForsætisráJðherra

(SE):

Háttv.

5.

landsk. þm. (JJ) talar altaf eins og bannlögin sjeu afnumin; hann talar um útfór
o. fl., og vildi jeg þá spyrja bann. hvort
liann vilji að bannlögin verði að öllu leyti
upphafin. Jeg vona. að hæstv. forseti leyfi
lionum að svara.

Jónas Jónsson: Þetta mál er ekki á
dagskrá, en jeg skal samt vera fljótur til
að svara því. Það er erfitt að halda uppi
nokkrum bannlögum eftir að undanþág i ■.
er veitt og eftir að þessi háttv. deild vi'l
ekkert gera til þess að herða kosti unyglara og lögbrjóta, heldur virðist varla mega
vamm þeirra vita. En hæstv. forsætisráðherra (SE) þarf ekki að gera ráb fyrir,
að jeg revni að verða banamaður bannlaganna.
Forsætisráx5herra (SE): Jeg skil þetta
svo, að jarðarförin hafi ekki farið fr im
enn. og hefir því margt, sem háttv. þm.
(JJ) sagði, verið bygt á misskilningi.
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Prsm. (SigurðurHjörleifsson Kvaran):
Háttv. 5. landsk. þm. (JJ ) er dauður. og
er því sjálfsagt aö reyna að forðast deilumál viö hann, nenia óhjákvæmilegt sje.
Þó vil jeg benda á, að í hans löngu ræðu
kom ekkert það frain gegn útreikninginum,
sem ástieða er að taka til greina. I nefnd
þeirri, sem útreikninginn gerði, sátu 12
nienn, og þar var aðeins 1 maður, sem
ekki aðhyltist reikninginn algerlega. En
lijá liáttv. þm. (J.J) kom ekki eitt einasta
orð fram til að hnekkja útreikninginuni.
Ekki eitt. I stað þess skrafaði hann uin
skeikular ályktanir raanna. eins og það
væri ekki hlutur. sem allir vissu. Það var
sannkölluð neyðarvörn. Hann reyndi ekki
einu sinni aö styðjast við útreikning
þessa 1 nefndarmanns, sem gerði tapið
minna. En það er auðvelt að sýna fram
á, hvernig á því stóð. Hann reiknaði pesetann 72 aura, í stað 115 aura. og hann
taldi engan annan fisk með en þann, sem
flvst beint til Spánar. Það var því ekki
undarlegt. þó að reikningurinn yrði dálítið skrítinn. En háttv. þm. (JJ) kom
ekki með neitt í staðinn, sýndi enga viðleitni í þá átt. Og það var undarlegt að
fara að veitast að okkur. sem hann telur
pólitíska andstæðinga sína, með allskonar
skrafi. sem ekkert kemur við þessu máli,
eftir að hafa ekki fengið einn einasta
mann úr sínum flokki til þess að fallast
á skoðanir sínar. En þeir verða að taka
stóryrði háttv. þm. (JJ) til sín eins og
við hinir. Það er engin röksemd í þessu
máli, að fiskur sje nú í lágu verði. þrátt
fyrir samningana við Spánverja. Væri það
kanske lækning við því að fella frumvarpið, svo það yrði enn þá lægra? Er það
ekki einmitt sönnun þess. að frv. verði
að samþykkja? Þá er skrafið um. að hægt
hefði verið að komast að betri kjömm við

Npanverja. En það er út í loftið sagt. I'm
það leyti. sem við vorum að semja við
Spánverja, báðu Finnar þá að semja við
sig. en þessari beiðni var neitað. Og halda
menn. að niðurstaðan hefði orðið önnur
hjá okkur, ef við hefðum ekki gengið ao
samningunum ?
Þá vil jeg láta háttv. þm. (JJ) vita. að
jeg het mjer það liggja í ljettu rúmi, þó
að hann sje með glósur um það, að jeg
sje vitgrannur. Jeg hefi aldrei miklast af
gáfum mínum. En þó að liann sje sjálfur
gáfaður maður, þá eru gáfur hans sýnilega með þeim annmörkum og takmörkunum. að jeg verð að segja honum, að jeg
vildi ekki skifta.

Jón Magnússon: Það em aðeins örfá
orð. Jeg mundi ekki áðan með vissu.
hvernig hafði legið í Blöndahlsmálinu. Jeg
veit það nú, að það hafði komið til tals
í þinginu og beint liafði verið fvrirspurn
til mín viðvíkjandi því. Jeg svaraði henni
svo. að jeg hefði ekki viljað vísa málinu
til erlends dómstóls, en komið gæti til
mála að vísa því til hins íslenska hæstarjettar. er þá átti að byrja störf sín eftir
lítinn tíma. En ekki varð samt af því, af
þeim ástæðum, er jeg fyr liefi taliö.
Iláttv. 5. landsk. þm. (JJ) var aftur að
minna.st á kennara mentaskólans, sem
hefðu ill áhrif á nemendurna. lærisveina
sína, með því að æsa þá gegn bannlögunum. eða eitthvað í þá átt. Jeg held, að
liáttv. þm. (JJ) geri ekki nægilegan mun
á banni og bindindi eða hófsemi. Jeg held
ekki. að kennarar hafi haft ill áhrif á
lærisveina sína. Að þessu leyti má segja,
að verkin beri merkin. Jeg er ekki mjög
kunnugur stúdentalífi hjer, en jeg hygg.
að stúdentar sjeu yfirleitt reglusamir, og
það frekar en áður hefir verið. og jeg veit.
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að

stúclentalíf er nieð

miklum

blóma

Þá eru dómararnir. Þó að þeim sje
bannað að sitja á þingi, þá er engin
ástæða til að amast við því, að þeir láti
skoðanir sínar í ljósi tun almenn málefr.i.
Þá var háttv. þm. (JJ) að tala um mótmæli. Jeg sagði ekki, að þau lieföu engin
verið, en jeg sagöi það, sem rjett var, að
ekki hefðu komið fram nein veruleg mótmæli, og jeg veit, að flestir góðir og skynsamir bannmenn sjá það, að við uröum
aö hlíta þessu.
ATKVGR,
Frv. samþ. með 12:1 atkv. og afgr. sem
l ö g f r á A l þ i n g i..
(Sjá A. 200).

9. Ritsíma- og talsímakerfi.
A 6. fundi í Xd., mánudaginn 26. febr.,
var útbýtt:
Frumvarpi 1 i! laga nm brigtingu á lögnm nr. 52, 28. nór. J!)l!> [Ritsíma- og tntsímakcrfi] (þmfrv., A. 29).
A 8. og 9. fundi í Nd., dagana 28. febr.
og 1. mars, var frv. tekið til 1 . umr .

Guunólfsvík mun vera besta höfnin á
öllu svæðinu milli Seyöisfjarðar og Akureyrar. Utgerð talsvert mikil hefir verið
stunduð þar, því að fiskimið ágæt eru
þar skamt frá landi. Til skamms tíma hafa
. Langanesstrandamenn verslað að mest öllu
leyti á Bakkafirði. En nú er sú verslun.
sem þar hefir verið, að mestu lögð niður.
og veröa þeir því aö sækja til Þórshafnar.
Er nú í ráði, að verslun verði sett á stofn
í Gunnólfsvík. Af þessu, sem jeg liefi tekið
fram. ber brýn nauðsyn til þess, að sírni
veröi lagður til Gunnólfsvíkur. Verði það.
þá mun það leiða til þess, að þar mun
rísa upp talsvert fiskiver. Og sjálfsagt
munu þá margir sjómenn af Xorður- og
Austurlandi sækja þangað á suinrin, því
að fiskur bregst aldrei sunnan við Langanes eftir að komiö er fram í júlí. Sími
þessi myndi því verða talsvert notaður,
bæði vegna verslunar og útgerðar. Enn
ber þess að gæta. að útlend skip myndu
nota hann talsvert mikið. því aö innsig!
ing af fiskimiðum þeim, er þeir liggja
iðulega á, er svo stutt inn á Gunnólfsvík;
miklu styttri en til annara hafna.
Lína þessi yrði hliðarlína frá línunni.
sem liggur um Strandir til Þórsliafnar.
Lengd liennar verður aðeins lnejarleið. og
getur hún því ekki kostað mikið, í samanburði við þau not, sem af henni munu
verða.
Að lokinni þessari umræðu vil jeg leyfa
mjer að leggja til, að frv. verði vísað til
samgöngumálanefndar.

Forseti tók niálið af dagskrá.

Eiríkur Einarsson:

A 10. fundi í Nd.. föstudaginn 2. mars.
var frv. enn tekiö til 1 . um r .

Flm. (Þorsteinn Jónsson): Frv. þetta
er borið fram fyrir beiðni íbúanna á

Langanesströndum.

Jeg tek ekki til
máls í þeim tilgangi að mæla beinl'inis á
móti þessu frv. Að vísu skal jeg játa það.
að mjer finst það geta gert óþarfa rugling
í símakerfi landsins. ef verið er að koma
svona annað slagið með till. um að leggja
nýja og nýja línu. En það er nokkur af-
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sökun, að það lagakerfi er svo nýtf. að
vel getur verið þörf að bæta það með
slíkum nýjum línum, en þessi aðferð hlýtur þó að verða handahóf. — En það var
nokkuð annað en þetta. sem gaf mjer tilefni til að standa upp. Það var það atriði, hvernig símalögunum er framfylgt
af ríkisstjórninni. Jeg vildi, með leyfi
hæstv. forseta, nota tækifærið til að beiðast skýringar af hæstv. stjórn í þessu efni,
og á þann hátt spara mjer að koma fram
með sjerstaka fyrirspurn um það.
Eins og kunnugt er, varð það ofan á á
þinginu í fyrra, að engum sjerstökum
fjárupphæðuin skyldi varið til nýrra símalagninga. Var þetta vafalaust gert af
sparnaðarástæðum. sökum þess að ýtrasta
naubsyn þótti til bera að spara útg.jöld,
einnig til nytsamlegra fyrirtækja. Það
sama hefir orðið uppi á teningnum í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 1924. Þar liafa
fjárveitingar til nýrra símalína verið
skornar niður af sömu ástæðu. Maður
skyldi af þessu ætla. að meiningin væri sú.
að engar ný.jar símalínur yrðu lagðar á
þessum árum. en svo virðist sem hæstv.
stjórn bafi ekki skilið þetta svo. Jeg veit
ekki betur en stjórnin láti leggja nýjar
símalínur með ærnum tilkostnaði á þessu
ári. og mjer skilst ekki betur en hún
liafi gefið í skyn í frv. fyrir 1924. að
slíkt muni ef til vill endurtakast þá. Jeg
fæ ekki betur sjeð en að hæstv. stjórn
ætli s.jer með þessu að draga ákvörðunarr.jettinn um fjárveitingar til símahnrninga
úr höndum þingsins og í sínar hendur. Það
er þetta. sem jeg vil mótmæla og halda því
fram. að slíkar fjárveitingar eigi að vera í
liöndum þingsins. Og það er þetta. sem
jeg vil skora á liæstv. stjórn að gera grein
fyrir. hvað hún ;ætlar fyrir s.jer með Jiví
að taka jiað fram í athugasemdum sínum.
að þingið hafi að vísu ekki ákveðið að

verja neinu fje til símalagninga fyrir árið 1924, en dæma þó um, hvaða línur
eigi að koma næst. Samkvæmt því fordæmi. sem nú hefir gefist, er sennilegt,
að 1924 muni einnig eiga að vinna að
símum með þessari sömu óþinglegu aðferð.
Jeg vildi gjarnan fá að heyra um þetta
frá stjórninni sjálfri. livað hún ætlar s.jer
með )>ví að ganga inn á þessa braut, og svo
livort þaö er hún sjálf eða landssímastjóri,
sem liefir haft frumkvæðið að þessum tillögum. Jeg sje enga ástæðu til, að Alþingi
sleppi ákvörðunarvaldi sínu í málum eins
og jiessu og feli það af handahófi landsstjórn. símast.jóra eða einhverjum öðrum.
Tel jeg það með öllu órjettmætt. að vald
það. er Alþingi á að fara með. sje látið
liggja einhversstaðar milli þils og vegg.jar. því að sú er ekki tilætlun þjóðarinnar.
Yeit jeg, að þetta er ekki mín skoðun eingöngu, heldur einnig margra annara þingmanna.

Hákon Kristófersson: í aðalatriðum
get jeg verið sammála hv. 1. þm. Arn.
(EEY Þó vil jeg taka það fram, að það
er ekki ’rjett hjá háttv. þm„ að síðasta
þing hafi aðeins gefib vilyrði fyrir símalagningu frá Búðardal til Króksfjarðarness. Það var ákveðið loforð fyrir símalagningunni. enda fje veitt til hennar í
fjárlögum. svo um vilyrði frá þingsins
liálfu þurfti þess vegna ekki að tala. Þó
að hv. fjárveitinganefnd legði til í fyrra
að fresta öllum símalagningum, lýsti hún
þó að lokum yfir því. að það ætti ekki við
þá símalínu. sem hjer er um að ræða,
nda lot'aði liæstv. atvinnumálaráðherra.
að línan skyldi lögð 1923.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Þessi fvrirspurn frá háttv. 1. þm. Árn. (EE) á

í rauninni að ganga til hæstv. atvrh., en
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nú sem stendur er hann staddur í efri
deild, og getur því eigi svarað. Jeg ætla
mjer ekki að svara fyrir hann, en aðeins
vildi jeg geta þess, að þegar eigi er gert
ráð fyrir í fjárlögunum, að lagðir verði
fleiri símar. býst jeg við, að það verði að
taka sem í fullri alvöru talað. (MG’. Hví
hefir stjórnin þá gert það’). Því verður hæstv. atvrh. að svara. Fyrir þessari
línu er hvergi gert ráð í fjárlögunum, og
mjer er ókunnugt um, hvaðan það fje
ætti að koma.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj.
atkv. og til samgöngumálanefndar með 14
shlj. atkv.

Á 17. fundi í Xd., laugardaginn 10.
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 29,
n. 75).

Frsm. (Þorsteinn Jónsson): Jeg þarf í
raun og veru ekki að bæta við það, sem
jeg sagði við 1. umr. Samgöngumálanefnd
hefir orðið okkur flutningsmönnum algerlega sannnála og leggur til, að málið nái
að ganga fram. Að vísu vildi einn nefndarniaður, hv. þm. Barð. (HKi. ekki taka
ákveðna afstöðu til frv. á fundinum. en
viðurkendi þó naiiðsynina á símalínu til
Gunnólfsvíkur.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg stend
ekki upp til að mæla gegn frv.. því að
eftir þeim upplýsingum. sem jeg hefi
fengið. er þessi lína nauðsynleg. Jeg stóð
upp til þess að þeir. sem hlut eiga að
máli. verði ekki fyrir vonbrigðum. þó að
þeir verði að bíða nokkuð lengi eftir því.
að línan verði lögð, ef frv. verður samþykt. Þeir mega ekki búast við, að hún

komi þá og þegar, því að margar aðrar
línur hafa verið samþyktar. er verða að
ganga fvrir. A jeg hjer aðallega við 4
línur: milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar, Stykkishólms og Grundarfjarðar. frá Blönduósi til Bólstaðarhlíðar og
frá Sauðárkróki að Víðimýri. Þessar línur verður að leggja strax þegar efni
leyfa. Jeg bjóst við. að auðið mundi að
leggja þessar línur á næsta ári, en varð
þó að kippa fjárveitingum til þeirra í
hurtu úr fjárlagafrv. Jafnvel þó að fje
væri fyrir hendi, býst jeg ekki við, að
hægt verði að leggja þessar línur á einu
ári, heldur verði að jafna því niður á 2
ár. Má því enginn furða sig á, þó að
línan, sem lijer um ræðir, verði að bíða
nokkuð lengi. til 1926 eða jafnvel til 1927.

Hákon Kristófersson: Það var alveg
rjett, sem hv. frsm. (ÞorstJ) sagði um
afstöðu mína til frv. Það, sem vakti fyrir
mjer, var hið sama. sem kom fram í ræðu
hæstv. atvrh. (KIJ). Jeg var ekki mótfallinn þessari línu, en leit svo á, að hún ætti
að bíða og aðrar nauðsynlegri að ganga
fyrir. En eftir orðum hæstv. atvrh. er því
fullnægt. sem fyrir mjer vakti, að línan
verði ekki lögð fvr en fje er veitt til
hennar í fjárlögum.
Eins og gefur að skilja. verður jafnan
nokkuð reiptog um. liver símalínan skuli
ganga fyrir. þegar margar eru ákveðnar
fyrirfram. og verður það ávalt að mestu
leyti eftir ti'lögum landsstjórnarinnar og
símastjóra. Ilæstv. atvrh. (KIJ) nefndi
nokkrar línur. sem nauðsynlegastar væru
og ættu að ganga fyrir. Mjer hefði þotl
vænna um að heyra. ef liann hefði talið
brýna nauðsyn á betra símasambandi við
Vesturland.
Símasambandið við Vestfirði er ekki
trygt, þótt Króksfjarðarsíminn komi; það
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verður ekki örugt fyr en síminn er kominn til Patreksfjarðar og þaðan í Rauðasandshreppinn, eins og löngu fyr er búið
að gera ráð fyrir. Þess vegna verð jeg að
halda því fram, sem einnig er álit landssímastjóra. að símasambandið við Vesturland sje eitt af því allra nauðsynlegasta.
sem framkvæma þarf.
Jeg mun greiða atkv. meö máli þessu,
en þessa grein vildi jeg gera fyrir því.
hvaö fælist bak við atkv. mitt.

Prsm. (Þorsteinn Jónsson): Það gleður mig, aS hv. þm. Barð. (HK) skuli nú
vera með frv.; en þaS þurfti hann aldrei
að óttast. að jeg væri svo duglegur fyrir
kjördauni mitt, að jeg fengi símalínu þessa
lagða á undan öllum öðrum símalínum,
sem áður var ákveðið að leggja. En jeg
vildi fá viðurkenningu fyrir því. aS hjer
væri um rjettmæta kröfu að ræSa. og loforS um, að síminn yrSi lagSur strax og
ástæður leyfa.
Mjer þótti leitt, að hæstv. atvrh. (KIJ )
skyldi ekki minnast á símana til Brekku
og Loðmundarfjarðar. þegar hann mintist
á þær línur, er fyrst þyrfti að legg.ja.
Sími er nú alstaðar á Austfjörðum nema
í Loðmundarfirði, og er því eðlilegt. að
þessi hreppur verði illa staddur í atvinnusamkepni. ]>ví aS svo mikið er nú undir
símanum komiS. Þessi hreppur er háum
fjöllum girtur á alla vegu og verSur að
sívkja prest. lækni og alla verslun til SeySisfjarðar. Annars vil jeg taka það fram.
að frá minni hálfu er engin togstreita um
símalagningar. Veit j<‘g. að landsstjórn og
landssímastjóra er sæmilega vel treystandi
að ákveða. hvar mest er þörf fyrir nýjar símalínur. En ]>að liygg jeg. aS eins
mikla nauðsyn beri til þess að leggja símalínu til Brekku og Loðmundarfjarðar sen

til nokkurra annara staða. sem enn eru
símalausir.

Atvinnumálaráðherra

(KU):

Út

af

ræðu hv. þm. Barð. (HK) vil jeg minna
hann á, að nokkurt gegn veröur hann að
viðurkenna, að það sje fyrir Vesturland
að fá síma frá Stykkishólmi til Grundarfjarðar. Líka má liann minnast þess, að
hinn nafnkunni Króksfjarðarsími kemur
nú á þessu ári.
Hvað snertir símana á Austurlandi, skal
.jeg taka það fram, að mjer er ekki kunnugt um, að brýn nauðsyn sje talin á síma
til Brekku, en á símanum til Loðmundarfjarðar veit jeg, að talin er mikil nauösyn og aö hann verði lagður svo fljótt
sem unt er. Jeg skal játa það, að jeg
þekki ekki vel til á Austurlandi, en hitt
veit jeg. að þörfin á þessum símalínum
fyrir norðan er mikil og að þær hefðu átt
að vera komnar fyrir löngu. Er og líka
þess að gæta. að fje er nægilegt fvrir
hendi frá sýslnanna hálfu til að leggja
línur þessar, og eins línuna til Grundarfjarðar.

Eiríkur Einarsson: Þegar frv. þetta
var til 1. u.mr.. mintist jeg á nokkur atriði um framkvæmd símalaganna, að því
er lagning nýrra lína snertir. Og þótt það.
sem jeg vildi athuga. standi ekki í beinu
sambandi við frumvarp þetta. þá vil jeg
nota tækifærið og ítreka mál mitt. í
vændum þess, að hæstv. atvinnumálaráðherra. sem nú er nærstaddur. taki því
frjálsmannlega <>g veiti mjer upplýsingar
o<r svör. þótt eigi sje farin hin formlega
fyrirspurnarleið.
Sá rekspölur virðist nú kominn á, að
svo og svo miklu f.je sje varið til nýrra
símalagninga, án þess að nokkur eyrir
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sje veittur til slíks í fjárlöguin. Svo er
það að minsta kosti um símaframkvæmdir
á -þessu ári, 1923. Fjárlögin veita ekkert
til nýrra lína, en þrátt fyrir það eru nýjar símalínur gerðar. og vitanlega með
æmum kostnaði. I líka stefnu virðist lialdið samkvæmt fjárlagafrv. hæstv. stjórnar
fyrir 1924; ekkert fje ákveðið til nýrra
símalína. en hins vegar finnur stjórnin
hvöt hjá sjer til að benda á ýmsar línur.
er standi næst. ef fje fáist til aðgerða. og
virðist sú talning af handahófi gerð. Og
hví er stjórnin yfirleitt að stinga upp á
ýmsum símalínum. úr því hún ætlar alls
ekki fje til framkvæmda, eba á að halda
áfram sömu leið, leggja nýja síma á1
íhlutunar fjárveitingavaldsins ?
Aðferð þessa tel jeg ranga og mjög varúðarverða. Það er nauðsynlegt. að fjárveitingavaldiS. Alþingi, liafi sem nákvamiast yfirlit um allar greiöslur úr landssjóði
og að allar greiðslur af almannafje si ;
ákveðnar af hinum rjetta lilutaðeiganda.
fjárveitingavaldinu, ekki síst að því er
stórframkvæmdir snertir. svo sem símalagningar. Það á sem allra sjaldnast aS
koma fyrir. að orkað geti tvímada. hvort
heimilt sje eða heimilt ekki að greiða stórfje úr fjárhirslu ríkisins. og öryggisleiðin
er sjálfsögð, sú, að haldið sje fast um rjett
Alþingis til að ákveöa. hvort greiða skal
og hve mikið. en sneitt hjá öllum millivesrum. svo sem hjer virðist komið á staS.
Því í fám orðum: Annaðhvort engar nýjar símalínur eða ákveSnar með fjárframlögum í fjárlögum. Það var gert til
skamms tíma, og því má ekki hætta. Þessu
skýt jeg jöfnum höndum til liæstv. stjórnar. og þá sjerstaklega hæstv. atvinnumálaráðherra, og fjárveitinganefndarinnar. sem
hvorumtveggja stendur nærri að færa misfellurnar til lagfæringar.

Vil jeg að síðustu spyrja hæstv. atvrh.
að því. hvort þessi aðferð um símalagningar. er jeg hefi látiS óánægju mína í
ljós um, sje hans ráð eða símastjóra eða
heggja í sameiningu.

Forseti: Jeg vil vekja eftirtekt á því,
að það er ekki leyfilegt samkvæmt þingsköpum að tala um annað en frv. það, sem
fyiir liggur. VerS jeg aS minna hv. þm. á
þetta. svo aS ekki verði málróf meira en
gúSu húfi gegnir.
Atvimnunálaráðherra (KIJ): Jeg var
hjer ekki við 1. umr. málsins ('varð að
vera í Ed.h og var því ekki kunnugt um.
að háttv. 1. þm. Árn. (EFJ hefði komið
fram meS fyrirspum þessa. Mundi jeg þá
hafa kynt mjer þetta og svaraS því, en
nú er jeg ekki svo reiðubúinn sem skyldi.
en skal þó svara nokkru. En verði það
ekki fullnægjandi, getur hv. þm. komiS
með formlega fyrirspurn: þeim rignir
hvort sem er nú niður.
ITv. þm. fanst mál þetta ekki vera komig á gúSan rekspöl, og kendi það st.júrninni.
En þessi st.jórn á þar enga sök á. heldur er þetta gert eftir undirlagi fyrri
st.jórnar og þingsins í fvrra. AstæSan til
þess. að fje var ekki veitt til símanna í
fjárlögum var sú. að reyna að koma fjárhagnum í rjett horf. en það hefði ekki
orðið. ef ISO þús. kr. hefSu verið veittar
til þessa. heldur hefði þá orðið stór
tek.juhalli. Er auðvitað sárt að þurfa að
hefta framkvæmd þessa. en það er þó
betra en að vera altaf í díkinu. Hv. þm.
(EEi sagði. aS útlit væri fyrir þaS, að
st.júrnin vildi ná þessu út fyrir íhlutun
f.járveitingavaldsins. Jeg skil ekki, hvernig
hann fær sagt þetta. ef hann hefir lesið
athugasemdirnar við fjárlagafrv.. sem hann
hlýtur að liafa gert. Auk þess ætti hv. þm.
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að vita það. að stjórninni er veitt heimild til símalagninga samkvæmt sjerstökum
símalögum. Er því lijer um ekkert gerræði að ræða.
Annars má minna hv. þm. (EE) á það,
að stjórnin hefir farið lengst í símalagningu að þinginu fornspurðu í hans kjördæmi, er hún veitti fjeð til símans út í
Þorlákshöfn. Þá spurbi hv. þm., hvort
það væri landsstjórnin eða landssímastjóri.
sem rjeði þessu. Aðferðin er sú, að landsstjórnin leitar tillagna landssímastjóra.
eins og hún leitar tillagna annara ráðunauta og forstöðumanna. og fer svo efti.
því, sem henni þykir skynsamlegast. því
að ábyrgðina ber hún. En það vil jeg
taka fram, aö enginn ágreiningur liefir
orðið milli mín og landssímastjóra. Jeg
met og hefi ætíð metið tillögur þessa
manns mikils, því að jeg veit, að þter eru
ætíð góðar og viturlegar. og eins hefir nú
verið. Jeg veit, að hv. þm. ber mikið fvrir
brjósti símalínu upp Skeiðin; talaði jeg
við landssímastjóra um hana. og kvað
liann þörf á henni, en þó rjettara að lát i
liana sitja á hakanum nú fyrst nm sinn.
vegna annara nauðsynlegri.
ITv, þm. CEE) sagði, að s\s'uibúar væru
reiðubúnir til að vinna að símanum og
leggja alt til. Jeg skal ekki draga það í
efa. en langaði þó til að spyrja hv. þm.
hvort tillögin sjeu til. Tlingað til hefir það
reynst svo. að ýmislegt hefir lirugðist frá
Arnessýslu. sem áskilið hefir verið til>amgöngubóta.

Prsm. (Þorsteinn Jónsson): Örfá orð.
Þótti gott að heyra. að landssímastjóri oc
hæstv. atvrh. telja þörf á Loðmundarfjarðarsímanum. en mjer skildist. að hæstv.
ráðherra teldi ekki eins mikla þörf á
Brekkusímanum. Jeg hvgg. að hjer sje
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

erfitt að gera upp á milli, en það veit
jeg. að eins mikil þörf er þessa síma og
símans fram Skagafjörð. Á Brekku er
sjúkrahús og læknissetur, og er það eitt
nægilegt til þess að gera símaþörfina
mikla. Enn vil jeg líka taka það fram,
að hið víðáttumikla Upphjerað ásamt dölum, Jökuldal, Fljótsdal og Skriðdal, er
algerlega símalaust. En þegar Brekkusíminn verður lagður. eiga íbúar þessara
sveita mun hægra með að ná til síma en
áður. Hins vegar veit jeg, að stjómin hefir í mörg horn að líta.
1 sambandi við þetta mál vil jeg geta
þess. að mikil nauðsvn er á því, að lína
verði lögð til Skála á Langanesi, því þar
eru einhverjar bestu fiskistöðvar lai osins. Sú lína ætti ekki að kosta mjög mikið. því að leiðin frá Þórshöfn til Skála er
mjög auðveld til símalagningar.

Björn Hallsson: Jeg skal reyna að
lilýða áminningum hæstv. forseta og fara
sem minst út fyrir efnið, en dálítið getur það orðið samt.
Frv. þetta er ekkert stórmál og liefir
ekki mætt miklum andróðri, enda skal .jeg
ekki fjölyrða um það. Þessi fyrirhugaða
símalína er ekki löng. eitthvað um 14
kílómetrar. frá Þórshöfn til Gunnólfsvíkur. o" af þessari leið þarf ekki staura á
7--S kílómetra svæði, svo að hjer er eiginlega að ræða um 5—6 kílómetra leið. svo
að línan getur ekki orðið dýr. Að vísu
þarf að legg.ja vír alla leið frá Þórshöfn.
en þar sem meiri hluta leiðarinnar má
nota staura á símalínunni. sem nú er til
Þórshafnar. dregur það mikið úr kostnaði. En alt fyrir það hefir okkur flm.
frv. ekki komið til hugar. að lína þessi
ka-mi strax. heldur yrðu aðrar látnar sit.ja
í fyrirrúmi. sem áður eru komnar í síma17
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hefir verið oft og tíðum síðustu dagana.
og það í ómerkari niálum.
Jeg vil aðeins fara örfáum orðum um
ræðu hæstv. atvrh. (KIJ). Mjer fanst það
liggja í orðum hans, að jeg kendi honuni
um þann rekspöl. sem inál þetta væri komið á. (Atrrb. KIJ: Jeg skildi háttv. þm.
þannig). Jeg hefi aðeins spurst fyrir uni.
hverjum væri að kenna og vítt aðferðina. og var þar að tala um málefnið en
ekki mennina.
Ekki er það leiðin upp úr skuldadíkinu
að halda gjaldali'ðum. sem eiga að vera í
fjárlögum. utan þeirra, en greiða þó; það
sjer hæstv. atvrh. og hver maður. Yegirnir lil betri fjárhags eru ýmsir. þar á meðal
auðvitað sparnaður. sannur sparnaður. en
ekki yfirvarpssparnaður. og hjálpin út úr
ógöngum er fólgin í fleiru en sparnaðm
um; hún er einnig fólgin í nytsömu starfi.
Því má síst spara, er um nvtsamar framkvæmdir, verklegar framkvæmdir. ræðir;
það er sama og að leggja árar í bát þegar
brimar.
Því er það tvent. er um símalagningarnar rieðir. sem jeg legg áhersluna á, í
fyrsta lagi. að ákveðið sje af fjárveitingavaldinu, hvað lagt sje til þeirra í hvert
skifti. og varasí að klípa það mjög við
neglur sjer í sparnaðarskyni, sem yrði að
miklu leyti sparnaður á verkkaupi landsmanna sjálfra til nytsemdarverka. og í
itðru lagi, að saiiiviskusamleg skipun eigi
sjer stað um það, í hverri röð nýjar símalínur leggjast. Okkur Arnesingum er það
tilfinnanlegt. að þessi þáttur málsins hefir raskast. og sjest það meðal annars í
því. að hyrjunarlína uin uppsveitir sýslunnar. er landssímastjóri var áður búinn
Eiríkur Einarsson: Jeg skal lofa að játa aðkallandi, finst nú ekki í meðha'stv. forseta því að blanda ekki inn í mælalínum st jórnarinnar.
þessa umræðu óskvldari málum en gerl
Ilæstv. atvinnumálaráðherra sagði, að

lögin. En við væntum þess, að þessi stutta
lína verði lögð sem fyrst. þar sem lijer er
um að ræða aflasælan útgerðarstað, og
hins vegar rjett og sjálfsagt að styðja viðleitni manna við að auka framleiðslu eftir
ýtrustu föngum.
Ét af orðum hæstv. atvinnumálaráðherra
um símalínu að Brekku. að honum væri
ekki kunnugt um mikla þörf hennar. vil
jeg taka fram eftirfylgjandi: Sími frá
Egilsstöðum til Brekku á að liggja um
allþjettbygt hjerað. Á leiðinni er Hallormsstaður, eða í það minsta yrði lagður
sími þangað frá Brekku. A Hallormsstað
er liinn frægi Hallormsstaðarskógur og
oft þar mikil ferðamannaumferð og mikil
þörf fyrir síma. Hins vegar er Brekka
læknissetur í Fljótsdalshjeraði, en nú er
læknislaust í Ilróarstunguhjeraði að lieita
má, þar sem læknirinn er búsettur í Borgarfirði, og væri því þýðingarmikið að hafa
síma á Brekku, þar sem þess læknis er
oft vitjað niður uin alt Hjerað. Ihestv.
atvrh. sagði, að hann teldi sjálfsagt. að
síminn til Loðmundarfjarðar gengi á un< an Brekkusímanum. Jeg ætla ekkert að
dæma um það, hvor ganga eigi á undan.
Tel gott hvað gengur og báða nauðsvnlega. Yeit vel, að Loðmfirðingar eru mjög
einangraðir og læknislausir, en lielst óska
jeg. að þessir símar verði báðir lagðir
sama ár. Tek jeg það skýrt fram. að jeg
vil á engan hátt spilla fyrir Loðmfirðingum með þeim orðum, sem jeg sagði um
Brekkusímann.
Yonast jeg til þess, að hv. deild sýni
frv. þessu velvild og lofi því að ganga
áfram.
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til væru sjerstök símalög og væri stjórninni þar heimilaö að leggja nýjar símalínur, ef þess þyrfti við. Þar til vil jeg
svara því. að til eru og sjerstök fjárlög.
sem sett eru frá ári til árs, og í þeim á
að veita fje til þessara hluta sem annara, sem eru á ríkisvegum. og jeg vil
halda fast við þau og ílilutun fjárveitingavaldsins um allar slíkar framkvæmdir. Jeg
skal ekki orðlengja þetta. en þó geta þess
urn Þorlákshafnarsímann, er jeg tel mjög
þarfan, að hann var þegar kominn í símalögin. og var því ekki meiri náðargáfa en
annað. sem gert hefir verið hið síðsta í
símaframkvæmduin.. Jeg held því frant,
að ný símalína um upphjeruð Árnessýslu
sje alveg eins nauðsynleg og miklu fremur
en margar aðrar, sem lagðar hafa verið
og leggja á: það vil jeg ítreka.
Þá spyr og hæstv. atvrh., hvort fjárframlög þau, er Arnesingar eiga að greiða
til símalagningar. ef til kemur. sjeu fyrir
hendi. Arnesingar mundu liafa einhver
ráð til þeirra hluta. og víst er um það,
að þörfin á síma uin hinar fjölmennu og
víðlendu sveitir í sýslunni ofanverðri,
nærri heilu læknislijeraði, er svo liraklega
er látið sitja á hakanum, livetur menn til
allra þeirra framlaga á móti, er sanngjörn
geta talist og þeir geta staðið straum af
og greitt getur fyrir framgangi málsins.
Myndi hjeraðsbúum t. d. þykja sjálfsagt
mál að flytja sjálfir staurana til línustaðar. og má hæstv. ráðherra vita það. að
Árnesingar eru ekki svo verri öörum
mönnum. að eigi megi treysta þeim til
að inna þær kvaðir af höndum. er þeim
eru áskildar og byggjast mest á vinnuframlögum þeim. sem þeír eru sjálfir
fúsir til.
Annars vil jeg taka það fram. að eigi
verklegar framkvæmdir, sem eru nauðsyn-

legar í sjálfu sjer. svo sem símalagning,
að standa og falla með því, hvort hlutaðeigandi h jeraðsbændur eru fjáðir eða ekki;
eigi Árnesingar nú að gja.lda þess, að ilt
árferði. kaup-.,skrúfa“, vegagerðaríþyngingar o. fl. hefir eytt efnum þeirra á síðustu árum. þá er það alveg ný „pólitík“,
hefnipólitík, sem jeg skil ekki, hvernig
hæstv. Inndbúnaðarráðlierra. framsóknarráðherra, fer að beita sjer fyrir, svo að
honum sæmi.
ATKVGR,
Frvgr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

A 18. fundi í Xd.. mánudaginn 12.
mars. var frv. tekið til 3. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 22. fundi í Xd.. laugardaginn 17.
mars. var frv. aftur tekið til 3. umr.
(A. 29. 146).

Frsm. (Þorsteinn Jónsson): Jeg skal ekki
fjölyrða um frv. fremur en áður er orðið.
Jcg skal aðeins geta þess um brtt. þá, sem
fiam er komin á þskj. 146. að samgöngumálanefud hefir ekki enn þá fengið tíma
til þess að athuga liana, en jeg býst við
því. að bún muni vera henni fylgjandi.
Enda var það aöeins vegna misininnis, að
hún var ekki tekin upp áður. því að bæði
mig og hv. þm. X.-Þ. (BSv) minti, að
Skálalínan væri þegar tekin upp í símalöain. Fn þingið 1919 samþykti aðeins að
skora á landsstjórnina að rannsaka þetta
17*
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símalínu.stæði. Annars geri jeg ráð fyrir
þvi. að hv. þm. N.-Þ. tali fyrir till.

Benedikt Sveinsson: Jeg ætla aðeins
að tala fáein orð með brtt. minni á þskj.
146. enda er þess ekki þörf að fjölvrða
mjög um hana. Iíún er borin fram samkvæmt ósk Fiskifjelags Islands. ýmissa útgerðarmanna eystra og nyrðra og ennfremnr Langnesinga sjálfra. — Þau rök
renna undir beiðni þessa. að Skálaþorpið
er fiskiver í allmiklum uppgangi. svo að
þaðan róa stundum nær 40 bátar, og er
það því bagalegur hnekkir að þurfa að
leita langan veg eftir símasambandi. Sími
á Skálum mundi og koma að haldi mörgum öðruni fiskiverum auslanlands, sem
keniur vel að vita uni aflabrögð þar, og
mundu stundum geta sótt þangað beitu
sína. í stað þess að sækja hana alt til Siglufjarðar. Einnig er það mjög mikið hagræði fyrir skin þau. er sigla þurfa norður
um Langanes, að hafa síma þarna. því
oft er hafís við Langanes. og geta þau
fengið fregnir um það á Austfjörðum þegar sími er kominn að Skáluni. því að þaðan vita menn miklu ger um ísrek úti fyrir nesinn lieldur en frá Þórshöfn eða
Gunnólfsvík.
Þetta mál var borið frani á ]>ingi 1919
með þingsálvktunartillögu. þar sem skorað var á stjórnína að láta rannsaka símaleið frá Þórshöfn að Skálum. Var þeirri
till. vel tekið og rannsókn hefir farið
fram. Landssímastjóri er málinu hlyntur.
Vænti jeg því. að þessari brtt. minni
verði vel tekið, enda er það sanngjarnast
og hagkvæmast, og um leið ódýrast, að
láta fylgjast að línurnar til Gunnólfsvíkur og Skála,

ATKVGR.
Brtt, 146 (ný frvgr.) samþ. með 21 shlj.
atkv.
Frv.. svo breytt, samþ. með 21 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

A 20. fundi í Ed., mánudaginn 19.
mars. var frv. útbýtt eins og það var
samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 162).
A 22. fundi í Ed.. miðvikudaginn 21.
mars. var frv. tekið til 1. u m r.

Sigurður Jónsson: Jeg legg til að málinu verði vísað til samgöngumálanefndar.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til samgöngumálanefndar með 8
slilj. atkv.

Á 29. fundi í Ed.. miðvikudaginn 28.
mars, var t'rv. tekið til 2. u m r. (A. 162.
n. 213).

Frsm. (Einar Árnason): Jeg aúla aðeins að segja fáein orð. Þetta frv. er svo
lítið. að það þarf ekki langra skýringa
við. ísamgöngumálanefndin sjer ekki neitt
því til fyrirstöðu. að línur þessar ba*tist
inn í símalögin. Hún vill aðeins gera þá
fornibreytingu á frv.. að ekki sje ákveðið. frá hvaða stað línan til Gunnólfsvíkur
sje lögð. Þessi breyting er gerð að ráði
landssíinastjóra. Jeg legg svo til. að frv.
verði samþykt eins og það er orðað hjá
nefndinni á þskj. 213,
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Atvinnumálaraðherra (KIJ): Jeg hefi
ekkert aö athuga við brtt. nefndarinnar við
frv. og verð ekki á móti því. að línan sje
lögð. Jeg liefí boriö inig saman við landssímastjórann. og liefir lionuin ekkert fundist athugavert við frv. En jeg vil taka
það sama fram hjer í deildinni, sem jeg tók
fram í Xd. nýlega, að þótt frv. verði samþykt og gert aö lögum frá þessu þingi,
þá mega menn ekki búast við, að til framkvæmda komi þegar í stað. Því að, eins
og menn vita, eru línur, sem liggur meira
á, og allir hlutaðeigendur, t. d. sýslunefndir, hafa undirbúið framkvæmdirnar, svo
sem þeini ber. Slíkar línur, t. d. línan iniHi
Stykkisliólms og Grundarfjarðar, verða að
sitja í fyrirrúmi fyrir liiniun, þar eð ekki
stendur á öðru en fje því, sem lagt er fra;
af landsins Jiálfu. Sem sagt, menn skulu
eklri láta sig verða fyrir vonbrigðuni. þótt
engar framkvæmdir verði á næsta ári eða
jafnvel næstu tveiin árum að því er þessa
línu snertir.
ATKVGR.
Brtt. 213 (ný frvgr.) samþ. með 11 shlj.
atkv.
Pvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

Á 30. fundi í Ed., þriðjudaginn 3. apríl,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 245).

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og endursent Nd.

A 34. fundi í Nd„ fimtudaginn 5. april,
var frv. tekið til einnar u m r. (A.
245).
Enginn tók til niáls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 15 shlj. atkv. og afgr.
sem
I ö tj f r á Al þ in g i.
(Sjá A. 279).

10.

Ríkisskuldabrjef.

A 1. fundi í Sþ., niánudaginii 19. febr„
var útbýtt frá Ed.:
Fruuirarpi til laya ittn ríkisskuldabr/c
(stjfrv., A. 21).
Á 5. fundi í Ed., laugardaginn 24. febr.,
var frv. tekið til 1 . u m r.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Það er
tekið frani í atliugasemduniim við frv., í
hvaöa tilgangi það er komið fram. Þar er
minst á þá þýðingu, sem það hefir fyrir
hvert land, hvernig lánum þess er fyrir
komið. sjerstaklega. hvort þau eru útlend
eða innlend, í erlenduni gjaldeyri eða ekk’.
Ástandið í þessu efni er varhugavert sem
stendur hjer á landi og það er heldur of
lint en of hart tekið til orða í athugasemdunum við frv., þar sem sagt er, að
af
tekjum landsins fari í vexti og afborganir.
Því þó að tekjurnar teljist 8 miljónir kr.,
þá eru þær það ekki í raun og veru. Ymsir tekjuliðir hverfa alveg í samskonar
gjöld, eins og t, d. póst- og símatekjur. Þar
er ekki um afgang að ræða. Tekjurnar ero
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því varla meira en fiþó mil.i- kr.. en vextir
og afborganir af lánuin um 2 milj. kr. Af

þeim er rúinur 1aí' vöxtum og ta-pur 1;;
af afborgunum í innlendum lánum.
I þcssu cfni er nú komið sein komið cr.
en það er hægt að reyna framvegis að
hafa þau lán. sem tekin verða. innlend.
Þetta getur þó ekki átt við nema smærri
lán. eins og t. d. til síma, brúagerða. vegalagninga o. s. frv.; yfirleitt til smærri verklegra framkvæmda. Komið getur fyrir. að
taka þurfi svo stór lán, að eigi sje hægt
að fá þau hjer innanlands. Þarf þá sjerstaka lagaheimild fyrir því. og ganga þá
vitanlega þau sjerstöku lög fyrir þeim almennu ákvæðum, sem þetta frv. inniheldur. Frv. bendir aðeins á aðalleiðina. cn
utan þess geta ýms sjerlog komið til
greina.
Tilhiigun Sll, sem frv. fer fram á að
höfð sje á skuldabrjefunum, er meðal annars gerð með hliðsjón af því. að þau
keppi ekki við veðdeildarbrjefin.
Það er altaf svo, að betur sjá augu ert
auga, og er jeg fús til að taka til greina
uppástungur til umbóta á fyrirkomulaginu, ef þær koma fram. Jeg leyfi mjer að
leggja til, að frv. að þessari umr. lokinni
verði vísað til fjárhagsnefndar.
ÁTKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv.
og til fjárhagsnefndar meS 8 shlj. atkv.

Frsm. (Karl Einarsson): Fyrst vil jeg
geta þess. að þeir tveir nefndarmenn. sem
hafa skrifað undir nál. með fyrirvara. bafa
ekki gert það vegna þess. aS þeir sjeu í
raun og veru á móti frv.. heldur vegna
þess. að þeú’ álíta það þýðingarlaust eins
og nti standa sakir. Jeg tek þetta fram til
þess að fyrirbyggja misskilning. En ue'ndin er á því. eða meiri hluti hennar, að
frv. eigi að ganga fram, því að í því sje
rjettarbót að liafa föst ákvæði um ríkisskuldabrjef. Stjfrv. fór fram á. að rentufóturinn væri 4 eða 5(7. en nefndin leit
svo á. að það væru of lágir vextir. Þetta
getur altaf verið álitamál, því þess ber að
gæta, að afföllin verði ekki of mikil og
eins að þau verði þó eitthvað. til þess ao
gera brjefin útgengilegri, en þó ekki mjög
mikil, þar sem um ríkislán er að ræða.
Sú skoðun kom einnig fram í nefndinni.
að lieppilegt væri að liafa brjefin uppsegjanleg. en þó var fallið frá því efti •
samtal við hæstv. f jármálaráðh. (MagnJt,
Þá vantar í frv. ákvæði um. hvernig fer,
ef slíkt brjef glatast. en í því efni má
nota reglur þær, sein gilda alment um vi'ð
skiftabrjef.
Jeg ætla að svo stöddu ekki að fjölyrða
frekar um frv., en mun svara athugasemdum, ef þær koma fram. Breytingar nefndarinnar eru á þskj. 72. og skýra þær sig
að öðru sjálfar.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg hefi

Á 13. fundi í Ed.. föstudaginn 9. mars,
var frv. tekiS til 2 . u m r .
Forseti tók máliS af dagskrá.
A 14. fundi í Ed.. laugardaginn 10.
niars. var frv. aftur tekið til 2 . u m r .
(A. 21. n. 72).

fáu að bæta við ræðu háttv. frsm. (KE).
enda er þetta ekki stórmál út af fyrir
sig, en getur þó orðið til bóta að hafa
lög um þetta, er stundir líða.
Brtt. uefndarinnar fer aðallega í þá
átt að hækka rentuna, færa svigrúmið
upp á við. Mun jeg ekki deila á nefndina vegna þeirrar breytingar. enda verður það auðvitað, að rentan verður á
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hverjum tíma að vera svo. að brjefin
geti haldist nálægt „pari'1. Þá er önnur
brtt. frá nefndinni. 11111 að vaxtagreiðslur
af lánum þessum skuli fara fram tvisvar
á ári. Vm þetta var ekkert í frv„ enda
er það ekki aðalatriði.
Fyrir ríkissjóð. sem aðra, er það þó
haganlegast, að greiðslur fari fram að
haustinu. I apríl er venjulega þrengst
í búi. Þá er yfirleitt minni peningaumferð, og mundi það því ekki hafa mikla
þýðingu fvrir lánveitendur að fá vexti
þá. Annars er þetta fyrirkomulagsatriði,
en jeg tel þó víst. að skuldabrjefin
mundu seljast eins vel, þótt ekki væru
greiddir vextir af þeim neina einu sinni
á ári.

Björn Kristjánsson: Fvrirvari minn á
þskj. 72 á að þýða það, að jeg er í
rnjög miklum vafa um það, að frv. sje til
nokkurra bóta eða nauðsynlegt. Að því er
fyrirkomulag skuklabrjefa ríkissjóðs snertir, virðist það eigi nauðsynlegt að setja
nein lög um það. Komi stjórn sjer saman um eitt ákveðið fvrirkomulag, þá
mundu eftirfarandi stjórnir fylgja því.
Jeg tel mjög vafasamt, hvort nokkur
not sjeu að því að ákveða vexti af lánum landssjóðs ef til vill löngu fyrirfram.
Tel rjettara að ákveða þá í hvert skifti,
er Alþingi ákveður að taka lán, sem miðast þá við ástand peningamarkaðsins
eins og hann þá verður. Og enginn getur
fyrirfram vitað um. hvað skeður næstu ár
á fjármálasviðinu.
Þá er jeg í mesta vafa um, hvort bera
mundi nokkurn árangur að bjóða fram
ríkisskuldabrjef, sem greiðast fyrst eftir
25 ár, eins og fjárhagur manna er vfirleitt í landinu. þegar líka allir geta
ávaxtað fje sitt í bönkunum á innláns-

skírteinum með 4V2—5% og sex mánaða uppsagnarfresti.
Af því efnahagur manna yfirleitt er
svo þröngur. forðast menn að setja fje
sitt fast. Menn t. d. horfa í að binda
fje fast á innlánsskírteinum í bönkum
í 6 mánuði. þó þeir fái j/2% hærri vexti.
Þannig hafði t. d. Landsbankinn '31. des.
1921 í sparisjóði lSþt, milj. króna, en
1 kki nema kr. 3330000 í innlánsskírteinum.
Þetta liggnr í því. að þó sparisjóðsupplneðin sje há. þá eru eigendurnir svo

margir. að lítið kemur á hvern.
Þetta eru aðalástæðurnar fyrir því, að /
jeg er í miklum efa um, að frv. þetta
sje nokkur rjettarbót. Og jeg held mjer
sje óhætt að segja, að hv. 2. þm. S.-M.
(SHK) sje á líkri skoðun og jeg um
þetta.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Háttv. 2.
þm. 6.-K. (BK) taldi meðal annars
óþarft að setja almenn lög um þetta
efni, vegna þess, að stjórnirnar mundu
sjálfar skapa sjer reglu um það, sem þær
svo fylgdu hver eftir aðra, svo brjefin
yrðu í sama móti. En einmitt slík lög
sem þessi, er setja fasta reglu um framkvæmdir, sem frani eiga að fara smátt
og smátt. hafa einatt verið gefin. Svo er
t. d. um símalögin. vegalögin o. fl. Þessi
lög, ef samþvkt verða, miða því í sömu
átt og hin, að setja fasta reglu.
Þingið veitir einatt fje og lánsheimildir til ýmsra framkvæmda án þess að
setja nokkur ákvæði um það, hvernig
fjeð skuli fengið og með hvaða kjörum
og eftir hvaða reglu. Og slík lög og
heimildir verða eflaust gefin framvegis.
Eins og jeg gat um við 1. umr., þá
er einmitt gott að hafa fast form fyrir
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þessum smalansliemnldum. sem einatt
eru gefnar til vega, brúa o. s. frv. Það
er rjett í aðalatriðunum, að sem stendur
yrði ekki um mikla sölu að ræða, enda
ekki tilgangurinn að taka nú stór ián,
heldur halda því opnu, að verja mætti
föstum peningum, svo sem sjóðum og
ónotuðum innieignum, til kaupa á þessum brjefum.
Eins og jeg gat um við 1. umr., þá
álít jeg rjettara að hafa brjefin útdráttarlaus, meðal annars til þess að ekki
verði samkepni milli veðdeildar- og ríkisskuldabrjefanna, heldur sje ákveðin að'greining á þeim.

Bjöm Kristjánsson: Það er öðru nær
en jeg vilji fara að halda langa ræðu
um þetta efni. enda er málið smámál.
Viðvíkjandi smálánum ríkissjóðs, þá
er venjan sú, að hann taki þau í bönkunum, og gefur þá bara út eitt skuldabrjef
fvrir þeim.
Vera má, að sjóðir keyptu eitthvað af
þessum brjefum, en þá mundu þau keppa
við veðdeildina á því sviöi. En jeg efast mjög urn, að þessi brjef yrðu mikið
keypt. ef þau verða ekki innleyst fyr en
eftir 25 ár.
Mjer er þetta mál ekkert kappsmál
og því sama um það.

Pjármálaráðherra (MagnJ): Það er
rjett, að ríkissjóður hefir einatt tekið
lán í bönkunum, og þá gefið eitt skuldabrjef fyrir þeim lánum. En þessi aðferð
er betri, sem hjer er farið fram á, því
þá þarf lánið ekki að verða fast í bankanuin. heldur geta skuldabrjefin fvrir því
kornið í umferð.
Sigurður Jónsson: Háttv. 2. þm. G.-K.
hefir nú lýst skoðun sinni á þessu máli

í deildinni. og varð hennar að vísu vart
innan nefndarinnar. En mjer virðist að
hann hugsi sjer nú helst að snúast alveg
á móti málinu. (BK: Nei, nei). Jieja. Þá
er það gott og blessað.
Ilivstv. fjrli. (MagnJ) hefir nú fært
rök fyrir því, að frv. þetta, ef nær fram
að ganga, verði til hægðarauka fyrir
stjórnina í smærri og stærri tilfellum.
Mjer finst því ekki vert að neita hæstv.
stjórn um það, að þetta frv. verði gert
að lögum.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.
Brtt. 72,a. samþ. með 9 shlj. atkv.
— 72.b. samþ. án atkvgr.
— 72,c. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 8 slilj. atkv.
3. —7. gr. sainþ. með 8 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað tit 3. umr. með 8 shlj. atkv.

Á 15. fiindi í Ed., mánudaginn 12. mars.
var frv. tekið til 3. umr. (A. 101).

Prsm. (Karl Einarsson): Sem frsm.
þessa frv. vil jeg geta prentvillu. sem er
síðast í 2. gr. frv.; þar stendur ..hvert
sinn.“ en á að vera ..hvort sinn.“ En þar
sem ekki liggur fyrir nein brtt., vildi jeg
mælast til. að þegar yrði gengið til atkvæða.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr.
til Nd.

Á 18. fundi í Nd.. s. d., var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.
(A. 101).
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Á 20. fundi í Xd., miðvikudaginn 14.
mars, var frv. tekið til 1 . u ni r .
Enginn tók til niáls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. uinr. nieð 16 shlj. atkv.
og til fjárhagsnefndar með 16 shlj. atkv.

A 23. fundi í Xd.. niánudaginn 19.
niars, var frv. tekið til 2. u ni r. (A. 101,
n. 139).

Frsm. (Jakob Möller): Þó að þettasje
lítið mál og taki ekki langan tíma, þá held
jeg megi óska eftir. að það verði tekið af
dagskrá, af því að jeg sje að hæstv. fjrh.
(MagnJ) er ekki viðstaddur.
Forseti tók máliS af dagskrá.
Á 24. fundi í Xd.. þriðjudaginn 20. mars.
var frv. aftur tekið til 2 . u m r .

Frsm. (Jakob Möller): Jeg hefi fremur lítið aS segja uni þetta niál. Frv. ber
það ljóslega meS sjer, hvert það stefnir.
Eins og kunnugt er liefir stjórnin jafnan
heimild til aS taka lán til ýmsra framkvæmda. Frv. lýtur að því, hvernig slíkum lántökum ríkisins skuli haga. Það er
aðaltilgangurinn að greiða fyrir slíkum
lántökum innanlands meS því að hafa
skuldabrjefin jafnan á boðstólum, án sjerstaks útboðs, og með því að gefa þeim sem
ákveSnast form. Þessi skuldabrjef eiga aS
vera gefin út á innlendan gjaldeyri, og er
þá í raun og veru bann lagt við því, að
lán verSi tekin í útlendum gjaldeyri. Þess
vegna venður að fá sjerstök heimildarlög
fyrir þess konar lántöku í hvert skifti.
Þetta getur að vísu komið stjórninni í
vanda. því að erfitt verður vafalaust að fá
Alþt. 1923, B. (35. lögg-jafarþing).

innlend lán fyrst um sinn, og þau ófullnægjandi og ilt aS koma innlendum skuldabrjefum í verð. Ilins vegar sýnilega tryggara og áhættuminna fyrir ríkið að eiga
skuldabrjef sín í innlendum gjaldeyri,
meðan gengiS er svo reikult sein þaS er
nú. Xefndin liefir orðið sammála um aS
samþykkja frv. og telur aðalstefnu þess
rjetta og miSa til góðs, þrátt fyrir þær
hömlur, sem lagðar eru á stjórnina til lántöku. En það er ekki útilokað, að brjefin
megi selja gegn erlendum gjaldeyri eSa fá
markað fyrir þau erlendis, ef gangskör
va*ri að því gerð. og ímetti meö því móti
greiSa úr gjaldeyrisvandræðunum.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg er
þakklátur nefndinni fyrir góSar undirtektir við þetta írv. Háttv. frsm. (JakM)
lýsti efni þess og stefnu til hlítar. Það er
rjett. að með frv. er sett aShald til þess
aS taka niinni háttar lán innanlands, og
get jeg ekki sjeð fram á, að það þurfi aS
koma að skaSa, heldur þvert á móti.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
2. —7. gr. samþ. meS 20 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. meS 20 : 1 atkv.

Á 26. fundi í Xd., fimtudaginn 22. mars,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 101).

Jón Þorláksson: Það má ef til vill
segja, aS seint sje að bera frani aths. við
þetta frv. nú við síSustu umr. þess í
þinginu. En jeg ætla nú samt aS hætta á
það. Mjer finst sjerstaklega athugavert að
lögleiða, að lán þau, sem ríkissjóSur tekui,
sjeu afborgunarlaus. Á meðan ákvæðuin

18

275

Lagafrumvörp samþykt.

276

Rlkisskuldabrjef.

laganna verður fylgt á ekkert að borgast af
lánunum fyrri en þau eru fallin öll í gjalddaga. eftir 25 ár frá lántökudegi. Ef ekki
eru gerðar aðrar ráðstafanir af rikisstjóri,arinnar liálfu. verður þá að ráðast í nýjar
lántökur til aö borga liin eldri. Þetta verð
jeg að telja vanhugsaða ráðstöfuu, er leiði
út á óheppilega braut. Því inun verða
svarað. að ríkisstjórnin geti keypt skuidabrjefin á frjálsum markaði og afborg.ið
lánin á þann liátt. En þegar fjárlög eru
samin. er jafnan aðeins gert ráð fyrir lögskyldum afborgunum. og liæpið að aðrar afborganir verði teknar uppá áætlun. Frv.getur því leitt til ógætilegri fjármálastjórnar
en áður liefir verið í þessu landi. Þetta gæti
þó gengið, ef um leið hefðu verið stofnaðir
með lögum sjerstakir afborgunarsjóðir af
ríkisskuldum, eins og í enskumælandi löndum. En sú tilhögun er algerlega óþekt
hjer á landi, enda ekkert orð í þá átt í frv.
Það virðist vera óheppilegt að binda
hendur stjórnarinnar um vaxtakjör þessara lána, sem tekin eru handa ríkissjóði.
Það getur vel verið, að á næstu árum fáist ekki fje með lægri vöxtum en ákveðnir
eru í frv. eins og það kom frá Ed.. Jýý'jc
og þar yfir, en það er miðað við núverandi ástand og óþarft að gera ráð fyrir.
að vextir geti eigi orðið lægri í franitíðinni. Aður hafa þeir þó verið að minsta
kosti 4 af hundraði; tel jeg því varhugavert að lögbinda þetta.
Loks vil jeg segja það um frv. í heild
sinni. að jeg sje ekki. að það geri annað
en að binda hendur stjórnarinnar sjálfrar
um atriði, sem betur væri aö hún hefði
óbundnar hendur um. Og virðist því óheppilegt að setja þau lög að óþörfu. Stjórnin
getur sjálf sett takmarkanir. sem við eiga
á hverjum tíma, án slíkra laga.
Viðvíkjandi innlausnarskyldunni. að
skuldabrjefin eiga öll að greiðast í einu

eftir 25 ár. má geta þess. að auk þess sem
það leiðir til ógætilegrar fjármálastefnu.
þá gerir þetta skuldabrjefin óútgengilegri
innanlands. Menn eru hjer óvanir þessu.
Samkynja brjef liafa áður ávalt lijer á
landi verið innleysanleg með inndrætti á
vissti árabili. þannig að maður. sem kaupir brjefin. þarf ekki að álíta þau óinnleysanleg til síðasta dags, lieldur verði þau
smám sanian innleyst. Einstaklingar verða
því ófúsari að kaupa brjefin með því innlausnarskilyrði, sem frv. ákveður (25 ára
frest). — Hjer má ekki miða við aðstöðu í öðrum lönduni, þar sem allir vita,
að skuldabrjef, sem skráð eru í kauphölliiiii, eru seljanleg fyrir gangverð livenær
sem eigandi þarf á peningunum að halda.
Þessa geta menn ekki vænst hjer á larn'.
Niðuistaðan verður þá sú, að frumvarp
þetta er óþarft, og athugavert að gera þ.i ð
að lögum. Jeg vil þess vegna leyfa mjer
að bera fram till. til rökstuddrar dagskrár, sem jeg afhendi hæstv. forseta. þess
efnis að vísa frv. frá umr.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Háttv. 3.
þm. Eeykv. (JÞ) taldi ýms tormerki á, ef
þetta irv. yrði að lögum, og voru þau sitt
úr liverri áttinni. Taldi hann frv. að sumu
leyti þarflaust og að öðru leyti hættulegt
fyrir fjármálastjórn landsins. Þetta er
ekki rjett; þó að lánstími ríkisskuldabrjefanna sje ákveðinn 25 ár, þá koma fram
afborganir af þeim smátt og smátt. Þar
sem um smálán innanlands er að ræða.
eru þau oftast nokkurn veginn álíka stór
árlega. og má því skoða endurgreiðslur
þeirra sem afborganir af skuldabrjefunum í heild sinni. Þegar um stærri lán er
að ræða, væri auðvitað hægt að koma því
svo fyrir að greiða það á t. d. 2—3 árum,
þannig að afborganir verði jafnar.
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IJitt atriðið. að þetta geti leitt til óg.etilegrar f,jármálastjórnar framvegís. sje jeg
ekki að sje á rökuni bygt. Jeg verð að
segja. að ef fjármálastjórnin er gætin aðeins af því. að hún er bundin at’ samning>tm og takmörkununi, þá er ekkert í gætni
hennar varið. llún getui þó tekið nv lán
til innlausnar skuldabrjefunum.
Jeg skal viðurkenna, að það nnetti liafa
hjer afborgunarsjóði, eins og gert er í sumum löndum; en lijer er um svo lítið að
ræða, að jeg álít það varla þess vert. Auk
þess ætti það ekki við í þessu efni. því
ef fje virkilega er fyrir hendi, gengur þii'i
þegar í stað til þess að verjast skuldum.
þ. e. lán er þá auðvitað ekki tekið.
Að því er snertir vaxtakjörin á lánunum, sem frv. ákveður, þá niun það rjett
athugað, að þau sjeu máske fullbindandi. En ef ástæður brevtast þannig á
næstu árum, að fje fæst með 4%. þá er
að taka því og laga þessi ákvæði.
Það er algengt, að stjórninni sjeu sett
takmörk og skilyrðí, liliðstæð þeim. sem
eru í þessu frv., svo sem í vegalögum,
símalögum o. s. frv. Að vísu mætti fela
stjórninni að ákveða vaxtakjörin, en það
hefir þótt tryggara að kveða á um þau í
lögunum. svo að ekki þurfi að breyta þeim
oft. t. d. í hvert sinn og stjórnarskifti
fara fram.

Forseti (BSv): Það er komin fram
rökstudd dagskrá frá háttv. 3. þm.
Reykv. (JÞ). svo hljóðandi:
...VeJ því að deildinni þykir ekki
að sro stöddn þörf á lagasetnhigu niii
þetta 'efni, tekur hún fyrir mesta niál
á dagskrá“.
Þessi dagskrártill. er því einnig til
umræðu.

Frsm. (Jakob Möller): Það er ekki svo
að skilja, að nefndin geri frv. að nokkru
kappsmáli. en telur það hins vegar vera
heppilegt og sjer ekkert á móti því. að
það sje samþykt. og er hún að þessu leyti
alveg ósammála háttv. samþni. mínum. 3.
þm. Reykv. (JÞi. Jeg vil fyrst minna
hann á, að þetta er ekki eins mikið stórmál og liann virðist ganga út frá. Lögin
eru aðeins sett með tilliti til þeirra smálána, sem taka skal frá ári til árs og heimild er til, og því fer fjarri, að þau fari
í þá átt að stofna til óvarlegri fjármálastjórnar en verið hefir. Það er einmitt
með þessum lögum. að takmörk eru sett
fyrir Iántökum og livernig þeim skuli háttað. Afborganirnar eru óákveðnar. og hv.
3. þm. Reykv. hjelt því frani, að þær yrðu
svo þungar, að nærri stappaði, að þær
myndu verða óviðráðanlegar. En þá er
því að syara, að það er fyrst og fremst
engin hætta á, að svo mikið seljist af
brjefum þessum, og auk þess mundi stjórnin altaf geta fengið heimild til þess að
taka lán upp í afborganimar. Með stærri
lán yrði eðlilega altaf leitað til útlanda,
og þá eftir sjerstökum lántökuheimildum.
Ætlun nefndarinnar var sú að fá skapaðan markað fvrir íslensk ríkisskuldabrjef,
en með því einu móti. að þau verði jafnan fáanleg, venjast menn á að kaupa þau
smátt og smátt, og miklu síður ineð lántökum eins og þeirri 1919—20. Stærri lántökur venja menn yfirleitt ekki á að kaupa
þau.
Að öðru.leyti liefir liæstv. fjrh. (MagnJ) svarað flestu. t. d. um vaxtakjörin, að
taka megi lán með 4CJ. annars ekki. Það
kemur öllum saman um. að lægri geti
vextirnir ekki orðið. og því ætti þetta atriði að vera skaðlaust. því fremur sein
þessu ætti að mega breyta á hverju þingi.
18*
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og ef brýn þörf væri, ætti stjórnin að geta
skapaö sjer sjerstaka lieimild til þess.
Hvað það snertir, að brjefin sjeu óútgengilegri fyrir þá sök, að þau eru óinnleysanleg fyrstu 25 árin, þá kann svo að
þykja fyrst í stað. En þó sumuin virðist
það óbeppilegt, þá kann öðrum að virðast
það kostui', að þau sjeu til ákveðins tínia,
t. d. þegar uni sjóði væri að ræða. Hinn
árlegi útdráttur brjefanna gefur kaupenduni lieldur enga verulega tryggingu, því
sú upphæð nemur svo tiltölulega litlu, og
hending, sem ræður, hvers hlutur kemur
upp. Er því vafasamt, livort tímaákvörðunin í frv. getur talist ókostur. Vjer geruni ráð fvrir, að eftirleiðis verði mönnum
hjer eins og annarsstaðar gert hægra fyrir
að eignast brjefin, og verði þau þá látin
ganga kaupuin og sölum, þannig, að þótt
einhver þyrfti á fjenu að halda, sem hann
hefði sett fast í bankavaxtabrjefum, þá
gæti hann selt það öðrum.
Xefndin komst því, að öllu athuguðu,
að þeirri niðurstöðu, að þetta væri engan
veginn varliugavert, heldur miklu fremur
trygging fyrir því, að varlegar yrði farið
af hendi stjórnarinnar með þær heimildir,
sem hún hefir til lántöku. Og því leggur
hún til, að frv. nái fram að ganga.

Jón Þorláksson: Hæstv. fjrh. (MagnJ)
hjelt því fram, að afborganir mundu komast í kring með tímanum, og er það auðvitað rjett, en eftir frv. verður það ekki
fyr en eftir 25 ár, að farið verður að
borga af lánunum, sem tekin verða á
næstu 25 árum, og heldur þeim afborgunum að sjálfsögðu áfram, svo framarlega
sem lán verða tekin árlega, að meiru eða
minna leyti á þennan liátt. Við skulum nú
líta á, til hvers þessi lán eru tekin. Það
mun vera ætlunin að taka á þennan hátt
lán til þeirra verklegu framkvæmda, sem

heimilað er með ýmsum lögum að framkvæma fyrir lánsfje, svo sem til brúa,
síma, vita, ef frv. um vitabyggingar verður að lögum, o. fl. En þessi mannvirki eru
öll tímans tönn undirorpin, og jeg verð
að telja það mjög ógætilegt að gera þetta
með lánum, sem þá fyrst á að fara að
boi'ga af, þegar mannvirkin eru orðin úr
sjer gengin og þurfa mikils viðhalds eða
jafnvel endurnýjunar við. Það er talið
rjett að dreifa kostnaðinum við þetta á
mörg ár með lántökum, en það er ekki
rjett hugsun að skjóta allri greiðslu kostnaðarins á frest um 25 ár. tílíkt er vægasi
sagt fjármálaóreiða, sem fjarri Iiggur
þeirri liugsun, sem ríkjandi liefir verið hjá
þingi og stjórn fram til þessa.
Ilæstv. fjármálaráðherra sagðist gera lítið úr þeirri fjármálastjórn, sem þyrfti að
binda sig fyrirfram til þess að fara gætilega. En jeg segi honum það, að jeg geri
lítið úr þeirri fjármálastjórn, sem ekkí gætir allrar varúðar í ráðstöfunum sínum frá
fyrstu byrjun. Revnslan hefir sýnt, að
það er hverjum einstaklingi hollast að
greiða afborganir sinám saman af skuldum
sínum, en fvrst svo er um einstaklinga, þá
gildir öldungis hið sama um fátækt þjóðfjelag. Jeg tel þess vegna, að um öll lán
handa. ríkissjóði eigi að semja um afborganir frá upphafi. Hitt viðurkenni jeg, að
nauðsynlegt sje að taka lán í íslenskum
gjaldeyri. en til þess þarf ekki lög, og þó
þau væru sett, þá þarf ekki að fljetta I/ir
inn í ný ákvæði, sem eru óheppileg og
andstæð góðum venjum, sem fylgt hefir
veriö hingað til.
Háttv. 1. þm. Reykv. (JakM) misskildi
mig, þar sem hann hafði eftir mjer, að
afborganirnar af þessurn lánum mnndu
verða of þungbærar. Jeg sagði þvert á
móti, að það mundu engar afborganir
verða greiddar af þeim, en hitt er auð-
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sjeð, að með því að safna skuld á skuld
ofan afborganalaust verður vaxtabyrðin
á endanum óbærileg. Leiðinlegt er líka. að
undantekningu skuli þurfa eða ný lög. er
leita skal stærra láns erlendis. Annars get
jeg sagt það sama og nefndin, að mjer er
þetta ekki kappsmál, en vildi þó ekki láta
þessa umræöu fara fram hjá mjer án þess
jeg ljeti skoðun mína í ljósi og gæti þess.
sem mjer finst vanhugsað eða varhugavert í frv.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg get
tekið undir það með bv. 1. þm. Reykv.
(JakM), að þetta er í sjálfu sjer ekkert
stórmál. en mjer finst það koma berlega
í ljós hjá hv. 3. þm. Reykv. (JÞ), að hann
liafi gleymt eða ekki gert sjer skýrt í hugarlund. hvernig vjer stöndum. Orð lians
fjellu eins og við værum nú allsendis
skuldlausir og værum nú að leggja út á
þá hættulegu braut að taka fyrsta lánið.
Hann er að tala um gaúni í fjánnálum og
gætna fjármálastjórn. sem verið hafi,
eins og vjer hefðum engar skuldir stofnað
áður. Og hann var að ræða um lántökur
til brúa. vita og fleira, eins og vjer hefíSum engar aðrar skuldir að borga. Ef vjer
þyrftum aðeins lán til að byggja eina brú.
væri ekki nema rjett að dreifa jöfnum afborgunum þess á fleiri ár. En því er ekki
að heilsa. Vjer höftun áreiðanlega nógar
skuldir til þess að afborga á næstu 25
árunum. Jeg býst fremur við. að strandi
á peningaleysi en því, að vjer höfum ekki skuldir til þess að láta peningana fara í. Sömuleiðis verð jeg að niótmæla því fastlega. að hjer sje gengið inn
á nokkra ógætnisbraut í fjármálum. Hva'ð
mætti þá segja um öll okkar lán í erlendum gjaldeyri 1 Jeg er þó ekki að víta þau.
Fyrir nokkrum árum bafði víst enginn
hugmvnd um það. hverja þýðingu slíkt

hefði fyrir okkar fjárhag, en nú liggur
það opið fyrir. hvort heppilegra er að taka
lánin í íslenskum eða erlendum gjaldeyri.
Því þurfum við að kosta kapps um, að erlend lán minki, en lánin heldur tekin í
innlendum gjaldeyri. Og frv. það, sem
hjer liggur fyrir, er eitt spor í þá áttina.

Magnús Guðmundsson: Mig langar til
að gera stutta grein fyrir því, hvers vegna
jeg gekk inn á þetta frv. Astæban var sú,
að eins og mönnum er kunnugt, þá bíða
ýms hjeruð eftir framkvæmd mannvirkja,
sem heimiluð hafa verið, en vantar fje til.
Xú má vel vera, að hlutaðeigandi hjerað
vilji sjálft leggja fram fjeð og geti það,
en slík fyrirtæki í einstakri sýslu eða hjeraði mundu naumast kosta meira en 50—
60 þús. kr. Að gefa út mörg skuldabrjef
fyrir þessu og láta draga út á t. d. 25 árum er of mikil fvrirhöfn og ópraktiskt.
Hvað því viðvíkur. að renturnar af þessum lánum komi til að verða þungbærar. ef
brjefin yrðu ekki dregin út smám saman.
þá býst jeg við, að það verði ekki svo
lira>ðilegt sem látið hefir verið af. Það
]>arf ekki að gera ráð fyrir. að brjef seljist árlega í þessum tilgangi fyrir rneira en
100000 kr. til jafnaðar. Það verður eftir
25 ár 2H> miljón kr. Að því athuguðu
verður ekki sjeð. að ]>að sje neitt mikilvægt. ]>ó byrjað verði ekki að afborga lánin fvr en eftir 25 ár. þegar fjeð er notað
til slíkra framkvæmda sem brúa, vega o.
fl. Að þetta sje hættubraut. fæ jeg ekki
skilið ; stjórnin befir miklu fremur hemil
á sjer með þessu. Raunar játa jeg. að það
sje hæpið. eins og hv. 3. þm. Reykv. (JÞ1 sagði. að draga svona lengi afborganir af lánum. en þess ber að gæta. að þau
lán sem hjer er um að ræða. ern í rauninni svo smá. að þau geta aldrei orðið
þungur baggi á þjóðinni.
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Xefndin samþykti þetta frv. meS það
fyrir augum. að lánin gengju til framkvæmda mannvirkjum, sem heimild van-i
fyrir. En til stórlána til dýrari fyrirtækja.
svo sem til járnbrautarlagningar, þyrfti
auðvitað sjerstaka heimild.

Jón Þorláksson:

Mjer fanst efnið í
síðustu ræðu hæstv. f jármálaráðherra vera
í fám orðum það, að vjer værum nú svo
djúpt sokknir í skuldir, að vjer mundum
eiga nóg með að afborga þær næstu 25 árin, og yrðum þess vegna að taka afborganalaus lán þetta tímabil. En sje svo
sem hann segir. þá lield jeg því fram, að
vjer megum engin ný lán taka fyrri en
vjer erum vaxnir því að greiða afborganir
einnig af þeim. Háttv. 1. þm. Skagf. (MG) gerði of mikið úr því, hvaða skilning
hann og nefndin hefðu lagt í lögin, án
þess að taka tillit til þess, livað í sjálfum
lögunum stendur. Þetta eru nefnilega engin heimildarlög, eins og lielst hefði mátt
ætla eftir ummælum hans. Og það er
miklu nær miljón en hundrað þúsundum
það fje, sein nir fer árlega til verklegra
framkvæmda, sem heimilað , er að kosta
með lánsfje. og altaf verið að auka þetta.
Það eru því staðlausir stafir. að þær lántökur. sem frv. fjallar uni. mundu ekki
nema ineira en svo sem 100 þús. kr. árlega. Vjer vitum ekkert um það. og lögin
gefa enga ástæðu til. að slíkur skilningur
sje lagður í þau.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg þarf
aðeins að segja fáein orð, til þess að svara
hv. 3. þm. Reykv. ('JÞ'). llann bjóst við
því. að þessi lán yrðu stórfeldari heldur
en aðrir hugsa sjer. Hann gerði einnig ráð

fyrir þvi, að ef ekki væru peningar afgangs frá núverandi borgunum af lánum.
<ætti engin ný lán að taka. En það er auðvitað mál. að ef nógir peningar eru fyrir
hendi til nauðsynlegra framkvæmda. þarf
ekki og verður ekki tekið neitt nýtt lán. Og
það er fjarstæða að vera að tala um ógætni í
fjármálum í sambandi við þetta. Með frv.
er þvert á móti verið að legg.ja aðhald að
st.jórninni um lántökur.

Frsm. (Jakob Möller): Mig furðar dálítið á afstöðu hv. samþm. míns (JÞ), þar
sem hann talaði um það. að ekki mætti
taka ný lán. ef ekki væru nógir peningar
til að greiða hin gömlu. Iíví segir þá
ekki háttv. þm.: Úr því við getum ekki
borgað allar okkar skuldir í dag. megum
við ekki hafast neitt að, ekki framkvæma
neitt. Hjer er talað um lántöku til bygginga og frainkvæmda. sem ekki er gert
ráð fyrir. að lokið verði fyr en eftir um
25 ár. Og í því gæti verið samræmi að
segja, að ekki ætti að eiga við neinar
framkvæmdir, sem lánsfje þarf til, fyr en
goldið væri það lánsfje, sem þegar er tekið til annars. Annars er það þýðingarlaust. hvort eitthvað er borgað af í ár og
fekið því hærra lán næsta ár. Jeg liygg
annars. að nú sje borgað árlega eins mikið af áhvílandi skuldum og frekast þykir
unt. þó við mununi annars liafa nógar
skuldir að burðast ineð í náinni framtíð.
Mjer þótti háttv. þm. (JÞ) líka gera of
lítið úr því í þessu sambandi, hvað mannvirkin gætu eða mundu endast, og af því
er sennilega sprottinn ótti lians við það
meðfram. að afborganir af lánum muní
reynast of þungar. En það má vera ljeleg
brú. sem ekki endist í 25 ár. svo að jeg
held. að þar sje ekkert að óttast.
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ATKVGR.
Rökstudda dagskráin frá 3. þm. Reykv.
(JÞ) feld nieð 15:7 atkv.
Frv. samþ. meb 17: 4 atkv. og afgr. sem
i. ö g f r á A 1 þ i n g i.
(Sjá A. 199).

11. Hlunnindi handa nýjum
banka.
Á 23. fundi í Xd., mánudaginn 19.
mars. var útbýtt:
Frumvarpi til laga um heimild fyrir
landsstjórnina til að veita ýms hlunnindi
fyrirhuguðum nýjum banka í Reykjavík
(þmfrv., A. 161).
Á 25. fundi í Xd., miövikudaginn 21.
mars. var frv. tekið til 1. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 27. fundi í Xd., föstudaginn 23. mars.
var frv. aftur tekið til 1. u m r.

Flm. (Jakob Möller): V jer flm. þessa
frv. flytjum þaö eftir tilmælum þeirra
nianna, sem getið er í 1. gr. þess. að tekist hafi á liendur að koma á fót bankastofnun þeirri, er hlunnindanna er leitað
fyrir.
Frv. er samið af þessum mönnum. og
ber aö skoða það sem tilboö eöa samningsgrundvöll af þeirra hálfu.
Vjer flm. eigum að sjálfsögðu óbundin
atkv. um einstök atriði þess.

Frv. er sniðið eftir samskonar frv., sem
lagt var fyrir Alþingi 1920. þó þannig.
að upp í það hafa veriö teknar í aðalatriðum þær breytingar, sem fjárhagsnefndir beggja deilda 1920 höfðu orðiö
ásáttar um að leggja til, að geröar yrðu
á því, ef til þess hefði komiö, að það hefði
orðið afgreitt. Jeg skal geta þess hjer. i >
ein prentvilla hefir, því miður. slæðst in-.
í d-lið 1. gr. frv. Þar stendur, að 15% af
blutafjenu skuli lagt til varasjóðs, en á auövitað að vera 15% af ársaröinum. Biö jeg
hv. deild að atliuga þetta.
En þó að vjer flm. hefðum kosið að
gera einhverja breytingu á frv., þá var
það í raun og veru á.stæðulítið, því það á
að sjálfsögðu að vera hlutverk þeirrar
nefndar, er um niálið fær að fjalla, að
gera á því þær breytingar. sem nauösynlegar kunna að vera.
Það er ekki ástæða til þess, og það á
lieldur ekki við, aö fara út í einstök atriði frv. að þessu sinni. Það. sem sjerstaklega ber að athuga á þessu stigi málsins, er aöeins það aðalatriöi, hvort nokkur
þörf sje slíkrar bankastofnunar, sem hjer
er um að ræða. Og jeg hygg, að flestir hv.
þingdm. verði mjer sammála um, að þeirri
spurningu sje fljótsvarað. Það vita allir,
að bankar landsins hafa veltufje af svo
skornum skamti, aö liin mestu vandkvæði
liafa af hlotist. og þau vandkvæði há
mjög öllum viðskiftum og framkvæmdum
í landinu. I svipinn verður ekkert um
það fullyrt, livort fiskiútgerð á í hönd farandi vertíð veröur rekin meö fullu fjöri
eða hún lamast að meira eða minna leyti
<ökum veltufjárskorts. — Viðskiftavelta
landsins hefir margfaldast síðasta áratug.
en starfsfje bankanna staðið í staö. eða því
sem mvst. Á síöustu árum liafa bankarnir
og atvinnurekendur landsins oröið fyrir all-
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miklu tjóni, svo að veltufjeð hefir fyrir þá
sök minkað að miklum mun.
Viðskiftavelta og atvinnuvegir landsins krefjast þó litlu eða engu minna veltufjár nú en á mestu veltiárunum, og margfalt meira en fyrir einum áratug síðan.
Það er því auðsjeð, að brýn nauðsyn er á
því að auka veltufjeð frá því, sem nú er.
En til þess eru aðeins tvær leiöir. Annaðhvort að útvega bönkum þeim, sem nú eru
starfandi, meira fast starfsfje meö lilutafjáraukningu eða föstum lánum, eða þá
að koma á fót nýjum banka. Eins og nú
er ástatt, mun aðeins ein leið til þess að
auka starfsfje bankanna, sem sje lántaka
á ábyrgð ríkissjóðs. Jeg hygg þó, að það
úrræði fái lítinn byr hjer, og ef bæta á úr
veltufjárskortinum, þá sje jeg því ekki. að
til þess sje nema ein leið. að greiða sem
best fyrir nýrri bankastofnun, sem gæti
fengið megnið af starfsfje sínu erlendis
sem hlutafje og viðskiftalán.
Jeg og aðrir flm. þessa frv. lítum því
svo á, að hjer sje um hið mesta nauðsynjamál að ræða. og hikum ekki við það
að ráða hv. deild til þess að greiða sem
best fvrir því.
Þó að um það sje að ræða að veita nýjum banka hlunnindi. þá má ekki einblína
á það. hve mikils þau hlunnindi sjeu verð
fyrir þá. sem þeirra eiga að njóta. beldur
verður að meta það jafnhliða. hvað fæst í
aðra hönd.
Og jeg legg áherslu á það. að þessi
hlunnindi. sem um er að r;æða. koma fyrst
og fremst landsniönnum sjálfum til góðs,
ef það fæst fyrir þau. að baút verði úr
veltufjárskorti þeim. er atvinnuvegir landsins eiga nú við að búa. Tlins vegar eru
þessi hlunnindi þegar veitt öðrum banka
um jafnlangan tíma og ætlast er til, að
hinn fvrirhugaði nýi banki njóti þeirra.
En geti sá banki, sem fyrir er, fundið

einliver ráð til að fullnægja veltufjárþörfinni. þá fengi ríkið þó ekkert meira fvrir
hlunnindin með því móti. Er því í raun
og veru litlu til kostað.
Að svo komnu sje jeg ekki ástæðu til að
fjölyrða meira um málið, en vænti þess,
að frv. verði. að þessari umr. endaðri.
vísað til fjhn.

Magnús Kristjánsson: Það mun rjett
hjá hv. flm. íJakM). að frv. þetta, sem
hjer liggur fyrir, sje skylt frv. frá 1920, en
um liitt, að það frv. hafi haft mikið fylgi.
tel jeg vafasamara. Að minsta kosti minnist jeg þess ekki, að það fylgi kæmi í ljós.
Gæti jeg trúað því, að líkt færi um fylgi
þessa frv.. að það reyndist tæplega nægilegt.
Jeg geri ráð fyrir því. að það þyki
varla þörf á því, og að engu leyti æskilegt,
að veita nýjum. erlendum hlutabanka leyfi
til að taka á móti sparisjóðsfje og innlánsfje landsmanna. Er þetta ein ástæða
þess, að .jeg get ekki orðið frv. þessu
fvlgjandi.
Ilv. flm. frv. leiðrjetti prentvillu. að því
er hann sagði. í I. gr. frv. Skal jeg ekki um
það danna. hvort um prentvillu hefir verið
að ræða eða hv. aðstandendur frv. hafa sjeð
sig um liönd. en hvort sem heldur er. þá
mun það bafa verið hyggilegast. því að
ef það hefði staðið. álít jeg að fella hefði
átt frv. frá 2. umr. En úr því, að þetta
hefir verið leiðrjett. — af hvaða ástæðu
sem er. — skal jeg ekki fara út i það, en
snúa mjer að öðrum ástæðum. sem eru
gegn frv.
Verður mjer þá fyrst fyrir að líta til
þeirrar reynslu. sem við höfum fengið af
]ieim erlenda hlutabanka. er við nú höfum og liliðstæður er þessum fyrirhugaða
banka hvað grundvöll og fjárframlög
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snertir. Jeg held, að sú reynsla liafi f'æi'1
okkur heim sanninn um það, hve mikill
fengur þaö var fyrir okkur að fá það útlenda fje. Hugsa jeg, að það sje almenn
skoðun, að það fje sje nú orðið alldýrkeypt, þegar tillit er tekið til allra þeirra
kvaða, sem því fylgdu, og afleiðinga þeirra.
Verð jeg að minnast á þetta. þótt af
skiljanlegum ástæðum sje ekki hægt að
fara langt inn á þetta mál nú við 1. umr.
Það er mín sannfæring. að slikum rekstri
sje best komið hjá þjóðbankanum. því ella
lendir hagnaðurinn hjá öðrum en landinu.
Er jeg því algerlega mótfallinn því. að
útlendir hlutabankar fái gróSann af slíkum starfsrekstri. En þá vík jeg að því.
sem jeg tel mestu hættuna í þessu máli.
()g það er það, að þegar þessir bankar
tiafa lánað mikið fje út. b;vði einstökum
mönnum og fyrirtækjum. og svo kemnr
það fyrir. sem reynslan hefir sýnt. að hagurinn hnignar. þá verður endirinn sá, að
bankinn leitar á náðir löggjafarvaldsins
um styrk og ýms hlunnindi. Hefir nú. að
niínu áliti. of langt veriö gengið í því
að styðja útlendan hlutabanka með hlunnindum. að ýmsu ieyti á kostnað og ábyrgð
þjóðfjelagsins.
Bankastarfsemin grípur inn í líf svo
maj-gra einstaklinga, að þeir. sem hafa orðið fyrir því láni. eða óláni, að komast í
skuldir við stofnunina eða á annan hátt
eru liáðir henni. þeir beita áhrifum sínum
til þess að hún verði styrkt og vernduð af
því opinbera. Þeir gera það ekki einungis
af lilífð við hluthafana. lieldur og af ótta
fyrir því. að stofnunin gangi annars of
hart að þeini við innheimtu skuldanna.
Búast má við óhollum afleiðingum af
þessu. einmitt vegna ótta viðskiftamannanna við kröfur hennar. Þetta hefir nokkuð komið í l.jós við reynslu á starfsemi
Alþt. 1S23. B. (35. löggjafarþing).

íslandsbanka; og hætt er við. að búast
mrgi við því sama um þessa stofnun og
aðrar líkar, sem upp kynnu að koma í
landinu.
Jeg get geymt að ræða þetta frekai’
þangað til málið kemur aftur fyrir deildina.
Hvað sem líðui- þeim ágóða, sem kynni
að leiða af þessari stofnun, þó að hún að
einhverju leyti kynni að veröa talin sem
fyiirtæki innlendra manna, þá tel jeg það
ekki afarþýðingarmikið atriði að fá þetta
fje inn í landið nú. Ein miljón krónur er
ekki stórfje eins og nú er ástatt, og þó að
hún kæmi inn í landið, mundu innlendir
menn varla hafa hagsmuni af því, lieldur
mundu útlendingar njóta þess. Xorðmenn
— eigendur hlutafjárins — nota það líklega að mestu í sínar þarfir. Það liefir
gengið svo, að þeir útlendingar. sem hjer
hafa starfað að atvinnurekstri, hafa fengið fje til sinna þarfa hjer á landi í bönknnum. en greitt það aftur inn í viðskiftareikning þeirra í erlendum bönkum með
útlendum gjaldeyri. Þetta veitir bönkunum allmikla hagsmuni nú. sem mundu að
mestu hverfa. þegar viðskifti útlendinga
minka við þá. vegna hinnar nýju stofnunar.
Margt fleira mætti segja um málið, þó
að jeg láti nú staðar numið. Jeg tók eftír því, að hv. flm. (JakM) vildi vísa frv.
til fjhn.. en hygg. að mönnum virðist mínar undirtektir eigi gera það fýsilegt, og
sýnist því, ef til vill, ástæða til að vísa
því heldur til einhverrar annarar nefndar,
sem væri því hlyntari. Með þessu vil jeg
ekki segja. að inín ábrif ráði svo miklu
í nefndinni. en þó gaúi verið, að þau
mnndu tefja það. ef nefndin klofnaði.
Málinu mundi því haganlegra að ganga til
annarar nefndar.
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Umr. frestað.
A 28. fundi í Xd., laugardaginn 24.
mars, var fram h a 1 d i ð 1. u m r. um
frv.

Jón Baldvinsson: Jeg býst nú raunar
við. að margir menn í landinu sjeu þeirrar skoöunar, að við þurfum að fá peninga inn í landið. Og þessi skoðun mun
aðallega sprottin af þeirri tregðu, sem á
því hefir verið að fá peningalán hjá hinum starfandi lánsstofnunum hjer. En þegar farið er að tala um að stofna hjer nýjan banka, eins og frv. það. sem hjer liggur fyrir, ráðgerir. þá liggur mest að
spyi-ja, hvernig honiim sje ;etlað að starfa
og á hvaða sviði. I’ess er hve;gi geliö í
frv. eöa aths. við það.
Þegar Islandsbanki var stofnaðiir. var
honuin sett sjerstakt hlutverk, sem sje að
styðja atvinnuvegina og verslun landsins.
Ef það er til þess aúlast. að þessi nýi
banki eigi að vera verslunarbanki. þá veit
jeg ekki, hvort hans er brýn þörf. Jeg
veit ekki, hvort nokkur tregða hefir verið
á fje handa þeim. sem starfa að verslunarrekstri og bankarnir hafa treyst til að
fara með fjeð.
Hitt er annað mál, að bankarnir hafa
ekki þorað að láta fje í vafasamt verslunarbrask; enda eru litlar líkur til. að þeir.
sem bankarnir trúa ekki fyrir fje. muni
freniur finna náð hjá þessum nýja banka
Jeg sje því áreiðanlega. að ekki muni
brýn þörf fyrir hann sem verslunarbanka.
Og um lán til sjávarútvegsins mun einnisr
hið sama gilda. Bankarnir munu veita
þeim fyrirtækjum rekstrarfje. sem þeir
treysta. En þá er eftir ein tegund lána.
sem er tilfinnanleg þörf á. og þaö eru
fasteignalán, sem lítill kostur hefir veriö
að fá undanfarin ár,

Alþingi hefir, 1921, afgreitt lög um
stofnun slíks banka. En hann er ekki farinn að taka til starfa og bólar ekkert á
lionum. A þessu sviði er þörfin áreiðanlega brýn, þar sem vitanlegt er. að bankarnir bafa algerlega kipt að sjer hendinni um lánveitingar til húsabygginga, og
sama gildir um lán til bænda; þeir fá ekkí
fje út á jarðir sínar. Þeir. sem ráðast í
húsabyggingar. þurfa nú að notast við
dýr víxillán. og þá er ekki von á, að húsaleigan geti orðið lág. Þessi ókjör auka
dýrtíðina í landinu.
Veðdeild Landsbankans er sama sem
lnett útlánum. Og bændur þeir, sem vildu
ba-ta jarðir sínar og húsakynni sín, mundu
mjög Jiurfa slíkra bankalána við. Að slík
hentug. löng lán hafa ekki fengist um
langan fíma. hefir átt stóran þátt í Jiví að
auka atvinnuleysið og dýrtíðina í landinu. Ætlar Jiessi fyrirhugaði banki að
veita fasteignaveðslán? Það gaúi brevtt
afstöðu minni til Jiessa máls, enda þóti
slíkf megi kaupa of dýru verði. En þó
mundi jeg þá skoða huga minn um málið.
En mjer virðist liggja nær að láta þann
banka taka til starfa, sem búið er að
stofna með lögum og ætlað er að starfa í
])i?ssu skyni.
Um rjettindi þau, sem krafist er stofnuninni til handa. hefi jeg það að segja.
að þau eru mikil. þn að þau sjeu í aths. við
frv. ekki talin meiri en aðrir bankar hafi
nú. Jeg hygg. að rjettindin sjeu að sumu
leyti meiri en Islandsbanki fjekk í byrjun.
Ilann hafði þá ekki rjett til að taka við
sparisjóðsfje. Þá heimild fjekk hann seinna
hjá landsstjórninni. og var talið mjög
vafasamt, að stjórnin hefði getað veitt
bankanum þau hlunnindi. Það var fári'ð
í kringum lögin og kallað ,,innlánsfje“, en
ekki sparisjóðsfje. En það er rjett, ís-
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landsbanki fjekk seðlaútgáfurjettinn, en
þann rjett er nú búið að taka af lioiiuin.
Eitt er það, sem gott væri að fá upplýsingar um við þessa umræðu, en það er,
hversu mikið fje væntanlegir leyfishafar
hafa fram að bjóða, og að öðru leyti
hvernig það skiftist. Það fje. sem tekið
yrði úr sparisjóðsdeildum hinna bankanna
hjer og flutt í þennan nýja banka. eykur
ekki peningamagnið í landinu og verður
engin viðbót, þótt það sje fært til. En það
stofnfje, sem frá útlöndum kann aö koma.
bætist við fjárveltuna í landinu.
En ef nú svo er, að Landsbankinn hafi
nægilegt lánstraust erlendis, þá væri betra
og eðlilegra, að liann notaði þetta lánstraust sitt til þess að fá það erlenda fje.
sem við þurfum á að lialda.
Að fje það, sem keinur inn í landið með
stofnun liins nýja banka, verði til þess að
bæta gengi íslensku krónunnar, fer auðvitað eftir því, liversu mikið það verður.
En vel má þess gæta, að það verða útlendir menn, sem hirða hagnaðinn af
fjenu, og þeir peningar fara aftur út úr
landinu.
En þó skal því ekki neitað, að fjeð getui' haft áhrif til bóta í þessu efni í bili.
Sjerrjettindin, sem þessari fvrirhuguðu
bankastofnun eru ætluð, eru eins og áður
getur jafnvel meiri en farið var fram á
fyrir íslandsbanka í upphafi. Þau eru
hvorki meiri nje minni en undanþága fré
þremur gildandi lögum, þ. e. tekjuskattslöguniun. hlutafjelagalögunum og sveitarstjórnarlögunum; og getur vel verið. að
uin undanþágur frá fleiri lögum sje að
ræða. T. d. mætti hugsa sjer, að ætlunin
væri. að bankinn sje undanþeginn því að
greiða lögboðin gjöld af húseignum. sem
hann kann að eignast; svo fast er að orði
kveðið í frv. um undanþágu frá livers-

konar gjöldum. Jeg veit ekki, hvað háttv.
flm. ætlast til, að þessi rjettindi nái langt.
En eftir frv. mætti vel búast við því, ef
bankinn eignaðist hús hjer í Reykjavík,
að hann þættist undanþeginn slíkum gjöldum. þótt lögmælt sjeu.
Þá er að líta á þær tryggingar, sem
bankanum er ætlað að setja fyrir meðferð
sinni á sparisjóðsfje.
Það getur ekki talist míkil trygging,
er sett er fyrir því. þótt 1 /K, hluti þess skuli
trygður með verðbrjefum. Sú trygging
nær skamt, ef illa fer. Ríkinu er heldur
enginn umráðarjettur ætlaður yfir bankanmn. Það var þó svo með Islandsbanka
í byrjun. að ríkinu var að minsta kosti í
orði trygður fullkomiiin umráðarjettur yfir honum. Og þó að þetta hafi raunar gefist miður vel í framkvæindinni, þó er það
t kki lögunum að kenna, heldur þeim mönnum. sein með það vald hafa farið. Hjer er
ekki slíku að heilsa; lijer liggur eftirlitið
frá ríkisins hálfu í rjettinuni til að kjósa
nint endurskoðanda af þremur. sem auðvitað fær engu ráðið. nema bankinn sjálfur
vilji góðfúslega taka till. lians til greina.
Líka er í frv. og athugasenidununi mjög
óljóst kveðið á um það. livernig stjórn
bankans skuli háttað. Að vísu er gert ráð
fyrir. að meiri hluti bankastjórnarinnar
sje íslenskir menn. búsettir á Islandi,
en það er þó ekki vel Ijóst. hvorki í frv.
yjált'u nje í atlis.. því að þar er gert ráð
fyrir. að bankaráð hafi stjórn bankans á
hendi. og á það að hafa daglegt eða nær
daglegt eftirlit með því, sem gert er. En
eftir þeim skilningi. sem nienn hjer leggja
í baukaráð. þá er þetta ekki vel tryggilegl. og að minsta kosti er bankaráð Islandsbanka kunnugt að því að hafa ekki
í'ylgst sjerstaklega vel með athöfnum bankans. En alt er þetta á liuldu í frv.
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Jeg sje því ekki, að öllu athuguðu,
hvernig bankinn getur farið fram á þessi
iniklu hlunnindi, og verð að telja algerlega rangt af Alþingi að fara að samþvkkja slík heimildailög sem þessi. Þótt
ef til vill sje alveg nauðsynlegt fyrir okkur að fá fje inn í landið. þá má samt
kaupa það of dýrt, og svo er með þessi
rjettindin; svo stórfeld eru ])iiu. Það er
Iíka lítt hugsanlegt. að ríkissjóður hafi
nokkurn arð af fyrirtiekinu. en það á hinn
hóginn laust við allar skyldur og skatta
til ríkis og bæjarfjelags. ()g þótt ríkissjóður mætti gera ráð fyrir að fá einhvern
tíma tekjur af hankanum, sem svara 10—
12 þús. kr., þá er varla fyrir þeirri tekjuvon að gangast, því lijer er sveitarsjóður
og ríkissjóður sviftur tekjum af starfandi
fyrirta*ki með útlendu fje og fyrirtækinu
veift hlunnindi til að starfa hjer fram yfir innlend fyrirtæki. Að öllu þessu athuguðu geri jeg ekki ráð fyrir. að geta ljeð
frv. fylgi mitt. og hýst varla við því. að
þær upplýsingar komi í inálinu. sem breyti
skoðim minni á því nokkuð til raunii.

Flm. (Jaárob Möller): Jeg ætla að
byrja með því að taka það fram. að jeg
býst ekki við. að geta gefið neinar þær
upplýsingar í þessu máli. sem brevtt fái
áliti háttv. samþm. míns, '2. þm. Reykv.
(JB). Jeg geri nefnilega ekki ráð fyrir
því. að það hefði nein áhrif á hans skoðun, hversu góðar upplýsingar sem jeg
kæmi með, því það er vitanlegt, að afstaða hans er fyrirfram ákveðin. Mætti
mönnum þó koma það undarlega fyrir
sjónir, því ætla mætti. að þeim mönnum.
sem hann er aðallega fulltrúi fyrir, þætti
ekki lítils um vert að fá fje inn í landið
til þeirra fyrirtækja, sem þeir hafa aðallega atvinnu við. Hann ætti þó að vita
um, hvernig ástatt er um togarana, sem

liggja núna inni í höfn, sökum þess. að
þeir fá ekki fje til rekstrar. Honiun ætti
þó ekki að þykja einskisvert að fá því
hreytt. Annars hýst jeg ekki við því, að
hann sjái þetta ekki, heldur standi flokkskredda að haki. sem jeg leiði minn hest
frá að kveða niður. En sumar móthárur
haiis falla saman við athuganir liv. þm.
Ak. (MK), þótt hann annars tæki aðra
afstöðu til málsins, og er ekki úr vegi að
fara nokkuð út í þau atriði.
Sanieiginlegt með háðum þessum hv. þm.
er það, að þeim finst sá agnúi vera á frv.,
að hæjarfjelag og ríkissjóður missi tekna
við það. En ]>etta er sýnilega rangt. því
væri hankinn el^ld stofnaður, þá er vitanlegt. að ríkissjóður og bæjarfjelag fá engar tekjur af honum, og er því ekkert að
missa. En eins og frv. ber með sjer. þá
fær bæjarsjóöur og ríkissjóður tekjur af
bankanum, ef vel gengur; auk þess sem
hann hlýtur að veita ýmsum mönnum at> innu. sem að sjálfsögðu greiða gjöld til
ríkis og bæjar. Og vitanlega á bankinn
sjálfur að greiða fasteignaskatta; það
er aðeins útsvarið til bæjar, sem hann
er undanþeginn. og tekjuskatturinn til
ríkissjóðs takmarkaður. Háttv. þm. Ak.
(MK) talaði á þann veg. að halda mætti.
að hann þekti allar bankastofnanir að illu
einu, og gat hann þess, að margir óskuðu
að ísland.shanki hefði aldrei verið stofnaður. Það má vel vera. að sumum sje svo
farið, en ýmislegt mundi þó líta öðruvísi
út hjer. ef hann hefði aldrei komist á fót.
Og þótt peningatap hefði þá ef til vill
ekki orðið hjá einstökum inönnum. þá er
þess vel að gæta. að það hefði aðeins verið vegna þess. að ekki hefði verið svo í
haginn húið fyrir menn, að þeir gætu ráðist í neitt. En öllum fyrirtækjum fylgir
nokkur áhætta; sú hætta er altaf til staðar, en án þess að hætta einhverju verða
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engar framfarir, lieldur tóm kyrstaða um hátt og Islandsbanki. En lijer er öðru
aldur og æfi. Og megi ekki stofna nýjan máli að gegna, þar sem íslandsbanki er
banka fyrir þessar sakir. þá væri alveg aðalseðlabanki landsins.
Háttv. samþm. minn (JB) hreyfði ýmseins mikil skynsemi í því að hætta allri
útgerð. vegna þess að manntjón og skip- um mótbárum. Ilann spurði um það, hvað
tapar geta af því hlotist. Sú hætta er alta' bankanum yrði ;etlað að starfa. Það er
við hendina og verður varla uniflúin. Það ekki sjerstaklega til tekið. en auðvitað er
er sorglegt. en hjá því verður ekki komist. lionum ætlað að annast venjuleg bankaHáttv. þm. Ak. (MKl talaði líka um viðskifti, sjerstaklega útgerð, en fasteignaþað, að þessum banka væri aðallega ætlaö veðbanki býst jeg ekki við að hann verði.
að starfa að norskum viðskiftum og þau Og hvað svo sem liann tæki fyrir, þá
viðskifti væru tekin af hinum bönkunum mundi liann altaf ljetta á hinum bönkog liefðu verið sjerstaklega hagstæð fyrir unum. Þeir myndu þá t. d. frekar hafa
þá, sökum þess, að norskir útgeröarmenu fje aflögu til fasteignalána. Hvað því viðliefðu lagt fje inn í bankana til útgeröar- víkur, að hjer sje engin þörf á viöskiftainnar að sumrinu. Það er satt. að það banka. þá liggur í augum opið, að það er
átti sjer stað. en hins vegar er ótímabært sagt út í loftið. Háttv. þm. (JB) talaði
að tala um það nú, þegar útgerðin er að einnig um lilunnindin, sem þessum nýja
mestu leyti að komast í liendur innlendra banka væri ætlað að njóta. og vitnaði til
manna, eins og líka á að verða. En þar af Tslandsbanka. En hann mintist þó ekki á
leiðir, að eftirleiðis þurfa íslenskir út- seðlaútgáfurjettinn. sem sá banki hefir, en
gerðanuenn að afla sjer rekstrarfjár hjw. þessum nýja banka ekki liins vegar ætlað
en fá það ekki i Xoregi. Þörfin hefir því að njóta hlunnindanna lengur en íslaridsaukist við breytinguna. Ilitt er það, að banki liefir seðlaútgáfurjettinn.
síldveiðarnar hljóta altaf að skapa mikil
llvað viðvíkur sparisjóðsfjenu og áætlviðskifti við Xoreg, og ekki nema eðlilegt uninni við það. þá er slíkt umtal engin
að þessi nýi banki tæki að sjer mikið af ný bóla. En það er samt tómur orðaleikur.
þeim. Og þaö væri ekki nenia hagræði að Spai isjóðstje mundi bankinn altaf fá.
því fyrir hina bankana og gerði þeim annaðhvort beint eða óbeint. Meira að segja
auðveldara að standa straum af því. sem er engin ástæða til að halda. að bankþá er eftir. Og eitt er víst, ef áhætta iim fengi ekki sparisjóösfje. þótt hann
fylgir öllum bankarekstri, eins og liv. þm. fengi ekki heiinildina, sem frv. fer fram
Ak. (MK) leggur svo mikla áherslu á, þá á: aöeins mundi það verða undir öðru
verður þeirri áliættu dreift á fleiri liend- nat'ni. Og hvaö trygging þessa snertir, þá
ur, eftir því sem bankarnir verða fleiri. er það ekki ver trygt í þessum fyrirhugAnnars get jeg þakkað liáttv. þm. Ak. aða banka en gert er ráð fyrir í sparisjóðsfyrir undirtektir hans í þessu máli. Yfir- lögunum. Því auðvitað er það ekki aðleitt var liann því ekki sjerstaklega mót- eins trygt með þeim 10',' af sparisjóðsfallinn. þótt hann hins vegar bæri í brjósti fjenu. sem bankinn skal. samkvæmt frv..
óttann um áhættuna, sem af þessu fyrir- hafa utan við veltuna í auðseldum verðt<æki gæti stafað. og bjóst við í því sar.i- brjefum. heldur er það trygt með öllu
bandi, að fyrir gæti komið, að bankinn hlutafje bankans. Sami háttv. þm. talaði
yrði síðar að leita á náðir ríkisins á sama um undantekningu frá þrennum lögurn, er
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frv. heföi í för meö sjer. En þetta er misskilningur, og þó afsakanlegur Frá lilutafjelagalögunum. þarf enga undanþágu. I
þeim lögum er livergi gert ráð fyrir því.
að meiri Jiluti hlutafjárins sje innlent.
enda ómögulegt að hafa eftirlit með því.
ileð tekjuskattslögin er það sama að segja.
því hjer er aðeins farið fram á nokkra
ívilnun í tekjuskatti um stuttan tíma. Og
þó svo væri, að bankinn ætti aö sleppa við
skattinn algerlega, þá væri engin ástæða til
þess að vera á móti frv. þess vegna. Því
um tvent er að velja. Ef engin hlunnindi
væru veitt, yröi enginn lianki stofnaöur.
og væri þá um engar tekjur af lionuni aö
ræða: og sama er um útsvarið að segja. en
liins vegar bersýnilegur gróði að því fyrir bæjarfjelagiö, ef hann væri stofnaður.
Þá var að því fundið, að ríkiö sjálft
eða ríkisstjórnin heföi ekkert eftirlit með
bankanum og engin afskifti af lionuin. En
samanburður í því efni viö Islandsbanka
á hjer ekki við. þar sem hann er seölabanki en liinn ..prívat''-banki. Og mjer
vitanlega standa slíkir bankar hvergi undir eftirliti ríkisstjórnanna. En vitanlega
verður liankinn þó að sjálfsögðu háður því
almenna bankaeftirliti, sem lijer kann að
verða lögskipað, aö minsta kosti samkvivml
spai isjóðslögunum. ef liann f;er sparisjóðsrjettindi.
Jeg lield líka, að það v;eri að öðru leyti
eftirsóknarvert og æskilegt að fá hjer
þriðja bankann, sem óháöur væri öllum
pólitískum áhrifum. Það mundi vafalaust
hafa góð áhrif á bankaviöskifti í landinu.
seni hingað til liafa verið nokkuð einokunarkend, eða í þá áttina. ef svo má segja.
Þaö væri að minsta kosti gott að fá meiri
samkepni. Jeg veit að vísu. að þetta fellur
ekki saman viö skoðanir háttv. samþingismanns míns (JB). en það þarf nú ekki
að vera verra fyrir það. Yfirleitt er jeg

talsvert hissa á þeirri niðurstöðu. sem
liann komst að að lokum. Því forsendurnar, að svo miklu leyti, sem þær voru
nokkrar. voru smávægilegar eða fjarri lagi.
svo að yfirleitt má segja, að röksemdafærsluna fyrir niðurstöðunni hafi vantað. og
þá fer nú að fara glansinn af niöurstööunni sjálfri.
ATKYGR’.
Erv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv.
og til fjárhagsnefndar með 1S slilj. atkv.

Á 53. fundi í Xd.. mánudagiun 30. apríl.
var frv. tekiö til 2. umr.
448 og 461).

(A. 161. n.

Frsm. meiri hl. (Jakob Möller): Það
;etti ekki að þurfa aö liafa langar umræður um þetta mál nú. eins og síldarfrv., sem
seinast var fjallað um. þó að sumir telji
þetta ef til vill mikilvægara. Þetta mál er
búið að liggja svo lengi fyrir þinginu. að
þm. eru vafalaust búnir að mynda sjer
ákveðnar skoöanir á því. og er þá þýðingarlítið að halda um það langar ræður.
Jeg vil aöeins geta þess, sem vakir fyrir
meiri hl. nefndarinnar, er vill að frv.
verði samþykt. Aleiri hl. álítur ávinning
fvrir landið, að þessi banki verði stofnaður. því að þjóðin ætti þá kost á meiru
af erlendum gjaldeyri. í öðru lagi er því
svo variö. að báöir bankarnir. sem hjer eru
fyrir. eru í raun og veru ríkisbankar. og
líta margir svo á, að nauðsynlegt sje að
koma hjer upp einkabanka líka.
Af því að þeir bankar. sem bjer eru fyrir. njóta ekki einungis sömu hlunninda og
farið er fram á handa þessum nýja banka.
Jieldur miklu meiri, sem fólgið er í lánuin
og ábyrgöum frá ríkinu, þá er ekki hægt
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að liugsa sjer, að neinir sjái sjer fært að þeir njóti sæmilegs trausts. En ef skortur
stofna hjer banka, nema hann fái líka ein- er veltufjár til atvinnuveganna, verður að
hver hlunnindi. Að öðrum kosti gæti liann afla viðbótarinnar annaðhvort með því
ekki staðist samkepnina. Bankinn verður að auka fast starfsfje bankanna eða með
því ekki stofnaður nema hin umbeðnu auknum lánum. A þingi 1920 var því
hlunnindi fáist.
beint til stjórnarinnar að athuga, hvort
Nefndin liefir þó álitið fært að gera ekki væri fært að auka starfsfje Landsnokkrar breytingar á frv.
bankans með hlutafje. Hefir ekkert verið
I fyrsta lagi, að bankanum verði ekki gert í þá átt. og hygg jeg að ekki veiði
veitt regluleg sparisjóðsi jettindi. enda tel- gert. Lhn að auka hlutafje íslandsbanka
ur meiri hl. nefndarinnar. að það skifti vei'ður varla að ræða í náinni framtíð.
ekki svo miklu máli. hvort liann hefir þau Það er því ekki sjáanleg nema ein leið
eöa ekki. Ilitt er aftur á móti alstaðar til að afla atvinnuvegunum meira rekstrvenja. að bankar veiti móttöku innlánsfje. arfjár. sem sje að stofna nýjan banka.
enda þótt það sje ekki 'sparisjóðst'je. og Því að jafnvel þó að liægt væri að afla
það er þessum banka :etlað að gera. Háttv. bönkunum. sem fyrir eru. meira lánsminni hl. telur þetta lítilsverða breytingu. trausts, þá er sú leið mjög varliugaverð
því að bankinn fái þá innlán. sem jafn- að byggja alt of mikið á því. Ilöfum við
gildi sparisjóðsrjettindum. En þetta er fengið að kenna á því áður.
ekki rjett, því ávalt er talin vera meiri
Meiri hl. nefndarinnar er því fylgjandi
trygging fyrir því fje, sem er í sparisjóði. þessuin heimildarlögum, er gera ljettara
heldur en því. sem lagt er inn sem inn- fyiir um stofnun þriðja bankans; fyrst
lán. Menn munu því yfirleitt leggja fje og fremst at' því að hann eykur rekstrarsitt inn í sparisjóð Landsbankans lieldur fje í Iandinu. og tryggir í öðru lagi lánsen í þennan banka.
traust þess.
I öðru lagi taldi nefndin rjett að hækka
Ifáttv. minni hl. nefndarinnar hefir
skattgjaldið til ríkissjóðs af hreinum aiði skrifað langt nefndarálit, og í því er fátt
bankans. þegar búið er að draga frá það, nýtt eða verulegt, sem ástæða er til að
sem ákveðið er til varasjóðs o. fl.. eins og minnast á. Ilann talar um. að við viljum
sjest á þskj. 448. Þetta munar allverulegu fara með bankana eins og verslanir. sem
frá því, sem upphaflega var liugsað.
þrífist nú líkt og kýrnar forðum á EgyptaAnnars sjest það glögt. liver nauðsyn landi. Þetta er að skjóta yfir markið.
er á þessari nýju bankastofnun. þegar at- Iljer eru nú starfandi aðeins 2 bankar.
hugað er, hversu viðskiftavelta landsins og þó að við bættist sá þriðji. getur það
hefir aukist; er ljóslega sýnt fram á þetta ekki leitt til hættulegrar samkepni. Hinn
í nefndaráliti nefndarinnar frá 1920. Frá vauitanlegi ríkisveðbanki hefir sitt sjerstaka
því að Landsbankinn var stofnaður til svið. alveg óskylt starfsviði venjulegra
1904, er íslandsbanki var stofnaður. þre- viðskiftabanka.
Þá getur hann um væntanlegan samfaldaðist útflutningurinn. en síðan liefir
hann fimmfaldast. Þar við bætist. að fjár- vinnubanka. Það skvldi gleðja mig, ef
kröggur hjer heima fyrir og erlendis gera hann yrði stofnaður; en mjer er bara ekki
stórum erfiðara fvrir um lánstraust bank- ljóst. hvaðan hann ætti að geta fengið
anna, þó að ekki verði annað sagt en að veltufje og hvernig hann getur bætt úr
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gjaldeyrisþörfinni. Jeg geri líka ráð fyrir.
að lionum muni ætlað sjerstakt verksvið;
hann mun hafa sína sjerstöku stuðningsnienn, og þá um leið ákveðna viðskiftavini, Þessi nýi banki getur því ekki spilt
fyrir stofnun samvinnubanka.
Þá gerir háttv. minni lil. mikið úr þeim
hlunnindum. sem bankinn eigi að fá.
Jeg dreg enga dul á það, að þau eru töluverð; annars væri ekki liægt að stofna
bankann, og ef hlunnindin væru ekki ólijákvæmileg, hefði þetta frv. ekki fram komið; þá hefði bankastofnunin ekki verið
lögð undir atkvæði háttv. þm. Ak. (MK).
nje annara liáttv. þm., og hann ekki þurft
að skifta sjer af honum. Þaö er meiningin
að veita nýja bankanum sem líkasta aðstöðu og hinir bankarnir njóta gagnvart
bæjarfjelaginu og ríkissjóði. En liins vegar
missir hvorki ríkissjóður nje bæjarsjóður
neins í, þó að bankanum sje slept undan
skattgreiðslum, því yrði það ekki gert.
fengi hvorugur sjóðurinn þó tekjur af
honum, því að hann yrði þá alls ekki
stofnaður.
Jeg get tekið undir það með háttv.
minni hl.. að ekki megi veita bankanum
hlunnindin fyrri en hlutafjeð er innborgað; enda liggur það í hlutarins eðli. að
slíkt verður ekki gert.

Frsm. minni hl. (Magnús Kristjánsson): Jeg er fullkomlega sammála háttv.
frsm. meiri lil. (JakAI). að langar umræður um þetta mál hafi litla þýðingu. og
það því fremur. sem jeg ætla, að búið sje
að starfa svo rækilega um langan tíma
að því að afla þessu máli fylgis á meðal
þingmanna. En þrátt fyrir það, er það
alls ekki sannað, að málið sje eins holt
þjóðinni eins og háttv. frsm. meiri lil.
vill halda fram. Má vera, að það sje hans
sannfæring; ekki vil jeg draga það í efa,

að svo sje. En jeg liefi þó álitið. að hann
væri s-á maður. sem vænta mætti að bæri
nokkurt skyn á þessa hluti. Þess vegna
undrar mig, að hanu skuli halda því fram.
að þessi nýja bankastofnun verði ekki til
að spilla fyrir þeim bönkum. sem fyrir eru
og gera þeim meira ógagn en gagn: og
enn fremur þeim banka, sem bráðlega á
að stofna. I þessu landi veltur mest á því.
að bankaviðskiftin út á við sjeu rekin á
heilbrigðum grundvelli; en ef fulltrúar
þjóðarinnar láta sjer i ljettu rúmi liggja.
hvort staðið er í skilum. hvort heldur er
af hálfu rikisins eða einstakra manna. þá
fer það að verða skiljanlegt. að þeir vilji
óspart veita útlendu fje inn í landið. Ef
ekkert þarf að hugsa um. hve nær kemur
aö skuldadögunum. þá mætti máske telja
gott. að hver og einn fengi að krafsa saman sem mest lánsfje til eigin nota og vafasamra fvrirtækja. En jeg er aftur á móti
sannfærður um. að það er hvorki holt eða
beppilegt fyrir bankana eða þjóðina að
stofna til meiri skulda við útlönd en oiðið
er. Þvi er haldið t'ram at’ flutningsmönnum þessa frv.. að landsnienn fái með því
greiðari aðgang að fje til verslunar og
útgerðar. Má vera aö svo sje. en það getur
brugðið til beggja vona. hversu mikið gott
mundi af ]>ví leiða. eins og nú er ástatt.
Jeg skal geta þess, að jeg tel okkur ríða
langmest á að grynna á skuldunum erlendis. Jeg hygg það sje flestuni Ijóst. aö
atvinnuvegirnir standa nú svo völtum
fæti. að það er mjög liæpið. að menn geti
farið að ráðast í kaup á nýjtun og dýrum
tiekjum, t. d. til sjávarútvegs. En verði
það ekki gert. þá er ekki þörf á auknu erlendu fje til útvegsins: jeg býst heldur
ekki við. að það sje ætlunin. Enda eru
söluhorfur á afurðunum þannig, að það
er ekki nokkurt vit í að hvetja menn til
aukinna framkvæmda á þvi sviði. Þetta
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vænti jeg. að háttv. frsm. meiri hl.(JakM)
sjái og skilji við nánari athugun. Þá segja
suniir. að nauðsyn sje á þessu fje til landbúnaðarins. En þó að þörfin sje þar brýnust og það gæti talist vel verjandi að
taka erlent lánsfje lianda honum. þá vita
allir, að það er ekki til þess ætlæst af forgöngumönnunum, að varið verði fje úr
þessum banka til ræktunar landsins.
A þá að verja því til verslunarrekstrar
eingöngu ? Ef það er tilgangurinn
jeg geri ráð fyrir. þá verð jeg að segja.
að jeg álít að gengið hafi verið altof langt
í því á undanförnum árum að leggja fje
í verslunarveltuna, enda er það vitanlegt.
að miklu af því fje liefir verið varið illa
og þjóðinni til tjóns. Jeg get því ekki oröið liáttv. frsm. meiri lil. (JakM)
samferða eða álitið þetta útlenda bankafje
eins mikinn feng og hann virðist gera.
Ilann sagði. að hjer væri margt að gera
og að nauðsynin væri auðsæ: en mjer
nægði ekki þessi rökstuðningur hans.
Iláttv. frsm. meiri hl. fullyrti. að þar
sem nú störfuðu aðeins tveir ríkisbankar
í landinu, þá væri nauðsynlegt og vel við
eigandi að stofna þriðja bankann. sem
einkabanka. Jeg get ekki fallist á. að þetta
sje rjett. Jeg veit ekki. við hvaða lög það
styðst, að Islandsbanki sje ríkisbanki. og
mótmæli því eindregið.
Jeg get ekki fallist á þá skoðun, að
ríkinu beri skylda til að standa straum
af þessum banka, og er auðvelt að
sanna, að sú röksemdaleiðsla hv. frsm.
meiri hl. getur ekki staðist
Þá var eitt atriði enn í ræðu hv. frsm.
meiri hl.. sem raunar þýðir ekki að deila
mikið um. en sýnir þó ljóslega skýrleikann í liugsun hans og röksemdum.
Hann hjelt því nefnilega fram, að það
væri alt annað, að bankinn hefði rjett
Alþt. 1923, B. (35. löffg-jafarþinff).

til að taka á móti innlánsfje en að hann
hefði sparisjóðsrjettindi. En jeg fæ ekki
betur sjeð en að hjer sje einungis um
orðanmn að ræða. Hann sagði, að menn
hefðu það ósjálfrátt á meðvitundinni, að
niunur væri á þessu. Þetta verð jeg að
halda veigalitla röksemd, enda er ekki
við því að búast, að maður, sem veit betur en liann segir, vilji hætta sjer út í þá
torfæru að rökstyðja þetta nánar.
Þá vil jeg minnast á eitt atriði, sem
liv. frsm. meiri hl. gat um við 1. umr.
Mjer þótti ekki ástæða til að svara því
þá. með því að jeg bjóst við, að málið
mundi koma til 2. umr., eins og líka er komið á daginn. Hann var að tala um það,
að sjer kæmi einkennilega fyrir sjónir,
að menn væru að hreyfa mótmælum gegn
svona þörfu máli, og fann ekki annað
orð yfir það en að það væri flokkskredda.
sem rjeði þvi. Þessu finst mjer víkja
undarlega við, þar sem mjer er ekki annað kunnugt en að sumir hv. þm. þess
flokks. sem sneiðina niun hafa átt, sjeu
flm. frv. Er því ástæða til að fullyrða, að
þessi ummæli sjeu gripin úr lausu lofti.
Við þetta sama tækifæri mintist hann
enn á það, að landið gæti einskis mist í
\ið það. þótt bankanum væri veitt skattfrelsi, og yrði það undir öllum kringumstæðum fremur til gagns en ógagns.
Þessi unnnæli geta ekki talist viðeigandi.
nema þá ef vera kynni, að þau þæt'U
frambærileg í málsinnjeggi einhvers sniðugs málfærslumanns, en hjer á þessum
stað er engin von til þess, að þau verði
tekin sem góð og gild vara.
Xæst vil jeg þá snúa mjer að tillögum
meiri hl. nefndarinnar um tekjur ríkissjóðs af bankanum. Þó hún hafi bætt
þau ákvæði nokkuð frá því, sem var
upphaflega í frv. flm., þá verður þó tæp-
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lega sagt. að þau sjeu viðunanleg. Jeg
hefði þó getað búist við, að hv. frsm.
meiri hl. myndi eftir, hvaða skoðun hann
hafði fyrir þremur árum síðan, er samskonar mál var til umræðu hjer í þinginu.
Þá viðhafði hann ummæli, sem hann nú
er horfinn frá. Vera má að breyttar
kringumstæður rjettlæti þetta liverflyndi.
en jeg fæ þó ekki sjeð í hverju það
liggur.
ÞaS stendur m. a. í nefndaráliti samskonar nefndar á þinginu 1920. að ekki sje
nenia sjálfsagt. að landsmenn sjálfir hafi
öll yfirtök slíkrar banka-starfsemi. En
langur vegur er frá, að með frv. sjálfu
eða till. meiri hl. nefndarinnar sje því
náð, sem þá var talið svo nauðsynlegt.
Það hefði máske verið rjett af minni hl.
að koma með brtt. við frv. þetta, sem
iæri í líka átt og nál. 1920. En skoðun
mín er sú, að æskilegast sje, að málið
nái alls ekki fram að ganga. enda liefðu
brtt. orðið að vera svo gagnorðar, að
lítið hefði orðið eftir af upphaflega frv.
Þá er það annað atriði í nál. 1920.
seni sýnir, hversu mönnuni hefir þá ]>ót t
nauðsynlegt, að sem trygffilegast væri
um alla hnúta búið, þar sem kveðið er
á um það, hvað gróði bankaus megi vera
mestur. Ekki eru sýnileg nein ákvæði um
þetta í frv. núna. En vel má vera. að bv.
1. þm. Reykv. (JakM) taki við 3. umr.
upp í frv. þau ákvæði, sem hann taldi
óhjákvæmileg þá, og væri það auðvitað
til mikilla bóta.
Þá er þriðja atriðið og ekki óverulegt,
þar sem nefndin frá 1920, sem jeg hefi
minst á. telur það sjálfsagt, að fyrirfram sje trygt, að meiri hluti hlutafjárins sje innlent. En í þessu frv. er öðru
nær en það sje gert að skilvrði. Jeg
vona, að hv. þm. skilji, að ekki sje
ófyrirsynju þó á þetta sje minst nú, því
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þá var málið sótt af miklu kappi og
það almenn ósk og vilji, að um þetta
atriði væri sem tryggilegast búið.
Það er margt fleira í þessu nál. frá
1920. sem vert væri að minnast á, en
jeg vil þó ekki tefja tímann með því
núna. Frv.. sem hjer liggur fyrir, virðist að öllu athuguðu hafa fvrst og fremst
fyrir augum hagsmuni hluthafanna, en
hag ríkissjóðs og almennings miklu ver
borgið. Jeg get því til sönnunar bent á
það. að sá arður. sem gert var ráð fyrir
1920 að rnini til ríkissjóðs. er miklu
hærri en sá. sem þetta frv. ætlast til.
Raunar er nokkuð úr þessu bætt með tillögum nefndarinnar, því hún hefir breytt
ákvæðinu svo. að hann er þó ekki nema
lijer um bil helmingi lægri nú en hann
var þá áætlaður. Hefir nefndin með
þessu sýnt virðingarverða viðleitni í þá
átt að bæta nokkuð úr skák, en fer þó
svo skamt í því, að það getur alls ekki
talist nægilegt. En auðvitað er það á
valdi þm. sjálfra að sýna. liversu lítilþægir þeir eru fvrir ríkisins hönd.
Jeg þykist nú hafa sýnt fram á, að
það. sem um getur í nál. minni hlutans,
hafi við nokkur rök að styðjast, og vil
enn taka það fram, að það er óhugsandi, að stofnun líks banka og þessa
geti á nokkurn hátt bjargað þjóðinni úr
þeirri fjárhagskreppu. sem nú er. Það
er fjarri sanni, að svo sje. Því ef við
þyldum að taka frekari lán í útlöndum,
þá er jeg sannfærður um það, að bankarnir hjer, að minsta kosti Landsbankinn, eru fullkomlega færir um að útvega
það rekstrarfje, sem atvinnuvegirnir
þurfa við. En það eru takmörk fyrir því,
hvað mikil lán sje heppilegt að taka, því
menn mega ekki loka augunum fyrir því,
að eiuhverntíma dregur að skuldadögunum og að fyrir því verður að sjá, að
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greiðslur geti átt sjer stað á rjettum tíma.
En þegar skynseminnar er gætt. er það
svnilegt, ab okkur er ekki fært að leggja
mikið aukið fje í atvinnuvegina nú sem
stendur. því ekki er annað fyrirsjáanlegt.
því miður. en að áframhaldandi tap verði
á rekstri þeirra í framtíöinni. Þessi eina
ástæða er í sjálfu sjer næg til þess. að jeg
tel ekki eftirsóknarvert að fá þennan
banka. einkum þar sem fullráðin er stofnun Ríkisveðbankans. Og jeg er svo lijartsýnn. að jeg tel vafalaust. að útvega mætti
honum nokkurt veltufje. þó það ef til vill
yrði ekki eins mikið og sumir kynnu að
telja æskilegt.
Jeg skal svo ekki í bráðina orðlengja
þetta meira, en get þó ekki látið hjá líða
að geta þess. aö mjer þykir vel farið,
hversu mætir menn það eru, sem fyrirliugaðir eru í stjórn bankans, þar sem það
er sýnilega úrval bænda og annara al
vinnurekenda. Býst jeg líka við. að forgöngumönnum þessa fyrirtækis liafi ekki
þótt það litlu skifta að fá t. d. bændur í
stjórn fjelagsins. Ilefir það eflaust átt að
gefa fyrirtækinu viðfeldnari og þjóðlegri
blæ.
Og svo þetta að lokum: hó að niaður
hafi annars engan rjett til þess að spá
málefninu nokkrum hrakspám. þá ga*ti
jeg þó ímyndað mjer. að eins og fjánnálaástandið er erlendis og ekki hvað síst í
Xoregi, þar sem mestra fjárframlaga er
vænst, þá gæti brugðið til beggja vona.
að handbært fje fáist til bankans. þegar á
skal herða, enda skaðlaust þótt svo færi.
Raunar er ekki hyggilegt að byggja vonir
á slíku. Og allra síst mun þurfa að vænta
þess. að bankinu. þótt hann komist á fót.
muni geta bætt úr þörfum allra nianna,
og síst að hann geti-læknað „spekulations-

græðgina“. sem þjáir svo marga menn nú
á dögum. því hún virðist vera nokkum
veginn takmarkalaus.
Jón BaJdvinsson: Það ætlar að verða
furðulítið rætt um þetta mál, og gefur
það bendingu um það. að forlög þess sjeu
fyrirfram ákveðin og háttv. þm. telji, að
það sje víst. hvernig fari. og má vel vera
að svo sje. Jeg vildi þó gera fáeinar athugasemdir, en lofa þó liv. deild um leið
að lengja ekki umræðurnar fram úr hófi,
því afstaða mín til þessa máls er óbreytt
frá því, er það var til 1. umr.
Jeg vil þá fynst lýsa yfir því. og leggja
áherslu á það. að svo virðist ekki sem
skortur sje á fje hjer í landi eins tilfinnanlegur og forgöngumenn þessa fyrirtækis vilja vera láta. Það hefir verið látið
ómótmælt, að Landsbankinn geti útvegað
erlendis það fje, sem þurfi til rekstrar atvinnuveganna. Og hvað segja svo þessir
bankar hvor í sínu lagi og báðir? Aðalbankastjórinn við Islandsbanka, Eggert
Olaessen, segir svo í grein, sein hann skrifaði nýlega: ..Ilefir ekki mjer vitanlega
skort rekstursfje til nokkurs verslunareða atvinnufvrirtækis, sem bankarnir hafa
talið stuðningsvert." Og fyrst lslandsbanki treystir sjer svona vel, þá efast víst
enginn um það, að Landsbankinn muni
ekki síður vera fær um að veita lánsfje.
Enda hefir það upplýst um Landsbankann. að hann hafi yfir fje að ráða svo
miljónuni skifti. sem liggi í sjóði. Bendir
þetta í þá átt, að þörfin sje ekki svo afskaplega mikil á auknu lánsfje til verslunar- og atvinnufvrirtækja. Vert er líka
að athuga. að það fje. sem keniur með
þessum banka inn í landið. fer alt út úr
landinu aftur og arðurinn með. í stað
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þess að arðurinn af erlendu lánsfje, sem
t. d. Landsbankinn tekur, verður kyrt í
Iandinu.
Þá hefði athugasemdin við fyrirhugað
leyfi í 1. gr. frv. átt að standa í sjálfu
frv., að vissa væri fyrir þátttöku þektra
erlendra banka og fjesýslumanna. Er aðeins lítillega á þetta minst í nál.
Hjer er talað um það að veita ákveðnu
hlutafjelagi ýms hlunnindi. En þó hafa
komið fram sáralitlar upplýsingar um
þetta hlutafjelag. Það má að vísu vera.
að nefndin liafi liaft fyrir sjer lög þess.
eða eitthvað slíkt. og þó fjelagið sje fvrirliugað fyrir alllöngu, hefi jeg ekki orðið
þess var, að það liafi verið skráset: enr,
þá. En þó þessum einstöku mönnum, seiu
hjer er um að ræða — og jeg er ekkert að
lasta þá persónulega •— sje veitt þetta
leyfi. þá er vitanlegt. að þeir leggja ekki
fram neitt stórfje til þessarar bankastofnunar. Og það er ekki mikilsvirði til þess
að bæta úr fjárskorti hjer. þótt þetta yrði
gert með því aö taka slíkt fje út úr liinum bönkunum og nota það í þessum nýja
banka. En svo er annað athugavert, og það
er það, að í þessu efni er upplagt að selja
leyfið öðrum fvrir stórfje. Jeg er ekki að
segja, að þessir menn mundu gera það. en
jeg segi hitt, aö dæmi sjeu til þess, að
slík leyfi hafi verið veitt á nafn einstakra
manna og síðan seld út um öll lönd. og
ekki altaf til gagns fyrir landið eða
landsmenn.
Þá skal jeg víkja aö því, sem talað hefir verið um, að þessi fyrirliugaði banki
ætti að fá fje frá Noregi. En í því sambandi vil jeg nú benda á það. að svo er
nú síðustu dagana komið sunnini stærstu
bönkunum þar, að þeir hafa stöðvað
greiðslur. En þótt svo væri, að þetta fyrirhugaða fje fengist þarna erlendis, þá
er þaö svo, að þótt 1—2 milj. sje stór

upphæð fyrir einstaklingmn, þa munar
lítið um það fyrir lieila þjóð. En með
því fáum við hins vegar nýja hættu, eins
og reynslan liefir þegar sýnt um Islandsbanka. þar sem aðallega var hugsað um
hag hluthafanna. Annars þýðir það kanske
ekki mikið að vera að ræða málið. en jeg.
að minsta kosti. ætla ekki að greiða því
atkvæði.

Frsm. meiri hl. (Jakob Möller): Úr því
aðrir hafa orðið til þess að tefja tímann
með því að teygja umræður um þetta mál.
get jeg ekki komist hjá því að gera aftur
nokkrar athugasemdir, þar sem það gæti
annars valdið misskilningi. ef jeg drægi
það til 3. umræðu.
Háttv. þm. Ak. (MK) sagði, að erfitt
væri að færa sönnur á það. sem jeg sagði,
að stofnun nýs banka yrði til hags fyrir
þá gömlu. En jeg verð þó að segja það.
að það er bönkunum til hags. á hvern hátt
sem greitt er úr gjaldeyriskreppunni. þó
ekki sje beinn fjárhagslegur hagnaður að
því. Annars lagði þessi liáttv. þm. aðaláhersluna á það. að nýr banki mundi
verða til þess að auka skuldir landsins út
á við. Þetta getur nú til sanns vegar færst
að vissu leyti, því sem sje, að mönnum
v;vri þó gefinn kostur ó stofnun nýrra
fyrirtækja. En það verður auðvitað bankans að skera úr því. hvaða fyrirtæki sjeu
góð og hver ekki. En ef bankinn styður
menn til óheilbrigðra fyrirtækja, — sem
ekki er hægt að ganga út frá —, þá kemur það fyrst og fremst sjálfum honutn í
koll.
Þá vildi þessi sami háttv. þm. vefengja
það. sem jeg sagði um það, að Islandsbanki væri að nokkru leyti þjóðbanki, —
því annað sagði jeg -ekki. En hann er
það vitanlega einmitt að því leyti sem
hann er seðlabanki, auk þess sem hann er
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nú undir stjórn ríkisins og nytii'.' sjerstakra hlunninda og að ríkið hefir gengið
í ábyrgð fyrir hann. Þar fyrir fer því þó
auðvitað fjarri, að ríkið eigi að bera allan
vanda af honum.
Þá var háttv. þm. að vitna í nál. frá
1920, sem jeg hefði skrifað undir. en ekki
væri í samramii við það, sem jeg væri nú
að halda fram. En þetta er hreinn misskilningur. I þeim banka, sem lijer er um
að ræða, eru innlendum mönnum trygð
yfirráðin, með því að meiri hluti í stjórn
hans eiga að vera íslenskir menn. búsettir
á Islandi. og meö því að skylt er að bjóða
út meira en helming hlutafjárins innanlands. I nál. frá 1920 er vitanlega fyrst
og fremst átt við þetta.
í nál. frá 1920 er sagt. að sumir nefndarmenn hafi lagt áherslu á það. að þingið
setti ákvæði um það, hvað gróði banka
mætti verða mestur. Með þessum ummælum er ekki átt sjerstaklega við þennan
fyrirhugaða nýja banka. Þetta er sagt alment og má altaf setja lög um það. En í
frv.. sem hjer er um að ra'ða. er líka
gengið lengra í þessu efni en í till. frá
1920. því nú er áskilið. að bankinn greiði
25'af þeim hluta ársarðsins. sem fram
yfir er 200 þúsund krónur.
Ennfremur sagði hv. þm. (MK). að ekki
væri glæsilegt að ráðast í slíkt fvrirtæki
sem þetta nú. þar sem horfur væru á tapi
á öllum atvinnurekstri. En ef hann trúir
þessu sjálfur. hvers vegna getur hann þá
verið á móti því að dreifa þessari áhættu
á fleiri hendur, að ljetta nokkru af henni
af Islandsbanka og Landsbankanum.’ —
.Jeg man svo ekki eftir því. að jeg þurfi
að gera fleiri athugasemdir við ræðu hv.
þm. Ak. (MK). því það, sem liann þóttist
hafa eftir mjer úr framsögurieðu minni.
um það. að þetta hefði verið gert að
flokksmáli Framsóknarflokksins. sem sje

að vera á móti málinu, þá er það misskilningnr, því meðal flutningsmannanna
sjálfra eru menn úr þeim flokki. Hins vegar mun jeg hafa sagt það um hv. samþm. minn. 2. þm. Revkv. (JB), aö sá
flokkur. sem að honum stendur, hafi gert
andstöðuna við þetta mál að flokksmáli.
Annars vil jeg aðeins bæta við þetta einni
athugasemd enn, sem jeg gleymdi áðan.
Það er sem sje misskilningur minni hlutans. að ætlast sje til þess, að bankinn
verði laus við fasteignaskatta. En þessari staðhæfingu má ekki vera ómótmælt,
því að bankinn á aðeins að vera laus við
skatt af atvinnurekstri.
IIv. 2. þm. Revkv. (JB) þarf jeg ekki
að svara miklu. Ilann sagði, að nýr banki
væri óþarfur. því enginn skortur væri hjer
á veltufje. Þetta sama var líka staðha'ft
1920 — meðan þingið stóð. En hvernig
fór svo eftir að þingi lauk’ Svo. að vfirfærslur stöðvuðust svo að segja alveg
nokkru seinna. Þá talaði þessi hv. þm. um
það. að allur ágóðinn færi til annara
landa. Ja — hvernig er lnegt að búast við
því að fá lánsfje án þess að greiða vexti
af því.’ En það er auðvitað ekki sama
sem að allur gróðinn fari út úr landinu,
því gróði þeirra fyrirtækja. sem bankinn
styrkir. verður eftir í landinu sjálfu.
Gróðinn af þeim fyrirtækjum. sem ekki
yrðu stofnuð eða rekin aö öðrum kosti.
yrði hreinn gróði landinu til handa.
Þessi sami háttv. þm. talaði einnig um
luettu á því. að bankaleyfið gæti gengið
kaupum og sölum erlendis. Ilann ætti þó
að geta vitað það. að í 1. gr. frv. er
ákveðið. að engin hlunnindi skuli veitt
fyr en bankinn er stofnaður. og þá getur
það að sjálfsögðu ekki komið til mála, að
leyfið gangi kaupum og söhun. Þetta er
heldur ekki sambærilegt við það leyfi, sem
hann mun hafa átt við, sem sje leyfi til
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saltvinslu úr sjó hjer. Þar var um fullkomiö einkaleyfi að ræða, sem veitt var
ákveðnum manni, án þess aö áskilið væri.
að hann hefði nokkrar framkvæmdir þegar í staö. Þá spurði hv. þm. (JB) um
það, hvort nefndin hefði fengið nokkrar
upplýsingar um fjelagið, sem bankann ætli
að stofna, eða hvort þaö væri skrásett. En
enn þá verður aðeins að benda lionum á
þaö að lesa frv. sjálft, því þar stendur.
aö fjelagið sje fijrirhttgað. Það liggur því
í hlutarins eðli, aö það hefir ekki verið
skrásett. Loks talaði háttv. þm. um ástand
norsku bankanna í þessu sambandi. og má
vera. aö bankakreppan í Xoregi geti liaft
einhver áhrif á þetta mál, og þó varla
veruleg. Þaö er heldur ekki rjett. að 1—2
miljónir, sem hann gerði ráð fyrir af útlendu fje, gætu ekki gert lijer neitt gagn.
])ó ekki væri meira. Má í þessu sambandi
Iienda á umtalið um þaö, að 3—4 milj. lán
mundi megja til þess aö stöðva gengi kr.
Ef hankinn yrði stofnaður. ætti væntanlega ekki að þurfa nema 2 milj. til þess.

Jón Baldvinsson: Jeg vildi minnast dálítiö á nokkur atriði í íseðu hv. 1. þm.
Reykv. (JakM), en skal þó ekki lengja
umr. mikið. Viðvíkjandi því. sem jegsagði.
að mestur gróðinn af bankanum mundi
fara út úr landinu, þarf jeg ekki annað
en aö benda á það, að hugsunin mun vera
sú að fá megnið a’f starfsfje bankans frá
útlönduin, og eðlileg afleiðing þess e;
sú. sem jeg nefndi áðan. að gróðinn af
þessu starfsfje rennur líka út úr landinu.
gagnstætt því sem t. d. er um Landsbankann. Háttv. þm. vildi heldur ekki viðurkenna, að samband væri milli þessa banka
og þeirra annara einkalevfaveitinga. se
jeg drap á. Þaö er þó bersýnilegt, að ríkisstjórnin getur ekki veitt neinum öðrum
en þeim, sem í frv. eru nefndir, þessa

heimild, ef frv. veröur samþykt. og þar af
leiðandi er meö frv. um einkaleyfi aö
ræða handa þessum mönnum, eða alveg
það sama og jeg var að tala um í fyrri
ræðu minni.
Þá held jeg. aö reynslan hafi sýnt. að
hagur hluthafanna og landsins þarf ekki
altaf að fara saman. Er íslandsbanki gott
dæmi þess. Lengra þarf ekki að leita.
ÍSkilst mjer, að svo muni fara hjer. að það
veröi þeir, er fjeð leggja fram, sem komi
til aö hafa yfirráöin.
Raunar er þaö sagt, að meiri hluti
bankastjórnarinnar — í svigum er orðið
,,bankaráð“ haft aftan við — eigi að verða
íslenskir menn, búsettir hjer. en þetta er
óljóst oröað. og liefi jeg áður bent á það.
Sje ætlunin sú. aö aöeins meiri hl. bankaráðsins s.jeu íslenskir menn. gefur þaö
ekki miklar vonir. eftir reynslunni, sem
við liöfum af bankaráði íslandsbanka.
Ilæstv. forsrh. (SE) hefir í öðru máli gefið þær upplýsingar eða skýringar á starfsemi bankaráðsins, að það gæti ekki verið
að hlaupa niöur í banka og reikna út
gengi; og fleira mun það vera, sem því
mun ekki vera talið skylt aö gera. þótt
nauösyn væri á því. Mundi eins veröa hjer.
Þeir, sem í bankaráðinu yröu, hefðu öðrum störfum að gegna og skoðuðu þetta
sem aukastarf. Xiðurstaðan yrði því sú.
að þaö yrðu erlendu hluthafarnir. sem
rjeðu flestu um starfsemi bankans.
Mestum vandkvæöunum nú veldur það.
hve erfitt ep aö fá fasteignalán í bönkunum. en úr þessu veröur ekki bætt með
þessari bankastofnun og ekki fyr en Ríkisveðbankinn kemur. L;egi nær aö vinna
að því. að bægt yrði að hleypa honum af
stokkunum sem fyrst.
Þessi nýi banki mundi ekki fást við slíka
lánsstarfsemi. Hann mundi eingöngu verða
verslunar- og útgerðarbanki, eftir því sem
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hv. frsm. meiri hl. hefir sagt. en aðgætandi er, að stærri bankinn hjer hefir lvst
því yfir, að enginn hörgull væri á fje til
þessara fyrirtækja, og sýnist því þessi
bankastofnun alóþörf.

Prsm. meiri hl. (Jakob Möller): Hv.
2. þm. Reykv. (JB) var að árjetta ummæli sín frá fyrri ræðu sinni, sjerstaklega
um ágóðann af starfsfje bankans, samanborið við, ef Landsbankinn hefði stærra
starfssvið, sem svaraði hlutafje þessa nýja
hanka.
Ilann vill halda því fram, að Landsbankinn geti útvegað sjer fje. sem þessu
svarar. og með því aukið starfssvið sitt. Víl
jeg ekki neita því. að tiann geti það. og
jeg vildi 1920, að tiann gerði þetta. því að
jeg áleit það rjett, eins og þá stóð á. En
síðan eru liðin 3 ár, og enn hefir ekkert
verið gert. Var þó samþykt þál., þar sem
skorað var á stjórnina að athuga þetta og
tivort ekki vauú tiltækilegt að gera hann
að hlutabanka, eins og tíðkast erlendis um
samskonar banka.
Iín ekkert af þessu tiefir verið gert og
ekkert bólar á tilraunum í þessa átt. En
sje það ekki ætlunin að gera bankann að
hlutabanka um leið og starfsfje lians er
aukið. tel jeg það mjög varhugavert. því
að það er nauðsynlegt að setja takmörk
fyrir aukningu starfsfjárins, ef það á alt
að fást með föstu lánsfje. Er Islandsbanki
1920 dæmi þessa. Lánsfje lians var of mikið, saman borið við það starfsfje. sem
hann hafði. Verða ætíð að vera viss hlutföll þar á milli. En hlutafje er ekki lán :
það er bankanna eigið fje. sem ekki er
hægt að kippa út nje innkalla 02 smáfestist í þeim fyrirtadijum. er bankinn
styður.
Auðvitað er það rjett, að arðurinn af

því fje, sem erlendu hluthafamir leggja
í bankann, rennur út úr landinu, en arð.
urinn af starfi bankans rennur ekki allur
út úr landinu, heldur njóta lántakendur
mikils hluta lians, þótt óbeint sje.
Það er ekki rjett hjá hv. þm. (JB), að
þessi heimild, sem þessu hlutafjelagi er
gefin, sje sambærileg við einkaleyfi, sem
gcfin hafa verið einstökum mönnum til
saltvinslu úr sjó. Þessi einkaleyfi eru framseljanleg, en þessi heimild er það ekki.
Iljer er ákveðnu fjelagi veitt fyrirheit um
blunnindi. og það getur ekki framselt þau
öðrum.
Iláttv. þm. . (JB) heldur, að 'tlenda
fjeð eða eigendur þess komi til að ráða
starfsemi bankans, en það er engin ástæða
til að ætla slíkt, því að innlendum mönnum er trygður meiri hluti í stjóm hans.
og það er aðalatriðið. En þó að svo væri.
þá er augljóst. að hagur bankans og viðskiftamanna hans hlýtur altaf að fara að
mestu leyti saman.
Þá hafði háttv. þm. á móti honum af
því. að hann yrði ekki fasteignabanki.
Það er rjett. að hann á ekki að verða
það. en við það. að hann lánar fje til
verslunar og útgerðar, losnar væntanlega
fje hjá liinum bönkunum, ef þeir hafa nóg
af því. eins og háttv. þm. heldur fram,
svo að liægt verður að veita meiri fasteignalán úr þeim lieldur en nú er liægt.
Ahrifin verða því hin sömu sem bankinn
veitti fasteignalán.
Annars er ekki að undra. þótt hv. þm.
sje á móti bankanum. þar sem liann á að
vera einkabanki. því að hann vill, eins og
kunnugt er. að ríkið hafi allan bankarekstur í sínum höndum. I þvi efni eigum við
ekki samleið. og er því í raun og veru
ástæðulaust fyrir okkur að rökræða þetta
mál meira.
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Frsm. minni hl. (Magnús Kristjánsson): Jeg ætlaði mjer ekki að lengja umr.
meira. en af því að jeg sje, að mönnum er
ósárt um að lengja þær, vil jeg gera nokkrar athugasemdir við ræöu hv. frsm. meiri
hl. (JakM). og get jeg þá sparað mjer
það við 3. umr.
Háttv. þm. hjelt því fram, að á sama
stæði. hvernig greitt yrði úr gjaldeyrisskortinum, ef það aðeins yrði gert. Voru
þessi ummæli hans í tilefni af því, sem jeg
hafði áður sagt, aS varasamt gæti verið
að fá erlent fje inn í landið, þar sem
atvinnuvegirnir væru nú svo tæpt staddir.
að þeir gætu ekki borið sig.
Þegar svona stendur, er eina ráðið að
takmarka lántökur erlendis og evðsluna í
landinu. og revna til að fá tekjurnar með
því til þess að yfirstíga gjöldin.
Af þessum sökum tel jeg það óráðlegt
að taka útlent veltufje til að vinna með
hjer nú sem stendur.
Háttv. frsm. meiri hl. sagði, að með }»ví
væri unt að ráðast í ný fyrirt;eki. sem
gætu gert það mögulegt að greiða eldri
sknldir. Þetta getur nú haft við nokkuð
að styðjast, en nokkuð sýnist mjer hjer
djarft teflt, að fara að stofna til nýrra
fyrirtækja, sem engin vissa er fyrir að
hepnist.
Þessi rökfærsla er ]»ví ekki n;vg til að
brevta skoðun minni.
Annars vil jeg geta þess. þótt jeg eigi
það á hættunni að verða kallaður afturhaldsmaður og svartsýnn, að mjer er ekki
ljóst. hver þessi góðu fvrirtæki eru. Hjer
var kominn dálítill vísir til iðnaðar. og
maður gat búist við, að hann yrði að
einhverju gagni síðar ineir. en það hefir
sýnt sig, að svo hefir ekki orðið. Þessi
hóflausa
fjáraflalöngun og samkepni
hefir riðið þessum fyrirt;ækjum alveg að
fullu. Hvert fvrirtækið á fætur öðru í

sömu greininni liefir verið stofnað, og það
svo fyrirhyggjulítið, að þau mega h.eita
fyrirfram dauðadæmd.
Xægir að benda í þessu efni á smjörlíkisgerðirnar, sem hafa þotið upp eins og
gorkúlur og bera sig svo ekki, og flera
mætti nefna, ef þörf væri.
Alveg sama má segja um sjávarútveginn og verslunina. Má þar til nefna uppþotið 1916 að kaupa mótorskipin. sem
miljónir hafa nú tapast á. Þetta ætti öllum
hv. þm. að vera kunnugt, og fyrir þessu
má ekki loka augum og eyrum.
IIv. frsm. nieiri hl. sagði í fyrri r;eðu
sinni, að Islandsbanki væri í eðli sínu
ríkisbanki. -Jeg mótmælti þessu, og vildi
hann nú í síðari ræðu sinni að draga úr
þessum ummælum sínum. Er ekki nema
gott til þess að segja. -Jeg gat þess þá
líka. að ]»að mætti ekki kalla bankann svo,
að öðru leyti en því. sem hann væri
studdur af ríkinu. En jeg held, að það
sje ekki æskilegt að vera að tileinka ríkinu hann með húð og hári. eins og nú
stendur. Þá bar okkur á milli um það.
hvoit æskilegt v;vri. að hlutafjáreignin
væri innlend eða ekki. Jeg gat þess áður.
og sama er tekið fram í nál. 1920, að það
væri sjálfsögð kra.fa. að helmingur lilutafjárins væri innlent. og teldi jeg því veilu
á frv., að slíks var ekki krafist.
Háttv. frsm. meiri hl. vildi nú halda
]»ví fram, að það væri nægileg trygging
að bjóða hlutafjeð út hjer. En þetta er
eno-in trygging. eins og nú stendur. því að
innlendir menn eru ekki færir um að kaupa
bi jefin nú. Þá sagði háttv. frsm. meiri hl..
að hvernig sem á væri litið, væri þnð
æskilegt að dreifa ábyrgðinni. og að sjerstaklega væri það gott fyrir bankana hjer.
að ný stofnun kæmi. sem gegndi viðskiftunum um stundar sakir. til þess að losa þá
við þá áhættu. sem stafaði af því að skiftr
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við landsmenn. En þetta er hvorki æskiiegt nje heppilegt. Það er bæði skylda
bankanna og nauðsyn að revna að ganga
svo langt. sem þeim er nnt, til þess að
bæta úr þörfum manna. því að ella tapa
þeir æ meira og meira af viðskiftunum.
ekki aðeins í bráð, heldur fyrir fult og alt.
Dreifing ábyrgðarinnar, eins og háttv.
frsm. meiri lil. komst að orði. getur því
hvorki verið hyggileg eða samiandi fvrir
]>á banka. sem nú starfa hjer.
Iláttv. frsm. meiri hl. hefir gert mikið
úr því, að reynslan hafi sýnt það, að
bankarnir liafi stöðvað eða að niinsta
kosti dregið mjög úr öllum greiðslum til
annara landa. eða því. sem vjer í daglegu
máli köllum yfirfærslur. og er þetta að
vissu leyti rjett. En af liverju hefir þetta
verið gert ? Til þessa munu vera tv;vr
ástæður. Önnur er sú. að líklega hefir
bönkunum veitt allerfitt að hafa ávalt á
reiðum höndum nægilegt fje til þess að
fullnægja eftirspurninni. bæði til þarfra
og miður þarfra fyrirtækja. Ilin ástæðan.
sem er aðalástæðan. er sú, og það verða
menn að gera sjer vel ljóst, að teppan
stafar einmitt af því. að bankarnir álíta.
að gjaldþol manna hjer á landi sje ekki
meira en það. að þeir þora ekki að lána
nreira fje en þeir þegar hafa gert. fyr en
viðskiftamennirnir hafa greitt eitthvað af
þeim skuldum. sem þeir eru í við bankana.
Þetta er ástæðan fyrir þessari tregðu
bankanna með yfirfærslurnar og lánveitingar yfirleitt. Einstakir viðskiftamenn
og stofnanir. sem við bankana skifta. eru
búnir að nota að mestu lánstraust sitt og
handba'rt fje. Því tel jeg ekki forsvaranlegt. að verið sje að ýta um of undir
frekari framkvæmdir í þessum efnum.
Þá sagði háttv. frsm. meiri lil.. að ef
þessi banki kaunist á fót og tækist að
Alþt. 1923. B. (35. löggjafarþing).

afla honum nægilegs starfsfjár, væri það
alllíklegt. að liann gæti stuðlað að því að
stöðva gengi íslensku krónunnar. eða jafnvel gæti hækkað gengi hennar. Jeg verð
að segja það. að ef nokkrar líkur væru til
þessa. þá væri þessi ástæða mikilsverð og
væri mikið leggjandi upp úr lienni; en því
ei' miður, að jeg er hræddur um. að þetta
verði ekki. og jeg er meira að segja ekki
ngglaus um. að hið gagnstæða geti átt sjer
stað og að einmitt ]>að. að þessi banki
komist hjer upp. geti stuðlað að — jeg
vil ekki viðhafa of stór orð — gengisbraski.
Jeg ;etla svo ekki að fjölyrða meira um
þetta í bráðina. en aðeins draga saman
örfá atriði. sem í mínum augum gera frv.
óaðgengilegt. og mjer þvkir hæpið. að lijer
eftir ráðist bót á þeim annmörkum þess.
þar sem nú er orðið svo áliðið þingtímann. að tími mun trauðlega vinnast til
að gera það aðgengilegra. Það vantar
ýmislegt í þetta frv., sem fyrir 3 árum
var gert ráð fyrir. að nauðsynlegt væri
til þess að slík stofnun kæmist á fót. Vil
jeg ])á taka saman í eitt þá annmarka.
sem jeg tel hjer á vera:
1. Það er sjálfsögð krafa. að landsmenn
eigi kost á að liafa yfirtökin í allri
starfsemi þessarar stofnunar.
2. Það vantar ákvæði um það. hvað gróði
bankans megi mestur vera. Það er fjarstæða að heimila bankanum að græða
takmarkalaust. Þetta eru góðar og
rjettmætar ástæður, sem hafa sama
gildi og áður.
3. Jafnan ætti nieira en helmingur hlutafjárins að vera innlendur.
4. Þá er það síðasta. en eigi það þýðingarminsta. að þetta frv. er frábrugðið
því. sem gert var að skilyrði 1920. að
nú er ákveðið miklu minna gjald í ríkissjóð en þá var til ætlast.
21
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Ef öll þessi ákvæði væru tekin upp í
frv., inætti fremur tel.ja það forsvaranlegt
að lofa því að ganga áfram til liv. Ed.

grípa til sparifjár síns og innstæðna
bönkunum, en það er vitanlegt, að langmest
veltufje bankanna er fengið sem sparisjóðs- og innlánsfje. Mundi þá ekki vera
Jón Auðunn Jónsson: Það er allóvið- skárra. jiótt eitthvað tapaðist á binum 02
kunnanlegt, en þó er farið að bera tals- jiessum atvinnufyrirta’kjum ?
Jeg beld. að í jiessu máli horfi menn of
vert á því meðal liáttv. þm., að spurt sje
i'yrst að því. hvort aðrir a*tli að taka lil fast á Islandsbanka. — að bann befir tapmáls. ella ætli þeir ekki að tala; lítur að f.je og ríkið orðið að veita bonum hin.
þetta belst út sem tilraunir til þess að En menn verða að gæta að jiví, að hann
liefir sjerstöðu. jiar sem hann er aðalseðlafella niður umræður um málin.
Jeg ætla að byrja með því að lýsa því banki ríkisins. Þessi banki. sem frv. neðyí'ir. að jeg er ekki flm. þessa fiv.. enda ir um. hefir engin slík sjerrjettindi. IIv.
ekki neitt sjerlega umbugað um. að það ]>m. Ak. (MIv sagði. að Jiað lægi nær að
gangi fram á þessu þingi. Iláttv. frsm. stofna Ríkisveðbankann eða samvinnubank
minni bl. segist ekki vilja stuðla að því. ann. og það skal jeg játa. — rf jieir gatu
að tekin sjeu meiri lán erlendis. og í því f< ngið nægilegt starfsfje. En til rekstrar
er jeg lionum sammála, ef ríkíð á að beia veðbanka ríkisins er ekki hægt að taka
ábyrgð á þeim lánum. En ef erlendir fje- lánsfje með háum vöxtum. Jeg a>tla ekki
sýslumenn vilja lána á sína ábyrgð lands- að fara að vek.ja upp deilur um Jietta mál
mönnum nteira veltufje. þá er jeg bins veg- frá 1921. en reynslan hefir síðan sýnt. að
ar ekki mótfallinn því. að þeir geri það. jeg og hv. jun. Mýra. (PÞ) höfðuin þá
Menn greinir allmjög á um það. bvort r.jett fyrir okkur í Jiessn máli.
jx'irf sje á meira veltufje bjer í landinu.
Ihestv. atvinnu- og fjármálaráðherra
og skal jeg ekki dæma þar i tnilli. vegna
(KIJ) liefir margsinnis sagt. að ekkert
þess að jeg er starfsmaður við bankafyrir- fje s.je enn handbamt handa Ríkisveðbanktæki. En jeg veit. að það kemur oft fvrir. anum; en jiað má öllum vera ljóst. að ]>að
að mönnum er neiíað um fje. þótt nógar eykur ekki veltufje í landinu. þótt bönksieu tryggingar og góð fyrirtæki og þörf um þeim. sem þegar eru til. sje skift sun.Ieigi í ldut. Ástæðan getur vel verið sú. ur í sjálfstæðar deildir; það yrði aðeins
sem liáttv. frsm. minni hl. (AIK) tók fram. .til að auka við nýjum starfsmönnum.
að bankarnir álíti óráðlegt að leggja fje
Háttv. þm. Ak. nefndi mótorskipakaupí atvinnufyrirtæki eins og stendur. af því in; en liann gleymdi þá að geta þess um
að slík fyrirtæki eigi erfitt uppdráttar. leið. að því aðeins rjeðust menn í þessi
En þetta er alveg ófær leiö. Bæði ein- skipakaup. að það var orðið ókleift að
stakir menn og bankar verða oft að leggja notast við þá farkosti, sem menn höfðu
í fyrirtæki. þótt þau gangi illa. Það er áður haft. Fiskurinn liefir horfið af
ekkert betra. að fje þeirra fari á annan grunnmiðunum. og varð því ekki stundbátt í súginn, sem mun verða. ef atvinnu- aður sjór lengur á sama hátt og áður hafði
fyrirtæki stöðvast og alment atvinnuleysi. tíðkast. og þótt nokkrir útgerðarmenn liafi
sem er afleiðing þess, skellur yfir þjóðina. tapað á þessari tilbreytni, liafa ‘s.jómennKæmi alment atvinnulevsi. verða menn að irnir notið góðs af því bæði í bættri at-
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vinnu. hetri aðbúnaði og minni lífshættu.
Það er og enginn efi á því, að þessi stækkaði útvegur hefir sparað fjölda mannslífa.
og jeg mótmæli því. að í þetta hafi verið
ráðist í þeim tilgangi að ,.spekúlera“. —
það voru aðeins sjálfsagðar tilraunir
manna til þess að bjarga sjer.
•Teg veit ekki, hvernig hv. 2. þm. Reykv.
(JB) hefir getað fengið það út úr nefndarálitinu. að nefndin sje að gefa í skvn.
að hún viti um erlenda banka eða fjármálamenn. sem standi að málinu. Xefndin
er að skora á ríkisstjórnina að veita ekki
leyfi, nema hún (ríkisstjórnin) viti fvrii't'ram um. að svo sje. Þetta er aðeins varnagli. sem er sleginn af nefndinni.
UTn þau atriði. sem hv. frsm. minni hl.
(MK) sagði. að vantaði í þetta frv. í
samræmi við nál. fjárhagsnefndar 1920,
gæti bann gert brtt. og komið fram með
]>a?r við 3. umr. En jeg hygg. að samkviemt lögunum um hlutafjelög. sem nú
gibla. verði meiri bluti stjórnar þessa nýja
banka. eða bankaráðsins, að vera innlendir menn. og eru því þar með trygð
innlend yfirráð yfir þessu fyrirtæki. Um
gróða bankanna má segja. að hann takmarkast af vöxtunum. en það er venja
annarsstaðar. að þjóðbankarnir ákveði
vextina í hvert sinn, og það verður líka
hjer, eftir að þjóðbankinn tekur seðlaútgáfurjettinn.
Jeg er fús á að taka til athugunar allar breytingar, sem miða til bóta á þessu
frv., en það er ekki til neins að vera að
veita heimild til þessa fyrirtækis. ef skilyrðin eru algerlega óaðgengileg. Það er
ekki tihætlunin með þessum heimildarlögum, að þau gildi lengur en sjerleyfi Islandsbanka. eða til ársins 1932. Allir vita.
að enginn nýr banki getur starfað lijer á
landi. meðan bankar eru fyrir, sem njóta

ýmsra sjerrjettinda og hlunninda. án þess
að fá einhver hlunnindi.
Gunnar Sigurðsson: Jeg vil lýsa því
yfir. að jcg er ,.principielt“ með þe~su
máli. Jeg befi aldrei verið hræddur við
að veita bjer inn erlendu fje. Fjeð er jafngott. þótt erlent sje, ef aðeins er nógu vel
fyrir ölln sjeð. sem þarf. Jeg verð að telja,
að það lýsi talsverðu vantrausti á þinginu að ætla. aö það geti ekki gengið svo
frá þessu máli. að eigi sje þetta fremur
ti! bóta. Jeg er ekki svo hrifinn af bönkuniim lijer eða starfsemi þeirra. að jeg
telji þessa banka vanþörf.
En það er eitt atriði í þessu. og það
er. að jeg tel 2 miljónir of lágan liöfuðstól. 3 milj. kr. væru síst of fjarri lagi.
ðlnn jeg bera fram brtt. um það við 3.
iimr. Jeg verö að telja þingið lítilþægt,
ef þaö fer að veita þessi sjerrjettindi og
hlunnindi gegn eigi meira hlutafje en 2
milj. kr. íslandsbanki var þó á sínum tíma
stofnaður meö 2U> milj. kr.. og stóð ]>ó
ööruvísi á þá.
Eiríkur Einarsson: Jeg vil gera grein
fyrir atkv. mínu um þetta mál. Jeg tel
margt vera til gildis þessu frv. og þekki
marga af þeim heiðursmönnum, sem að
þessu máli standa. og veit, að þeim gengur
það eitt til. er þeir ætla vera til þjóðþrifa. En þó er margt varhugavert við
þetta. Það vaknar hjá manni spurningin.
sem svo margir eru nú að velta fyrir
sjer. bvort ekki sje til nóg veltufje í landinu. Jeg segi fyrir mitt leyti. að það má
líta á það mál frá ýmsum liliðum. Ef vel
væri með það fje farið, sem vjer höfum,
og því væri varið til þess að auka framleiðslu til lands og sjávar eða annara mjög
nauðsynlegra liluta. þá gæti jeg tekið und21*
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ir með þeim, sem segðu aldrei vanta veltufje. En á þessu er allmikill misbrestur, og
það gerir allan mismuninn. Það hefir verið
vaiið alt of miklu fje til kaupa á ýinsu.
sem betur aldrei hefði keypt verið. og til
ýmislegra varhugaverðra ..spykulationa1 ‘.
.Jeg vil ekki halda því fiam beinlínis.
að þessi fyrirhugaði nýi banki verði ..spekulations1' fyrirta-ki. Xiifn ýmsra þeirra.
sem aí> honum standa. na’gja til að sýna.
að sú er ekki ætlunin, hver sem reyndin
verður. En á meðan e.kki eru fastari skorður reistar en raun er á. um hvernig umráðafje landsmanna skuli varið. svo a:það komi sem best að þjóðnotum. er naumast rjett að sækjast eftir meira fje til
handahófsstarfrækslu í landinu. E r því
best að bíða og sjá.
Þá þykir mjer lítil trygging fyrir því.
að þessuni banka, er myndi verða smár í
uppvexti. ta-kist betur en t. d. þjóðbankn
vorum að auka lánstraustið erlendis eða
afla veltufjár til nauðsynlegra aðg< rða.
Þá er annað. sem veldui' því. að jeg get
ekki <refið þessu frv. atkv. mitt. en það
er. að þessari stofnun er :ellað að versla
með sparisjóðsfje manna. Það er ekki þar
með sagt. að bankanum geti ekki farið það
vel úr hendi. en jeg álít ekki nógu tryggilegt að veita banka. sem starfar að mestu
með útlendu fje og með útlenda hagsmuni
fyrir augum. rjett til þess að taka við
sparisjóðsaurum landsmanna. Þa*r stofnanir. er slíkan rjett liafa. verða að vera
undir svo nákvæmu opinberu eftirliti. að
mjer finst ekki geta komið til mála, að
slíkt leyfi sje veitt þessum banka. nema
rjettur ríkisins gegn honum sje miklu betur trvgður en er samkvæmt frv. Það er
nú líka svo, að alment er talið, að æskiIeg1 væri að öðruvísi væri ástatt með
tryggingar banka, sem fyrir eru, gagnvart
ríkinu, en jeg skal ekki fara út í þao íú.

En hitt er auðsiVtt. að því fleiri bankar
sem eru, þess meiri er liættan að illa fari.
Er það dýrkeypt reynsla, ef illa tekst til
með hankastofnanir, og þarf ekki annað
en minna á. hvernig fór í Xoregi nú fyrir
skemstu. Þó að vonandi sje. að svo fari
ekki hjer. þá er þó altaf hætta á. að illa
geti viljað til. og það er í sjálfu sjer mjög
varhugaverð stefna að veita útlendingum
gálaush'g sjerleyfi. þótt í smærri stii væri
en hjer er farið fram á. Það er nmö pmingaverslunina eins og vatnsaflið. að þ\<
máttugri sem við verðum að nýta það
sjálfii. þess minni rjettindi her oss að
veita útlendingum til þess að hagnýta
það. En ekki er jeg með þessu að andæfa
því. að rjett sje að leita útlendrar hjálparhandar. þar sem við erum ekki sjálfir
megnugir að velta steini úr vegi.
Frsm. minni hl. (Magnús Kristjánsson): Jeg skal hlífast við að halda langa
ræðu. en háttv. þm. Isaf. (JA.J) gaf mjer
lilefni til fáeinna athugasemda.
Ilann tók það fram. að hann væri
hlyntur því. að útlent fje væri flutt inn
í landið til þess að versla með. I fljótu
biagði virðist þetta máske rjett ályktað.
En svo er um þetta sem um flesta hluti.
að þá má of dýrt kaupa. og á það ekki
síst við hjer. Enda þótt þeir vilji flytja
inn nokkrar miljónir til þess að hjálpa
atvinnuvegnnum. þá er það þó of dýrt
keypt. ef látin eru fyrir öll þau hlunnindi.
sem farið er fram á í frv. þessu.
Iláttv. þm. f.TAJ) var að vísu sammála
mjer í því. að nú va*ri svo komið ýmsum
atvinnuvegum. að óvarlegt va’ri að ganga
lengra í bili með það að auka þá. með því
að kanpa ný framleiðslutæki ærnu verði
og fyrir útlent lánsfje. Þetta er einmitt
það. sem bankarnir hafa sjeð, og af því
stafar tregðan, sem verið liefir undanfarið
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um lánveitingar hjá þeini. En svo bætti
liáttv. þm. því við, að sjálfsagt væri að
halda áfrani atvinnuvegunum. enda þótt
ekki væri liægt að auka þá. Þetta er nú
auðvitað rjett. en þá er það líka skylda
þeirra banka, sem styrkt hafa atvinnuvegina hingað til, að halda því áfram.
auðvitað gætilega. Og það væri siðferðilega rangt, ef bankarnir brvgðust nú
skyldu sinni, þegar erfiðir tímar koma. tg
köstuðu henni yfir á nýja stofnun. Það
er ekki mikið, sem okkur ber lijer á miHi.
en jeg vona. að háttv. þm.. sem er bankastjóri. og aðrir bankastjórar hjer skorist
ekld undan þessari skyldu sinni.
Iláttv. þm. gat því næst uiii það, að við
borð lægi, að sjávarútvegurinn lilyti að
stöðvast sökum skorts á rekstrarfje. En
þetta er ofsagt. því fyrir skömmu. þegar
sjávarútvegurinn þurfti á rekstrarfje að
halda, þá lá í sjóði hjá bönkunum uiii
4 miljónir króna. og þegar svo er ástatt.
en þörfin brýn fyrir rekstrarfje, ætti að
skylda bankana til að láta fjeð af hendi.
Xei. það er alls ekki skortur á veltufje.
sem lijer veltur á. Þetta skilur háttv. þin..
og er því óþarfi að vera að leggja álierslu
á það.
Enn fremur gat liáttv. þm. um það. að
óþarfi væri að setja fastar skorður fyrir
því, livað liáa vexti bankinn mætti taka.
því þjóðbankinn liefði í liendi sjer að
varna því, að þetta verði niisnotað. Svo
á það náttúrlega að vera, en þjóðbankinn
Iiefir sýnt, að liann er ekki fær um þetta.
því að jeg veit ekki betur en Islandsbanki
hafi leyft sjer að taka alt að lþú'd hærri
vexti en Landsbankinn. Þetta eru því alls
ekki nægilegar liömlur.
Annars skal jeg taka það fram. að það
ber keini af barnaskap. ef ætlast er til. að
þjóöbankinn fari að leika stórveldi, þ. e. að
hans lilutverk eigi aðeins að vera að veita

seðlalán til annara banka í landinu. Þetta
er lireinn misskilningur á ætlunarverki
bankans. Við erum ekki þess megnugir að
fara að láta hann apa eftir þjóðbönkum
stórveldanna. með tugi eða hundruð miljóna íbúa. Okkar banki verður að gera svo
vel. þó að seðlaútgáfan komist í lians
liendur, að standa í beinu sambandi við
einstaklinga eftir sem áður, en ekki að
hugsa eingöngu um að hafa náðugt, lána
öðrum bönkum og nota þá sem milliliði.
Þá er jeg hræddur um, að háttv. þm.
hafi misskilið mig, annað livort viljandi
eöa óviljandi, þegar jeg talaði um, að
menn liefðu verið alt of bjartsýnir í mótorbátakaupum undanfarið. Það var fjarri
mjer að ætla á nokkurn hátt að beinast
að lians kjördæmi í þeim efniun. Alít jeg
þvert á móti. að þeir hafi verið fremur
hepnir með sín kaup, því þeir keyptu
svo snemma. En eins og háttv. þm. er
kunnugt, liafa menn víða á landinu skaðast mjög á mótorbátunum o. fl. þesskonar
tækjum.
Finn jeg svo ekki ástæðu til að fjölyrða
frekar um þetta að þessu sinni.
ATKVGK.
Brtt. 448,1 samþ. með 20 slilj. atkv.
— 448,2 samþ. með 22 shlj. atkv.
1. gr.. svo breytt, samþ. með 20 : 6 atkv.
2. gr. samþ. með 19 : 5 atkv.
Brtt. 448,3 samþ. með 21 slilj. atkv.
3. gr., svo breytt, samþ. með 18 : 4 atkv.
4. gr. samþ. með 19:3 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 21 : 7 atkv..
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
,hí: ÞórJ,

BJ. BH, EÞ. GunnS, HK.
JakM. JAJ. JS, JÞ, LH, MG, MJ.
MP. ÓP, PO, PÞ, SSt, StSt. ÞorlG,
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nei’. ÞorU, ÞorstJ, EE, IugB. JB_ JIK.
SvÓ.

Á 55. fundi í Xd., miðvikudaginn 2.
maí. var frv. tekið til 3. unir. (A. 493.
510. 512, 517).
Frsm. minni bL (Magnús Kristjánsson): Jeg á hjer brtt. á þskj. 510. Álít
jeg, að ekki þurfi langt mál til að skýra
Jiær, því þær eru svo auösjáanlega til
mikilla bóta. Vonast jeg eftir, að allir
báttv. þingmenn liafi komist að raun um.
aö ágóðahlutiun, sein bankinn fær, er alt of
hár, í blutfalli við þau hlunníndi. sem
ætlast er til að ríkið veiti bonum. Mjer
finst. að þessuiu rjettindaveislum. seni
bankinn á að fá, eigi að fylgja einbverjar
skyldur. og þær geta ekki vægari verið en
farið er fram á bjer í brtt. mínuiii. Jeg
vil biðja báttv. þdm. að gieta vel aö bví.
að búið er að tryggja bankann fullknnlega að ölln leyti. áður en fariö er að
reikna tillagið í ríkissjóð. Jiar sem búið er
að draga frá fyrir fyrningu bankabúss og
álialda. fyrir varasjóðstillagi, tani iilhi og
vexti til hlutbafa. Er meö þessu fyllilega
sjeð fyrir hagsmunum bankans. og getur
jiví ekki komið til mála að veita hhithöfum 95',' af Jieim aiði. sem Jiá er eftir.
en láta ríkissjóð einungis fá 5' í. Ætla
jeg ekki aö fjölyrða frekar um þetta: það
er svo augsýnílegt. aö of mikið er að ætla
lilutböfuni 95',' af arðinum eftir að búið
er að taka alt nauðsynlegt frá, aö í brtt.
er einungis farið fram á sjálfsagða liækkun. Jeg geri ráð fyrir. að báttv. Jim muni
iðrast þess síðar, ef þeir samjiykkja ekki
tillögur mínar og frv. mer fram að ganga
óbreytt. Hinar brtt. skýra sig sjálfar. enderu Jiær ekki stórvivgilegar. Þaö er þá
fyrst. að í staðinn fyrir þú ár til liluta-

útboös innanlands komi 1 ár. Þetta er til
þess að fleiri geti átt kost á að kaupa
liluti bjer innanlands, því vel getur staðiö svo á. að menn geti það ekki, ef tíminn
er ekki liafður nema þg ár.
Þriðja brtt. er gagnleg fyrir bankann
og mundi auka traust lians bæði inn á við
og út á við.
Skal jeg svo ekki fjölyrða frekar um
þetta, uema mótmæli komi fram gegn þessum tillögum mínum.
Þá ætla jeg aðeins að minna.st á brtt.
frá báttv. þm. Mýra. (PÞ) á þskj. ri7.
Ilún gengur út á sama og 1. brtt. mín. en
fer það styttra, að í liana vantar þaö. sem
jeg tel aðalatriðið. nefnilega að ágóði til
ríkissjóös bækki til muna, þegar gróði
bankaus er orðinn mjög mikill og skiftir
hundruöum Jiúsunda. Þessi brtt. er því
ófullnægjandi. enda Jiótt bún sje í góðu
skyni gerð, en mínar till. eru miklu aðgengilegri.
Pjetur Þórðarson: Jeg hefi verið hikandi viö að fylgja þessu frv. og ljet jeg
ummæli í Jiá átt fylgja atkvæöi mínu,
Jiegar jeg samjiykti frv. til 3. umr. Það
kemur til af Jiví. að þessum banka er ætlað aö verða verslunarbanki og Jiannig sjerslaklega að styðja verslunarviðskifti í
landinu. En jeg er Jieirrar skoðunar, að
eins og liögum okkar er varið nú, þá verslum við alt of mikið. og mundi það síst
minka við Jiað. að farið væri að veita inn
í landið erlendu fje til þeirrar starfsemi.
Að jeg kom fram með þessa brtt. mína
á Jiskj. 517. kemur til af Jiví, að jeg álít.
að með frv. sje alt of skamt gengið í því
aö láta ríkið njóta góös af bankanum eftir að tekjur lians liafa vaxið að mun.
Þess vegna fjell mjer vel bugmyndin bjá
liáttv. Jmi. Ak. (JIKi bjer við 2. uinr.
málsins, að ef frv. ætti að ganga fram,
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þá yrði að hækka gjald það, sem bankanum er ætlað að greiða í ríkissjóð. En þegar jeg sá brtt. hans, þóttu mjer þær ganga
alt of langt, og kom því með mína brtt..
sem fer styttra, en fellur alveg saman vió
lians, svo langt sem hún nær. Ilefði jeg
ekki þurft að koma með mína brtt., hefði
ekki staðið svo á, að nauðsynlegt var að
bera 1. brtt. hans upp í einu lagi. Jeg
þykist því heldur hafa gert málefninu
greiða meö því að konta með þessa brtt.
mína, og vona því, að hún verði sam
þykt. Að öðru leyti ætla jeg ekki neitt að
mæla á móti brtt. háttv. þm. Ak. (MK)
og ekki eyða íneira af liinum dýimæta
tíma þingsins í umr. um þetta mál. Mun
jeg greiða frv. atkvæði mitt, ef brtt. mín
n;er fram að ganga.
Frsm. meiri hL (Jakob Möller): Jeg
skal taka það fram, að meiri hluti nefndarinnar liefir ekki haft tækifæri til að bera
sig saman um þessar brtt., sem fram eru
komnar. En jeg hygg, að mjer sje óliætt
að lýsa yfir fyrir hönd meiri hl„ að liann
muni ráða háttv. deild frá að samþykkja
nokkrar þeirra. Yiðvíkjandi brtt. á þskj.
510 og 517 skal jeg vekja athygli á því,
að það gjald, sem nú er ;etlast til að þessi
banki greiöi í ríkissjóð, er talsvert liærra
en ráð var gert fyrir af samvinnunefnd
fjárhagsnefnda 1920. Mjer skildist svo. að
liáttv. þm. Ak. (MK) viki að því, að
nefndin færi nú vtegara í skattakröfurnar
fyrir liönd ríkissjóðs heldur en 1920. En
það er þveröfugt. En hv. þm. hefir væntanlega ekki athugað. að í till. frá 1920
var ætlast til, að miklu meira fje væri frá
dregið áður en fariö var að greiða í ríkissjóð. Samkvæmt till. nefndarinnar 1920
átti nefnilega að draga frá 15% af hlutafj'enu fyrst, en samkv. till. nefndarinnar nú
aðeins 5% af því og 10% af ársarðinum.

Það er því auðsætt, að þótt hundraðsgjaldið sje lægra nú en 1920 af þeirri uppliæð, sem skatt á að greiða af, þá þýðir
það engan veginn það, að skatturinn hefði
orðiö hærri samkvæmt till. nefndarinnar
1920.
Kemur það líka greinilega fram í nefndarálitinu 1920, og var líka lialdið fast
fram í nefndinni af sumum, að eiginlega
ætti bankinn alveg að vera skattfrjáls
þangað til rjettindi Islandsbanka væru útrunnin. og hefi jeg orðið var við, að sú
skoðun er rík hjer enn þá. Xú er um það
að ræða. hvort þingið vill greiða fyrir
bankanum, og álit okkar í meiri hl. nefndarinnar er það. að meira virði sje að fá
bankann en að skatturinn sje liafður
mjög hár.
Að því er snertir 2. og 3. brtt. á þskj.
510. þá ætla jeg að þ;er till. skifti heldur
litlu máli og sjeu óþarfar. Það er ekkerí
unnið við að lengja útboðstímann um
ár. Því þeir. sem ætla sjer að kaupa hlutabrjef. munu ekki þurfa lengri tíma til að
ráða það við sig en ráð er gert fyrir í
fiv. Það vrði því aðeins til að tefja fyrir
bankastofnuninni um
ár.
Það er einnig þýðingarlítið atriði. livort
1 eða 2 endurskoðunarmenn eru kosnir af
landsstjórninni. Yirðist vera alveg nóg
eftirlit fengið með einum. Annars er komið fram hjer í þinginu frv. um lögskipaðan eftirlitsmann banka og sparisjóða,
og myndi þetta starf aö sjálfsögðu hverfa
undir liann. Annars geri jeg ekki ráð
fyrir því, að það liafi nokkur áhrif á
stofnun bankans, hvort þessar till. verða
samþyktar eða ekki.
I’m brtt. hátt'-. 1. þni. Rang. (GunnS)
verð jeg að segja það, að hún verður
varla skoðuö öðruvísi en sem tilraun til
þess að koma í veg fyrir stofnun bankans.
Ilann er svo kunnugur fjármála.starfsemi,
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að honum ætti að vera það ljóst, að þó að mínar á þskj. 510. Þetta kom mjer ekki
unt væri að fá 2 milj. kr. lilutafje handa mjög á óvart. því að jeg bjóst við þessu.
bankanum, þá gæti verið ómögulegt að fá Iláttv. þm. vill reyna að vera sjálfum sjer
3 milj. Uann hefir máske rekið sig á ein- samkvæniur í málinu, og þó að liann lmii.
hvern tíma. að ekki er ávalt unt að fá eins að minni liyggju, tekið ranga stefnu, vill
mikið rekstrarfje eins og máske væri æski- hann halda þá braut, hvar sem lendir. Getlegast í hvert skifti. Þeir. sem vilja bank- ur verið, að hann hafi ekki athugað nógu
anum vel, vilja hafa hann sem öflugastan, rækilega, hvert leið liggur.
Annars furðar mig stórum, að hv. þrn.
og ef hægt er að auka fjármagn hans, þá
er það heldur ekki skorðað við 2 miljónir. \skuli vilja halda því fram, að kjör þau, er
lieldur má auka það upp í 6 miljónir, og meiri hl. nefndarinnar vill áskilja ríkisverður það vitanlega gert. ef ástæður sjóði til handa. sjeu aðgengilegri en gert
verða til þess. Þess vegna er till. alveg var ráð fyrir á þingi 1920. Þetta vill liann
óþörf. en hún getur hins vegar orðið þess rökstyðja með því, að þá var í nefndarvaldandi. að bankinn verði alls elvki stofn- álitinu gert ráð fyrir, að verja mætti 15(t
af arðinum til varasjóðs og hluthafaarðs.
aður.
Jeg hygg, að hv. þm. muni veitast erfitt
Gunnar Signrðsaon: Eins og jeg tók
að sanna það reikningslega, að það hafi
fram við 2. umræðu þessa máls. þá er
verið lakari kjör fyrir ríkissjóð en nú er
jeg ,.prineipielt“ með því, að bönkum
gert ráð fyrir. En hann hefði mátt taka
verði fjölgað. Þeir, sem nú eru fvrir. liafa
það fram. hefði hann viljað skýra málið
alt of lítið rekstrarfje. því ef svo væri
samviskusamlega fyrir hv. deild. að sá
ekki, þá væri stjórn þeirra óverjandi. En
arður. sem ríkissjóður átti þá að fá. eftii'
þó þröngt sje í búi hjá oss. þá get jeg
áðurgreindan frádrátt. var miklu hærri
}>ó ekki verið því fylgjandi. að landið sje
heldur en jeg fer fram á í hrtt. minni.
fylt af smábönkum. sem máske þyrfti að
Mun liáttv. þm. varla liafa áttað sig á
stofna á hverju ári. Mjer finst þingið vera
þessu. því að mjer kemur ekki til liugar
nokkuð lítilþa*gt að vera að veita slíkan
að halda því fram, að hann liafi vísvitandi
rjett. sem hjer er farið fram á. fyrir einskýrt rangt frá eða dregið undan.
ar 2 miljónir. Jeg veit það raunar. að
Þá vildi liáttv. þm. fullyrða, að meiri
erfitt muni að afla fjár núna. en ef leita
hluti fjhn. væri óskiftur á lians máli. Jeg
á til útlamla með fjársöfnun. þá munu
veit ekki, hvaða heimildir liann liefir fyrstærri fjesýslumenn þar ekki einu sinni
ir þessu, en jeg þykist mega fullyrða, að
skilja. að verið sje að stofna banka með 2
suniir háttv. nefndarmenn úr meiri hlutmiljón króna höfuðstól. En aðdróttanir hv.
anum líti svo á, að brtt. inínar sjeu nær
I. þm. líeykv. (JakM) um. að jeg sje á
sanni en frv.
móti bankanum. eru alveg ástæðulausar.
I’m 2. og 3. brtt. á þskj. 510 sagði hv.
Jeg mun greiða atkv. mitt með frv.. að
þm., að einu mætti gilda, livort þær yrðu
minsta kosti. ef brtt. mín nær fram að
samþyktar eða ekki; þær skiftu litlu máli.
ganga.
Jeg vænti þá þess. að hann sýni það í
Frsm. minni hl. (Magnús Kristjáns- verki við atkvgr. Ef háttv. þm. ber bankson): IIv. 1. þm. Reykv. (JakMt vildi ann svo mjög fyrir brjósti. sem hann heteindregið ráða hv. deild til að fella brtt. ut' í veðri vaka, ætti lionum að vera ant
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um að auka traust hans sem mest inn á
við og út á við, og geri jeg því ráð fvrir,
að hann muni fallast á 2. og 3. brtt. mína.
En um þetta er þarflaust að fjölyrða. Jeg
ber svo mikið traust til dómgreindar og
sanngirni meiri hluta þessarar hv. deildar, að hann geti aðhylst tillögur mínar,
svo hóflega sem þar er farið. Ef svo skyldi
fara, að vafi vaknaði með þjóðinni um
það. hvort unnið hafi verið happaverk eða
óheillaverk með veitingu þessa leyfis,
mundu flutningsmenn þess og formælendur tvímælalaust standa miklu betur að
vígi með því að samþvkkja tillögur mínar.
því að þær gera málið aðgengilegra frá
sjónarmiði þeirra, sem vilja gæta liagsmuna þjóðarinnar.

Frsm. meiri hl. (Jakob Möller): Jeg
mun ekki svara háttv. 1. þm. Rang.(GunnS) frekar en jeg liefi gert. I frv. er lieimild til að hafa 3 nrilj. kr. höfuðstól. og
ef háttv. þm. gæti útvegað forgöngumönnum þessarar stofnunar 3 miljónir í stað
2, tel jeg víst að þeir mundu kunna honnm þökk fyrir. Jeg skildi brtt. hans sem
tilraun til að stöðva málið, og gleður mig
að lieyra. að svo er ekki.
Iláttv. þm. Ak. (MK) þarf jeg heldur
ekki að svara miklu. Það er auðvelt að
gera samanburð á skattgjaldi til ríkissjóðs
eftir þessu frv. og tillögum nefndarinnar
1920. Jeg hefi gert það og miðað við. að
bankinn græði þó milj. kr. árlega, og er
það sá mesti gróði, sem með nokkru móti
verður gert ráð fyrir með 2 milj. kr. höfuðstól. og þó vafalaust of mikið. Eftir tillöguni nefndarinnar 1920 yrði gjaldið af
þessum arði 37000 kr.. en eftir þessu frv.
rúmlega 50000 kr. Liggur í augum uppi.
b.var lengra er farið. Það er síður en svo.
Alþt. 1923, B. (35. lögg jafarþing ).

að slakað liai'i verið á kröfunum síðan
1920; þær hafa einmitt verið auknar.
Um hinar brtt. á þskj. 510 skal jeg ekki
fara fieiri orðuin. Þær eru lítilsverðar. en
sá frestur til hlutafjársöfnunar, sem þar
er farið fram á. gæti orðið til þess að
draga allar framkvæmdir um misseri, og
því óheppilegt að samþykkja þær.
ATKVGR,
Brtt. 510,1. feld með 16 : 9 atkv.
— 517. feld með 14 :12 atkv.
— 512. feld með 15 : 7 atkv.
— - 510.2. feld með 14 : 10 atkv.
— 510,3. samþ. með 15 :12 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
y'ú: JB, JS. MG. MK, PÞ. StSt, Sv('),
ÞorlG, Þorl.J, ÞorstJ, ÞórJ, BH, EE.
GunnS, IngB.
nei: JAJ, JÞ. LII. MJ, MP. ÓP, PO,
SSt. EÞ. IIK. JakM. BSv.
Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Frv. svo breytt. samþ. með 17 : 11 atkv.,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
já: EÞ. GunnS. IIK, JakM, JAJ, JÞ,
LIT, MG, MJ, MP, ÓP. PO, SSt,
ÞoriG, ÞórJ, BJ. BSv.
nei: EE. IngB,- JB. JS, MK, PÞ, StSt,
SvÓ. ÞorlJ, ÞorstJ, BII.
Frv. afgr. til Ed.

A 54. fundi í Ed„ fimtudaginn 3. maí,
var frv. útbvtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Nd. (A. 525).
A 55. fundi í Ed„ föstudaginn 4. maí,
var frv. tekið til 1 . u m r .
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. —
Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
22

339

Lagafrumvörp samþykt.

340

Hlunnindi handa nýinm banka.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj; atkv.
og til fjárhagsnefndar með 8 shlj. atkv.

A 58. fundi í Ed., miðvikudaginn 9.
niaí, var frv. tekið til 2. u ni r. (A. 525.
n. 574).
Guðmundur Ólafsson: Mjer kom það
kynlega fyrir, er jeg sá, að þetta mál var
komið á dagskrá nú, eftir að það liefir
verið lijá fjlm. í tvo daga. Eins og sjá
má á þskj. 574 hefir nefndin klofnað og
meiri hl. nefndarinnar samið nál., sem
er hálf þriðja lína. En minni hlutanum
hefir ekki unnist tími til þess að koma
með nál., og býst jeg því við, að engin
fyrirstaða verði á því að fá málið tekið
af dagskrá uns hann liefir fengið f;eri á
að segja álit sitt. Þetta er ekkert smárnál.
og því hefir því verið vísað til nefndar,
að hún athugaði það, og er það reyndar
ógert enn þá.
Frsm. meiri hl. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran): Jeg verð að mótmæla því.
að málið verði tekið af dagskrá nú. Ef
mál þetta á að fá þá meðferð í deildinni,
sem sæmileg er, þá verður nú þegar að
fara að ræða það.
Forseti (HSt): Það er að vísu ekki
langt síðan þetta mál kom til háttv. fjhn.,
en allir nefndarmenn hafa þó haft jafnlangan tíma, og meiri hlutinn liefir samið
nál., en minni hlutinn ekki. Jeg vil vekja
athygli deildarinnar og minni liluta nefndarinnar á því. að ef málið er tekið af
dagskrá nú, þá er það sama og að fella
það. Það kemur þá aldrei á dagskrá aftur,

nema með afbrigðum, og liver segir að þau
veröi leyfð. Jeg ætla því að láta deildina
skera úr, livort liún vill láta taka málið
af dagskrá eða ekki.

Jóhannes Jóhannesson: Mjer finst ólík
aðstaða meiri og minni hluta nefndarinnar. Meiri hlutinn vill láta samþykkja frv.
óbreytt, og hefir þá eðlilega þurft að athuga það nákvæmlega og til þess þurft
töluverðan tíma, en til að skrifa nál. sitt
hefir liann engan tíma þurft. Aftur á
móti leggur minni hlutinn til, að það verði
felt, eftir því, sem mjer skilst lielst. Þarf
liann þá eðlilega meiri tíma til þess að koma
með nál. sitt, því í því veröur liann að
rökstyðja tillögu sína.
Þar sem nú mjög er liðið á þingtímanu,
er ekki útlit fyrir, að mál þetta verði afgreitt frá þinginu, ef það verður tafið nú.
Er þó til ein leið, og hún er sú, að liáttv.
minni hluti lýsi yfir því. að liann muni
koma með álit sitt á morgun, svo taka
megi málið til 2. umr. á föstudaginn. Og
jafnframt að hann lýsi yfir því, að liann
vilji þá leyfa þau afbrigði frá þingsköpum, að það komi til síðustu umræðu á
laugardag. Geri hann þetta, mun jeg
greiða atkvteði með því, að málið verði
tekið af dagskrá.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil aðeins
vekja athygli á því, að óvíst er, að þinginu geti verið slitið á laugardag, þar sem
nú er komin fram vantraustsyfirlýsing á
stjórnina og þinginu verður ekki slitið fyr
en búið er að r;eða liana.
Getur því vel verið rjett að ræða málið
í dag og vísa því til 3. umr. En atliuga
svo aftur nál. minni hlutans á laugardaginu.
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Karl Einarsson: Jeg get tekið undir
með hæstv. forsrh. (SE), að rjett sje að
láta málið koma til 2. umr. nú. en athuga
þá nál. minni lilutans við 3. umr.
Jeg hefi vitanlega skrifað undir nál.
meiri hlutans, en jeg mun fá þær upplýsingar á morgun, sem vel má vera, að liafi
það í för með sjer, að jeg geti ekki verið
meS frv. út úr deildinni.
Jónas Jónsson: Jeg lít svo á, að það sje
ekki eftir venjulegum þingreglum að knýja
stórmál svo áfrani í gegnum þingið. að
nefndir fái ekki tima til að koma með
álit um það. Jeg sje enga ástæðu til aö
takmarka svo mjög þann tíma, sem menn
eiga að hafa til að athuga svona stórt mál,
eins og lijer virðist eiga að gera. Annars
er ekkert hægt að segja um. hve langur tími
verður enn þá til þingstarfa. eftir því,
sem lnvstv. forsrh. (SE) sagði. Má því
vel vera. aö nægur tími verði enn þá til
þess að afgreiSa mál þetta, þó að það
verði tekið út af dagskrá nú. En að fara
að knýja svona stórt mál áfrani undirbúningslaust og rannsóknarlaust er brot á
þeim reglum, sem liingað til liafa gilt í
þessu efni.
Jóhannes Jóhannesson: Mig vantar yfirlýsingu háttv. minni hluta um það, að
nál. komi á morgun, svo að málið geti
komið til umræðu aftur á föstudaginn.
Fyr en jeg f;e þessa yfirlýsingu, get jeg
ekki greitt atkvæði meö því, að málið
verði tekið af dagskrá.
Guðmundur Ólafsson: Jeg treysti mjer
ekki til að gefa slíka yfirlýsingu, enda
væri það óvenjuleg aðferð. Jeg hvorki get
því eða vil gefa liana, og skal bæta því

við. að einn liáttv. þm. úr meiri hlutanum
lítur einnig svo á.
Porseti (HSt): Eins og jeg tók fram
áðan, ber jeg það undir atkvæði deildarinnar, livort taka skuli málið af dagskrá.
ATKVGR,
Till. minni hl. fjhn. um aö taka málið af
dagskrá feld meb 7 :7 atkv., að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
SJ, EÁ, GGuðf, GÓ, HSn, IHB, JJ.
■nev. SE, SIIK, BK. JóhJóh. JM, KE,
HSt.
Frsm. meiri hl. (Sigurður Hjörleifsson
Kvaran): Það má segja um þessa síðustu
atkvæðagreiðslu, ,.að glögt er það enn,
hvað þeir vilja“. Annars vil jeg taka undir það, sem háttv. samnefndarmenn mínir
sögðu, hversu erfitt sje að fá málin afgreidd frá Xd. Svo jeg ekki tali um, að
setið er þar á þýðingarmiklu skattamáli.
Svo að jeg Snúi mjer þá að þessu máli,
þá var það fyrst á þinginu 1920, að stofnun nýs banka kom til umræðu. Var
ástandið þá töluvert betra en nú. því að
völ var á töluverðu innlendu fje til stofnunar bankans. En þingi sleit þá í skyndi
og málið fjell niður. Eru nú margir þeirrar skoðunar, að nú myndi betur komið
fjárhag okkar en er, ef svona hefði ekki
farið. Xú er svo komið, að mál þetta er
aftur komið inn á þingið, og eru nú líkindi til, að fá megi fje til stofnunar nýs
banka, og þá sjerstaklega í Xoregi. Það
liefir lengi verið áhugi með að stofna
banka þennan, og hefir einungis staðið á
þinginu að veita honum þau hlunnindi,
sem slík bankastarfsemi er við bundin.
Það voru 8 menn í háttv. Xd., sem
fluttu frv. þetta. og voru litlar brevting22*
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ar gerðar á því við meðferö þess í Xd..
og þaðan var það afgreitt með mikluni
meiri hluta atkvæða. Aðalbreytingarna!-.
sem gerðar voru á frv. í Xd., voru. að
bankanum var neitað um að liafa sparisjóðsfje, og í öðru lagi, að hann var skyldaður til að borga meira af arði sínum til
ríkissjóðs en ráðgert var í fyrstu.
Annars býst jeg við, að háttv. deildarmenn hafi kynt sjer svo frv. þetta, að
ekki sje ástæða til að gera grein fvrir því
lið fyrir lið. Þó skal jeg geta þess, að hið
minsta lilutafje, sein hann má liafa til
umráða, eru 2 milj. kr., en hið mesta 6
milj. Og að 55% af þessu fje skuli boðið
út innanlands í tí mánuði eftir að lögin
öðlast gildi.
Jeg býst nú við, aö atkvæði manna fari
et'tir því, hvort þeir líti svo á, að við
þurfum á peningum að lialda eða ekki.
Er því rjett að líta á, hvaða áhrif það
hefir haft á starfsemi í landinu, að peningar fluttust inn í það. og miða jeg það
við stofnun Islandsbanka, sem stofnaður
var 1905. Skal jeg því bera saman það
fje, er Landsbankinn liafði þá, og það.
sem þeir höfðu báðir 1921.
Reikningur Landsbankans 1905 meö útibúunum:
Sjálfskuldarábyrgðarlán ... kr. 1560966
Ilandveðslán ........................ —
97772
Sveitar- og bæjarfjel........... —115783
Reikningslán ........................ —
483429
Víxlar .................................. —
892911
Innstæða á hlaupareikningi —
451184
Innstæða í sparisjóði ........ — 249574tí
Báðir bankarnir 31. des. 1921 með útibúunum:
Sjálfskuldarábyrgðarlán . .. kr. öltí5171
Handveðslán ......................... — 235277
Sveitar- og bæjarfjel................ — 1370628
Reikningslán ......................... — 14382761
Víxlar ..................................... — 48947324

Innstæða á hlaupareikningi kr. 13462561
Innstæða í sparisjóði ........ — 30444454
VIjer finnast þetta eftirtektarverðar tölur. Og að umsetníngin liefir aukist svona
í landinu. er því að þakka, að við höfum
fengið peninga. Jeg held því. að þessar
tölur ættu að rjettlæta það í augum þeirra,
er mest hafa haft liorn í síðu Islandsbanka, að það liafi verið vel ráðið, er
hann var stofnaður.
Spurningin verður nú sú, hvort við
myndum hafa gagn af því að fá nýjan
banka og bvort við liöfum þörf fyrir þ)á
peninga, sem liann veitir. Jeg held, að ef
þjóðin væri spurð að þvi, þá myndi svarið verða: Okkur vantar peninga. Bankarnir geta ekki fullnægt þörfum atvinnuveganna, sjerstaklega útvegsins. Reykjavík vantar peninga og ríkið vantar peninga. Oott dæmi iun peningaekluna er það,
að lirúgað <*r láiisheimildum í fjárlögin til
ýmsra þarfra fyrirtækja, án þess nokkur
von sje um. að hægt sje að veita.
Þá hefi jeg lieyrt þá mótbáru. að peningar þessir væru óvissir. En því er þar til
að svara, að það er ekki eðlilegt að
lialda, að þeir sjeu vissir. meðan Alþingi
liefir ekki sagt til um það, hvort það vilji
leyfa baiikastofnunina. og þá . ekki með
hvaða kjörum fjeð megi nota í landinu.
En eigi að síður telja síöustu frjettir. sem
jeg liefi fengið, mjög líklegt, að peningarnir fáist í Xoregi, þrátt fyrir kröggur
Austmanna nú í svip.
Þá hefi jeg ennfremur lieyrt þeirri mótbáru hrevft. að það væri ekki samboðið
virðingu þingsins að fara að samþykkja
þetta, meðan engin vissa væri fengin fyrir
því, að peningarnir fengjust. En það er
ekki rjett. Jeg lít ,svo á, að engin óvirðing
sje í því að samþykkja þetta, jafnvel þótt
ekkert yrði úr bankastofnuninni, enda hefir þingið áður veitt heimildir til tilrauna,
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sem miklu minni líkur voru fyrir að t;vkjust en þessi, enda miklu óvænlegri til
þjóðþrifa. Um vissa peninga er vitanlega
ekki að tala fyr en kunnugt er. hvaða
kjör þingið vill veita þeim. sem ætla að
leggja þá fram.
ITvað felst þá í þessari heiniild ? Ekkert
annað en það. að okkur sje ljúft að taka
við peningum, ef þeir fást. ríkinu að iillu
áluettulaust. — að við kjósum þessa leið
fremur en að taka dýr lán. Ilún er jnfnframt traustsyfirlýsing á landinu um það.
að það geti gert sjer peninga arðberandi.
og traustsyfirlýsing um það, að landið sje
byggilegt og geti tekið margvíslegum framförum í sjávarútvegi, landbúnaði. iðnaði.
siglingum og verslun, að hjer geti og eigi
að búa fleiri menn en þær fáu þúsundir.
sem enn byggja landið. .Jeg held. að okkur geti ekki verið nein óvirðing að þessu:
miklu fremur sæmd. Jeg er þeim mönnum
miklu fremur þakklátur. sem vilja vinna
að því að afla landinu peninga á þennan
hátt. af því að okkur vantar peninga og
]>etta er áreiðanlega hesta og ódýrasta
leiðin til að afla þeirra. Fáist þeir ekki.
fellur leyfið niður í árslok 1924.
Vil jeg því ráða háttv. deild til þess að
samþvkkja frv. eins og það liggur fyrir. í
trausti þess. að það verði ný lyftistöng til
framfara fyrir land og lýð.
Jónas Jónsson: Jeg ætla mjer eigi við
þessa umræðu að fara út í einstök atriði
málsins. Jeg gerði ekki ráð fyrir því. að
hæstv. forseti mundi taka málið til umr.
nú, eftir þær umræður, sem nú liafa orðið.*En til að freista af> víkja málinu til
rjettrar leiðar. hefi jeg hugsað mjer að
koma fram með rökstudda dagskrá. því að
hún skýrir að nokkru leyti afstöðu mína
til málsins. — Þessi dagskrártillaga mín
hljóðar svo:

Með því að fjelag það, sem biður
hjer urn hlunnindi fjrir nýjan banka,
htfir eigi fcert sönnur eða jafnvel lík-'
ur fyrir því, að það ráði yfir ncegileyu fjármagni til stofnunar bankaits,
og með því ettitfremtir, að nánari ti!-hngtinar þarf iini nauðsyn bankans og
áhrif hans á hag þeirra bankastofnnnii, scnt fyrir eru í latidinti, telur
drildin ehki timabart að afgreiða
frunivarpið og tckur fjrir nasta mál
á dagskrá.
Eins og háttv. þm. hafa heyrt, liefi jeg
leyft mjer að koma fram með þessa rökstnddu dagskrá, aðallega af tveim ástæðum. Fyrri ástæðan er sú, að það vantar
allar sannanir fyrir því, að frv. þetta
verði nokkurn tíma að gagni í framkvæmdinni. Og hin ástæðan er sú. að jeg tel alls
eigi hægt að taka afstöðu til svona máls
á þeim stutta tíma. sem þingið á eftir að
standa.
llvað snertir fyrri ástæðuna. þá her frv.
alls eigi með sjer. að stofnunin hafi neina
tryggingu fyrir peningum þeim, sem hún
þai f. og það kemur hvergi fram í áliti
nefndanna. sem um málið liafa fjallað.
hvorki efri nje neðri deildar nefndarinnar. og í umræðunum hefir það eigi komið frani. Jeg er því. þegar af þessari
ástæðu. á móti frv. Ennfremur hefir hv.
frsm. meiri hl., 2. þm. S.-M. (SHK). tekið það fram. að sannanir fyrir því. að fje
fáist. sjeu eigi fyrir hendi. Alít jeg. að
výer íslendingar getum eigi oftar vansalaust veitt slík sjerleyfi, sem hjer um ræðir, alveg út í bláinn. A jeg lijer eigi við
Islandsbanka. Þegar hann fjekk sitt misheppilega leyfi forðum daga, var þó látið
glanira i peningunum á kistubotninum.
Því var meira að segja lialdið þá frani,
IS99. að auðmennirnir mundu sópa peningunum í vasann og fara með þá heim,
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ef leyfið yrði ekki veitt samstundis. Aftur
hafa tvenn lög verið afgreidd frá Alþingi
í jafnlausu lofti sem þetta fyrirtæki. Eru
það hin svonefndu eldfjallasandslög. Þar
var manni á Seyðisfirði, er eigi þykir
neinn sjerstakur fjesýslumaður, fengið
einkaleyfi til að vinna eldfjallasand. Ifin
lögin eru einkaleyfi til saltvinslu úr sjó
lijer við land. Bæði þessi einkaleyfi voru
notuð erlendis til þess að stofna humbugsfjelög. Síðan lög þessi voru samþykt er
þeirra altaf minst í sambandi við hlægilegar og vanhugsaðar tillögur, sem stefna
í þá átt að leyfa bröskurum að leika sjer
erlendis með íslensk sjerleyfi.
Jeg skal nú skýra nokkuð frá því. sem
mjer er kunnugt um þetta bankamál, sem
hjer liggur fyrir. Þess er þá fyrst að
minnast, að laust eftir ófriðinn mikla
hugðust nokkrir efnamenn Iijer að koma
upp nýjum banka og fá til þess fje erlendis. Fóru menn í því skyni til Danmerkur, Xoregs og Svíþjóðar. Ætluðu
þessir menn svo að fá sjerleyfi, svipað því
sem hjer um ræðir. en úr þessu varð þó
eigi í þetta skifti. Þegar málið var á döfinni. sagði einn háttv. þm.. sem níi á sæti
í hv. Xd., sem sje hv. þm. Dala. (BJ). —
jeg man eigi hvort hann sagði það í þingræðu eða utan þings, — að ef þetta sjerleyfi væri veitt, þá ætlaði hann að biðja
um annað sjerleyfi og selja það erlendis
og græða
miljón á því. I þessu liggur
að vísu engin sönnun gegn þessum banka.
sem nú er til umræðu, en það sýnir þó
Ijóslega, hvernig litið er á veitingu slíkra
sjerleyfa. Þeir menn era eigi nema örfáir.
sein efast um framsalsgildi þess sjerleyfis.
sem hjer ræðir um. Jeg sje eigi betur en
að frv. sje svo orðað, að auðvelt sje að
framselja þau rjettindi, sem samkvæmt
því verða veitt, þar sem aðeins er talað
um þá, sem „nú eru í stjórn“ fjelagsins;

en engu orði er minst á það, að eigi megi
framselja rjettindin.
I fyrra vetur heyrði jeg svo aftur þessa
bankamáls getið. Þá var það, að ungur
maður, sem rekið hefir hjer nokkurs konar 'miðlarastarfsemi og sölu á erlendum
gjaldeyri lijer í ba\ fór eitthvað að tala
um stofnun nýs banka. Var það af flestum tekið sem spaug. Þessi ungi maður
sigldi svo árið sem leið til Xoregs og
dvaldi þar alllengi. Komu þá þær frjettir
hingað heim. að megir peningar fengjust
í þennan fyrirhugaða banka. Svo er það.
að snemma í vetur kemur mikilsvirtur lögfræðingur. sem er í þjónustu landsins, til
mín og er mjög að falast eftir atkvæði
mínu í sambandi við þennan nýja banka.
sem hann gaf í skyn, að mundi leita til
þingsins í vetur um einhver hlunnindi.
•Teg vildi vitanlega fá upplýsingar um
það. hvort nokkur von væri um peninga
handa bankanum, en fjekk ekkert svar því
viðvíkjandi. Jeg bitti svo þennan mann
af tilviljun á götu eigi alls fyrir löngu.
og spurði hann mig þá. hvernig gengi með
þennan banka í þinginu. Jeg beindi aftur
þeirri gagnspurningu til lians. hvort liann
væri eigi ejin þá með í því að ýta þessu
máli fram. Ilann kvað nei við því. Kvaðst
hann hafa haft þá trú í vetur, að peningar til bankans mundu fást frá Xoregi.
en svo hefðu ,æ komið verri og verri frjettir og að síðustu hefði hann skilið fjelagsskapinn við bankakongana. Virtist mjer
sem þessi maður gerði gys að þingmönnum yfirleitt fyrir það traust. sem þeir
liefðu á þessari loftkendu bankahugmynd.
Maður þessi er mjög gætinn og áreiðanlegur. Hann hefir við nánari kynningu
litið svo á þetta mál. að hann hefir kosið
þann kostinn að draga sig út úr fjelagsskapnum. Enda hefir það, eins og jeg hefi
áður tekið fram, eigi verið sannað í umr.
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um þetta mál nú á þingi, að nokkrir
peningar til stofnunarinnar sjeu í boði.
Er hjer því um samskonar fyrirtæki að
ræSa og járnsandinn og saltvinsluna forðum. að nú á að veita sjerleyfi. sem leyfishafar geta framselt og grætt á því. Er
engin trygging fyrir því, að úr þessari
hankastofnun verði. enn síður. að nokkur
trygging sje fvrir. að hún verði þjóðinni
til gagns.
ATeiri hluti nefndarinnar hjer í deildinni
neitaði að fá st.jórn þjóðbankans til viðtals um málið. en jeg bitti í g;er einn af
bankastjórum Landsbankans og spurði jeg
hann um það. hvað hann vissi um þennan
banka. Kvaðst hann ekkert um hann vita.
en að sjer þ;vtti leiðinlegt. ef þingið ætlaði sjer að fara að veita slíkt sjerleyfi sem
þetta, alveg út í bláinn. Sagði hann ennfremur. að norski konsúllinn hefði eigi
heyrt getið um neitt norskt f.jelag í sambandi við þennan fyrirhugaða banka. Þar
sem málið er svo gersamlega óundirbúið.
finst mjer eigi ósanngjarnt að fara fram
á það. að h.áttv. þm. líti dálítið nánar á
þetta mál. því eins og það er nú. svífur
það mjög í lausu lofti. og sje jeg því enga
ástieðu til. að það nái fram að ganga
að sinni. Og þar eð háttv. frsm. meiri
hl. hefir lýst yfir því. að eigi liggi fvrir
meiri gögn í málinu en liann hefir þegar
skýrt frá. þá er besta lausnin sú. að láta
málið bíða til næsta þings. Svo afhendi
jeg hjer með hæstv. forseta dagskrána.
Frsm. meiri hl. (Sigurður Hjörleifsson
Kvaran): Vjer höfum nú heyrt ræðu hv.
5. landsk. þm. (JJ) á móti þessu máli.
Aðalrökin. er hann f;erði gegn því. eru
þau, að eigi sje nein sönnun fyrir því. aS
peningar fáist til bankans. -Jeg reynd.i í
fyrri r;eðu minni að gera grein fyrir því,
af hverju þessi rök væru eigi mikils viröi.

Get jeg að mestu leyti vísað til þess, sem
jeg sagði þá. Aljer virðist eðlilegt, að eigi
sje hægt að segja með fullri vissu. hvort
peningar fáist til þessa fyrirtækis eða eigi,
því að það er eigi liægt að meta, hvers
virði fyrirtækið er. fyr en menn vita, hver
hlunnindi eru í boði og hversu mikið
stofnunin á að greiöa í ríkissjóð af væntanlegum ársarði. Það hefir mjer vitanlega
aldrei komið til mála. aS fjármálamenn,
sem það nafn bera með rjéttu, ábyrgist
fje til bankastofnunar áSur en þeir vita
skilmála ríkisins fyrir stofnuninni. Svo
var það einnig um íslandsbanka. Þegar
hann var stofnaður. var engin rissa fyrir peningum til hans. IJáttv. þm. mintist
á tvö fyrirtæki. sém Alþingi hefði veitt
lieimild til. og kvaS það hafa verið þinginu til vansa. Jeg get eigi sjeð, að Alþingi hafi veriS neinn vansi að því, en
hitt sje jeg, að það er mikill munur á
því að veita þær ,.koneessionir“ eða þessa.
Jeg get eigi skilið þá röksemdaleiöslu hv.
])m.. er hann fer mörgum orðum um þá
hættu. sem af því stafi, ef sjerleyfið verði
framselt. og talar í því sambandi um þó
miljón króna gróða, en hins vegar er hann
hræddur um, að eigi sje hægt að fá peninga handa bankanum. Virðist mjer, sem
hjer sje heldur ósamræmi í rökfærslunni
hjá hv. þm. Að sjálfsögðu er götu-..autoritetstrú11 liv. þm. honum til mikils heiSurs nú sem endranær. VirSist honum
það ór;æk sönnun þess, að fvrirtæki þetta
sje hið hættulegasta, aS einhver maður
hefir hætt við að fylgja því, ef rjett er
þá með farið. Fyrir mjer er það engin
sönnun. og það jafnvel ekki. þó aS einn af
bankastjórum Landsbankans segi, að það
sje varhugavert að veita þannig sjerleyfi
út í bláinn. Enn þá hafa eigi komiS fram
þau rök á móti máli þessu. sem ástæða er
fyrir þessa liáttv. deild að taka til greina.
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Bjöm Kristjansson: Það er í raun og
veru lítil ástæða fyrir mig að standa upp
í niáli þessu, þar eð engin þau andmæli
hafa komið fram gegn málinu. er flutt
væru með nokkrum rökum. Mál þetta var
athugað lengi í hv. Nd., og ætti því aö
vera vel undirbiiið, og eins og hv. þingdeildarmönnum mun kunnugt. þá var það
samþykt í hv. Xd. með 17:11 atkv.
•leg hjelt. að þingveran mín yrði ekki
svo löng. að fyrir kæmi. að jeg adti í
annað sinn að greiða atkvæði um ný.ja
hankastofnun. En það er nú komið á daginn. að í dag verð ,jeg að greiða atkvæði
um það, livort bæta eigi einum nýjum
hlekk inn í keðju andlegrar og efnalegrar
framþróunar hjer á landi. Þegar jeg hafði
síðast tækifæri til að greiða atkvæði hjer
um stofnun nýs banka, 1901. þá stóð líkt
á og nú, að framþróun atvinnuveganna
var að stöðvast vegna veltufjárskorts. en
íslensk króna hjelt þá þó fullu gildi sínu.
Að því leyti til var miklu betur ástatt
en nú.
Þótt stofnun Landsbankans 1885 væi i
framkvæmd með litlum efnum. þá komst
þó dálítið skrið á þróun atvinnuveganna á
árunum 1885 til 1905. Þannig hafði bankinn með útibúum sínum komið fjársöfnun
í sparisjóði upp í 2y2 miljón kr. og útflutningi vara upp í um 12 mil.j. kr.
En eftir að Tslandsbanki tók til starfa
og fór sjerstaklega að gefa sig að framleiðslunni, óx hún hraðfara. og það svo.
að 1914 flutti landið út vörur fyrir um
40 miljónir króna. Og árið 1921 nam útflutningurinn 44 milj. kr. Og það ár hafði
sparisjóðsfje bankanna begg.ja komist upp
í um 30þú miljón króna. fyrir utan aukið
sparisjóðsfje í sparisjóðum annarsstaðar á
landinu.
Ilvað er það nú. sem valdið hefir þessum stóraukna þjóðarauði? Er það stafandi

af því. að rnenn leggi nú meira á sig í
landinu en áður? Xei, þvert á móti: menn
leggja nú yfirleitt minna á sig en menn
gerðu í mínu ungminni. Þessi vöxtur þjóðarauðsins og atvinnuveganna hlýtur því
að vera auknu veltufje að þakka, og sjerstaklega að Islandsbanki var stofnaður.
Það hlýtur því að vera öllum ljóst. að
úr því það reyndist r.jett að stofna Islandsbanka 1901. eins og vella landsins
var lítil þá. þá er engu minni — já, miklu
meiri — ást:vða til að stofna þrið.ja bankann nú.
Og þörfin er því brýnni. sem króna vor
er nú fallin í verði og atvinnuvegir voiir
standa nú að kalla má í sjálfheldu.
Það liefir verið jafnan mín heitasta þrá.
að bankar þessa lands kaunust út frá öllum afskiftum pólitíski a flokka þessa
lands. að bankarnir gætu losnað undan
flokkspólitíska foraðinu. Það þráði og Islandsbanki. en örlögin hafa búið honum
aðra sæng. þá. að vera bolti í höndum
óhhitvandra manna og blaða. sem vilja ná
honiun á vald hins ný.ja kommúnista ríkis.
Enginn s.jer nú. hvernig ]>ví máli lýkur. því almenningur mun ef til vill ekki
hafa opnað augun enn fyrir hættunni.
Og almenningur mun, einkum í sveitum,
vera kominn í spennitreyju skulda oy
ófrelsis, og auðraldió því búið að spenna
greipar um hann í nýrri auðraldsmynd.
Þegar svona stendur á. væri það ekki
hróplegt glappaskot af þinginu, ef það
gerði ekki alt sitt til þess að koma h.jer
upp einka lánsstofnun, sem væri með öllu
útilokuð frá afskiftum flokkanna á þinsri
og í landinu'
Og munu menn ekki sjá. að sú stofnun
gæti einmitt orðið til að veikja pólitíska
braskið með bankana. grynna á foraðinu’
•Jeg hefi nú gert stutta grein fyrir atkvæði mínu og greiði þessari tilraun til
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stofnunar nýs banka atkvæði með söniu
sannfau’ingunni um. að sú stofnun hlýtur
aö gera þessari þjóð gagn. ekki síöur. eg
öllu fremur. en stofnun Islanclsbanka. þvi
þessi nvi banki á ekki, eins og menn vita.
að fá rjett til seölaútgáfu. og_ fyrir þá
sök verður stofnunin pólitískt óháð. og
það hvetur mig meðal annars til þess að
ljá þessu máli fylgi mitt.
Iláttv. frsm. meiri bl. (SIIK) liefir
svarað hv. 5. landsk. þm. (JJ). en jeg
vildi þó leyfa mjer að drepa á nokkur
atriði í ræöu hans. Iláttv. þm. láði Alþingi það mjög, að liafa veitt þessi tvö
sjerleyfi. til járnsandsvinslu og saltvinslu.
ti! að braska með í útlöndum, og taldi
þotta sjerleyfi. sem hjer liggur fyrir. liliðst.ett þeim. Jeg skal taka það fram. að
jeg talaöi og greiddi atkvæði á móti báöum þessum málum, er þan voru á döfinni.
en jeg greiði hiklaust atkvæði með þessu
ináli. af því að jeg tel það þjóöarnauðsyn að fá einn banka í viöbót við þá.
sem nú eru hjer.
Þá segir sami hv. þm. (JJ), að þeir.
sem fái þessi sjerrjettindi. geti braskað
með þau og giætt á því of fjár. Það er
vitanlegt. að þessi hv. þm. er ókunnugur
verslun og öllurn venjuni í þeim efnum.
Eöa hvort heldur hann, að nokkur maður
gangist fyrir stofnun stórfyrirtækis, eyði
til þess tíma og fje, án þess að taka nokkurt endurgjald fyrir? Þaö þekkist ekki í
þessum heinii. Ilver og einn vill fá sína
fyrirhöfn borgaða. Jafnvel okkar alþjóðlegasta fyrirtæki. sem jeg vil ekki nefna,
hefir ekki sloppið viö skatt þennan. Síður
en svo.
Efni dagskrár hv. 5. landsk. þm. (JJ)
befir nú verið fullsvarað. Það liggur í
augum uppi. að ekki veröur bægt að
stofna bankann án þess að fje fáist. en
Alþt. 1923. B. (35. löggjafarþing).

eins og hv. frsm. meiri hl. (SIIK) tók
fram. fæst það ekki fyr en menn vita,
bvaöa kostir þessu fyrirtæki verða gerðir.
og satt aö segja finnast mjer þeir kostir.
sem frv. setur, fullharðir. ?Jeð því er
Iaeður skattur á þetta fyrirtadu. sem hvorugur bankanna, sem fyrir eru, þarf aö
greiða. Getur þetta orðið allóþægilegur
þröskuldur á vegi bankastofnunarinnar og
jafnvel sá, að fyrir því komist bankinn
ekki á fót. Ilið eina rjetta var aö breiða
faðminn á móti þessum banka og veita
honum sömu kjör og þeim, sem fyrir eru.
Menn hafa sjeð. hvað veltufje hefir að
segja fyrir þjóöina. Menn hafa sjeö framþróunina hjer á landi síðan 1905, sem má
að miklu leyti þakka Islandsbanka. Eins
mun nú. ef þessi banki baúist við. veltufje landsins vaxa. og þa.r af leiöandi auður
alþjóðar og möguleikarnir til að lifa i
landi þessu.
ATKVGR
Rökstudda dagskráin frái 5. landsk. þm.
(JJ) feld með 7: 7 atkv., að viöhöfðu
nafnakalli, og sögðu
ié: J.J. SJ. EÁ. GGuðf, GÓ, HSn IIIB.
nri'. JóhJóh, JM. KE. SE. SIIK. BK. IlSt.
1. gr. samþ. með 8:6 atkv.. að viöhöfðu
nafnakalli. og sögðu
,/é: JóliJóh, JM. KE, SE. SIIK. BK. GGuðf, IlSt.
nri'. GÓ. HSn. IIIB, JJ, SJ. EÁ.
2. —4. gr. samþ. með 8: 6 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9:4 atkv.

Á 59. fundi í Ed„ föstudaginn 11. maí.
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 525. n.
614).
23
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Frsm. minni hl. (Sigurður Jónsson):
Eins og hv. deiklarmönnum er kunnugt
frá 2. umr. þessa máls, þá skiftist fjlin. í
meiri og minni hl. uin frv. þetta. Frðum
við hv. 1. þm. Tlúnv. (GO) í minni hh.
og liggur nú frammi nál. minni ld. á
})‘-dí.i. G14. ITv. meiri ld. skýrði við 2. umr.
fiá sinni afstöðu í málinu. en til þess að
tef.ja ekki tímann. læt jeg nægja að vísa
til nál. meiri hh Þar er ekki talah um, ah
nein vissa sje fengin fyrir því. að lilutafje fáist, og virðist minni hh. að liv. meiri
hl. hafi lagt of litla áherslu á þetta atriði. Auk þess virðist oss. sem forstöðumennirnir fyrir þessari banka.stofnun
hefðu átt að vera búnir að leita sjer upplýsinga um þetta atriði áður en þeir leituðu stofnunarbeimildarinnar.
Viðvíkjandi 4. tölulið nál. minni ld. vil
jeg geta þess. að jeg tel efasamt. livort
bankinn gæti oröiö innlend eign. eins og
fjárhag landsins er varið.
Að öðru leyti het jeg na“gja a<5 vísa til
nál. minni hl. og ítreka aðeins, að jeg álít
ckki heppilegt. að málið fái fram að ganga
á þessu þingi. heldur verði þa<5 betur
undirbúið fyrir mnsta þing.
Frsm. meiri hl. (Sigurður Hjörleifsson
Kvaran): Jeg hefi ekki haft tækifæri
til þess að athuga nál. hv. minni ld. nema
aðeins stutta stund. Þó hefi jeg getað yfirfarið það, og eftir yfirlesturinn get jeg
sagt. aö mótbárurnar. sem hjer koma fram
á móti frv.. eru gamlir kunningjar, og
satt að segja þykir mjer mjög vænt um
þá, einkanlega af því að þeir geta ekki
rótað við þeirri hugmynd. sem hv. deildarmenn hafa áður gert sjer um málið.
Það er altaf gott að fá ekki slíkar röksemdaleiðslur. að maður neyðist. hvo.t
heldur nauðugur eða viljugur. til þess að
skifta um skoðun, og í þeim skilningi

verður ekki annað sagt en að náh háttv.
minni hl. sje mjög gott.
í nál. eru taldar upp 4 ástæður gegn
frumvarpinu.
Fyrsta ásta'ðan er sú. að engin vissa
sje fengin fyrir því. að leyfisbeiðendur
ráði yfir nokkru f.je til bankastofnunarinnar. Þetta atriði var vel skýrt við síðustu umra'öu. og þarf jeg engu þar við
að bæta. Það er ómöirulegt að húa.st við
því. að þeir menn, er kunna a<5 vilja leggja
lil fje. geti ákveðið það til fullnustu fyr
cn þcir vita. með hvaða kjörum fyrirtækið
fær að starfa. því að þá fyrst er hægt að
a'tlast á um þa<5. hvort arðsvon sje r
fjárframlögum til þess.
Fm 2. lið get jeg sagt það. að m.jer finst
lítið samræmi í því að gera annars vegar
ráð fyrir því. að ekki fáist stofnfje. en
hins vegar ótti við, að rjettindin kunni
aö ganga kaupum og sölum. og aö á þann
hátt fáist miklir peningar upp úr leyfinu.
I þriðja lið er þess getið. að þa<5 sje
með öllu ótítt um einkabanka erlendis. a<5
])eii n.jóti skattfrelsis. en þá vituin vjer
þó. að Islandsbanki hjer nýtur skattfrelsis og að í frv. er ekki ákveðið. að skattfrelsi þessa ný.ja banka standi lengur en
Islandsbanka. Auk þess virðist mjer r.jettast. að allir þeir bankar, sem i einu landi
cru. n.jóti s<mi líkastra rjettinda, en þa<5
fer svo f.jarii því. a<5 þessum banka sje
gert auðveldara fyrir. að honum er einmitt gert að borga liærri afgjöld í ríkissjóð en einkabankanum, sem fyrir er.
l’m 4. atriðið. hvort líkur sjeu til þess,
að nokkru verulegu af hlutafjenu verði
safnað innanlands. ætla jeg. að enginn
okkar að óreyndu geti dæmt. Jeg sje svo
ekki ástæðu til þess að tefja þessar umræður frekar. enda veit jeg, að hv. þin~dm. hafa tekið óraskanlegar ákvarðanir
um það, hvernig þeir ætla að greiða atkv.
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Jóhannes Jóhannesson: Álit hv. minni
hl. fjlin., sem hjer liggur franimi. getur
ekki sannfært mig um. að vanhugsað sje
að láta frv. þetta verða að lögum. .Jeg legg
áherslu á það með háttv. 2. þm. G.-K.
(BK). að nauðsvnlegt sje. eins og nú er
komið. þegar meiri hluti Islandsbankastjórnarinnar er skipaður af landsstjórninni og Landsbankinn er undir eftirliti
þings og ríkisst jói nar. — og báðir bankarnir því orðnir pólitískir. — aó koma á
stofn ópólitískum banka.
Annað ntál er það. að mjer finst minsta
hlutafjeð, sem heimilað er samkvæmt frv.
að stofna bankann með. of lítið. Tel jeg.
að stofnfjeð megi ekki vera undir 3 milj.
króna. Ennfremur vil jeg benda á. að í
nál. hv. Xd., er áskorun til hæstv. ríkisstjómar að nota ekki heimildarlögin nema
vissa sje fyrir þátttöku þektra erlendra
banka eða fjármálamanna til stofnunar
bankans og til viðskifta handa honum erlendis. og vænti jeg fastlega. að hæstv.
ríkisstjórn verði við þessuin óskum.
Aleð sjerstakri áherslu á þetta atriði
mun jeg greiða frv. atkv. mitt.

Frsm. minni hl. (Sigurður Jónsson):
Jeg get verið hv. 2. þm. fí.-K. (BK) sainmála uni það, að ekki þýði að ræða þetta
mál frekar, og vil jeg ekki verða þess
valdandi, að langar umræður hefjist, en
um ósamræmið, sem sami liáttv. þm. talar
um. get jeg ekki verið lionum sammála,
því að allir miuium vjer þekkja. að ekki
er aðeins verslað með það, sem kallað er
víst.heldur oft einnig með það.sem er óvíst.
nefnilega það. sem kallað er að versla með
vonina.
Orðlengi jeg svo ekki frekar um þetta
mál

Jónas Jónsson: Jeg ætla aðeins að
mæla nokkur orð áður en niáli þessu verður endanlega ráðið til lykta. en jeg mun
ekki tala jafnítarlega og jeg mundi hafa
gert undir venjulegum kringumstæðum, af
því að jeg álít. eins og hv. 2. þm. S.-M.
(SIIK), að ræður muni liafa lítil áhrif
nú. IIv. frsm. meiri hl. (SIIK) tók fram
í dag. eins og hann raunar hefir tekið
fram áður, að liann álíti það ekki rjett a
setja það fyrir sig, að ekki væri áður
fengin vissa fyrir því, að nokkurt verulegt fjármagn sje á boöstólum, því að
krafa. sem færi fram á þaö, væri mjög
ósanngjörn, og jafnvel útilokað. að bankanum væri þá lífs von. Jeg er sannfærður
um. að hv. 2. þm. S.-M. (SIIK) getur
vel hugsað sjer þann möguleika. að t. d.
útlendur banki segði við okkur: Við erum til með að leggja frani 2. 3. 4 miljónir með ákveðnum skilmálum. Væru okkur
þá boðnir kostir. er vjer gætum annaðhvort tekið eða liafnað, og væri málið þá
vissulega mtin auðveldara meöferðar, því
að þá liefðum við vitað. viö hverja var
að eiga og hverjir ætluðu sjer að nota
leyfið. Þennan möguleika hefir liv. meiri
hl. ekki sjeð, eins og fram kom í ræðu hv.
frsm. meiri hl. (SIIK) síðast í dag, og
niðurstaða hans er þess vegna ekki hugsunarrjett. En það verður eigi sjeð, að
leyfisbeiðendur standi í neinu slíku sambandi við menn erlendis, sem hafi sagt, að
þeir vilji leggja frain fje með föstum
skilmálum. IIv. 2. landsk. þm. (SJ) svar
aði ununælum liv. frsm. meiri hl. (SHK)
um ósamræmið. sem kæmi fram í nál. hv.
minni hl., með því að benda á. að hægt
væri að selja arðsvonina: en jeg vil enn
fremur benda á. að nokkuð er til. sem á
dansk-þýsku heitir ..Grúnderforretning3',
þ. e. húmbugsfjelagsstofnanir. eins og sum
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fossafjelögin okkar liafa verið. Forgöngumennirnir selja þá ,.rjettindi“ sín. stundum oft. Þeir græða. en almenningur tapar.
Og það mun vera r.jett, sem háttv. þm.
Dala. (BJ) lijelt fram fyrir 3 árum, að
mikiö f.je mælti hafa upp úr slíku leyfi.
Ef .jeg legði í vana minn að braska. mumli
mig langa mjög niikið til þess að fara
fram á slíkt leyfi mjer til lianda. Þá álít
.jeg mjög hæpið, livort r.jc-tt sje. aö b.inkinn njóti skattfrelsis. M.jer vitanlega er
]>að ekki siöur neinna erlendra mentaþjóða. að nokkrir aðrir bankar n.jóti
skattfrelsis en þjóðbankar. og svo oft lánsfjeliig. af því að þau leig.ja út f.je meö lágum viixtum. Þó nú að Islandsbanka s.je veitt
skattfrelsi. þá sje jeg ekki ástæöu til aö
veita öðrum slíkum bönkum siimu r.jettindi. heldnr virðist mjer hyggilegra, að
viö tem.jum okkur að siðutn erlendra
mentaþ.jóða og látum alla banka. sem
reknir eru sem gróðafyrirtæki. borga eft':
getu til bæjarfjelags og landss.jóðs. Bæði
Reyk.javík og landssjóður munu liíða mikiö tap við þetta skattfrelsi. og því veröur
að vera um mikinn óbeinan hagnað að
ræða. ef ha*gt er að sætta sig viö að veita
skattfrelsi ófæddum banka. sem enginn
veit livað kann úr að verða. ef liann fa>r
einhvern tíma að sjá dagsins ljós. Framsalsmöguleikann tel ,jeg þó vera höfuðága'llann á frv. Eina trvggingin. sem
háttv. þing hefir fyrir því, að leyfinu
verði vel ráðstafað. eru nöfn 5 rnanna,
sem væntanlega eru allir góðir menn
með miklum áhuga. en það ætti þó ekki
að auka áhuga sumra annara fyrir þessu
fyrirtæki, aö 3 af upphaflegu stofnendum þessa bankaáforms, Ágúst Flygenring í Hafnarfirði. Ólafur Johnson stór'kaupmaður í Reykjavík og Björn Þórðarson hæstarjettarritari, hafa dregið
sig til baka. væntanlega sökum þess, að

þeir sáu fram á, hversu afarörðugt og
.jafnvcl ómögulegt mundi verða aö útvega nægilegt fje og gera þetta að starfandi fyrirtæki. Vont væri það ennfremur, ef fvrirtækið kæmist fyrst á fót eftir að búið væri að framselja rjettinn
útlendum gyðingum. sem enginn vissi
deiii á og engin trygging væri fyrir að
færu vel með það vald, sem þeir feng.ju
við framsal r.jettarins, einkanlega af
því. að mjer virðist frv.. eins og það
liggur fyrir. ekki heimila .jaf níta rlegt
'dtirlit af bálfu liáttv. þings og nauðsyn
þó kynni að krefjast.
•Jeg get e'kki á sama hátt og sumir
aðrir háttv. þingmenn álitið það hættulegt. þó að Landsbankinn sje pólitískur. að því leyti sem hann er undir eftirliti bæði landsstjórnar og þings, og engu
fremur tel jeg það hættulegt, þó að íslandsbankastjórnin sje nfi skipuð 2 tilsjónarmönnum frá landinu. M.jer kemur
það einkennilega fyrir sjónir, að háttv.
þingmenn skuli tel.ja það ágalla á einhverjum hlut eða málefni, að það sje
pólitískt. alveg eins og að eitthvaö
óhreint liljóti ]iá að tengjast við það.
En sje það aftur á móti r.jett. að pólitískt líf þessa þ.jóðfje'lags sje óhreint,
sem jeg ekki vil trúa að ósönnuðu máli,
þá hlýtur það að stafa af því, að þjóðin
s.jálf s.je óhrein. eða þá að minsta kosti
þeir leiðtogar hennar. sem slíku halda
fram. Jeg mundi því alls ekki tel.ja þaö
neinn galla. þó að banki þessi yrði
einnig pólitískur. þ. e. háður eftirliti
þingsins, ef hann kemst einhvern tíma
á stofn, en hitt mundi jeg álíta mikinn
galla. ef bankinn yrði einvörðungu háður erlendum mönnum og erlendu fjármagni, því að engin trygging er fengin
fvrir því, að íslenskir rnenn eða íslenska
st.jórnin nái nokkrum yfirráðum yfir
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stofnun þessari. Það verður því ekki
annað sjeð en að hreinasta fásinna sje
að ætla stofnun þessari. sem rekin verður
með erlendu fjármagni, undanþágu frá
skattgreiðslu.
Frsm. meiri hL (SigurSur Hjörleifsson
Kvaran): Háttv. 5. landsk. þm. (JJ)
byrjaði ræðu sínu með því að taka í
strenginn með mjer. að ekki þýddi að
halda langar ræður, en satt að segja
fanst mjer hann samt vera nokkuð langorður og að ræða hans hefði, hcnum að
skaðlausu, mátt vera nokkru styttri. því
að í raun og veru kom ekkert nftt fram
í ræðu hans. Háttv. þm. mintist enu á
lnvttuna á því. að verslað yrði með leyfið.
Skil jeg ekki nú frekar eu fyr óttann
við þá hættu. Þó jeg ætli mjer ekki að
tala mikið um þann ástæðulausa ótta,
þá vildi jeg benda háttv. 5. landsk þm.
(JJ) á eitt atriði, sem ef til vill kynni
að draga lítið eitt úr honum, sem sje
það, að mjer er ekki kunnugt um, að
landi þessu bjóðist peningar yfirleitt.
Miklu fremur mun vera ástæða fvrir
okkur að leita eftir peningum en búast
við því, að aðrir leiti að okkur. til þess
að bjóða fram peninga sína. Það mun
líka vera mjög sjaldgæft í heiminum, að
peningum sje troðið upp á menn, til
þess að þeir sjeu notaðir í ákveðin fyrirtæki, nema því aðeins, að vissa sje fyrir
því, að fvrirtækið gefi óvenjulega góðan arð og sje ágóðavænlegt í framtíðinni; en það verður því miður ekki sagt
um fyrirtæ'ki, sem hjer eru rekin nú. og
heldur ekki mun reynsla þeirra, sem
lagt liafa fje í einkabankastofnunina
hjer, það er að segja íslandsbanka. vera
svo góð, að hún hvetji aðra til þess að
ráðstafa fje sínu á þvílíkan hátt. Til
frekari áherslu vil jeg svo að endingu

endurtaka það. að sú niðurstaða að
við þurfum fremur að hafa fyrir því að
útvega peningana en að búast við því,
að þeir verði lagðir upp í hendurnar á
ckkur. er bæði eðlilegri og einkanlega
langtum samkvæmari kringumstæðunum,
eins og þær eru núna á voru landi.
Guðmundur Guðfinnsson: Jeg skal
ekki lengja umræðurnar um þetta mál,
þótt það sje bæði mikið og merkilegt.
Jeg greiddi atkvæði með því til 3. umr.
af því að nál. minni hlutans var þá
ókomið. og áleit ekki rjetta aðferð að
fella það þá. Mjer finst margt athugavert við þetta mál, þótt ýmislegt mæli
með því að fá nýjan banka. Mjer virðist
lilunnindin nokkuð mikil og víðtæk. í
samanburði við þá upphæð, sem í boði
er. Við höfuni áður fengið fleiri miljónir
að láni. og lítill árangur sjest af því
Jeg vil því taka þann kost að vísa þessu
máli til stjórnarinnar og láta hana meta
til næsta þings. hvaða hlunnindi sjeu
mátiileg fyrir hlutafje það, sem talið
er. að í boði sje. Þetta gefur mönnum
betri aðstöðu til þess að átta sig á málinu. Jeg vil því gera það að tillögn
minni, að málinu sje vísað til st.jórnarinnar.
ATKVGR,
Till. 2. þm. Rang. (GGuðf) um að
vísa málinii til stjórnarinnar feld með
8 : 6 atkv.
Fiv. samþ. með 8 :fi atkv. og afgr. >em
Z <> <j f r <i A 1 ]> i n <j i.
(Sjá A. €40).
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Fræðsla barna.

Á '22. fundi í Xd., laugardaginn 17.
mars. var útbýtt:
Frumrurpi til laya um brcyliny ú löyttm nr. 36, Jí). júní J!)22, itm breytiny ú
löyum itm fraðslu burna, frú 22. nóv. J!)07
('þmfrv., A. 143).
Á 24. fundi í X’d., þriðjudaginn 20.
mars. var frv. tekið til 1. u m r.
Flm. (Magnús Jónsson): Svo sem
greinargerð frv. ber meö sjer. er þaö komið fram sökum áskorana frá ýmsum prestum og umkvartana yfir lögum fiá í fyrra
um breyting á fræðslulögunum frá 1907.
Er í þessum nýju löguin lögð skylda á
presta aö vera prófdómendur við barnapróf í prestakalli sínu. Prestum er það
alls ekki ljóst, að þetta starf heyri til
embadtisstarfi þeirra nje aö heimilt sje að
leggja fyrir þá ýms tímafrek og kostnaðarsöm störf endurgjaldslaust. ef þau
koma ekki prestsstarfinu við. Ura liitt er
ekki að fást. þótt aukin störf sjeu á þá
liigö innan embættisins, svo sem gert hefir
vei ið talsvert að nú á síöustu árum. sjerstaklega eftir að hagstofan var stofnuð.
Verða þeir nú að senda nákvæmar skýrslur í livert sinn er þeir vinna eitthvert
embættisverk, og er það mjög aukið frá
því. sem áður var, en vitaskuld hafa þeir
ekki kvartað neitt yfir því. Með fræðslulögunum frá 1907 er barnafræðslan tekin
úr höndum prestanna, og er þar með afskiftum þeirra af því starfi lokið. Þótt sumir vilji máske vitna í tilskipun frá miðri
18. öld. um það. að prestum beri að annast
uppfiæöingu barna. þá er slíkt vitleysa, og
mundi enginn dómstóll nú hafa þann
skilning. aö þessi tilskipun væri enn í
gildi. eftir setningu fræðslulaganna. enda

þótt ekki sje tekið beint fram í þeim. að
þau nemi tilskipunina úr lögum. Hefi jeg
orð greinagóöra manna í þessum efnum
fyrir því. að þessi skoðun mín sje rjett.
og jeg álít, þótt ekki sje jeg lögfræðingur.
að þegar lagabálkar eru gefnir út um
sjerstök efni eins og þetta, þá falli þar
með úr gildi eldri ákvæði um sama efni,
sem ekki geta samrýmst nýju lögunum,
enda þótt slíkt sje ekki tekiö frarn berum
orðum. Mun og ekki þurfa lögfræðing til
aö sjá, að eldri lög verða að víkja fyrir
yngri lögum um sama efni, ef árekstur
verður.
Þá er það og sönnun þess. aö pre.stum
beri engin skylda til að kenna börnum
almenn fræði. að þeir eru ekki álitnir hæfir til þess, nema þeir liafi lokið sjerstöku
prófi \ ið kennaraskólann. Veit jeg til, 'að
talsvert ííkt hefir verið eftir þessu gengiö og prestum hefir verið meinað að liafa
barnakenslu á hendi. T. d. er ekki langt
síöan aðstoöarprestur einn ætlaði jafnframt embættinu að taka að sjer barnakcnslu. sem í því tilfelli hefði vel getað
samrýmst, en liann fjekk ekki leyfi til
þess nema liann skuldbindi sig til aö taka
ekki vígslu. Með öðrum orðum, liann mátti
ekki hafa bæði störfin með höndum.
Er nú undarlegt, að prestarnir. sem
ekki hafa þekkingu til aö kenna, skuli
vera álitnir færir um og skyldaðir til aö
vera prófdómendur, en þó furðulegra, aö
þeim skuli vera boðið að vinna kauplaust
verk, sem þeim ber engin skylda til, og
jafnvel eiga'þeir sjálfir að borga ferðakostnað og önnur útgjöld, sem af þessu
stafar. Auðvitað geta þeir skorast und’”1
að vinna þetta verk, og væri gaman að
vita. livað hægt yröi að gera í því tilfelli.
En meö því að prestar eru yfirleitt engir
bardagamenn. — þótt vitanlega sje hægt
að brýna deigt járn svo, að bíti, — þá
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munu þeir ekki skorast undan að taka
þetta verk að sjer, ef þeir fengju ómak
sitt launað, svo að þeir þurfi ekki að
greiða fje úr eigin vasa til ferðakostnaðar
og annars.
I sumuni prestaköllum er þetta mikið
verk, og enda þótt yfirstjórn fræðslumála
liafi heimild til að skipa sjerstaka prófdómendur í víðlendum eða fjölmennum
prestaköllum, þá er þó engin trygging fvrir því, að það verði gert. enda þótt presturinn fari fram á það. fyr en útsjeð er
um, að presturinn muni ekki anna því
e}nn. I.ögin eru þannig orðuð. að presturinn viröist í þessum tilfellum ekki eiga
heimtingu á því, að nýr prófdómandi sje
skipaöur, lieldur er það fræðslumálastjórnin, sem valdið hefir.
Jeg vona, að háttv. deild sjái. að lijer
er um sanngirnismál að ræða og lofi frv.
að ganga til 2. umr. og allslin.
Bjöm Hallsson: Eins og háttv. flm.
tók fram, er þetta frv. fram komið sökum
breytinga á fræðslulögunum frá síðasta
þingi, þar sem sú skylda er lögð á presta
að hafa eftirlit með harnafræðslu. ef
fra ðslunefndir eða skólanefndir fá undanþágu frá fræðslulögunum. Eiga þá
prestar að hafa eftirlitið í samráði við
fræðslu- eða skólanefndir. liver í sínu
prestakalli. Iláttv. flm. lieldur því fram.
að prestar sjeu ekki skyldir samkvæmt
embætti sínu til þess að hafa þetta eftirlit
á hendi: fræðslulögin frá 1907 liafi felt
burt þessa skyldu þeirra. Jeg get ekki verið sammála liáttv. flm. í þessu efni. Aður
en fræðslulögin voru sett var það tvímælalaust skylda presta að búa börn undir fermingu. og á því hafa fræðslulögin
enga breytingu gert. þrátt fyrir það. að
kensla var aukin, svo að barnakennara
þurfti jafnframt. Skylda prestanna að

hafa umsjón með. að börnin væru nógu vel
undir fermingu búin, er enn ekki fallin
niður. Þá þykir liv. flm. ósanngjarnt og
jafnvel ranglátt að skylda presta til þess
að vera prófdómarar í prestaköllum sínum.
Yar að heyra svo á honum, sem þetta
yrði prestum mjög erfitt og kostnaðarsamt
starf. En svo er alls ekki. Fyrst og fremst
skal ávalt skipa sjerstaka prófdómendur
í kaupstöðum, og fræðslumálastjórn er
heimilt að skipa sjerstaka prófdómendur
þar, sem fjölmenn eða víðlend prestaköll
eru, og mun það verða gert, ef presturinn
fer fram á það. Það verður því einkum
í þeim hreppi. sem prestssetriö er, sem presturinn verður að vera prófdómandi, og tel
jeg það ekki þungan bagga fyrir liann.
Einnig er það tekið fram í 3. gr. laganna
í'rá 1922, að prestum er ekki skylt að liaf'a
eftirlit með bamafræðslunni frekar en
embættisstörf þeirra leyfa.
lláttv. flm. kemst svo að orði í greinargerð sinni fyrir frv„ að það sje allvarhugaverð leið að fara út á, að fela embættismönnum störf, sem ekki koma embættum
þeirra við. Þaö getur vel verið, að svo
sje. ('ii í þessu tilfelli á það ekki við. og
liefi jeg þegar svarað því. Þessi skylda er
alls ekki frá áriuu 1922. Iieldur gömul.
I’m þetta atriði hefir einnig verið talað
hjer fyrr, hæði á síðasta þingi í sambandi
við lögin, sem þá voru sett, og eins á þinginu 1921 í sambandi við frv., sem þá lá
fyrir þinginu, um skiftingu ísafjarðarprestakalls. Þá var þessi liáttv. þm. (MJ)
þeirrar skoðunar. að fræðslulögin næmu
ekki hurt skyldu prestanna til að hafa
umsjón með fræðslu barna. Meö leyfi
liæstv. forseta skal jeg lesa upp lítinn kafla
úr ræðu háttv. flm. (MJ) frá 1921. Þar
segir liann svo:
..Jeg vona, að háttv. þm. kunni svo
að meta skýrslur fagmanna, að þeir
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taki gilda skýrslu okkar prestanna um
það, að ekki sje ljett störfum af herðuni presta með fræðslulögunum. Okkur ætti að geta komið saman um
það. að ljettirinn sje enginn. Kristindómsfræðslan hvílir jafnt á prestunum eftir sem áöur. Skyldan er sú
sama, hversu sem hún er rækt.“
Þetta er orðrjett les'ö úr Alþingistíðindunum 1921. Maðurinn, sem þetta segir
þá, er einn og liinn sami og sá, sem nú
flytur frv. það, er nú er verið að ræða
um. En skoÖunin er ekki hin sama nú og
þá, hvernig sem á því stendur. Ætli þaö
sje ekki svo. að háttv. þm. (MJ) renni
blóðið til skyldunnar og skoðun hans á
þessu atriði fari eftir því, sem lieppilegast er í livert skifti til að ljetta störfum
af prestum.
Jeg vil svo legg.ja til viö háttv. deild.
að þetta frv. veröi felt strax ■ við þessa
umræðu. svo að hv. þingd. þurfi ekki að
eyða tíma sínum í að ræöa þaö. Ilvort það
fer í allshn. eða ekki, ef það fer á annað
horð í nefnd. er mjer sama um. .Jeg s.je
aðeins eftir tímanum. sem eytt veröur til
jiess að ræöa það.
Flm. (Magnús Jónsson): Þrátt fyrir
andimeli háttv. 2. þm. N.-M. (BH>. þarf
jeg ekki að vera langorður í svari mínu.
Það stendur auðvitaö orö á móti orði hjá
okkur, livort gamla tilskipunin frá miðri
18. öld er enn í gildi. Skoðun hans er
sú, að hún gildi enn, en jeg met eins mikils ummæli lögfróðra manna. er jeg hefi
átt tal við um þetta efni, og segja j>eir.
aö ekki komi til greina, aö sú tilskipun
s.je enn í gihli. Yitanlega er þýöingarlaust
fyrir okkur liáttv. 2. þm. X.-M. (BII) að
vera að deila um þetta hjer. Yið erum
háðir leikmenn í þessum efnum. Annarmun jiessi háttv. þm. aöallega liafa staöið

upp til þess að lesa upp póst úr ræðu
eftir mig frá í hitteðfyrra og sanna með
því. að jeg hefði breytt um skoðun síðan
þá. En þarna hefir honum tekist að skjóta
fram hjá markinu án þess aö koma nærri
því. Það, sem jeg sagði á þinginu 1921, er
aðeins það. að meðan prestar hafa þá
skyldu aö staðfesta börn og kirkjan lieldur í fermingarathöfnina, verða prestar að
hafa eftirlit með því, aö börnin fái þá
þekkingu á kristindóminum, sem talin er
nægileg undir fermingu. Jeg vona, að hv.
þm. sjái, að hjer er um alt annað að
ræöa en almenna fræðsluskyldu presta.
sem háttv. andmælandi minn (BII) vill
láta þá hafa.
Þá vil jeg endurtaka það, sem jeg sagöi
í fyrri ræðu minni, að það er undir yfirstjórn fræðslumálanna komiö, livort sjerstakir prófdómendur verða skipaðir í fjölmennum og víölendum prestaköllum, og
einnig er það hún, sem ákveður það, livaða
prestaköll verði talin fjölmenn eða víölend. Iláttv. andmælandi minn veöur því
reyk, ]>ar sem liann lieldur því fram, að
prestarnir geti heimtað sjerstaka prófdóniendur þar, sem svona sje ástatt. Er og
liivtt við, að fræöslumálastjórnin verði
spör á að nota þessa heimild. meðan prestar
fá engin laun fyrir óinak sitt, og ekki einu
sinni endurgreiddan ferðakostnað.
Þar sem svo var að heyra á háttv. 2.
þm. X.-M. (BII), að hann nenti ekki að
starfa að þessu máli í allshn., þá tek jeg
aftur þá tillögu mína, aö frv. verði, að
lokinni umr., vísað til allshn., en legg til.
að j)ví verði vísað til háttv. mentmn..
enda mun j>aö eiga heima þar, þar sem
j>að er um breytingu á fræðslulögunum. ’
Lárus Helgason: Mjer kemur ekki á
óvart. ]>ótt þetta frv. kæmi fram. I fyrra.
þegar lögin um breytingu á fræðslulögun-
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um voru til umræðu hjer í deildinni, mælti
jeg með því, að prestum yrðu greidd
laun fyrir að vera prófdómarar, svo sem
öðrum prófdómendum, og greiddi jeg atkvæði á móti því. að frv. næði í þessu efni
óbreytt fram að ganga. Jeg tel mjög
heppilegt, margra hluta vegna, að prestar
sjeu prófdómendur; trúi jeg þeim betur
en flestum öðrum, sem kostur er á, til
þess starfs, en jeg tel ósanngjarnt að ætlast til þess, að þeir fái enga þóknun fyrir
óma.k sitt og kostnað við ferðalög. ilun
jeg því greiða frv. atkv. mitt.
Björn Hallsson: Mjer þótti háttv, flm.
(MJ) færa lítil rök fyrir því, hver.s vegn i
hann hefði skift um skoðun síðan 1921.
Lítur út fyrir, að hann hafi sjálfur skotið
fram hjá markinu annaðhvort árið. Við
höfum hvor sína skoðun á því, hvort tilskipunin frá 18. öld, sem vitnað hefir verið í, sje enn í gildi. og þar sem fræðslulögin frá 1907 nefna hana ekki með þeim
lögum, sem þau nema úr gildi. þá verð
jeg að álykta af því. að hún sje enn í
gildi. Þá talaði liann enn um það, að
fræðslumálastjórn myndi treg að skipti
prófdómendur. Það verður tvíma-lalaust
gert, ef prestar telja sig ekki geta sint eftirlitinu eða prófdómarastarfinu vegna
embættisanna. Prestar geta því ráðið þessu
að mestu.
Háttv. flm. (MJ) gat þess, að hann
hefði borið þetta undir einhverja lögfrajðinga; en jeg geri ekki svo mikið úr því.
því svo eru lög sein hafa tog, og það, sem
einn lögfræðingurinn heldur fram. er oft
neitað af hinum. Efast jeg ekki uin. að
jeg hefði fengið einhvern lögfræðing til
þess að styðja mitt mál, ef jeg hefði leitað álits þeirra um það. Hins vegar væni
jeg ekki flm. um það. að liann hafi ekki
Álþt. 1923, B. (35. löggjafarþing').

spurt einhvern lögfræðing um þetta. Það
er aðeins ekkert að byggja á órökstuddum
orðum; tel jeg því ekki mikið á þeim ummælum að byggja.
lláttv. flm. kannast þó nú við, að prestar eigi að liafa eftirlit með kristindómsfræðslunni. Jeg hefi þó sannfært liann um
það. En 1921 taldi hann skyldu þeirra
að hafa fræðsluskylduna þrátt fvrir setningu fræðslulaganna.
Háttv. flm. (MJ) hefir misskilið orð
mín. Taldi hann, að jeg væri hræddur við
að eiga umræður uin frv. í allslin., eða
nenti ekki að vinna að því. En jeg tel
allshn. hafa annað þarfara að vinna en að
ræða frv„ sem sjálfsagt er að fella. svo
mikluiii fjölda frv. er búið að vísa til
þeirrar nefndar.
ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 15 : 9 atkv..
að viöhöfðu nafnakalli. og sögðu
já: M.J, PÞ, SSt, StSt, SvÓ, ÞorstJ, BJ.
EÞ. EE, GunnS, IngB, JakM, JAJ,
JB, LH.
nei: MP, PO, ÞorlG. BH, IIK, JS. JÞ,
MG, BSv.
Fjórir þm. (MK, ÓP, ÞorlJ, ÞórJ) fjarstaddir.
Frv. vísað til mentamálanefndar með
16 shlj. atkv.

Á 43. fundi í Xd„ mánudaginn 16. apríl,
var frv. tekið til 2 . u m r .
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 44. fundi í Xd., þriðjudaginn 17.
apríl. var frv. aftur tekið til 2 . u m r .
' A. 143. n. 274).
24
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Frsm. (Sigurður Stefánsson): Eins og
sjá má í nefndarálitinu, hefir meiri
hluti nefndarinnar fallist á þá breytingu á lögum nr. 36, 19. júní 1922, sem
ákveða, að prestar skuli enga þóknun
hafa fyrir barnapróf í prestaköllum sínum, að þeir skuli hjer eftir fá endurgreiddan ferðakostnaðinn við prófin úr
ríkissjóði.
Það hefir verið tekið fram af háttv.
4. þm. Reykv. (MJ), og ekki andmælt
af neinum, liversu mjög þessi lög eru
ranglát í garð prestanna. Þegar aðrir
prófdómarar eiga að fá kaup við prófin, eiga prestarnir að vinna kauplaust,
og auk þess að borga sjálfir ferðakostnað, sem oft getur orðið allmikill. Er
mjer t. d. kunnugt um, að ferðakostnaður við slíkar ferðir verður í mínu prestakalli 40-50 kr. En þó er hann víða eins
mikill eða meiri. Því hefir verið slegið
fram, að prestar gætu losnað við prófin
í stórum og erfiðum prestaköllum. En
því er svo varið, að skylduræknir prestar vilja heldur vera við þessi próf, til
þess að fá heildaryfirlit yfir kunnáttu
barnanna. En ef lögin frá í fyrra verða
látin standa óbrevtt, þá neyðast þeir til
þess að reyna að losna við þessa kvöð,
þar sem þeir eru sjálfir neyddir til að
leggja beinlínis út fje í ferðakostnaðinn.
Annars er jeg viss um, að slíkt ákvæði
sem þetta liefði ekki verið sett í lög
um nókkra aðra embættismenn en presta,
en þeir eiga ekki upp á pallborðið hjá
sumum háttv. þiiigmönnum, eftir því sem
mjer heyrist.
Jeg skal svo geta þess, að minni hiuti
nefndarinnar, form., vill helst nema öll
lögin úr gildi, en á það höfum við ekki
getað fallist.

Jeg vona nú, að háttv. deild geti fallist á þessa brtt., þar sem hún miðar eiu-

ungis að því að ráða bót á því misrjetti, sem prestarnir eru beittir fram
yfir aðra prófdómendur, þar sem þeim
er gert að skyldu að vera prófdómarar
kauplaust, og borga svo ferðakostnað að
auki.
Pjetur Ottesen: Jeg vil biðja menn að
atliuga það vel, að með fræðslulögunum
frá 1907 er það svo í framkvæmdinni,
að ljett er af prestunum mi'klu starfi.
En eigi að síður hvílir ennþá á þeim
skylda að hafa eftirlit með fræðslu
barna í prestakalli sínu. Er því engin
fjarstæða, þótt þeim sje gert að skyldu
að vera prófdómarar, og það endurgjaldslaust. Hverjum samviskusömum presti á
aö sjálfsögðu að vera sönn ánægja í því og
finna það skyldu sína að forsóma ekkert tækifæri, sem gefst, til þess að kynnast námi og andlegum þroska barnanna
í prestakalli sínu. Jeg tel því enga
ástæðu til þess að breyta lögunum frá í
fyrra og taka þetta tækifæri frá prestuuum, þar sem ekkert hefir komið fram
síðan, sem upplýsir, að það sje nauðsynlegt. Jeg tel ekki, þótt háttv. þm. X.-ísf.
(SSt) væri að tala um kostnaðinn, sem
hann hefði af því að þurfa að prófa, því
að óvíða hagar eins til og hjá honum, þar
sem hann býr á afskektri eyju. Er því
í sjálfu sjer e’kkert undarlegt, þó að
hann gæti gefið hjer svo og svo háan
kostuaðarreikning við barnaprófin. En
þann veg hagar óvíða til, og yfirleitt er
þetta þannig, að prestar þurfa litlu eða
engu beinlínis til að kosta við prófin.
Annars var það gleðilegt að heyra á
liv. þingmanni (SSt). að prestarnir óska
sjálfir að hafa barnaprófin. Vona jeg
því, að þeir sýni það í verkinu, með
því að gera það án þess að fara fram á
ferðakostnað af ríkinu.
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Þorsteiim Jónsson: Það er eitt höfuðeinkenni löggjafar okkar í seinni tíð að
vera altaf að breyta lögum. Það liggur
þó í augum uppi, hversu óheppilegt það
er fyrir þjóðfjelagið að vera altaf að
breyta löggjöf sinni.
Eins og kunnugt er. vildu allmargir
þingmenn á síðasta þingi gerbreyta
grundvelli fræðslumála vorra. Sú tilraun
þeirra mishepnaðist. En samt tókst
þeim að skemma barnafræðslulöggjöfina
að nokkru; koma á meiri ruglingi og
losi en áður var. Margir vilja setja
meira af eftirlitsstörfum með barnafræðslunni yfir á prestana en gert htfir
verið. Það var ein breyting, sem síðasta
þing gerði á fræðslulögunum, að skylda
presta til þess að vera prófdómarar við
barnapróf, með þeim undantekningum,
að stjórnin má skipa aðra prófdómendur
við stærri barnaskóla og þar, sem prestar þjóna mjög stórum prestáköllum. Það
er ekki nema eitt ár síðan þessi skipun
var gerð. og nú keniur fram, að prestunum
þykir þetta þung kvöð; þeir mótmæla
henni og vilja konia fram breytingu. Jeg
rifja þetta upp nú vegna þess. að á síðasta þingi var mikið talað um það af sumum að leggja mikið af eftirliti með barnafræöslunni á herðar prestanna. Menn geta
nú sjeð af þessu, hvoit ekki hefði þurft
að borga pre.stunum nokkuð fyrir það
starf. Jeg tel vafasamt, að þeir liefðu gert
það fyrir minna en það kostar nú.
Það besta, sem hægt liefði verið að gera
nú í þessum efnuin, væri aö fella úr gildi
breytingarnar, sem samþyktar voin á síðasta þingi. Jeg skal ekki fara aS rökræða
það nú. Jeg var að hugsa um að bera fram
frumvarp um breytingar í þá átt á þessu
þingi. en sá það ekki fau-t. eftir þær
undirtektir, sem málið fjekk í fyrra.

Xú er fram komin brtt. við frv. frá
meiri hluta nefndarinnar, þess efnis, að
prestiun verði borgaður ferðakostnaður
fyrir prófferðir. Jeg sje ekkert á niöti
því. að stjórnin endurgreiði þeini það, sem
þeir þurfa að kosta til slíkra ferða. Og
jeg lít svo á, að eftir lögunum frá síðasta
þingi geti prestar gert landsstjórninni
reikning fvrir peningum, sem þeir hafa
lagt út fyrir að komast á prófstað. Annars eru flestir prestar þannig settir og í
þeim kringumstæðum, að auðvelt er fyrir
þá að ferðast á eigin hestuni til prófstaðanna í sóknum sínum. Ef einliverjir prestar þættust ekki geta þetta sökum kostnarins. þá gætu þeir fengið stjórnina til að
skipa aðra menn í sinn stað fyrir prófdómara. Jeg álít því enga þörf á þessari
breytingu.
Þær breytingar. sem jeg bar fram við
fræðslulögin á þinginu í fyrra, ásamt öðrum háttv. þm.. 3. þm. Reykv. (JÞ), voru
fremur gcrðar til þess að sefa gerbyltingamenn í fræðslumálum en af því, að svo
brýn nauðsyn væri til að breyta fræðslulögunum. og draga menn sanian. En okkar
tillögur voru afskræmdar svo í meðferð
þingsins, að við flm. urðum sjálfir að
snúast á móti þeiin að lokum. Þeim var
flaustrað af í liáttv. Ed. einhvern síðasta
daginn í tveimur umr. með litlu millibili.
Mentnin. deildarinnar skrifaði nefndarálit
á þá leið, að hún hefði ekki haft tíma til
að atliuga þessar breytingar á fræðslulögunum, sem frv. fjallaði um, en leggur þó til. að frv. verði saniþykt. Þvílík
meðferð á einu þýðingarmesta máli þjóðarinnar! Xefnd má • ekki vera að að athuga þaö. og af þeirri ástæðu ræður hún
deildinni til að samþykkja það! Deildin
má ekki vera að hugsa um það eða rökræða, og því fer hún að ráðum menta24*
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málanefndar. Jeg óttast, að eins geti farið
nú um þetta frv., að það geti leitt til
frekari skemda á fræðslulögunum. Jeg vil
því ekki koma með neinar breytingar á
þeim nú, og legg á móti því. að þetta frv.
nái fram að ganga. Jeg er mótfallinn því,
aö árlega sje verið að káka við breytingar
á þessum lögurn, sem flaustraö yrði af til
stórskemda, eins og síðast. Svo merk lög
sem fræðslulög einnar þjóðar eru, má ekki
einlægt vera að liringla með, og það af
þingi, sem búast má við, að í önnum sínum breyti þeim af liandahófi í hugsunarleysi, samanber gerðir síðasta þings.
Magnús Jónsson: Hv. mentamálanefnd
hefir ekki viljað fallast á frv. óbreytt.
Samt sem áður vil jeg þakka nefndinni,
að hún hefir nokkuð komið á móti mjer
í því að gera prestum mögulegt að vera
prófdómarar. Jeg skil þá háttv. þm. þannig, sem eru á móti frv. og vilja ekki greiða
atkv. með þeirri breytingu, sem nefndin
hefir gert á því, — jeg skil þá svo. að þeir
leggi á móti því, að prestar verði próf'dómarar, og vilji losna alveg við þá til
þess starfs.
Þegar þetta mál er sótt af svo miklu
kappi, þá er teflt á fremsta hlunr með
að nota sjer vilyrði. sem þeim var veitt
á þinginu í fyrra, um að koma sjer hjá
að verða prófdómarar. Annars skal jeg
ekki svara háttv. þm. Borgf. (PO) ; liann
var að klifa á því eins og áður, að prestum væri skylt að hafa á herðum sjer eftirlitið, þó að öll skynsamleg rök mæli á
móti því; og það getur hver maður sjeð.
sem les fræðslulögin.
lláttv. frsm. (SSt) gat þess rjettilega.
að prestar vildu vera við barnaprófin.
En þeir geta nú ekki gert alt, sem þeir
vilja, fremur en liáttv. þm. Borgf. (PO).
þegar hann greiðir atkvæði á móti öllum

fjárstyrkjum; þá segir liann venjulega, að
það sje ekki hægt að gera alt, sem maður vilji.
Jeg tel það vafalaust, að atkvæði þeirra
þm„ sem verða á móti frv., sýni, að þeir
vilja bola prestunum frá því að vera próf-

dómarar.
Frsm. (Sigurður Stefánsson): Mjer
finst, að eftirlitið með barnafræðslunni
s.je tekið úr höndum prestanna með
fræðslulögunum frá 1907, þar sem þeir
eru þá heldur ekki álitnir gjaldgengir
kennarar. Og jeg get búist við, að ef
þetta frv. nær ekki samþykki þingsins og
lögin Verða óbreytt eins og þau nú eru,
þá sje það sama og að útiloka prestana
frá því að vera við barnaprófin. Jeg tala
ekki svo mikið um þetta fyrir mína sókn;
jeg verð bráðum búinn að ljúka mínu
starfi og ga*ti sjálfs mín vegna bundið
enda á það undir núverandi kjörum. En
í næstu kirkjusókn við mína er mjer kunnugt, að presturinn þarf að ferðast fulla
dagleið á landi og 4—5 tíma, ef hann fer
sjóveg. til barnaprófs í fjarlægustu sókn
sinni. Að leggja þessa kvöð á prestana,
án nokkurrar þóknunar eða endurgreiðslu
á ferðakostnaði, er mjög ósanngjarnt.
Mörgum prestum er þess vegna sama sem
bægt frá eftirliti með barnafræðslunni við
prófin. Ilvort prestar muni vilja losna við
að vera prófdómarar, er mjer ekki fullkunnugt; en jeg álít, að flestir þeirra vilji
það ekki. Jeg held, að þeir liafi einmitt
mikinn áhuga á því að kynnast uppfræðingu barnanna. ef þeim væri gert það
kleift. Jeg held því. að það sje ekki ósanngjörn krafa, sem hjer er farið fram á,
að þeir fái dálitla uppbót fyrir útgjöld
sín á þessum ferðurn, en sje ekki ætlað að
starfa þær vikur þóknunarlaust, þar sem
aðrir, er vinna við prófin, fá fult kaup.
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Jeg er alveg sammála háttv. 4. þm.
Iíeykv. (MJ) um, að úrskurður háttv.
deildarmanna um þetta frv. þýði blátt
áfram það, livort þeir vilja hafa prestana
við prófin eða ekki.
Með allri virðingu fyrir barnakennurunum, verð jeg þó að segja, að jeg álh
kensluna ekki svo fullkomna. að vanþiirí
sje á því. að prestarnir kæmu þar merri
og gætu með eftirlitinu haft afskifti t. d.
af kenslunni í kristnum fræðum.
Jeg ætla ekki að liefja kappnvður um
þetta mál persónulega; en mjer er kunnugt. að margir af stjettarhræðrum mínum
eru mjög óánægðir yfir þessum útgjöldum
vegna harnaprófanna.
Pjetur Ottesen: Jeg heyrði það á ræðu
háttv. 1. þm. X.-M. (ÞorstJ). að honum
var ekki enn runnin reiðin frá síðasta
þingi. Ilann hafði þá ekki tækifæri til að
svala sjer á háttv. Ed.. og þess vegna
hrýst reiðin út nú. Ilann valdi lögunum
ýms hæðileg orð. En jeg og ýmsir aðrir
líta nú öðruvísi á. Jeg álít. að hreytingarnar, sem gerðar voru á fræðslulögunum í
fyrra. sjeu spor í rjetta átt og að rjett sje.
að haldið verði lengra síðar í þá sömu átt.
Jeg tel nú komið í ljós. að þær hafi gefist vel, og vænti. að það eigi eftir að koma
hetur fram.
Ut af orðum þessara tveggja háttv.
guðsmanna hjer í deildinni — það er
þeirra einu prestvígðu manna hjer í deildinni — um að prestunum bæri engiu
skylda til eftirlits með barnafræðslunni
samkvæmt fnvðslulögunum. vil jeg geta
þess. að þetta er nú ekki rjett vel sannleikanum samkvæmt, og því ekki prestslega ma*lt. enda ríður það heinlínis í bág
við þeirra eigin ummadi um það hjer í
deildinni. þegar rætt var um stofnun á
nýju prcstsembætti í Bolungarvík hjerna

uni árið. (.VJ: Kemur það mi aftur!) Já,
kemur það nú aftur! Töluð orð og bókfest
verða nú ekki aftur tekin og það verður
ekki umflúið. og getur liáttv. 4. þm.
Reykv. (MJ) sjálfum sjer um kent. Það
var lesið yfir hausamótunum á honuni
hjer í deildinni um daginn. við 1. umr.
þessa máls. og sjest á því, að hann liefir
nú algerlega komist í mótsögn við sjálfan
sig. Ilið sama liefir einnig hent samherja
lians. liáttv. þm. X.-ísf. (SSt).
Það a-tti í rauninni að vera óþarft að
vera að margendurtaka það, að sjálfsagt
sje að krefjast þess. að prestarnir geri
skyldu sína og vinni án sjerstakrar aukaborgunar það. sem á þeim hvílir lögum
samkvamit, og eitt af því er að hafa eftirlit með fnvöslu harna. Það hvílir sem sje
sú skvlda á þeim að lögum að fara tvivr
húsvitjunarferðir um sókn sína til eftirlits með uppfræðslu barna. En ætli þeir
sjeu nú ekki fáir. sem uppfylla þessa lagaskyldu’ Þar, sem þetta er í hesta lagi,
mun vera húsvitjað einu sinni á ári. En
hitt er víst, að sumstaðar eru húsvitjanir
alveg vanræktar. Ástæðan má.ske sú, að
þeir fá ekki greiddan sjerstakan ferðakostnað fyrir húsvitjanirnar. Það lægi máske n;vst að draga þá álvktun af orðum
þessara tveggja háttv. samherja hjer. Það
er þessi hugsun. sem allmikið bólar á, að
telja að þetta og þetta sje óviðkomandi
embættinu. og því eigi þeir að fá sjerstaka aukaborgun fyrir það, jafnt þó það
sje skýlaust skyldustarf og fullborgað
með embættislaununum. Þar sem húsvitjunarferðirnar eru nú svo af hendi intar,
sem jeg hefi nefnt. en eftirlit með barnafræðslunni livílir tvímælalaust á prestunum. þá sjá allir, að það er ekki nema rjett
og sanngjarnt, að þeir hafi á hendi prófdómarastarfið án nokkurrar frekari greiðslu
en í launum þeirra felst. Xú er búið að

379

Lagafrutnvörp samþykt.

380

Fræðsla bama.

hækka laun þeirra eins og allra annara
emha'ttismanna.
Háttv. 4. þm. Reykv. (AIJ) sagði, að
þeir þdm.. sem greiddu atkvsvði á móti
þessu frv.. mundu vilja losna við prestana fyrir prófdómara; og þessu halda þeir
báöir fram. háttv. þm. X.-ísf. (SSt) og
hann. því að yrði frv. þetta felt. mundu
afleiöingarnar veröa þær. V:eri slíkum
getsökum beint að minni stjett. bændunum. þá hefði mjer fallið það þungt og
Jjótt ómaklega ma*lt. En þó það standi nú
öðrum nær en mjer að svara getsökunum í
garö prestanna, þá verð jeg þó að segja það.
að mjer virðist, aS prestunum svona yfirleitt
sje gert rangt til með þessari ályktun. Jeg
þykist vita. að margir prestar telji þetta
skyldu sína og sjeu fúsir að fullnægja
henni. Jeg held, að prestar yfirleitt taki
þetta ekki svo, aö meta prófdómarastarfið aðeins eftir peningunum. og jeg held
yfirleitt, að þessi hugsunarháttur sje ekki
elmennur í fari þeirra presta, sem búa úti
í sveitum, að minsta kosti.
Iláttv. 4. þm. Reykv. (MJ) segir, að
þetta sje borið fram að tilhlutun Prestafjelagsins. og sje þetta almenn krafa presta
landsins. Alít jeg, að það stafi af því,
að þeir hafi orðið fyrir áhrifum í þá átt
hjer í Reykjavík. t. d. á synódus; þangað
mun þaó eiga rót sína að rekja. Þessa
hugsunarháttar, sem á bak við þessa kröfu
liggur, aö gera skyldu sína aðeins vegna
peninganna, gætir ekki mikið úti í sveitum. Þar leggja prestarnir mikil störf á
sig heima fyrir í þarfir opinberra mála í
sveitunum. eins og alþýða manna verður
að sætta sig við að gera. En hitt þekkir
maður, að hjer í Reykjavík vilja embættismenn. eða margir þeirra, fá aukaborgun
fyrir hvað eina, og það er út frá þeim
liugsunarliætti, sem hjer ríkir, sem mælt er
með þessu frv. Og tel jeg óhætt að fella

þetta frv., vegna þess aö prestarnir munu
samt gæta skyldu sinnar og gegna prófdómarastarfinu, þó áð þeim verði ekki
lagöir peningar í lófa fyrir það sjerstaklega.
Þorsteinn Jónsson: Það vill svo vel
til, að við háttv. þm. Borgf. (PO) erum
sammála um að fella þetta frv. Ilann vill
vefengja það. sem jeg sagði um frv. til
breytinga á fræðslulögunum, sem samþykt
var á síðasta þingi. Ilann sagði. að þær
breytingar hefðu verið spor í rjetta átt
og til bóta. Jeg veit. að háttv. þm.
er áttaviltur í fræðslumálum. Jeg hefi
heyrt þá þjóösögu. aö ef viltur maður
kæmi að straumvatni. þá sýndist honum
vatnið renna í öfuga átt viö það, sem
það rennur í raun og veru. Eins er það
um háttv. þm. (POi ; hann sjer ekki. hvert
straumurinn stefnir í fræðslumálum þjóðarinnar; þar er hann svo gersamlega áttaviltur.
Magnús Jónsson: Það er leitt að þurfa
aö þreyta háttv. deild meö lengri umræöum um þetta mál. Það þyrfti í raun og
veru að svara háttv. þm. Borgf. (PO)
með langri ra*öu, en jeg geri það nú ekki.
Ilann var eitthvað að tala um prestaveldi
í þinginu. Því er nú svo varið. að hjer
eiga aðeins 2 prestar sæti, svo að þessi
ályktun háttv. þm. er ekki sjerstaklega
sennileg. Jeg er áður búinn hjer í deildinni að kveða niöur drauginn um gömlu
tilskipunina um húsvitjanir o. fl. Þessi tilskipun var orðin fyrir löngu dauður bókstafur áður en fræöslulögin komu, svo að
því leyti er það rjett, sem jeg liefi áður
sagt, að fræðslulögin Ijettu raunverulega
engri byrði af prestunum. En með fræðslulögunum frá 1907 var einnig bókstafur
þessarar tilskipunar numinn úr gildi.
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(JPO'. Það er ekki rjett). Jeg skal sýna
fram á það. Þab liefir verið minst á. að
prestum bæri skylda til að fara 2 húsvitjunarferðir á ári. En ekki var talað
mikið um það. þegar nýju lögin um fækkun prestakalla og samsteypu brauða voru
á ferðinni lijer á Alþingi. Þá var ekki
verið að gera mikið úr skyldustörfum
presta. IIv. þm. þurfa ekki að bregða öðrum
um tvíveðrungshátt og vindhanasnúning —
þeir hafa það sjálfir í nógu ríkum mæli.
Þá kvað hv. þm. Borgf. (PO) sjer mundu
falla þungt, væri bændum ætlaðar þær
hvatir aö vilja ekki gegna kauplaust slíkum skyldum. sem prófdómarastarfið væri
fyrir prestana. Ilann gætir þess ekki. að
þegar bændur eru prófdómarar. þá fá
þeir kaup. en prestarnir ekki. (PO'. Vtúrsnúningur). Háttv. þm. taldi óhætt að
fella þetta frv„ því að prestarnir mundu
gegna þessu starfi þrátt fyrir það; þeir
væru svo greiðasamir og góðir. Já. það er
náttúrlega ákaflega gott að varpa áhyggy
um sínum upp á góðsemi prestanna. En
þetta minnir dálítið á söguna um manninn, sem sendi strák til þess að slá annnn
mann kinnhest. og spurði svo. bvernhr
hann hefði tekið því. „Ilann tók Jjví vil”.
sagði strákurinn. „sláðu hann bara aftur'“
Slíkt er strákaathæfi. en ekki þingmanna.
Jeg mótmæli því. að þetta mál eigi upptök sín hjer í Reykjavík; hjer eru engar
ástæður eða tilefni til þess, þar sem prestar hjer í bænum gegna engum prófdómarastörfum.
Þá er jeg kominn að eftirlitsskyldu
presta með barnafræðslunni. Það er bert,
að í fræðslulögunum frá 1907 eru tekin
af öll tvímæli um þetta. Þar stendur í 33.
gr.: „Yfirstjórn fræðslumála og umsjón
hefir stjórnarráð íslands. Sjer til aðstoðar hefir það skólafróðan mann. er ráðherra Islands skipar“. En sjerstaklega

sker 30. gr. úr um þetta, að eftirlitið sje
tekið frá prestunum og fært yfir á fræðslunefndir. Þar segir svo; „Skólanefnd liefir
umsjón og eftirlit með öllum barnafræðslumálum hjeraðs þess, er hún er skipuð fyrir“. Og í 31. gr.: „Fræðslunefnd hefir allar binar sömu skyhlur og skólanefnd“. I'm
vankunnandi börn innan 14 ára ber skólanefnd eða fræðslunefnd að gera ráðstafanir til, að lögö sje við þau meiri rækt
en áður og að sjá þeim fyrir nægilegri tilsögn. T’m undanþágur úrskurðar fræðslunefnd. 011 lög. sem áður hafa gilt um
þetta efni. eru að sjálfsögðu afnumin,
hvort sem þaö er fram tekið í fræðslulögunum eða ekki. Og hvar er svo mælt fyrir um þetta eftirlit presta ? Hjer er verið
að vekja upp gamlan draug frá míðri 18.
öld. Þau ákvæði eru afnumin með fræðslulögunum, eins og búið er að sýna.
Þó að háttv. þdm. greiði atkv. móti frv.,
geta þeir ekki gert ráð fyrir, að þessi 18.
aldar fjarstæða fái að rísa upp aftur.
Pjetur Ottesen: Það er gott, að háttv
4. þm. Reykv. (MJ) hefir rekið sig svo
tilfinnanlega á sjálfan sig í þessu máli,
að hann hefir nú farið að lesa fræðslulögin. En getur hann nokkursstaðar bent
mjer á ákvæði í fræðslulögunum um, ao
hin gamla konunglega tilskipun sje úr
gildi numin ? Þessi upplestur háttv. þm.
úr fræðslulögunum hafði ekkert að þýða,
því að tilskipunin stendur eftir sem áður
óhögguð. nema bann geti þetta, en það
ætla jeg, að verði eftir af honum. Það er
því gagnslaust, þótt hann lesi fræðslulögin
spjaldanna á milli; hann fær ekkert það
út úr þeim. sem ljettir þessari skyldu af
prestunum. þó það liafi leitt til vanrækslu
af þeirra liendi á þessu starfi.
Hvað snertir það. sem háttv. 1. þm. X,ÚI. (ÞorstJ) sagði um mig, að jeg værj
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áttaviltur í fræðslumálum og að nijer færist þar eins og villumanninum í þjóðsögunni, þá held jeg nú áreiðanlega. að þetta
eigi miklu betur við hann sjálfan en mig.
en hann er bara svo áttaviltur í þessu
máli. að hann sjer það ekki.
Frsm. (Sigurður Stefánsson): Jeg ætla
aö nota rjett minn sem framsögumaður
til andmæla því. sem fram hefir komið.
Það er ekki með frv. þessu veriö að gera
ráð fyrir aukaborgun lianda prestunum;
aðeins endurgieiðslu úr ríkissjóði á útlögöum ferðakostnaði þeirra við barnaprófin. Þegar prestar vinna sín aukaverk,
þurfa þeir ekki að leggja neitt í kostnað ;
þeir geta reiknað sjer þóknun fyrir þau.
Xú er meö lögum lögð á þá sú kvöð
að leggja fram fje úr sínum vasa til þessa
starfa, sem aðrir fá þó fulla borgun fyrir.
Þetta leiðir til þess. aö prestarnir vilja
losa sig við þetta starf. Þeir verða þá víða
sama sem útilokaðir frá að koma nærri
prófunum.
Lárus Helgason: Jeg vil aðeins leyfa
mjer að benda á þaö, að frá því að
fræðslulögin gengu í gildi 1907 og þangað til lögunum var breytt í fyrra var
prestum ávalt greidd þóknun fyrir prófdómarastörfin. Þessari skyldukvöð þeirra
var skotið inn meö lögunum í fyrra. Jeg
var þá mjög á inóti þessari breytingu og
er enn þá. Furðar mig á því. ef háttv.
deild veröur svo ósanngjörn að neita
prestum að fá ferðakostnað borgaðan við
slík störf sem þessi. Það mætti næstum
eins vel leggja samskonar skyldu á hjeraðslækna og fleiri embættismenn hvaö
ferðakostnaðinn snertir.
Jeg vænti þess, að brtt. á þskj. 274 verði
samþvkt.

Pjetur Ottesen: Jeg vil aðeins leiðrjetta þann misskilning hjá hv. þm. X.-ísf.
(SSt ). aö aukaverk presta og húsvitjunarstörf sjeu eitt og hiö sarna. Hann getur
ekki vilt neinum sýn með þvi að vera að bera
þetta saman. Það er vitanlegt. að prestum
her að lögum sjerstök borgun fyrir aukaverk. en það eiga þeir alls ekki fyrir húsvitjanir, og fengu vitanlega ekki heldur
meðan þeir höfðu fvrir því aö liúsvii ja.
Og þó að þess sje nú krafist af þeim. að
þeir sjeu prófdóinarar án sjerstakrar borgunar, þá er það ekki nema rjettniæt krafa
og uppbót á vanrækslu þeirra á lögskipuðuni luisvitjunum.
Síðustu ræöu háttv. þm. (SSt) var
helst ekki lnrgt aö skilja á annan veg en
þann. að það væru bara peningarnir, sem
prestarnir litu á við þetta prófdómarastarf, og það minnir mann þá ósjálfrátt á
þetta ganila: að seint fyllist sálin prestanna.
Frsm. (Sigurður Stefánsson):
Jeg
mótmæli þeim áburði háttv. þm. Borgf.
(PO) á . prestastjett landsins. að húsvitjanir sjeu alveg niöur lagðar. Það er altaf
hægt að slá svona órökstuddum áburði
fram, en honura mun reynast óhægra að
sanna liann. Hjer er alls ekki um nein
laun að r;eöa iianda prestum. heldur einungis greiðslu á beinum kostnaöi þeirra
við feröalög í þarfir hins opinbera.
ATKVGR.
Brtt. 274. (ný 1. gr.) samþ. með 13 :10
atkv,. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
já: BJ, JakM, JAJ, JB, JÞ. LH, MJ.
MK, MP. PÞ, SSt, ÞorlG, BSv.
íifi: BH, IIK, TngB, JS. MG. PO. StSt,
SvÓ, ÞorstJ, ÞórJ,
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Fimm þm. (EÞ, EE. GunnS. ÓP, ÞorlJ) fjarstaddir.
2. gr. samþ. með 13 : 7 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 : 8 atkv.

A 46. fundi í Nd.. föstudaginn 20. apríl.
var frv. tekið til 3. umr. (A. 386).

greiddan ferðakostnað sinn, þegar þeir
eru prófdómendur við barnaskóla. Þetta
er fullkomin sanngirniskrafa. og jeg vil
ma?la með því við háttv. deild. að frv.
v<*rði saniþykt.
ATKVGR,
1. gr. samþ. með 9 :1 atkv.
2. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 : 1 atkv.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 12:7 atkv. og afgr. til
Ed.

Á 44. fundi í Ed., s. d„ var frv. útbvtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.
(A. 386).
Á 46. fundi í Ed„ mánudaginn 23. apríl,
var frv. tekið til 1 . u m r .
Enginn tók til máls.
ATKVGK.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj.
atkv. og til mentamálanefndar með 9
shlj. atkv.

Á 51. fundi í Ed„ niánudaginn 30. apríl,
var frv. tekið til 2. umr. (A. 386. n.
467).
Frsm. (Karl Einarsson): Eins og sjest
á nál„ er farið fram á í frv. þá einu breytingu á fræðslulögunum, að prestar fái
Alþt. 1923. B. (35. löggjafarþing).

Á 53. fundi í Ed„ miðvikudaginn 2. maí,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 386).
Jón Magnússon: Jeg vil leyfa mjer
að gera stuttlega grein fyrir því, livers
vegna jeg get ekki greitt frv. þessu atkvæði. Jeg geri ráð fyrir, að það sje fram
komið af sparnaðarástæðum að láta prestana vera prófdómendur við barnaprófin.
svo og til að gefa þeim tækifæri til þess
að hafa hönd í bagga með barnafræðslunni. Jeg viðurkenni, að það er ósanng.jarnt að heimta af prestum að vera próf
dómarar þar, sem erfiðar og dýrar ferðir
eru; en þá mun að vísu gert ráð fyrir
því, að þeir geti afsakað sig og fengið
aðra. En eigi að síður get jeg búist við,
að það kunni að verða í einstökum tilfellum dýrara ríkissjóði að borga ferðakostnað presta en að borga prófdómendum lögmælta dagpeninga; nú mun greitt
6 kr. á dag. Það er af þessum ástæðum,
að jeg get ekki greitt frv. þessu atkvæði
mitt.
Guðmundur Ólafsson: Jeg get ekki
fallist á það, sem báttv. 4. landsk. þm.
(Jlf) sagði, að það yrði meiri kostnaður
25
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fyrir ríkiss.jóðinn en áður var. ef þetta
frv. yrði samþykt. Jeg tel víst, að prestar
geri engan ferðakostnaðarreikning, ef þeir
eru búsettir í nánd við skólastaðinn. En
áður voru 1 eða 2 menn prófdómendur
fyrir alla sýsluna. og fór því töluvert f.je
til þeirra. því þótt þeir liafi niáske ekki
haft beinan ferðakostnað. þá liöfðu þeir
að minsta kosti sania kaup fvrir dagana.
seni þeir voru á ferðalagi. og prófdagana:
var ]>að fyrst 4 kr. á dag og síðar 6 kr.
Það getur ekki koniið til mála. að prestar
í tiltölulega litlum prestaköllum fái nokkurn ferðakostnað. og er .jeg því sannfa-rður um, að þetta er sparnaður frá því. scin
áður var. Auk þess vænti .jeg. að ferðakostnaðarreikningarnir verði athugaði” og
(ftirlit haft með því, að ferðakostnaðurinn s.je ekki óhæfilega mikill. Tláttv. 4.
landsk. þm. er náttúrlega kunnari slíkum
reikningum en jeg. en .jeg vænti þess. að
aðrir reikningar verði ekki teknir ti!
greina en-þeir. sem eru sanngjarnir.
Jón Magnússon: Mjer er þetta ekki
minsta kappsmál. Það var ekki í.jett li.já
hv. 1. þm. Ilúnv. (GOl. að jeg hefði sagt.
að það yrði meiri kostnaður við þetta; ,ji g
sagðist aðeins búast við. að svo gæti farið
í einstökum tilfellum. Það er oft og einatt
álitamál um ferðakostnað. Það hafa orðið mál út af. hvað reikna beri ferðakostnað. hvort þar heyrði undir aðeins hestur
eða gisting o. fl. Jeg ætlaði ekki með
þessum oi'ðum mínum að móðga neinn.
síst hv. 1. þm. Húnv. (GÓ). og fæ ekki
skilið. að þessi háttv. þm. hafi þurft að
reiðast og vera með slettur til mín í tilefni af þessu. Jeg skýrði aðeins með hógværum orðum frá því. hvers vegna jeg
væri á móti þessu frv., og hjelt sannast að
segja. að mjer væri það leyfilegt.

Guðmundur Ólafsson: Jeg skil ekkert
í því. að hv. 4. landsk. þm. (JM) skuli
vera að tala um. að jeg hafi verið móðgaður og verið með slettur til lians. Jeg
er m.jer þess ekki meðvitandi. að .jeg hafi
haft nokkur óviðurkvannileg orð. En þótt
þessi hv. þm. s.je að öllum jafnaði kurteis
í ra'ðum sínum. þá liefir liann þó kannske
verið búinn að legg.ja inn fyrir því. að svo
liefði verið. .Jeg sagði bara. að hann væri
kunnari slíkum reikningum en jeg; það
er ekki ólíklegt. að liann liafi kynst þeim
í ráðherratíð sinni. og ekki er það mín
sök. ef við þá eru bundnar leiðinlegar
endurminningar fyrir hann, og því fæ jeg
ekki sjeð. að það sje neitt I.jótt. þótt jeg
t.i'ki háttv. þm. fram yfir mig í þessu
efni. Jeg held því. að jeg þurfi ekki að
taka neitt aftur af því, sem jeg hefi sagt.
Það var ekki ætlun mín að banna honum
að vera á móti þessu frv.. og venjulega er
það ekki tekið svo, þótt skoðun einhvers
háttv. ]>m. s.je mótmælt. Jeg get tekið
undir með honum. að mjer er þetta ekkert kappsmál. en mjer finst þaö sanng.jarnt og til bóta. og því er jeg með því.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 7:3 atkv. og afgr. sem
7 ö (f f r á A l þ i w g i.
(Sjá A. 526 V
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A 35. fundi í Ed.. mánudaginn 9. apríl.
var útbytt:
Frumvarpi til laga um tilbúning og
verslun með ópíum o. fl. (stjfrv.. A. 305'i
A 37. fundi í Ed.. miðvikudaginn 11.
apríl. var frv. tekið til 1. u m r.
Forsætisráðherra (SE): Það er vikið
að því í athugasemdunum við frv., af
hvaða ástæðum stjórnin hefir lagt það
fyrir þingið. 23. janúar 1912 var gerður
í Haag af allmörgum ríkjum alþjóðasamningur. með þeim tilgangi að berjast gegn misbrúkun ópíums. morfins og
kokains.
Var íslensku stjórninni 1912 send fyrirspurn um það, hvort ísland vildi ganga
í þetta samband, og svaraði stjórnarráðið því játandi. Samningurinn öðlaðist
eigi gildi fyr en 1921, sakir heimsstvrjaldarinnar, og 21. október það ár fjelst
ísland á yfirlýsingu um það, að samningurinn skyldi ganga í gildi. Samningur þessi leggur þeim ríkjum, sem samningsaðiljar eru, ýmsar skyldur á herðar, til þess að aftra misbrúkun á ópíum. morfíni og kókaini, svo sem að hafa
eftirlit með inn- og útflutningi og verslun
á efnum þessum. Jeg vil leyfa mjer að
geta þess. að jeg mun koma fram með
brtt. við 1. gr. frv. Frv. þetta er sniðið
eftir danska frv. um sama efni, en í 1.
gr. 1. lið er bönnuð framleiðsla á ópíum.
en meiningin er á unnu ópíum. og ætti
því gr. að hljóða: „Framleiðsla á unnu
ópíum er bönnuð“. o. s. frv.
I 2. gr. er lyfsölum og öðrum þeim. sem
dómsmálaráðuneytið hefir veitt sjerstakt
leyfi, leyfð framleiðsla. úrvinsla, iunflutn-

ingur og útflutningur á óunnu ópíum og
því ópíum, sem notað er til læknislyfja. í
samningnum er gerð grein fyrir því. hvað
skilið er með unnu og óunnu ópíum. Unnið er búið til úr hráefni með blöndun og
bannað hjer sem annarsstaðar. Ounnið
ópíum er vökvi. kallaður mjólk, blandaður
jurtahlutum og fluttur inn í kökum, en
þegar jurtahlutarnir eru teknir úr kökiinuni. þá er eftir ópíum. sem notað er
til lækninga. — Xiðurstaðan verður því
þessi: Unnið ópíum er bannað að flytja
inn eftir frv., en óunnið ópíum má flytja
inn undir ,,kontrolli“, ef það er notað til
lyfja. -Teg fer svo ekki fleiri orðum um
frv. þetta, en legg til, að því verði vísað
til liáttv. allsherjarnefndar að lokinni umræðunni. og mun jeg þá leggja fyrir hana
plögg þau, sem jeg hefi undir höndum.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 14 atkv. og
íil allsherjarnefndar með 13 shl.j. atkv.

Á 44. fundi í Ed.. föstudaginn 20. apríl.
var frv. tekið til 2. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 46. fundi í Ed„ mánudaginn 23. apríl.
var frv. aftur tekið til 2. u m r. (A. 305,
n. 372).
Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaxan):
Xefndin hefir eiginlega ekkert haft við
frv. þetta að athuga og telur sjálfsagt, að
það nái fram að ganga á þessu þingi.
ITún hefir þó komið fram með nokkrar
brtt., og er ein þeirra dálítil efnisbrevt-
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ing, en liinar eru einungis orðabreytingar,
til þess að gera málið á frv. betra.
Xú befir það orðið að samkomulagi
milli nefndarinnar og stjórnarinnar að
láta ekki bera þessar brtt. upp við þessa
umr.. en geyma þ;er til n.estu umr. Leyfi
jeg mjer því að skjóta þessu til bæstv.
forseta.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 slilj. atkv.
2. —G. gr. samþ. með 13 sblj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 slilj. atkv.

A 48. fundi í Ed.. miðvikudaginn 25.
apríl. var frv. tekið til 3. u m r.

ATKVGR.
Brtt. 456,1 samþ. með 10 shlj. atkv.
— 372,1, svo breytt. samþ. með 9 sblj.
atkv.
-- 456,2 samþ. með 8 sblj. atkv.
— 372,2, svo breytt. samþ. með 11 sblj.
atkv.
— 372.3 samþ. með 9 sblj. atkv.
Fiv.. svo breytt, samþ. með 9 slilj atkv.
og afgr. til Xd.

Á 52. fundi í Xd., laugardaginn 28.
apríl. var frv. útbýtt eins og það var samþ.
við 3. umr. í Ed. (A. 466).
Á 53. fundi í Xd.. mánudaginn 30.
apríl. var frv. tekið til 1. u m r.

Forseti tók málið af dagskrá.
Enginn tók til máls.
Á 49. fundi í Ed., föstudaginn 27. apríl.
var frv. aftur tekið til 3. u m r. (A. 305.
n. 372. 456).
Frsm. (SigurSur Hjörleifsson Kvaran):
Eins og kunnugt er. var málið tekið út af
dagskrá síðast. Síðan liefir nefndin komið
fram með brtt. við þetta frv., og eru þær
á þskj. 456, en þar sem þeim befir ekki verið
útbytt bjer í deildinni fvr en alveg á
þessu augnabliki. eru menn tæplega búnir
að átta sig á því, sem þar er á ferðinni.
Þó er ástæðulaust að fresta umr. þess
vegna. því að þessar breytingar eru smávægilegar. Orðið ..ópíum“ skal falla burt
í 1. málsgrein 1. greinar, o. s. frv. Eins og
menn sjá, eru þetta einföld atriði, en jeg
skal geta þess fyrir bönd nefndarinnar,
að hún taldi sjálfsagt að birta auglýsingu
á sínum tíma í Stjórnartíðindunum, með
skýringum þeim, sem við eiga, þ. e. hvað
sje unnið og livað óunniS ópíum o. s. frv.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. nmr. með 15. sblj. atkv. og til allsberjarnefndar með 16 sldj.
atkv.

Á 57. fundi í Xd„ föstudaginn 4. maí.
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 466, n.
533).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj.
atkv.
Frsm. (Magnús Guðmundsson): Jeg
hefi ekki margt að segja. Þetta frv. er
stjórnarfrv. og hefir gengið gegnum háttv.
Ed. nærri breytingalaust. Oss er skylt, í
samræmi við ákvæði alþjóSafundar 1912
um ópíum o. fl., að setja lijer á landi lög
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um þetta efni, og þótt ekki sje hjer um
misbrúkun að ræða í þessum efnum nú,
svo kunnugt sje, er þó skylt að setja lög
um þetta efni, af þeim ástæðum. sem fyr
greinir. Auk þess má búast við. að misbrúkun þessara skaðlegu efna geti breiðst
út hjer. og þá eiga lög eins og þessi að
geta komið að haldi.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
2. —6. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 slilj. atkv.

Á 58. fundi í Xd., laugardaginn 5. maí,
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 466).
Of skamt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði leyfð og samþ. með 18:1 atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og afgr.
sem
7 ö g f r á A l þ i n g i.
(Sjá A. 571).

14. Varnir gegn kynsjúkdómum.
A 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. febr.,
var útbýtt frá Bd.:
Fritinearpi til laga um varnir gegn
kynsjúkdóinttni (stjfrv., A. 18).
Á 4. fundi í Ed., fimtudaginn 22. febr..
var frv. tekið til 1. u m r.

Forsætisráðherra (SE): Þetta frv. er
samið að tilhlutun I.a-knafjelags Islands,
og tel jeg lofsvert, að fjelagið skuli hafa
beitt sjer fyrir þetta þýðingaimikla heilbrigðismál. Sjúkdómar þeir, er hjer ræðir
um. eru í stórbæjum annarsstaðar hin
mesta landplága. og svo mjög kveður að
því, að tíundi liver maður er sýktur. Hjer
á landi liefir þessara sjúkdóma lítið gætt
til þessa, en eins og athugasemdirnar við
frv. bera með sjer, eru þeir þó fremur að
.útbreiðast, og er því hin mesta nauösyn
á að veita þessum óhappagesti viðnám eins
fljótt og unt er, og ekki síst af því, að
sjúkdómar þessir eru mjög oft valdir að
úrkynjun ættanna.
í frv. eru sett ýms ákvæði til þess að
varna útbreiðslu sjúkdóma þessara og auka
þekkingu á þeim. Sjeð er fjelitlum mönnum fyrir ókeypis læknishjálp og ókeypis
sjúkravist, og það á að færa skrá vfir
sjúklingana, en um leið ákveðið, að leynd
sje liöfð á þeim, svo hræðslan við að almenningur viti um, hverjir sjúkir eru,
aftri mönnum ekki frá að fara til læknis.
Jeg vona, að háttv. deild taki vel í málið og láti það fá greiðan gang. Að endingu vil jeg leggja til. að ínálinu verði, að
lokinni umræðunni, vísað til allshn.
Jón Magnússon: Jeg vona. að hæstv.
forseti finni ekki að því, þó að jeg segi
nokkur orð utan við málefnið. Jeg vildi
bera upp þá fyrirspurn til liæstv. forsætisráðherra (SE). hvort ekki megi vænta. að
stjórnin leggi innan skamms fyrir þingið
frv. um lögfylgjur hjónabands, sem hjer
var á ferðinni í fvrra. Með því frv. er
lokið við að gera rjett kvenna og karla
jafnan í einkamálum. Ef stjórnin gæti
ekki fallist á frv., þá gæti hún lagt það
fram með athugasemdum, en ef hún sjer
sjer það ekki fært, þá mún jeg taka það
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ekki borið það á brýn, að liún liafi ekki
athugað frv. það, sem hjer liggur fyrir.
þar sem hún hefir gert 14 brtt. viö 17
greinar. Þetta frv. er vitanlega fram
komiö vegna þess, að menn þykjast finna
það, að sjúkdómar þeir, er það ræðir um,
fari í vöxt á landi lijer. Þó verður að játa
það, að skýrslur þær, sem bygt er á, eru
ófullkomnar. I athugasemdunum viö frv.
eru tilfærðar tölur um 2 þessara sjúkdóma, er benda í þá átt, að þeir hafi fa: ið í vöxt hjer á landi síðan 1906. Við
tölurnar á undan er ekki ha‘gt að miða,
því aö þar er lilaupið yfir 5 ár. Þó er
ekki hægt að segja, að þetta sje algild
sönnun þess, að vöxturinn sje verulegur
frá 1906, því að þaö er eigi fullkomlega
h;egt að byggja á þessum töliun; þær geta
tvöfaldast og margfaldast. Kemur það af
því, að það er engin sjerstök bókfærsla tun
Forsætisráðherra (SE) : Jeg mun svara þessa sjúkdóma. og þeir eru langvinnir og
málaleitun háttv. 4. landsk. þm. i JM) eft- sumir sjúklinganna leita til fleiri en eins
ir fáa daga. Annars geri jeg ekki ráð heknis. Því er ástæða til að vona. að tölfyrir. að neitt veröi því til fyrirstöðu. að urnar sjeu lijer of liáar. En hvað um það.
stjórnin leggi frv. um lögfylgjur bjóna- þaö er þó ástæða til aö gera alt. sem hægt
bands fyrir háttv. deild. Um kennarafrv. er. til að draga úr útbreiðslu þeirra. En
er það að segja. að jeg aflienti það á síð- jeg skal játa það, aö jeg er ekki eins bjartasta þingi háttv. mentamálanefnd Xd. og sýnn og stjórnin, er hún í aths. síniun viö
veit ekki, b.vaö um þaö er orðið síðan. en frv. gerir ráð fyrir því. að luegt sje að
væntanlega er það geymt einliversstaðar í byggja þessiue sjúkdómum algerlega út
úr landinu. Jeg befi enga trú á því. Jeg
skjölum þingsins.
býst við því. að samgöngur aukist hjer aö
miklum mun á niestu'árum, og því núður
ATKVGK.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 sblj. atkv. standa sjúkdómarnir að nokkru leyti í
og til allslierjarnefndar með 12 shlj. atkv. sambandi við auknar samgöngur alstaðar
í heiminum.
í aths. er á.etlun um. hvað kosta muni
að framkviema lögin eftir frv. því. sem
Á 13. fundi í Ed.. föstudaginn 9. mars. bjer liggur fyrir. Jeg lield nú. að ef stofnvar frv. tekiö til 2. u m r. (A. IS. n. 661. aö verður til þess kostnaðar, sem þar er
ráðgeröur. þá verði fjárframlagið meira
Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran): en búist er við í aths. Því hefir nefndin
Jeg geri ráö fyrir því. að nefndinni verði ekki treyst sjer til að fara eins langt og

til athugunar að flytja frv. sjálfur og
reyna ef til vill aö fá með mjer háttv. 6.
landsk. þm. (IIIB). En jeg vildi heldur
komast hjá því að flytja frv.. því aö jeg
tel í rauninni rjettara. að þaö kæmi frá
liæstv. stjórn.
Þá langar mig til að spyrja lun annað
frv., og það af persónulegum ástæðum,
því jeg hafði gefið loforð viðvíkjandi því.
Það er um nokkra kennara, sjerstaklega
kennara mentaskólans og stýrimannaskólans, sem eru fastir landssjóðsmenn. en
ekki er til lagaheimild fyrir því. Þetta er
þeim mjög óþægilegt. Jeg ætla ekki að
skýra þetta. frekar. Jeg veit. að hæstv.
forsrh. (SE) kannast við þaö. Ilann er
vitanlega ekki skyldur að svara mjer, en
jeg vona þó. að hann geri það innan
skamms.
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þetta frv. Ilún vill veita styrk af opinberu fje til læknislijálpar og lyfja. en liefir ekki getað fallist á að veita sjúklingunum ókeypis sjúkrahúsvist og ekki lieldur
umbúðir. Það er enginn vafi á því, að
hjer verður mikill munur á um fjárframlög ríkissjóðs, ef fallist verður á tillögur
nefndarinnar. Þá fer ekki hjá því, að
þetta tillag verður lítt tilfinnanlegt fyrir
ríkissjóð.
Þá skal jeg snúa mjer að brtt. við einstakar greinar. Jeg skal þá fyrst geta
þess, að í 1. málsgrein 1. greinar er prentvilla, : (kóion) á eftir orðinu ,.syfilis“ í
stað kommu, en þessu verður væntanlega
breytt af skrifstofunni. Við seinni málsgi.
1. greinar er þýðingarmikil breyting. Þar
stendur svo:
„Smitandi eru sjúkdómar þessir
taldir meðan þess finnast merki. að
smitunarhætta stafi af sjúklingnum."
En þessi skilgreining í frv. á sjúkdómnum er ekki nægileg. Því hefir nefndin bætt
þessu við:
..eða ætla má, að þau komi síðar í
W‘.
Sjúklingurinn getur haft sjúkdóminn á
smitunarstigi án þess. að þess finnist
merki. Því var liin fyrri skilgreining ófullnægjandi. Sænsku lögin, sem frv. þetta
er sniðið eftir, hafa líka þessa viðbót. sem
nefndin hefir sett inn.
Um ‘2. brtt. er lítið að segja. Það er
máls-, en ekki efnisbreyting. Þá er brtt.
við 3. gr. Fyrri breytingin er í því fólgin, að orðinu „spjaldskrá“ er skotið framar í setninguna, með því að betur þótti á
því fara, málsins vegna. Síðari breytingin
er efnisbreyting. I 4. gr. frv.. 4. málsgrein, stendur:
,.Börn, sem standa undir lækniseftirliti, skal þó skrá með nafni og heimilisfangi?1

Þetta lítur nefndin á sem ósamræmi og
fellir það burtu. Lögin gera ráð fyrir
leynd. og lijer er undantekning óþörf. Ef
skráð er barn með erfðasyfilis, nafn þess
og heimilisíang. þá er þar með sagt til
um þann, er sjúkdómurinn stafar frá. Xú
eru eigi nema sárfáir menn með þessum
sjúkdómi, og því eiga ekki tvær reglurvið.
önnur fyrir börn og hin fyrir fullorðna.
Þá er 4. brtt,, við 5. gr. 2. málsgr. Hún
er um kostnaðaratriðið, sem jeg hefi áður
talað um. Þá er 5. brtt. við 6. gr. I frv.
stjórnarinnar er gert ráð fyrir, að krefja
incyi af sjúklingum vottorðs um það, að
þeir hafi ekki efni á að greiða læknislijálpina. Xefndin segir, aö það skuli gera.
og því bætt við, að þessar yfirlýsingar
eigi að senda nieð reikningum læknanna.
Þessi ráðstöl'un miðar enn til þess að
draga sem mest úr tilkostnaði ríkissjóðs.
Þá kem jeg að 6. brtt. nefndarinnar.
seni er við 8. gr.
Tillögur stjfrv. l'ara í þá átt. að læknir
niegi ekki leyna sjúkling því, livort hann
er sjúkur eða ekki, nema undir sjerstökum kringumstæðum, og þá aðeins um tiltölulega stuttan tíma.
En hjer er alveg brotið í bága við grundvallarreglur lækna. og niyndi það í mörgum tilfellum geta valdið meiri óþægindum
fyrir sjúklinginn lieldur en l»að, sem lianr.
gæti hafí upp úr því, að honum væri sagt
það strax.
Um undanþáguna frá þessu, sem getið
er í 2. málsgr. 8. gr. frv., er það að segja,
að hún gæti tæplega annað talist en
pappírslög. því að læknar gætu ekki í
mörgum tilfellum greint í símskeyti. hvað
að sjúldingi gengi. Yrði hann því að
skrifa heilbrigðisstjórninni. Tæki þetta því
miklu meira en mánaðar tíma að komast í
kring. Tel jeg því rjettast, að læknum sje
alveg í sjálfsvald sett, live nær þeir segi
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sjúklingi frá sjúkdóminum og live nær
ekki.
Annars væri líklega rjett að skjóta hjer
3. málsgr. frain fyrir 2. málsgrein. en jeg
veit ekki, livort háttv. meðnefndarmenn
mínir eru nú tilbúnir að taka afstöðu til
þess.
Þá kem jeg að 7. brtt., sem er við 10. gr.
I 10. gr. er gert ráð fyrir tilfelli, sem
jeg myndi kveinka mjer við að gera og
jeg tel nær því óframkvæmanlegt. Þar
segir:
„Ef sá býr innan hjeraðs, sem talið
er. að valdið hafi smitun, skal læknir
senda lionuin tafarlaust skrifleg tilniæli að koma til sín til rannsóknar,
en nefna þó ekki nafn þess. er til
lians sagði. Vanræki liann það, skal
senda honuni, áður en vika er liðin,
skriflega áminningu og taka fram.
liverju varði, ef óhlýönast er. Beri
hún engan árangur, skal tilkynna það
lögreglustjóra, og sjer hann þá um.
að hinn grunaði sje lagður á sjúkrahús eða á annan liátt skoöaður af
lækni“.
Yilji sjúklingur nú ekki verða við tilmælum heknis. getur heknirinn eftir þessu
gert sjúklinginn óskaðlegan með aðstoð
lögregluvaldsins. En jeg tel rjett að fara
varlega í þessum efnum, því að fyrir g;eti
það komið, að óhlutvandir menn gætu á
þennan hátt fengið lækna og lögreglustjóra til þess að gera mörgu fólki ýmisleg
óþægindi, er þeir sjálfir geta látist hvergi
við koma.
Xefndin treysti sjer þó ekki til þess að
fella Jietta ákva-ði alveg í burtu. en vildi
mýkja það sem hægt væri. og lætur því
ákvæði greinarinnar standa að nokkru
leyti.
Áttunda brtt. nefndarinnar er að fella
12. gr. alveg niður.

Jeg skal geta þess. að mjer þótti undar•legt, að þessi grein skyldi vera í frv., þar
sem verið er að gera ráð fyrir stórfeldri
útbreiðslu sjúkdómsins eftir að lög þessi
eiga að vera gengin í gildi. Og þar er svo
kveðið á, að hægt sje að banna fólki að
giftast. nema það sanni með læknisvottorði.
að það hafi ekki smitandi kynsjúkdóm.
En því er nú svo varið, að auðvelt er að
sanna, að einn maður hafi kvnsjúkdóm,
en aftur mjög örðugt að sanna, að maður
liafi hann ekki.
Annars vil jeg biðja háttv. deildarmenn
að athuga það, hvernig þeim myndi falla
það, ef þeir þyrftu að láta dætur sínar
ganga undir kynsjúkdómarannsókn af
þeirri einföldu ástæðu, að til stæði að þær
gengju í hjónaband. Jeg ímynda mjer. að
flestum Jiætti það óviðkunnanlegt. Jeg tel
því greinina mjög óhyggilega, enda mjög
vel liægt að fara kringum hana á margan liátt.
Við 14. gr. er það að atliuga, að hún
virðist óheppilega orðuð, því að þar stendur, að sjúklingur með smitandi syfilis
megi ekki fóstra hcilbrigð börn. Þar er
annað meint, að sjúklingurinn megi ekki
fóstra önnur börn en þau, sein veik eru af
syfilis, að sjálfsögðu ekki börn, sem eru
sjúk af öðrum sjúkdómum. Þá virðist ekki
rjett. að sjúklingur með smitandi kynsjúkdóm (syfilis) megi starfa að matsötu,
matreiðslu eða veitingum með lœknisleyfi.
Því að þeir, sem kvnnu að smitast af
þeim, eru engu bættari, þó að þeir smitist
..með læknisleyfi“, og því vill nefndin
fella burtu heimildina til þessarar undantekningar.
Þá er 12. brtt., við l(i. gr„ um að fella
burtu orðin ,.og tæki“. Þessi tæki. sem
lijer er talað um, geta verið mjög yfirgripsmikil. Og ætti að banna að selja þau,
mætti ekki selja svo mikið sem venjulega
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skolkönnu. að jeg ekki tali um allskonar
sprautur, sem notaðar eru við fleira en
að lækna með þeim lekanda. Það er því
alveg óþarft að banna sölu á þessum tækjum, af því iíka, að nægilegt er að banna
sölu á lyfjum, sem notuð eru við lækningar á kynsjúkdómum. Hefði því sá, er
vildi káka við að lækna sig sjálfur, engin
not af tækjunum, þegar hann getur ekki
fengið nein lyf.
Þá eru brtt. nefndarinnar búnar. nema
þær, er snerta viðurlögin. Nefndin ber einungis fram viðurlög að því er snertir embættismenn og lækna. sem ekki eru í embættum, en þagnarskylda hvílir á. en hefir
ekki komið fram ineb viðurlög að því er
snertir sjúklingana sjálfa, af þeim ástæðum, að nefndinni fanst það eiga heima í
hegningarlögunum, því að í þeim er tekin fram hegning að því er snertir syfilis,
en ekki um aðra sjúkdóma. Er því nauðsynlegt að breyta þessu, en nefndin taldi
það ekki hlutverk sitt að bera frarn breytingu á hegningarlögunum. en leggur liins
vegar til. að stjórnin taki þetta til athugunar.
Hefi jeg svo eigi ineira um þetta að
segja. en vona, ef lögin verða samþykt
með þessuin breytingum. sem nefndin leggur til, að þá verði þau að gagni fyrir
þjóðfjelagið og málefnið. þótt jeg hins
vegar teldi það enga ógæfu, að þetta mál
hvíldi sig eitt þingið enn.

Porsætisráðherra (SE): Þegar jeg
sleppi þessum síðustu orðum háttv. frsm.
'SlIK :. þá hefi jeg ástæðu til að þakka
háttv. nefnd fvrir meðferð hennar á frv.,
því að hún hefir þó haldið sjer við
kjarna þess.
Brtt. nefndarinnar tel jeg sumar til
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

bóta, sumar til skemda og sumar tel jeg
litlu máli skifta.
Um hinar almennu athugasemdir háttv.
þm. (SHK) get jeg verið stuttorður.
Þó er sjálfsagt rjett, að skýrslurnar um
útbreiðslu sjúkdómsins hjer eru ekki nákvæmar, því að tilhneigingin er auðvitað
mikil til þess að leyna sjúkdóminum. En
nákvæmari skýrslur en þessar, sem hjer
er um að ræða, verða ekki fengnar.
Sjálfsagt er það rjett, að ekki sje hægt
að útrýma sjúkdóminum alveg, en um það
getur hins vegar ekki verið vafi, að það
má stöðva útbreiðslu hans að miklum mun.
Aðalmismunurinn á skoðunum stjórnarinnar og háttv. nefndar um þetta mál er
fólginn í því, að nefndin vill ekki, að
legukostnaður sjúklinga, sem ekki hafa
efni á að greiða hann sjálfir, sje ókevpi^
heldur aðeins lyf og læknishjálp. Þetta er aö
vísu til sparnaðar, en dregur auðvitað um
leið úr vörnunum gegn sjúkdómunuin. Jeg
fyrir mitt leyti verð því að vera með tillögum Læknafjelagsins, þó aldrei nema
þær auki útgjöld, í þeirri von. að takast
mætti að sporna á móti vágesti þessum.
Þá skal jeg víkja að brtt.. en þar stend
jeg töluvert ver að vígi en háttv. frsm. (SHK) nieð sína læknisþekkingu; en jeg
het'i borið mig saman við Guðm. prófessor
Ilannesson um sum atriðin.
Fyrsta brtt. er við 2. málsgr. 1. gr.
Þar stendur:
..Smitandi eru sjúkdómar þessir
taldir meðan þess finnast merki, að
smitunarliætta stafi af sjúklingnum.“
En þar bætir nefndin við :
..eða ætla má. að þau komi síðar
í ljós.“
Þessi viðbætir er til bóta.
Önnur brtt. er orðabreyting. og því
ekki ástæða til að fjölyrða um hana.
26
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Þriðja brtt., við 3. gr., er efnisbreyting.
því í frv. stendur, að öll börn, seni sjeu
undir eftirliti læknis, skuli skrá nieð fullu
nafni og heimilisfangi. Get jeg vel fallist
á það, sem háttv. frsm. sagði, að sama
leynd með þau væri nauðsynleg eins og
aðra sjúklinga.
Þá kem jeg að 4. brtt. Hún er við 5.
gr. frv. Jeg skal taka þaö fram, að jeg
fyrir mitt leyti heföi viljað, aö ákvæði
stjfrv. hefði haldist, því að með því hefði
baráttan móti sjúkdómunum haldist kröftugri. Þó er eitt atriði, sem jeg get alls
ekki fallist á, og það er. aö borgun til
sjerfræðinga skuli fara eftir gjaldskrá
hjeraðslækna. Ef sjerfræðingarnir fá ekki
meiri borgun en eftir gjaldskrá hjeraðslækna, má búast við, að þeir vildu alls
ekkert við þessar lækningar fást. Gæti því
svo fariö, að hiö fátækara fólk færi alveg
á mis við læknishjálp þeirra, sem liinir
efnaðri vitanlega hagnýttu sjer. Jeg vildi
leyfa mjer að beina því að hv. nefnd og
hv. frsm. (SHK), hvort hann sje því eigi
samþykkur, að ákvæðið sje látið standa
óbreytt eins og það er í stjfrv., þó að það
vitanlega liafi meiri kostnað í för með sjer.
Þá vildi jeg leyfa mjer að vekja athygli á 5. brtt. nefndarinnar, við (i. gr.
frv., þar sem yfirlýsingar sjúklinganna
um það, að þeir liafi eigi efni á að greiða
sjálfir læknishjálpina, eiga eftir brtt. að
sendast með reikningi læknanna. Álít jeg
mjög hætt við, að leyndin hyrfi úr sögunni, ef sú krafa yröi gerð.
Þá kem jeg að 6. brtt. nefndarinnar.
við 8. gr. stjfrv. í frv. er gert ráð fyrir
því, að læknar sjeu eigi, undir sjerstökum
kringumstæðum, skyldir til þess strax að
skýra sjúklingnum frá því, hvaö að honum gangi, en þó eigi síðar en eftir mánuð.
Það, sem fyrir stjórninni vakti með ákvæði
þessu, er það, að hún áleit það einn lið

til þess að verjast útbreiðslu sjúkdóma
þessara, að sjúklingarnir fengju sem fyrst
að vita. hvað að þeim gengi, því að ef
samviskusamur maöur á í lilut. þá mun
liann, að fenginni vitneskju, gæta allrar
varúðar, en það getur hann auðvitað ekki,
ef lionum er ókunnugt um sjúkdóminn.
Jeg þóttist skilja það á hv. frsm. (SHK), að hann vildi eigi láta ákveða það, hve
nær segja ætti sjúklingnum frá sjúkdómnum, og skil jeg það vel, að liann, sem er
læknir sjálfur, vilji. að læknar hafi
óbundnar hendur í því efni. En eins og
jeg tók fram. var þetta sett í frv. aðeins
sem ein ráðstöfun af niörgum til þess að
sporna við útbreiöslu sjúkdómanna. Jeg
fyrir mitt leyti mun eigi leggja svo mikla
áherslu á þetta atriði, því að jeg er sannfærður um, að læknum er algerlega trúandi í þessum sökum. og af þeim ástæðum
sje óþarfi aö hafa ákvæðið svo strangt.
Þá kem jeg að 7. brtt., við 10. gr. frv.
I stjfrv. stendur. að læknir skuli senda
þeim, sem talið er, að valdið liafi smitun,
skrifleg tilmæli um að koma til rannsóknar, en nefna þó ekki nafn þess, er til hans
sagði. Jeg legg enga sjerstaka áherslu á
það. að nafn þess, er frá sagði, sje eigi
nei'nt, enda býst jeg við, að lijeraðslæknir
muni í flestum tilfellum hliðra sjer við að
nefna það. Jeg get því alveg fallist á, að
ákvæðið falli burt.
Þá er 8. brtt., við 12. gr., um að greinin falli niður. Jeg er því samþykkur, eftir aths. liv. frsm.
Þá er það 10. brtt., við 14. gr. stjfrv.
I frv. steudur, að sjúklingar með smitandi syfilis megi ekki fóstra heilbrigð
börn. Jeg skal játa, að þetta er illa orðaö, því að ef ætti með ákvæðinu að levfa
þeim að fóstra veik börn, þá væri það
vissulega vond löggjöf, eins og háttv. frsm.
(SIIK) tók fram, enda vakti hið sama fyr-
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ir stjórninni sem lionum. Hv. frsm. fann
að því, að sjúklingur með smitandi syfilis
mætti eigi fóstra keilbrigð börn og eigi
starfa að matsölu, matreiðslu eða veitingum, nema með sjerstöku leyfi læknis. Fanst
honum undarlegt að veita slíkt leyfi. En
stjórninni fanst hart, ef tekinn væri ,,radikal kur“, að eigi væri veitt undantekning, þó eigi væru liðin 2 ár, ef læknir
áliti, að „kúrinn“ hefði komið að notum
og sjúklingurinn væri undir umsjón.
Jeg get einnig fallist á, að orðið ..tæki“
í 16. gr. stjfrv. falli burt. en þá verður
auðvitað að fella í burtu orðið „og“, en
það er aðeins breyting, sem forseti getur
gert.
Jeg vil svo að endingu þakka háttv.
nefnd fyrir það, að hún liefir bætt við
frv. sektarákvæðinu. Stjórnin var búin
að gera till. um sektir, eins og hv. nei’nd
niuii hafa sjeð, því jeg sje, að hún hefir
tekið till. upp með litlum breytingum,
en með einhverjum óskiljanlegum liætti
hafa till. fallið úr við prentun frv. Jeg
liefi fyrir mjer til!.. og eru þær nálega
þær sömu og till. nefndarinnar, nema að
sektin er kr. 500 hjá nefndinni. en kr.
1000 í stjfrv. Eftir till. stjórnarinnar var
eigi ákveðið um brot gegn 14. gr. frv., en
nefndin hefir ákveðið 200 kr. sekt. I raun
og veru þyrfti breytingu á hegningarlögunum, 182. gr. Ilefir stjórnin athugað
þetta og jafnvel orðað breytingu á greininni, en í raun og veru þyrfti að endurskoða hegningarlögin öll frá rótum, og því
kvnokaði stjórniri sjer við að koma með þá
brevtingu. I hegningarlögunuin er aðeins
til ákvæði um syfilis. en þyrfti einnig að
vera um liina sjúkdómana.
Jeg vil svo enda mál mitt eins og jeg
hóf það. með því að þakka hv. nefnd fyrir það. að hún hefir í aðalatriðunum verið

sammála stjórninni og sjeð nauðsynina á
því að gera ráðstafanir til að stemma
stigu fyrir sjúkdómum þessum, eftir því
sem ha'gt er. En það, sem á milli ber, er
aðeins það, hvort ganga eigi svo langt,
sem stjórnin vill, um greiðslu sjúkrakostnaðarins eða ekki. En úr því sker þessi hv.
deild á sínum tíma. Jeg kysi helst, að
greiddur yrði spítalakostnaðurinn, en þó
að það yrði eigi, þá tel jeg frv. þó til
stórra bóta.
Jónas Jónsson: Frv. þetta var serit
fjvn. til umsagnar um fjárhagshlið þess.
Var meiri lil. nefndarinnar hlyntur því,
að landið greiddi kostnaðinn, en nefndin
var eigi öll sammála um það. Var jeg
mjög hikandi um það atriði af ýmsum
ástæðum. Jeg átti tal um þetta í gær við
lækni, sem í fyrra átti sæti í þessari
hv. deild, en er nú farinn hjeðan, landlæknirinn, og sagði hann mjer, að þá
hefði komið til mála manna á inilli að
leggja fram frv. um þetta efni. En læknamir í Ed. voru yfirleitt hikandi í málinu og hann kvaðst eigi hafa verið undir
það búinn að leggja fram frv. um það
sjálfur. Síðan hefi jeg átt tal um þetta
við ýmsa lækna, og hafa þeir verið í miklum vafa um, livort slíkt frv. kæmi að
nokkruin verulegum notum.
Af þessum ástæðum tel jeg rjett að
leita umsagnar Læknafjelagsins hjer í
bænum, hvort það hafi trú á því, að hægt
sje að útrýma sjúkdómum þessum hjer á
landi, og hversu auðveldast verði að halda
þeiin í skefjum.
A stjórnarfrv. er einn meinlegur galli,
sem hv. nefnd hefir rjettilega bent á. Það
ber sem sje með sjer greinilega tilraun
sjerfróðra hekna til þess að komast á
landssjóðinn. Hefir nefndin reynt að fyr26*
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irbyggja það, og er jeg henni þakklátur
fyrir.
Jeg hefi hugsað mjer að koma fram með
brtt. við 3. umr. þessa máls, þess efnis, að
veittar væru 1—2 þúsund krónur til þess
að fræða almenning um eðli kynsjúkdóma.
Jeg hefi litla trú á löggjöf um þetta efni,
en álít happadrýgra að revna með þekkingu aS fyrirbyggja mikla útbreiðslu sjúkdómanna. Jeg álít það hinn mesta barnaskap að halda, að hægt sje að útrýma
sjúkdómunum hjer á landi. en hins vegar
álít jeg það varða miklu, að fólk viti um
og skilji hættu þá, sem af þeim stafar, og
reyni að forða.st hana. Virðist mjer frv.
ganga í þveröfuga átt, að því leyti sem
það gerir ráð fyrir, að baráttan móti kynsjúkdómunum verði öll í pukri, með leynd
og á dulmáli.
Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):
Það eru aðeins litlar athugasemdir. sem
jeg vildi leyfa mjer að gera. Það gleður
mig, að hæstv. forsrli. (SE) liefir fallist
á allar þær brtt., sem nefndin fer fram á
og hið læknisfræðilega snerta, nema þá
einu, er lýtur að matreiðslustarfi. (Forsrh. SE: Jeg hefi fallist á þaö). Þá er það
ekkert, sem á milli ber, nema ef vera
skyldi það, að jeg vil, að sjúklingur. sem
gengið hefir undir ,,kúr“ lijá lækni. fái
hjá lionum læknisvottorð um það, að
hann smiti eigi. Meðan læknirinn getur
það eigi, vil jeg, að ákvæðinu sje haldið
s.trangt fram.
Ilvað því viðvíkur, að vfirlýsingar sjúklinga skuli senda með reikningum læknanna, þá skal jeg geta þess, að jeg fyrir
mitt leyti legg eigi svo mikla áherslu á
það. Það, sem fvrir nefndinni vakti, var
aðeins það. að hún taldi líklegt, að það
mundi draga úr kostnaðinum. En liitt
hefir nefndin eigi tekið til athugunar, að

það væri hættulegt, að yfirlýsingarnar
kæmu í stjórnarráðið, af því að þær
kynnu að berast út þaðan.
Hvað kostnaðinum viðvíkur, þá skal jeg
geta þess, að jeg tel það mjög mikilsvert
atriði, hvort veita eigi sjúkrahúsvist eða
eigi. Sænsku lögin hafa það þannig. Að
mínum dómi vantar mjög mikið á, að talningin sje nægilega trygg, en talning ætti
að fást með þessum lögum, og það er þó
altaf nokkurs virði.
Jeg vil benda á. að nauðsynlegt er að
taka afstöðu til 182. gr. hegningarlaganna
í þessu sainbandi og breyta henni. Iljer
stendur. að læknir eigi að vitna í hegningarlögin, en það þýðir lítið að vitna til
þessarar greinar, því hún nær aðeins til
syfilis, en ekki til lekanda, sein er miklu
útbreiddari og einnig stórhættulegur.
Þá vil jeg geta þess, sem jeg gleymdi
áðan, að landlæknir mælti meö frv. við
nefndina, og eins munu flestir læknar vera
því fylgjandi, og því óþarfi að skjóta
málinu aftur til þeirra. Jeg var t. d. í
fyrra staddur á fjölmennum læknafundi
hjer í Reykjavík, þar sem þetta mál var
til umræðu, og var þar mikill nieiri hluti
fundarmanna málinu sinnandi.
Forsætisráðherra (SE): Jeg ætla aðeins að gera örstutta athugasemd út af
ummælum liáttv. 5. landsk. þm. (JJ). Jeg
átti tal við læknana hjer í þessari' háttv.
deild á síðasta þingi, þar á meðal einnig
landlækni, um þetta frumvarp, og tók
hann því vel, en tími þótti ekki til þess
að koma málinu fram.
Jeg lijó eftir því hjá háttv. þm. (JJ),
að í frv. væri gerð tilraun til þess að
lijálpa sjerfróðu læknunum. og sagði hann,
að nefndin hefði að nokkru bætt úr þessu.
En jeg hevrði það ekki á háttv. frsm.
(SHK), að þær breytingar, sem háttv. þm.
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iJJ) átti við, væru gerðar vegna þess. En
jeg aftur á móti tók það fram, að hvorki
væri sanngjarnt nje heppilegt að láta
sjerfræðinga í þessum efnum fá svo lítið
fyrir starfa sinn, að þeir gætu ekki hjálpað fátækum mönnum. sem vitja þeirra.
Það væri hroslegt að bera frv. undir
Læknafjelagið, því að þaðan er það komið.
Þá er það ekki rjett hjá háttv. þm. (JJ).
að ekkert sje gert í fræðsluóttina með frv..
því í Ifi. grein stendur. með leyfi luvstv.
forseta:
„Ileilbrigðisstjórnin getur krafist
þess, að kensla um kynsjúkdóma og
varnir gegn þeim sje tekin upp í þeim
skólum, sem hún telur þess mesta
nauðsyn'*.
Og enn fremur stendur:
,,011 íslensk skip skulu skyld til þess
að láta alþýðlega bók um kynsjúkdóma og eitt eintak af lögum þessum
fylgja lyfjakistli skipsins“.
Og í þriðja lagi er ákvæði i líka ðt+.
þar sem mikið er um útlendar skipakomur. Með öðrum orðum: Það er lögð rík
áhersla á. að almenningur fái sem hesta
þekkingu á þessum efnum.
En liitt er sjálfsagt, að fara með fullkominni leynd með sjúkdómana, því ella
mundi margur veigra sjer við að fara til
læknis. og er því leyndin til þess. að frekar er hægt að hefta sjúkdómana.
I svari mínu til háttv. frsm. (SHK)
tók jeg fram, hverjar till. jeg gæti fallist
á og hverjar ekki. Okkur ber ekki mikið
á milli, og ættum við því að geta orðið
samferða að mestu leyti; aðeins þetta,
að stjórnin vill ganga lengra en nefndin.
Guðmundur Guðfinnsson: Jeg vil bæta
því við ræðu hæstv. ráðherra (SE >. að í
8. gr. eru fyrirmæli um, að læknar eigi
að fræða sjúklinga sína um sjúkdómana.

Jónas Jónsson: Það er aðeins örstutt
athuga.semd. Jeg sagði aldrei, að landlæknir liefði verið á nióti slíku frv., en
hitt kemur vel heim við orð mín, að þetta
mál var hjer til athugunar í fvrra, og þá
vildi hann ekki ýta undir að koma því á
framfæri. Um afstöðu Læknafjelagsins
a-tla jeg að tala nánar við 3. umr., og jeg
liygg, að töluverður hluti fjelagsmanna
sje á annari skoðun en h.jer liefir verið
látið í veðri vaka.
Þeir háttv. þm., sem hafa talað um
fræðsluna. hafa tekið liana í þrengri merkingu en jeg vil gera. Það þýðir lítið að
fra-ða t. d. herklaveikan mann um eðli
berkla og verkanir. Það er orðið of seint.
Það. sem gera þarf, er að vekja almennan
óhug á þessum sjúkdóinum, gera unga
fólkið lirætt við þá, til þess að það reyni
frekar að forðast þá. Lítill bæklingur niður í lyfjakistli eða í búð einhvers bóksala hefir lítil áhrif í þessa átt. Það þarf
að ná til fjöldans með öðrum og veigaineiri aðferðum. Það þarf að mæta þessum sjúkdómi á þeim vettvangi, þar sem
stór og mikilvæg mál eru rædd, í blaðagreinum. tímaritum. ræðum, fyrirlestrum
og skólum. Þá og þá fyrst er hægt að
vænta einhvers árangurs.
ATKVGR,
Brtt. 6fi,l. samþ. með 11 shlj. atkv.
1. gr.. svo breytt. samþ. með 12
atkv.
Brtt. 66,2. (ný 2. gr.) samþ. með 11
atkv.
— 66,3. samþ. með 10 shlj. atkv.
3. gr.. svo breytt, samþ. með 11
atkv.
-1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Brtt. 66.4. samþ. með 10 : 1 atkv.
5. gr.. svo breytt, samþ. með 11
atkv.

shlj.
shlj.

shlj.

slilj.
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Brtt. 66,5. (tveir fyrstu málsl.) samþ. með
10 :1 atkv.
— 66,5. (síðasti málsl.) samþ. með 7 :
6 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
JM, JJ. KE, SHK, EÁ, GGuðf. HSt.
jir-í': IlSn, JóhJóh, SE. SJ. BK, GÓ.
Einn þm. (IHB) fjarstaddur.
6. gr. þar með ákveðin.
7. gr. samþ. meö 12 shlj. atkv.
Brtt. 66.6. samþ. með 9 shlj. atkv.
8. gr.. svo breytt. samþ. með 11 shl.j.
atkv.
9. gr. saiuþ. með 12 shlj. atkv.
Brtt. 66,7. samþ. með 12 slilj. atkv.
10. gr.. svo breytt. samþ. með 12 shl j.
atkv.
11. gr. samþ. með 12 shlj, atkv.
Brtt. 66,8. (12. gr. falli niður) samþ. með
11 shlj. atkv.
— 66,9. (13. gr. verður 12. gr.) sarnþ.
með 12 shlj. atkv.
— 66.10. (ný 14. gr., verður 13. gr.)
samþ. með 11 shlj. atkv.
— 66,11. (15. gr. verður 14. gr.) samþ.
án atkvgr.
— 66.12. saniþ. með 11 shlj. atkv.
16. gr. (verður 15. gr.). svo breytt,
samþ. með 11 slilj. atkv.
Brtt. 66,13. (17. gr. verður 16. gr.) samþ.
áu atkvgr.
— 66,14.a. (ný 17. gr.) samþ. með 12
shlj. atkv.
— 66,14.b. (ný 18. gr.) samþ. með 11
shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 : 1 atkv..
að viöhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: SHK, SJ, BK, EÁ, GGuðf., GÓ,
HSn, Jóh.Jóh. JM, KE, SE. HSt.
vei: JJ.
Einn þm. (IHB) fjarstaddur.

Á 15. fundi í Ed.. mánudaginn 12. mars,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 96. 106,
111).
Of skamt var liðið frá íitbýtingu vatill.
111. — Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):
Þessar fvær brtt. á þskj. 106. frá allsherjarnefnd, sem li.jer liggja fyrir. eru mjög
lítilvægar.
Vm brtt. við 2. gr. frv. er það að segja,
að hún er fram komin til þess að leiörjetta setningu. sem átti að standa í greininni. en hefir annaðhvort falliö úr við
prentun eða aldrei verið skrifuð inn.
Brtt. við 8. gr. er engin efnishreyting,
eu það er eðlilegra að skipa þannig máli
og hugsun greinarinnar; hún vei öur á
þennan hátt skýrari.
Vel getur samt verið, aö sumir líti svo
á, að þetta sje efnisbreyting, því í þriöju
málsgrein er tekið fram, hvernig skuli
haga sjer. þegar unglingar innan 16 ára
eigi í hlut. En það. sem meint er í 2. málsgr„ er ætlast til, að gildi einnig um unglinga.
Þá vil jeg geta þess, aö lnvstv. forsætisráðherra (SE) hefir tilkynt nefndinni. að
hann muni sjá um, að brtt. við hegningarlögin, að því er snertír þetta mál, muni
lögð fyrir þetta þing.
Þá vil jeg snúa mjer að brtt. á þskj.
111. við 16. gr. Þar er fariö fram á. aö
stjórninni sje heimilað aö verja alt að
1500 kr. á ári í ritlaun og til birtingar
fræðandi greinum um þessi efni.
Jeg finn enga á.stæðu til a.ö lögfesta
þetta, því jeg get ekki betur sjeð en í 16.
gr. standi þetta, að svo miklu leyti, sem
þörf er á því. og skal jeg í þessu sambandi
benda á, að læknarnir Guðmundur Hannesson og Steingrímur Matthíasson hafa
báðir ritað pjesa um þetta mál, og í þeim
er allur sá fróðleikur, sem almenningi er
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nauðsynlegur um þessi efni. Jeg tel því
lítil líkindi til, að það bæti mikið um að
fara að verja fje til þess að skrifa frekar
um þetta, því að pjesarnir eru báðir til
enn þá; enda vafasamt hvort heppilegt sje
að rita um þessi mál í hlöðin. Legg jeg
því til fyrir nefndarinnar hönd. að tillaga
þessi verði ekki samþykt.
Jónas Jónsson: Jeg tók fram við aðra
umr. þessa máls. að jeg vildi koma fram
með vatill. við frv. IIún hefir komið svo
seint. aö það hefir orðið að veita afbrigði
frá reglunni, til þess að hún kæmi 1 il mála.
Ásta’ðan til þess, að jeg kom fram með
till.. er sú. að í meðferð málsins hjá nefndinni er gert ráð fyrir að fara með þessa
sjúkdóma öðruvísi en iinnur veikindi.
Tlvaða ástæða er til þess að fara í launkofa með þessa sjúkdóma fremur en aðra.
þegar þeir einmitt eru hinir varhugaverðustu, vegna þess hvað þeir eru smitandi.’
Það cr bersýnilega rangt. og þess vegna
greiddi jeg atkvæði á móti frv. við 2. umr.
Það er líka fásinna að ætla sjer að útrýma sjúkdómum eins og sárasótt og lekanda. Til þess yrði fyrst og fremst að gerbreyta hugsunarhætti fólks. Það. sem hægt
er að ætlast til, er að sjúkdómum þessum
sje haldið í skefjum. ekki gefið svigrúm
til að breiðast út. Það, sem getur komið
til greina, er að kosta lækningar að einhverju leyti af landsins fje og gera alt.
sem unt er. til að fræða fólk og vara við
þessu böli.
Jeg skil vel, livað mjer og háttv. 2.
þm. S.-M. (SIIK) ber á milli. Við lítum
á þetta mál frá mismunandi hliðum. Jeg
álít ekki einungis nauðsynlegt að lækna
sjúklingana. heldur líka að varna því. að
þeir smiti aðra. Bn öll leynd gerir einmitt
það atriði svo hættulegt. Margir læknar
gera ekkert til að halda í skefjum tóbaks-

nautn og fleiri hættulegum óvenjum; þeim
nægir að lækna þau mein, sem orðin eru.
Það er tvent, sem um er að gera:
1 i að fyrirbyggja útbreiðslu sjúkdómanna með fræðslu og þekkingu.
2 ) að lækna,
Ilvers vegna á að hafa þessa leynd í
frammi með kynsjúkdóma.’ Jeg skil það
ekki. Jeg átti tal við landlækninn um
þetta mál. og sagði hann. að svona hefðu
menn litið á fyr um aðra sjúkdóma. t. d.
tæringu, en svo væri ekki lengur.
Jeg gei'i ráð fyrir, að styrkur yrði veittur til að gefa út árlega pjesa um þessi
efni. til að berjast á móti útbreiðslu kynsjúkdóma og til að halda mönnum vakandi. Því að þótt einu sinni hafi veriö
skrifað um þetta. þá er það ekki nóg. Og
hvað mai'gir lesa baddinga, sem komnir
eru alveg út úr umferð ? Xei. það, sem
nær til fólks, eru ekki slík rit, heldur kvikmyndasýningar. dagblöðin og nýjar ba*kur. Jeg legg því áherslu á. að menn sjeu
látnir fylgjast vel með og að alt gerist í
fullu ljósi almennrar vitundar.
Forsætisráðherra (SE): Aðeins stutt
athugasemd. Það er .þýðingarlaust að liefja
umræður af nýju um ákvæði það, er felt
var úr stjórnarfrv. um ókeypis sjúkrahúsvist fyrir þá sjúklinga. sem efnalitlir
eru. En jeg vil aðeins enn á ný taka fram.
að jeg tel þessi ákvæði hefðu verið til
bóta. Jeg verð ekki með brtt. Jeg er sammála háttv. 2. þm. S.-M. (SHK), að það
sje alger óþarfi að gefa árlega út pjesa
um kynsjúkdóma. Til þess að efla þekkingu á þessum sjúkdómum álít jeg, að ráðstafanir þær, sem gert er ráð fyrir í stjórnarfrv.. sjeu nægar. en þær kosta ekki neitt.
Jeg skil ekki þá leynd, er hv. 5. landsk.
þm. (JJ) segir, að komi fram í frv. Þar
er ekki gert ráð fyrir annari leynd en
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þeirri sjálfsögðu, að ekki sje verið að
skýra frá, hvaða sjúklingar gangi með
þessa veiki. Og er sú ráðstöfun nauðsynleg, því ella mundu ýmsir sjúklingar
kveinka sjer við að fara til lækna. Bæði
vegna þessa atriðis og vegna þess óþarfa
kostnaðar, er jeg hefi áður getið um, legg
jeg á móti því, að þessi till. verði samþykt.
Prsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):
Jeg hefi aðeins litlu við að bæta, og jeg
get þess, að jeg er alveg samdóma liæstv.
forsrh. (SE). Það, sem okkur háttv. 5.
landsk. þm. (JJ) ber á milli, er. hvernig
fara eigi með sjúklingana. I frv. er geit
ráS fyrir leynd, sem sje, að ekki sje ljóstað upp um það, hverjir sjeu sjúkir. Jeg
tel það fylstu mannúðarskyldu. og sje
hins vegar ekki, að nokkur væri bættari
með að vita það. Jeg sje engan hagnað
við það, að það ætti að frjettast í hverju
kauptúni þessa lands, að þessi og þessi
gengi með lekanda. Þótt jeg kannist við.
að jeg haldi með slíkri leynd, er þar fyrir ekki hægt að núa manni því um nasir,
að maður vilji ekki fyrirbyggja neitt. Það
eru óleyfilegar aðdróttanir og alveg röng
ályktun af meðferð minni og yfir höfuð
lækna á þessu máli. Jeg legg til að brtt.
háttv. 5. landsk. þm. (JJ) sje feld.
Jónas Jónsson: Það verður aðeins örstutt athugasemd. Það er stefnumunur
milli mín og andstæðinga minna. sem ljóst
kemur fram í þessu máli. Það, sem háttv.
2. þm. S.-M. (SHK) segir, er bygt á algerðum misskilningi. Jeg hefi alls ekki dróttað
að læknum, að þeir vildu ekki fvrirbyggja
sjúkdóma, en jeg held fram, að margir
geri sýnilega ekki neitt til að fyrirbyggja
þá, heldur lækna þá, sem þegar eru orðnir
sjúkir. Þetta er ofurskiljanlegt. Sumir
hugsa fyrst og fremst um að bæta orðið

böl, aðrir að fyrirbyggja óorðið böl, sem
vofir yfir. Það fer eftir lífsskoðunum
hvers og eins.
Hæstv. forsrh. (SE) telur það óþarfa
eyðslu að eyða. 1500 kr. í að rita greinar
um kynsjúkdóma í blöð eða tímarit, en
sami ráðherra er ekki hissa á að tala um
að kosta lækningar að meira eða minna
leyti, það. sem gæti numið 18000 kr. •'>a
þar yf'ir.
Það, sem okkur ber á milli, er, að andstæðingar mínir vilja ekki láta fræða fólk
um þessi mál. Þeir um það. Þeir veröa að
verja þá lífsskoðun sína og það álit sitt.
að ekki sje eyðandi nokkrum hundruðum
kr. árlega til að sýna þjóðinni, hve rnikil
hætta henni stafar af þessum sjúkdómum.
Það var talað uni, að það væri afarmikill
vandi að skrifa vel um kynsjúkdóma. En
væri heilbrigðisstjórn ekki innan handar
að fá annað hvort Guðmund Hannesson
eða Steingrím Matthíasson eða aðra þeirra
jafnoka til að rita um sjúkdómana? Ilvað
er ljótt við það að láta menn vita, að
veikindin sjeu í landinu ? Það eru alt of
margir, sem vita lítið unt þau. Iláttv. 2.
þm. S.-M. (SHK) taldi það ekki skemtilegt, að það frjettist um sjóþorpin, að
þessi og þessi hefði lekanda. En hvað er
skemtilegt við það að láta þann hinn
sama smita ’ Það hvílir talsverður ábyrgðarhluti á þeim, sem mæla leyndinni bót.
Jeg get sagt háttv. 2. þm. S.-M., að jeg
hefi átt tal við ýmsa lækna í bænum, er
hafa verið mjer samdóma um það, að
þörf sje á fræðslu í þessum efnum og' að
öll leynd sje til hins verra. Ef á annað
borð á að draga menn fyrir lög og dóm
fvrir að hafa smitað, þá skil jeg ekki.
hvaða ástæða er til að vera hörundsár.
þótt einhver einstaklingur yrði álitinn hafa
þessa veiki. Aðalatriðið er, að þjóðin viti.
hvaða víti hún liefir að varast.
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Forsætisráðherra (SE): Háttv. síðasti
ræðumaður talaði um stefnumun milli mín
og lians. Jeg get alls ekki sjeð. að þessi
brtt. marki neinn stefnumun. Iláttv. þm.
vill verja fje til þess. sem stjórnin vill láta
gera á annan eðlilegri hátt. Það. sem jeg
hafðí á móti þessum 1500 kr.. var ekki
vegna stefnumismunar, lieldur vegna þess.
að jeg áieit það óþarfan kostnað. Það er
luvgt að ná sama tilgangi með öðru hægara móti. Það er ekki rjett. að stjórnin
vilji ekki auka þekkingu manna á þessu
sviði. Það er lieil grein í frv. um það. .Jeg
held aðeins fram, að það sje óþarfi að
veita verðlaun fyrir kynsjúkdómaskrif. En
frv. mundi geyma í sjer alveg sömu prineip og áður. þótt till. yrði samþykt. IIv.
5. landsk. þm. (JJ) vildi fara að slá á
liina og aðra strengi. einnig þá. að sjúkrahúskostnað eigi að greiða fyrir efnaða
menn. en það er tekið fram í G. gr. stjórnarfrv.. að hann skuli aðeins veittur þeim.
sem eítki liafa efni á að kosta sig sjálfir.
Það gefur líka að skilja, að þeim. sem
hafa efni á því. dettur ekki í hug að snúa
sjer til hins opinbera til að fá styrk.
Jeg slæ því föstu. að eins og frv. er nú
er gert ráð fyrir, að leynd sje á því, hverjir ganga með sjúkdóminn, en fræðsla um
það, hvernig sjúkdómnum sje háttað.
Jeg verð að segja. að þótt háttv. 5.
landsk. þm. hafi talað við lækna. seni voru
honum samdóma, þá er frv. í upphafi
runnið frá Læknafjelaginu, og er því rjett
að álíta. að meiri hluti læknastjettar landsins sje á sömu skoðun og stjórnin um
þetta mál. Læknafjelagið liefir átt frumkvæði að öllum meginatriðum frv.
ATKVGR,
Brtt. 106.1. samþ. með 11 sldj. atkv.
— 106.2. samþ. með 10 sldj. atkv.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

Vatill. 111 feld með 7 :5 atkv.. að viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
ió: J.J. KE. SJ. EÁ. GÓ.
>i?í: JóhJóh, SE. SIIK. BK. GGuðf. HSn. IlSt.
Tveir þm. flIIB. JM) fjarstaddir.
Frv.. svo breytt. samþ. með 10 : 1 atkv.
og afgr. til Xd.

Á 19. fundi í Xd.. þriðjudaginn 13.
mars. var frv. útbýtt eins og það var
samþ. við 3. umr. í Ed. ÍA. 115).
Á 21. fundi í Xd.. föstudaginn 16. mars,
var frv. tekið til 1 . umr.
Forsætisráðherra (SE): Frv. þetta
hefir stjórnin flutt eftir óskum Læknafjelags íslands, og er það samið af fjelaginu
eða öllu heldur nefnd úr því. Frv. hefir
farið í gegnum háttv. Ed. og tekið þar
nokkrum breytingum. Mestu máli skiftir
sú breyting, að eftir stjfrv. var til þess
ætlast. að fátækir sjúklingar fengju ókeypis alla læknishjálp. einnig spítalavist. En
því var breytt á þá leið, að þeir sjiiklingar. sem fátækir eru, fá að vísu læknishjálp
ókeypis, en ekki veru í sjúkrahúsi.
Ástæðan til þess. að Læknafjelagið ljet
semja frv. þetta og beiddi stjórnina að
bera það fram. er sú. að annarsstaðar eru
þessir sjúkdómar orðnir miklir vágestir.
I stórborgunum erlendis kveður svo mikið
aö þeim, að talið er, að nálega 10. hver
karlmaður liafi einhvern slíkan kvilla.
Hjer er enn þá, sem betur fer, lítið um
þessa sjúkdóma, og vakir fyrir Læknafjelaginu. að gera mætti ráðstafanir til þess
að stöðva þá. í frumvarpinu er gert ráð
fyrir. að sjúklingarnir geti leitað sjer
27
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la*kninga án þess á allra vitorði sje. cn
jainfraint er gert ráð fyrir. að þekking
á sjúkdómum þessum verði attkin.
Jcg vona, að háttv. deild taki fiv. vol
o!>' vísi því til allshn. að lokinni þessa i
iimr.
ATKVGR.
l-’i'v vísað til 2. uinr. með 15 slil.j. aikv.
iig 1 il allslierjarnel'ndar með 15 slil.j. atkv.

'Á :!(). fiindi í Xd., iirið.jiuiaginn '2i.
íiiai's. var irv. lekið 1Í1 2. umr. 'A. 110.

n. 208).
Frsm. (Jón Þorláksson): I’etta frv.
var uppliaflega lagt fyrir liáttv. Ed. af
lnvstv. stjórn.
þar getðar á því nllmíklar hreytingar. sem einkuin gengu í þá
átt að draga úr kostnaði ríkissjóðs frá
því. er gert var ráð fyrir í frv. eins og
það kom fyrsl fiá lnestv. stjórn.
.illshn. hefir nú haít ITv. til meðfeiðar. eflir að það kom úr háítv. el’ri di-ild.
og lieíir nefndin að mestu leyii f'allist á
það. með þeim breytingum. er á voru
komnar. er það kom hingað í deildina.
Eitt atriði er þó á kostnaöarldið máLins. sem nefndin hefir ekki getað fallist
á. I stjóinarfrv. var svo ákveðið. að í þeii.t
stöðnm. er sjíiklingnnum yrði vísað ti!
; jerfræðings. skyldi gjald til lians ákveðiö
aí ráðherra með ráði landheknis, í;,
var svo hreytt í liáttv. efri deild á þá leið.
að horgun til sjerfneðinganna sk'eldi
griidd ef'tir gjaldskrá hjeraðslækna. <>”'
greiðir ríkissjóður þetta g'jald fyrir þá
sjúklinga. er eigi liafa efni á að greiðn
læknishjálpina sjálfir.
Xefndin hefir orðið samdóma tim ]>a>,
að ekki geti komið til mála að gjakla sjer

fra'ðingum eftir þeirri gjaldskrá. er lijeraðshekniiin er goldið eftir. I’að er ikki
við því að búast. að sjerfræðingur. sem
ekki fau' nein í'öst latin. geti unað við þá
gjaldskrá. er hjeraðslæknum er sett. því
hjeraðsheknarnir í'á aðallaunin fvrir verk
sín úr ríkissjóði í liiniini föstu laununi.
(ii liitt eru einungis litlar aukatek.iur.
Njctstaklega gæti þetta ekki gengið lijer í
Keykjavík. þar scin dýrtíðin er mest. en
]>ó er svo háttað livknaskipun lijer. að
miklum lilota sjóklinganna nmndi verða
vfsað til sjerfra-ðings. Ef nii ætti að hinda
liann við gjaldskrá hjeraðhekna. yrði hann
óhjákvæmilega að fá styrk úr ríkissjóði.
> ins <>y nú er ástatt með nokkra aðra
læknasjerfi æðinga. irjá-þessu vihli nefndin k'íinast. og tektir ]>ví aftttr upp ákvæðið úr stjórnarfrv.. að ráðherra ákveði
g.jahlið með ráði landhvknis. Ilyggur
nefndin. að ríkissjóður verði ekki harðara
úti ntcð þessu móti en þótt hin leiðin hefði
verið valin. Að öðiu leyti eru 1 ireytiiiírar
þær. er nefndin gerði. smávægilegar. Numt
”1' einiiiigis til að leiðrjetta má! á frv.
I (i. grein hefir nefndin leyft sjer að
breyla eirui a’riði. smi að öllum líkindum
ln l'ii' komist í frv. fvrir misgáninsr; það
ákva'ði er alls ekki sannýmanlegt þeirri
leynd nni nafn sjúklingsins. sem verða á
annars samkvæmt frv.
A 10. grein hef'ir nefndin gert efnisbreytingu. ]>ar seni hún vill leggja skyldu
á sjúklingana að skýra lækntun frá. hvar
þeir hafi teki'ð sjúkdóminn. Namkvæint
stjórnarfrv. er læknum skylt að grenslast
eftir þessu. rn sjúklingum ekki gert að
skyldii að skýra frá því. svo að ]>eir geta.
sjer að vítalausu. neitað að gefa upplýsingar um það. I’etta telur nefndin ekki
”æta staðist. ]iví að með því yrði erfiðh ga náð Jieim aðaltilgangi frv, að girða
fyrir sjúkdóma þessa og útrýma þeim.
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svo að þeir verði li.jer eigi le.ndL-eip. ík
farifi svo. að ein og sama nninin-skjun
sýkti livern af öðrum. án þess að læknar
fengju vitneskju um liana. Ef til vill deitur einhverjum í hug sú mótbára gegn
þessu. að sjúklingar yrðu tregari að leila
til heknis. ef þessi skylda livíldi á þehr.
Xefndin athugaði þetta rækilega og g;U
eigi sjeð. að það skifti nokkru máli fvrir
s.júkliiiginn. þótt liann segði frá. livar
hann hefði sýkst. þegar slík leynd "r á
þessu. að það fer ekki lengrn en til læknisins. Þiið íiuetti ef til vill segjn. r,ð þrtí-i
ákv.eði yrði þýðingarlíli\ því að ef s.jiik1 ingiirinn neitaði að skýra frá þessu. þá
vieri ekki hægí að þröngva lionuin 1il þess.
En það kann að liafa áhrif. ef læknirinn
bendir sjúklingnum á. að þetta sje lagaskyldíi. því iiienn lilýða þó fi'einur ]>' í
sem þeii' vita að eru lög. lieldnr en br.jóta
það. Það mætti jafnvel gera ráð fyrir. að
einhverjir sjúklingar niyndu ekki telja sjer
heimilt að seg.ja til þessa. sökiiei þeirrar
þagnarskyldu. sem lögin að iiðru h-yti
krefjast um þessi niál. ef það er ekki lieint
frani tekið.
Xefndin vonar. að liáttv. deild fallisl á
þetta. og eins að sektir sainkv;emt 17. gr.
verði látnar ná til þessarar greinar.
Forsætisráðfrerra (SE): Jeg þakka
iillsherjarnefnd fyrir ineðferðina á þessu
frv. llitt álit er. að breytingarnar. sem
hún liefii’ gert. sjeu allar til bóta. S.jerstaklega get jeg tekið fram viðvíkjandi 5.
gr. frv.. að þegar breytingar þær. er liátlv.
Ed. gerði á lienni. voru þar til umræðu.
var .jeg þeim mótfallinn og taldi óheppilegt að binda gjald til s.jerfræðinga við
gjaldskrá h.jeraðslækna. Síðan liefi jeg átt
tal við einstaka inenn úr þeirri hv. deild.
og ætla jeg. að það verði eigi frv. að falli

jriti'. ]>Ó1T breytt verði samkvæmt brít. hv.
idldin. tfáttv. l'i'sin. (.JÞi gat þe^s. að
ái;væði,'i í (J. gr.. um að efnahagsvottoi ð
s.júkliiiga skuli fylg.ja reikningi til landlæknis. niuni hafa kouiist í frv. fyrir r.ii.sgáning. Svo er þó ekki. Var rætt um þetta
atriði í liáttv. Ed. nieðal annars. Álít jeg.
að siinia niegi seg.ja um brtt. við þessa
uiein. sem iiin brtt. við 5, gr.. að liv. Ed.
íiiuni eigi felhi frv.. þölt liún nái li.jer
írani að ganga.
l’á skal jeg aðeins minnast á brlt. við
10. gr. I’ar er það nýinæli. að sjúklingum
skidi skylt að láta lækninum í l.je upplýsingar uin. Iivar þeir liafi tekið sjúkdóminn. Jeg fæ ekki betur s.jeð en að
]e ->i breyting s.je ekki til skenida.
Jeg skii! svo ekki far;i fleiri orðiun iiin
þetta mál. en leyfa m.jer að mæla ni'ð
]>ví. að allar brtl. hv. allslin. verði samþyktar.
ATKVGR.
I. —2. gi'. samþ. nieð 17 shl.j. atkv
Bnt. 208.1 samþ. án atkvgr.
3. gi.. svo breytt. samþ. með 17 slil.j.
Brtt. 208.2 samþ. án atkvgr.
4. gi'.. svo breytt. samþ. með 1S shl.j.
Brtt. 208.3 samþ. með 14:3 atkv.
5. gr.. svo breytt. samþ. með 16:1
Brtt. 208.4 samþ. með 17 shl.j. atkv.
6. gr.. svo breytt. samþ. með 15 shl.j.
7. —8. gr. samþ. með 16 slil.j. atkv.
Brtt. 208.5 samþ. án atkvgr.
0. gr.. svo breytt. samþ. með 18 shlj.
Brtt. 208.6 snmþ. með 10 slil.j. atkv.
10. gr.. svo breytt. samþ. með 17
atkv.
Brtt. 208.7 samþ. án atkvgr.
II. gr.. svo breytt. samþ. með 17
atkv.
12. gr. samþ. með 16 slil.j. atkv.

atkv.
iitkv.
atkv.
atkv.

atkv.
shlj.

shl.i.

27*
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13.—1G. gr. sainþ. með 17 slilj. atkv.
Brtt. 208,8 samþ. með 15 slilj. atkv.
17. gr., svo breytt, samþ. með l(i slilj.
atkv.
18. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
Fyrirsögn saniþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 15 slilj. atkv,

Á 32. fundi í Xd.. þi'iðjiidagiiin 3. apríl
var frv. tekið til 3. u m i . (A. 231).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 sblj. atkv. og endursent Ed.

Á 30. fundi í Ed.. s. d., var frv. útbýít
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.
(A. 234).
A 37. fundi í Ed., miðvikudaginn 11.
apríl. var frv. tekið til e i n n a r u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 40. fundi í Ed.. laugardaginn 14.
apríl. var fiv. aftur tekið til e i n n a r
umr. (A. 234. 303).
Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):
Iláttv. Xd. liefir gert nokkrar breytingar
við frv. þetta eins og það var afgreitt
bjeðan. Brtt. háttv. allsbn. Xd. liggja bjer
fyrir á þskj. 208. Eru sumar þeirra aðeins orðabreytingar, sem telja má til bóta,
svo sem 1. og 2. brtt. Aftur er 3. brtt.,
sem er við 5. gr.. efnisbreyting. I frv. eins
og það fór frá þessari hv. deild er gert

ráð fyrir því, að borgun til sjerfræðinga
í'yrir þessar lækningar skuli fara eftir
gjaldskrá bjeraðslækna. En nú hefir báttv.
Xd. fært það til sama máls og það var
uppbaflega í stjórnarfrv. og ákveðið, að
borgun til þeirra skuli fara eftir því. sem
ráðberra ákveði með ráði landbvknis. —
Allsberjarnefnd lijer. og jafnframt báttv.
d< ild. gerði það af sparnaðarástæðum að
ákveða sjerfra'ðingum eigi meira fyrir þessa
ókeypis Isvknishjálp en eftir gjaldskrá lijeraðsla-kna. og við það tel jeg. að vel liefði
mátt una. En sökum þess, að jeg lield. að
menn noti svo lítið þessa ókeypis læknishjálp. get jeg ekki verið að gera þetta
atriði að kappsmáli við bv. Xd.. þar sem
lika sjúklingar þessir eru tiltölule-ga fáir,
og yi ðu því ekki margir. sem notuðu leyfið. Getur þelta því tæplega leitt til mikils
kostnaðar.
Um 4. brtt. er lítið að segja. því að
liún skiftir svo litlu máli. og 5. brtt. er
aðeins orðabreyting. Er það því G. brtt..
sem jeg vil dálítið atbuga. því jeg tel bana
skifta töluverðu máli. I frv.. eins og það
var afgreitt lijeðan. segir svo fyrir, að
þegar læknir taki sjúkling til meðferðar,
sem smitast bafi hjer á landi, þá skuli
bann grenslast eftir, af bverjum sjúklingurinn liafi smitast. En háttv. Xd. vill
gera það að skyldu fyrir sjúklinginn að
láta lækninum í tje allar upplýsingar um
það. Á þetta hefir nefndin ekki getað fallist, og flytur því brtt. á þskj. 303. um að
fella þetta skylduákvæði niður.
Það er vitanlega alveg sjálfsagt, að þegar bvknir befir sjúkling undir liöndum, þá
grenslast hann eftir, hvar sjúklingurinn
bafi smitast, og það gerir bver samviskusamur læknir með lipurö og kurteisi. En ef
gera á þetta að skyldu fyrir sjúklinginn.
þá liggja við viðurlög, ef ekki er rjett
skýrt frá. En það er viðurkent af lækn-
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iim, sem fengist liafa við að lækna þessa
sjúkdóma, að mjög varlega verði að fara
eftir þeim upplýsingum, sem sjúklingarnir venjulega gefa, því að algengt er. að
þeir segi ekki rjett frá um tímann. sem
þeir liafi smitast, — færa liann venjulega
lengra aftur. Sannast því oft latneska
setningin: „Quivis syphiliticusmendax“, að
syfilissjúklingum hætti ávalt við að segja
ósatt. Þessi regla er þó ekki án undantekninga, en regla þó, og með líkum rjetti
mætti segja: „Quivis gonorrhoicus mendax“.
Þar sem nú hjer er um viðurlög að
í'ivða, og jafnframt að fólk, sem talið er.
að valdið hafi smitun, skuli leggja inn á
spítala, getur það valdið óþægindum, fyrst
og fremst fyrir leyndina, sem fyrir er
skipuð um þessa sjúklinga, og einnig bakað heilbrigðu fólki og alsaklausu ýms
óþægindi.
Xefndin leggur því til, að þetta sþylduákvæði sje felt niður.
Ef brtt. nefndarinnar verður saniþykt.
þá leiðir þar af, að fella þarf niður orðið .,10“ í 17. gr. frv. Xefndinni hefir
sjest yfir að koma með brtt. um þetta. en
hefir orðað það við hæstv. forseta, livort
ekki mætti laga það í skrifstofunni, ef
brtt. á þskj. 303 verður samþykt.
Um 7. brtt. á þskj. '208 er lítið að segja.
Við litum svo á, að það væri nóg. að tilkynningin komi til prests eða lögreglustjóra. En lijer er gert ráð fyrir, að tilkynna
skuli báðuiii. Þetta virðist svo lítið atriði.
að ekki sje ástæða til að deila um það.
Hefi jeg svo ekki fleira að segja um
þetta mál, en vona. að háttv. deild geti
fallist á frv. og brtt.
Jónas Jónsson: Það er eflaust þýðingarlaust að fara inn á umræður um
þetta inál nú, þó að liáttv. Xd. liafi breytt

því til liins verra, sjerstaklega aö því leyti,
að borgun til sjerfræðinga fyrir þessar
lækningar skuli vera liærri en til hjeraðshekna og fara eftir ónákvæmum taxta.
(Fortn-h. SF: Ilann á að vera ákveöinn).
Annars liygg jeg, að þessi hlið, landssjóðsborgunin handa sjerfræðingum, hafi átt allverulegan þátt í samningu þessa frumvarps.
Síðan mál þetta var til umræðu hjer,
Iiefi jeg liaft tækifæri til að tala við einn
af merkustu læknuin þessa lands, Steingrím Matthíasson, um það atriði að fræða
almenning um þetta mál, sem jeg fjekk
litla áheyrn með síðast. Sagði Steingrímur, að í Þýskalandi væri fræðsla um þessa
sjúkdóma veitt í kvikmyndahúsum. til þess
að vara fólk við þeim og livetja jafnframt
til að leita til læknis. Jeg vona því, að
liv. deildarmenn trúi Steingrími, þó að
þeir trúi mjer ekki, aö fræðsluleiðin sje
besta leiðin í þessu máli. Og jeg mun
greiða atkvæði á móti þessu frv„ eins og
jeg gerði áður. því að jeg býst ekki við,
að sú stefna að lækna á alþjóðarkostnað,
án fræðslu. geti komið að nokkru liði.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil fyrst
þakka liv. nefnd fyrir meöferð hennar á
frv. þessu.
Iláttv. 5. landsk. þm. (JJ) sagði. að
borgunin til sjerfræðinga liefði átt töluverðan þátt í því, að þetta frv. var samið.
Þetta er ekki rjett. og illa farið, að La*knafjelaginu, sem gengist liefir fyrir þessu
máli, sjeu gerðar slíkar getsakir. Borgunina til sjerfræðinga taldi það nauðsvnlega
vegna sjálfra sjúklinganna, til þess að
þeir gætu fengið sem besta lækningu, þó
fátækir væru, en vegna sjerfræðingsins
sjálfs er ákvæðið á engan liátt komið inn
í frv.
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•Jeg veit ekki, livað einstakir læknar
kunna að Iiafa sagt um þetta mál, en jeg
ber fult tiaust til Læknafjelagsins í þessu
efni.
Jeg treysti fastlega. að frv. fái að ganga
gegnum deildina. því lijer er uni þýðingarmikið lieilbrigðisniál að ræða, enda sjúkdómar þessir þannig, meðal annars, að
þeir leiða úrkynjun yfir þjóðirnar nieira
en uokkur annar sjúkdómur. Utbreiðsla
sjúkdómanna er sem betur fer enn lítil, og
því nauðsynlegt að stemma nú stigu fyrir
útbreiðslu þeirra. (JJ: Þetta frv. gengur
of skamt). -Jeg sje ekki betur en að frv.
þetta muni geta orðið að miklum notum.
Annars skil jeg ekki háttv. 5. landsk. þm.
tJ.J). sem vill vinna að heilbrigði í landinu. en er á móti þessu sjálfsagöa heilbrigðismáli. (JJ: Ilvers vegna ekki að
hafa fræösluna ?).
Jeg viir á móti jiví að setja 1500 kr.
inn í frv. í jiessu skyni. 1 ueði af jiví. að
það mundi liafa getað orðið frv. að i'ótakefli. og svo af því. að samkviemt t'rv.
má sjá ókeypis fyrir þessari fræöslu.
Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):
.Jeg heli lilltl við það að b;eta. sem jeg
liefi áður sagt. En jeg get ekki fallist a
það hjá liv. ö. htndsk. þm. (J-J >. að seiiija
i igi sjerstakan taxta l'yrir livert einstuki
till'elli. <tg skil jeg ekki. hveinig lián..
þm. gat dottiö slíkt í liug. (JJ: -Jeg hefi
ekki sagt það). Jú. hv. þm. sagði. að til
þess væri ivtlast. að stjórnin setti sjerstakan taxta í liverju einstöku tilfelli.
Þá var það eitt. sem liv. þm. (-1-1 ' sagði.
að hefði spilt frumvarpinu í hv. Xd„ og
jiaö var að láta ákvæðiö um borgun 1il
sjeri'ræöinga standa. sem uppliaflega sióð
í ö. gr. fiv„ en var felt bjer niöur. En liv.
jnn. stóö opið fyrir að koma með lirtt. í
þessa átt. }>ví að málið v<ir tekið út af

dagskrá. einmitt með það fyrir augum að
gefa deildarmönnum kost á aö færa þetta
aftur til sama máls. Ilefði því vel mátt
vera. að lirtt. frá háttv. þm. heföi verið
samþykt.
Þaö er alls ekki liægt að bera saman
varnir gegn kynsjúkdómum lijer og í
Þýskalandi, því að þar eru sjúkdómar
þessir þjóðarplága. Er því eltki undarlegt.
þótt gripiö sje til allra ráða til þess að
reyna að liindra útbreiðslu þeirra. En
Jirátt fyrir alla fræðslu og snild Þjóðverja
í þessu. er þaö jió víst. að þeir eru einna
verst settir í þessum eí'num af öllum
þjóðum heimsins.
Þaö er alveg rjett. sem Invstv. forsrh.
(SEí tók i'ram. að þaö er heimilt eftir
frv. þessu aö láta fara fram kenslu we
þessa sjúkdóma í sumum skóltun. Og er
það niikilsvert. sjerstaklega fyrir þá menn.
<em eiga að verða farmenn.
Jónas Jónsson: Að jeg kom ekki með
brtt. við ö. gi'. er af því. aö jeg get vel
unt íiieiri blutanum í þessari liv. deild.
~<ciii sti’ivlu' lijer saman. að koma þessu í
fi'amkva iinI. En jeg get eflatlst á mesta
júngi synt fi'am á. hvað þessar viturlegu
t illögur kosta landið.
Forsætisráðherra (SE): Mig furðar á
háitv. ö. landsk. jnn. i J-J i. að honiun skuli
kntiiii til liugar. að liaini geti hnett háttv

deild nieö jiessari kostnaðargrýlu. Jeg get
lýst yfir jiví. að jeg mun draga úr kostnaöinum eftir megni.
ATKVGR.
Iírtt. 303 siimj). með 10 shlj atkv.

Eiv„ svo breytt. samþ. með 11 : 1 atkv.
og endursent Xd.
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Á 43. fundi í Xd.. mánudaginn 1G. apríl.
var frv. útbýtt eins og það var saniþ. við
eina uuir. í Ed. (A. 355).
Á 51. fundi í Xd.. föstudaginn '27. apríl.
var frv. tekið til e i n n a r u m r. ( A
355. 421).

ATKVGR.
Brtt. 421 satnþ. með 10 sblj. atkv.
Frv., svo breytt. samþ. með 20 slilj. atkv. og afgr. til Sþ.

A 53. fundi í Xd.. niánudaginn 30. apríl.
og á 51. fundi í Ed.. s. d.. var frv. útbýtt
frá Sþ. eins og það var samþ. við eina
umr.. í Xd. (A. 234).

Prsm. (Jón Eorláksson); Háttv. F.d.
hefir gert eina breytingu á þessu frv. eftir
að það fór lijeöan. þannig. að feld hafa
verið niður niðurlagsorð 1. liðs 10. greinÁ 4. fundi í Sþ.. þriðjudaginn S. maí.
ar, þau,. að sjúklingar væru skyldir til ae vai frv. tekið til einnar u m r. ( A.
láta lækni í tje skýrslu uni það. livar þei
234. 5S(i).
liefðu tekið sjúkdóminn. Allsherjarneínd
heíir nú aftur boiið sig saman um þetia
Frsm. allshn. Ed. (Signrður Hjörleifsefni, og kom okkur saman um aö gera son Kvaran): Jeg get ekki annað en látið
þá breytingu að setja þetta aftur inn í í Ijós undrun míiia yf'ir því. að þetta mál
frv. Ilún sjer ekki. að ástæða bafi verið iil skuli vera komið í Sþ. iláttv. Ed., og þá
að fella þetta burtu. og fonnaður nefnd- i kki síst allsberjarnefnd bennar. befir sýnt
arinnar í Ed.. sem bafði þetta mál þar báttv. Xd. svo mikla tilbliðrunarsemi uin
til meðferðar. sagði í viðtali við mig. að þetta mál. og liins vegar átt svo mikiiin
þetta liefði verið gert af því. að engin reibi- Jsátt í því að leiðrjetta þá ekki óverulegu
ákvæði væru í frv.. ef út af þessu væri galla. seni voru á fruinvarpinu upphaí'brugðið. I’etta er ekki allskostar rjett : lega. að jiess var freinur að vænta. að liv.
sektarákvæðuni 17. gr. var breytt þannig. Xd. gerði þetta ekki að deilumáli við Ed.
að þau ínvðu til afbrota við 10. gr. En
En þá er að líta á deilumálið sjálfl.
nú er ekkert eftir i 10. gr.. sem 17. gr.
Iláttv. meiri bl. allsbn. Xd. vill gera
á við. ef þctta verður felt burtu. og er sjnklingi. sem kemur til læknis í trúnaðþví komið fram ósamræini í frv. Ilins veg- arerindum. að lagaskyldu að segja svo
ar telur nefndin r.jett að bafa þessa skyhlii satt frá iuii holdlegar samfarir sínar eins
í lögunum. Telur nefndin það ekki viður- og bann stæði fyrir rjetti. og leggur við
kvæmilegt að leggja þá kvöð á lækna að því alliiá viðurlög. Þetta nær að s.jálfgrenslast eftir því. livar sjúklingurinn bai i sögðu jafnt til kvenna og karla. Xeiti
smitast. en heimila sjúklingnum að verjast sjúklingurinn að gefa þessa skýrslu. þá
allra upplýsinga. Það er svo ínikilsvert að er bann orðinn brotlegur við lögin; sje
fá sem nákvæmastar upplýsingar um út- þessi skýrsla að einhverju leyti röng, er
breiðslu veikinnar. að það íná á engan liann líka orðinn brotlegur við þau.
liátt fella úr lögunum þessi ákvæði. því
Til þess að ekki fari á milli mála eftir
það mundi gera alla eftirgrenslan miklu á. sje jeg ekki betur en að læknirinn verði
erfiðari.
að bóka þessa skýrslu nákvæmlega í bvert
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skifti í læknajournal sinn, lesa hann upp
fyrir sjúklingnum og heimta, að liann
staðfesti liann með undirskrift sinni —
ef hann þá er skrifandi. Sje um útlending að ræða, sem telur sig liafa smitast
hjer á landi, verður hann víst helst að
semja skýrsluna í læknajournalinn á því
máli, sem sjúklingurinn talar eða skilur.
Þetta væru vond lög og ekki viturleg.
Lítum á það fyrst frá sjónarmiði sjúklinganna. — Um það er þá fyrst að segja.
að það er viðurkent af rjettarmeðvitund
nærri allra sannsýnna manna, að samfarir
karls og konu sjeu og eigi að vera eitt hið
mesta einkamál þeirra, svo að fá mál liafi
jafnmikinn rjett á sjer í því efni sem þau.
Er það þá svo undarlegt, þó sjúklingur
oft og tíðum kveinki sjer við því að gefa
um þetta skýrslu? Er þingið reiðubúið til
þess að heimta það. t. d. af stúlku, sem
tivld hefir verið af þeim manni.er hún unni.
að hún láti ókunnugum hekni ,.í tje alla
vitneskju sína um það efni“. eins og frumvarpsgreinin. sem hjer er um deilt. orðar
það. .Teg held. að slík krafa v.eri ós«vmileg harðýðgi. og j<>g fyrir mitt leyti vil mjiig
ógjarnan láta heimta af mjer að taka slíka
skýrslu.
Frumvarpið mælir svo fyrir, að ef heknir tekur sjúkling til meðferðar. sem nýlega
hefir smitast hjer á landi. þá skuli hann
grenslast eftir því vandlega. af hverjum
og hvernig hann hafi smitast. Þetta er
líka það. sem allir samviskusamir læknar
gera og eiga að gera, og það er ekki nema
gott, að það standi í lögunt. Það er þá
enn meira aðhald fvrir læknana. og fullmegi þeir þeirri skyldu sinni, komast þeir
oft og tíðum fyrir það. hvaðan smitunin
stafar. og geta þá komið í veg fyrir smitunarhættuna. Oft fá þeir ekki þessa vitneskju í fyrsta eða öðru viðtali. en fá
hana þó. þegar sjúklingurinn Jiefir fengið

meira og fastara traust til læknisins og lítur á hann eins og vin sinn og velgerðamann, sein liafi einlægan hug á því að
lijálpa lionurn. Þetta er mál, sem á að
vinnast með lipurð og góðsemi, en ekki
með hótunum um lögreglukæru og fjesektir.
En það skal fúslega játað, að það er
oft og tíðum alt annað en auðvelt fyrir
lækni að komast fyrir hið sanna um bessi
efni. Það er nefnilega margsannað af
reynslunni og sálfræðilega ofureðlilegt, að
sjúklingar með kynsjúkdómum segja lækni
algjörlega skakt til um, hve nær þeir haf'i
smitast, vilja telja lækninum tríi um það.
að þetta hafi verið miklu fyr en það var
í raun og veru. Af því liefir víst inyndast
latneska setningin „quivis sypliilitieus
mendax“ eða „quivis gonorrhoieus mendax“. Vitanlega eru undantekningar frá
því, að svo sje, en reglan er þó æðialgeng:
en eigi að fara að rekast í þessum málum
með lögregluvaldi, þá hljóta þó allir að
skilja. að það er afaráríðandi, að tímaákvörðunin sje nákvæm og að það getur
valdið margliáttuðum vafningum og óvinnandi örðugleikum að komast fyrir. livað
rjett er.
En li.jer er líka önnur liætta, og hún er
sú. að fólk sje haft fyrir rangri sök. í
minni tiltölulega litlu reynslu um þessi
efni hefir það koinið fyrir, jafnvel ol’tar
en einu sinni, að jeg hefi verið sanufærðui' um, að sagt var algerlega rangt til um
stúlkuna, sem átti að liafa valdið smituninni.
En mjei' mun nú verða svarað því, að
þetta komi málinu ekki mikið við, af því
það sje. eða eigi aö vera. skylda sjúklingsins að láta lækninum þegar í tje allar upplýsingar. alla vitneskju sína itm þessi efni.
En jeg verð að svara þeim því. að þetta
kemur málinu mikið við, af því að það
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er svo örðugt
livað satt er
það eru s-vo
þetta ákvæði

oft og tíðum að komast fyrir.
um þessi efni, og af því að
sáralitlar líkur til þess, að
bæti nokkuð úr þeim örðug-

leikum.
En jafnvel þó að sjúklingurinn segi
lækninum þegar í stað alt satt og rjett um
þessi einkamál sín, þá er ekki víst, aö
mikið verSi ætíö á því að græða. Ef til
vill getur sjúklingurinn alls ekki nafngreint þann, sem smituninni hefir valdið,
eða — það sem verra er — fer alveg skakt
meö nafnið óviljandi, sem orðið gæti til
mikilla óþæginda fyrir saklaust fólk.
Jeg hirði ekki uin að telja lijer dæmi
þess, hvernig þetta gaúi valdið margskonar óþægindum og rangindum, en jeg leyfi
mjer að fullyrða það og leggja áherslu á
það, að læknirinn komist lengra með lipurð og gætni og góðsemi í því að afla sjer
vitneskju uin það, sem hann þarf að vita
um þessi efni, heldur en með liótunum um
sektir og lögregluaðstoð.
Grindin í þessum löguin, sem við höfum hjer til meðferðar, er eins og kunnug:
er sniðin eftir sænskri fyrirmynd. Vegna
þess. hve ýmsir staðhættir eru hjer ólíkir
því, sem er í Svíþjóð. var ekki hægt að
þýða þau lög. heldur varð að reyna að
smíða utan á grindina úr íslensku efni,
og hjá lagasmiðunum var þetta íslenska
efni sumstaðar nokkuð kvistótt og sumt
varla annað en fúasprek. Yfir þetta var
svo málað. svo það liti betur út. Það. sem
er nýmálað, er oft furðu ásjálegt í fyrstu,
en þó hefir reyndar þingið mátt segja um
sumt í þessum lögum eitthvað svipað því.
sem skáldið segir um ffdlega hárið os
hvítu tennurnar á stúlkunni:
hárið og tennurnar livítu
hvorttveggja ’ úr Reykjavík.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlng).

Þetta má víst líka segja um þetta deiluatriði.
Sænsku lögin virðast aftur vera öll úr
mjög góðu og ábyggilegu efni, og mjer
þykir vert að benda á það, að jeg minnist þess ekki, að nein setning í þeim sje
þess efnis, sem lijer er verið að deila um.
Mjer finst það líka mjög eðlilegt, því mjer
þykir eðlilegt, að.engin þjóð setji sjer lög
um þetta.
En jafnvel þó það væri einhversstaðar
í lögum, sem jeg efast mjög um, held jeg,
að það væru mjög óhentug lög hjer í íslenska fámenninu, þar sem hver þekkir
annan að heita má. Eigi þetta ákvæði að
verða annað og meira en pappírsgagn,
held jeg, að það gerði aðeins ógagn; ætti
að fara eftir því, verði það óhjákvæmilegt, að það raskaði mjög þeim þagnargrundvelli og þeirri leynd, sem lögin gera
ráð fyrir, en það gæti aftur orðið til
þess, að menn leituðu sjer síður læknishjálpar en þeir ella mundu gera.
Jeg verð því að láta þess getið, að ef
brtt. verður feld. sje jeg mjer ekki fært
að greiða lögunum atkv. mitt. og jeg liygg.
að svo fari um ýmsa hv. samdeildarmenn
mína. Falli lögin þess vegna. þá eru það
ekki við, lieldur háttv. ineiri hluti Nd..
sem bregður fæti fyrir lögin.
Frsm. allshn. Nd. (Jón Þorláksson):
Jeg verð að segja. að jeg varð hálfhissa.
er jeg lieyrði liina löngu og alvarlegu
í-æðu hv. 2. þm. S.-M. (SHK) um jafnlítið atriði sem þessi brtt. er. Ástæðan til
þess. að allslierjarnefnd Nd. vildi setja
þetta ákvæði inn, var sú, að það var upphaflega í frv. frá hendi sjerfræðinganna.
sem bjuggu það til. Önnur ástæða var sú.
aö nefndin leit svo á. að hjer sje að ræða
26
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um tilraun til þess að útrýma þessum
sjúkdómum og koma í veg fyrir, að þeir
verði hjer landlægir. Því er eðlilegt, að
við göngum lengra en þær þjóðir, sem
eru vonlausar um að geta losnaö við þá
með öllu. Þriðja ástæðan var sú, aö nefndin áleit ósamræmi í því aö leggja læknunum á herðar skyldu til þess að grenslast sem vandlegast eftir, af hverjum sjúklingurinn hafi smitast, en leggja enga
skyldu á sjúklinginn að svara. Xefndin
leit svo á, að af því að frv. gerir ráð
fyrir leynd, þá gæti sjúklingurinn litið
svo á, að sjer væri ólieimilt að svara, ef
það væri ekki boðið í lögunum. Mjer virtist koma fram hjá liv. 2. þm. S.-M. (SIIK; misskilningur á því. hvaö í ákvæðinu felst. Var á honum að heyra, að liann
teldi sjúklinginn skyldan til þess aö gefa
skýrslu um allar holdlegar samfarir. og
væri brotlegur. ef liann gæfi ranga skýrslu
tim það. Jeg gæti nú trúað, að skýrslan
yröi löng hjá sunium. ef þetta Vieri nieiningin. en meiniugin er auðvitað sú. að
sjúklingurinn á að gefa skýrslu um. al'
hverjum og live nær liann liafi sinitast.
að svo miklu leyti sem hann veit það. llv.
þm. (SIIK) kvað eigi von um góöan árangur. ef farið væri aö rekast í þessu með
lögregluvaldi. En það veröur jafnt gert.
ef með þarf. hvort sem þessi brtt. verður
samþykt eöa ekki. Þaö er rjett hjá háttv.
þm., að læknirinn kemst lengra með lipurð og góðsemi en hótunum, og lögin girða
heldur ekki fyrir það. Þetta ákvæði á einungis að sýna sjúklingnum, að honum ber
aö svara. og það kynni aö hafa þau áhrif.
að sá. sem ekki vill gefa upplýsingar í
fyrstu. gerði það, ef lionum er sýndur
lagastafurinn. Ef ákvæöiö kemur því til
leiðar. að rjettar upplýsingar fást. þá er
engum gerður órjettur með því. Þótt jeg
sje ekki kunnugur löggjöf annara landa,

þá veit jeg. að í útlendum hegningarlögum eru miklu víðtækari ákvæði um þetta.
þar á meðal í Svíþjóð. Jeg hefi eytt fleiri
oröum aö þessu en jeg bjóst við að þurfa
í upphafi. en jeg vona, að jeg hafi eytt
þeim misskilningi, að hjer sje uni verulega breytingu að ræða frá grundvelli
þeim. sem stjfrv. var bygt á. Þetta ákvæði
er aðeins hugsunarrjett útfylling á ákvæðum þess frv., og engum til meins.

Jónas Jónsson: Þegar þetta frv. var
á ferðinni í Ed.. var jeg ekki alls kostar
ánægður meö það. Jeg vildi láta verja
nokkru fje til almennrar fræöslu um þessi
efni. Jeg álít. að aðalvörnin sje í því
i'ólgin. að þjóðin þekki eöli þessara sjúkdóma og orsakir. Þetta er engin nýung;
erlendis eru meöal annars kvikmyndir notaðar til fræðslu. En tillögur mínar um
fræðslu í þessu efni voru feldar í Ed.;
meiri hlutinn bygði á öðrum grundvelli.
Jeg skal raka það fram viðvíkjandi þessari brtt., aö jeg fellst á það með háttv. 3.
þm. Heykv. (JÞ ', að það sje rjett og eölilegt að hafa sem mest aðliald meö því.
hver.jir bera ábyrgðina á smitun. Lög þessi
legg.ja þunga kostnaðarbyrði á þjóðfjelagið. og þjóðfjelagiö á heimtingu á því aö
fá í stað kostnaöarins tryggingu fyrir
þvi. aö liægt sje að Iialda þessum sjúkdómum í skefjum. og mönnum sje ekki
af vatnsgrautarmiskunnsemi látið haldast
uppi að útbreiða þessa hættulegu sjúkdóma.
Frsm. allshn. Ed. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran): J^g sje ekki ástæðu til að
lengja uiikiö umr. uni þetta mál. llins vegar
verð jeg að halda því fram, að þetta mál
er ekki eins lítilfjörlegt og liv. 3. þm.
Ileykv. (JÞ1 lijelt fram. Fanst mjer sem
hann sjálfur fjellist ekki á það, þar sem
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liann rökræddi málið frá sínu sjónarmiöi.
Jeg hefi ekki miklu við að bæta það. sem
jeg sagði í fyrri ræðu minni. Yil jeg aðeins
benda á það, að mjer þykir líklegt. að svariö verði æðioft lijá þeim sjúklingi. sem ekki
vill segja frá: Jeg veit það ekki. Hvað á
þá aö gera.’ Þetta skiftist í tvent; sumir vilja strax segja satt og rjett fiá, og
með þá er engin vandræði; vandræðin eru
með hina. sem ekki vilja segja neitt. Jeg
fæ ekki sjeð annað en aö skylda læknisins verði breytileg. eftir því. hvort þetta
verður samþykt eöa ekki.

ATKYGR.
Brtt. 586,1 feld með 29:11 atkv.. aö viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JJI. SHK. SJ. BK, EA, GGuðf, GÓ.
IlSt. llSn. IIIB. Jóh-Jóh.
,ui: JS. JÞ. J.J. KE, LII, MG. MJ, MP,
ÓP. PO. PÞ. SE, SSt, StSt, SvÓ.
ÞorlG, ÞorlJ. ÞórJ, BSv, BH, EÞ,
EE, GunnS, HK, IngB, JakM, JAJ.
JB, MK.
Tveir þm. (BJ. ÞorstJ) fjarstaddir.
Brtt. 586,2 sjálffallin.
Frv. samþ. meö 30: 6 atkv. og afgr. sem

Forsætisráðherra (SE): Jeg hefði ekki
staðið upp. ef deilan lieföi aðeins staðiö
um brtt. Mjer er í raun og veru alveg
sama, hvort hún verður samþykt eða ekki.
En það var út af ummælum hv. 2. þm.
S.-M. (SHK), að ef till. Ed. yröi ekki
samþykt. þá gæti það orðið frv. aö falli.
Jeg vil leyfa mjer í þessu sambandi að
íninna á það. að þetta frumvarp er runnið frá Læknafjelagi lieykjavíkur. Það tók
málið á dagskrá hjá sjer. setti nefnd í þaö
og hún bjó f il frv. þetta. sem stjórnin
lagði fyrir Ed. Astæöan til þess að La-knafjelagið fór að taka hjer í taumana, var
sú. að þaö áleit. að sjúkdóinar þessir væru
hjer svo lítið útbreiddir enn. að takast
ímetti að hindra þá. Jeg vona. aö þaö
sjáist. hvílíkir vágestir þessir s.júkdómar
eru. og býst við, að hið háa Alþingi taki
ve! i kröfu lækna um þetta efni. Þótt í
frv. sjeu kannske einhver atriði. sem hv.
þm. geta ekki felt sig viö. þá má ekki láta
slíkt verða góðu máli að falli. Ef einliv r
ákvæði skyldu reynast miöur vel. þá ma
altaf breyta því síðar. Jlestu máli skiftir
að frv. nái fram að ganga. og vænti ieg
þess. að þaö verði afgreitt sem lög frá
þessu þingi.

/ ö <j f r á A / þ i n <j i.
(Sjá A. 603).

15. Varnir gegn berklaveiki.
A 33. fundi í Xd., miðvikudaginn 4.
apríl. var útbýtt:
Friinicanyi til laga ttni brcyting á liigiiin nr. Fl, 27, jiiití 1221, tttit cnrnir gcgit
1>< rlhici il'i (þmfrv..'A. 262’).
A 35. fundi í Xd.. föstudaginn (i. apríl,
var frv. tekið til 1. u m r.
Eorseti tók málið af dagskrá.
A 46. fundi í Xd., föstudaginn 20. apríl,
var frv. aftur tekiö til 1. u m r.
Erv. of seint fram komið. — Deildin
leyt'ði með 18 slilj. atkv.. að það niætti
taka til meöferðar.
Flm. (Sveinn Ólafsson): Jeg vildi geta
þe<s. um leið og frv. þetta heldur áfram,
28*
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aö það er borið fram fyrir þá sök, að ýnis
sýslufjelög eru nú að örmagnast unclir
þeirri byrði, er lögin um varnir gegn
berklaveiki leggja á þau. Án þess að fara
nákvæmlega út í málið, skal jeg geta þess
til leiðbeiningar fyrir væntanlega nefnd,
að úr þeim 6 sýslum, sem jeg hefi fengið
skýrslur frá, liorfir málið svo við, að
gjaldið er orðið frá kr. 1,40 upp í kr. 3,20
á hvern sýslubúa. Það er bersýnilegt, einkanlega þegar litið er til þess, að sjúklingum er altaf að fjölga, að innan skamms
muni sýslufjelögin ekki fá neitt við þetta
ráðið. Árið sem leið varð Xorður-Múlasýsla
að greiða 9434 kr. í þessu skyni, eða kr. 3,20
á hvern sýslubúa, eftir manntalinu 1920.
Á sama hátt varð Dalasýsla að greiöa 5596
kr., eða kr. 2,93 á livern mann, og í Suður-Múlasýslu var öll upphæðin 14000 kr.,
eða kr. 2,70 á nef, eftir sania manntali.
Þetta er eftir upplýsingum frá lilutaðeigandi sýslumönnum, og allir hafa þeir
linýtt við þeirri athugasemd, að fyrirsjáanlegt væri, að þetta mundi aukast mikið.
Annars sje jeg ekki ástæðu til að fjölyrða um þetta. Jeg býst við, að málið
veröi athugað í nefnd, og vona, að hún
komist að þeirri niðurstöðu, að rjett og
sanngjarnlegt sje að ákveða eitthvert hámark, með því líka að þetta má skoða
sem sóttvarnarráðstöfun, en þær hvíla að
löguin á ríkissjóði. Það gæti orkaö tvímælis, livort liámarkið er liæfilega ákveðið.
Getur verið, að sýslufjelögin gætu lagt
misjafnlega mikið af mörkum, en vitanlega er þó ekki hægt að liafa nema eitt
hámark.
ATKVGR,
Frv. vísað til. 2. umr. með 23 shlj. atkv. og til allsherjarnefndar með 17 shlj.
atkv.

Á 51. fundi í Nd., föstudaginn 27.
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 262.
n. 427, 442).
Frsm. (Björn Hallsson): Þegar lögin
um varnir gegn berklaveiki voru til umræðu og meöferðar lijer í þessari liáttv.
deild 1921, rekur ef til vill einhverja liáttv.
þm. minni til þess, að jeg og háttv. þm.
Str. (MP) ýttumst nokkuð á um það,
hvort þessi lög ættu að koma til framkvæmda strax eða að því skyldi frestað
vegna fjárskorts og erfiðleika á framkvæmd þeirra. Okkur greindi ekki á um
undirbúning málsins frá hlið læknastjettarinnar í raun og veru, heldur um kostnaðinn. Jeg var þá frsm. allshn.; hún lagði
þá á móti því, að málið gengi fram, en
lagði til, að því væri með rökstuddri dagskrá vísað til umsagnar sýslunefnda, vegna
kostnaðarhliðarinnar; vegna þess, að til
þeirra kasta myndi allmikið koma meö
fjárframlög til framkvæmdar laganna. Nú
er þaö komið í ljós og sú raun á orðin,
að þetta var ekki allsendis ófyrirsynju
gert; þessi kostnaður er þung byrði á
sveitarsjóðum og ríkissjóði, og sýslufjelögin stynja nú þegar undir þeim gífurlega
kostnaði. sem framkvæmd laganna fylgir,
og það svo, að sveitarsjóðir í sumum sýslum rísa tæplega undir. og við því bjóst
allshn. þegar liún vildi fresta málinu 1921,
Þess vegna var ekki ósanngjarnt, að sýslu
nefndirnar fengju að segja sitt álit áður
en lögin yrðu samþykt. Það var þetta, sem
nefndin óttaðist, eins og þá var margtekið fram, en ekki það, að lnin vildi ekki
vinna að útrýming berklaveikinnar. Nú
eru þessi lög ekki nema að litlu leyti komin til framkvæmda enn, eins og vænta
mátti, vegna kostnaðarins, vegna þess að
ekki hefir verið hægt fjárhags vegna að
ráðast í þær byggingar, sem óhjákvæmi-
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lega þarf að reisa. til þess að liigin komi
að fullu gagni.
En nú verður að revna að framfvlgja
þessum lögum sem best, úr því þau voru
sett. og er þá ekki um annað að ræða en
að gera þau þó framkvæmanleg vegna
kostnaðarins fyrir lilutaðeigandi dvalarhjeruð.
Þetta frv., sem hjer liggur fyrir. á þskj.
2fi'2. er komið fram af því. að sum sýslufjelög hafa orðið mjög hart úti og er um
nu’gn að rísa undir kostnaðinum. Iláttv.
aðalflm. þess (SvÓ) skýrði það rækilega
við 1. umr.. og skal jeg ekki endurtaka
það hjer. En það er eðlilegt. að svona fari.
þar sem sveitarsjóðirnir hafa ekki aðra
tekjustofna en aukaútsvörin, sem er jafnað
niður eftir efnum og ástæðum, og eru takmörk fyrir því, hvað á er hægt að leggja.
Því er sanngjarnt, að ríkissjóður hlaupi
undir baggann, þegar um er að ra’ða stöðvun berklaveikinnar, þegar sýsluf.jelögin
geta ekki borið kostnaðinn. þar sem það
er í raun og veru alþjóðarmál að vinna bug
á veikinni. Eins og háttv. aðalflm. frv.
(SvÓ) tók fram, þá eru gjöldin orðin allhá, sem leiða af þessari lagaframkvivmd.
í 6 sýslum er það frá 1.40—3.20 krónur
að meðaltali á mann síðastliðið ár, og er
það hár nefskattur auk annara skatta. Það
verður því að telja nauðsynlegt. að þingið
sjái um, að þetta verði ekki einstökum
sveitarfjelögum um megn. því að gjaldið
getur hækkað enn.
Þetta frv. gengur nú í þá átt. að sett
verði hámark fyrir því, livað greiða skuli
fyrir hvern mann úr sýslusjóði til jafnaðar. Xefndin taldi farið nokkuð nærri
meðalhófi í frv. þessu og leggur til, að
það verði samþykt. Hámark gjaldsins er
þar sett kr. 2.25, og því nokknr ljettir fyrir þær sýslur, sem verst eru settar, en þó
er það hins vegar nokkuð niikið gjald.

Háttv. þm. Dala. (BJ) bar fram frv.
eftir ósk kjósenda sinna, sem hann svo tók
aftur. er þetta kom fram, þar sem hann
setti kr. 1.50 að meðaltali á mann. Xú
flytur liann brtt. við þetta frv., þar sem
liann vill færa þetta meðaltal úr kr. 2.50
í kr. 1.50. og til vara 2 krónur. Xefndin
hefir ekki tekið ákvörðun uin þessa till..
og hafa nefndarmenn því óbundnar liendur. Ilins vegar finst mjer mikið ljett á
dvalarhjeruðum. sem harðast verða úti.
með ákvæði frv.. og þar á meðal fvrir
kjördæmi háttv. þm,- Dala. (BJ), þar sem
hefir verið greitt síðasta ár kr. 2.93 á
mann í því hjeraði. Mjer er ekkert kappsmál. hvort verður ofan á, að setja, eins og
frv. gerir ráð fyrir. kr. 2,25 á mann, eða
varatill. háttv. þm. Dala. (BJ), 2 kr.. en
aðaltillaga hans finst mjer of lág. Vænti
jeg því, að hún verði ekki samþykt.
Mjer finst satt að segja, að vjer verðum að gá að því að vera ekki of kröfuharðir við ríkissjóðinn. Hann hefir. eins
og allir vita, í mörg hom að líta, og
berklavarnirnar eru orðnar þungur baggi
á honum. T. d. eru veittar til þeirra í
fjárlögunum 1924 120000 kr., og er það
engin smáræðisupphæð, og mun þó síst af
veita. Að öðru leyti sje jeg ekki ástæðu
til að fjölyrða frekar um þetta. Xefndin
telur, eins og jeg áður tók fram, rjett, að
frv, nái fram að ganga, og jeg býst við,
að háttv. deild muni taka í sama streng.
Bjami Jónsson: Það var rjett, sem
liáttv. 2. þm. X.-M. (BH) sagði, að jeg
hefði flutt frv. eftir beiðni kjósenda
minna. Svo er þar málum komið, að þeim
finst þeir geti eigi til langframa risið undir þeirri byrði, sem berklavamalögin leggja
þeim á herðar, enda er þar ein sveit, að
minsta kosti, mikið sýkt. Því var þaö, að
þeir báðu mig að bera fram brtt. í þá
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átt. að e.jaldið skylcli vera kr. 1.50 á
mann. en þar sem jeg veit. að sumir hv.
þm. vilja fara lióti hærra. hefi jeg einnig
tekið tillit til óska kjósenda minna og
vil.jað láta þær einnig koma til atkva-ða.
Þaö er raunar orð og að sönnu. að tæringarvarnarlögin eru þungur haggi á ríkissjóði. (>n liygnir menn liafa þann sið.
áður en þeir leggja fje í eitthvert fyrirt;eki. að spyrja um það. hvað sje að haf i
í aðra liönd. I þessu máli er um það að
r;eða að gera ha*ttulegan s.júkdóm og illan
viöureignar landrækan. sjúkdóm. sem. ef
liann n;er að þróast. getur eigi aðeins orðið hið mesta þ.jóöarböl. lieldur þjóðardauði. eins og loftslagi h.jer er háttað. Jeg
vona. að mönnum skil.jist. er þeir athuga
þetía. að ekki s.je nema eðlilegt. að landssjóður leggi nokkuð á sig til útrýmingar
slíkum vágesti. En livað viövíkur gjaldinu á -sýslurnar. þá er það lagt á alveg
út í bláinn. því liending ein ræður því.
hvar sjúklingurinn á heimili. þegar hann
veikist. Þannig getur hlaðist ódaunakostnaður á einstakar sýslur. sökum atvinnu.
sent þar er stunduð. eða annars. En þar
sem hjer er í eöli sínu um sóttvarnir að
ræða. þá ætti í raun og veru hver einasti
eyrir að koma úr landssjóði. eða þá frá
sýslunum eftir mannfjölda og gjaldþoli.
en ekki eftir tölu sjúklinganna. Því það
ætti öllum að vera ljóst, að þau sýslufjelög eru. að öðru jöfnu. ófærust til þess að
láta fje af hendi rakna. sem flesta hafa
s.júklingana. Ilelst hefði jeg því kosið að
bera fram brtt. um það. að sýslurnar yrðu
undanþegnar gjaldinu. en þótti það ekki
f;ert að fara svo langt. því jeg gerði ekki
ráð fyrir. að sú brtt. g;vti átt byr að
fagna í þinginu. Ilins vegar var mjer
sönn ánæg.ja að bera fram þessa brtt.. sem
hjer liggur fyrir, um það. að gjaldið skuli
fært niður í kr. 1.50 á hvern mann í sýsl-

uuni. og fara þar að óskum kjósenda
minna. scm livorki telja sjer n.je öðrum
kleiit að greiða meira g.jald. Vona jeg
því. að háttv. þm. sjái sjer fært að samþykkja lægri töluna. og þó jeg liafi borið
fram varatilliigu um kr. 2.011. þá er það
ekki vegna þess. að .jeg tel.ji ekki hegi i
töliina nógu liáa. Því lió ekki muni nema
50 aiirum á till., þá safnast þegar saman
kemur. og landss.jóður stendur altaf bes!
að vígi me^ greiðslurnar. því liann liefir
skattheimt umeistara og skattheimtuheimiidir. en sýslurnar hafa yfir engum. slíkum
gróðavegum að ráða til að jafna á móti
alögðum g.jnbl11m. Einstaka sýslur kynnu
raunar að <n‘ln lagl á tolla. en í fh-stum
íilfellnm ka-mii Jieir aðeins niður á sýslubúum sjálfum. svo að því yrði lítill l.jettir.
•leg vi! nú enda mál mitt eins og .jeg
byrjaði og taka það fram. að útrýming
þessarar skæðu veiki er þjóðarhagur og
þjóðarnauðsyn. en ekki neinna s.jerstakra
h.ji raða. Og ]ió eit1 h.jerað standi nú öðrum betui að vígi í þessu efni. þá má ekki
vita. hvað svo verður lengi. ef ekki er
tekið röggsam.lega í taumana. Tunc tua res
agitur. paries i-um proximus aidet. segir
latneska máltækið. eða „þá er einum vá
fyrir dyrum. þegar öðrum er inn of komin“. sem þaö heitir á vorri tungu. Og í
þessu liggur þaö, eins og jeg tók fram í
upphafi. að skyhlan hvílir á ríkiss.jóði.
Eæt jeg svo útriett um þetta mál.
Atvinnumálaráðherra (K’J): Eins og
stendnr í greinargerðinni. þá er enn ekki
fengin full íeynsla fyrir því, hvernig lög
nr. 43. 1921. um varnir gegn berklaveiki.
muni reynast. Reyndar er sagt í greinargerðinni. að byröi þeirra sje farin að
verða sumum hjeruðum alveg óbærileg.
•Jeg rengi það ekki og get vel trúaö. að
svo sje. en á hitt niá líka minnast. að þau
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ætli að verða. og sjeii þegar otðin. æðitih
finnanlegur baggi á ríkissjóði, eins og líka
liáttv. 2. þm. X.-M. (BHl tók fram í sinni
ræðu. Jeg skal samt ekki deila um jiað.
livort lanrtssjóður eigi að bera allan kostnaðinn eða ekki. Jiótt jiað sje skoðun mín.
að <>kki verði h.já því komist að láta liann
að nokkru leyti livíla á bæ.jar- og sveilarl’jelögum.
Til skvringar því. liversu kostnaðurinn
er orðinn gífurlegur. skal þess getið að á
árinu 1922 liafa verið greirtrtar með taTingarveikum sjúklingum alls 12S249 kr..
og Jiað sem af er þessu ári. eða til marsmánaðarloka. kr. 59774.(10. Eins on eðliIegt er. fer tala þeirra sjúklinga. sem eru
styrktarhæfir eftir 14. gr.. altaf liækkanrti.
bæði í sjúkrahúsum úti um lanrt. á Vífilsstöðum. í sjúkrahúsum bjer í bamum og
með ljóslækningum. þar sem heknishjálpin hefir verið greidrt. enrta jiótt sjúklingurinn hefðist við hjer í bænum utan sjúkraIlÚss.

Vtgjöldin liafa einnig farið mjiiír vaxanrti vt'gna laga nr. 61. 1921. sem heimila
hverjnm hreppi að haf'a 4 sjúklinga í
sjúkrahúsi á koslnað ríkissjóðs. I’etta gilrtir jal'nt um alla hreppa. án tillits til
mannfjölda. t. rt. jafnt fyrir Grímsey. sem
hefir um 100 íbúa. og Svarfaðardal. s'ein
hefir um 1200. I’etta er misrjetti. sem
þarf að kippa í lag. Það má kallast hart.
að fjölmennustu sveitirnar megi einungis
simrta 4 sjúklinga eins og Jiær mannfæstu.
og að það sama skuli gilrta um IleykjevÍK
eins og til rtæmis Seltjarnarneshrepp.
Xú er Jiað farin að verða alvenja. að
hreppum sje skift í tvo hreppa. og má vel
vera. að Jiað sje eitthvað gert með tilliti
til þessa. Að minsta kosti er það álit mitt.
að oft hafi slík skifting verið næsta óheppileg. Ilefir það verið tekið til yfirvegunar
í lanclsstjórninni. hvort ekki muntli vera

rjett að breyta núgildandi lögum á þann
v- g. að lijer eftir verði tala sjúklinganna
miðuð við fólksfjölrtann í liverju sýslu- og
bæjarfjelagi. Veit jeg. að landlæknir er
hlyntur slíkri hreytingit á 1. nr. 61. 1921.
en býst þó ekki við. að til þess verði hugsað nú. Aftur á móti er það sennilegt. að
frumvarp í líka áit verði lagt fyrir mvsta
þing.
Ilvað snertir gjalrtsákvæðið í frv.. þá
þykir mjrr s.æmilegt. að farinn sje þar
nieðalvegurinn. t. rt. að samþykt sje varatillaga háttv. þm. Dala. (B.J i um 2 kr.
tljalrt.
Sveinn Ólafsson; -Teg get byrjað með
jiví að þakka háttv. allslni. fyrir meðferð
liennar á l'rv. Vamti jeg. að jeg þurfi ekki
frekar að sýna nú en jeg gerði við 1. unir..
hvernig þessu máli er farið úti um land.
þar sem mest er kvartað undan framkvæmd berklavarnalaganna. Aðeins í tveini
af þeim sýslum. sem jeg hefi sjeð skýrslur úr um Jietta efni. liefir gjaldið orðið
lægra en 2 kr. A jeg þar við Iíúnavatnssýslu og Eyjafjarðarsýslu. En í skýrslum
frá þessum sýsluni er þó tekið fram, eins
og hjá öllum liinum. að fyrirsjáanlegur sje
á þessu ári mikill kostnaðarauki. Allar
hinar sýslurnar eru fyrir ofan hámarksgjalrtið. sem frv. tiltekur. Viðvíkjandi
brtt. liáttv. þm. Dala (BJ) skal þess getið.
að vjer flm. gátum ekki orðið á eitt sáttir
um það. hvað gjaldið skyldi vera liátt. og
varð loks að samkomulagi að setja kr. 2.25.
En jeg verð að segja. að mjer þótti það
of hátt. og get því best felt mig við varatill. liáttv. þm. Dala.
I flestum tilfellum mun meðlag með
sjúklingum þessum í sjúkrahúsum vera
5 kr. á rtag. og er Jiá hlutfallið jiað sama
<>g gert er ráð fyrir í berklavarnalögunum. sem sje
úr sýslusjóði og 3,:) úr rík-
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issjóði. Auðvitað er það tóm tilviljun, á
hvaða sýslu leggjast mest útgjöld vegna
berklavarna. En þar sem þau gjöld keyra
úr hófi, virðist sanngjarnlegt, að ríkissjóður beri bróðurpart gjaldsins; sumpart
vegna þess. að byrðin getur þar orðið
hjeruðunum of þung, og er jafnvel orðin
það, en einkum þó vegna þess, að landssjófSi ber að annast sóttvarnir, og berklavarnirnar eru fyrst og fremst sóttvarnir.
fyrirskipaðar af Alþingi og beilbrigðisstjórninni.
En þar sem liáttv. þm. Dala. (BJ) hyggur. að sýkingin sje mest í þeim hjeruðum.
sem menn fjölmenna í til að leita sjer
atvinnu, þá held jeg, að það sje nokkuð
vafasöm tilgáta. Má t. d. benda á X.-Múlasýslu og Dalasýslu. er virðast einna verst
staddar í þessu efni, en á þeim stöðum er
lítið aðstreymi fólks. Hins vegar má nefna
Suður-Múlasýslu, sem virðist talsvert minna
sýkt. þrátt fyrir það, að þangað er mikið
aðstreymi af mönnum í ver.
Skal jeg að lokum lýsa því yfir. að mjer
mundi kærast, að samþykt yrði varatill. hv.
þm. Dala. (BJ), og hygg jeg. að hún fari
merri óskum margra annara.
Magnús Pjetursson: Háttv. 2. þm.
N.-M. (BII) gat þess, að alLshn. hefði fyrir
tveim árurn viljað vísa berklavarnafrv.
til álits sýslunefnda, og taldi vel farið, ef
svo hefði verið gert. En jeg verð að
halda því fram, að það, sem síðan hefir
fram komið, bendi ekkert í þá átt, að það
hefði verið rjettara af nefndinni. Því þó
svo hefði verið gert, þá er það augljóst,
að sýslunefndirnar gátu ekki gert sjer
neina ljósa grein fyrir byrðinni, sem á
þær lagðist með lögunum, á meðan revnslan var enn ekki farin að sýna neitt um
það. En jeg skal taka það fram, að berklavarnanefndin hefði verið fúsust að fylgja

þeirri stefnu. að láta sem minst af kostnaðinum koma á aðra en ríkissjóð, því hún
leit á berklavarnirnar sem hverjar aðrar
sóttvarnir, og hefði það því verið sjálfsagðasta leiðin að láta ríkið kosta þær.
En nefndin sá sjer það ekki fært. saint
sem áðui'. að ganga svo langt. En það er
síður en svo. að jeg sje mótfallinn brevtingunni.
Ilæstv. atvrh. (Kl.T) vil jeg þakka fyrir þær upplýsingar, sem hann gaf viðvíkjandi kostnaðinum, og það gladdi mig að
heyra. að hann fer í vöxt. því það sýnir.
að lögin eru farin að verka. En jeg get
ekki varist því að láta í ljós Jiá skoðun
mína. að það sje hæpið að fara eftir fólksfjölda sýslnanna eingöngu. Að minsta
kosti efa jeg. að Jiað yrði ódýrara fvrir
ríkissjóð. Eftir gildandi reglum liefir t. d.
Reykjavík heimild til sjúkravistar á kostnað ríkissjóðs fyrir fjóra sjúklinga. en jeg
hýst við, að Jieir yrðu nokkuð margir, ef
ákvæðinu yrði breytt á J>ann liátt. sem
hæstv. ráðherra (KIJ) gerir ráð fyiir.

Frsm. (Björn Hallsson): Nokkru af
þvi, sem jeg þurfti að svara háttv. þm.
Dala. (B.J), hefir þegar verið svarað af
1. þm. S.-M. (SvÓ), svo að jeg get sparað mjer það. Mjer dettur ekki í hug að
neita því, að sum sýslufjelög verði harðara úti í þessu efni en önnur, og við því
verður aldrei gert fyllilega. Samt sem áður hefir það ekki þótt fært til þessa að
taka þetta alt upp á ríkissjóðinn, en í
rauninni er meir og meir verið að stc-fna
að því marki að gera alt landið að einni
framfærslusveit, og mun það þykja orka
mjög tvímælis, livort slíkt sje rjett braut.
Að vísu er það nauðsynlegt að útrýma
berklaveikinni, og kostnaðurinn af þessum ráðstöfunum fer líka dagvaxandi,
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Jlæsfv. atvrli. i Kl-T hef'ir nú uppiý.í
að árið sem leið liafi verið greiddar 12S
þús. kr. tíl varnar berklaveiki. og nú jiennan fyista ársfjón'iung þessa árs uni liO
þús.. sv<> þetta eru engar smáuppliæöir.
sein veltur á. Er ekkert uni jiað að segja.
ef árangur sjest verulegur. sem vænta má
að sje. -Teg hefi allgóðar lieimiJdir fyrir
því. að á A’ífilsstöðum komist nálega allii
sjúklingar undir ákvæði berklalaganna. <>
gefur það bendingu um. að liigin sjeu ef
til vill misbrúkuð. því að varla eru allir
fát.ekir. sem þangað lenda. og v;eri ekki
úlíklegt. að sumir ga*tu liorgað fyrir
sjálfir.
l't af till. háttv. þm. Dala. < B.J < skal
jeg segja það fyrst og fremst. að jeg er
auðvitað ekki að lá lionum það. þiilt lian.i
flytji þetta eftir tilmælum kjósenda sinna.
En geta má þess þó í þessu sambanili. að
jeg átti nýlega tal um málið við sýslumann Dalamanna af hendingu. og taldi
hann. að 2 kr. væri sanngjamt.
Iláttv. jim. Str. (MP) sagði. að Jiað
gleddi sig, hvað mikið liefði verið liorgab
til berklavarnanna. jiví j>að sýndi nauðsyn laganna og það. að j)au ka*mu að
gagni. -Teg skal ekkert deila við hann um
-- jietta. en vísa til þess. sem jeg liefi áður
sagt. að .jeg liafi nokkra tilhneigingu
til þess að lialda. að smogið sje í gegnum
möskva laganna. Annars skal jeg ekki fara
að vekja upp neinar gamlar væringar út
af þessu máli við þennan Jiáttv. þm.LMI’i.
og get svo lokið máli mínu.

bii-iiliiist hún fljótar út Jiar en annarsstaðar. Og jiað er í rauninni liepni. ai>
~-líkr liefir ekki koniið fyrir. t. d. að skeiðríðandi tiering legðist á Siglufjörð. liar
sem m< nn liggja stundum úti svo að segja
ein< og hundar. — Annars kemur }>að mjer
nokkuð á óvart. livað lijer virðist ætla
að reynast erfitt að koma fram rjettu
máli. Það er jx'» bersýnilegt. að hjer er
uiii ríkisnauðsyn að ræða. og g.jöldin eiga
|<ví að leggjast jafnt á alla landsbúa.
Annars jiarf .jeg fáu að svara. M.jer Jxitti
að vísii undarlegt jxið. sem haft var h.jer
< ftir sýslumanni Dalamanna. jxi Jiað haggi
reyndar ekkert því. sem jeg liaföi sagt. En
hann var einmitt s.jálfur fundarstjóri á
iundinum. lpar sun þetta var samþvkt. og
er Jiess ekki getið. að liann liafi gert jiar
neinn ágreining.
ATKYGR.
Brtt. 442 (aðaltill.i feld með 12 : 10 atkv..
að viðhöffiu nafnakalli. og sögðu
i,í: JakM. JB. MK. MP. PD. ÞorlG. BJ.
EÞ. IIK. BSv.
m/: IngB. JS. JÞ. MJ. PÞ. StSt. SvÓ.
ÞorlJ. ÞorstJ. ÞórJ. Bll. GunnS.
Iírtt. 442 (varatill. i samj). með 14:5 atkv.
Sex þm. (EE, JAJ. LH, MG, ÓP, SSt)
fjarstaddir.
1. gr.. svo Jireytt. samþ. með 21 slil.j.
atkv.
2. gr. samj). meö 17 slil.j. atkv.
Fyrirsögn samj). án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 22 sldj. atkv.

Bjarni Jónsson: Jeg verð að leiðrjett;
eitt atriði í ra*ðu liv. 1. þm. S.-M. (SvDJ.
Jeg sagði ekki. að meiri sýking væri á
Jieim stöðum. þar sem fólk safnaðist saman til atvinnu. en annarsstaðar. en liitt
sagði jeg. aö ef sýking kæmi þar upp.
Alþt. 1923. B. (35. löggjafarþlngp.

Á 53. fundi í Xd.. mánudaginn 30. apríl.
var frv. tekið til 3. umr. (A. 471).
Enginn tók til máls.
29
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ATKVGR.
Erv. samþ. nu'ó 19 slilj. atkv. og afgr.
til Ed.

Á 51. fundi í Ed.. s. (1.. var frv. útliýtl
eins og J»;t<5 var samji. við 3. íimr. í \’d.
(A. 471).
Á 52. funili í Ed.. Jiriðjudaginn 1. mai.
var f rv. tekið t il 1 . u m r.
<>f skamt var liðifS frá úlbýtingu frv.
— Albrigði leyfð og samji. í e. bl.j.
Enginn tók til máls.
ATKYGR.
Erv. vísað til 2. iiinr. með 13 slilj. atkv.
og til allslierjarnefndai’ með 11 sbl.j. atkv.

Á 5'i. í'undi í Ed.. laugardaginn 5. maí.
var frv. ti'kið til 2. u m r . <A 471. n.
5-lt) i.
Gf skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og samj). í e. blj.
Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):
Erv. Jiað. sem lijer liggur fyrir. er eigi
stórt að vö.xtum. eigi nenia 4— 5 línur. en
Jiað er Jiví miður eigi eins meinlaust að
efni til. I\Ienn mumi kannast við Jiau
ákva'ði í lögunum nr. 43. 1921. þar sem
svo er kveðiö á. að ríkissjóður skuli greiða
•9,5 sjúkrakostnaðarins. en hlutaðeigandi
sýslufjelag 2,j liluta. \'ú er komin reynsla
fyrir Jtessu ákvæði. og bún er sú. að það
er öldungis óbærilegt fyrir surnar sýslur
að rísa undir Joessum kostnaði. Er eigi
vafi á því. að síðan lögin gengu í gildi
'nafa menn mjög alment. sem eðlilegt er.

farið ;ið nota s.jer Jiait blunnindi. sem
Iögin heimila. Það, sem lijer er aðalatrifiifi, er Jiað. að kostnaðurinn er svo mikill.
aö t. d. í einu sýslufjelagi, sem jeg veit til.
liefir bann numið sem svarar kr. 3.20 á
bvi'rl mannsbarn í sýslunni. Og Jiau sýsliifjelög niunu fleiri, sem liafa svipaða sögu
að segja. Yifanlega er kostnaðurinn íninni
í öðriuii sýslufjelögum. en Jiar fyiir er
ekki ástæða til að amast við Jiessu frv.
fyrir neitt Jieiria. I’ví enginii getur sagt
inii Jiað. bversii mikið sjúkdómurinn befir
iiin sig eftir stuttan líma eða livar Iiann
verðlll' mestiir. Með frv. Jiessu er farið
fram á Jiað. að ríkissjó<Siir greiði Jiað ai'
kostnaði sýslufjelaganna. sem er fram yfir 2 kr. á maini. Yitanlega er eigi li.i'gt
að segjii. bve miklu Jietta muni nema. en
Jiað er ást.eða til að ætla. að meö Jies<: a
ráðstöfunum öllum muni lieldur draga úr
sjúkdóminum. Xefndin leggur Jiví einliiiga til. að frv. verði samjiykt. og leyfi
jeg mjer að ímela eindregið með Jiví.
ATKYGR.
1. gr. samji. mefi 12 sblj. atkv.
2. gr. samji. með 11 slilj. atkv.
Eyrirsiign samþ. án atkvgr.
Eiv. vísað til 3. umr. með 11 sblj atkv. _

X o7. fnndi í Ed.. mánudaginn 7. maí.
Viii' frv. tekið til 3. u m r. (A. 471).
Enginn tók til máls.
ATKYGR.
Erv. samji. með 11 slil.j. atkv. og afgr. sem
J 5 g f r á AJ f) i n g i.
zftjá A. 5921.
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16. Fjáraukalög 1922.
Á 1. fundi í Sþ.. mánudaginn 19. febr..
var útbýtt frá Xd.:
f'rnmr/irpi til fj/irtiiiknl/i/jti fi/rir tirii)
7.922 (stjfrv.. A. 24 >.
A 3. fundi í Xd.. þrið.judaginn 20. febr..
var frv. tekifS til 1. u ni r.
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
— Afbrigði leyfð og samþ. með 20 <hlj.
atkv.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Eins og
kunnugt er. ]>á lá ekki imitt frv. til f.járaukalaga fyrir þinginu í fyrra. Þessi fjáraukalög fyrir áiið 1922 eru frani komin
fyrir útg.jöld. sem nauðsynleg voru á því
ári. -Teg sje ekki neina áXivðu til að fara
út í einstaka liði frv.. þar sein ítarleg
grein er gerð fyrir þeim í athugasemdunum við það. Leyfi jeg m.jer að legg.ja það
til. að því veiði. að umr. lokinni. vísað til
fjárveilinganefndar.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21 sbl.j atkv.
og til fjárveitinganefndar með 17 shl.j.
atkv.

Á 20. og 22. fundi í Xd.. dagana 14.
og 17. mai's. var frv. tekið til 2. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 23. fundi í Xd.. mánudaginn 19. mars.
var frv. enn tekið til 2. u m r. (A. 24. n.
97. 70. 1321.
Frsm. (Magnús Pjetursson): Háttv.
deild og hæstv. stjórn kann. ef til vill. að

þyk.ja undai'lega við bregða. að fjáiveitinganefnd skuli nú hafa skrifað talsverí
langt nál. um frv.. sem hún gerir litlar
hreytingar við, og um atriði. sem hún
hreyfir ekki við. En þetta er ekki g.rt aó
ástæðulausu. Sú stefna, sem kemur fram
í frv. eins og þessu. að liálfneyða upp á
þuigið ýmsum fjárveitingum. er svo varhugaverð. að einhvern tíma verður að taka
fyrir kverkar á henni. og }>á helst áður
en henni vex of m.jiig fiskur um hrygg.
Stefnan miðar ekki til annars en að draga
fjárveitingavaldið meir og meir úr liöndum þingsins. og nefndin lieldur fast við.
að ásta-ða sje til að slá varnagla við því.
•Teg vil ]>ó engan veginn með þessu heina
því fiekar til luestv. núverandi stjórnar.
að hún sje að þessu leyti syndugri en ýmsar aðrar stjórnir. því að þetta liefir ofr
áður vii.jað við brenna. Og ábyrgðin á
þessu frv. og hvernig það kemur eftir á
mun livíla nokkuð jafnt á fráfarinni og
núverandi st.jórn.
F.járveitinganefndin vítti það á síðasta
þingi. að ekki voru þá liigð fyrir þingið
fjáraukalög fyrir það ár. og nú víkur hún
að þessu sania. Eins og hent er á í nál..
þá er sú aðferð næsta undarleg. og síst af
öllu getur fjvn. Xd. tekið með þögn og
samþykki nokkru því. sem miöar til þess
að draga f.járveitingavaldið úr liöndum
Alþingis.
Það. sem enn fremur gefur nefndinni
tilefni til að vera margorð um þessi efni
nú. engu síður en á síðasta þingi. er það.
að st.jórnin heldnr nppteknum hætti og
l.ætur engin fjáraukalög koma fyrir þetta
yfirstandandi ár. þó engu minni líkur sjeu
nú til þess. að fleiri f.járgreiðslur komi
t'l greina en þær. er í fjárlögunum standa.
Ekki hvað síst verður þessi stefna varhugaverð, ef það verður ofan á að halda
29*
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þing aðeins annaðhvert ár. því að þá er
stjóniinni gefið víðtivkara vald en áð’.n
hctir verið í fjármálum. Það kom greinilegast í ljós undir þinglokin á síöasta
þingi. livað rjvttniivtt c-ðn jafnvel sjálfsag! Iielði verið að koma með fjáraukalög.
Ejárveitinganefnd hafði ]>á til meðferðar
ýms eiindi. sem áttu við það ár. nvddi
uni þau á fundiiiii sínum og náðu sum
Juiira mrðm;vlum hennar. En það. að i.járveitinganrfnd liefir ímvlt með einhverju.
lietir jafnan verið lalinn svii niikill styrkur, að það nálgaðist að vera heiinild fyiir
stjórnina. Eittbvað gelur verið til í því.
að svo sje. en jeg liefi þó áður bent á
það liji r í þinginu. og bendi enn þá
stjórninni á það. að meðniivli fjárveiiinganefndar rru engin fullnaðat ákvörðun <
þcssu el’ni. en er aðeins persónulegur
‘tuðningur þeirra. sem ljá því máli. cc
fyiir liggur. atkv;vði sitt. En þetta befir
oft valdið misskilningi. og því full ástivða
til að taka það fram nú.
•Iig vil nú leyfa mjer að skjóta því ii!
h.'Vstv. fjármálaráöheri a. að svo framarlrga srm útlit er fyrir. að til aukafjárveitinga komi. þá skorar fjárveiting.incfndin á stjórnina að koma með frv. íi!
íjáraukalaga. Annars er ekki mikil ástæða
til þess að fara frekar út í þau atiði.
sem nefndin hefir skrifað um. en mig
langar þó til þess að víkja dálítið ítarleg
ar að snnnini þeirra. Má til að byrja með
minnast á ferðakostnað augnhvkni-i t:l
Austfjarða; liann hefir reynst nokkuð lié?.
nærri 1400 krónur. í samanburði við þá
upphivð. 700 kr.. sem :vtluð er í fjárliigunum til ferða augnhvknis alt í kringum
landið. Þá er það kirkjugarðurinn bjer í
Keykjavík. Þótt slíkt komi ekki til atkvivða
bjer í deildinni. þá er þó ást;vða til að
skora á stjórnina að hef.jast handa í þ.ví

máli frekar en gert liefir veriö. Það er
ckki rjett til orða tekið hjá nefndinni. þar
sem liún bendir á að ..taka upp legkaup".
Legkaup licfir verið hjer tekið áður. eins
og mcnn vita. en ef'tir gömlum taxta. og
viiðist því get;i kom.ið til greina að luvkka
það að talsverðtim mun. Kostnaðurinn við
viðliald og stivkkun kirkjugarðsins er orðinn gífurlegur og enn mun þurfa 00—S0
þús. kr. til fullnustu kirkjugarðsins. fram
yfir það. S'<m áður var gert ráð fvrir. Er
það bending iim það. að eittbvað verði að
gera. til að ná inn fie upp í þessa stórkostlegu upplia'ð. ()g eins og útfararkoslnaðii.i inn er oiðinn bji r í Keykjavík. þá
mundi jiað ekki verða mjög tilfinnaidegt.
að lcgkaupið vivri luvkkað að nokk u. Auk
þess ei',1 mikli fleiri í Keyk.javík. sem nota
garðinn. en þeir. sem eiga rjett til þess
eö lögum. sem sje þeir, sem eru utan þjó
kirkjusafnaðarins.
t sambandi við þetla vil jeg skjóta því
til stjórnarinnar. livort ekki geti komið til
mála að flytja kirkjugarðinn. En cl' nauðsynlegt er að nota þann sama. þá að atlmga. hvoit ekki verði heppilcgra að vinna
alt vrrkið í i inu. Aljer befir verið bcnt á.
að þá ímvlti nota tivkin frá hafnarbygging'unni. til tímasparnaðar og kostnaðarlji ttis. Vivnti jeg. aö stjórnin taki þetta
alt til athugunar. og mun fjárveitinganefnd
t< lja sjer skylt að veita lienni þann stuðning. er bún niá.
I>rt1. bv. þm. Barð. íIIKi kemnr nefndinni á óvart. því að þessi liv. þm. var í
‘■’.mráðum við nefndina um þetta atriði.
cg mun nefndin ekki sjá sjer fivrt að aðhyllast brtt. Ilitt gæti komiö til álita.
livort samkomulag milli lians og nefndarinnar um <inbverja aðra fjárupphivð gæti
ekki átt sjer stað. þó svo. að n;vr fjelli tillögum nefndarinnar.
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llvað viðvíkur briinli! jót í Btdungarvík
o. fl.. bá geymi jeg það. iins liæstv. st.jórn
hefir látið til sín lieyra.
Forsætisráðherra (SE): Fjármálaráðherra er ekki viðstaddur nú sem stendur, en hann kemur bráðum. svo jeg
geymi honum að svara þeim almennu
athugasemdum. er honum koma við, en
vil aðeins með fáum orðum svara því,
er mig snertir og mínar persónulegu
f jármálasyndir.
I’ar er þá fyrst launaviðbótin til sendiherrans í Kaupmannahöfn, sem líklega
er talin ein af mínum stærstu syndum,
þó háttv. þm. Str. (MPi hafi ekki minst
á það atriði. Jeg skal þá strax viðurkenna, eins og nefndin tekur fram. að
æskilegast hefði verið. að þetta hefði
komið til athugunar á síðasta þingi. -Jeg
skal játa. að jeg hafði þá ekki tekið
eftir því. að í brjefi sendiherrans var
farið fram á launaliækkun það ár líka.
En þegar jeg var í Kaupmannahöfn.
skýrði hann mjer frá. að hann yrði að
biðjast lausnar frá einbættinu. fengi
hann ekki þessa launaviðbót. Sýndi hann
mjer fram á með glöggum tölum. þó jeg
telji ekki viðeigandi að birta þær hjer
í deildinni. hversu mikið fje hann hefði
orðið að greiða úr eigin vasa upp í
kostnaðinn við embættið. Var það ekkert smáræði. og sýnilega órjettmætt að
búast við því. að Iialda mætti slíku
áfram. Yar því nauðsynlegra að bæta
úr þessu. sem hann hafði reynst ágætlega í stöðu sinni. og því kom ekki til
mála að láta hann fara frá á miðju ári,
sökum þess. að hann fjekk ekki þau
lami. sem hann nauðsynlega þurfti. Jeg
játa auðvitað. að það er ávalt ábyrgðarhluti fyrir stjórnina að taka á sína
ábyrgð fjárveitingar sem þessa, en jeg

náði tali iim þetta við allmarga þingnienn. líklega fullan helming, og tóku
allir vel i það. Og fjárveitinganefnd
bakka jeg fyrir undirtektirnar. þó hún
finni að því, að þetta koni ekki fyrir
þingið í fyrra. Þetta mun nú vera mín
stærsta synd. en jeg vænti þess, að
háttv. deildarmenn líti öðrum augum
á það mál. er þeir heyra þessar forsendur mínar.
I’á er það annað atriðið, sem snertir
mig. og er það kirkjugarðurinn í Reykjavík. -Jeg er sammála háttv. frsm. (MP)
um það, að kostnaðurinn við hann er
ákaflega mikill. I’að var farið fram á
það við mig. að jeg veitti til hans 50—60
þúsund kr., en jeg sá mjer það ekki
fært. og því varð það úr, í samráði við
vegamálastjóra. að viðbótin yrði að þessu
sinni eins lítil og komist yrði af með.
Ilvað viðvíkur legkaupinu. þá finst mjer
ikkert á móti því. þó það yrði hækkað
alt að helmingi. Annað er það. að það
yrði samt sem áður engin stórupphæð,
sem fengist á þennan hátt. Samkvæmt
skýrslum liefir legkaup í Reykjavík numíð :
Árið 1920 kr. 2101.
— 1931 _ 1306,
— 1922 — 1540.
Petta er engin stórupphæð. en niuiiar
þó nokkuð uin hana. ef hækkunin verður
veruleg. — Ilvað því viðvíkur að flytja
kirkjugarðinn. þá er jeg óundirbúinn
að svara því að þessu sinni, því jeg hefi
enn ekki athugað það mál. Oðru man jeg
ekki eftir. sem snerti mig sjerstaklega.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg þarf
ekki langt mál til að svara háttv. frsm.
i MP ). Verður þetta með f járaukalögin
að tel.jast aðeins fyrirkomulagsatriði og
uni enga nýja stefnu að ræða, þótt f.iár-
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eukalög væru ekki lögð fyrir þingið nema
fyrir árin 1920—1922. Svo var mál með
vexti. að ekkert verulegt efni lá fyrir
til f.járaukalaga fyrir árið 1923. Mintist
jeg á það við fjárveitinganefnd. að ef aðeins um smávægileg atriði yrði að ræða
til aukagreiðslu á yfirstandandi ári, þá
væri eins heppilegt að haga þeim veitingum þannig, að þær væru teknar upp í
fjárlögin fyrir 1924. En eins og jeg tók
fram, er þetta aðeins fyrirkomulagsatriði,
auk þess. sem jeg býst við, að stjórnin
taki vel í það að leggja frv. til aukafjarlaga fyrir þingið. ef sjest fram á það, að
efni verður fyrir hendi. Að fjáraukalög
komu ekki í fyrra. hygg jeg ekki tímabært að fara út í hjer, enda hefir fjár\ eitinganefnd yfirleitt tekið vægt á hin
um einstöku atriðum. Þar er raunar ým
islegt. sem snertir dóms- og atvinnuniáb’.
íáðuneytið. en ekkert. sem sjerstaklega
kemur mjer við.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg tek
undir það með íjármálaráðherra. að það
var ekkert efni fyrirliggjandi í fjáraukaliig fyrir yfirstandandi ár. nema tvær tillögur. setn eins gátu komið fram í fjáraukalögum þessuin. því reikningnum fyrir
1922 verður ekki lokað fyr en í lok þessa
mánaðar. Þess vegna var engin ástæða
til að bera fram sjerstök fjáraukalög fyrir 1923. Jeg var líka. eins og hæstv. stjórn
í fyrra. hræddur við það að sleppa þeim
fyrir þingið. Er og í ársbyrjun ekki hægt
ven.julega að sjá fyrir. hver.jar aukagreiðslur kunni að koma til greina á því
ári. og þó fvlgt liefði verið upptekuum
hætti og tvenn fjáraukalög látin konia
f'yrir þingið. þá er ekki þar tneð sagt.
að fyrirbygt sje. að ekki verði farið út
fyrir þau lög líka.

Yil jeg svo stuttlega víkja að þvý er
mig snertir sjerstaklega. Það var minst
á styrkinn til frjettastofu Yerslunarráðsins. en sá styrkur er veittur af fráfarinni
st.jórn í janúar f. ár, og er mjer því óvið
komandi. Xú kom nýlega beiðni til mín
um samskonar styrk frá Yerslunarráðinu,
en jeg vísaði henni til þingsins. Hvað viðvíkur því, að nauðsynlegt sje að hafa
þessa frjettastofu, þá má geta þess, að
skýrslur um markaði og markaðshorfur
berast hingað iðulega frá íslenska sendiherranum í Kaupmannahöfn, og mun
hann ekki láta undir höfuð leggjast að
tína til flest það. er máli skiftir í þeim
cfnum. og eru þessar skýrslur vanalega
sendar Yerslunarráðinu.
Þá telur nefndin vafasamt að veita fje
til jarðabóta á Mosfelli, til undirbúnings
nýbýla. Xiá er það alment skoðun manna,
;,ð heppilegt sje að gera sem mest til þess
að rækta landið og taka fyrir til þess
þau landflæmi. er best þykja til þess
fallin. Og þar sem nú á ekki í r.jettu lagi
að veita Mosfell aftur. en þar hins vegar
stór landflæmi. er liggja vel við ræktun,
u'in prestinum, þó Mosfell yrði veitt aftur. yrði engin eftirsjón að, þá þótti allra
liluta vegna heppilegt að gera tilraunir
þar. enda var Búnaðarfjelagið með í ráðum og bauðst , il að leggja fram af sínu
f.je fyrir helmingi kostnaðarins. Er og
þessari jörð vel í sveit komið og þúfnabaninn nálægur, en hins vegar aldrei meiningin að fara langt í þessu efni, fyr en
reynsla vieri fengin.
Þá kem jeg að brimbrjótnum í Bolungarvík og mun reyna að rökstyðja ástæður
st.jórnarinnar fvrir fjárveitingunni til hans.
Beiðni um liana kom fram um mánaðamótin ágúst og sept. úr þremur áttum. og var
]■ ess þá jafnframt getið. að ekki væri unt
að halda verkinu áfram. nema stvrkur
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íengist, en hætta á því. að verkið mundi
alt ónvtast. ef framhaldsstyrkur fengist
ekki. Fyrsta erindið var frá oddvita Hc.lshrepps. Hann benti á. að hreppurinn hefði
nýlega tekið afarstórt lán. og síðan viðbótarlán til þessa. en þó mundu enn þá
vanta um Ití þús. kr. til þess að fullgera
verkið. Þetta var vitanlega alveg satt, og
niun brjóturinn alls hafa kostað um 58
þús. kr., og því farið geysilangt fram úr
áætlun.
Þar næst kom símskeyti frá danska
verkfræðingnum. sem að verki þessu
starfaöi í sumar. meö samskonar tilimeli og
jeg gat um áðan, og loks hefir verkfræðingur Kralibe. sem gerði áætlanir allar.
farið fram á hið sama. Samdóma ummæli
þessara beggja verkfræðiuga urðu því
að vega svo mikið, samfara eindreginni
ósk og nauðsyn hreppsins, að stjórnin
veitti þennan viðbótarstyrk. Að vísu má
kannske segja. að hægt liefði verið að
láta sjer nægja að veita þetta sem lán
til hreppsins. En sennilega hefði það komið í sama stað niður, þegar fram í sótti.
því þá liefðu komið tilmæli uni uppgjöf
lánsins.
Ilvaö viövíkur styrknum til Guðbrands
Jónssonar. þá skal jeg geta þess. að liann
var settur inn í frunivarpið samkvæmt
meðmælaskjali tíu liv. þingmanna. Jeg skal
aö vísu ekkert um það segja. iivort þaö er
rjett af þingmönnum yfirleitt að gefa slík
meðmæli eða bindandi loforð. en liitt verð
jeg að segja. að það má ekki minna vera
en að slíkum meömælum eða áskorunum
fjölda þingmanna sje sá sómi sýndur að
fara eftir þeim í tilfellum eins og þessuni.
Það var einnig álitið. að útgáfa bæklings
eins og þessa gæti haft örvandi áhrif á
viðskifti Þýskalands og íslands. og því
væri upphæðinni í sjálfu sjer vel varið.

Að því er snertir Breiðafjarðaibátinn.
er þar nokkuö ööru máli aö gegna. því
jeg hafði þar persónulega talsveröa löngun til þess aö koma því máli strax til
hjálpar og þeini mönnum. sem skaðan
liafa á útgerðinni. Því máli er sem sje
þannig variö. að nokkrir menn stand?
þar í persónulegri ábyrgð fyrir lánsfjenu
til bátins, af því að þeir voru í sýslunefnd.
En skuldin er um 54 þús, kr.. og geta hv.
tleildarmenn farið nærri um það, að þessir menn yrðu að sjálfsögðu gjaldþrota. ef
gengið yröi að þeim. En þar sem bátur
þessi hefir haldið uppi góðum flutningum
á Breiðafirði. til hagræöis fyrir alla þar
um slóðir. virtist heldur ekki nema sanng.jarnt. að ríkið styrkti hann eitthvað.
iUK: Það fer fjarri því, að allir Breiðfirðingar sjeu ánægðir meö ferðirnar1.
Getur vel verið. aö svo s.je: mjer er máliö
ekki svo kunnugt. enda sjaldan hægt að
gerti alla ámegða. En þrátt fyrir allar
þtssar ástæöur. tók jeg samt ekki fjeð til
þessa. aðeins af viiðingu fyrir þingra-ðinu. og álít að í sama stað komi. þótt upphæðin verði færð á vientanlegt fjárlagafrumvarp nú.
Forsætisráðherra (SE): Jeg gleymdi
aö geta þess áðan um styrkinn til augnhekningaferðalagsins til Austfjarða. seni
er kr. 1382,05. að liann var veittur samkvæmt símbeiðni frv. liáttv. 1. þm. S.-ðl.
(SvO). Sagði liann. að um 40 sjúklingar
austur þar biðu slíkrar Iæknishjálpar. og
sumir óferðafærir eða svo fátækir, að þeir
gætu ekki farið. Andrjes Fjeldsted gat
ekki farið vegna anna h.jer í lleykjavík.
því liann liaföi gert þá ,.operation“ á
iiörgum sjúklingum, og sneri stjórnin sjer
þá til Helga Skúlasonar. og fjekst hann
ekki fyrir minna en lijer segir áöur. En
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stjorninni þotti það mannuðarskylda að
verða við þessari beiðni. og er óvíst. að
henni hefði verið neitað af þessari liáttv.
deild. ef liún hefði átt að úrskurða um
hana.
Hákon Kristófersson: .Jeg skal ekki
fara inn á frv.. sem hjer liggur fyrir. en
aðeins víkja lítillega að brtt. á þskj. 132.
Tláttv. frsm. fjárveitinganefndar (MI’i
mifttist hennar og það heldur óvinsamlega.
Saga þessa máls er sú, að jeg fór til liv.
fjvn. og beiddist þess. að hún veitti 3-400 króna styrk til viökomandi manna.
Jeg vissi þá ekki eins nákvæmlega og jeg
veit nú, hvernig sakir stóðu. eða það. að
þessi kostnaður við hvknishjálpina varð
alls og alls um 1800 kr.. svo að tiltölulega
lítið munaði um þessar 3—400 kr. Ilins
vegar verð jeg að halda því fram mjiig
ákveðið < nn. eins og jeg gerði þá. að það
sje fylsta sanngirniskrafa. sem lijer er farið fram á. og að þessi kostnaður mannanna sje beinlínis sprottinn af völdum. eða
rjettaia sagt vanrækslu heilbrigðisstjórnarinnar. án þess að jeg vilji annars nokkuð
ánuela henni persónulega. því að það er
vitanlegt. að hjeraðslæknirinn fór burtu
með fullu samþykki landheknis og að
annar heknir var ekki settur í hans stað.
og þess vegna þurflu sjúklingarnit að
leita heknis,, ekki aðeins í annað heknishjerað. lieldur í aðra sýslu. og það yfir
langa og erfiða sjóleið. og af því spratt
svo aukakostnaðurinn. sem hjer er farið
fram á að ba-ta upp. Eftir brjefi hlutaðeigandi hjeraðsheknis til Síniebjarnar
lii eppsl jóra Kristjánssonar í Ilergilsey aö
diema. hefir lmnn ekki viljað taka þátt í
þessiun halla. þar sem hann segir, sem satt
er. að hann hafi farið í fullu leyfi landheknis. sem jafnframt mun hafa gefið

honum fulla von um. að hann gieti fengið hekni til að annast hjeraðið.
Jeg leyfi mjer svo að vienta þess. að
liáttv. deild taki vel í þessa mjög svo sanngjörnu. eðlilegu og á allan máta mannúðlegu beiðni. Ef menn skyldu efast tim. að
jeg skýrði lijer rjett frá málavöxtum. hefi
jeg hjer fyrir framan mig reikninga frá
öllum hlutaðeigendum, sem háttv. deild
armönnum er velkomið að sjá. og gaiti
þeir þá sjeð. hve hóflega er í sakirnar
farið. þar sem reikningarnir bera það
með sjer. að kostnaðurinn liefir orðið na?r
1800 krómim. en lijer er ekki farið fram
á hærri upplneð en 1000 krónur.
I sambandi við þetta mál vil jeg taka
það fram, að landheknir taldi rjettimett.
að viðkomandi hjeraðsbúar fengju alla
upphæðina endurgreidda. Þótt jeg vitaulega ln'föi viljað það lielst og talið það
að sjálfsögðu íjettast. leit jeg svo á. aö
belri va-ri bálfttr skaði en allur. og með
það fyrir augiuii treystist jeg ekki til að
fara fram á luerri upplneð en 1001) kr.
Yona jeg því. að háttv. deild líti svo á.
að vel sje í iióí stilt. og verði því Ijúf'
að samþykkja tillögu mína.
Jeg skal svo leyfa mjer að víkja stuttlega að öðrti máli. em lijer er til timræðu.
Ibi'stv. atvrli. (K1J) æskti skýringar á
því. er jeg tók fram í fyrir lionum og
sagði. að ekki nytu allir í Breiðafirði
hagrieðis af þessum bát og þeim styrk.
sem honum vieri veittui. Það var ekki ætlun mín með þessari athugasemd að spilla
fvrir þessti máli: jeg vildi aðeins benda á.
að það væri ekki rjett hjá lnestv. atvrli..
að bátiir þessi vieri fyrir alla Breiðfirðinga. eins og mjer skildist liann halda
fram í ræðu simii.
Það er kunnugra en frá þurfi að segja,
að fyriitieki þessu liefir verið frámuna-
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lega illa stjórnað. og því er komið sem
komiö er. Það er einnig kunnugt. aö nú
er svo komiö, að skuldirnar eru komnar
yfir á nöfn nokkurra manna. sem sumir
hverjir eiga enga skuld á því. hvernig komið er, en væri hins vegar ef til vill efnalegur
voði búinn. ef ekki er að einhverju leyti
hlaupið undir baggann. En jeg vildi með
þessu gera það ljóst. að það er tillitið til
þessara manna, en ekki Breiðfiröinga yfir
liöfuð, sem veröur hjer þyngst á metunum. Þvi eins og jeg hefi tekiö fram. er
það ekki allur Breiöifjörður. sem á lijer
hlut að máli.
•Teg skal svo ekki fara lengra inn á málið, en endurtek þá ósk mína, að brtt. mín
verði samþykt.
Jón Þorláksson: Mjer virtist á ummælum liáttv. frsm. (Ml’i og háttv. 1. þm.
IJeykv. (JakM) um kiikjugarðsaukann og
hvemig vinna ætti upp kostnað þann. sem
af lionum hefir leitt. sem þessum háttv.
liiii. væri ekki allskostar kunnugt það
mál. Vil jeg því skýra frá sögulegum tildrögum þess og á livern liátt það varö. að
ráöist var í þá stækkun kirkjugarðsins.
sem hefir reynst svo kostnaöarsö e Þ.io
mál kom til biejaistjórnar Reykjavíkur.
i'kki aö því er snerti beint stækkunina.
heldur af því. að þessi st;ekkun fór í bága
við gatnaskipun. sem b.-ejarstjórnin hafði
ákveðið þarna með annað fyrir augum en
að þessi blettur yrði notaöur fyrir gral’reit. Bæjaist jórnin áleit þetta lanil nefnilega algerlega óhæft til slíkrar notkunar.
Hjeraðslæknir liafði rannsakaö það og
komist að þeirri niðurstöðu. Var lnin því
þess vegna algerlega mólfallin að gera
þennan blett að grafreit. ei ríkisstjórnin
stakk upp á því. en var borin ráðum í
ínálinu. Ekki man jeg srjörla. hver ráðAlþt. 1923, B. (35. löggjafarþlng).

lierra sat þá að völdum, en nuverandi
atvrli. i KIJ i var þá landritari. og honum var alment um kent, að í þetta var
ráöist.
Vegna þessa sögulega aðdraganda gat
jeg ekki taiið rjett að leggja þessar gömlu
syndir landsstjórnarinnar á heröar Reykjavíkurbæ. lieldur sje ríkinu skyldast að
hlaupa hjer undir sinn eigin bagga.
Magnús Guðmundsson: Mjer skildist
háttv. fism. (MP) láta í veðri vaka, að
helmingur þeirra fjárupphæöa. sem ræöir
um í frv. þessu. vau'i stofnaður af fyrverandi stjórn. Jeg liefi verið að leita í
frv.. en ekki getað fundið nema 2 upphæðir. sem svo er ástatt um. Önnur, er
variö var til að bæta markaðshorfur, og
hin til að reisa á ný íbúöarhús á Mælifelli. Var það gefið, að ríkisstjórnin varö
þar. sem landsdrottinn. aö reisa á ný liinn
brunna bæ. því að slíkt er skylt samkvæmt
ábúðarlögunum. Jeg skal að vísu játa. að
dugað hefði timburhús og hefði það oröiö
kostnaðarminna en steinliúsiö. en enst
hefði það þá þeim mun skemur. Ilitt er
engum vafa undirorpið. aö húsið varð að
reisa. því ekki gat ríkið krafist þess. aö
klerkur byggi undir berum himni.
Jeg verö að láta í ljós ánægju mína yfir
því. að hæstv. stjórn hefir nú viðurkent.
að rjett hal'i veriö af fyrverandi stjórn
að leggja ekki fram nein fjáraukalög í
fyrra. Það hefir þó kveöið viö annan tón
í stjórnarblaðinu undanfariö. og lævísi
þeirrar stjórnar verið kent uni. aö svo
varð i igi. Það var því mjög notalegt að
fá skýra yfirlýsingu hæstv. stjórnar sjálfrar í þessu efni.
Þaö er því óneitanlega skemtilegt fyrir
mig að hlusta á það lijer, aö hæstv. stjórn
er að rífa niður kenningar síns eigin
30 .
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blaðs. og betri viðurkenningar get jeg
ekki óskað nijer. því að enginn niundi
álíta. aö stjórnin setji blað sitt í gapastokkinn aö nauðsynjalausu.
Jeg skal svo víkja aðeins örfáum orðuni að brtt. háttv. þm. Barö. (IIK) og
undirstrika þaö, seni liann sagði um það
efni. íljeraðsbúar hafa orðið að fara langa
leið til að leita sjer lækninga, sökum fjarveru læknisins, og liggur í augum uppi.
að liann sje skyldastur til aö borga þan
kostnað, þar sem hann liefir fengiö sín
föstu laun þann tíina. En þar sem liann
hefir farið með leyfi landlæknis. þá er
ekki liægt að liafa þetta fje af lionuin með
málssókn. — og góðfúslega vill hann ekki
borga það. Mjer finst því eölilegast, að
hið opinbera greiði þetta fje, og getur það
svo krafist þess af hekninum. Er hægðarleikur aö halda eftir af launum hans því.
sem það nemiir. ðlá þaö að mínum dómi
ekki veröa að venju. að embættismenn
fari á burt á þennan hátt. hiröi laun sín
eftir sem áður og gjaldi svo ekkert af
kostnaðinum. sem þeir meö því baka
þeim mönnum. er þeir voru skyldir að
veita þjónustu sína.
Mjer finst því þessi brtt. á miklum riikum bygö. og furðar mig á því. að háttv.
t'jvn. skuli ekki hafa fallist á hana.
Láms Helgason: Mjer nægja örfá orð,
því að hv. 1. þm. Skagf. (MG) tók svo
rækilega fram það. sem jeg ætlaöi að
seg.ja. llann tók þaö fram, að úr því þessi
læknir hefði haft full laun allan tímann.
þá vau'i honum skylt að greiða þennan
kostnaö. Þetta virðist svo ljóst, aö illfært
er að mótmæla því. Alt öðru máli hefði
verið að gegna, ef ríkið hefði ekki borgaö honum laun á nieðan hann var fjarverandi. Þá hefði þetta hvorki veriö rjett
nje sanngjarnt. Jeg get sömuleiðis undir-

strikað hvert orð. sem hattv. 1. þm. Skagf.
(MG) sagöi um sanngirniskröfu þá, sem
hjeraðsbóar ættu á aö fá þennan kostnað
greiddan. og var það sem talað úr mínu
hjarta. Það er augljóst, til livers það gæíi
leitt, ef embættismenn þyrftu ekki annað
en að fá leyfi hjá yfirboðurum sínuni.
stinga svo af og láta þá menn. sem þeirra
eiga aö njóta. fá aö bera allan kostnaðinn og óþægindin. sem af þessu leiðir.
Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg verð
að þakka liæstv. stjórn fyrir það, hve vel
hún hefir tekiö í aths. og leiðbeiningar
nefndarinnar, þvi ef fara má eftir orðum
hennar. þá er útlit fyrir. að hún ætli að
gera alt, sem nefndin vill gera láta.
(I'oisih. SE: Jeg sje ekki betur en þetta
horfi við á liinn veginn. að nefndin hafi
í öllu fallist á gerðir og fyrirætlanir stjórnarinnar í þessu efni).
Að því er snertir aths. í nál. til lnvstv.
forsrli. (SE,) viðvíkjandi sendiherranum.
þá ber ekki að skilja þær svo. að jeg hafi
veriö aö kvarta yfir því. livað rjett væri
og órjett í því efni. að hækka laun hans.
heldur var jeg að benda liæstv. stjórn á
það. aö þegar svo stendur á, aö hún á ko-;
á að bera slík mál undir þingið. þá beri
henni að gera það. Attu þau orð mín að
skiljast sem bending fyrir framtíðina.
Ihestv. fjrh. i MagnJ) virtist taka vel
í að bera fram frv. til fjáraukalaga fyrir
árið 1923, það er aö segja. ef nokkurt efni
fyndist í slík lög. Jeg veit nú ekki. Iivaö
hæstv. stjórn gerir miklar kröfur eða er
efnisvönd, því lengi má segja það álitamál. hver mál sjeu svo stór. aö þau eigi
heima í fjárlögum eöa fjáraukalögum. Jeg
spurði hæstv. fjrli. (MagnJ) áðan. livort
ekki hefðu nú á þessu ári átt sjer stað
neinar útborganir úr ríkissjóði. sem ekki
hefðu staðið í fjárlögum eða fjáraukalög-
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um. Jeg atti þar ekki emasta viö stórfjárhæðir. Því það er aðferðin, sem mest leikur hjer á. en ekki liitt. hvort lun er að
ræða stærri eða smærri upphæðir. ..A mjóum þvengjum hvra hundarnir að stela
Það. sem fyrir mjer vakir, er að taka af
skaiið í byrjun, svo að enginn slíkur ósiður komist inn í þingið, sem sje sá, að fjárráðin sjeu að meira eða minna leyti dregin úr höndum þess. Það gladdi mig því að
heyra hæstv. atvrh. (KIJ) lýsa yfir því
áðan, að liann bæri mikla viröingu fyrir
fjárveitingavaldi þingsins. Jeg kem seinna
að því að benda hæstv. stjórn á. að nú
liggja fyrir stórfjárupphæðir. sem ólijákvæmilegt verður að taka upp í næstu
fjáraukalög.
Mjer þykir leiðinlegt. að liæstv. atvrli.
(KIJ) er ekki við, því nú verð jeg að
víkja að hnnum. Ilann sagði áðan. að lianii
væri mótfallinn því. að fjáraukalagafrv.
fyrir yfirstandandi ár v;eri lagt fyrir
þingið. af ótta við, að það kynni að lilaðast of injög á það. Jeg get ekki sjeð. að
það sje fremur ástæða til að vantreysta
þinginu í þessum efiium en stjóriiinni.
nema síður sje. Jeg verð að segja. að það er
dálítið Iiart að heyra slíka vantrausfsyfirlýsingu til þingsins af vörtim lnvstv. stjóinar, og jeg þykist þess viss. að ástæðulaust
reynist að gera því slíkar getsakír. að ekki
sje vogandi að hleypa í hendur því einu
frv. til fjáraukalaga. Að minsta kosti á
jeg bágt með að trúa. að Alþingi taki hjer
undir með hæstv. stjórn og gefi sjálfu sjer
þá vantraustsyfirlýsingu.
Þá mintist liæstv. atvi li. i KIJ ) á frjettastofu verslunarráðsins og gat þess um
leið. hve mikilvirkur sendiherra vor í Danmörku v;vri. og ber enginn brigður á það.
Jeg vil í því efni benda hæstv. stjórn á.
að það þarf fleira að gna en að taka á

móti skyrslum frá honum. Það er aðems
önnur hliðin. sú sem veit út á við. Sú liliðin. sem veit inn á við, og er ekki þýðingarminni. er að sjá um. að sendiherrann hafi
jafnan nægar og nákvæmar skýrslur um
það. livað gerist hjer heima. Það er alveg
nauðsynlegt fyrir markað á afurðum landsins. Það var þetta atriði, sem nefndin
átti við með aths. sinni í nál.
Jeg þykist vita, að hæstv. atvrh. (KIJ)
liafi ekki skilið unimæli nefndarinnar um
jarðabæturnar á Mosfelli. og skal jeg ]>ví
skýra þau nokkru nánar. Það var ekki svo.
að nefndin væri á móti því, aö landið sje
ræktað. Ilitt er ástæðan. að ýmsir fjvn,menn liafa litla trú á þessum nýbýlatilraunum. Það er og ekki að ástæðulausu.
pótt varað sje við því í nál.. að stjórnin
sje að gera slíkar tilraunir. þar sem þingið
liefir oft rekið sig á. að sje byrjað á slíku
í einum staðnum. þá koma aðrir á eftir
og vilja láta gera svipaðar tilraiuiir hjá
sjer, og það jafnvel áður en nokkur niðurstaöa er oröin af því, sem þegar er gert.
Þá kem jeg að brimbrjótsmálinu. Þráti
fvrir upplýsingar lnestv. atvrh. íKM) hefir ekkeit komið frani í því máli. sem liafi
getað sannfært nefndina. að nauðsvnlegt
liafi verið að veita f’je til þessa. Þótt það
hafi verið látið í veðri vaka. að verkinu.
snn þegar væri komið í garðinn, væi i
hætta búin. ef það væri ekki fullkoinnað.
þá liefir nú reynslan sannað hið gagnstteða. Þetta liefir aðeins orðið til þess
að koma tugum þúsunda í sjóinn, og er
auðsætt. að verja mætti viðbótarfjárveitingum á hagfeldari liátt. Það er því alls
ekki að kyn.ja. þótt þinginu þyki sárt með
köfluni að sjá fje ríkissjóðsins fara á þessa
leið ár eftir ár. Það liefir farið svo. og
]>að undarlega oft. að fje. sem verja liefir
átt til lendingarbóta. liefir farið algerlega
30*
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til ónvtis, — og betur. aö ekki megi segja
það sania uin ýmsar framkvæmdir á landi.
Jeg skal þó taka það fram, að úr því. sem
komið er. verður varla komist hjá. að
stjórn og þing veiti fje til að bæta þann
skaða. sem varð á garöinum í haust. Er
sú uppliívð áætluð 20 þúsund krónur. og
hlyti hún þá að koma á fjáraukalög á
þessu ári.
Ilæstv. atvrli. (KlJi komst svo að orði
um þá liöi. sem feldir hafa verið niöur
af nefndinni. eins og hann liafi skilið liana
svo, að hún hefði í hyggju að taka þá
upp síðar eða láta þá koma fram á öðrum
stöðum. Afstöðu nefndarinnar til þeirra
ber að skilja svo, að hún liafi ekki tekið
neina fullnaðarályktun um þá. Eru engar meiri líkur til. aö nefndin láti sig þá
liði nokkru skifta í framtíöinni. en athuga
mun hún þá síðar.
Þetta er nú það lielsta. sem jeg þurfti
að segja við Inestv. stjórn. og vil jeg nú
heina nekkrum orðuin til þeirra hv. þm..
sem til máls hafa tekiö.
IIv. I. þm. Reykv. (JakAI) kvaöst því
mótfallinn. að kostnaðinuni viö kirkjugarðsaukann væri náð upp með því að
liækka legkaupið. Kvað liann ríkinu vera
skylt að sjá um þetta. Það getur vel veriö. aö rjett sje. að það s.jái um þjóðkirkjusöfnuöinn. en skyhla þess nær heldur ekki
lengra.
En svo veit jeg ekki betur en að aðrar sveitir og kaupstaðir landsins verði aö
taka slíkan kostnað á sínar lierðar. og
finst mjer ekkert samræmi hrotið. þó að
Reykvíkingar láti líka eitthvað af mörkum til síns kirkjugarðs.
Iláttv. þni. Barð. (IIK t þarf jeg ekki
að svara. -Teg hýst viö. aö hann þekki
fjvn. svo vel. að hann hafi ekki gert sjer
neinar tálvonir um. að hún hafi snúist við

r;vöu hans. þótt sköruleg væri. Það er
þyngra en svo að sækja í hendur liennar.
Iláttv. I. þm. Skagf. (MG) var að bera
blak af fyrverandi stjórn. og var það alls
óþarft. er jeg hafði ekki neitt sjerstaklega
sveigt að henni. Jeg átti við þær syndir,
að þegar slík frv. sem þetta kemur fram
svona seint. eiga báðar stjórnir aö vera
söinu sök seldar. (MG: Átti þá fvrverandi stjórn aö bera fram fjáraukalagafrv.
vegna þeirra örfáu upphæða. sem hún þá
gat vitaö um.’). Il.jer var ekki verið að
tala uin neinai- sjerstakar upphæðir. stórar eöa sniáar. Xei. það var formið yfir
höfuð eða meginreglan, sem um er að
ræða.
Yiðvíkjandi hekninum vestra er þaö að
segja. aö heilbrigðisstjórnin þóttist ekki
vita eða vissi eigi annað en hún heföi vísan mann í staðinn meðan læknirinn væri
ufan. bótt svona færi nú. En það er gleöilegt að heyra af ræðu háttv. þm. Barð.
(IIK). hversu mikill niissir þeim hefir
verið að hekninum. og gott aö fá slíka
traustsyfirlýsingu til heknisins úr þessari átt.

Forsætisráðherra (SE): -Teg ætla ekki
að íara að ra-öa um neina sjerstaka liöi
í þessu frv., þar eð þetta mál snertir aðallega luestv. fjrh. 'AIagnJi. og skal því
vera stuttorður. Jeg dreg enga dul á. að
fjárveitinganefnd á drjúgan þátt í því.
aö stjórnin hefir um ýmsar fjárveitingar
aðeins farið til liennar. og má í því sainhandi nefna. að ýmsir þingmenn úr fjárveitinganefnd hafa heimilað. aö stjórniii
fa'ri eftir tillögum nefndarinnar. og átalið. þegar stjórnin liefir ekki gert það.
Eins hefir nefndin oft sent stjórninni
lieila í-iinu af meðmælum. Jeg er því fylli-
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lega saminála. að brevtt sje frá !><-ss:iri
óheppilegH ven.ju. sem komst á á stríðsttmunum. En m.jer finst. að háttv. frsin. M1’) liefði ekki þurft að tala í slíkum pr.jedikunartón. þar seni háttv. í.jvn. h< iii ekki
hreinni samvisku en jietta i tuálinu.
I’m sendiherrann g<-t jeg sagt jiað. að
,jeg vissi ekkeit um jietta. fyr en ,jeg kein
til Kaupmannahafnar. að hann var að
hugsa unt að seg.ja af s.jer. Aleit ,jeg <*kki
r.jett að láta liann fara frá. og er háttv.
nefnd ni.jer sainniála. að slíkur maður. seni
si ndiherrann er. megi alls ekki niis^ast.
Auk þessa liefir liann lagt mikið í >öiurnar: fyrir utan kattpið á Jiessu ' húsi
sínu hefir hann greitt þústtndir úr sínuni eigin vasa. stöðu sinnar vegna. er
launin hrukku eigi til.
Þá eru þessar aflaskýrslur: uni þ:er get
.jeg sagt það. að í stjórnarráðinu er sjerstakur maður. sem liefir það á hendi að
safna þeim saman og senda þ;er. og verður þetta haft svo framvegis.
l’m brimbrjótinn er það að segja. að
eftir skýrslum. sem stjórninni bárust þótti
verkið vera í veði. ef framhaldið yrði
ekki gert. Hefði stjórnin því neitað um
fjárupphæðina. þá mundu skemdirnar liafa
verið kendar því. Mje; er nær að lialda.
að hvaða stjórn sem var hefði tekið eins
í málið og núverandi st.jórn.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Háttv.
frsm. fjvn. (ðll’) var að minnast á það.
að stjórnin hefði ekki lagt fram fjáraukalög vegna ótta við eyðslu þingsins. .Jeg
hefi aldrei látið neitt slíkt í l.jós. því til
þess heföi jeg enga ástæðu liaft. Að f.járaukalög fyrir 1923 hafa ekki verið lögð
fyrir þingið. kemur til af því. blátt áfram.
að málefni liafa ekki legið til þess.
Þar sem háttv. frsm. f.jvn. (MP) spurði.
hvort nokkrar útborganir upp á v.vntan-

1< gar aukaf.járveitingar hefðu átt sjer stað
síðan um áramót. man jeg ekki til. að
sv<> liafi verið. En annars áskil jeg m.jer
í jett til að liíða með svarið við þessu.
þangað ti! jeg get svarað alveg ákveðið.
Eius v< rð jeg að segja. að jeg veit ekki
til. að st.jórninni hafi enn sem komið er
borist svo niargar kröfur uin fjárframlög.
að til sje efni í fjáraukalög. (íetur vel
verið. ;ið háttv. nefnd viti ttm eitthvað af
slíku t.-egi. si'ni m.ji'i' er iiin ekki kunnugt
um. Ilvað brimbrjótnum í Bolungarvík
viðvíkur. het'ir Jiað mál enn jiá ekki komið fyrir mig. enda jiótt jeg viti um. að
]i;ið niuni vei'ii á döfinni. Fleii'a held .jeg
að jeg liaf’i ekki að segja að sínni.
Emr. frestað.
A 25. fundi í Xd.. miðvikudaginn 21.
niai's. var fram h a 1 d i ð 2. u m r. ttm
frv. (A. 24. n. 97. 70. 1321.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Mjer kom
jiað dálítiö undarlega fyrir við fyrri hluta
þessarar umr. um daginn. þegar hv. 3.
Jnn. Tíeykv. (-II’i fór að senda mjer skæting út af margra ára gömlu ináli. er kemur þessu frv. harla lítið við. Það var út
af kostnaði við kirk.jugarðinn í Reykjavík. að hann kvaðst verða að rifja upp
gamlar syndir st.jórnarinnar: kvað hann
alma-lt. að jeg íiefði mestu uni það ráðið. að Xýja túnið var keypt og lagt til
kirk.jugarðs. Þetta kom mjei kynlega fyrir. jiví að sú ásökun er á engum rökum
bygð. Að vísu var uni nokkurii tíma meðan jeg var landritari talað um kaup á
Xý.jatúni til stækkunar á kirkjugarðinum.
en jeg var jiví mótfallinn. og bar jiað helst
til. að m.jer jiótti verðið of liátt.
Saga þessa máls frá byr.jun er annars
sú. að í árslok 1916 ritaði sóknarnefndin

475

Lagafrumvörp samþykt.

476

Fjárankalög 1922.

í Reyk.javík stjórnarráðinu og taldi æskilegt. aö keypt yrði landspilda. áföst við
kirkjugarðinn. til þess að stækka hann.
annaðhvort hluti af Xýjatúni. vestur af
kirkjugarðinum. eða þá svæði á Melunum
suður af kirkjugarðinum. Segir sóknarnefndin. að sig gildi einu. hvor spildan
sje keypt. en leggur áherslu á. að hún sje
áf-'ist við kirkjugarðinn, eða þá sem næst
honum. A þetta fyrsta sk.jal í málinii
skrifaði jeg svo hljóðandi áritun:
..•Jeg verð eins og sóknarnefndin að
leggja til. að þessi lóð verði keypl
undir kirkjugarð.11
I’etta er alt og sumt. sem jeg liefi lagt
1 il málsins. Áður um sumarið hafði verið
samið við eigendur lóðanna. sem voru
nokktið margir; voru þeir allkröfuharðir.
en þó hafði náðst samkomulag um. livað
kaupa ætti og við hvaða verði. En eftir
að fvrnefnt erindi sóknarnefndar hafði
borist stjórnarráðinu var hjeraðshekni og
borgarstjóra skrifað um málið. og var álit
hjeiaðsheknis um málið komið áður en
jeg fór frá í ársbyrjun 1917. og taldi hann
Xý.jatún að ýmsu leyti óhæft til kirkjugarðs; jarövegurinn væri ekki nógu djúpur. Xæsta sumar var málið á sífeldu flakki
milli st.jórnarráðsins og borgarstjóra. og
var einkanlega deilt um götulagningar.
Loks var gerður samningur uin þetta mál
í ársbyrjun 1918. dags. 17. .janúar. ári
rftir að jeg fór úr landsstjórninni. og svo
á jeg að eiga alla sök á þessum kaupum.
Jeg vona. að hv. 3. þm. Reykv. (JÞ)
sjái nú, að hann hefir hafið freklega árás
á mig aö ástæðulausu. og að hann dragi
nú í land og geri mjer afsökun fyrir það.
Jeg þykist vita. að hann hafi heyrt eitthvert slúður um þetta mál. en menn verða
að vera varkárir að trúa slíku. og sjerstaklega að bera ekki fram á þingi það, sem
þeir vita engar sönnur á.

Þegar st.jórnin afr.jeð að kaupa þennan
blett. sjest það á skjölum málsins. að hún
liefir skýrt bayjarstjórninni frá bví ou'
getið þess. að það væri eftir tillögum sóknarnefndar og í samráði við biskup. Þessir
aðil.jar. er málið tók mest til. voru sammála í þessu efni. og st.jóminni ]iví vorkiinn. þótt hún færi að ráði þeirra. en þeir
bera ]>á alla sökina. ef hún er nokkur. En
ni.jer voru úrslit málsins algerlega óviðkomandi. eins og jeg hefi nú sýnt fram á.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Á síðasta
fundi. sem þetta mál var til iimr.. skýrði
jeg frá því. í tilefni af fvriispurn háttv.
frsm. (MIL. að ni.jer v;eri ekki kunnugt
um neinar útborganir upp á vamtanleg
f.járaukalög fyrir árið 1923. en þorði }>ó
ekki að fiillyrða neitt um það. Síðan liefi
jeg aðgætt þetta nánar og komist að raun
um. að þetta var r.jett. Xú ligg.ja ekki
fyrir neinar greiðslur upp á væntanleg
l’.járaukalög fyrir yfirstandandi ár. En það
hafa bæst við nokkrir aukapóstar. sem eiga
heima í fjáraukalögunum f.vrir árið 1922.
og verða þeir sendir liv. f.jvn.. svo að hún
geti athugað þá og bætt þeim við til 3.
umi’ieðu.
Sigurður Stefánsson: Jeg vil fara
nokkrum orðum um fjárveitinguna til
brimbrjótsins í Bolungarvík. sem orðið hefir að nokkru ágreiningsefni millum fjárveitinganefndar og hæstv. stjórnar. Skal
jeg' strax taka fram. að hjer er livorki
rjett að áfellast liæstv. stjórn nje háttv.
fjvn.. því að hvortveggja liefir mikið til
síns máls.
TTv. fjvn. hefir skýrt fiá. að verkfrieðingurinn hafi talið það hættuspil að gera
við garðinn. og er því eigi nema eðlilegt.
að fjvn. fyndist skakt ráðið að gera það
engu að síður.
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Mttndi háttv. fjvn. okki hafa fumlið a''
viðgerðinni. ef ekki hefði svona illa til
tekist; er því engin ástæða að áfelk: a
liana.
En þegar h.-estv. stjórn var beðin um
þessa f járveitingu. stóð nokkuð öðrttvísi á.
Þá lagði verkfræðingurinn til. að skarðið.
sem var í garðinn. væri fylt upp. <>g umboðsmaður hans árjettaði þetta <>g telur.
að meira geti að orðið og nieiri skemdir.
ef gaiðurinn er óviðgerður. þegar vetrar
að og meiri brima er von.
Til þessara till. tók hreppsnefndin fttllmikið tillit. en stjórnin er vítalaus. þótt
hún f;vri eftir tillögum þeirra. sem fyrir
verkinu stóðu. Yar lijer um mikið mannvirki að t;vða. sem varið hafði verið til oi'
f.jár. Sá stjórnin því. að ilt var. að verk
þctta eyðilegðist fyrir shvman frágang.
Enda víst, að lienni mundi hafa verið legið
á liálsi, ef hún hefði ekkert fje veitt og
svo v;vri komið sem komið er.
En svo skildi jeg háttv. frsm. íMPi.
að nefndin mundi hafa nauðsyn IIólshreppinga fyrir augum. og gjarnan vil.ja
styðja að því. að styikur sje veittur til
viðgerðar þeim skemdum. sem nú eru orðnar á brimbrjótnum, en fáist styrkur. er
hin mesta nauðsyn á, að sem fyrst sje
byrjað á verkinu. Mun tjónið í liaust nokkuð hafa stafað af því. að steinsteypan var
ekki hörðnuð. er haustbrimið kom. Til
þessa þarf aukafjárveitingu. Skildi jeg
líka lnvstv. forsth. (SE) svo. að hantt skoraði á hæstv. fjrh. (MagnJi að leggja það
fyrir þingið. Jeg skal ekki fara mörgum
orðuin ttm þörfina á þessu verki; aðeins
geta þess. að þessi lendingarbót er nú að
miklu ónýt. Lendingin illfær nema í ládeyðu og logni.
Jeg h.jó eftir því. að í símskeyti til
stjórnarinnai hefði verkfræðingttrinn sagt.
að verkið gengi ágætlega. En sannleikur-

inn var sá. að verkið gekk hraklega, sem
stafaði af afglöpum manns þess. er fyrir
því stóð. Gekk eitt sinn heil vika í að bæta
það. sem mistekist liafði fyrir klaufaskap
hans <>g hroðvirkni. En um þetta hefir
Krabbe ekki vitað. og er því ekki hjer um
nein vísvitandi ósannindi hjá lionttm að
ræða.
Er jeg viss nm. að ef stjórnin hefði haft
liugboð um. að svona mundi ganga. þá
hefði henni ekki komið til hugar að veita
f.jeð. og einnig er jeg viss um. að hreppsn< fndinni liefði ekki dottið í hug að hreyfa
við verkintt ttndir ums.jón þessa manns,
ef hún hefði vitað. hve ófær liann var til
að standa fyrir því. Er enginn efi á. að
framkvæma hef’ði mátt verk þetta fyrir
3S þús. kr.. sem var átvtlun Krabbe. Er
því ekki itm skakka áívtlun hjá ltonum að
ræða. heldttr um frámunaleg mistök og
hirðuleysi umboðsmanns hans, setn alt
þetta tjón stafar af.
Geymi .jeg svo frekar að minnast á þetta.
því frestur er á illtt besttir.
Jakob Möller: Iláttv. frsm. fjvn. (MPl
sagði. að ííkinu btvri ekki skylda til annars en sjá dómkirkjusöfnuðinum fyrir
garðstæði. En þetta breytir eklci mikið. Ef
legkaup er hækkað, er með því komið
gjöldum yfir á söfnuðinn, er ríkið á að
bera. Hefir söfnuðurinn Iíka haft tnargskonar kostnað af garðinum. girðínga.’’kostnað o. fl.
Er garðurinn heldttr ekki ókeypis fyrir
dómkirkjusöfnuðinn. því að allir verða
að greiða legkaupið. í hvaða söfnuði sem
þeir ertt. Einnig er legkaupið nokkru
hærra en h.jer liefir verið talið. Er taxtinn þrenskonar, eftir tímalengd.
lit jeg ekki sæmandi að leggja gjald
]»etta á þennan eina söfnuð landsins. Skatturinn á að koma á alt landið jafnt. Kostn-
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aðurinn við þennan kirkjugarð hefir orðið
mikill, og mest hefir það verið stjórninni
að kenna. því að full vitneskja lá fyrir
lienni um það. hve; nig til liagaði og hverju
til þurfti að kosta. Var það rjett hjá hv.
sainþingismanni mínum (JÞb að ba'.jarstjórnin hefði æ verið mótfallin þessu
garðstæði. enda þótt sóknarnefndin leaði
nieð því.
Alótinæli jeg því bæði legkaupinu eins
og það er. og þá því freniur allri liækkun
á því.
Magnús Jónsson: Jeg hefi aflað mjer
nokkurra upplýsinga viðvíkjandi kirkiugarðinum, því að mjer þótti athugasemdir
liáttv. fjvn. um kirkjugarðinn dálítið einkennilegar.
Það er ekki rjett, að uni ekkert legkaup sje aí> ræða, heldur hefir verið tekinn upp þrenskonar taxti. sem miðaður er
við tímalengd. Fyrir '25 ár skal greiða 4
kr.. fyrir 50 ár S kr. og um aldur og
æfi 16 kr. Þetta gjald rennur til ríkissjóðs.
en til endurgjalds ber lionum að leggja til
sæmilegt land. L’m annan kostnað. sem
b.ærinn hefir orðið að bera, er líka að
ræða. því að 1918 var lagður 1 kr. nefskattur á báða söfnuðina. Þessi skattur
nam það ár 8711 kr.. 1919 8894 kr. 1920
liefi jeg ekki getað fengið að vita. hve hár
hann var. en 1921 var hann 10137 kr. og
fyrir 1922 mun hann verða enn meiri Er
þetta talsverð upphæð og um talsverða
byrði hjer að ræða. Er hjer og aðgætandi.
að þessi kirkjugarður er að nokkru leyti
fyrir alt landið. Hefir annar prestur dómkirkjunnar, sem þessu er vel kunnugur.
sagt mjer. að þriðji hver maður. sem þar
væri jarðaður, hefði verið heimilisfastur
utan Reykjavíkur. Er slíkt og skiljanlegt.
þar sem þar eru jarðaðir flestir þeir. er
dey.ja hjer í sjúkrahúsum, spítölum og

ha'lom. Kleppi. lloldsveikraspítalanum og
Vífilsstöðum. Þessar upplýsingar hefi .jeg
leyft m.jer að gefa. en að öðru leyii skal
jeg t kki d.eila um mál þetta.
Jón Þorláksson: Hæstv. atvrh. (KIJ)
sagði. að jeg hi'fði verið með skteting til
sín. Jeg vil nú ekki við það kannast. en
jeg get heðið afsökunar á því. að .jeg kentli
hununi úrslit þessa niáls. en málssk.jölin
sýna. að það liefir ekki verið útkl.jáð fyr
en eftir að landt iiaraembættið var lagt
niðtir. En lengra nær mín afsökun ekki.
því að skjölin sýna. að 8. nóv. 1916 liefir
hann lagt til. sent landritari. að þeíta
óltæfa land væri keypt til stækkunar kirk.jugarðinum.
•Jeg hjelt. að sljórninni mundi ]>á ekki
hafa verið kunnugt um. að landið var
ólneft til graftar. en s.je nú. að svo hefir ekki
vetið. Ilenni var það kunnugt. að það
þurfti að bæta mold ofan á. og landritari
hefir í apríl 1916 útvegað kostnaðaráætlun
um þetta.
Bæjarstjórnin mótmælti þesstt. en landsst.jórnin gerði það engu að síður. enda
þótt hún va-ri þess vitandi. að h.jer var um
mikinn kostnað að ræða. Yerð jeg að
telja. að með aðvörun sinni hafi bæjarbúar gegnum fulltrúa sína þvegið hendur
sínar í þessu ináli. Er því engin sanngirni
að legg.ja þennan kostnað á lierðar bæjarins.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg held,
að það hefði verið beíra fyrir liáttv. 3.
þm. Revkv. (JÞ) að gera afsökun sína
rækilegri. Jeg las till. rnína upp orði til
oi-ðs. Iláttv. 3. þm. Reykv. sagði. að landsstjórninni hefði verið vitanlegt. að landið
var óhæft ti! graftar. En þetta er ekki
rjett. — 1916 l.jet hún grafa 10 holur; 5
þeirra náðu fullri dýpt. 2 voru 2 álna
djúpar og 3 1—Iþb alin. Landið var því
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alls ekki alt ónothæft. — En síðari stjórn
varð þetta enn kunnara. hvernig landið
var, o" hún ber ábyrgðina.
Hann sagði, að bæjarstjórnin bæri enga
ábyrgð á þessu. Jeg vil ekki mótmæla því.
En jeg vildi þó leyfa mjer að spyrja hann.
hve nan- skjal borgarstjóra hafi komið
fram. Mig minnir, að það sje í maí 1917.
og hvernig verður mjer þá kent um þetta.
þar sem jeg er þá fyrir nokkru hættur .’
llvernig á jeg að hera ábyrgð á því. sem
gert var fullu ári eftir að jeg fór úr
stjórninni’ Ilygg jeg. að rjettast hefði v.-rið fvrir hátlv. þm. (JÞ i að láta þessii atriði óhreyft.

Jón BaJdvinsson: Mjer finst það algerlega óþarft að vera að veita fáeinum
mönnum styrk til að lialda uppi frjetlastofu. svo sem frv. gerir ráð fyrir. að
verslunarráðinu sje veitt. ekki síst er
stjóinin sendir öll pliigg frá opinberum
embættismiinnum
og
stjórnarskrifstofunni í Kaupmannahöfn til þessarar skrií'stofu til afnota. og það er að niínu áliti
nægilegur styrkur. Þó álít jeg það fyrirkomulag alls ekki sem best. því iill þessi
pliigg ligg.ja þarna grafin fyrir almenningi og þeim, er þurfa þeirra við og ekki
eru í fjelagi kaupmanna. Yæri nær. að
stjórnin kostaði því til að birta iill hin
þýðingarmeiri skjöl og skýrslur í blöðunum en grafa þau þannig á skrifstofu
Yerslunarráðsins.
Jeg vil ekki láta því ómótmælt. er
háttv. fjárveitinganefnd segir í nefndaráliti sínu um fjáraukalögin. um tilraun
þá. sem gerð liefir verið til nýbýlaræktunar í Mosfellslandi. Það getur verið. að
fjárhagur ríkisins sje nú allóhægur. en
þetta er eitt a.f því. sem jeg tel sjálfsagt.
Menn getur greint á um það. hvort þetta
Alþt. 1923, B. (35. lössjafarþlng).

svæði. sem tekið hefir verið, sje heppilega
valið eða eigi, en ekki um það. að slíkar
tilraunir eigi að gera. Hvernig ætti annars að fara að því að dreifa fólkinu aftur burt úr kauptúnunum og kaupstöðum
yfirleitt; því það er alment viðurkent. að
það horfi til vandræða, hvemig fólkið
streymir þangað. Annars ætla jeg mjer
ekki að fara út í nýbýlamálið að þessu
sinni. en jeg álít allar tilraunir. sem miða
að því að lialda fólkinu kyrru í sveitunum. til bóta. Og hjer er ekki um svo stórar fjárupphæðir að ræða, að nokkru nemi.
Jeg sje því enga ástæðu til. að hv. þingmönnum þurfi að vaxa slíkt í auguiii.
(’mr. frestað.
Á 27. fundi i Xd.. föstudaginn 23. mars.
var enn f r a m h a l d i ð 2 . u m r . um frv.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Það er
nú farið að fyrnast svo yfir þær sakir.
sem jeg kann að hafa átt við liæstv. stjórn
og ýmsa liáttv. deildarmenn. að jeg get
farið fl.jótt yfir sögu. ef vera mætti. að
umræðunni yrði lokið á þessum fundi.
Þar sem hæstv. forsrli. (SE) er ekki
kominn. vil jeg doka við eftir honum, og
víkja máli mínu til liáttv. þm. Reykv. og
taka þá alla í einu lagi. Þeir hafa allir
staðið upp og haldið langar ræður í tilefni af meinlausri tillögu um að afla tekna
til kirkjugarðsins með því að luækka legkaupið. Þeir hefðu gjarnan mátt bíða
þangað til sú tillaga kæmi til ályktunar
á Alþingi. I þessu sambandi vil jeg benda
liæstv. stjórn á eitt atriði. sem ekki hefir
komið fram enn þá. Mjer hefir verið skýrt
svo frá, að sóknarnefndin í Reykjavík liafi
gert þá tillögu til stjórnarráðsins. að hæsta
legkaupi yrði beitt meir en gert liefir ver31
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ið. Nn verða menn að greiða 16 kr. fyrir
að tryggja sjer grafreit. Sóknarnefndin
liefir skilið það ákvæði svo, að menn
hefðu þegar trygt sjer grafreit, er legsteinr. væri settur á hann. og lagt til við
liæstv. stjórn, að þá yröi krafist ha-sta
gialds. Þetta hefir ekki verið gert. en jeg
hygg, að það muni heimilt Iögum samkvæmt. Og jeg vtit til þess. að svo er álitið í öðrum löndum, þar sem svipuð ákvæði
eru í lögum.
Ilæstv, fjrh. (MagnJ) liefir enn ekki
gefið ákveðið svar um það. livoi t lagt veröi
fyrir þetta þing frv. ti! fjáraukalaga fyrir þetta ár. -Teg geri ráð fyrir. að stjómiuni sjálfri sje kunnugt um. livort nokkrar
fjárveitingar eru fyrir hendi. er geri það
nauðsynlegt. Jeg vil benda á. livort ekki
þurfi aukafjárveitingu til brimbrjótsins í
Bolungarvík. Auk þess býst jeg við. að
eitthvað þurfi að greiða til ra-ktunartilraunanna á Mosfelli. Það verk er enn í
byr.jun, og eftir áa-tlun Búnaðarf,jelans
fslands vantar enn mikið á. að það sje
fullgert. Ef I.júka á því verki á þessu
suniri, mun vafalaust þurfa aukafjárveitingu. Þar sem ekki hefir komið afdráttarlaust svar frá luestv. stjórn í þessu efni.
en Iiún iiins vegar tekið dauflega í það.
vænti jeg. að hún gefi skýlaust svar á
þessum fundi.
Þó að ha-stv. forsrh. íSEI sie ekki viðstaddur. verð jeg að víkja nokkmm orðum að honum. Ilann virtist mjög hróðugur yfir því. að hann ga-ti gert fjvn. síðasta þings samseka stjórninni í ýmsum atriðum í frv. þessu. þar sem hún liefði verið meðmælt sumnm gjaldaliðunum. Jeg
hygg þetta misskilning hjá h.æstv. forsrh.
Xefndin fór þá leið. þegar engin fjáraukaiög fvrir árið 1922 komu fram. eins og
gEíu.'.bók hennar ber með sjer. að hún
sendi stjórninni þau erindi, er hún taldi

eiga að koma í fjáraukalög, ef sint yrði.
Hæstv. fjrh. (MagnJ) kom á fund með
nefndinni, og varð árangurinn af þeim
fundi sá, að þessi mál voru afgreidd á
sama hátt sem önnur erindi: það var
látið koma undir atkvæði. sem einhver
nel'ndannanna vildi taka upp. Var stjórninni síðan skýrt frá. Iiver úrslit hefðu orðið um hvert atriði. Af þeim fjárveitingum. sem voru afgreiddar á þennan liátt,
er einungis ein tekin upp í fjáraukalagafrv.
stjórnarinnar, og var sá liður samþyktur
með 3 atkvæðum gegn 2. Aftur liefir
s(jórnin ekki tekið upp annan lið. er samþ.
var í nefndinni í einu hljóði. Srjórnin liefir því í þessu máli farið sínar leiðir. svo
sem rjett er. En ekki veiður fjvn. ásökuð.
þó að hún hati gert skyldu sína í þessum
málum. þar sem hún tók þau til meðferðar á venjulegan hátt og afgreiddi til
stjórnarinnar. þegar var um seinan að
bera þau undir þingið.
Vegna brtt. háttv. þm. Barð. (TIK) vil
jeg leyfa mjer að skjóta því til hans. hvort
við getum ekki komið okkur saman um að
m.-elast til þess við ha-stv. forseta (BSv).
að hvorki brtt. hans á þskj. I /2 nje nefndarinnar á þsk.j. 70. 1. liður. komi til atkva-ða við þessa umr. Kysi jeg fremur. að
þessar brtt. yrðu geymdar til 3. umr. og
að nefndin fengi tækifæri til að ræða um
þa-r áður við háftv. þm.. og ef til vill
komið á málamiðlun.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Háttv.
fism. (ÚIP) bar á ný upp fyrirspurn til
stjórnarinnar. livort fjáraukalög fyrir þetta
ár yrðu Jögð fyrir þingið. St.jórnin hefir
fengiö ýms erindi frá háttv. f.jvn.. sðin jeg
hefi athugað og atvinnumálaráðuneytið
hefir einnig sjeð. en þau eru nú hjá 1.
skrifstofu. og liefir ekki enn þá borist svar
frá henni. livort hún teldi þörf á nokkr-
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um aukafjárveitingum. Frá atvinnumálaráöuneytinu hefi jeg fengiö umsögn um
brimbrjótinn í Bolungarvík. Telur hæstv.
atvrh. (KIJ), að því verki þurfi að vísu
að ljúka sem fyrst, en þó sje ekki nauðsynlegt að bera fram frv. til fjáraukalaga
vegna þess eins. Þá fjáiveitingu megi taka
upp í f'járlögin fyrir 1924. með heimild til
þess að greiða fjeð fyrirfrani. Hingað til
hefir ekki legiö neitt fyrir stjórninni um.
aö frekaii fjárveitingu þurfi til fyrirtækisins á ATosfelli. og það. sem er veitt til
jarðabóta þessara í fjáraukalögum. er engin byrjunarfjárveiting. er >je bundin við
áframhaldandi greiðslur. Lokasvar get jeg
því ekki gefiö við fyrirspurn liátlv. t'rsni.
(MPi nú sem stendur. en mun gera það.
þegar jeg hefi fengið svar frá dónis- og
kirkjumálaiáðuneytinu. sem jeg liýst við
að verði mjög bráðlega.

það veröi ekki útrætt á þessu þingi. En
ef til kernur. má taka fjárveitingu til þessa
upp í fjárlögin 1924, og þar sem þessu
víkur þannig við, sje jeg ekki, að nú sje
þörf á fjáraukalögum fyrir þctta ár.
ATKVGR.
1.—2. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
Brtt. 70.1. og 132. teknar aftur.
3. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 70.2. (4. gr. falli niöur) samþ. með
15 :6 atkv.

5. gr. (veröur 4. gr. i sam]i. með 17 shl.j.
atkv.
Brtt. 70.3. samþ. með 19 :4 atkv.
(i. gr. 1 veröur 5. gr. i. svo breytt. samþ.
með 15 shlj. atkv.
7. gr. A'erður 6. gr. i samþ. með 17 shl.j.
atk v.

Eyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísaö til 3. umr. með 21 shl.j. atkv.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg hefi
eiginlega litlu að svara. umfram það. sem
liivstv. f'.jrh. (MagnJ) tók fram. Eina máliö. sem komið gæti til greina í þessu efni.
er brimbrjóturinn í Bolungarvík: en eins
og tekið var fram. getur sú fjárveiting
komið í fjárlögin fyrir 1924. Sama má
segja um Breiðafjarðarbátinn Svan. Ef
fjárveiting til hans er ekki tekin upp í
fjáraukalögin 1922. niá veita hana í f.járlöguin fyrir næsta ár. I’m ræktunartilraunirnar á Mosfelli hefir mjer skilist. að
ekki komi til frekari útgjalda til þeirra á
þessu ári. Meöan háttv. frsm. (MPl hjelt
ræöu sína átti jeg tal um þetta við forseta
Búnaðarfjelags Islands. Kveðst hann ekki
geta sagt um þetta að svo stöddu. fyr en
hann viti um afdrif frv. eins. er liann hef'ir samið og nú liggur fyrir landbúnaðarnefnd. En þar sem það frv. er ekki komið úr nefndinni enn þá. má búast við. aö

A 31. fundi í Xd.. miðvikudaginn 23.
mars. var fi v. tekið til 3. u m r . (A. 204.
230 i.

Stefán Stefánsson: Við 2. umr. þessa
máls hreyfði hv. frsm. f.jvn. (MP) þeirri
spurningu til stjórnarinnar. hvort ekki
yrðu liigð fram fjáraukalög fyrir yfirstandandi ár. Svar stjórnarinnar var á þá
leið. að þar eö brýn nauðsyn ræki ekki til
þess. yröi það ekki gert. Þetta svar stjóruarinnar ]>óíti m.jer allundarlegt. þar sem
,jeg hafði oft liaft tal af liæstv. stjórn.
einkuin hæstv. forsrli. (SE). og spurt ue<.
hvort hún saú leið til. að li.já því yrði
komist að leggja fram fje til aögerðar
sjóvarnai'garði á Siglufirði. A þingmálafundi á ÍSiglufirði var þetta fyrsta málið.
Sem tekið var til meöferðar og ályktað um.
31*
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og með leyfi hæstv. forseta ætla jeg aö
lesa upp nokkur orð úr þeirri fundarsamþ\ kt. sem er tillaga svo hljóðandi:
..Fundurinn skorar á alþingismenn
Eyjafjarðarsýslu að fá því framgengt
við þing og stjórn. að varið verði úr
ríkissjóði nægulegu fje til viðgerðar
varnargarði þeim. sem ríkissjóður hefir hitið gi ra norðan með Siglufjarðareyri. og 1 il byggingar minni garðs niðri
í fkeðarmálinu. Telur fundurinn garðinn nú na*r aleyddan oghættu á, að
kaupstaðarlandið. sem er eign ríkisins. eyðist á fáum árum. el' ekkerl er að
irerl í siimar. Yegna brima lijer er
nauðsynlegl. að verk ]»etta byrji ekki
síðar en í .júní mesta sumar."
Tillagan var samþykt með 52 samhljóða
atkvæðum.
Xú er svo komið. eins og áður hefir "'ið
borið. að gaiðurinn hefir bilað. og það
i'nn meira en nokkru sinni áður. enda má
svo heita. áð á hverju hausti verði stórtjón af sjógangi inn á bæjarlóðirnar. sem
stafar af því. hve hrapallega hefir til
trkist með 'oyggingu sjóvarnargarðsins. Að
vísu skal jeg ekki segja neitt um það. hve
fljótt eyiin kann að eyðast meö öllu af
sjávargangi. er suinir hafa verið að leiða
getur að. en hitt er víst. að árlega verða
þarna stórskemdir. og þar af leiðandi
fjártjón á eignum manna. Og þar sem jeg
hafði nú hreyft þessu máli við stjórnina
og lýst ástandinu. hjelt jeg. að hún s;ei
sjcr ekki annað fært en að leggja til við
þingið. að fje yrði veitt í fjáraukalögum
til þessa og ýntsra annara hluta. sem ekki
yrði undan komist. á yfirstandandi ári. Og
til frekari skýringar um afstöðu Siglfirðinga í þessu falli. þá ntunu þeir fúsir til
aö leggja eitthvað af mörkurn til þessa
verks, verði það framkvæmt.

Tilmæli mín til hæstv. stjórnar eru því
þau, að hún beri fram tillögu eða frv. til
f'járaukalaga um, að fje verði lagt fram
úr ríkissjóði til endurbóta og byggingar
sjóvarnargarðinum á Siglufjarðareyri.
ATKVGR.
Brtt. 230 santþ. með 21 sldj. atkv.
Frv.. svo breytt. samþ. með 22 shlj. alkv. og afgr. til Ed.

Á 30. fundi í Ed.. þriðjudaginn 3. apríl.
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Xd. (A. 243».
Á 31. fundi í Ed.. miðvikudaginn 4.
april. var frv. tekið til 1. u m r.
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
'Enginn tók til máls.
ATKYfíR,
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj atkv.
og til fjárveitinganefndar með 0 slilj. atkv.

Á 35. fundi í Ed.. mánudaginn 9. april.
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 243. n.
290. 291. 3011.
Prsm. (Einar Ámason): Það mun
vera óvenjulegt. að fjvn. hafi til meðferóar fjáraukalagafrumvarp fyrir ár. sem
þegar er liðið. Reglan hefir verið sú. aö
vísa þesskonar frv. til fjhn., vegna þess
að þau eru talin eiga fremur skylt við
landsreikninga en fjárveitingar. En nú
stendur hjer svo sjerstaklega á, að fæstir
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af þeim útgjaldaliðum, sem í frv. standa,
liafa verið ákveðnir af Alþingi. lielclur liefir stjórnin greitt þetta fje upp á
væntanlegt samþykki þess. Að svona er í
pottinn búið, stafar af því. aö engin fjáraukalög voru lögð fyrir þingið í fyrra.
Xefndin er þeirrar skoðunar, aö þetta
sje mjög óheppilegt og ætti helst ekki aö
koma fyrir, því að með þannig löguðu
fyrirkomulagi rýrist vald þingsins, en hins
vegar tekur stjórnin of mikla ábyrgð á
vafasömum fjárgreiðslum. Xú stendur svo
á með þetta frv., að nær allar fjárhæöirnar, sem í því standa. eru þegar greiddar. Og jafnvel þótt nefndin lítí svo á. að
allmjög orki tvímælis um þaö, hvort þingið mundi hafa veitt ýmsar þessar f.járhæðir, ef álits þess hefði veriö fyrirfram
leitað, þá sjer hún þó ekki annaö en að
þingið verði nú að láta við svo búið
standa og samþykkja frv. með þeifri einni
breytingu, sem nefndin leggur til á þskj.
291.
Jeg get þó ekki látið þetta frv. fara svo
hjá, að ekkert sje minst á einstaka liði
þess, og þá aðallega til þess að fá nokkra
skýringu hjá liæstv. stjórn.
l’að er þá fyrst kostnaöurinn við ferðalag augnlæknis til Austfjarða. J íjárlöguniun er veitt nokkur uppliæö til ferðalags augnlæknis, og því er undarlegt. aö
það skuli þurfa að kosta sjerstaka ferð lil
Austfjarða. Jeg vil biðja stjórnina um
skýringu á þessu.
Þá er kostnaður við byggingu á prestssetrinu á Mælifelli. Þar mátti til aö
byggja, en jeg liygg. að ekki hafi verið
gætt hins ítrasta sparnaðar. En þaö er
vitanlegt, að ríliissjóður þarf að bygg.ja
á prestssetrum í framtíöinni, og því verður að fara varlega í að láta mikið fje í
einn stað.

Þá kem jeg að kirkjugarðinum hjer í
Reykjavík. Það virðist. aö hann ætli að
verða landinu nolikuð dýr. I fjáraukalögunum 1918—19 voru veittar til hans
4733 kr. í fjáraukalögunum 1920—21 kr.
23065.19 og í þessu frv. kr. 5308,15, eða
samtals kr. 33106.34. Þetta er milrið fje,
og væri þó sök sjer. ef fjárframlögunum
væri lokiö með þessu; en svo er eliki. Eftir því. sem komið liefir fram í liv. Xd.,
má búast við því, að enn þurfi að leggja
til lians 70 þús. kr.. og verður það þá
alls rúmlega 100 þúsund kr. Fjvn. þessarar deildar sjer ekki. að við svo búið
megi standa. Þaö verður að gera ráðstafanir til þess. að fjárframlög ríkissjóös til
lians verði í framtíðinni lítil eða engin.
Jeg á þar viö. að Jia-kka megi legkaupiö,
svo að það geti borið upp kostnaðinn viö
uppfyllinguna. Xefndin liefir ekki getað
fengið -nákvæmar skýrslur um, hvað margar jaröarfarir sjeu lijer árlega, en ekki
mun fjarri sanni að giska á. að þær muni
vera um 300; og ef legkaupið er lnekkað,
koma þar fram allmiklar tekjur. Xefndin
vill beina því til stjórnarinnar aö taka
þetta til íhugunar.
Þá kem jeg að 8. lið 4. gr.. um viðgerö
gagnfneðaskólans á Akureyri. Þessi liður
stingur dálítið í atigun. því að hann er
nokkuð hár. Ekki vil jeg þó áfellast stjórnina fyrir liann: miklu fremur lofa. llenni
hefir tekist að gera skólaliúsið ágætt. 1
t'yrra skoöaði jeg skólann áður en viðgerðin fór fram, og svo aftur nú á þessuin
vetri. og mjer brá í brún að sjá mismuninn. Meö hinni nýju miðstöðvarhitun og
raflýsingu er meðal annars komið í veg
fyrir eldhættu þá, er sífelt vofði yfir
skólanum. Þar voru 40 eldstæði. og er
þau voru rifin. kom það í Ijós. að þau
voru öll sprungin og af sjer gengin, og
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virðist næstum óskiljanlegt, að ekki skyldi
hafa kviknað út frá þeim fyrir löngu.
Þessu næst kemur uppliæð, 4500 kr., til
utanferða þriggja manna. Þetta er að vísu
ekki stórfje. og vil jeg ekki áfellast stjórnina fyrir það, en viökunnanlegra væri, að
slíkar upphæðir væru veittar af þinginu.
Þá kemur Skeiðaáveitan og brimbrjóturinn í Bolungarvík. Það eru miklar
fjárhæðir. sem nefndin hefir ekki getað
gert sjer grein fyrir. því að engin skilríki lágu fyrir um það; væntanlega gefur
stjórnin skýringu á því. Sama er að segja
um mómýrarnar.
Þá kemur skrifstofukostnaður húsagerðarmeistara ríkisins. I fjárlögunum
1922 er ekki .etlaður skrifstofukostnaður.
en þó hefir honuni verið greitt í því skyni
nokkurt fje. Xefndin veit nú ekki annað en að borgun fyrir uppdrætti. sem
húsameisíari gerir fyrir einstaka meiin
eða stofnanir. eigi að renna í ríkissjóð. <>g
in;etti ])á nota það fje. sem þannig kemur
inn. til skrifstofukostnaðar lians.
Þá kem jeg að heknisslyrknimi til Fhi;eyjarhjei aðs og brtt. nefndarinmir. Þessi
liður var settur inn í Xil.. af fjvn. þar.
Ligg.ja til þess þau drög. að læknirinn í
Flateyjarhjeraði var utanlands síðastliðið
ár að kxniia sjer ýmsar nýjungar í heknisfneði. (iei ði hann það að tilliliitiin bieði
hjeraðsbúa og landlæknis. Ætlaði landheknir að útvega hekni í hjeraðið á meðan. en það tókst ekki. og var þá hekninum í Stykkishólmi falið að gegna lijeraðinu. Xú hafa 9 ím-nn úr Flateyjarh'jeraði
sent st.jórninni reikning yfir kostnað við
heknisvitjanir lil Stykkishólms og krefjast
]x ss. að stjórnin gieiði reikning þennan
að fullu. Ilann er rúmar 1700 krónur.
Xefndin í Xd. hefir tekið 1000 kr. af þessu
til greina og ba-tt þeirri athugasemd við.
að stjórninni sje falið að innheiinta upp-

hæðina hjá hjeraðslækninum. Xú virðist
fjvn. þessarar deildar ekki hugsanlegt fyrir stjórnina að innheimta uppliæð þessa
hjá lækninum. því að þótt st.jórnin hjeldi
fjenu eftir af launum lians, þá mundi
hann geta krafist þess með málssókn.
Ilonum ber engin skylda til að greiða
þetta, er hann fór ferðina í samráði við
hjeraðsbúa og landlækni. Xefndin hefir
því felt burtu athugasemdina og lækkað
fjárhæðina niður í 600 krónur. Það gæti
kannske verið álitamál um upphæðina, en
nefndin tók meðaltal af því. sem veitt er
í fjárlögum til hreppa, sem örðugt eiga
með heknisvitjanir. Iljer er um 2 hreppa
að ræða, og eru áætlaðar 300 kr. á livorn.
(ii upphæðin skiftist eftir reikningum
þeim, sem fyrir liggja.
Fleira hefi jeg ekki að segja að sinni.
lljer er komin fram brtt. frá hæstv. atvrh.
(KIJ '. en nefndin het'ir ekki sjeð hana
fyr eii nú. og getur því ekki tekið afstöðu
til hennar að sinni.

Forsætisráðherra (SE): Það var niinst
li.jer á nokkra liði. sem snerta mig. Fyrst
var kostnaðurinn við ferðalag augnheknis
til Atistfjarða. Það koin í fyrra beiðni frá
Sveini alþm. Olafssyni frá Firði imi að
fá angnhekni til Austfjarða. Sagði hann.
að ]>ai’ vieru uin 40 sjúklingar. er smnir vieru svo gamlir og örvasa. að þeir g;etu
ekki ferðast til Reykjavíkur. og sumpart
svo fátækir. að þeir gætu ekki kostað för
sína hingað. Stjórnin sneri sjer því til
Andrjesar heitins Fjeldsteds. en hann
sagðist þá liafa svo marga sjúklinga. er
simiparl vieri búið að gera skurði á og
simipart þyrfti að gera uppskurði á. að
ekki gæti kmnið til mála. að liann færi.
Þá sneri st.jórnin sjer til hins augnlæknisins og fjekk hann til að fara. Þetta var
mannúðarkrafa, sem farið var fram á, og
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stjórninni fanst sjálfsagt aS reyna að
lijálpa þessum mönnum.
Hvaö snertir bygginguna á Mælifelli.
þá er það rjett, að í liana t'ór mikið fje.
Það var byrjað á þeirri byggingu áður en
núverandi stjórn tók við. I þinglok í fyrra
fór jeg til hv. fjvn. Xd. og skýrði frá.
hve mikill kostnaðurinn væri oröinn. og
áleit hún engin tök á ööru en lialda áfram.
Ivostnaðurinn við þetta hefir orðið um
30 þúsund krónu.r. Jeg mintist á þaö viö
háttv. fjvn. Xd., hvort tilætlunin væri að
taka fje til Mælifellsprestssetursins af því
fje, sem heimilt er að lána til prestssetra.
sem nemur um 15 þús. kr. á ári. Xefndin
leit svo á. að þetta tilfelli væri alveg sjerstakt. og væri því ekki rjett að taka af
þessari upphæð í þessu augnamiði. Þessu
var jeg alveg samdóma. þar sem jeg vissi.
að mikil þörf var fyrir þetta fje annarsstaðar. Yona jeg. aö háttv. deild líti ein.s
á þetta niál, og ef engin mótnneli koma
fram, lít jeg svo á. sem á þetta hafi verið
fallist.
Þá vil jeg minnast nokkrum oröum á
kirkjugarðinn í Keykjavík.
Það liafði veriö fariö fram á það við
mig, að jeg veitti 50 þús. kr. til að fylla
upp kirkjugarðinn. En eftir samráði við
vegamálastjóra ákvað jeg aö veita meigi
meira í þetta sinn en minst varð komisí
af með. En ekki var hægt að koniast b.já
því að gera eitthvað.
Þá liefir verið minst á aö hækka legkaup
í Keykjavík. til að standast þann kostnað. er af uppfyllingu kirkjugarðsins leiöir. Jeg er alls ekki mótfallinn því. að það
sje gert að einhverju leyti. Eftir lögum
frá 1915 er legkaupið 2 kr. fyrir börn
og 4 kr. fyrir fulloröna. miðað við 25 ár.
En miðað viö 50 ár 8 kr. Ekki mun vera
legkaup annarsstaðar á landinu. og myndi
því mælast illa fyrir, ef það yröi liækkað

mjög mikið hjer. Jeg veit eigi fyrir víst,
hverju legkaupið nemur nú árlega; lield
að það sje 1100—1500 kr. Garðinn verður
að baúa, svo að hann sje notlnefur, og er
jeg ekki mótfallinn því að liækka legkaupið eitthvað. til þess að minka þann kostnað, sem af því leiðir.
Þá er þaö Akureyrarskólinn. Það má
segja, að þessar 59 þús. krónur, sem til
hans gengu, sje mikil upphæð. En svo var
mál með vexti, að þegar athuguð voru eldstæði skólans, ofnar og eldavjelar, þá
kom í ljós. að svo illa var frá þeim gengið. aö stórra umbóta þurfti og vafi á,
bvort skólahúsiö fengist vátrygt með sama
fyi irkomulagi. Heildarviðgerð lief'ði kostað mikiö, og því þótti rjettara aö setja í
húsið miðstöðvarhitavjel. sem hvort sem
var befði komið þar fyr eða síðar. Eldliættan er auövitað miklu minni.
Um kostnaðinn. sem af þessu leiddi, er
ekki liægt að damia um. nema .með því að
liafa reikningana fyrir sjer. Skal jeg senda
þá til liv. fjvn. Jeg álít. að rjettara liafi
verið að láta heildarviðgerð fafa fram.
úr því ekki varð hjá viðgerð komist. Annars er jeg þakklátur háttv. fjvn. Xd.. sem
liafði ekkert viö þessa fjárveitingu að atliuga. þó há væri. Sömuleiðis hv. fjvn.
Ed.. bví ef'tir því sem f'rsm. liennar (EA)
fórust orð. þá er hann beinlínis þakklátur fyrir, að það var gert.
Þá skal jeg síðast minnast á skrifstofukostnaö húsageröarmeistara. Það er ekki
liægt að komast hjá því. að húsagerðarmtistari liafi skrifstofu. Hann liefir mikið með höndum. þar á meðal stórbyggingar. eins og t. d. Landsbankahúsið. Það
liggur í hlutarins eöli. að ekki er hægt að
ætlast til. aö hann greiði kostnaðinn af
skrifstofu sinni af launum sínum, en án
skrifstofu er ekki liægt að ætlast til, að
hann geti gert liinar ýmsu teikningar og
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int af hendi þau margvíslegu störf. sem
á lionum hvíla.
Nkal jeg svo eigi fara fleiri oiiiuin uni
þetta aö sinni.

AtvinnumálaráSherra (KIJ): Hv. f.jvn.
byrjar álit sitt á því, að hún hafi ekkert
haft sjer til stuðnings í starfi sínu, nema
greinargerð stjórnarinnar, sem verið hafi
harla ófullkomin. Jeg hefi borið frumvarp
stjórnarinnar sainan við greinargerðir frv.
undanfarin ár. og sje ekki annað en
að greinargerð sú. er fylgir þessu frv., sje
fult eins glögg og áður hefir verið. og að
minsta kosti sæmileg. En það er satt. að
síðan um 1911 hefir greinargeröum með
frv. hrakað mjög. Gildir það bæði stjórnarfrumvörp og ekki síður þingmannafrumvörp. Hvers vegna það er. skal jeg ekki
frekar minnast á. en þetta er nú svo. Jeg
viðurkenni. að það er nauðsynlegt. að
hverju frv. í'ylgi ítarleg greinargerð. Og
jeg get lofað fyrir mitt leyti. a& ei’ jeg
á nokkuin ]>átt í ]>ví að undirbúa f.jáilagafrv. aftur. þá skal jeg taka þetta til
greina. En það er einkennilegl. að Xd.
sendir ekki til Ed. þau skjöl. er snerta
málin. eða þá að Ed. gi'iigur ekki eftir
þeim li.já Xd. Er þar einhver rígnr á milli.
eða livað.’ l’að liefði verið nauðsynlegt.
að þau skjöl. sem fjvn. Xd. fjekk nieð
þessu máli. liefðu gengið til fjvn. Ed..
svo hún gæti betur áttað sig á hinum einstöku liðum frv.
l’t af þessum 2000 kr., er veittar höfðii
verið til frjettastofunnar áður en jeg tók
við. skal jeg geta þess. að jeg f.jekk ítrekufi tilmæli um að veita á ný 2000 kr. til
hennar. en .jeg taldi rjett að vísa til þingsins þeirri umsókn. er nú liggur fyrir. Nvo
er að s.já. eftir ummælum f.jvn. X’d. og
Ed., að þær greini mjög á um þetta at-

riði. Fjvn. brýnir fyrir stjórninni að hafa
til sem nákvæmastar skýrslur um markaðshorfur, en fjvn. Ed. er því algerlega
ósamþykk og vill ekkert láta gera. Ef
báðar nefndirnar lialda fast við þessi ummæli sín. hvorri á stjórnin þá að Jilýða?
Það mun venjulega litið svo á. að Xd.
eigi að hafa meiri áhrif í þessuni efnum.
og ,.faktiskt“ hefir hún þaS. En jeg býst
þó við. að Ed. þykist vera jafnrjettliá og
X’d. En í þessum efnum skal jeg fara að
ráðum fjvn. Ed. og veita ekkert f.je til
þessarar frjettastofu. En skýrslur þær. sem
sendiherra vor í Kaupmannahöfn send’r
stjórnarráðinu. má halda áfram að senda
verslunarráðinu. og koma þannig nokkuð
á móti óskum fjvn. X’d.
I’á vil jeg minnast nokkuð á einstök atriði þessa frv.
I’að er þá fyrst Nkeiðaáveitan. I’egar
farið var að grafa í fyrravor. það sem
eftir var af skurðinum. kom það þegar í
I.jós. að 'pað verk myndi verða mjiig erfitt
og dýrt. þar sem eintóm klöpp var fyrir.
Yegamalastjóri taldi. að verkið yrði dýrt.
en þennan (>00 metra skurð. sem eftir
var. yrði }>ó' að grafa. því annars væri
alt verkið ónýtt. Yar því ekki um annað
að gera en ljúka við verkið.
l’m brimbrjótinn í Bolungarvík get jeg
sagt hið sama h.jer og jeg sagði í X’d.
1>i imbrjótur þessi varð miklu dýrari en
upphaflega var búist við. Ilann varð víst
57 þús. kr„ en liafði áður verið áætlaður 38
]>iis. kr„ og ]>ó víst enn minna upphaflega.
NtjórnarráSinu bárust skeyti frá forstjóra
verksins, dönskum manni, er til þess liafði
verið ráðinn af Krabbe vitamálastjóra.
Enn fremur frá Hólshreppi og frá vitamálastjóra. Nögðu þeir, að verkið myndi
stöðvast. ef ekki væri veitt meira til þess.
Ntjórnin sá sjer því ekki fært að neita um
fjeð og veitti til þess 8000 kr.
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Tel jeg mjög heppilegt, að hún gerði
það, eins og komið er. því að garðurinn
brotnaði niður, og hefði stjórnin neitað
fjárveitingu, svo garðurinn liefði ekki
orðið fullgerður, þá hefði því verið um
kent og stjórnin sökuð um það. að hafa
ekki veitt fjeð.
Það er liart, að svona þurfi að fara
um dvr mannvirki, en það er því miður
ekki nýtt, að svona fari hjá verkfræðingunum. Höfum vjer orðið sorglega reynslu
fyrir því. Má. auk brimbrjótsins í Bolungarvík, nefna fyrirhleðsluna hjá Ilvanneyri
við Siglufjörð. bæjarbryggjurnar á Akureyri o. fl. Sem sagt. þessi fjárveiting var
talin óhjákvæmileg, og því veitti stjórnin liana.
Þá spurði hv. frsm. fjvn. (EÁ) um
]>að. livers vegna stjórnin liefði keypt uppdrættina af mómýrunum. Jeg skal svara
því. þó það reyndar sje skýrt í atiiugasemdum stjórnarinnar við frv. Einar Benediktsson hafði fengið enskan verkfræðing
til að gera þessa uppdrætti. Yildi 'svo
Einar selja þá og fullyrti. að fyrverandi
atvrh.. P.jetur liritinn Jónsson. liefði gef'ið sjer vilyrði fyrir því. að þeir yrðil
keyptir. Þetta komst ]>ó ekki í framkvæmd
áður en atvrh. P.jetur Jónsson dó. en
talsverðar líkur fyrir því. að I’jetur sál.
Iiefði gefið þetta loforð. Þetta'kom svo 1 il
t'.jvn. Xd.. er l.jet það álit sitt í ljós. að
ef' Pjetur heitinn liefði lofað þessu. þá
væri sjálfsagt að efna það. Þessi uppliæð
var því borguð út. þó jeg gerði það nauðugur. því .jeg býst varla við því. að af
þes.sum uppdráttum geti orðið neitt verulegt gagn.
Þá er það viðaukatill. frá mjer á ]>skj.
301. er jeg vil fara um nokkrum orðum.
A henni stendur svo. að vatnsveitan hjer
í bæ hefir revnst mjög ófullnægjandi. svo
Alþt. 1923, B. (35. löegjafarþlne).

bæjarstjórnin hefir ákveðið að auka vatnsleiðsluna að mun. Gerði hiin síðan út
mann til að fá lán. og vildi svo vel til,
að bærinn átti kost á láni í ,,Bikuben“,
og ]>að með tiltölulega góðum kjörum, eða
ófú'ý vöxtum og greiðslu á 20 árum. Eru
]>etta betri kjör en bærinn og jafnvel landið liefir mátt sætta sig við á síðustu undanförnum árum. En skilvrðið fyrir því, að
lán þetta fengist, var það, að ríkið ábyrgðist það. Fjekk svo stjórnin beiðni um það
frá bæjarstjórninni. Stjórnin taldi liag
bæjarins svo góðan, að engin ástæða væri
til að neita um ábyrgðina, og veitti hana
]>ví. Þetta gerðist í nóvember. En það
gleymdist að leita samþykkis fyrir þessari
ábyrgð í fjáraukalögunum fyrir árið 1922.
En stjórnin var mint á það í Xd. við
framhald 1. umr. fjárlaganna, og er því
samþykkis leitað nú. samkvæmt gefnu loforði. En þar sem fjvn. hefir ekki liaft
tækifæri til að atliuga það. má atkvgr.
um það bíða til 3. umr., og óska jeg eftir
því, að það verði gert.

Prsm. (Einar Árnason): Jeg skal ekki
vera langorðiir. Yildi þó g.jarnan fá nánari skýrslur um einstök atriði hjá hæstv.
stjórn.
Ilæstv. forsrh. (SE) skýrði frá ferðalagi augnlækiiis til Austfjarða. en jeg er
ekki vel ánægður með ]>á skýrslu. Mjer
fanst það ekki koma nógu greinilega fram,
hvers vegna ekki var hægt að nota það
fje til þessarar ferðar, sem veitt var í
fjárlögunum.
Þá virtist m.jer hæstv. forsrh. líta svipuðum augum og jeg á það. að legkaup
yrði tekið upp til að standast þann kostnað. er af uppfyllingu kirkjugarðsins leiðir. Yænti jeg þess vegna. að stjórnin geri
eitthvað í því efni. Hann tók það fram,
32
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að landinu bæri skylda til aö leggja til
land í grafreitinn. Það er rjett. en uni
uppfyllinguna gæti frekar verið vafi.
Þá er það húsagerðarnieistari. Mjer fanst
eigi koma fram næg skýring á því. livort
hann hefði gert uppdrætti fyrir einstaka
menn. og hvort sú borgun. er liann hefði
tekið fyrir það, hefði verið notuð til aö
bera upp kostnað ríkissjóðs á þessum lið
Vil jeg gera ráð fyrir, að það hafi verið
gert og það, sem inn hefir komiö, látið
ganga upp í skrifstofukostnaö. Það er
rjett, sem liæstv. atvrli. (KIJ) tók fram.
aö það er farið orðum um það í nál., að
nefndin hafi eigi fengið í liendur þau
skjöl og skilríki, sem nauösynlegt var. að
fvlgdu frv. En þó að nefndin kveði svo
að orði um greinargerðina, aö hún sje
eigi fullkomin, þá er eigi þar með sagt, að
hún sje eigi sæmileg eftir ástæöum. Greinargerðir eru tæplega nokkurn tíma svo
skýrar sem skjölin sjálf. sem þa-r eru
bygðar á. Xefndin sneri sjer til nefndar
þeirrar. er um málið hafði fjallað í liáttv.
Xd.. viðvíkjandi einstaka skjölum. sem
fylgja áttu frv.. en fjekk þaö svar. að
Xd.-nefndin liefði engin slík skjöl og lo'fði
aldrei fengið þau. Ilafði því Ed.-nefndin
eigi annað sjer til stuönings en greinargeröina.
Þá mintist hæstv. atvrh. á ágreining
þann, er væri á milli nefnda Ed. og Xd.
út af orðum, er fjellu í nál. Xd. um styrk
til Verslunarráðsins. Var nefnd þessarar
hv. deildar í vafa um. hvernig skilja bæri
uinmæli hv. nefndar Xd., og sló varnagla
í nál. við því, að stjórnin setti upp sjerstaka utanríkismálaskrifstofu til þess að
afla þekkingar á markaöi og markaðshorfum erlendis. Álítur nefndin, að hægt sje
að láta við þaö sitja. sem nú er, enda mun
sendiherra vor í Kaupmannahöfn geta
látið í tje upplýsingar þær, sem nauösyn

legar eru um slík mal. Ef hattv. fjvn. Xd.
ætlast til, að liæstv. landsstjórn leggi fram
sjerstaklega fje til þessa. þá hefði betur
átt við. að hún hefði komið fram með
till. um það við fjárlögin. En það liefir
nefndin eigi gert. og þegar af þeirri
ástæðu er Ed.-nefndin þessu mótfallin, því
hún álítur eigi rjett. aö hæstv. landsstjórn
láti upp á sitt eindæmi fje út í þessu
skyni.
Þá kem jeg aö Skeiðaáveitunni og brimbrjótnum í Bolungarvík. Jeg mintist á
þessi mál áður. til þess að fá frekari upplýsingar um þau. Mál þessi eiga í rauninni margt sammerkt. Þau ætla bæöi seint
að taka enda. Ilafa áveiturnar austanfjalls
yfirleitt fengið endalausar fjárveitingar.
enda eru þær komnar langt fram úr áætluii.. Er mikil ástæða til að fara gætilega.
er um slík fyrirtæki sem þessi er að ræöa.
og liafa þau sem traustust og vanda seni
best til þeirra þegar í upphafi. Er hið
sama um brimbrjótinn og flestar hafnargerðir vorar að segja. Þar viröist alt fje
fara í sjóinn. Segi jeg þetta eigi til þess
að ásaka lia-stv. landsstjórn. en aöeins til
þess að benda á. hve nauðsynlegt þaö er
að vanda til slíkra fyrirta-kja. Ineði hvað
snertir hæfa menn og góðan undirbúning.
I’m íiiómýrarnar skal jeg eigi fjölyröa,
úr því að loforð hefir legið fyrir um
kaup. enda þótt nefndin hafi eigi trú á
því, að þessir uppdrættir komi nokkurn
tíma að liöi.
Að endingu skal jeg taka það fram. aö
bólað befir á því undanfarin ár. aö
landsstjórnir vorar. — eigi sjerstaklega sú
stjórn. sem nú situr að völdum. — hafa
leitað uin ýms mál álits og tillagna fjárveitinganefnda Alþingis, og veitt fje til
ýmsra manna og fyrirtækja með álit nefndanna í bakhöndinni. Ættu fjárveitinganefndir Alþingis sem minst að gera af
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slíkum tillögum, eða láta uppi álit sitt
þannig. án þess aö þinginu gefist kostur á
að fjalla um málin.

Forsætisráðherra (SE): Út áf ummælum liáttv. frsm. (EÁ) um liúsagerðanneistarann vil jeg taka frani. að mjer
er t. d. kunnugt um, að liann hefir unnið
fyrir Landsbankann, og er gert ráð fyrir.
að borgun verði tekin fyrir það, og verður þá greiddur af því skrifstofukostnaður
og aðstoð. eftir því sem það lirekkur.
Framvegis mun og tekin borgun fyrir ýms
önnur störf, sem húsagerðarmeistari vinnur fyrir aðra að fyrirlagi stjórnarráösins.
Það er sjerstaklega um eitt atriði í nál.
hv. fjvn.. sem jeg vildi fara nokkriun oröum. IIv. nefnd kveðst eigi geta verið sammála ummælum í nál. liv. fjvn. Xd.. er
liita aö því að hvetja landsstjórnina til
að setja upp utanríkismálaskrifstofu til
að líta eftir verslunar- og markaðshorfum
í útlöndum. Jeg vildi aðeins taka það
fram. aö það er altaf mjög varhugavert
fvrir hvaöa þjóð sem er. og þá engu síður íslensku þjóðina en aðrar þjóöir. að
vera of andvaralaus um utanríkismál sín.
Álít jeg ]>að algerlega óhjákvæmilegt fyrir þjóðina aö senda menn út á skrifstofur utanríkisráðuneytis Danmerkur. eða
annara landa. til þess að afla sjer nauðsynlegrar þekkingar á þesskonar málum.
Því er nú svo variö. að sem stendur
liöfum vjer trúnaðarmann í utanríkisráðuneytinu danska. sem sje Jón Krabbe. Er
það alveg sjerstaklega góöur maður í slíka
stööu. og vandfenginn maður með annari
eins þekkingu og skilningi á málum vorum. er út vita. Er mjer sönn ánægja að
segja þetta hjer á þessum staö. En einhvern tíma rekur að því. að maður þessi
láti af þessum störfum. og álít jeg það

hina mestu óhæfu. ef eigi er þá til neinn
maður með þjóðinni, er næga þekkingu
hefir á málum þessum til þess að geta
tekiö við þeim. Er það hið mesta hirðuleysi um hag landsins, að veita eigi fje
til þess. að einliver fær maöur afli sjer
sjennentunar á þessu sviði. Álít jeg alveg
bráðnauðsynlegt að hafa mann til að
annast þessi mál í Danmörku, en jeg álít
það jafnnauðsynlegt að hafa slíkan sjerfróðan mann lijer heima. En nú sem
stendur er lijer enginn slíkur maður.
Stjórnin hefir gert alt, sem hún liefir getaö. til þess að lialda utanríkismálunum
sem mest út af fyrir sig, og hefir í því
efni lialdiö áfram í sömu áttina og þegar
var byrjað á, en hún hefir því miður eigi
liaft á aö skipa manni með sjerþekkingu
á þessum málum til þess að annast þau.
Tek jeg þetta fram út af ummælum hv.
fjvn. í greinargerð liennar. svo að Alþingi
geri sjer það ljóst. hversu afarþýðingarmikið mál þetta er fvrir íslensku þjóðina.
eigi síður en aðrar þjóðir.

Jónas Jónsson: Sumt af því. sem jeg
ætla mjer að segja um þetta mál. verður
að nokkru leyti endurtekning á því, sem
háttv. frsm. ( EÁ i hefir sagt.
I raun og veru var eigi nema ein leið
fyrir nefndina í niáli þessu. en hún var
sú. að segja já og amen. því allar fjárhæðirnar í frunivarpinu eru þegar greiddar. nema ein. Og það má segja þaö. að
flestar liafi fjárgreiðslurnar verið nauðsynlegar og sumar lofsamlegar. Jeg vildi
]>ó leyfa mjer að beina þeirri spurningu til hæstv. forsrh. (SEi. hvort hann
geti eigi hugsað sjer. að það hefði mátt
fara öðruvísi að hvað viðvíkur bvggingu
prestssetursins á Mælifelli. Er ómögulegt aö
neita því. að ef verja skal úr ríkissjóði 30
32*
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þúsundum króna til þess aÖ endurreisa
livert prestssetur, er brennur eða lirörnar.
þá er þaö dýr saga. Getur slíkt oft komið
fyrir, enda eru sum prestssetur á landi
hjer í liörmulegu ástandi. og na-gir í því
sambandi að minna á Bergþórshvol. En
fjárhagur landsins leyfir ekki margar slíkar byggingar. Hefði eigi veriö úr vegi að
athuga, hvort einhver bóndi í sókninni
hefði veriö fáanlegur til þess að lofa
prestinum að búa hjá sjer. Tel jeg eigi
ósennilegt, að fengist hefðu samningar við
einhvern um þetta. Það er eigi mitt álit. að
þessi eina fjárveiting verði til þess að
setja landið á hausinn. en lnettan er. að
fleiri slíkar fjárv. renni í sama farið
Þá vildi jeg minnast nokkrum orðum á
fjárveitinguna til kirkjugarðsins í Reykjavík. Alít jeg þaö hina mestu nauðsyn að
takniarka fjárgreiöslu til lians. enda er
það athugunarvert. hvort eigi sje rjett að
koma með frv. um hækkun legkaupsins.
Væri þá rjettast, að lnestv. landsstjórn
kæmi fram með þaö frv. Að vísu má segja.
að eigi sje um legkaup að ræða annarsstaðar á landinu en í Reykjavík. en legkaup þetta er hverfandi lítill liöur í þeim
gífurlega útfararkostnaði. sem á sjer slað
lijer í bæniini. Er ólnett að segja. að
meöaljaröarför kosti um 700 krónur. Þar
af leiðir, að þó að legkaupið Inekki eitt
hvað. þá veröur það þó altaf lítill lilir,i
at' hinum mikla kostnaöi við jarðarfarirnar. Annars væri rjettast að koma fram
meö frv. á þessu þingi. sem væri miðað
við. að kirkjugaröurinn bæri sig. Held jeg.
aö sú hækkun á legkaupi, sem slík !ög
hefðu í för með sjer, yrði ei tilfinnanleg.
þar sem það er hverfandi kostnaður viö
útfarir. Finst mjer að Reykvíkingar ættu
að gera jarðarfarirnar ódýrari með öðru
en lágu legkaupi.

Þá vildi jeg nunnast nokkrum orðuin
á mómýrarnar. Stjórnin hefir keypt, sökum ádráttar frá fyrverandi stjórn. kort
af mómýruni á Islandi fyrir 5000 krónur.
Seljandi var Einar Benediktsson skáld.
Jeg álít þessi kort gersamlega þýðingarlaus og fjenu kastað í sjóinn. Yildi jeg
vita, livort stjórnin var lagalega bundin
viö þennan samning.
Hæstv. forsrh. (SE) tók það fram, að
lionum væri eigi kunnugt um, hvort ríkissjóöur hefði nokkum tíma fengið tekjur
af störfum liúsagerðarmeistara fyrir einstaka menn. Jeg skal taka það fram. að
jeg þekki þennan mann og veit. að liann
er mjög duglegur maður. Jeg geri því ráð
fyrir, að hann lnifi unnið meira eða minna
fyrir aðra. Er mjer t. d. kunnugt um það.
aö hann liefir gert uppdráttinn aö Eimskipafjelagshúsinu og sjeð um byggingu
þess. Alít jeg, að eigi sje vafi á því. að
þeir. sem eru í þjónustu landsins sem
fastir starfsmenn, verði aö láta það, sem
þeir fá fyrir verk sín er svipað stendur á
og lijer. renna í landssjóö.
Þá kem jeg að 2. gr. stjfrv.. viðvíkjandi
laiinaviðbót til sendiherra vors í Kaupmannahöfi). Emla þótt uppbót þessi hafi
verið veitt heimildarlaust, þá hefi jeg þó
skrifað undir nál. án fyrirvara. af því að
annað var í raun og veru þýðingarlaust:
þessu veröur ekki breytt lijeöan af. En jeg
er yfir liöfuð mjög óánægður með alt
skrifstofuhaldið. Jeg geri að vísu ráð fyrir því. aö maður þessi standi vel í stöðu
sinni. En sendiherrastaðan var altaf óþörf
og efnt til hennar af fordild. En á það
mun jeg minnast seinna.
Þá vildi jeg segja nokkur orð út af
ræðu hæstv. forsrh. (SEk Jeg er honum
alveg sammála um það. að nauðsynlegt sje
að búa vel um utanríkismálin. En jeg er
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honum algerlega ósammála um þá sögulegu hlið þessa máls. Jeg er sammála
hæstv. ráðherra (SE) um það, að ungir
menn eigi að læra erlendis. svo a<5 þeir
geti síðar komið fram fyrir landsins hönd.
en liins vegar get jeg eigi s.jeð. að það s.jc
sjálfsagt, að þeir leiti allir til dönsku
stjórnarskrifstofanna í því skyni. J<g efast
iim, að mikið sje við það unnið. Yjer höfum
nú góðan mann. skrifstofustjóra Krabbe. er
öllum kemur saman um. að geti annast
mál vor í Kaupmannahöfn. Yitanlega kemur einhvern tíma að því. að annar verður
að taka við af honum. en til þess að
nndirbúa eflirmanninn þarf ekki að hafa
skrifstofu. sem kostar landið um 40 þús.
kr. á ári. Jeg er því. eins og .jeg lók
fram, m.jög óánægður með fyrirkomulag
sendiherraskrifstofunnar. Yjer höfum í
Kaupmannahöfn gegnan mann til þoss að
annast þessi störf, auk þess sem ráðherrarnir fara þangað við og við. En úti í
hinum stóra heimi höfum vjer enga fulltrúa. Þegar að því kemur. að v.jer tökuin
að oss utanríkismál vor að öllji leyti. þá
er óhugsanlegt. að v.jer getum það með
því ástandi. sem nú er. að v.jer eigum engan
mann. sem getur tekið slíkt starf a5 sjer.
sakir vankunnáttu í erlendum málum. Ef
til alþjóðafundar kæmi. þá tel jeg mjög
vafasamt. að vjer höfum nokkurn mann.
sem kann þolanlega ensku. hvað þá lieldur mál stjórnmálanna, frönsku. -Teg vil því
fara alt öðruvísi að en gert er ráð fvrir
í stjfrv. Englendingar láta sonu sína
ganga í sjerstaka skóla í París í þrjú ár.
til þess að búa sig undir starf sitt á þessn
sviði. En .ieg hafði lnigsað m.jer. að við
gætum notað þá menn. sem hert hafa til
þessara mála. heima fyrir. sem sýslumenii
eða dómara eða skrifstofustjóra í st.jórnarráðinu. og sent þá út. þegar þörf
krefur, í stað þess, sem nti er, aö halda

menn ytra með ærnum kostnaði, sem geta
eigi komið fram hjá stórþjóðunum fyrir
okkar hönd, sökum ónógs undirbúnings.
Jeg geri ráð fyrir. að jeg sje í minni
hluta með þessa skoðun, en jeg fæ ef til
vill t.ækifæri til þess að gera nánari grein
fyrir henni síðar.
Þá vi! .jeg koma að öðru atriði. Það er
farið að viðgangast. að st.jórnin beri ýms
vandamál undir nefndir, en láti þau ekki
koma til þingsins kasta. Og þetta eru oftasj mál. sem helst þyrftu að vera opinber.
Þetta er ekki nýtt hjá núverandi stjórn:
óvaninn er orðinn gamall. en það er ftdl
þörf á því að setja loku f.vrir hann. úleð
þessu er vald þingsins rýrt að miklum
mun: það fær aðeins að samþykkja eftir
á það. sem lofað liefir verið af einhverri
nefnd bak við þingið.
Þá kem jeg að ábyrgðinni fyrir Reyk.javíkurbæ. Jeg er ekki allskostar ánægður
nirð hana. Jeg vii ekki neita því. að
Reykjavík var nauðsynlegt að fá lánið og
að það f.jekst með sæmilegum kjörum. En
á þessum tíma stóð svo sjerstaklega á. að
Reykjavík verðskuldaði ekki. að stjórnin
gerði þetta fyrir hana. Stjórnin viltli fá
að breyta liúsi. sem hún átti, Xýborg. til
þess að hægt væri að nota það fyrir vínverslunina, en til þess þurfti levfi byggingarnefndar. En þessu Ieyfí var neitað
án þess að nokkur ástæða væri til þess;
bærinn græddi ekkert á þeirri neitun.
Þetta varð til þess. að landið varð að
ganga að okurleigu hjá einstökum mönnum fyrir þessa verslun og hefir tapað
á þessii stórfje. Jeg hefi heyrt. að heimtað hafi verið 20 þús. kr. í leigu í upphafi
fyrir eitt húsið. -Teg veit ekki. hvort
leigan varð svo há endanlega. en samt
varð hún fyrir ofan alla sanngirni. Jeg
verð að lýsa yfir því, að ef jeg hefði
liaft vald til þess sem þm. að neita eða
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veita þessa ábvrgð, þá hefði jeg hiklaust
sagt, að Reykjavík verðskuldaöi ekki þessa
hjálp, úr því að hún hefði beitt landið
þessu lúalega bragði. Og það verður að
koma í veg fyrir, að slíkt geti átt sjer stað
framvegis. Það er aðeins fyrir seinlæti.
að jeg er ekki kominn fram með frv. í
þessa átt, en það kann að koma. Að vísu
býst jeg við. að slíkt frv. yrði felt. því
að það er nú orðinn siður hjer í deildinni
að fella skynsamleg frumvörp. sem mið:
t il þjóðarheilla. Jeg vil ekki sakast um
orðinn hlut. en framvegis má það ekki
eiga sjer stað. að Reykjavík verði veitt
sjerstök lljálp. ef hún seilist til þess að
vinna landinu tjón. án þess að vinna
sjálfri sjer gagn um leið.

Forsætisráðherra (SE): -Teg er sammála háttv. 5. landsk. þm. (J.J ). að það
s.je sjálfsagt, að það, sem húsagerðarmeistari vinnur fyrir aðra />g unnið er á skrifstofutíma hans, gangi í ríkissjóð. Akveðið hefir verið t. d. að krefjast þess. að
Landsbankinn greiði fyrir vinnu lians við
Landsbankahúsið, og verður því fje varið
til þess að greiða skrifstofukostnað hans
og fleira.
Þá kem jeg að prestssetrinu á Mælifelli.
•Teg veit. að það er of dýrt að reisa
prestssetur fyrir 30 þús. kr.. og það þó
að aðeins sje tekið tillit til prestsins. Leigan verður 4fi eða 1200 kr.. og prestar
hafa ekki laun til þess að greiða svo háa
húsaleigu. (>g jeg skal upplýsa það. að
enn er ekki búið að ákveða, hvað presturinn skuli greiða. En þessi mikli kostnaður
stafar aðallega af dýrum flutningi. A
iiðru prestssetri hefir einnig brunnið. og
þárf að reisa af nýju. Það er á Dvergasteini. .Teg hefi heitið prestinum 10 þús.
kr. láni og 5 þús. kr. styrk. Jeg álít. að

prestssetur rnegi varla kosta meira. vegna
húsaleigunnar.
Jeg er sammála háttv. þm. (JJ) um. að

nauðsynlegt sje að hafa mann í London
L’m sendiherrann vil jeg taka það fram
að nafnið er meira en formsatriði. því að
þeir. sem eru sendiherrar, eiga alstaðai
aðgang að og geta talað og samið við lá
menn í hverju ríki. sem ráða mestu. og ei
það ólíkt liægari aðstaða en að verða að
snúa sjer til undirmanna þeirra. Aljei
þótti-va-nt um. livað liv. þm. (-JJi sýndi
mikinn skilning á því. að nauðsyn bæri til
að gera mikið fyrir utanríkismálin. og jeg
liehl. að okkur beri ekki svo mikið á milli
í raun og veru. Jeg er lionum sammála
um það. að þessir menn þurfa að la-ra
heimsmálin og venjast við þau störf. sem
þeim verða falin.
Yiðvíkjandi sendiherra okkar í Danmörku vil jeg geta þess, að hann hefir
orðið okkur að mjög miklu liði. TTann
hefir verið sendur í fleira en eitt land. t.
d. til Spánar og Englands. og nú síðast
til Xoregs. vegna kjöttollsins. og þar hefir
hann sýnt mikla festu. eins og skjöl málsins munu sýna, þegar þau verða lögtS fram.
Sammála er jeg háttv. þm. (JJ) um
það. að ekki sje heppilegt að fá aðeins
tillögur fjárveitinganefnda um ýms mál.
en leita ekki til þingsins. Mnn þetta stafa
frá stríðsárunum. þegar eðlilega varð að
gefa svo fljót svör. að ekki vanst tími til
að snúa sjer til alls þingsins. en sjálfsagt
er að bregða sem fyrst frá þessum vana.
T’m ábyrgðina fyrir Reykjavíkurbæ hefi
jeg lítið að segja. Þörfin var svo mikil og
kjörin svo góð, að sjálfsagt var að veita
ábyrgðina. Það hefði líka að sjálfsögðu
verið leitað til þingsins. ef tími hefði
unnist til þess. En auðvitað var sjálfsagt
að leita sainþvkkis þingsins á eftir,

!

í

509

Lagafrumvörp samþykt.

510

Fjáraukalög 1922.

Jon Magnússon: Mjer heyrðist hæstv.
atvrli. (KIJ) halda því fram. að fyrverandi stjórn hafi gefið vilyrði nm að kaupa
mómýrauppdrættina af Einari Benediktssyni. Þetta hefir átt að gerast meðan jeg
var utan. og vissi jeg ekkert um þetta
mál fyr en jeg heyiði eitthvað talað um
það í vetur. En það sanna í þessu máli
mun vera það. að Pjetur heitinn Jónsson lofaði Einari Benediktssyni að
leggja málið f'yrir þingið með ineðinæluin
sínum. Þetta hefir fyrverandi fjármálaráðherra (MO) sagt mjer. Annað vilyrði
liefir ekki verið get'ið. og vnr núverandi
stjórn vilanlega á engan liált biindin við
þetta.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Háttv.
frsm. (EA ! kvartaði yfir því. að ekki
hefðu verið lögð fram skjöl viðvíkjandi
þeim inálum. sem frv. fjallar um. en það
er víst. að viðvíkjandi tveim þeirra hafa
verið send hingað skjöl og önnur hafa
verið boðin fram. Xefndin í Xd. hafnaði
að minsta kosti skjöluin viðvíkjandi mómýrauppdráttakaupunum og sagðist hafa
sjeð þau nógtt oft. sjer til leiðinda. Ef
nefndin í þessari háttv. deihl hefir nieira
gantan af þessum skjölum. þá er velkomið
að hún fái þau. Þá hefir verið spurt um.
hvort seljandi mundi hafa unnið mál. ef
hann hefði höfðað það út af þessu. en jeg
held. að svo hefði áreiðanlega ekki orðið.
Háttv. 4. landsk. þm. i JM ) upplýsti. að
Pjetur heitinn Jónsson hafi aðeins lofað
meðmælum sínum. og get jeg vel trúað.
að svo hafi verið. En um þetta vissi stjórnin ekki. Einar Benediktsson hjelt því fast
fram. að um fast loforð til kaupa hafi verið
að ræða, og þóttist gahhaður. ef kaupin
gengju ekki sanian. Jeg rjeðist því í kaupin. en hitt var mjer ljóst. a<5 seljandi hefði
ekki unnið málið fyrir dómstóliun. Það

hefði ekki komið .til mála. Annars er mjer
sjálfum eðlilega alveg ókunnugt um þetta
mál. en hlutaðeigandi skrifstofustjóri hefir
samið athugasemdirnar hjer að lútandi.
Háttv. 5. landsk. þm. (JJ) mintist á
ábyrgðina fyrir Reykjavíkttrbæ. og mjer
skildist. að hann væri henni ekki með öllu
saniþykkur. En það var óhjákvæinilegt að
ganga í þessa áhyrgð. Lánið var bæniun
biáðnauðsynlegt og kjiirin ágæt. Jeg er
háttv. þm. sannnála um það. að það liaíi
verið ósanngjaiint að neita landinu að
hreyta Xýborg. og það hefir bakað ríkissjóði mikiö (jón. Jeg 1 ók þelta fram við
borgarstjóra. en hann liafði gert sitt ílrnsín til þess. að leyf'ið yrði veitt, og var
því ekki rjett að neita lionum um lánið
eða hita bæinn í heild sinni gjalda þessarar undarlegu
ósanngirni einstakra
nianna.
I’m vald fjárveitinganefndanna skal jeg
geta þess. að jeg er háttv. þm. (JJ) sammála. Þessi vani er frá stríðsárunum. eins
osr hæstv. forsrh. ÍSEi tók fram. en nú
er hann að leggjast niður. Sjerstaklega
skal jeg benda á. að stjórninni er enginn
styikur í því að leita til nefnda nú. þar
sem kosningar standa fyrir dyrum og óvíst
er. hvort þá verða sönut menn í þessum
nefndum. Þessi vani er því nú að verða ..en
Saga blot.“ og á líka að vera það.

Jón Magnússon: Það er aðeins formleg athugasemd til stjórnarinnar. Jeg tek
ef'tir því. að till. um ábyrgðina er frá
atvili.. en ætti samkvæmt venju að koma
frá fjrh. Þrtta er ekki þýðingarmikið. en
jeg tel rjettara frá formsins hlið, að slíkt
komi frá fjrh.
Frsm. (Einar Árnason): Jeg sje ekki
ástæðu til að tala frekar unt þetta mál
nú. því jeg þarf engu að svara út af þeirn
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sem þeir ná yfir mómýrar á svæðinu milli
Þjórsár og Hítarár í Hnappadalssýslu.
Annars ætlar nefndin ekki að leggja neinn
dóm á það, hvort uppdrættir þessir muni
nokkurn tíma koma að notum. en þótti
hins vegar rjett að geta þessa. Þá er að
minnast á brtt. hæstv. atvinnumálaráðherra (Kl.T > um. að þingið heimili landsstjórninni að ábyrgjast lán Reykjavíkurb.æjar til vatnsveitu. er nemur þó miljón
króna. Xefndin sjer ekki. að hjá því verði
komist að samþykkja þessa tilliigu. þar
ATKVGR.
sem stjórnin hefir þegar fyrir nokkru
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
gengið í þessa ábyrgð. En nefndin vill
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
taka það fram um leið. að bún telur ekki
Rrtt. 291 samþ. með 9: 3 atkv.
rjett. að stjórnin takist á hendur ábyrgð3. gr.. svo breytt. samþ. nieð 10 shlj. alkv.
ir fyrir hönd ríkisins. nema heimilað bafi
4. gr. samþ. með 11 slilj. atkv.
áður verið al' Alþingi. Þetta vill hún
5. gr. samþ. með 10 slilj. atkv.
leggja áherslu á. f þessum svifum hefir
fi. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
koniið fram brtt. frá hv. þm. Vestm. (KFvrirsögn samþ. án atkvgr.
tE). er fer fram á að hækka læknisvitjunarFrv. vísað til 3. unir. með 11 shlj. atkv.
styrkinn til Flateyjarhjeraðs úr fiOO kr. upp
í 900 kr. Xefmlin liefir ekki liaft tækifa-ri
til að bera sig saman um þessa tillögu. en
b.vað mig snertir persónulega. þá hefi jeg
,\ 37. fundi í Ed.. miðvikudaginn 11.
ekkert sjerstaklega á móti henni. og jeg
apríl. var frv. tekið til 3. u m r.
býst við. að nefndinni s.je það heldur ekkert kappsmál. hvort stvrkurinn verður (100
Forseti tók málið.af dagskrá.
eða 900 krónur.

umræðum, sem hjer hafa.orðið, því að þa- •
hafa að mestu snúist um að skýra ýmsa
liði í fjáraukalagafrv. Vænti jeg því, að
háttv. deildarmönnum sjeu orðnir þeir
fyllilega ljósir.
Ef brtt. á þskj. 291 verður samþykt.
hlýtur fjárhæðin í 1. gr. að breytast. Verður því að líta svo á, að skrifstofan hafi
heimild til að breyta henni samkvæmf
atkva-ðagreiðslnnni.

A 38. fundi í Ed.. fimtudaginn 12.
apríl. var frv. aftur tekið til 3. u m r. i A.
309. 301. 327).

Frsm. (Einar Ámason): Út af ummælum hjer í deildinni við 2. umr. þessa
máls, um uppdrætti af mómýrum. skal jeg
geta þess, að atvinnumálaráðherra hefir
sent þá nefndinni til athugunar. Eru uppdrættirnir gerðir af ensku fjelagi árið
1913. Virðast þeir vera vel af hendi leystir og liafa sjálfsagt kostað mikið fje þar

Karl Einarsson: Aðeins örstutt athugasemd. Iláttv. deild og sjerstaklega nefndinni er kunnugt, hvernig þessi upphæð er
til orðin. Styrkurinn verður veittur með
það fyrir augum. að meðan læknishjerað
Flateyjar var læknislaust. varð hreppurinn að hlaupa undir bagga með þeim. sem
til læknis þurftu að leita, og var varið
til þessa talsvert meira fje en hjer ræðir
um; jeg vona því, að háttv. deild fallist á
þann milliveg. sem farið er fram á í tillögu minni.
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ATKVGR.
Brtt. 327 samþ. með 9: 3 atkv.
Vatill. 301 samþ. með 10 slilj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 10 shl.j.
atkv. og endursent Xd.

Á 41. fundi í Nd.. föstudaginn 13 apríl.
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Ed. tA. 3371.
A 45. fundi í Nd.. miðvikudaginn 18.
apríl. var frv. tekið til einnar u m r.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Eins og
liáttv. þdm. sjá, liefir engin brtt. kom'A
frá fjvn. við frv. þetta nú. enda hefir ]>aö
m.jög lítið breyst í liáttv. Ed. Gjöldin liata
aðeins lækkað um 100 krónur. og svo hefir ábyrgöarheimild til handa lands<tjórninni út af láninu til Reykjavíkurbæjar
ba-st við. En það er eitt alriði í nál. hv.
Ed.. sem jeg vil leiðrjetta. í nál. stendur.
að nefndin sje algerlega ósammála þeim
ummælum í nál. f.jvn. Nd.. er lúta að því að
hvetja st.jórnina til þess að setja upp utanríkismálaskrifstofu til að líta eftir verslunar- og markaðshorfum í útlöndum.
Þessi ummæli háttv. fjvn. Ed. eru bygð á
algerðum misskilningi. I nál. f.jvn. hjer
eru engin ummæli. er ætla megi að sjeu
livöt til landsstjórnarinnar í þessa átt. Með
leyfi hæstv. forseta skal .jeg lesa upp það.
sem nál. segir um fjárveitinguna til Verslunarráðsins. Þar stendur svo. að nefndin
telur stjórnina eiga að hafa á liendi. og
þá utanríkisráðuneytið. það verk. er þessi
fjárveiting var veitt til. og „vill nefndin
því brýna fyrir stjórninni, að hún láti
ekki undir höfuð legg.jast að hafa ætíð á
takteinum ábyggilegar fregnir og skýrslur.
Alþt. 1923, B. (35. lög-gjafarþing).

er varða markað og markaðshorfur fyrir
afurðir vorar og fleira. er þar að lýtur.“
Eins og háttv. þdm. sjá. er hjer ekki verið
að fara fram á. að nein ný skrifstofa sje
sett á stofn. En fjvn. vill enn sem fyr
undirstrika. að þetta er skylda stjórnarinnar. Mun það heyra undir dómsmálaráðuneytið, og tel jeg sjálfsagt. að það
geti framkvæmt það án aukins mannahalds. auk heldur án nýrrar skrifstofu.

Forsætisráðherra (SE): Það er ekki
nema sjálfsagt. að stjórnin hafi þau störf
á hendi. er hjer ræðir um. en jeg vil aðeins geta þess. að þau lieyra ekki undir
dómsmálaráðuneytíð. Etanríkismálin eru
orðin það umfangsmikil. að stjórnin liefir
talið rjett að halda þeim alveg sjerstökum.
Pjetur Ottesen: Það er gott, að hæstv.
stjórn hefir látið sjer að kenningu verða
aðfinslur þær. er gerðar voru h.jer í hv.
deild út af ábyrgðinni fyrir Reykjavíkurbai. Það leit út fyrir. að hæstv. stjórn
ivtlaði ekki að láta sjer nægja að veita
ábvrgðina án leyfis þingsins. heldur ætlaði hún heldur ekki að leita samþykkis
þingsins eftir á. En nú hefir hún bætt
úr þessu. og tel jeg það vel farið. enda
niunu með þessu láni hafa verið fvltar 5
miljónirnar, eða vel það, sem ríkið stendur nú í ábyrgð fyrir fyrir Reykjavíkurbæ.
ATKVGR.
Frv. samþ. nteð 18 shlj. atkv. og afgr.
sem
1 ö fj f r á Alþ in g i.
(Sjá A. 389).
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17. Fjárlög 1924.
Á 1. fundi í Sþ.. mánudaginn 19. febr.,
var útbýtt frá Xd.:
Frumvarpi til fjúrlaga fi/rir úrið 1.924
(st.jfrv., A. 1).
Á 3. fundi í Xd.. þriðjudaginn ‘20. febr..
var frv. tekið til 1. u m r.
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
— Afbrigði leyfð og samþ. mefi 1S shl.j.
atkv.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Frumvarp
það til fjárlaga fyrir árið 1924. sem háttv.
deild nú tekur til meðferðar. er a<"> mörgu
leyti svipað fjárl. þeim, er þingið síðast
■gekk frá. fjárlögunum 'fyrir yfirstandandi
ár. Er það m.jög eðlilegt. þar sem bygt er
á liinum sömu tekju- og gjaldalögum. F.járhagsleg afkoma lands og landsmanna hefir
að vísu nokkuð lagfærst frá því. sem var
fyrir ári síðan. en þetta kemur ekki fram
í lölunum. því .jafnframt liefir peningagildið lagast. þó seitrt bafi gengið, þannig. að þ;er krónur. sem við reiknum með
nú. eru meira virði en þajr. sem við reiknuðum með fyrir ári síðan.
Tekjurnar eru í frumvarpinu áætlaðar
7630000 kr.. en g.jöldin 7593000 kr.. svo
það er gert ráð fyrir hallalausum fjárlögum eða vel það. Eins og á s.jer stað um
flestar áætlanir. er bjer vitanlega að
mörgu leyti um spádóma að ræða. og það
því fremur. sem fjárlögin eru samin óheppiiega lönguin tíma á undan því. að þau
koma til framkvamida. og sökum þingtímans er við samningu frumvarpsins ekki
einu sinni hægt að hafa yfirlit yfir afkomu síðasta árs til hliðsjónar. því það
yfirlit getur ekki legið fyrir fyr en í
janúarlok. en frumvarpið má tæpast fullgera síðar en í nóvembermánuði næst á

undan. Yfirlit það. sem nú er fengið yfir
tekjur og gjöld árið 1922, liaggar þó í
engu verulegu við áætlun frumvarpsins.
Tek.jumegin getur það verið álitamál að
breyta eitthvað einstöku liðum í 2. gr..
en yfirleitt bendir afkoma ársins 1922 til
þess. að tek.juupphæðin áætlaóa haldi lagi
eða vel það. enda eru áætlaðar tek.jur
samkvæmt 3. og -4. gr., sem helst má búast við, að bregðist verulega í ár, áætlaðar miklu lægri en í síðustu fjárlögum.
Jeg á viö tekjur af skipuni og bönkum.
Fm gjaldaliðina vil jeg síður fullyrða.
Ekki svo að skilja. að .jeg efist um á;etlunina fyrir 1924. borna saman við 1923.
en reynslan á eftir að sýna, hvernig gengur að framkvæma svo stórfelda lækkun,
sem núgildandi f.járlög gera ráð fyrir.
I’að liefst áreiðanlega ekki nema með daglegri yfirlegu og ítrustu sjálfsafneitun frá
bæði dóms-, kenslu- og atvinnumálaráðuneytum. Frumvarp það. sem hjer liggur
fvrir. er að }>ví leyti ábyggilegra en f.járlögin fyrir árið 1923. gjaldamegin. að h.jer
er tillit tekið til gengismunar á lángreiðslum og öðrum greiðslum í erlendum g.jaldeyri. ÞaS nemur á 3. hundrað þúsund
króna. Bæði jeg og aðrir mintust á þennan gjaldalið við meðferð fjárlaganna :
fyrra. Hann var því miður jafnóumflýjanlegur. hvort sem liann stóð í fjárlögunum eða ekki. og því um það leyti ekkert
aöalatriði að fá liann tölulega fram í f.járhagsá;etluninni. En gengistap hefði þá
varla verið luegt að áietla minna en hátt
á 4. hundrað þúsund krónur. og hallinn
á núgildandi fjárlögum yrði þá áætlaður
um 1 '•< mil.jón kr.
I þessu sambandi skal jeg minnast á dálitla nýbreytni. sem menn sjálfsagt hafa
tekið eftir í þessu frumvarpi. nefnilega að
skuldalistinn er fluttur aftur í athugasemdirnar, en lánin í 7. gr. bara flokkuð
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í erlend og innlend lán. l’m ástæður fyrir þessu vísa jeg til þess, sem tekiö er
fram í athugasemdunum við frumvarpið.
Jeg hygg það handhægra og ljósara að
flokka lánin þannig, og óþarfi að vera e
síprenta skuldalistann upp frá einni umræðu til annarar. Skuldirnar verða því
miður samar við sig, hvort sem gert er.
Svo sem kunnugt er, lágu ekki fjáraukalög fyrir þinginu í t'yrra. Xú liggja
fyrir fjáraukalög fyrir 3 ár. 1920. 1921
og 1922. Mjer þykir það nóg, þó ekki sje
bætt við því fjói ða. 1923. enda liggja
ekki sem stendur ástæður fyrir í þá átt :
ef slíkt kynni að koma í ljós meðan þing
stendur. sem jeg vona að ekki verði mi’.lar upphæðir. er ef til vill hægí að telja
þær í fjáraukalögunum 1922. eða þá í
fjárlögtinum 1924. og má þá. ef nauðsyn
krefur, greiða slík gjöld á yfirstandandi
ári. gegn væntanlegri endurgreiðslu. þegar fjárlög 1924 ertt gengin í gildi. Iljer
er aðeins að ræða um fyrirkomnlagsatriði
í Jjetta sinn. en ekki uni að taka þá stefnu
upp að liafa aldrei fjáraukalög fyrir yí'irstandandi ár.
Þá sný jeg mjer að fjárhagsástandi ríkisins eins og það er nú, og skal jeg þá
fyrst leyfa mjer að gefa eftirfarandi
bráðabirgSaskvrslu um tekjur og gjöld
1922. Yfirlitið er gert á vanalegan hátt.
meðal annars bygt á símskeytum frá g.jaldheimtumönnum. Það geta enn bæst við
upphæöir. sem snerta 1922. en varla svo
stórum mttni og ekki meira en gerst hefir
með samskonar yfirlit.
Tekjur (áætlun sett í svigum i : Fasteignaskattur ('210000) 213300: tekju- og
eignarskattur (700000' 1516500: aukatekjur (150000) 324200; erfðafjárskattur
(20000) 36400; vitagjald (140000) 180000:
leyfisbrjefagjald (10000) 14600: útflutn-

ingsgjald (600000) 793400 áfengistollur
'250000) 367100; tóbakstollur (600000)
305700: kat'fi- og sykurtollur (800000)
878400; vörutollur (1200000) 1315900:
annao aðflutningsgjald (60000) 118900.gjald af konfekt- og brjóstsykurgerð (10000) 26000; stimpilgjald (500000) 353600;
hstagjald (40000) 34600; pósttekjur (300000) 392100: símatekjur (1000000) 1102000. — Samtals '6590000) 7972900.
Tekjur af fasteignum (40050) 45000;
tekjur af bönkum (250000) (70258) ; tekjur'af ræktunarsjóði ( 20000) 24289; vextir af bankavaxtabriefuni (41000) 36085:
útdiegin bankavaxtabrjef (15000) 45800;
arður af lilutafje í Eimskipafjelagi Islands
'6000. 0000; vextir (5000. 10000; tóbakseinkasala og greiðsla frá Landsversluninni (390000) 755000: óvissar tekjur
m. fl. (22400) 139400; hagsrounatrygging
Sterlings 350000; ýmsar innborganir 723000. — Áætlaðar tekjur alls 7379450. en
mðu 10171732.
(tjöhl (áietlun sett í svigum) : fíreiðslur
af lánum ríkissjóðs (1529400) 1760000;
til konungs (60000) 60000; alþingiskostnaður (276000) 204800; gjöld samkvæmt
10. gr. fjárlaganna (305400) 334400; gjöld
samkvæmF 11. gr. fjárlaganna (734400)
830400; til læknaskipunar og heilbrigðismála (826000) 774900; póstmál (480600)
458600; vegabætur (437900) 436600:
strandferðir m. fl. (300000) 252800: sími
(1018600) 1054400; vitamál (267600) 239300; andlega stjettin (402500) 437100;
kenslumál (1270200) 1163800; vísindi, bókmentir og listir (281000) 252600; verkleg
fyrirt.vki (745800) 623600; skyndilán og
lögboðnar fyrirframgreiðslur (4000) 36600 :
eftirlaun og styrktarfje (230400) 201400;
óviss útgjöld (100000) 188300. — Áætluð
gjöld samtals 9369800. en urðu 9309600;
33*
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gjöld samkvæmt lögum. fjáraukalögum o.
s. frv. 686100. eða alls kr. 9997700.
Auk þess. sem hjer er talið, hefir afiallega í 24. gr. verið borguð rúm 1 miljón
kr. til ýmsra framlaga samkvæmt lögum.
i inkanlega hluta. sem innlenda lánið sæla.
8 miljóna. átti að fara til. eins og jeg
strax skal íninnast á.
í byrjun síðasta þings fór fvrirrennari
minn með rjettu vnisum óloflegum orðum
um f.járlögin fyrir árið 1922. taldi útlitið
mjög ískyggilegt og hjóst við að minsta
kosti einnar miljónar halla á árinu. fyrir
utan allan óvissan en væntanlegan tek.jumissi og gjahlauka. Sjerstaklega var ekkert gert fyrir fyrirs.jáanlegu gengistapi.
úliðað við þáverandi ástand. held jeg. að
þessi lýsing liafi í öllu verulegu verið
na'rri rjettu. en eins og yfirlitið her með
sjer. hefir betur ra*st úr þessu en áhorfðist. Yið liöfum komist klaklítið yfir
árið: ef afborgun á lánum er talin frá
eiginlegum gjöldum. eins og vant er að
gera. þó ekki sje allskostar rjett. þá i r
um verulegan tek.juafgang að ræða. Auk
þess. sem talið er í yfirlitinu. hefir allstórum upphæðum verið varið til framkva-mda. sem innlenda láninu. 8 miljóna.
átti að verja til. en það er löngu uppetið.
sem kunnugt er. Síðastliðið ár hefir því
orðið laeði að renta það og afborga. og
auk þess að leggja fram fje til þess. sem
lánið átti að fara í. Bæði sökum þessa og
sökum tekjueftirstöðva. einkum af tekjuskatti. voru töluverðar skuldir í viðskiftaliðum ríkissjóðs iim áramótin. Þær verður
hægt að greiða. en það er ógerningur að
halda því áfram af árlegum tekjum að
verja fje til framkvæmda. sem áttu að
gerast fyrir löngu brúkað lánsfje. Þó ekki
væri annað. þá er það reikningslega alveg
skakt. Annaðhvort verður að veita nýtt
lán til framkvwmda samkvæmt brúalögum,

vitalögum. ef þau koma. áveitulögum símalögurn o. s. frv. eða þá að gera fyrir þessum gjöldum í árlegum fjárlögum.
Yiðvíkjandi hinum einstöku liðum á
reikningsyfirlitinu fyrir 1922 skal ieg
taka það fram, að af tek.juliðunnm í 2. gr.
eru það aðeins tveir. sem hafa brugðist
verulega. oet er hvorugt eiginlega sorgarefni. Það var nefnilega tóbakstollnrinn.
sem ekki nemur nema 805700 kr.. móts
við tæp 400000 kr. 1921. og áa-tlaður
600000 kr. Ríkissjóður hefir þarna orðið
af tekjinn. en þesskonar tekjumissi má
liann vel við una. því landið í heild Iiefir
þarna auðs.jáanlega losnað við stóra útborgnn til útlanda fyrir tóbak. Srimpilg.jaldið nýja liefir líka alveg brugðist: af
því höfðust ekki nema 858600 kr.. móts við
áætlaða 4ú miljón. Líklega er hjer aðeins
um skakka áætlun að ræða. en ef nokkurt
breytt ástand liggur til grundvallar fyrir
þessu. þá er það minna ..brask*’. og er
þá bættur skaðinn.
Ilinir aðrir tekjuliðir í 2. gr. liafa að
meira og minna leyti farið fram úr áætlun og fram yfir tekjurnar 1921. vel flest
ir. að svo miklu leyti. sem þeir eru samba-rilegir sökum breyttra Iagaákvæða.
Tekjuskatturinn er langt fram úr áætlun.
en þar er sá ljóður á. að eftirstöðvarnar
eru miklar. Einna gleðilegasti tekjuliðurinn er útflutningsg.jaldið. ekki svo að
skilja. að þeir peningar sjeu betri en aðrir. þvert á móti, en upphæðin. 798400 kr..
borin saman við ea. 600000 kr. 1921. þegar fiá er dreginn endurgreiddnr síldartollur í ár. en sem rjettilega á heima á 1921.
bendir á. að útfluttar vörur okkar síðastliðið ár hafi numið að minsta kosti 10
milj. meira en 1921. Sama máli er að
gegna um kaffi- og sykurtollinn. sem hefir
farið verulega fram úr bæði næsta ári á
undan og áætlun. Ilann er góður mæli-
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kvarði á afkomu almennings og bendir til
þess, að liún hafi, þrátt fyrir alla örðugleika, verið töluvert skárri síðastliðið ár
en undanfarandi.
Tekjur af bönkum í 4. gr. eru einar
70000 kr., þar af ágóðaliluti af Landsbankanum ea. 34000 kr„ hitt seðlagjald. og
er þetta langt fyrir neöan 175000 kr.. snii
tekjurnar voru 1921, og 250000 kr.. sem
áætlað var. Þetta er að vísu sorglegt, en
ekki sorglegt nú, því hjer er verið að afplána gamlar syndir, töpin 1919 og 1920.
auk þess sem Landsbankinn hefir afskrifaö tap sitt á enska lánin. Þessi töp voru
vágestir miklir á sínum tíma og aðalundirrót okkar meina, en það eitt út af fyrir
sig. að þau sjeu gerð upp og þá tekin eins
og þau eru, er skref í áttina til heilbrigðara ástands. og því fremur gleði- en sorgarefni.
Ojaldamegin liafði, eins og jeg gat um.
í 7. gr.. ekki verið gert neitt fyrir gengismun. enda fer sú grein rúm 200 þús. kr.
fram úr áætlun. Annars er í flestum
gjaldagreinum minna greitt en áætlað.
Það er aðallega í 11. gr.. sem umfraingreiðsla er. nefnilega til aukinnar landhelgisgæslu 70000 kr. og til gjalda samkvæmt 77. og 78. gr. fátiekralaganna 127000 kr.
9. gr.. alþingiskostnaður, er rúmlega
71000 kr. undir áætlun. Það getur stjórnin ekki talið sjer til heiöurs; liann á þingið í fyrra óskiftan. Að öðru leyti má nefna
12. gr., sent er rúmum 50 þús. kr. undir
áætlun, 13. gr. ea. 75000 kr. Þar eru
símagjöldin þó ea. 35000 kr. yfir áætlun.
14. gr. og 16. gr. með 72000 kr. og 122000
kr. undir áætlun.
I stuttu máli er þá afkoma landssjóðs
þetta ár sú. að okkur hefir tekist að lialda
við, eða vel það, okkur hefir tekist að
stansa á þeirri óðflugaferð niður í glötun

fjárhagslegs ósjálfstæðis, og við höfuin
fengiö svigrúm til þess að snúa við og
reyna aö halda upp át við aftur, enda verðum við að klífa til þess þrítugan hamarinn aö komast upp aftur og út á víðan
völl. þar sem hægt verði að taka til við
nauðsynlegustu og vandgeymdustu framkvæmdir. — Þessari stefnu verðum við að
lialda, og hún er afmörkuð fyrir vfirstandandi ár og fyrir hið næsta með frv. því,
er nú liggur fyrir. Illutverk þingsins í
þessu efni er tiltölulega auðvelt; þaö tekur að minsta kosti enda; það er aðallega
aö láta ekki fá sig út úr stefnunni. I framkvæmdinni hvílir þetta mest á fjármálaráðherra. Ilann verður, hver sem hann
er og hverjum flokki sem liann fylgir, daglega að hafa þessa stefnu fyrir augum;
hann verður að spara bæði krónuna og
eyrinn, og þó stöðugt aö gera greinarmun á því, sem verulegt er og ekki, því,
sein til hagsmuna horfir, og því, sem má
bíða. Og hann má umfram alt ekki fara að
hugsa um að vinna sjer til frægöar, meö
því að fara að leggja fje í einliver.
kannske í sjálfu sjer glæsileg og góð fyrirtieki. ef þau eru ekki -samrvmanleg rjettri
stefnu í fjárhagsmálinu. llann verður frá
fyrsta degi aö gera sjer það ljóst. að liann
aflar sjer ekki vinsælda með starfi sínu;
hann verður að ganga að því meö opin
augun, að hann. ef hann gætir skyldu
sinnar. vinnur sjer hvorki til frægðar nje
langlífis. svo jeg víki dálítið við orðum
Magnúsar konungs. Ilann verður aö eiga
þá rjettu þjónslund. þjónslundina gagnvart rjettu málefni. og hann má enguin
öðrum herrum þjóna. Enginn skilji orð
mín svo, að jeg sje að kvarta fyrir mitt
leyti yfir aðbúðinni; þvert á móti mega
menn lijer eiga það, aö þeir láta vel að
stjórn. þegar þeir sjá, hvaö fara gerir.
Mjer hefir veitt auðvelt að koma mönnuni
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í skilning um. livert stefndi, og það vir
oft auðveldast meö þá, sem bágast voru
staddir. Einstöku nienn, sem fullhagvanie
voru á þessum slóðum, bvst jeg við, að
liafi liuggað sig við það, að ..all skamnue
mun skúr sjá“, en þaö er einmitt það. sem
hún má ekki verða. Ef við liöldum ekki
stefnunni, með allri skynseind náttúrlega.
þangað til við erum komnir úr kútnum.
ef nú eða næsta ár er tekið til aftur að
rupla landssjóð, þá er unnið fyrir gýg og
ver farið en heima setið. Það má skifta
um stjórnir og það má skifta um þing, en
stefnunni verður að halda: annars snýst
það. sem rjett hefir verið gert, upp í mi-rjetti. og það á það ekki skilið.
Þegar maður athugar ..status" landssjóðs. yfirlit yfir eignir og skuldir. eins
og hann er í landsreikningnum fyrir 1921.
í lok þess árs. sjest það fljótl. að
7iir
ei við hreptan hag að búa”. Skuldirnar
eru þá 16385000 kr. Þai eru líka taldar
ýmsar eignir. þannig að uinfram skuldir
eigi í'íkið 13718000 kr. .Jeg skal ekki rengja
þá skýrslu. en maður sjer á augnabliki. að
þar eru taldar margar eignir. sem ekki
eru satnbærilegar skuldunum. sem aklrei
verður hægt að verja til þess að borga
skuldir með. Vitarnir eru taldir alt að 1
miljón kr. virði. en við hvorki getum nje
viljum selja þá 1 il þess að borga upp í
skuldir. Símakerfin eru talin upp undir
3 miljónir, en við hvorki getum nje viljum
selja þau fyrir það. og þau renta Iieldur
ekki þessa uppliæð. Alveg sama er að
gegna um eignir til almennrar og nauðsynlegrar notkunar. skólahús. spítala og
lueli. kirkjur og prestssetur og. að mínu
áliti. einnig um þjóðjarðirnar. 1 eignum.
sem hugsanlegt er og forsvaranlegt að
telja VPP í greiðslu á skuldum. eigum v;ð
í liæsta lagi 6 milj.. og eru þá eftir 10
inilj. rúniar af skuldunum. sem við að

vísu meira en eigum fyrir, en sem við
ekki eigum arðberandi eignir fyrir. er geti
rentað og afborgað skuldirnar. Þessar 10
miljónir verður því að borga af tekjum
komandi ára; ef þeim eru ætluð 20 ár. þá
V2 miljón á ári. Jeg er ekki að gera ráð
fyrir, að engin ný lán verði tekin á þesstt
tímabili, en jeg geri ráð fyrir, að það
verði aðeins tekin skynsamleg lán til arðsamra fyrirtækja, sem þá sjálf borga lánin, eða nauðsynlegra fyrirtækja. og sje
þá strax geit fyrir tekjum til rentu og afborgana. En slík lán koma ekkert þessu
máli við. Þær 10 miljónir. sem jeg mintist
á, eru tapaðir peningar og verða að borga>t af árlegum tekjum. Það var það. sem
jeg átti við áðan. að ekki væri allskostar
rjett að telja allar lánaafborganir fiá
tekjuhalla eða með til tekjuafgangs hvers
árs. Þessar afborganir eru nauðsynlegar
og hagur ríkisins er ekki í rjettu horfi.
nema tekjur og gjiild standist á. þótt
þessar afborganir sjeu taldar með gjöldum.
Það liafa lieyrst ýmsar skýringar á því.
hverjar orsakir liggi til þess. að fjárliag
landsins er komið sem komið er. Jeg skal
ekki fara út í það. en aðeins í laum orðum taka fram það. sem landsreikningar
síðari ára segja uin þetta. Ef maður tekur eiginlegar 1 ordinærar) tekjur og gjiild
fyrir sig og lelur ekki tekjur af lánum
eða eyddum eignum og heldur ekki gjöld.
sem verðmæti hefir fengist fyrir. sýnir
það sig. að árlegar tekjur landssjóðs fyrir stríðið. 1913 og 1914. námu ea. 2 miljóniim. 1915 24J og 1916 3 miljónum. og
gjiildin stóðust nokkurn veginn á við þetta
og skuldirnar voru ríflega á við eins árs
tekjur. En svo fer að fara út um þúfur.
1917 og 1918 eru tekjurnar áfram ea. 3
miljónir. en gjöldin fyrra árið rúmar 5
milj. og síðara árið rúmar 6 milj. Þarna
fara þá rúniar 5 miljónir. 1919 eru tekj-
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urnar loksins samræmdar dýrtíöinni og
standast vel á við gjöldin með lijer um
bil 8 milj. króna. En svo fer strax um
þverbak aftur 3920 og 1921; tekjurnar eru
þær sömu, rúmar 8 miljónir, en gjöldin
fara, sökum launalaga, dvrtíðaruppbótar
o. s. frv., rúmlega 3 og tæpar 3 milj. fram
úr þeim hvort árið. Þarna eru þá komnar
þær 10—11 miljón króna skuldir. sem nú
þjaka oss og stafa frá því. aö við í livorttveggja skiftið vorum tveim árum of seint
á ferðinni með að samræma tekjur og
gjöld. Það verðuin við að láta okkur aö
varnaði verða.
En þaö er fleira. sem má lesa út úr
reikningum þessara ára. og nú sný jeg
mjer að ástandi Iands og þjóðar yfirleitt.
og í því er liagur landssjóðs ekki nema
lítill þáttur, þó harla þýðingarmikill sje.
Grundvöllurinn til liags okkar nú er lagður á stríðsárunum, fyrst liægt. en svo
með sívaxandi hraða. Landsreikningarnir.
sem jeg nefndi, bera það með sjer. hvernig dýrtíöin geisaði yfir landið, taumlítiö.
Af dýrtíðargróðanum, sem ríkin annars
tóku drjúgan skerf af, og stundum því
nær allan og vörðu til viölialds þeim liluta
mannfjelagsins. er fyrir mestum hallanum
varð. fjekk landssjóður ekki nema lítið og
of seint; liafði því ekki fje aflögum til
verulegra ráðstafana móti dýrleikanum og
varö að lána fj<> til þess að standast þá
verðlagshækkun. er beint á lionum lenti.
Dýrtíðin keyröi fram úr öllu; fjölfróðir
menn hafa haldið því fiam. aö Reykjavík
um það leyti væri dýrasti staðurínn á
hnettinum. Fjeö, sem ekki var hirt hjá
stríðsgróðamönnunum. laut hinu forna lögmáli: ..illur fengur illa forgengur“.
Þegar svo hrapiö kom, tekjur minkuðu
og eignir fjellu í verði. en framleiðslukostnaður og skuldir hjeldu fullri hæð.
steyptust atvinnurekendur auövitað um

koll. Með blaö og blýant í hendi konstateruðu bestu höfuö þjóðarinnar, að fiskiveiðar og kvikfjárrækt borgaöi sig ekki á Islandi. Xú sjá, seni betur fer, bæði þeir og
aðrir, að þetta var of alment til orða tekið. Blessaður þoiskurinn og sauðkindin
voi’u saklaus í þessu; það var bara svona
máti að reka atvinnu upp á, sem ekki
borgaði sig. En við stöndum eftir með
tvær liendur tómar. og það því minna sem
við erum skuldugir.
Yið erum líkt staddir og Israelsbörn í
eyöimörkinni forðum. Yiö höfum dansað
kringum gullkálfinn, erum að súpa seyðið
af lionum og verðum nú að fara að draga
okkur yfir eyðimörkina í áttina til liins
fyrirheitna lands. Og við verðum að finna
leiðina sjálfir. Það er engin von á skýstólpa
eða eldstólpa til aö vísa okkur veg. enda gerist þess ekki þörf. því við höfum nóga vísbendingn í því. sem lueði viö sjálfir og
aðrar þjóöir hafa gert með góðum árangri.
þegar líkt stóð á. Eftir fyrri styrjöldina
miklu á fvrstu árum 19. aldarinnar og
eftir lirun þjóðbankans danska, þegar við
stóitöpuðuni og alt fór í kalda kol. eftir
því sem farið gat á þeim t4iiinm. var þetta
unniö upp aftui' á nokkrum árum með
atorku. iðju og sparsemi: við læröum aftur að búa að okkar eigin framleiöslu frekar en áður, við lærðum aö lijálpa okkur
sjálfir. Sú kynslóð. sem ólst upp í þessuin heilsusama skóla. var grundvöllurinn
að ölluin þeim framförum, sem við tókum
fram um síðustu aldamót. Líkt stóð á uin
sama Ieyti bæði hjá Dönum og Nbrðmönnum. nema því meira áberandi sem þeir
voru komnir lengra á veg og með líkri aöferö komust lengra í framförum. Alveg sama dæmið er til hjá Svíum. og það
líkara okkar sem það er eldra. nefnilega
eftir ófarirnar um 1720. Og ef vel er aðgaút, sjáum viö, hvemig allar þjóðir, sem
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eiga sjer viðreisnar von, nú feta þessa erfiðn braut. og atvinnuleysið. sem helst
hamlar öðrum þjóðum, á sjer ekki stað
Jijer í sambærilegri niynd. Atvinnuleysið
hjá iðnaðarþjóðunum stafar af því. að
þættir, sem þær ekki ráða yfir í atvinnurekstrinum, erlendir þættir, liafa bilað eða
horfið úr sögunni. Okkar atvinnuleysi, að
svo miklu ley’ti sem það kemur fyrir, á
sjer aðeins orsök í handvömm og skipulagsleysi innanlands.
Umfram alt verðuni við að vita það. að
okkur dugir ekki að lmgsa um að hlaupast
undan bagganum, seni við höfum bundið
okkur. Við megum ekki liugsa okkur eittlivert allsherjar töframeðal. eitthvert jijóðráð. sem á ódýrau liátt <>g með klókindum
geti losað okkur við baggann. Slíkt jijóðráð er alveg áreiðanlega ekki til: það er
ekki til og það væri alveg óheilbrigt og
móti alli'i hugmynd um rjettlæti hlutanna.
ef við gietum liegðað okkur eins og við
liöfum gert <>g losnað við afleiðingarnar
á nokkurn annan iiátt en að vinna þær at'
okkur. Því er alveg eins varið með þjóði,'
og einstaka menn. sem hafa lent í braski.
skuldavafstri og reiðileysi. Annar tekur
sig til með tápi og vinniir sig upp aftur.
hinn grípur eitthvert ..þjóðráð". skrifur
falskan vixil eða eittlivað þvílík,.
Okkur er alveg óiuett að leggja út f
hina erfiðu braut í fullu trausti þe-s. : ð
hún liggur til framtíðarlandsins okkar.
Yiö eigum atvinnuvegi, arðvænni og tryggari en flestar aðrar þjóðir. og það má
bieta við jiá því nær ótakmarkað: vinnandi ntenn okkar til lands og sjávar standa
ekki öðrum að baki að dugnaði <>g atorku.
en á sunium sviðum að verklegt i þekkingu.
Það eru töluverðir ágallar á því. liversu
afurðir okkar komast á markað. sem eðlí
legt er. því fram að þessu liafa útlendinvar sjeð um það: við höfum ekki fvlgt

þeim lengra en að skip'shlið. en þetta á
fyrir sjer að lagfærast. Innflutning höfum við lengur stundað, og fer liann betur
úr liendi.
•leg held, að við sjeum mjög skamt
komnir í. eða öllu heldur að okkur alveg
vanti efnalega mentun. 3. flokks vör :r
renna i okkur eins og nýmjólk fvrir 1.
flokks verð. Kaupvilji okkar á útlent skran
virðist ekki öðrum takmörkunum bundinn
en kaupgetunni, og tæplega það. Þó að
starfsemi og framleiðsla sje aðalatriðið.
má heldur ekki vanra-kja að geyma fengins fjár.
Yon mína um efnalega viðreisn þjóðarinnar liefi jeg alveg bygt á henni sjálfri.
og jeg hefi alveg hlaupið yfir <>11 vanaleg
svigurmæli um þing og stjórn sem leiðtoga þjóðarinnar. — Þesskonar orðatiltæki eru orðin úrelt og alveg röng. Þing.
sem byggist á alinennum kosningum. og
stjórn. si'iii byggist á þingræði. eru hvorugt svo til knmin eða til jiess ger að vera
leiðtogar. Þvert á móti er það ahnenn
reynshi í ölluni löndum. að þau fylgja
s, raumnum sem best þau geta. Það er alt
iinniir og að mínu viti bieði virðulegri og
nytsamari staða, sem þing <>g stjórn liafa.
Þau eru í þjónustu j'jóðarinnar. þau vinna
fyrir hana. greiða götu hennar. ekki með
einhverjum stói stökkum. sem Jijóðin ekki
hefir athugað og því síður samþykt. heldur með daglegri og stöðugri starfsemi í
ákveðna átt.
Um slíka áframhaldandi starfsemi í þjónustu efnalegrar viðreisnar var rætt á jiinginu í fyrra. Það rjettmætasta í þeirri mótstöðu. er gerði að verkum. að ekki vorn
gerðar neinar ráðstafanir til þess að styðja
útflutning afurða og til að draga úr innflutningi óþarfa. liygg jeg liafi verið tilfinning fyrir því. að þær uppástungur.
seiu komu fram, hafi þótt heinita of lítið
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lítið samstarf af sjálfri Jijóðinni. ráða of
miklu fyrir þjóðina. En jeg er þess fnllviss,
að þingið einhuga og af fremsta megni vildi
styðja útflytjendur til þess að koma á og
framfylgja skipulagi. sem þeir sjálfir
byndust fyrir í hinu mjög svo þýðingarmikla starfi þeirra. Innflutningi má mikið
beina í rjetta átt með tollum, þannig að
þeir stvðji innlenda framleiðslu án þess
að auka dýrtíð í landinu. Menn eru einhuga um bættar samgöngur sem skilyrði
fyrir aukinni framleiðslu; í því efni kann
að vera skoðanamunur á getu, en ekki á
vilja. Minna er talað um, en ekki síður
þýðingarmikið, að almenn líðan okkar,
„standard of life". geti haldist og skánað.
Þar rekur maður sig undir eins á eitt
áhyggjuefnið, húsnæðisvandræðin í Keykjavík, sem um leið eiga þátt í því að lialda
uppi dýrtíö fyrir alt landið.
Svona mætti halda áfram lengi. og skal
jeg ekki við þetta ta-kifa-ri þreyta menn
á því; hjer liggja fyrir verkefni svo ekki
sjer út úr. Það má segja um hvert þeirra.
að það sje smátt. en margt smátt gerir
eitt stórt: framþróun þessarar þjóðar.
I slíkri viðreisnarstarfsemi, sem jeg li-fi
lýst. hefir þingið sinn ríkulega verkahring.
ekki svo mjög á löggjafarsviðinu. því
eðli sínu er frekar um framkvæmdarmá!
að ræða en löggjafar. heldur með því að
halda uppi stefnunni gagnvart öfgum i
tildri. sem á hana er reynt að hengja. og
gagnvart skiftandi stjórnum, með því að
skera úr. livert málefnið skuli fremur tekiö. þegar um margar nauðsynjar er að
í'ieða. sem þó ekki er hægt að taka allar í
einu. og með því að lieimila fje og vald
til hinna ýmsu framkvæmda.
í þessu liggur. að eitt þýðingarmesta
verk þingsins á svona tímum er þátttaka
þess í myndun landsstjórnarinnar, í því
Alþt. 1923, B. (35. lögö jafarþing).

að stofna hana með starf fyrir augum, en
ekki kyrstöðu. Jeg telst til þeirra manna,
sem álíta. að okkur liæfði best eins manns
stjórn. en slíkt liggur ekki fyrir. því
st jórnarskráin heimilar það ekki; þar á
móti heimilar liún vissulega. að þeir sjeu
t kki nema tveir. Einn athugaverðasta þáttinn í pólitík síðari ára liygg jeg vera samsteypustjórnirnar; því fyr sem við komumst út úr þokunni, því betur. Mjer er
heimilt að segja fyrir mitt leyti og þeirra
manna. er að mjer standa, að við viljum
stuðla að liverri framsóknarviðleitni einn
ig á þessu sviði.
Þegar þeir menn. sem nú ætla að taka
til máls. hafa lokið sjer af. leyfi jeg mjer
að leggja til. að umræðunni sje frestað
og frumvarpinu vísað til fjárveitinganefndar.

Jón Þorláksson: Hæstv. f.jrh. IMagnJ)
hefir samkva-mt venju haldiö tölu um fjárhag ríkisins og f.járhagshorfur. Jeg á sæti
í andstæðu liorni viö hæstv. fjrh. (Magn.J)
og þykir mjer r.jett. að þaö komi fram.
að ra-ða hans var ekki flutt svo hátt og
skýrt. að m.jer va-ri unt að fylgjast með.
þrátt fyrir ítrustu athygli með ],ví að
halda lófa fyrir eyra. eða ta fult samhengi
í ra-ðuna. En J,ó tókst mjer að heyra einstöku atriði. eitt eða tvö. er jeg vil ekki
að standi ómótmælt stundu lengur. Annars virtist mjer margt vel og skynsamlega
sagt í ræöunni. ],ó aö jeg þori ekki aö
fullyröa. að jeg hafi heyrt rjett.
Jeg vil ekki láta því ómótmælt. að Jx-gar
verðfall íslenskra afurða hófst. en framleiðslukostnaður lækkaði ekki jafnframt
og skuldir hjeldust óbreyttar. þá liafi atvinnuvegir landsins stevpst um koll. Þetta
er ekki r.jett. Gifta þessa lands liefir orðið
þeim mun drýgri en óheillavættir þess, ae
34
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atvinnuvegirnir hafa aldrei steypst. lieldur standa enn þá rjettuni fótum. Ilæstv.
fjrli. sannaði þetta sjálfur, er hann sagði.
að útflutningur afurða hafi á árinu 192*2
oröið talsvert meiri en menn hefðu gert
sjer vonir um. En hesta sönnunin er þó.
að þrátt fyrir alla fjárhagserfiftleika hefir
enginn heilbrigður atvinnurekstur hjer á
landi þurft að leggjast niður fyrir fjárkröggur.
Oðru atriði vil jeg og mótmæla. hafi jeg
heyrt rjett. Mjer heyrðist lnestv. fjrh.
(MagnJ) segja. að einatt væri talað um
þing og stjórn sem leiötoga. jafnt á sviði
fjármálanna sem öðrum sviðum. en að
þetta v.eri misskilningur. því þing og
stjórn gerði ekki annað en berast með
straumnum í þessu efni. Jeg vil segja honum það. að jeg get ekki borið trau.st t:'
þeirrar fjármálastjórnar. sem álítur rytt
og eðlilegt að berast með straumnum á
slíkum tíniuni sem nú eru.

Fjármálaráðherra (MagmJ): Háttv. 3
þm. Reykv. (JÞ)'var í hörðustu slagsmálum viö vindmylnur. Jeg liefi ekki sagl.
að íslenskir atvinnuvegir væru luettir að
borga sig. Það hefi jeg heyrt eftir öðrum manni nú fyrir nokkru. En það er
í alla staði eðlilegt. þegar afurðir lækka
í verði, en frainleiðslukostnaður hinn
sami eftir sein áður. að þá steypist sá
atvinnurekstur, ef ekki er fyrir hendi
forn gróði eða annað fje, til þess að
greiða þann halla. En jeg hefi ekki sasrt.
að svo sje komið nú.
Hvi þm. (JÞ) var í enn stærri vindniylnu. þegar hann gat þess, að hann
treysti ekki þeirri f jármálastjórn, er
ljeti fljóta með straumnum. Jeg var alls
ekki að tala um fjármálastjórn vora,
heldur lýsti þessu alment. Jeg tók fram,
eins og háttv. þm. veit. að þetta brennur

við í öllum löndum, sem hafa þingræði.
Þingin eru myndir kjósendanna stjórnirnar myndir þinganna, og er þetta talinn sjálfsagður hlutur. Og jeg tel einungis spurningu um það. hve skjótt þessi
hreyfing berst hingað.

Jón Þorláksson: Jeg hygg að jeg hafi
haft rjett eftir hæstv. fjrh. (MagnJ).
Um heyrn mína er það að segja. að jeg
hefi meðalheyrn. og jeg notaði hana svo
vel sem mjer var unt. Hæstv. fjrh.
(MagnJ) gat þess. að jeg væri í vindmylnum. Þetta vil .jeg leiðrjetta. Jeg
er í sama sal sem hæstv. fji'h. (MagnJ).
seni sje í sal neðri deildar Alþingis, en
ekki í neinni vindmylnu. Og jeg var ekki
að ..berjast við vindmylnur", sem stundum er að orðtæki haft í Danmörku, heldur var jeg að rökræða við liæstv. fjrh.
(MagnJ).
Fjármálaráðherra (MagnJ): Háttv. 3.
þm. Reykv. (JÞi hefir enn mishevrst.
Jeg sagði ekki. að hann væri staddur
í vindmylnum. lieldur að hann væri að
terjast við vindmylnur. Annars vil jeg
minna hv. þm. á, að sagan. er jeg tók
samlíkinguna úr. Don Quixote. gerist
ekki í Danmörku, lieldur suður á Spáni.
Jón Baldvinsson: Háttv. 3. þm. Reykv.
(JÞ' mintist á. að atvinnuvegir vorir
stæðu enn föstum fótum. og þykir mjer
vænt um að heyra það. því í kaupdeilum þeim. sem staðið hafa hjer undanfarið, hafa hinir stærstu atvinnurekendur lijer haldið því fram í mín eyru,
að atvinnuvegirnii' borguðu sig ekki. og
kaup þyrfti því að lækka. Mjer er því
mikið gleðiefni að heyra þessa vfirlýsingu fulltrúa þeirra hjer á þingi, og
sýnir það betur en nokkuð annað, að þá
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er líka algerlega órjettmæt sú krafa
þeirra, að kaup verkafólks eigi að lækka
vegna þess. að atvinnuvegirnir borguðu
sig ekki.
ATKVGR.
Frv. vísað til fjárveitinganefndar með
19 shlj. atkv. og umr. frestað.
Á 36. fundi í Nd., laugardaginn 7.
apríl, var fram haldið 1. umr. um
frv. (A. 1, n. 264, 254, 273).
Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg stend
aðeins upp til að taka það fram, að
fjárveitinganefnd geymir allar sínar athugasemdir til 2. umr., og geta háttv.
þingmenn því komist í eldhúsið þess
vegna.
Magnús Guðmundsson: Jeg ætla mjer
ekki að vera lengi í eldhúsinu að sinni,
og geta því háttv. þm. verið óhræddir
fyrir rnjer; þeir munu fá að komast þar
að. Það eru aðeins tvær fvrirspurnir,
sem jeg ætla mjer að koma með til
hæstv. stjórnar.
Fyrri spurningin er viðvíkjandi Eyrarbakkaspítala í Arnessýslu. Mjer er
tjáð. að ckki muni verða lokiö við að
fuilgera það hús í fyrirsjáanlegri framtíð og eigi heldur muni vera trygging
fyrir, að það verði nokkurn tinia tekið
til rekstrar sem sjúkrahús. Það mun vera
búið að greiða úr ríkissjóði um 50 þús.
krónur til þessa fyrirtækis, en mje:
skilst svo. að í fjárlögunum sje þessi
fjávveiting bundin því skilyrði. að húsið
kornist upp og í öðru lagi verði tekið
til rekstrar.
Síðari spurning mín er um það, hvort
greidd hafi verið til ríkissjóðs uppboðs-

skuld fyrir fisk, sem seldur var að tilhlutun útflutningsnefndar. að upphæð ca.
9—10 þús. kr.. og ógreidd var síðast.
þegar jeg vissi til, eða hvort nokkrar
líknr væru til. að ekki fengist greidd.
Það eru þessi tvö atriöi, sem mjer
sjerstaklega er hugleikið að fá upplýsingar um hjá hæstv. stjórn.

Pjetur Ottesen: Það eru tvær spumingar. sem jeg ætla að leggja fyrir
hæstv. f jármálaráðherra (MagnJ), og
jeg vænti að fá skýr svör við þeim.
Jeg hefi sem sje heyrt því fleygt, að
þessi hæstv. ráðherra hafi laust fvrir
áramótin ávísað úr ríkissjóði nokkurri
fjárliæð til greiðslu á húsaleigu á Hótel
Tsland, þar sem hann býr, og vil jeg fá
að vita, hvort þetta sje rjett hermt, og
ef svo er, þá hvaða heimild hæstv. ráðh.
áliti sig hafa til að verja fje úr ríkissjóði
til slíkrar greiðslu í eigin þarfir.
I iiðru lagi hefi jeg heyrt, og mun það
rjett vera. að stjórnin hafi ábvrgst um
milj. kr. lán fvrir Reykjavíkurbæ nú
nýlega. og fýsir niig að vita, eftir hvaða
heimild það hafi verið gert.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg get
svarað báðum þessum fyrirspurnum hv.
þm. Borgf. (PO) strax. Þegar jeg tók
við ráðherrastörfum sýndi það sig fljótt,
að nauðsyn var að hafa stofu, þar sem
fólk gæti hitt mig utan þess tíma, sem
ætlaður er til viðtals uppi í stjórnarráði.
Bæði er það aðkomumönnum óþægilegt
að þurfa kannske að dvelja hjer nóttunni lengur af því viðtalstími er úti. og
ekki eru allir fvrir það að arka upp í
stjórnarráð. þó þeir raunar hafi fult erindi. og því líkt er ástatt um marga daglega. Fyrir mig persónulega væri það
34*
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náttúrlega fyrirhafnarminst að vísa þessuin mönnum frá og njóta næðis. í
stað þess að afgreiða þá; en þann tímann, sem jeg er ráðherra, kæri jeg mig
ekki um að reka starf mitt þannig. Jeg
samdi því um leigu og innrjettingu á
herbergi til þessara afnota. og er ekki í
neinum vafa um, að jeg hafði fulla
heimild til þess og það var ekki svo
stórkostlegur samningur, að jeg hjeldi
ráðherrafund um hann, enda liefir margfalt stórvægilegri málum fyr og síðar verið ráðið til lykta án þess að vera
borin undir alt ráðuneytið. Jeg skal taka
það fram, að hefði jeg haft íbúð á opinberan kostnað. eins og forsrh.. eða eigin
íbúð, eins og atvrli.. hefði þessarar ráðstöfunar ekki þurft. en því var ekki til
að dreifa, þar sem jeg bjó á hóteli - þar
tekur rnaður ekki upp meira rúm en
nauðsyn krefur. og jeg hefi hvorki
aukið eða minkað mína íbúð meðan jeg
hefi gegnt ráðherrastörfum.
Þá er ábyrgðin fyrir láni Revkjavíkurbæjar til vatnsveitunnar. Jeg býst við,
að það verði ieitað endanlegrar heiinildar. þegar fjáraukalög fvrir árið 1923
koma fram. Svo stóð á. að bæjarstjórnin hafði fengið heimild til að leita þessa
láns og hafði fengið tilboð um það,
sem varð að afgerast strax. en gat þó allekki fengið lánið. nema stjórnin lofaði
ábyrgð sinni. Það eru auðvitað mörg
fordæmi fyrir því. að stjórnin ábyrgist lán fyrir bæjarfjelög. Þetta lán var
tekið til vibauka við vatnsveitu ba*jarins
hjer. og var það full ástæða til þess
aö stjórnin veitti þessa aðstoð í útvegun lánsins.
Pjetur Ottesen: Hæstv. fjrh. (MagnJt
hefir svarað fyrirspurnum mínum, ef
svar skyldi kalla. Að því er snertir

9

fyrri spurninguna, um húsaleiguna, þá
sagði hann, að' nauðsynlegt hefði verið
fyrir sig að leigja þetta herbergi, svo
að hann gæti boðið þar inn gestum, sem
crindi eiga við hann sem ráðherra. En
nú vita allir. að hver ráðherranna fyrir
sig iiefir herbergi eða skrifstofu í stjórnarráðslnisinu. sem þeir veita þeim mönnuni viðtal í. er erindi eiga við stjórnina:
það er því orðin og á að vera föst
venja, að ráðherrarnir sjeu þar ti? viðtals við menn. er þurfa að reka erindi
sín við þá. enda miklu hagkvæmara á
allau liátt fyrir almenning, að geta snúið sjer þar til ráðherranna en að þurfa
að vera að elta þá út um allan bæ
Það er í alla staði gersamlega óheimilt hæstv. fjármálaráðherra að greiða úr
ríkissjóði umgetna húsaleigu, þó undir
þessu yfirskyni sje; það er öllum vitaniegt, að hjer er um hans privat herbergi
tða íbúð að ræða og ekkert annað.
Aðrir ráðherranna en hv. forsrh. liafa
engan rjett til liúsnæðis á ríkiskostnað
fyrir sig eða sína. framar því sem þeir
vitanlega gegna embættisskyldu sinni í
stjórnarráðshúsinu. Þarna hefir því
hæstv. fjrh. íMagnJ) gengið inn ;i a!veg nýja og lijer áðttr óþekta braut. og
vil jeg ekki láta það óvítt. Það er aðí'erðin, sem liæstv. fjármálaráðherra hefir hjer viðhaft. að taka þannig fje ríkissjóðs úr eigin hendi og verja til sinna
þarfa. sem fyrst og fremst þarf að víta,
og það svo. að slíkt komi ekki aftur fyrir:
og ef ávítanir einar dttga ekki í því efni.
þá getur orðið þörf að grípa til kröftugri ráða.
Það þarf líka að gjalda varhuga við,
að hver ráðherra. ef fleiri verða en einn
í framtíðinni. geti ekki smátt og smátt
komið því svo fyrir að láta ríkið borga
íbúð sína, uns þeir að lokum hafa allir
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ókeypis húsnæði. Tel jeg að koma beri
í veg fyrir þetta strax í byrjun og láta
s’íkt ekki viðgangast átölulaust.
Hvað viðvíkur ábyrgðinni. þá er þaó
nú víst orbin æðimikil fúlga, sem ríkið
liefir tekið ábyrgð á fyrir Beykjavíkurbæ.
Skiftir það vist nokkruin miljónum nú
orðið. Ilæslv. fjrb. 1 Magn.J) bar það fram
‘•tjóininni til afsökunar. að fordæmi va-rn
fyrir því. Það er að vísii rjett. að
ríkið liefir áður gengið í ábyrgð fyrir
bæinn. En það er ekkert fordamii fyrir
því. ekki eitt einasta. að slíkt hafi verið
gert í algerðu beimildarleysi. eins og nú.
í bið eina skií'ti áður. sem ekki var beói
lagalieimild fyrir ábyrgð. þ. e. þegar rafveitulánið var tekið. leilaði þáverandi
sljórn símleiðis álits þingmanna áður 01
ábyrgðin var látin í tje. og f.jekk á þnnn
bátt fulla trygging fyrir því, að ábyrgðin yrði formlega samþykt eftir á. Það er
því þýðingarlaust að vitna til fordæmis
fyrir slíkri aðferð sem þessari. Það er
ekki til. Þi tta er alveg ný aðferð. að ganga
þannig í ábyrgð án beiniihlar þingsins. I
þessu lýsir sjer svo inikið kanuleysi og
virðingarleysi gagnvart þinginu. að slíkt á
ekki og má ekki koma í'yrir.
í sambandi við þessa bálfrar miljónar
króna ábyrgð vil jeg geta þess. að jeg
befi beyrt. að ba-stv. stjórn Iiafi gert það
að skilyrði fyrir ábyrgðinni. að bún feng'
350 þúsunilir af láninu i dönskum krónum
í Kaupmannaböfn. sem bún síðan bat'i
notað til sinna þarfa. Il.jer virðis^ því
bafa verið um nokkurskonar verslun að
ræða milli ríkisst.jórnarinnar og Beykia
víkurbæjar. og er það út af fyrir sig dálítið óviðfeldið. Ilæstv. fjrli. (AlagnJ i hefir orðið að viðurkenna rjettmæti ásakana
minna á bann út af þessum atriðum.
má því alls ekki niður falla, að gangsköi
veröi gerð að því að ráða bót á þessn.

Fjármálaráðherra

(MagnJ):

Háttv.

þm. Borgf. (PO) þótti óskýrt svar mitt
við fvrirspurn hans. en svo var að heyra.
að þar um bafi ráðið mestu, að hann
liafi ekki viljað taka eftir því. sem jeg
tók skýrt fram. að hjer er alls ekl-tí um
neina húsaleigu að ræða fyrir mig, eða
að jeg bafi ókeypis íbúð. Herbergi það,
er hjer ræðir um. er eingöngu í opinberar
þarí'ir. en alls ekki prívat fyrir mig. Tek
jeg því enguni vítuni frá honnm í þessu
máli.
I’m ábyrgðina er það að segja. að það
hei'ði verið það sama og að láta bæinn
verða af láninu. ef biða liefði átt þings
með það. Frái bæjarins liendi var þetta
mikið nauðsynjamál. að lánið yrði tekið.
og lánskjörin sæmilega góð. Til þess því að
láta ekki bæinn verða af láninu. varð það
ofan á. að stjórnin liljóp undir bagga með
bonum.
Annað mál er það. að ríkið liefir keypt
nokkuð af þessiun gjaldeyri. Bærinn þurfti
ekki á öllu láninu að balda þegar í stað.
Yar því i-ngin ástæða til þess. að fjeð lægi
á meðan óbreyft. þar smi ríkið þurfti
bvort sem var á erlendum gjaldeyri að
balda. Það er nú líka kornið á daginn, að
b.ærinn befði engan bagnað baft af því.
að fjeð befði legið kyrt í erlendum gjaldeyri.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): .Teg mun
eiga að svara þeirri fyrirspum báttv. 1.
]un. Skagf. (AKi!. bvort búið sje að greiða
uppboðsskuld. 9—10 þús. kr.. fyrir fi.sk,
sem seldur var í Yiðey. Þessi sala fór fram
löngu áður en jeg tók við stjórn. og er jeg
því ekki svo kunnugur málinu frá byrjun,
að víst sje. að jeg geti gefið fullnægjandi
svar nái; en jeg get þá bætt úr því seinna
við tækifæri. Fiskur sá. er hjer ræðir um.
var búinn að ganga gegnum margra hend-
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ur, eftir því, sem jeg frekast veit. og var
að lokum seldur á uppboði að tilhlutun útflutningsnefndar. Kaupandi fisksins greiddi
síðar alt uppboðsverðið, nema 9 til 10 þúsund krónur. Voru gerðar margvíslegar tiiraunir til að nó þeim hjá lionum. en þe.ð
tókst ekki. Loks kom svo í vetur erindi frá
sýslumanni Gullbringu- og Kjósarsý-d'i,
þar sem þess var beiðst. að skuldin yrði
gefin eftir. og var það gert. Astæðan, sem
til þess lá. var sú. að fiskurinn se’.list á
uppboðinu fyrir miklu hærra verð en anuars heföi verið liægt að fá fyrir liann. eftir því sem mjer hefir verið frá skýrt, og
varð því í raun og veru gróði af sölunni.
enda þótt þessi liluti söluverðsins væri eftir gefinn. Ilefði ekki orðið neitt betra að
selja fiskinn miklu lægra verði. þótt það
kaupverð liefði alt verið greitt.
Þá ætla jeg að leyfa mjer að fara nokkrum orðum um fyrirspurnir háttv. þm.
Borgf. (PO.i, Skal jeg þá fyrst geta þess
viðvíkjandi húsaleigumálinu. að jeg liefi
ekkert um það vitað nje lieyrt minst á það
fyr en nú í dag. og get jeg því ekkert um
það sagt.
Þá hefir stjórninni verið lagt það til
ámælis. að hún veitti Reykjavíkurbæ ábyrgð
við Lántöku í Danmörku. Jeg skal ekki
um það segja. livort það sje rjett. að ekkert fordæmi sje til fyrir þessu. en á mörgum öðrum stöðum er svipað fordæmi. Sem
dæmi má nefna það. er hreppar taka lán.
og þurfa til þess oft og tíðuin ábyrgð
sýslunefndar. þá er það oft. að sýslumaður tekur slíkt á sig og veitir leyfi fyrir
Liönd sýslunefndarinnar, upp á væntanlegl
samþykki hennar, er liún næst kemur saman. Hjer er mjög líkt ástatt. Reykjavíkurbær þurfti á láni að halda til vatnsveitunnar og átti kost á láni með hagfeldum kjörum, ef ábyrgð fengist. Það var
því blátt áfram nauðsynlegt fyrir bæinn,

að þetta lán fengist, en það var gert að
skilyrði af lánveitanda. að samningar yrðu
gerðir innan viss tíma, 15. október að mig
minnir. Engin stjórn hefði í þessum sporum viljað takast á hendur þá ábyrgð að
neita bænum um ábyrgðina. svo að hann
liefði orðið af þessu hagfelda láni. Það ei
]>ví alls eigi rjett lijá háttv. þm. Borgf.
,'POi. að það lýsi á nokkurn liátt virðingarleysi fyrir liinu háa Alþingi. þón
ekki væri eftir því beðið með þetta mál.
Jeg ber mjög mikla virðingu fyrir því og
mundi aldrei takast á hendur ábyrgð á
fjárveitingum án beimildar þess. nema
brýnasta nauðsyn lægi til. En jeg skal viðurkenna. að rjettara befði verið að bera
ábyrgðina undir þingið nú og leita samþykkis þess. og er t-nn tími til að liæta úr
]>ví.

Hákon Kristófersson: Jeg hjó eftir
því áðan. að hæstv. fjrii. (MagnJ) tók
fram í lijá liáttv. þm. Borgf. (PO). að
hjer væri ekki um liúsaleigu að tala. lieldur væri þetta eingöngu skrifstofufje. Jeg
vil nú leyfa mjer að spyrja: Ilvggur
hæstv. fjrli. (MagnJ). að þetta og annað
eins gangi í nokkurn þingmann, að nokkur taki trúanlegt, að þetta herbergi. sem
hann leigir á Hótel Island. sje notað fyrir skrifstofu ? Ollum er kunnugt. að hann
Liefir opinbera skrifstofu í stjórnarráðinu.
Þar eiga allir aðgang að að finna Liann
viðkomandi embætti hans. Þeir menn, sem
heimsækja hann á Hótel Island, hljóta því
að heimsækja ráðherrann þar sem prívaimann, og sje jeg ekki, að landið eigi að
greiða Liúsaleigu í því skyni. Jeg get tekið undir það nieð háttv. þm. Borgf. (PO). að þetta sje í algerðu heimildarleysi
gert. og vona jeg, að hæstv. ráðherra sjái
sóma sinn í því að skila fjenu aftur. Það
liafa áður verið, og er enn ráðherra, sem
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enga húsaleigu taka úr ríkissjóði. nje til
prívatskrifstofuhalrts. Því skylrti ekki hæstv.
atvrh. (KIJ’ eins geta tekið leigu eftir eitl
herbergi í húsi sínu. til þess að bjóða
mönnum inn í?
Jeg fór að minnast á þetta af því. að
jeg álít öldungis óalanrti og óverjanrti. að
þetta gangi svo til framvegis. að slíkum
kostnaði sje komið yfir á ríkissjóð. Ætla
jeg, að þetta sje þó ekki neitt einstakt.
helrtur einn liður í langri keðju. sem sýnir. að hæstv. fjrli. ('MagnJ i sje ólmfanrti
og ómögulegur í því sæti. er hann skipar nú.
Það her raun vitni. að fleira er í ólagi
en með lanrthelgissjóðinn. Jeg trúði því
ekki fyr en hæstv. fjrh. i MagnJ i játaði
það á sig. að þetta ga-ti verið satt ineð
lnisaleiguna. Alít jeg. að sökin liggi að
nokkru hjá hæstv. forsrli. (SE). því liann
á að líta eftir. að svona hneyksli komi
i kki fyrir innan stjórnarinnar. Jeg trúi
því ekki. að liann. sem jeg þekki að mörgu
góðu, ljeti slíkt viðgangast í heilt ár. hefði
hann haft vitneskju um það. En að liæstv.
forsih. hefir ekki vitað um þetta. verð jeg
að telja alls ónógt eftirlit frá hans hálfu
á því. sem gerist innan stjórnarinnar.
Jeg ætla mjer ekki að verða neinn synrtatínir stjórnarinnar. enrta kannske ekki um
margar synrtir að tala. Samt vilrti jeg
spyrja hæstv. fjrh. (MagnJ) um söluna á
fleysishúsinu. er notað var sem gistihús
bæði fyrir útlenda og innlenrta ferðamenn, livort það liafi ekki verið selt fyrir
mun lægra verð en hægt hefði verið að fá
fyrir það á annan hátt. Eins yilrti jeg
snyrja um, hvort búsmunir þeir, er húsinu
fylgrtu, hafi ekki verið selclir fyrir nokkuð
lágt verð. og hvort þess hafi verið nægilega gætt að liafa eins mikið upp úr húsinu og búsmununum eins og mátt hefði.
ef vel hefði verið á halrtið. Jeg ætla svo

ekki að fara frekari orðum um þetta að
sinni, en vænti, að hæstv. ráðherra gefi
mjer svör við þessari fyrirspurn minni.
svör. sem sjeu svo greinileg. að mjer og
öðrum sjeu fullskiljanleg.

Forsætisráðherra (SE) : Að því er
snertir ábyrgðina fyrir Kevkjavíkurbæ, þá
ei það mitt álit. að hjá því liafi ekki verið
liægt að komast. en jeg vona, að hæstv.
fjih. (MagnJ) leiti síðar samþykkis þingsins viðvíkjanrti því. lin húsaleiguna liefi
jeg ekkert vitað fyr en nú.
Þá kem jeg að spítalamálinu á Eyrarbakka. Veit jeg ekki. hvort jeg get nú
gefið fullnægjanrti upplysingar. eða eins
nákvæmar og jeg vildi, en áskil mjer rjett
til að gera það síðar.
Þetta er orðið mesta vandræðamál. Byrjaði með því, að menn fyrir austan byrj;:
á að gangast fyrir byggingu spítala.
Eanrtlæknir mælir með því. og vil jeg með
leyfi hæstv. forseta lesa upp kafla úr
brjefi hans:
,.Og verð jeg að segja. að þar er í
smíðum eitt allravanrtaðasta sjúkrahúsið hjer á lanrti, og legg jeg eindregið til, að hið háa dómsmálaráðuneyti fallist á og samþykki gerð hússins. sem er hálfsmíðað.“
Það liefir staðið í miklu stappi um málið milli spítalanefnrtar og stjórnarinnar.
Stjórnin lijelt því fast fram. að hún mynrti
ekki greiða af hönrtum fjárupphæðina fyr
en skilyrðum fjárlaganna væri fullna'gt
T vetur kom málaleitun frá spítalanefnd,
þar sem sýnt var fram á, hve miklu fje
liefði þegar verið varið til spítalans, og farið
fram á. að stjórnin greidcli þessar 80000
krónur. sem beimilaðar eru í fjárlögunum
fyrir 1922. Xú hafði stjórnin altaf talið
unrtirskilið. að sýslunefndin í Arnessýslu
legði fram 40000 krónur á móti till ginn
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úr ríkissjóúi. Spurðist stjórnin því fyrir sýslunefndin í Arnessýslu hefir leyft Eyrum, hvort fje þetta hefði verið greitt. eða arbakkahreppi að taka að sjer rekstur
hve nær ætti að greiða það. en svör sýslu- sjúkrahússins, að hún rnuni tæplega geta
nefndaroddvita voru ekki svo skýr, að diegið sig í hlje, heldur muni hún greiða
neitt ákvæðið yrði ráðið af þeim. En til þessar 40000 kr. Að öðrum kosti mun
þess að bæta úr brýnustu vandræðunum stjórnin ekki greiða þær 30000 kr. sem
greiddi stjórnin 50000 kr. á móti því. sem eftir standa. nema þingið skipi svo fyrir.
Annars er jeg fús á að rannsaka mál
einstakir menn höfðu þegar lagt fram.
Standa því eftir 30000 kr.. er spítalanefnd- þetta betur og gefa nánari skýrslu. ef þess
in leggur ríka áherslu á. að greiddar verði yrði óskað og tiekifæri gefst síðar.
nú þegar. Byggir hún það á því. að stjórnin hafði sent skeyti og lofað að greiða fjeð.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Háttv.
þegar skilyrðum fjárlaganna vhtí fidi- jmi. Barð. 'IIKi tók upp spurninguna um
n.-egr. I þessu skeyti var ekki tekið l'ra’ii. herbergisleiguna. Jeg skal ekki lneta öðrn
að nægilegt fje yrði að vera í'yrir hendi við út af fáryrðum lians en að jeg lít á
til þess að fullgera spítalann. en það þót: i Jirtta sem sjálfsagðan lilut. er gerðiir liefði
stjórninni svo sjálfsagt atriði. að ekki verið f'yrir livern annan opinberan starfsjiyrfti að taka jtað fram. En nú neifaði mann. sem líkt hefði staðið á um. jiar srm
stjórnin að greiða þessar 30000 kr.. sm ; hjer er að neða um herbergi. er jeg jiarf
eftir standa. fyr en sýslan liefir greitl eingöngu að nota stöðu minnar vegna. Það
jtær 40000 kr.. sem um var talað. enda ;eíti að vera ofurljóst. að jeg get ekki víshefir sýslunefndin lofað að leggja ]>að fir að iiiiinnum. sem við mig eiga erindi. upp
fram, eftir skýrslu. sem stjórnin hei'ir í stjórnarráð á hvaða tíma sem er.
Þá vildi sami háttv. þtn. f'á að vita um
fengið fiá spítalaneí'ndinni. Þar segir svo:
..Samkviemt ályktun aðalfundar Geysishúsið. áður en liann talaði nánar
sýslunefndar Arnessýslti 1920 er heit- um j>að. livort jiað hefði ekki verið selt
ið styrk úr sýslusjóði. helmingi á móti og við hvaða verði. Jeg skal fúslega skýra
ríkissjóðsstyrk. til þess að koma upp honum frá. að húsið var selt til læknisbúspítala á Eyrarbakka. Er sú upphæð staðar og sjúkrahælis í fírímsneshjeraði
nú /. r. Í0000 og stendur sú ályktun fyrir 3000 kr. Einnig voru ýmsir innansýslunefndarinnar óhögguð. Þetta lof- stokksmunir. svo sem sauigurföt. rúm og
aða fje hefir spítalanefndin upp á að eldhúsgögn. seldir t'yrir 1500 kr. Vona jeg.
hlaupa við framlialdsbyggingu spít- að jtetta sjeu þær upplýsingar. sem háttv.
þm. þarf til þess að komast á rásina.
alans“.
Stendur nú í þesstt stappi. að sýsluPjetur Ottesen: Það ætti að vera
nefndin hefir ekki greitt fjeð og ekki
heldur gefið nein ákveðin loforð um kveðið nógu ríkt að orði. svo að liæstv.
greiðslu, og vill stjórnin því ekki inna af fjrh. (MagnJ) geti skilið og tekið sjer til
höndum eftirstöðvarnar af fjárveitingunni. inntektar. að liann hefir tekið fje það.
Verði spítalanum ekki haldið áfram. verð- sem um var rætt, í fullkomnu heimildarur að reyna að krefjast endurgreiðslu á leysi. I stjórnarráðinu tekur hann vitanþessum 50000 kr. Annars álft jeg. að málíð lega á rnóti þeim gestum. er þurfa að
sje komið svo langt, sjerstaklega þar sent finna hann vegna embættis hans. En lianda
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þeim gestum. er sækja hann heim. ber ríkinu engin skylda að sjá honum fyrir viðtalsherbergi. Þetta lilýtur hæstv. ráðherra
að hafa verið fullljóst. þegar hann tók við
ráðherraembættinu. Hinir ráðherrarnir
hafa þegar þvegið henrtur sínar af því.
að þeir liafi veriö í vitorði með fjármálaíáðherra mn þetta gerræði. Mjer skildist.
að þeir hefðu ekki vitað um þetta fyr en
jeg mintist á það nú. Annar.s hygg jeg. að
þeir hefðu skilið stöðu sína svo. að þeir
hefðu afstýrt þessu hneyksli. Það er því
ekki nema rjett og sjálfsagt. að liæstv.
f.jrli. (MagnJ) skili aftur því fje. seni
svona er til fengið.
Iíæstv. atvrh. (Kl-J i var að leita að
fordæmum fyrir líkri ábyrgð. sem stjómin hafði gengið í fyrir Reykjavíkurbæ í
vetur. og vísaði í því efni til sýslumanna
sem oddvita sýslunefnda. Kvað hann altítt, að þeir geng.ju í ábyrgð fyrir hönd
sýslusjóða fyrir lireppsfjelög. án þess að
leita samþykkis sýslunefnda fyr en eftir
á. Jeg hygg. að hæstv. atvrh. (KIJ) blandi
þarna saman. Eftir sveitarstjórnarlögunum mega hreppsfjelög ekki taka lán. þó
á eigin ábyrgð sje. án samþykkis sýslunefnda, og ætla jeg. að hæstv. ráðherra
hafi átt við, að sýslumenn hafi oft gefið
slíkt samþvkki á sitt eindæmi. upp á
væntanlegt samþýkki sýslunefndar eftir á.
(Atvrh. KIJ : Ekki eingöngu ; hvorttveggja
hefir átt sjer stað). Jeg liygg, aö mjög fá
dæmi sjeu þess, að sýslunefndaroddviti
hafi gengið í ábyrgð án þess að hafa áður
fengið samþylrki sýslunefndar. Þaö gæti
þá helst verið meö þeim hætti. að leita
samþykkis hvers eins sýslunefndannanns.
líkt og t. d. gert var árið 1920. þegar
stjórnin gekk í ábyrgð fyrir rafveituláni
Reykjavíkurbæjar, eftir að hún liafði leitað álits þingmanna. hvers í sínu lagi. Að
AlJ)t. 1923, B. (35. löggjafarþing).

vísu geta ef til vill veriö undantekningar
í þessu efni. en þær munu fáar og ekki
sjerstaklega eftirbreytnisverðar. Hitt er og
fullljóst, að þetta má ekki vera fordæmi
fyrir stjórnina að ganga í ábyrgð fyrir
lánum. án þess að hafa áður leitaö samþykkis þingsins. annaðhvort formlega, meö
>jerstakri lagaheimild, eða meö því að
tryggja sjer fvrirfram samþykki meiri
hluta þingnianna. Þetta er eina rjetta leiðin. og verður að girða fyrir. að út af
lienni sje brugðið.
Hæstv. atvrh. (KIJ) mintist á. hve
bráðan þelta heföi borið að og að stjórnin hefði þurft að gefa lokasvar fyrir '20.
okt. En eftir þeim upplýsingum, sem jeg
hefi fengiö — og jeg hefi sjálfur sjeð
svarskeytið — sendi stjórnin ekki skeyti
með bindandi loforði um ábyrgð fyr en
20. nóv. Jeg hygg því, aö þetta hafi ekki
borið svo bráðan að. að ekki hefði mátt
vinnast tími til að leita álits þingmanna.
Og því fremur. sem hæstv. stjórn hefir
hvorki í fjárlagafrv. sínu fyrir næsta ár
n.je í fjáraukalagafrv. fyrir 1922 leitað
samþykkis þingsins um þessi efni. verð
jeg að álíta. að þetta sýni alt of mikið
einræöi stjórnarinnar og beinlínis viröingarleysi fyrir þinginu.

Eiríkur Einarsson; .Jeg vil leyfa mjer
að geia örfáar athugasemdir út af ýmsu.
sem hjer hefir orðiö að umtalsefni. — Það
Jiefir verið gerð fyrirspurn um húsaleigu
lnæstv. f.jrh. (MagnJ). og skal jeg hvorki
bera í bætifláka nje álasa ha*stv. ráðherra
út af því máli. Hvort húsaleigustyrkur
þessi er rjettmætur eða saknæmur. læt jeg
liggja á milli liluta. Finst mjer hjer koma
fram. sem oftar. aö þegar hönd festir á
lágum. en ákveðnum upphæðum. eru hv.
þm. oft mjög kvikusárir. en miklu síður í
35
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stórmálum, sem eru ekki skráS greinilega
á pappírinn. Jeg segi þetta ekki af því, að
jeg telji ekki sjálfsagt að gæta fullrar varúðar í smærri atriðum, en miklu meiri
þörf er þó að hafa gát á hinuni stærri.
/I’O: A mjóum þvengjum —). Jeg var
húinn að slá ]>ann varnagla líka.
Xú stendur svo á, að suniir ráðherrar
verða að sætta sig við leiguíhúð. en einungis einn ráðherranna hýr í ráSherrahústaðnum. Yieri æskilegast. að öðru jöfnu.
aS ráSherrahústaðurinn væri sem mest notaður handa þeim ráðherrum, sem ekki eru
húseigendur. Aður hjuggu þar 2 ráðlierr
ar, og liygg jeg, aS þeir liafi lialdið fullum veg og sóma, þó að þeir hyggju dálítið
þrengra en nú er. Jeg hýst við, að það
myndi fremur auka sátt og samlyndi meS
ráðherrunum, að þeir gengju á undan
með góðu eftirdæmi og flyttu saman. heldur en að upp þurfi aS koma vafaatriði um
leigu ráðherra úti í hæ. (HK: Er nokkur
ósátt þar á milliSamkomulagið seint
of gott.
Þá var minst á sölu hússins við Gej si
Jeg álít það mál ekki með öllu óviSkomandi mjer. þar sem þetta gerðist í Arnessýslu og mjer er málið kunnugt. Það mun
rjett. að því liefir verið lireyft hæði í
hlöðum og af einstökum mönnum, að óviðeigandi hafi verið aS rífa húsið og selja.
En heima fyrir í hjeraði, þar sem gistihúsleysið ætti að vera tilfinnanlegast. hefir þetta mál legiS mjög í láginni og lítið
verið um það rætt. Ber tvent til þess. í
fvrsta lagi er það á allra vitorði. að húsið var algerlega ófullnægjandi sem gistihús fyrir ferðamenn, sjerstaklega á undan
konungskomunni, og í annan stað, að
rekstur hússins var svo arðlítill, að inenn
hjeldust þar ekki við til að sinna ferðamönnum. Þó að húsið væri nauðsynlegt.
miSað við þarfir ferðamanna, var enginn

hagur af því að reka það, svo aS bæri sig.
Þetta tvent veldur því, að mönnum þar
eystra er ekki svo mikill söknuður að húsinu. Gestir leituðu á hændaheimili til
gistingar hvort eð var.
Jeg skal játa, að fyrir sumargesti væri
mjög heppilegt aS hafa gistihús í Biskupstungum ofanverSum; en það er ekki einungis við (ieysi, sem slíkt hús þyrfti að
vera, heldur einnig víðar. A leiðinni austur frá Þingvöllum til lleklu þyrftu að
vera gistiliús með hæíilegu dagleiðamillihili, t. d. í Biskupstungum austast og svo
í (inúpverjahreppi. Slík gistihús eru því
miður ekki til. Þetta veldur mjög tilfinnanlegum vandræðum fyrir ferðamenn og
íhúa sveitanna.
En úr því að húsið var rifið og flutt.
verð jeg að halda því fram. aö því hafi
verið vel variS, þar sem það. var notað
hálft í hvoru til opinberra þarfa. Það var
sem sje selt til læknisseturs og sjúkraskýlis
í Laugarási. en það eru einmitt samskonar
hyggingar.sem eru venjulega styrktar af því
opinhera. .Ettu menn að íluiga, aS þetta er
mikil mýking í málinu, og ólíkt verra.
hefSi húsið verið selt einhverjum prívatmanni. Þetta veit jeg, að háttv. þm. muni
fallast á.
Jeg skal játa, að um húsmunina gegnir
öðru máli heldur en um húsið sjálft. ÞaS
getur verið, að þeir hafi verið seldir of
ódýrt: mjer er ókunnugt um það, og skal
því ekkert um það segja. Þessir húsmunir
munu hafa verið seldir hjeraðslækni, og
má hann, sem er ungur kandidat, fult svo
vel njóta þeirra fvrir sanngjarnt verð sem
einhver annar. En víst er um þaS, að
læknishjeraðið á þar engan hlut aS máli.
Jeg hygg. að stjórnin hafi ráðstafaS þessum mnnum hetur og sanngjarnlegar, þó
að hún hafi ef til vill orðið af nokkrum
skildingum, iniðað við liæsta verö, seiu
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kynni að hafa fengist á uppboði. heldur
en mörgu öðru, sem ekki liefir verið minsl
á hjer. Jlætti þá t. d. drepa á hrossahald
stjórnarinnar, sem hefir reynst dýrt og
virst með öllu óþarft.
Þá var drepið á annað niál. sem á vettvang austur í Árnessýshi. en það er um
Eyrarbakkaspítala. Þegar fjárlögin voru
afgreidd með 80000 kr. fjárveitingu til
spítalans. skal jeg taka ]>að fram. að jeg
greiddi einungis atkvæði með þessiim lið.
en talaði alls ekkert fyrir lionum, Þessi
fjárveiting var borin fram til sigurs af alt
öðrum mönnum en þingmönnum Árnesinga. ]><> að liinn fyrirhugaði spítali ;e1ti
stað í kjördæmi þeirra.
Ibestv. stjórn hefir að svo vöxnu máli
neitað að greiða þessar 30000 kr.. sem eftir standa af fjárveitingunni. Það má vel
vera, að stjórnin hafi altaf miðað fjárveitinguna við, að sýslufjelagið legði fram
40000 kr. En mjer er vel kunnugt um
afstöðu sýslunefndarinnar til spítalamálsins frá upphafi. Fyrst þegar uintal reis
uin þessa spítalabyggingu. var jeg settur
sýslumaður í Árnessýslu. og síðar átti jeg
s;eti í sýslunefndinni um eitt skeið.
Þegar fyrst var farið fram á. að spítali
yrði reistur þarna. og sýslunefndin hjet
stuðningi sínum, var miSað við lítið
sjúkrahús eða skýli, í mesta lagi með 12
rúmum. Þetta sjest í fundargerð sýslunefndar. og þó að oft hafi verið rætt um
málið síðan. hefir jafnan verið haldið fast
við það skilvrði um stærð spítalans. En
nú er spftalinn hálfkominn upp, með alt
annari gerð en gert var ráð fvrir og meira
en lielmingi stiærri, alt að 30 rúmum, án
þess að sýslunefndin veitti á nokkurn hátt
nokkru sinni samþykki sitt til styrktar svo
ofvöxnu fyrirtæki. Hún var altaf á móti
honum svona stórum.

Maður fær nú víða að heyra það, og
verður því miður ekki mótmælt. að fjárIiagur sýslufjelags Árnesinga sje ekki
glæsilegur. og ætti því fremur að vera
auðskilið. að sýslunefndin vill og hefir
altaf vil.jað gæta varúðar, er um fjárframlög til þessarar spítalabyggingar ræðir. Það verður því aö takast skýlaust fram
sem verulegt atriði, að ]>að er ekki sýslunefnd Árnesinga. heldur spítalanefnd Eyibekkinga að kenna. að ráðist liefir verið í
svo stórt sem raun er á. Sú nefnd er sá
eini r.jetti aðili þar eystra. sem komið
liefir spítalaniálinu í þetta liorf. Ilún ber
ábyrgðina. en ekki sýslufjelagið. Og ekki
er liægt að liggja sýslunefndinni á hálsi
fyri’r það. að hún neitar að greiða þá upplueð. sem er í algerðu ósainramii við loforð
hennar og skyldur.
Þá kemur þetta spursmál. sem hæstv.
forsrli. (SE) mintist á, hvað ætti að gera.
ef sýslunefndin vildi ekki borga 40 þúsundirnar. Á þá að heiinta fjeð til baka. sem
þegar er greitt ’ Er það mögulegt? .Jeg
hygg ekki. Mestur hluti þess er nú orðinn að eyðslufje. sem ekki verður skilað
aftur, komið í hússkrokkinn. Það gladdi
mig að lieyra þá skoðun koma fram áðan. að úr því að svo miklu fje væri búið
að verja til þessa húss, þá væri rjett að
láta það verða til nytsemdar. Vona jeg
fastlega, að ríkisstjórnin sjái um. að gert
verði svo gott úr sem kostur er á.
Þetta. sem jeg hefi nú sagt. er til þess
að girða fyrir allan misskilning um. hvernig afstöðu Árnessýslu er varið í þessu
máli. Jeg skal játa. að það hefir komist
óskipun á þetta spítalamál, sem veldur
því. að það er komið í svona ilt horf, en
það er ekki Árnesingum vfirleitt að kenna
nje sýslunefnd þeirra; hún liefir altaf
áskilið, að liúsinu yrði komið upp skuld35*
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laust og ekki stærra en svo, seni jeg hefi
fyr skýrt frá. og ekki lofað fjárstyrk úr
sýslusjóði fyr en ástæður leyfðu. Gerðir
sýslunefnrlarinnar eru þessu til sönnunar.
Arnesingar liafa því að engu leyti vanr;vkt skyldur sínar í þessum efnuni.

Jón Sigurðsson: Vr því að svo er komið. að nienn eru teknir að yfirheyra lnestv.
stjórn. þá' vildi jeg leyfa mjer að beina
fyrirspurnum til liennar uin tvii atriði. og
er það hæstv. atvrh. (KIJ). sem helst ætti
að vita deili á þeim.
Eyrra atriðið er þetta: Ifvað knúði
lnestv. stjórn til þess að láta leggja símalínuna að Staðarfelli. og livað er áa-tlað.
að hún kosti.’ — Ilitt snertir bamdaskólann á Ilólum og er þessa efnis : Ilvað olli
því. að skólastjórinn á Hólum sagði búinu
lausu ? Ilvað vakti fyrir lnestv. st.jórn með
skipun þess máls? 0g loks: IIví leitaði
hún ekki álits Búnaðarfjelags Islands og
landbn. Alþingis. áður en hún gerði endanlega skipun á málinu'?
Þetta er mál. sem varðar mjög. alt Xorðurland. og er nú gott ta*kifæri til að fá
glöggar upplýsingar því viðvík.jandi.

Magnús Guðmundsson: Eftir því sem
komið hefir fram um Eyrarbakkasp’ alann. þá er nú búið að borga 50 þúsund
krónur úr ríkissjóði til hans. Ilann er þó
ekki fullger enn þá. og óvíst. hvort það
verður fyrst um sinn. Jeg hefi fyrir satt.
að sýslunefnd Arnesinga hafi á síðasla
fundi sínum neitað algerlega um styrk til
spítalans úr sýslusjóði. Það virðist því
svo, sem hæstv. stjórn hafi verið nokkuð
fljót á sjer með að greiða þessar 50 þús.
til þessa fyrirtækis. Jeg skal þó ekki, til
þess að gera henni ekki neitt rangt til.
fara neitt frekar út í þetta að sinni, en

bíða þeirra upplýsinga, sem hæstv. fors;vtisráðherra lofaði áðan að gefa í málinu.
Að því er snertir uppboðsfjeð, þá sagði
hæstv. atvrh. (KIJ). að þetta hefði verið
gefið eftir af stjórninni. En jeg spyr:
Með hvaða heimild .’ Jeg veit þó. að hjer
var um talsverða upphæð að r;eða. og hefir ríkissjóðnr stundum lotið að minna.
Eftirgjöf þessi var alóþörf, því að sýslumaður stóð í ábyrgð fyrir henni. og ]>ótt
salan liafi kannske verið góð, skiftir það
engu niáli, því að ríkissjóður átti heimtingu á allri uppboðsupphæðinni.
Ilvað viðvíkur ábyrgðinni fvrir Reyk.javíkurkaupstað, þá virðist það ekki vera
forsvaranlegt af ha-stv. stjórn að hafa
ekki tekið till. upp í fjáraukalög þess efnis að fá samþykki þingsins á ábyrgðinni.
Jeg man ekki til þess. að þessi aðferð. sem
hæstv. stjórn liefir kosið hjer. hafi til þessa
verið viðhöfð.
Ilvað snertir húsnæði hæstv. fjármálaráðberra (álagnj). þá skil jeg ekki. að
bann sje nein sjerstök undantekning með
það að þurfa að bjóða til sín gestum utan
stjórnarráðsins. Sú ástæða er fjarri því
að vera frambærileg. En nú vil jeg spyrja
þennan hæstv. ráðherra : Ætlar hann sjer
framvegis að taka þetta fje’ — Jeg verð
að líta svo á, að það geti ekki með nokkru
móti talist eiga heima með skrifstofukostnaði stjórnarráðsins. Jeg get sagt honum.
að þegar jeg var fjármálaráðherra. varð
jeg að borga nærri helming launa minna
í húsaleigu. Ef svo stendur á um hann, þá
gæti verið um það að ræða. að liann fengi
húsaleigustyrk, eins og jeg liefi bent á, að
til mála gæti komið um suma embættismenn h.jer í Reykjavík, en til að samþykkja það. að liann taki það sjálfur í
leyfislevsi og færi það til útgjalda þar.
sem það á alls ekki heima. til þess er jeg
ófáanlegur.
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Um Geysishúsið vil jeg segja það. að
þar mun liafa verið saman komið talsvert
verðmæti. Hefir kunnugur Árnesingur
sagt mjer, að læknirinn muni hafa fengið
miklu meira fje fyrir það, sem húsir.u
fylgdi, en hann gaf fyrir það, og þó lijelt
hann eftir því, sem hann og sjúkrahúsið
í Laugarási þurfti. Jeg get að vísu ekki
fullyrt, að þetta sje svo, þar sem jeg var
þar eigi viS sjálfur, en vil þó geta þess, að
sögumaður var þarna nákunnugur og auk
þess maður sannoröur.

Forsætisráðherra (SE): Út af því, sem
sagt hefir verið um Eyrarbakkaspítalann,
vil jeg geta þess, að landlæknir kvað mikla
nauðsyn á þeim spítala og mælti n jög
með því, að liann yrði reistur. Þá er það
einnig kunnugt, að Alþingi tók mjög vel í
það mál og lofaði óvenjumiklu fje til spítalabyggingarinnar, svo ekki er liægt að
segja, að stjórnin hafi ekki haft neitt aðhald úr þeirri átt. Það má vera, að fundargerðir sýslufundanna þarna eystra hafi
verið í loðnara lagi. En þó ekki meir en
svo, að altaf liefir verið talið víst. að
Árnessýsla aúlaði sjer að leggja þetta fje
lil spítalans. þótt það drægist svo á langinn. Þessu til stuðnings skal jeg, með leyfi
hæstv. forseta, lesa upp eina fundargerð.
frá 20. maí 1920. Hún er svo hljóðandi:
„Sýslunefndin heitir fulltingi sínu
til sjiúkrahúsbyggingar hjer o. s. frv.
Þó nieð þeim breytinguni, að nú sje
ekki miðað við neina ákveðna hámarksupphæð frá sýslunni, heldur
lofar sýslufjelagið alt að helmingi á
við væntanlegt landssjóðstillag. er
kemur til framkvæmda og greiðslu. er
liagur sýslunnar leyfir og fjárhagur
skánar frá því, sem nú er“.

Þegar nú stjórnin liafði þessar fundargerðir við að styðjast, og auk þess yfirlýsingu landlæknis um mikla nauðsyn þessa
máls. og svo þessa yfirlýsingu spítalanefndarinnar. þar sem einstakir menn taka
á sínar lierðar mikla ábyrgð, ef illa færi,
var þá ekki eðlilegt, að hún borgaði þetta
fje, sem svaraði til þess, er sýslan skyldi
greiða? Henni datt auðvitað ekki annað í
hug en Árnessýsla myndi borga þessar 40
þúsundir. Undir eins og grunsemd hennar var vakin, sendi hún skeyti til að fá
nákvæmar upplýsingar í málinu. Og þegar henni þótti svarið. sem hún fjekk, grunsamlega loðið. neitaði hún að borga út það.
sem eftir var — 30 þúsund krónur. Okkur
datt alls ekki í hug. að sýslunefndin leyfði
hreppnum að taka spítalann að sjer og
kipti svo að sjer hendinni. er mest reið á.
Ástæður stjórnarinnar eru þessar í málinu. að lienni þótti rjett, er málið var svo
langt komið og góðir menn búnir að binda
sig ábyrgðum. að borga þetta fje. í því
trausti. að sýslan borgaði það. sem henni
bæri. Jeg veit. að það er komin talsverð
pólitík í þetta mál þarna eystra. og því
vafasamt, hvað verður þar ofan á. En
hvað sem öðru líður. lít jeg svo á. að málið sje komið í það horf nú. að það verði
að finna einhverja leið til að bjarga þv?
Og því vei'ð jeg sömuleiðis að halda fram,
að (“kki sje ha‘gt að víta stjórnina fyrir
gerðir hennar í því liingað til.

Atvinnumálaxáðherra

(KIJ):

Háttv.

jun. Borgf. (I’O) gat þess. að hann hefði

nýlega verið uppi í stjórnarráði og sjeð.
live nær símskeyti um ábyrgð fyrir lántöku Reykjavíkur var sent. er jeg gat um
áðan. Kvað hann J)að hafa verið 20. nóv.
Þetta getur verið rjett hjá háttv. þm., að
mig hafi mismint um þetta. Það eru svo
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mörg síniskeyti send ur stjórnarráðinu
ílaglega, að ekki er að búast við, að maður muni upp á dag. hve nær þau eru ö!l
send. Það er annars svo um mig. aö eins
og jeg met lítils ranglátar ásakanir, eins
ljúft er mjer að játa, ef um einliverja yfirsjón er að ræða af minni hendi. Og si.a!
þá einmitt játa þaö. að jeg tel það yfir
sjón af stjórninni, að hafa ekki leitað
heimildar þingsins fyrir þessu — enda skal
það gert.
Að því er snertir spurningu háttv. 1.
þm. Skagf. (MG) um það, hvaða heimild
stjórnin hafi liaft til að gefa eftir þetta
fje, sem liann gat um, þá vil jeg beina
til lians þeirri gagnspurningu, livaða lieimild stjórnin hafi yfirleitt til að gera þetta
eða hitt. (3IG: Það á að vera nauðsynin.
sem heimilar það). Já. lijer var einmitt
um slíka heimild að ræða. Svo leit stjórnin á. og því gerði jeg þetta — auðvitað upp
á mína áhyrgð. Jeg veit ekki til þess. að
ríkisstjórnin geti yfirleitt haft aðra aðferð en þessa. að gera hitt og þetta á sína
ábyrgð. Og jeg býst við. ef farið vau'i að
rannsaka hinar og þessar upphæðir. .-'•m
þessi hv. þm. veitti á sína ábyrgð meðan
hann var fjármálaráðheri a. þá finnist einhver þar ' á meðal. sem er agilegri og
ónauðsynlegri en þessi. annars hefði stjórnin árin 1920—21 ekki farið 51/. ni’Ijón
fram úr fjárveitingu. Jeg hefi enn þá
ekki viljað ráðast í slíka leit. en jeg veit
engu að síður, að þar eru mýmargar heimildarlausar fjárveitingar. sem eru meiri
ábyrgðarhluti en þessi. sem hjer er um að
ræða. ekki stterri en hún er.
Þá vil jeg víkja að háttv. 2. þm. Skagf.
(JS) með þeim formála að henda á það.
hve ójafn leikur hjer er háður. Þm. búa
sig undir þær spurningar og aðfinslur. oft
nauðaómerkilegar, eins og spurningin um
Ilólabúið. er þeir bera að stjórninni. og

koma jafnvel stundum með skrifaðar ræður, en stjórnin er ineð öllu óviðbúin. Hún
hefir ekki hugmynd um það. að hverju
hún muni spurð í það og það skifti, og
getur því ekki búist til svara. Jeg veit,
að þetta eru engin einsdæmi um þessa
stjórn. sem nú situr, en þó hefir þetta
ekki altaf verið svona. Jeg man t. d., að
á einu þingi, 1907, í stjórnartíð Hanne^ar
Hafsteins, þá mætti jeg sem landritari til
svara fyrir stjórnina á eldhúsdeginum, og
gat jeg þá samstundis svarað öllu, sem
að var spurt. Jeg man, að Magnús heitinn
Stephensen kom á eftir til mín og furðaði
sig á því, hve greiðlega mjer hefðu gengið
svörin. Og sagði jeg honuni þá ástæðuna.
að mjer hefði verið sagt fyrir fram af
því, að liverju jeg mundi spurður. Dáðist
hann mjög að þessari nærgætni. en kvaðst
ekki liafa átt henni aö fagna um sína tíð.
Jeg hefi sagt þetta til að benda háttv.
deild á. að heppilegt inyndi að taka upp
þessa venju. að tilkynna stjórninni nokkru
fyrir. að hverju hún muni spurð. Þá fyrst
geta háltv. þm. með rjettu krafist ítarlegra svara af henni. og það hlýtur þó að
vera meiningin. er spurt er. að fá svar.
en það er ekki hægt að búast við slíku, ef
ráðherra er ekki undir það búinn að svara
í einhverju ómerkilegu máli. sem ef til
vill hei'ir gerst fyrir löngu. eins og er
um þetta Tlólabúsmál. sem auðsjáanlega er
kosningarbeita. sem hv. þni. (JS) ætlar að
fleyta sjer á í haust.
Iláttv. 2. þm. Skagf. (JSi spurði. livað
hei'ði gengið stjórninni til að leggja símalíiui að Staðarfelli. Henni gekk það sama
til og fyrverandi stjórn að leggja síma til
Þorlákshafnar. Iljer er fylgt eldri praksis.
Það. sem aðallega kom lienni til að gera
þetta. var. að með því voru sparaðar 4000
krónur fyrir ríkissjóðinn. Ur því að Staðarfell er nú eign landsins og líklegt er, að
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þar verði bráðlega stofnaður skóli. þá
áleit jeg það ekki áhorfsmál aö leggja um
leið þessa aukalínu og spara með því þetta
fje. Þetta var bara sjálfsagður búhnykkur
fyrir ríkissjóðinn, að gera þetta nú þegar.
Jeg gæti annars farið inn á fleira en símalínuna til Þorlákshafnar. sem fyrverandi
stjórn hefir levft sjer, óátalið af liáttv.
2. þm. Skagf. (JS). en tækifæri mun til
þess síöar, þótt jeg sleppi því nú.
Þá spurði háttv. 2. þm. Skagf. (JS) að
því, hvaö liafi valdið því, að skólastjórinn
á Hólum liafi sagt búinu lausu, og livers
vegna ekki hefði veríð leitað samninga við
hann. Jeg get nii ekki vitað það. livers
vegna skólastjórinn hafi sagt lausri stöðu
sinni. sem bústjóri, en jeg get ímyndaö
mjer, hvað honum liafi gengið til, og það
mun háttv. þm. líka vera fullkunnugt um,
sjálfsagt kunnugra en mjer. Skólastjórinn haföi mælst til þess. að keypt væri af
honum kvikfje og annar bústofn. sem
hann átti í búinu; en stjórnin neitaði því.
Til þess var engin fjárheiinild. og jeg sá
ekkert frá hendi fyrv. atvinnumálaráðherra
að lofað hefði verið í þá átt. Og þar sem
engin lieimild var fyrir slíku, býst jeg
ekki við. að liægt sje að víta mig fyrir.
að jeg Ijet þetta ógert og framkva’indi ekki
það, sem var lieimildarlaust. Því að hefði
jeg gert það. vænti jeg. að lievrst liefði
liávært liljóð frá sama háttv. þm. (JS) ;
liann hefði þá spurt um lieiniildina og
vítt mig fyrir verkið, og ekki dregið úr.
Þá spurði háttv. þm. (JS), hvort jeg
liefði gefið skólastjóra kost á rekstri búsins, þegar komið var til tals aö byggja
Ilóla. Rjett fvrir þingbyrjun bauðst ungur og efnilegur maður að vestan til að
taka búið á leigu. Áður en.nokkuð var afráðið um jörðina, sendi jeg honum símskeyti með fvrirspurn um, hvort hann
lijeldi enn fast við uppsögnina, en fjekk

ekkert svar upp á það, og varð jeg því að
líta svo á, að þögnin væri sama sem samþykki. Enda þótt stjórnin gæti haldið sjer
við uppsögnina. a’tlaði hún samt að gefa
skólastjóranum enn einu sinni kost á búsrekstrinum áfram. ef hann hefði kært sig
um. og sýnist þetta ekki vera harðneskjuleg meðferð. lieldur hið gagnstæða, Hafi
því í fvrirspurn háttv. þm. átt að felast
ásökun um, að stjórnin hefði farið illa
með skólastjórann, þá mótmæli jeg því
algerlega, og jeg skal enn geta þess, að liann
bað um liorn af jörðinni — Orundargerði
held jeg það heiti — til afnota, og var
lionuni veitt það og fleiri ívilnanir. Sjálfur hafði hann sagt upp forstöðu búsins, og
það ekki á kurteisasta hátt, en fjekk þó
þessi skilyrði uppfylt.
Þriðja spurning háttv. 2. þm. Skagf.
(JS) var sú. hvers vegna jeg liefði ekki
leitaö ráða til Búnaðai fjelags Tslands um
þetta mál. Það urðu ekki margir til að
biðja um jörðina; þó var komin fram umsókn frá einum álitlegum ungum manni.
og var honum veitt álniðin. Síðar heyrði
jeg. að einhver annar hefði hugsað til aö
sækja. en þá var það orðið of seint. Má
vel vera. að það hefði verið rjettara að
bera þetta mál undir Búnaðarfjelagið, en
jeg veit ekki til, að mjer hafi borið nein
skylda til þess. Og ekki hefi jeg orðið var
neinnar þykkju frá forseta Búnaðarfjelagsins út af því.

Jón Þorláksson: Jeg er ekki vel upplagður til þess að taka þátt í þessum eldhúsdagsumræðum. og hafði ekki ætlað mjer
það. en stend þó upp út af ummælum í
ræðu háttv. 1. þm. Árn. (EE) um spítalamálið á Eyrarbakka. Jeg varð að skilja
orð hans þannig. og það hafa líklega fleiri
gert. að sú 40 þúsund kr. fjárveiting, sem
ráðgert hefir verið að sýslan legði til
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spítalans, væri ekki í fullu samræmi við
ákvörðun og tilætlun sýslunefndar Arnessýslu. Vænti jeg. að liann leiðrjetti þetta.
ef það er ekki rjett skilið. Fyrst hann
gerir það ekki. hefir liann ætlað að segja
þetta. Jeg vil ekki segja. að loforð sýslunefndarinnar sje svo ótvírætt, samkvæmt
sýslunefndarályktuninni frá 1920. að hægt
sje að krefja um það með aöstoð laganna.
En það er þó ótvírætt, að loforð um 40
þús. kr. framlag gegn 80 þús. kr. úr ríkissjóði hefir verið samþykt í sýslunefndinni, og er því ekki í ósamræmi við vilja
sýslunefndarinnar.
Jeg hefi ekki sjálfa fundarályktunina
við hendina. en stjórnin gerði fyrirspurn
til oddvita sýslunefndarinnar síðastliðiö
haust, um greiðslu á 40 þúsund kr. frá
sýslunni til spítalans, og í svarskeyti frá
sýslumanninum er vísað til þessarar fundarályktunar. Þar segir svo. ef jeg má lesa
það upp. með leyfi luestv. forseta:
..Sakir þess. að sýslunefnd hefir
ekki liaft Eyrarspítalamálið til meðferðar síðan 1920. er ekki unt að
gefa ákveðnara svar en felst í samþykt aðalfundar það ár, enda það
nægilegt og má ekki efa. að sýslunefnd efni öll lieit sín. Bið atlmgað.
að Eyrarbakkalireppur verður að
skoðast laus við spítalann. ef ríkisstyrkur verður ekki greiddur."
ÓEtti þetta svar hans að vera nægilegi
til skýringar því, að sýslunefndin liefir
þá lofað þessu. Jeg vil taka það fram.
vegna þess. að jeg er máli þessu kunnugur fyrir veru mína á þessum stöðvum. r '
mál þetta er þannig vaxið. að það er ekki
sem best fallið til þess að vera geit að
eldliúsdagsmáli, eins og líka hæstv. forsrh.
(SE) lýsti yfir. En af því að háttv. 1.
þm. Arn. (EE). sem er í stjórnarflokknum. andaði kalt til stjórnarinnar. vil jeg.

sem er stjórnarandstæðingur. taka í strenginn með henni í þessu jnáli. Þetta er
vandræðamál, og öll vandræöin stafa af
atburðum, sem gerðust í tíð fyrverandi
stjórnar, án þess að henni verði þó heldur gefin sök á þeim. Þó að ógætilega væri
farið á stað í þessu máli, vil jeg segja
það stjórninni og einkum spítalanefndinni
til afsökunar, að í öllum atriðum hefir
verið notuð handleiösla þeirra tveggja
manna, sem að sjálfsögðu eiga mestu um
það að ráða — landlæknis og húsameistara
ríkisins. Þeir studdu báðir spítalanefndina
á Eyrarbakka í málinu. Samkviemt till.
fjvn. hækkaöi Alþingi 1921 styrkinn til
spítala úr 20 þús. kr. upp í 80 þús. kr..
og átti aukningin. (i0 þús. kr. að ganga
til þessa spítala. Er óþarft að lesa ummæli frsm. iim það; þau muna allir. Xú
Iiefir öllum skilyrðunum. sem fjárlögin
setja, verið fullnægt. og stjórnin virðist
ekki ámælisverð eða á.sökunar fyrir útborgun á þeiin 50 þús. kr., sem þegar eru
greiddar úr ríkissjóði. Aliklu lieldur get
jeg búist við, að ríkissjóður geti orðið
dæmdur til að borga 60 þús. króna tillagið alt.
Þetta er orðið kappsmál. og jafnvel liatiirsinál. í milli flokka ituian hjeraðs. og
kom liað eiiiniir fram í ra-ðu háttv. 1. þm.
Árn. 'EE'.

Eiríkur Einarsson: Háttv. þm. hafa
tekið sanngjarnlega í þetta mál, þar sem
þeir tejja sjálfsagt. að spítalinn verði tekinn til einhverra nota og gert svo gott úr
niálinu sem unt er. úr því sem komið er.
Jeg skal líka taka undir það með liáttv. 3.
þm. Ileykv. 'JÞi. að þetta er vandræðamál og ekki til þess falliö að ræðast á
eldhúsdegi. En tilefni þess. að jeg tók til
máls. var ekki það, að jeg ætlaði að halda
langa ræðu gegn stjórninni. lieldur vildi
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jeg gefa skýrslu um afstöðu sýslunefndarinnar í Árnessýslu til spítalamálsins. því
að mjer fanst liæstv. forsrh. (SEi gefa
þar villandi svör og bera sýslunefndina
óverðskulduðum ámælum. Það hefir verið
vitnað í skeyti til oddvita sýslunefndarinnar í Arnessýslu og svo skeyti frá oddvitanum til stjórnarráðsins í haust; enn
fremur í ályktun aukafundar sýslunefndarinnar, sem haldinn var síðastliðið liaust.
Þessi yfirlýsing, sem gefin var í haust, er
mjer kunnug af viðtali við oddvita sýslunefndarinnar. Oddviti tjáði mjer. að
stjórnin hefði sent sjer síniskeyti um, að
ekkert væri því til fyrirstöðu að borga úr
ríkissjóði þetta 80 þús. kr. tillag, ef sýslunefndin heimilaði Eyrarbakkalireppi að
taka að sjer rekstur spítalans. I skeytinu
gekk stjórnin fram hjá fjárhagsafstöðu
sýslunnar til spítalans. Eingöngu sökum
þessa eina skilyrðis, sem stjórnin setti.
samþykti fundurinn síðastliðið haust áðurnefnda ályktun, alveg án tillits til framlags sýslunnar. Þessa skýrslu gef jeg hjer
eftir oddvita sýslunefndar og einnig samkvæmt frainburði margra merkra sýslunefndarmanna. sein samþyktu ályktunina
eingöngu af því að ekkert annað skilyrði
var sett fyrir útborgun ríkissjóðstillagsins
en heimild handa einum hreppi til spítalarekstrar. Þótti þeim viðurhlutamikið að
neita Eyrarbakkahreppi um heimild til að
taka við húsinu, úr því útborgun úr ríkissjóði virtist undir því einu komin. Þannig
skildi sýslunefndin þetta; livort sem undirstöðuatriði þessa máls eru rjett eða röng.
þá er það svona og var svona lagt fvrir
nefndina. Það var eðlilegt. að þeim Árnesingunum rynni blóðið til skyldunnar.
fyrst fyrirtækið gat átt kost á 80 þús.
króna framlagi. og vorkunnarmál. að
nefndin samþykti skilyrðið um ábyrgð
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

eins hreppsfjelags á móti. Hitt segi jeg
ekkert um, livort rjett liafi verið að leyfa
fátæku hreppsfjelagi að taka að sjer spítalann eða ekki, sem vitanlega var honum
ofurefli. Það er sjerstakt mál, sem jeg
ætla ekki að forsvara nje dæma um.
Mjer þykir það grálega mælt, þegar
sagt er, að Árnessýsla smokri sjer undan
að uppfvlla gefin loforð. í því sambandi
er eitt, sem ekki má þegja um, þegar málið
er skýrt, en hæstv. forsætisráðherra þagði
um, og stendur það óhrakið. Jeg á við
skilyrði það, sem sýslunefndin setti upphaflega fyrir stærð spítalans; hún hefir
altaf vitnað til þess síðan. Hygg jeg að
liæstv. forsrli. (SE) sje svo mikill lögfræðingur, að hann virði það mikils sem
forsendur í málinu. Annað skilyrði, sem
sýslunefndin setti fyrir framlagi úr sýslusjóði til spítalans, var, að það skyldi
greitt þegar fjárhagsástæður sýslufjelagsins leyfðu. Þetta sýnist máske vera loðið.
En það er eðlilegt af hendi sýslunefndar.
eins og ástatt var; gefur nefndin með
þessu ótvíræða bendingu um, að hún vilji
liafa fulla íhlutun um hve nær byrjað verði
að byggja spítalann og nota liann. Skilyrðin liafa altaf fylgt í málinu, með þessum
orðum eða öðrum, sem þýða hið sama. og
get jeg vísað til sýslufundargerðanna um
það. sem eru staðfestar til í stjórnarráðinu. Þegar tillit er tekið til hámarks upphæðarinnar. 40 þús. kr., fara að verða
skiljanleg skilyrði sýslunefndarinnar um
stærð spítalans og íhlutun um hve nær
hann verði tekin til starfrækslu.
Jeg viðurkenni. að mjer var nauðugt
að skýra frá þessu máli hjer. en jeg komst
ekki hjá því. vegna þess. sem fram hefir
komið frá öðrum í umræðunum.
Það er rjett. að pólitík hefir blandast
í þetta spítalamál, en ekki venjuleg pólitík,
3«
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heldur læknapólitík, sem er nú kanske
síst betri. En því mótmæli jeg, að ræða
mín bæri vott um nokkurn hita eða illindi. Jeg hefi ekkert skift mjer af þessari
læknapólitík og hefi staðið fyrir utan þetta
mál, að öðru levti en því, sem jeg hefi átt
sæti í sýslunefndinni. Pinn jeg svo ekki
ástæðu til að fara um það fleiri orðnm.
Það, sem hæstv. forsrh. (SE) sagði, að
sýslunefndin vrði aö fullnægja kvöðinni
um 40 þús. kr. greiöslu til spítalans, gefur
mjer ástæðu til að mótmæla þessu —
mótmæla því, að nokkur slík kvöð hvíli á
sýslunni um þetta, og það af ástæðum.
sem jeg liefi skýrt frá.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil levfa
nijer að þakka háttv. 3. þm. Iieykv. (JÞ)
fyrir þífð, hversu vel og sanngjarnlega
liann liefir tekið í þetta mál. og hygg jeg
lýsingu lians á því alveg rjetta. Xý gögn
eru líka altaf að koma fram. Nú í þessum
svifum rekst jeg t. d. á skeyti. sem jeg
hefi sent sýslumanninum í Arnessýslu. o.r
vil jeg leyfa mjer að lesa það upp. með
leyfi hæstv. forseta:
..Með skirskotún til viðtals umbiðst
í dag símleiðis yfirlýsing yðar um útborgun til spítala Eyrarbakka fré.
sýslunni að upphæð svarandi til heli
ings ríkissjóösstyrksins“.
Annað skeyti sendi jeg daginn eftir. svo
hljóðandi:
„Akveðið svar óskast þegar símleiðis um það, hvort greitt verður af
sýslunni til Eyrarspítala 40 þúsund
mót áttatíu þúsund úr ríkissjóði“.
Þessu svaraði sýslumaður með eftirfarandi símskeyti:
..Sakir þess að sýslunefnd liefir ekki
haft Eyrarspítalamálið til meðferðar síðan 1920. er ekki unt að gefa
ákveðnara svar en felst í samþykt

aðalfundar það ár, enda það nægilegt, og rná ekki efa, að sýslunefnd
efni öll heit sín. Bið athugað. að Eyrarbakkahreppur verður að skoðast
laus við spítalann, ef ríkisstyrkur
verður ekki greiddur“.
Mundi sýslumaðurinn hafa svarað á
þessa leið, hefði honum ekki verið fullkunnugt um það, hvaða skuldbinding til
fjárgreiðslu hvíldi á sýslunni? Svarið er
raunar nokkuð loðið. En á stjórnin ekki
heimting á því, að embættismenn landsins
svari stjórninni skýrt og án nokkurra undirmála ’
Það er kunnugt. að í byrjun leit málið
þannig út, að sýslunefndarmenn söfnuðu
atkvæðum til að fá oddvita til að kalla
saman fund og spítalanefndin sneri sjer
sömuleiðis til mín í þessu skyni og bað
mig að ýta undir oddvita sýslunefndar að
kalla sainan fund. svo hægt væri að fullnægja þeim skilyrðum. er stjórnin gerði
kröfu til. I símskeyti stjórnarráðsins. sem
oddviti ber fyrir sig. eru að vísu ekki
nefndar 40 þús. kr. frá sýslunefndinni. cn
ölluin var þó kunnugt. að sú greiðsla var
undirskilin.
Það er rjett athugað. að þetta mál niiini
ekki græða mikið á þessum umræðum h ;i r
í dag. Það er vandræðamál, eins og jeir
tók fram í upphafi. og v;eri nauðsyn’egt.
að einhverja leið væri hægt að finna út úr
því.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Háttv. 1.
þm. Skagf. (MG) var að spyrjast fyrir
um það, hvort jeg mundi halda áfram að
greiða mjer ,,húsaleigustyrk“ úr ríkissjóði. Málinu er þá auðsjáanlega :etlað að
líta svo út, sem hjer sje um húsaleigustyrk mjer til handa að ræða. Þó er það
vitanlegt, að jeg hefi aldrei komið nálægt
þessari húsaleigu, lie1^”- hefir hún að
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sjálfsögðu verið greidd beint til liúseiganda. Annars er það svo. að jeg hefi sjálfur engan persónulegan áhuga fyrir þessu.
Jeg gæti auðvitað eins verið afundinn við
menn, sem við mig þyrftu að tala, og vísaði þeim upp í stjórnarráð á viðtalstímum
þar, en óþægindi mundi það hafa í för
með sjer fyrir ýmsa, og ekki síst aðkomumenn, svo jeg mundi síður vilja gera það
en þó jeg með því losnaði við eitthveit persónulegt nart.
Þá var enn verið að minnast á Geysishúsið, og þá sjerstaklega innanstokksmunina. Aðalverðmætin munu hafa legið í
rúmum og sængurfatnaði. Tvö tilhoð jafnhá bárust, 1500 kr. hvort. Annað þeirra
var frá konungsnefndarmanni, og mátti
það því skoðast sem einskonar mat frá
þeirri lilið. Enn fremur voru talin tor
merki á því að flytja alt til Reykjavíkur;
hefði þá bæst við flutningskostnaður, auk
þess sem allóvíst var. að meiri uppliæð
hefði fengist fyrir það þar. Enda tel jeg
líklegt, að þætti ekki ráðlegt nú. ef svo
hefði verið gert.

Hákon Kristófersson: Þar sem jeg er
einn þeirra, sem varpað liafa fram meinlausum fyrirspurnum til luestv. stjórnnr.
hýst jeg við. að jeg eigi minn li'uta af
þeim ummælum hæstv. atvrh. (KIJ) um
þann ójafna leik, sem ætti sjer stað, þegar stjórnin yrði að svara fyrirspurnum
án alls fyrirvara. En mjer er ekki kunnugt. að sú liafi verið þingvenja lijer, að
stjórninni hafi verið gert viðvart við slík
tækifæri sem þessi, og veit ekki lieldur til.
að þeirri reglu sje fylgt í öðrum nærli*gjandi löndum. Ilann var í því sambandi að
tala um stjórnarandstæðinga, en mjer
komu þau umrnæli á óvart, því jeg veit
ekki til, að jeg hafi sýnt mig í neinni and-

stöðu við hann. En meiri líkindi eru fyrir
því, að stjórn, sem átt getur von á fyrirspurnum fyrirvaralaust, vandi betur ráð
sitt í öllutn tilfellum, ef hún getur búist
bæði við fyrirspurnum og útásetningum
viðkomandi ýmsum stjórnarathöfnum, og
haldi sjer vakandi.
Hv. 1. þm. Árn. (EE), sem virtist vilja
bera hönd fyrir liöfuð hæstv. fjrh. (MagnJ), talaði um það, að þm. væru kvikusárir, er um smámál væri að ræða. En jeg
verð þá að segja. að hann er æði hörundsár fyrir liönd hæstv. fjrh. (MagnJ), því
jeg tel það ekkert smáatriði, ef ráðherra
tekur fje til eigin afnota úr ríkissjóði án
allrar heimildar. Hvað mundi veröa sagt
um sýslumenn, ef þeir tækju á sama hátt
fje úr sýslusjóði? I sambandi við það, að
fjármálaráðherra þurfi að veita mönnum
viðtal annarsstaðar en í stjórnarráðinu,
þá verður það frekar að álítast ,,prívat"niál. en að þar sje nokkru verulegu ráðið
til lykta. Og þess ber að gæta. að ýmsir
ráðherrar. svo sem Björn Kristjánsson og
fleiri, liafa búið í sínum eigin liúsum og
ekki álitið viðeigandi að taka heimildarlaust fje úr ríkissjóði upp í húsaleiguna.
Því keniur mjer á óvart, að háttv. 1. þm.
Árn. (EE) skuli verða svo uppvægur fyrir
aðfinslum mínum í þessu máli. — Þá tal
aði sami hv. þm. um Geysisliúsið og söln
þess. og vildi ekki telja aðfinsluvert, hvernig því hefði verið ráðstafað. En þó lieyrðist mjer á honum. að hann teldi nauðsynlegt að hafa gistihús á liverri dagleiö þar
austur eftir. og er þetta þá gert enn meir
að ófyrirsynju. að rífa liúsið niður. Enda
var nýbúið að verja allmikilli fjárhæb til
hússins, með það fyrir augum, að það
skyldi vera látið standa um óákveðinn
tíma. Jeg mundi þó ekkert liafa lagt á
móti því. að það færi til sjúkraliúss í Ár36*
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nessýslu — út af fyrir sig gat það verið förinni og hlotið hin bestu meðmæli frá
heppilegt — en mjer finst það aftur á vegamálastjóra, sem bjóst við. að hún
móti varliugavert af stjórninni að taka. mundi hirða liúsið svo vel. að eigi yrði
ekki hæsta tilboði. Því það gefur að skilja. kostur á betra. Tók ráðherrann vel í þetta
að þótt sjúkraskýlið sje annars, ef til vill. og bjóst við. að samningar um þetta tivkjalls góðs maklegt, þá bar stjórninni engin ust, svo framarlega sem fyrverandi stjé'n
skylda til að leggja því til þannig lagaðan hefði ekki bundið liendur sínar í því máli
styrk, og mútti ekki gera það í heimildar- á þann hátt. að gefa loforð fyrir sölu á
leysi eða upp á væntanlegt samþykki húsinu. Og auðvitað treysti jeg því og
þingsins. Jeg býst við, að nálega 1500 kr. trúði. stin liver annar hrekkjalaus maðhafi verið gefnar eftir. Jeg hefi raunar ur. sem lijelt sig eiga við haldinorðan
ekki skjölin fyrir hendi; hafði í morgun mann, óvitandi um vafninga veraldarinnætlað mjer að fá þau til yfirlits uppi í ar, að hann mundi standa við sín orð. En
stjórnarráði, en þau lágu ekki laus fyrir. það kom á daginn. að hann hafði ekki
Það hygg jeg líka, að því megi slá föstu, verið mjer heill í málinu, því að þá hafði
að almennur vilji manna í Arnessýslu hann lofað Jörundi Brynjólfssyni liúsinu
hafi verið á móti því, að húsið væri rif- fyrir 2000 kr.
ið niður. Viðvíkjandi húsbúnaðinum, þá
Að þetta sje rjett. leyfi jeg mjer að fullsagði sami háttv. þm., að ekki liefði fanð yrða. því jeg hefi órækar sannanir fyrir
illa á því, að þeir hefðu runnið til nngs því. Að vel athuguðu máli lít jeg svo á.
og efnilegs kandidats með góðu verði. En að hivstv. ráðherra hafi vísvitandi farið
jeg verð að halda því fram. að þó sá heið- með blekkingar og ósannindi í þessu máli.
ursmaður eigi vafalaust alt gott skilið, þá sem urðu til mikils óhagræðis fyrir þá.
átti hann að fá þá muni með sannvirði. sem hjeldu sig niega fullkomlega treysta
honum.
en auðvitað ekki að okra á þeim. Ann n
er þetta álit háttv. þm. í fullu samnvmi
Jeg kann illa við. að lnvstv. ráðherra
við þau ummæli lnvstv. fjármálaráðherra (MagnJ ! hei'ir enga tilraun gert til þess
við mig, að best færi á því að skifta inn- að láta þinginu í tje vitneskju í þessu
búi Geysishússins upp á milli hreppanna máli. Það hefir koniið fram. og er óhrakið.
í Árnessýslu. Jeg hafði fengið upp: í að hivgt liefði verið að selja húsið lnvrra
stjórnarráði lista yfir þessa búshluti <>g verði. Jeg verð því að telja framkomu
var'kominn af stað með hann. en þá kom hæstv. ráðherra (MagnJ l alt annað en
maður á eftir mjer og beiddist þess. að ákjósanlega, og jeg liefði óskað, að liann
jeg skilaði honum aftur. Hið háa stjórnar- hefði að minsta kosti verið hreinskilinii
ráð hafði sjeð sig um hönd. En margir við þingið, en ekki verið hjer með vafnnýtilegir niunir virtust vera þar, m. a. 20 inga, sem ómögulegt er að sjá í gegnum
—30 körfustólar. og býst jeg þó ekki við. með ærlegum augum. Slíkar ráðstafani
að aðalverömætið inuni liafa legið í þeim. sem'þessi eru með því móti, að hivstv.
ILvstv. fjrh. (MagnJ) veit vel. Iivers ráðherra getur ekki tekið neinuin það illa
vegna jeg er svona fjölorður um þetta. upp. þótt þær sjeu víttar, og vona jeg. að
Jeg átti tal við hann í fyrra og beiddist hann misskilji ekki eða láti sjer niislíka
þess að fá húsið leigt næsta sumar. fyrir það, sem jeg liefi sagt lijer. En ef svo er
hönd stúlku, sem verið hafði í konungs- koinið, að stjórnin má fara með fje lands-
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ins eftir vild sinni. þá erum við komni •
inn á óheppilega braut. sjerstaklega ef ráðIierrarnir eru ekki vel valdir. eins og því
miður hefir fyrir komið.

Jón Baldvinsson: Jeg get ekki verið
hæstv. atvrli. (K1J i sammála uiii það. að
þm. eigi að láta stjórnina vita fyi irfram.
livers þi ir a*t!a að spyrja. Það er eðlilegt,
að á eldhúsdaginn. þar seni eru frjálsari
umræður en ella. komi margt fram. seni
jiarf að upplýsa. og eins getur þni. dottið margt í liug nieðan á umr. stendur, sem þeir Jiafa ekki athugað áðnr. Jeg
ætla þess vegna að spyrja stjórnina nokkurra spurninga.
Fyrst vil jeg spyrja lia*stv. forsietisráðlierra uin það, livaða eftirlaun danska
bankastjóranum. er fór frá Islandsbanka.
hafi vet’ið veitt. Þetta mál liefir mikið verið rætt. enda á það að vera opinbert mál.
Og í einu blaði hefir verið nefnd til ákveðin upphæð. Jeg vildi gjarnan fá upplýsingar bjá stjórninni um þetta.
Þá vil jeg spyrja sama luestv. ráðherra
(SEÚ sem er í bankaráði Islandsbanka.
hver mæti fyrir og fari með atkvæði erlendra lduthafa. Jeg vona. að hann svari
mjer þessu.
Þá vil jeg beina spurningum til lnæstv.
atvinnumálaráðherra. Það getur verið, að
hann þurfi að afla sjer upplýsinga. en
lionum gefst tækifæri til jtess. því bráðum
verður fundaihlje.
Á síðasta sumri keypti atvinnumálaráðuneytið kolafarm, og urðu út af því blaðadeilur. Mörgum sýndist. að stjórnin hafi
breytt óhyggilega með því að ganga fram
hjá þeirri stofnun ríkisins. Landsversluninni, sem sjerstaklega var kunnug jies.sum
málum, þar scm það þó mun vera embættisvenja aö leita álits þeirra stofnana, sem
kunnugar eru á því sviði, sem um er að

ræða í hvert sinn. Xú vildi jeg fá að vita.
hve mikið kolin hafi kostað og hvernig
hafi verið hagað útboði á þeim.
Jeg vil einnig snyrja hæstv. ráðherra
(KIJ) um það. hvort það sje rjett, að
tveir kaupsýslumenn hjer í Reykjavík hafi
fengið meðmælabi jef til útlanda frá st.jórninni. ])egar þeir þó fóru utan til þess að
sinna síniini eigin e■rind um. Verð .jeg að
tel.ja ])að iii.jög óheppilegt. ef svo liefir
verið.
Þá hefi .jeg gefið tveimur ráðherrunum
verkefni. og jeg er svo mikill jafnaðarmaður. að jeg kann ekki við að skilja
þann jtriðja út undan. Jeg vil því spyrja
liæstv. fjánnálaráðherra (MagnJ) um það.
hvernig því sj<* varið með lán eða ábyrgðir ríkisins til verksmiðjunnar á Álafossi.
Það er sagt. að fvrirtadtið standi völtum
fótum. og jeg vona. að fje landsins s.je
þar nægilega trygt. Sjerstaklega er nauðsynlegt að vita þetta áður en greidd eru
atkv. um fjárlögin. Það er að vísu ekki
liægt að ásaka stjórnina fyrir jietta: það
er þingsins verk. en gott væri að fá þetta
upplýst.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg ætla að
byrja með að óska þess, að hæstv. fjármálaráðherra (MagnJ) gefi skýlausa yfirlýsingu um það. að hann ætli ekki að
lialda lengra út á þá braut að veita sjálfum sjer fje úr ríkissjóði án allrar heimildar. Jeg óska þess einnig, að hann lýsi
því yfir. að liann ætli að greiða aftur
þessa peninga. Vppliæðin er ekki há, en
fordæmið er ilt og á ekki að líðast. Ef
Iialdið verður áfram á þessari braut. getur það komið fyrir, að ábyrgðarlitlir ráðherrar leigi heil hús handa sjálfum sjer,
og það án þess að spyrja samverkamenn
sína um það, hvað þá þingið.
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Enn freinur vil jeg spvrja ráðherrann
(JlagnJ), hvoit það liafi verið í erindum
stjórnarinnar, sem hann fór, er liann fór
til útlanda á síða.stliðnu sumri. meðan
forsætisráðherra (SE) var þar. Og ef svo
ótrúlega vill til, að liann hafi farið í erindum stjóinarinnar. þá vildi jeg vita.
hver þau erindi hafi verið.
Þá kem jeg að sölu (ieysishússins, og
kemur víst flestum sainan um. að sú
stjórnaratliöfn sje lítt verjandi. Ymsir.
sem höfðu áliuga á því. að gistihús v.vri
áfram á staðnum. vildu bjóða meira fvrir
húsið en það var selt öðrum fyrir. Sömuleiðis er það á allra vitorði. að innanstokksmunirnir voru seldir langt fyrir
neðan sannvjrði. Það gengur sú saga, sem
hægt mun að færa sönnur á, að kaupandinn, með því að selja lítinn liluta munanna. hafi getað greitt ríkissjóði andvirðið.
Jeg vona, að hæstv. fjármálaráðherra láti
ekki bíða lengi eftir svörum og skýringum.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg ætla
fyrst að svara liáttv. þm. ísaf. (JAJ) og
gefa honuin skýlausa vfirlýsingu. en ekki
þá, sem hann bað um. Jeg er sannfærður
um, að ráðstafanir mínar hafa verið rjettmætar og jeg sje ekki, að þær þurfi að
gefa neitt ilt fordauni. Það er engin luvtta
á því, að ráðherrar fari síðar að leigja
heil hús fyrir sjálfa sig, þó að eitt herbergi hafi verið leigt til stjórnarþarfa.
Háttv. þm. (JAJ) hjelt því fram, að
jeg liefði getað látið forsætisráðherra eða
sendiherra sinna erindum ytra og ekki
þurft að fara sjálfur. Þetta er hvorugt
rjett, þegar af þeirri ástæðu. að báðir
þessir menn voru hjer heima á Islandi
meðan jeg dvaldi í Kaupmannahöfn.
Þá kom hv. þm. (JAJ) að Geysishúsinu
og átti þar samleið með hv. þm. Barð. (HK). Jeg get því svarað þeim báðum í einu.

Það var óþarfi af háttv. þm. Barð. (HK)
að afsaka afstöðu sína til þessa máls, eða
gera játningu — ranga þó — hjer framan
í deildinni- um hvatir sínar. En ununæli
hans sýna, að hann hefir tilfinningu fyrir
því. að liann og lians fylgdarpeð vinna
hjer ólieilt verk og lítilmannlegt og í alt
öði um og verri tilgangi en þeir láta í veðri
vaka. Þetta mun koma á daginn og ..skal
þess bíða“. Yfirleitt þurfa þeir ekki að
afsaka það. hverjum vopnum þeir beita
gegn mjer. því aursletturnar lenda eingöngu á þi im sjálfum; jeg hefi enga tilhncigingu til þess að gjalda líku líkt í
því efni. Ilinu kann jeg síður. að samherjar niínir tefli þremur peðuin af þessu
tægi fram til þoss að vega aftan að mjer.
og mun jeg því snúa mjer við eftir því.
Iláttv. l)in. (IIK og JAJ) gerðu mikið
úr innanstokksmununum í Geysishúsinu.
og til þess að þeir renni ekki blint í sjóinn með það. þá skal jeg, með leyf'i luestv.
forseta. lesa upp lista yfir þessa muni. Jeg
skal lesa hægt. svo að þeir geti skrifað upp
það helsta. Listinn hljóðar þannig:
..Skrá yfir búshluti og innanstokksmuni,
sem geymdir eru frá síðastliðnu sumri í
húsi ríkissjóðs við Geysi:
82 grunnir diskar. 66 djúpir diskar, 50
eggjabikarar. 12 ávaxtaskálar. 4 kartöfluföt. 22 brauðbakkar. 32 kökudiskar. 1 kökufat. 2 glerkönnur, 6 leirkönnur. 2 sósuskálar. 3 kaffikönnur (leir). 3 sykurker, 3
rjómakönnur, 74 vatnsglös, lítil, 46 vatnsglös, stór, 10 föt, stór (leir). 8 föt, lítil. 1
fat. stórt (em.), 1 leirskál, stór, 3 tepottar.
5 tesigti, 1 kjötkvörn, 1 hakkajárn, 2 skurðarbretti, 2 blikkbalar, 1 búrhnífur, 2 smjörspaðar, 1 fiskspaði, I trjesleif. 3 ausur, 1
pönnukökuhnífur, 1 panna, 1 kökuform, 2
þeytarar, 1 kjötöxi, 1 rifjárn, 1 sósusigti,
3 dósahnífar, 7 pottar, 1 mjólkurfata, 1
olíuofn, 2 kaffikönnur (önnur stór), 1
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ketill, 2 prímusar, 10 leirskálar, 25 bollapör, 4 þvottastell (leir), 5 þvottastell
(em.). 9 þvottaskálar, 10 vatnsfötur. S
öskubakkar, 20 smádiskar (gler). 2 smáföt, 24 sængurver, 24 koddaver. 24 lök.
4 beddar, 2 vattteppi, 6 vattdýnur. 4h
serviettur, 3 borðdúkar, 36 handklæði, 36
þurkur. 6 sængur. 18 koddar, 54 rúmteppi, 3 fataburstar, 3 skóburstar. 2 áburc,
arburstar. 4 búnt eldspýtur. 8 ediksglös. 5
saltker, 24 borðlinífar, 24 gaflar. 24 skeiðar.
24 dessert skeiðar, 24 dessert gaflar, 12 dessert lmífar. 24 teskeiðar. 1 blómvasi. 5 speglar. 3 kiötgaflar. 4 járnrúm. 2 trjerúm. 4
þvottaborð. 4 þvottaborð með grind. 2
borð, 1 divan. 1 divanteppi, 1 fatasnagi.
1 fataskápur, 1 þvottaborð nieð marmaraplötu, 1 spegilborð. 5 stólar (stoppaðir),
27 birkistólar. 13 stangdýnur. 21 stígvjelaþræll. 1 tappatogari. 29 vatnsflöskur. 1
fa'giskúffa. 1 fægikústur. 5 gólfinottur. 2
gólfskrúbbur. 1 gólfkústur, 1 lakkdós og
kústur. 1 hamar, 1 sög. 1 öxi. 1 lóðhamar, 1 nafar.
Skráin samin af Jóni Jónssyni frá Flatey, ráðsmanni við Geysi“.
Þá er nú listinn búinn. og geta háttv.
fyrirspyrjendur skemt sjer við að rýna í
hann fyrst um sinn.
Tilboðin. sem komu í þetta. voru tvö.
jafnhá. og var tilboðinu frá Laugarási
tekið. því að ekki þótti tiltækilegt að flytja
Jjetta hingað suður. (HK: Yar þetta ekki
selt prívatmanni?). Maðurinn, sem keypti,
var læknirinn við sjúkraskýlið.
Þá var háttv. þm. Barð. (IIK) að tala
um, hvers vegna hærra tilboðinu í Geysis-húsið hefði ekki verið tekið. En þar um
er háttv. þm. því til að svara. að þetta
yfirboð, sem var 500 kr.. kom ekki fyr en
svo seint, er samningar við læknishjeraðið
um kaup á húsi þessu voru gerðir. enda

bar tilboðið með sjer, að það var gert með
vitund nm það, og hefði því átt að sendast læknishjeraðinu, en ekki stjórninni.
Iláttv. þm. hef'ir stundum nefnt liúsið
,,gistihús“. Mjer vitanlega liefir þarna
aldrei neitt gistihús verið og engin heimihl til að fara að reka þarna „ríldshótel**.
Jeg veit ekki betur en að húsið lægi þarna
eiginlega í algerðu reiðileysi. Enn fremur
skal jeg taka það fram. að eignarheimild
ríkisins fvrir húsinu var ekki í lagi. Það
hafði verið selt eftir fvrri konungskomuna. 1908. að mig minnir, án þess að þeir
samningar nokkurn tíma hafi verið kláraðir. Yar því frekar um kröfu en eignarheimild að ra*ða. Einni^, lágu fyrir meðmæli frá landlækni, um :.ð vera hrknishjeraðinu innan handar með að eignast
liúsið. því að annars hefði sjúkraskýlið
ekki orðið reist í bráð. Jeg sje því ekki
annað en að farið liafi verið rjett að ’
þessu máli.

Forsætisráðherra (SE): Það eru aðeins tvær fyrirspurnir háttv. 2. þm. Reykv.
iJBL sem jeg vildi svara.
Fyrri fyrirspurnin var um það, hve mikil eftirlaun Tofte bankastjóri hefði fengið, er liann ljet af embætti. Jeg skal strax
upplýsa það fyrir hv. þm„ að hann fjekk
engin eftirlaun. En hitt atriðið, livernig
samningur hans var gerður upp, sje jeg
ckki ásta’ðu til að skýra frá, þar sem svo
var ákveðið á bankaráðsfundi. að skýra
ekki frá því, sem þar gerðist.
Hvað snertir aðra fyrirspurnina. um
það. liver færi með atkvæði hinna útlendu
bankaráðsmanna Islandsbanka, er því til
að svara, að það er enginn ákveðir.n. því
að stundum hefi jeg farið með þau og
stundum aðrir. Jeg fór t. d. með þau
síðast.
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Jón Sigurðsson: Hæstv. atvrli. (KIJ i
bar sig m.jög illa. er hann byrjaði að svara
fyrirspurnum mínum, því að hann taldi.
að það væri að vega að vopnlausum mönnum, er verið væri að spvrja hæstv. stjórn.
Þetta þykir mjer of mikill barlómur: við.
sem höfum verið að spyrja. höfum spurt
um stjórnarráðstafanir, sem við þekkjum
ekki nema af afspurn. en hæstv. stj'rn
hcf'ir að s.jálfsögðu rannsakað <»g er nýlega búin að afgreiða; geta því allir s.jeð.
að hún hlýtur að standa miklu betur að
vígi en við. sem erum nýkomnir frá búum okkar. TTt af þessum launuin sínum
♦ok hæstv. ráðherra það t'ram. að erlemiL
va-ri venja. að slíkar fyrirspurnir sem
þessar kæmu fram nokkru áður en þeim
a-tti að svara, til þess að stjórnin ga-ti verið undirbúin. Þetta hygg jeg ekki vera
r.jett: á erlendum þingum. t. d. enska
þinginu, verður stjórnin að vera viðbúin
að svara hvenær sem er.
Við fyrstu spurningu minni. um heimild stjóinarinnar til að láta leggja símalínuna til Staðarfells. fjekk jeg það svar
hjá hæstv. ráðherra. að það hefði verið
sarna heimild og fyrverandi stjórn hefði
haft til þess að láta leggja línuna t'l
Þorlákshafnar, og hefði jeg sem fylgi-maður hennar ekkert fundið að þvi. Bauðst
hann jafnframt til að koma meö fleiri
dæmi. þessu lík, frá tíð fyrverandi stjórnar, sem .jeg hefði verið samþykkur. Ef
hæstv. stjórn hefði haft sömu heimild og
fyrv. stjórn til þess að legg.ja Þorlákshafnarsímann, þá væri hún betur á vegi
stödd í þessu máli en hún er, því Þorlákshafnarsíminn var í símalögunum. En það
get jeg sagt hæstv. ráðherra, að hann veit
ekkert um, hvort jeg hefi verið samþykkur
öllum gerðum fyrv. stjórnar, þó að jeg
hafi ekki gert það að umtalsefni á hinr.m
svokallaða eldhúsdegi.

Það eina, sem jeg því fjekk, sem átti að
heita svar við fyrirspurninni. var, að v>ð
það að taka upp þessa línu nú hefði sparast urn 4 þús. kr. Það er vitanlega gott og
blessað. ef svo er, og ætti jeg síst að lasta
hæstv. st.jórn fvrir sparnað. En þá vaknar hjá mjer önnur spuming. og hún er
sú. livorl það iimni líka vera sparnaðarráðstöfun hjá hæstv. stjórn að láta staurana til línunnar Fáskrúðsfjörður—Keyðarfjöröur liggja eitt til tvii ár enn þá.
Þeir eru nú húnir að ligg.ja á þrið.ja ár
fyrir austan. og er ekki ólíklegt. að þeir
fari að feysk.jast. ITefði því ekki verið
eins hyggilegt að láta legg.ja þessa línu.
sem er 2. f'lokks lína og í símaliiguniuu ?
Jeg er ekki í minsta efa uni það. og verð
jiví eindiegið að halda því fram. að slík
ráðstöfun, sem þessi, ,s.je brot á rjetti
þeirra hjeraða. sem komin eru með síma
inn í símalögin, hvort lieldur sem hún er
gerð af fyrverandi eða núverandi st.jórn.
því til hvers eru þá ákvæði símalaganna. ef
ekkert má fara eftir þeim.’ Og hjer stendur einmitt svo á. að upp er tekin lína.
sem ekki er í símalögunum og engin fjárveiting er til, livorki í fjárlögum eða fjáraukalögum. og engin ósk er um frá viðr
komandi hjeraðsbúum. því jeg veit. að
háttv. þm. Hala. (BJ) hefði ekki látið
undii höfuð leggjast að bera slíkar óskir
fram. ef þær hefðu einhverjar verið til.
IJtur því út fyrir, að þetta hafi ekki einu
sinni vcrið áhugamál heima í hjeraðinu,
heldur knúð fram af ofurkappi einstakra
manna. þvert ofan í lög og gildandi reglur.
Síðasta þing feldi niður fjárveitingu til
allra símalína. og sparnaðurinn á því sviði
gckk svo langt. að jafnvel sumir þingmenn
greiddu atkvæði á móti línum í sínum eigin hjeruðum, og var jeg einn af þeim.
Bæði fjárveitinganefndir og meiri hluti
þingmanna sýndu liæstv. stjórn það traust
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að leggja það í hennar vald. livort eða
hverjar línur skyldu lagðar á þessii ári.
og vitanlega var þa8 samróma álit a’dra.
að ef nýjar línur yrðu lagðar, þá g;etu
ekki aðrar línur komiS til greina en þær.
er stóðu í frv. stjómarinnar og voru feldar niður. En hvernig liefir luvstv. stjórn
farið mcð þaö vald. er henni var gefið í
þessu efni.’ Því er fljótsvarað: hún liefir
misbrúkað það. eins og áður er sagt. og
því gersamlega brugðist þeim vonum. er
jeg og aðrir gc-röu sjer um framkva-mdir
hvnnar á þessu sviði. Tillögur fjárveitingancfndar nú. um að taka símalínurnar upp
í f.járlögin. eru fyrst og fremst bygðar
á þessari reynslu: nefndin nmn ekki bafa
treyst sjer til að leggja það til. að slíkt
einræði veröi veitt lnvstv. stiórn aftur.
siikum þeirrar reynslu. sem þegar er fengin.
Annað atriðið, sem jeg óskaði svars
hæstv. atvrli. (Kl-T) um. var uiii byggingu
skólabúsins á Ilólum.
Ilivstv. ráðheira gat þess. að skólastjöri
heföi farið fram á. að landiö keypti nokkurn búsauka og að fyrverandi atvinnumálaráðherra hefði veitt ádrátt um það.
Það getur ekki talist ástæöulaust. þó að
skólastjóri hafi farið fram á þetta. því að
bútð er lítið. og geta allir sjeð. hvort 4
brúkunarhross. t. d.. sjeu ekki of lítið fyrir búið. Auk þess sem líka hefir verið
mjög dýrt að hleypa upp búi.
Hæstv. ráðherra gat þess. að þessi búsauki myndi liafa kostað um 3—4 þús. kr..
og ásaka jeg hann ekki fvrir það. þó að
hann g;vti ekki tekiö þessa kröfu til greina
þegar í stað. En jeg tel það ánuvlisvert
að leitast ekki eftir frekari samningum
við skólastjórann. En Invstv. ráðherra taldi
það ekki hafa veriö skyldu sína. En það
verð jeg aftur aö segja honum. að ef
Alþt. lí'23. B. (35. löggjafarþing).

cnginn gerði annað en það, sem lagaskyldan byði. þá yröi margt ógert. og situr
illa á ráðherra að viðhafa slík ummæli.
Og um þetta mál tel jeg. að alveg hafi
veriö sjálfsögö skylda aö leita frekari
sanminga en gert var. því aö það skiftir
alls ekki svo litln. hvernig búskapurinn
á bændaskólunum er rekinn. Hefði stjórninni líka átt að vera innan liandar að leita
til Búnaðarfjelags Islands eða landbúnaðarnefnda þingsins, þegar þingið var
einmitt að koma saman um það leyti. sem
búið var leigt. því að hún hefir oft leitað
til þingsins um ómerkilegii mál.
Þegar breyta skal einhverju. eru það
tv;vr spu.rningar. sem liggja fyrir. Fyrst.
bvort breytingin sje til bóta. og ef það er
vafasamt. þá er hin spurningin sú. hvort
sá fjárliagslegi hagnaður. sem af henni
kann að verða. vegi á móti þeim óbæginduni. sem af henni kann að leiöa. Ef hvorugt er fvrir hendi. bvorki uinbótin nje
fjárhagslegiir gróði. er breytingin órjc-ttm;vt. Skal jeg nú leiða rök að því. að
livorug þessi ásta-ða lá fyrir.
Aðalvinningurinn við það skipulag. sem
nú er á Ilvanneyri og verið liefir á Hólíini. að skólastjóri sje jafnframt bústjóri.
er fyrst og fremst sá. að lionum gefst tækifæri til að sýna í verkinu það. sem liann
kennir. og er eitt vel unniö verk meira
viröi en ó—10 fyrirlestrar. Einnig er
skólastjóri stöðu sinnar vegna skyldugur
að reka fyrirmyndarbú og tilraunabúskap,
eftir því sem ástæöur hans frekast leyfa.
I búnaðarskólunum eða í sanibandi við þá
á að gera tilraunir nieð vinnusparandi
vjelar og önnnr praktisk viðfangsefni, og
hverjuni :elti að vera betur treystandi en
skólastjórum bændaskólanna að afla innlendrar reynslu banda okkur bændunum ?
Því að okkur vantar hana tilfinnanlega á
37
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fjölmörgum sviðum. En bamdur eru því
miður fæstir svo efnum búnir. að þeir geti
lagt út í þann kostnað, sem slíkar tilravnir liafa í för meö sjer; reynslan er aö vísu
góður kennari. en hún er líka dvr kennari.
Eiu j»á líkur til. að bústjóri. óviðkomandi
skólanum. inni þessi hlutverk af liendi
eins og skólastjóri myndi gera.’ Jeg segi
nei. Skólinn er honum alveg óviðkomandi
og bústjóri liefir engar skyldur við hann.
Alá því ganga út frá }»ví með fullri vissu.
að allar búnaðartilraunir og öll nýbreytró
vcrði lögð á hilluna og búskapnum hagað
einungis eftir þeirri grundvallarreglu að
gra-ða sem mest fje. en ekki þekkingu og
teynslu. sem verður þó að vera meginatriði fyrir slíkan skóla. Verða ]»ví allar tilraunir. sem byr.jað kann að vera á. kyrktar í ftvðingunni um óákveðinn tíma og
komið á fullkominni kyrstöðu.
Vlaðni- sá. sem veitt hefir verið búið á
Ilólum. getur vel verið duglegur.
jeg
þekki ]>að ekki - en ,i"g g"ri mj-r ei.-ga
von um. að hann s.jái sjer f;vrt að reka
búið eins og vera ber um skóla- og tilraunabú; það mundi reynast honuni fjárhagslegt t.jón. en í það má skólastjóri ekki
borfa. enda liefir hann ]>á laun sín við að
styðjast.
•Teg skal svo að endingu geta ]»ess að
töluverð hreyfing er nú um það að setja
upp fyrirmyndarbú austur í Árie'ssýslu.
og því er einmitt fylgt fram af surnuin
stuðningsmönnum stjórnarinnar í Eramsóknarflokknum. En það fínst m.jer allundarlegt. ef litvstv. stjórn er í vitorði um þetta
og styrkir það. á sama tíma. sem hún sviftir
okkur Xorðlendinga hinum litla vísi. sem
- við höfðum af tilraunabúi.
Xú hefir hinn nýráðni bústjóri tjáð
hæstv. stjórn. aö liann treystist ekki til
að flytja í bæinn á Hólum. nema því aðeins, að talsverðu fje yrði varið þar til

aðgerðar. Það virðast því mestar líkur til.
að greiða vei ði eins mikið fje-eða meira
úr ríkissjóði en þótt keyptur hefði verið
búsaukinn, sem skólastjórinn fór fram á.
•Teg get ]»ví ekki komið auga á nokkrar
málsbívtur luvstv. atvrh. (KIJ) til handa
í þessu máli. Skólanum er gert t.jón og
ríkissjóði sömuleiðis með þessari flauslursráðstöfun. og hygg jeg. að flestir Xorðlendingar muni g.jalda luvstv. st.jórn óþökk
fyrir.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Það eru
aðeins fáein orð. -Jeg átti ósvarað háttv.
2. þm. Reykv. JB) viövíkjandi Álafossi.
]>. e. því láni. sem verksmiðjunni var veitt
úr viðlagasjóði. Það lán var að uppluvð
100 þús. kr. og er frá því í júlí 1920.
Það var veitt með 20 ára afborgunum og
trygt með veði í verksmiðjunni. v.jelum og
ýmsum tilheyrandi húsum. og get jeg bví
ekki sjeð. - að það hafi verið gengið ilbi
irá lántökusamningunum frá stjórnarinnar liálfu. I’r viðbótinni. eða ábyrsrðinni.
sem heimiluð var í mvstsíðustu fjárlögum.
hcfir ekki orðið. bvoiki I minni 1 íð n.je
fyi irrennara míns.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): -Teg held.
að háttv. þm. ITarð. (IIK) hafi ekki lieyrt
vel til mín í dag. er jeg mintist á. hversu
langt frá því að vera auðvelt ]>að vtvri
fyrir st.jórnina að svara ýmsum spurningum viðvík.jandi sk.jölum og þess háttar án
þess að hafa nokkurn fyrirvara. -Teg tók
þá fram. að slíkar óviðbúnar fyrirspurnir
vtvru ekki praksis í öðrum löndum. netna
ef vera kynni í Danmörku. En í Englandi
er það t. <1. ekki praksis; það veit jeg.
Þar kemur ekki fyrir. að lögð sje fyrirspurti fyrir ráðberra. nema hún hafi áður
verið prentuð. Enda segir þetta sig s.jálft.
Svo framarlega sem þingmenn vilja fá
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svör við fyrirspurnum sínum. og það hlvt
ur ],ó að v>>ra meiningin. þá er það ekki
altaf hægt og aklrei vandalaust fyrir ráðherra að gefa þau þegar í stað. og það
er ekki von á því. að þeir nmni út í æsar
það. sem stendur í giimlum sk.jölum. Annað er það. að þótt einliverjum þm. þyki
þetta og þetta merkilegt mál. einkum ef
það snertir k.jördæmi þeirra. getur það
verið ómerkilegt í augum ráðherra. Með
þessu hefi jeg ],á líka svarað liáttv. 2. ],m.
Skagf. (J$i út af unnmelum lians uin
þetta atriði.
Þá ætla .jeg að snúa m.jer að liáttv. 2.
þm. Reykv. (JR>). Ilaun lagði fyrir mig
tv.er fyrirspurnir. I fyrsta lagi. hvers
vegna stjórnin hefði keypt kol frá Englandi síðastliðið suniar. í stað ]»ess að fá
],au h.já Landsversluninni. Ilonum fanst
það skakt að farið og spurði, hvernig á
því liafi staðið og hvað kostnaðurinn hafi
verið mikill. Ilvað því viðvíkur. að st.jórnin hefði átt að fá kolin hjá Landsversluninni. þá get ,jeg í raun og veru verið honum sammála um það. en gallinn var sá.
að hún liafði ekki heimild til þess að
kaupa kol. Háttv. þm. man s.jálfsagt. að
á síðasta þingi komu fram tvær till.. þar
sem gengið er út frá. að Landsverslunin
hafi ekki eftirleiðis sölu á öðrum vörum
en hún liafði fengið rjett til einkasölu á.
],. e. tóbaki og steinolíu. I umr. um það
mál er skýrt tekið fram. að ekki s.je ætlast til. að Landsverslunin liefði kola- og
kornvöruverslun. Það gekst stjórnin undir.
$ú leið var því útilokuð. Svo stóð á í júlí
og í ágústmánuði. er kaupa átti kol handn
ríkisstofnununum. þá kostaði hver smálest
heimflutt 85 kr. Þetta þótti náttúrlega
gífurlegt. og sendi því st.jórnin fyrirspurn til allra kaupmanna. sem líklegastir
þóttu til að geta útvegað kol með betri
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k.jörum. um það. hvar þau reyndust ódýrust. Eftir talsvert umstang og trúkk fjekst
loks tilboð frá kaupmanni einum hjer í
bænum um að selja ríkinu kol á 60 kr.
tonnið á staðnum. Þessi kjör voru stórum mun betri en hægt var annarsstaðar
að fá. og keypti st.jórnin því þegar 1060
tonn. Yið flutning lieim lögðust 2 kr. á
hvert tonn. svo að hvert tonn lieimfluttra
kola kom til að kosta 62 kr. Ivol þau. er
skyldu fara til Yíf'ilsstaða. tók Lagarfoss
með til Uafnarfjarðar. að því er m.jer hefir skilist aukreitis og án þess að sjerstakur
kostnaður liafi orðið af þeim flutningi.
Þá voru þau flutt þaðan til Yífilsstaða og
kostuðu þangað komin 61 kr. pr. tonn.
Með þessu kolaverði lield .jeg því fast
fram. að landið hafi grætt mikið á þessari ráðstöfun stjórnarinnar. um 25 kr. á
hverju tonni, og er því síður en svo. að
hún s.je ámælisverð fyrir. lieldur þvert á
móti. Tlvað kolin s.jálf snertir. þá lijetu
þau ..Large Yorkshire hard Steamcoals“
— ágæt kol og viðurkend af ölluin. sem þau
hafa notað. Með þessu hygg .jeg. að jeg
hafi svarað fyrri fyrirspurninni nægilega.
Þá fann sami háttv, þm. að því. að
stjórnin hafi autoriserað kaupmenn. sem
liöfðu farið út í heim í eigin verslunarerindum. Jeg man að vísu eftir. að
skömmu eftir að jeg tók við ráðlierraembættinu í fyrra. kom einn merkasti kaupmaður þessa bæjar til mín og tjáði mjer,
að hann ætlaði utan til þess að leitast fyrir um betri markað fyrir íslenskar afurðir. Sjálfur hefir hann altaf verslað með
afurðir landsins. Ilann sýndi mjer meðmæli. sem Pjetur heitinn Jónsson ráðherra hafði gefið honum árið áður, og
liöfðu þau ekki að geym.a neina autorisation. Ilann spurði mig nú. hvort jeg vildi
ekki gefa s.jer samskonar meðmæli. og af
37*
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því að jeg þekti manninn að öllu því
besta, sem vanclaðan og duglegan mann.
þá blandaðist mjer ekki hugur um að
gefa honum þau. Sjerstaklega hafði hann
tetlað sjer að komast fyrir, livort hægt
va'i'i að f'lytja lifandi fje til Belgíu. ■Ktari'
lians í því efni hefir ekki koslað landið
einn einasta eyri.
Ilvað snerlir. að hann liafi sjálfur haft
gagn af ferðinni. skal jeg ekkert um seg.ja.
því að jeg veit það ekki ; en hafi svo verið.
sem er ekki ólíklegt. þá hefir landið hafl
það líka. Þar með tel jeg síðari fyrirspurninni svarað. svo sem þiirf er á.
Iláttv. 2. þm. Skagf. (JSi hefir aftur
ítrekað þessar '2 spurningar. sem liann
beindi til mín í gær. sjerstaklega út af
Staðarfellssímanum. Ilann sagðist ekki
hafa fengið svar. en rifjar þó upp í ræðu
sinni með mörgum orðum svör mín. Jeg
lít svo á. sem margt sje óþarflegra framkvaunt en að leggja síma til staðar. er
landið á og er svslumannssetur. auk þess
sem það verður væntanlega innan skamms
skólasetur; en. auk þess er þessi lagning
uppfylling á gömlu loforði. Kýslumaðurinn í Dalasýslu sagði mjer. að liann bel'ei
átt tal við Pjetur sál. Jónsson um þetta
1920. og bafi bann gefið málinu góðar
undirtektir. Frekara vildi bann ekki fullyrða. Auðvitað hefir I’jelur sálugi sjeð
það sama og jeg nú. að iill sanngirni mælti
með því. að þessi lína v;ei i lögð um leið
og Króksfjarðarsíminn. sjerstaklega þegar
við það má spara um 4—ö þús. kr. IIv.
þm. gat þess. að nær væri að nota símastaura þá, sem nú lægju undir skemdum
fyrir austan. án þess. að við þeim bafi verið hreyft í háa tíð. og hafi þannig verið
borinn fyrir borð rjettur þeirra hjeraða.
sem samkvamit símalögunum hefðu ]>egar
átt að hafa fengið síma. Það er að vísu
leiðinlegt. að þeim línum liefir ekki enn

verið komið upp, en fjárskortur hefir gersamlega hanilað því til þessa. En nú getur
hv. þm. sjeð í fjárlagafrv., að mín meining er að koma þeim í framkvæmd, jafnvel á næsta ári. Jeg er ekki úrkula vonar
um. að það takist. Iláttv. sami þm. (JKi
álítur. að jeg Iiafi verið of fljótur á mjer
að semja við nýja ábúandann á Ilólum.
Það get jeg alls ekki viðurkent. Staðan
var auglýst laus með löngum fyrirvara. en
enginn gat' sig fram. E.jett fyrir þingbyrjun kom loks efnilegur maður til mín
og bauðst til að taka að sjer búið. Jeg
skýrði lionum frá skilmálum öllum. og
bauðst hann til að ganga inn á þá. en
'póttist ]>ó þurfa að fara norður fyrst. til
þess að skoða sig um á staðnum. Þá fjell
beppileg skipsferð norður. og tók liann
sjer þá far þangað. Það er rjett. að þing
var bá að byrja. og hefði verið bugsanlegt að sefja málið í þingnefnd. t. d. landbúnaðarnefnd. En einn liv. ]mi.. 3. þm.
Revkv. (JÞ'. var um daginn að kvarta
yí'ir ]>ví. með bve mörgum störfum stjórnin ónáðaði þiiignefndir. Jeg gat að vísu
ekki tekið það til mín. því að jeg legg
það ekki í vana minn að snúa mjer til
nefnda til að biðja ]>ær um að aðstoða
mig í embietti niínu. Jeg hefi ahlrei gert
það og aldrei komið í nefndir. nema eftir
beiðni þeirra. En þetta sýnir. hversu
skiftar skoðanir manna eru um þetta mál.
Annar þm. segir. að stjórnin hafi átt að
selja betta mál í nefnd. en binn. — og á
þnð get jeg vel fallist. — að ekki beri að
ónáða nefndir að óþörfu. (JN’: Það er enginn vansiA. Það er satt. en hvað segir þá
báttv. 3. ]>m. Iíeykv. ?
Þar sem sami liáttv. ]>m. i JSi segir. að
.jeg liafi ekki tjáð mig skyldan til að leita
samninga við skólastjóra. ]>á er það blátt
áfram ósannindi. ]>ví þaö hefi jeg aldrei
sagt. en jeg sagði, að mjer liefði ekki
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verið skylt að bera málið undir Búnaðarfjelagið, og viö það stend .jeg.
Jeg þekki lítið til þess fyrirmyndarbús
í Arnessýslu, sem liáttv. þm. gat um. -Jeg
hefi lieyrt. aö menn heföu í lmg að stofna
slíkt bú í samliandi við áveiturnar. en jeg
liygg, að máliö komist ekki skjótt í framkvæmd. Síst má draga þá ályktun af þeirri
fyrirætlun, að það eigi að eyðileggja Ilóla
fyrir Xorðurland á kostnað Sunnlendinga.
Að endingu gat hv. þm. (.JS) þess. að
liúsrúm væri svo lítiö á Ilólum. að nauðsynlegt væri að hressa upp á gamla bæinn. Jeg get ómögulega skiliö. aö lnisakynni á Ilólum sjeu svo lítil. að nokkur
vandræöi sjeu fyrir bónda að fá húsnæði.
nema því aðeins. að kennarar heimti miklu
stærri íbúð en þörf er á. Jeg lield, að
engin vandræði verði að þessu. ef menn
vildu sýna dálitla tilhliðrunarsemi. en ef
því er ekki aö fagna. þá er náttúrlega öðru
máli aö gegna. og þá veröur að taka til
annara ráða, til þess aö kennarar sýni tilhliörunarsenii í húsaskiftingunni.
Annars hafði jeg hugsað mjer að skipa
háttv. þm. sjálfan. fyrir hönd stjórnarinnar, til þess að vera við úttekt Ifólabúsins
í vor og afhenda það í hendur þessa nýja
bónda. og treysti jeg honiiin fyllilega til
að sjá svo um. að þeim nýja bónda veröi
trygt sæmilegt liúsnæði.

Bjarni Jónsson: Jeg hefi lagt hlustirnar viö því. meöal annars, er liáttv. 2.
þm. Skagf. (JS) mælti í garð liæstv. atvinnumálaráðherra (KIJ) um þaö. að sá
liinn sami liafi gert sig sekan í glópsku
þeirri að ákveða að leggja síma að Staðarfelli. Þetta lilýtur að vera mjög góð
stjórn. þegar hún er ásökuö fyrir það að
hafa nú framkvæmt 8 ára gamalt loforð
þings og stjórnar. Ef einhver kynni aö efast um, að það sje rjett, sem jeg segi. skal

liann snúa sjer til landssímastjórans, Forbergs. er veit alt hið sanna um þetta mál
og mun staöfesta ínína frásögn. 1914 bar
jeg fram á þingi frv. um. að sími yrði
lagður frá Búðardal að Tjaldanesi. yfir
Staðarfell og Skarð. Skal jeg ekki rekja
þaö nánar. hvar jeg hugsaði mjer. að símiim skyldi liggja. en menn geta sjeð þaö á
uppdrætti, sem prentaður er í þingtíðindum þess árs og Forberg ljet gera yfir
þessa hluti. Hann vilcli ekki fallast á að
láta símann fara þessa leið. þar eð koparþráður sá. sem ætlaður var til hans, var
2.3 nnn. að þvermáli, og yrði því of dýr.
En í þess stað lofaði hann þ>á að leggja
aukalínu út aö Staðarfelli. en Skarðslínuna vildi liann eigi fallast á. Jlig undrar
eigi. þótt sýslumaöur Dalamanna hafi
fengið góöar undirtektir hjá Pjetri sál.
•Jónssyni. því að liann var einn af fleiri
í símanefndinni 1914. og vissi því vel
um hiö gefna loforð. Einnig var því
lofað. að símalína þessi skyldi lögð 1916.
A þessuin loforðum hefi svo jeg og Dalamenn verið dregnir í (i ár. uns atvinnumáiaráðherra lætur kaupa í fyrra sumai
efni til sínians, og liefst þannig fyrstur
handa til að efna bið marggefna loforö.
(JS: Það loforö liefir veriö gefiö á bak
við tjöldin). Bak við hvaða tjöld.’ Það
ei á allra vitorði, þeirra er málið þekkja.
að liæstv. atvrh. (Kl-J) ríður lijer fyrstur
á vaðið til að uppfylla gamalt þingloforö.
Ilann ;i síst skilið ákúrur fyrir það. heldur þakklæti fyrir aö liafa bætt afbrot
undanfarinua stjórnarvalda. Ilitt væri
hægt aö átelja fyrir, sem sje liinn mikla
drátt. sem orðið hefir á framkvæmdunum.

Jón Auðunn Jónsson: Mjer virðist
þörf á því að fara nokkrum fleiri orðum
en orðið er um þá stjórnarráðstöfun liæstv.
fjrli. (Magn-T), að hann ávísaði sjálfum
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sjer liúsaleigu fyrír herbergi í einkaíbúð
sinni. Því út úr hinni skýjuöu yfirlýsingu
hans. sein hefði þó átt að vera skýlaus.
hefir víst enginn fengið neitt. nenia ef
til vill það. að talsvert ský sje á velsæmistilfinningu liæstv. ráöherra 'MagnJ'. Jeg
verö því að leyfa mjer aö biðja hæstv.
forsrh. (SE) um yfirlýsingu um það.
hvort hann sje tiltæki þessu sammála eða
hvort hann ætlar að láta þetta líðast
áfram.
Af upptalningu htísmunanna í Geysishúsinu er það bersýnilegt. að þeir voru
ekki þannig. að þeir liæföu einir á sveitaheimili. Báðherrann liefir því sannað það.
sem ætla má. að liann vildi ósanna. sem
sje þaö, að þessir munir voru fremur
gefnir en seldir. Því um veröið er þaö að
segja, að það er auðsjeð, að þaö nær engri
átt, þegar þess er gætt. að meðal munanna voru ti vönduð rúm með ölluin
búnaði. allur borðbúnaður handa 24 maniis.
sem alt hafði verið notaö lianda konunginum og lians fylgdarliði. og má geta
merii. livort þetta eitt hefir ekki verið meira
en 1500 kr. viröi. auk alls annars. sem
þarna var selt, enda ekki ósennilegt. að
sá, sem tekur handa sjálfum sjer. geti
líka tekið til aö gefa iiörum.
Þegar hæstv. ráðherra (AlagnJ 1 fór svo
að tala um utanförina í sumar. varð graut
urinn nokkuð Iieitur. og ef ekki kemur
annað fram um það ferðalag en það. sem
hann mælti í ræðu sinni. munu víst flestir
líta svo á. sem ferðin hafi verið alveg
óþörf. Yfirleitt veröur að segja. aö framkoma þessa liæstv. ráöherra (MagnJ) í
málum þessum hafi verið á þann veg. að
húu sje alveg óforsvaranleg og ósæmileg. og hefir því að maklegleikum verið
vítt af öllum þeim. sem um þetta hafa
talað. og vænti jeg þess líka. að lnestv.
forsrh. iSE > gefi einnig skýra yfirlýs-

ingu. til þess að þvo sínar hendur af þessum íiiálum. því ekki ætla jeg hann samsekan í ósómanuni.

Magnús Jónsson: .Jeg hafði hugsað, að
þetta lítt takmarkaða umræðuefni. sem
eldhúsdagurinn svo nefndi leggur upp í
hendur manna, yrði notað til þess að einhverju leyti aö minnast á eitt mál. sem ef
til vill hefir vakið meiri eftirtekt og umtal en nokkurt annað mál nýlega. Olafsmáliö svo nefnda. Jeg ætlaði ekki að taka
hjer til máls í fyrstunni. og er því ekki
svo undirbúinn. að jeg geti rakið nema
aðalatriði málsins. enda skifta þau mestu.
En úr því enginn annar liefir orðið til
þess að vekja lijer athygli á þessu máli.
þykir mjer rjett að gera það stuttiega.
og verður þá ekki hjá því komist að rekja
nokkuð sögu málsins. Þaö var sumariö
1021. aö Olafur ritstjóri Eriðriksson kom
úr utanför og liaföi meö sjer rússneskan
pilt. sem liann hafði. að siign. tekið upp
af giitu sinni í gustukaskyni. af því að
liann er hjartagóður maður. En þegar til
kom. reyndist svo sorglega ástatt. að piltiim hafði augnveiki shema og smitandi.
sem lijer var ekki til áður og heknar vildu
ekki eiga undir. að lijer gæti útbreiðst. og
lögöu ]»ví til. aö drengurinn yrði sendur
úr landi aftur. En niaðurinn. sem í hlut
átti. er tilfiiiniiigamaðiir og tók sjer þetta
na-rri og vildi spoma viö þessu. Fór svo.
aö í hart sló milli hans og yfirvaldanna, o;
ui'ðu úr tvær atrennur. þar sem hann
veitti lögreglunni mótspyrnu með valdi.
Eins og við var að búast. hvaða skoðanir
sem niemi annars höfðu á málinu. var ekki
unt að meta svo. að honum væri heimilt
að veita lögieglunni slíka mótspyrnu átölulaust. og að lokum fjell hæstarjettardómur
í málinit 1922. og var maðurinn þar dæmdur í refsingu. Xú er sagt. að ekki tjái að
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tleila við dómarann og að þegar dómur
s.je fallinn verði menn bráðlega að taka
út hegningu sína. Menn undruðust það
því margir. að maður þessi skyldi eftir
sem áður ganga laus og liðugur. og fara
jafnvel í kosningaferðalag út um land.
Gengu þá þær sögur um bæinn. að stjórnarráðið hefði verið búið að senda dóminn
til fullnægingar, en forsætisráðherra (SE)
liefði sent eftir lionum aftur. Öllu þessu
getur nú liæstv. forsrh. (SE) svaraö og
sagt. hvort rjett er. og ;vtla jeg því ekki
langt út í málið. enda er mjer það út af
fyrir sig ekkert kappsmál. I’rslit málsins
eru líka kunn, þau sem sje. að hæstv.
forsrli. (SE) fjekk því til vegar koiu
í utanför sinni. að maðurinn var náðaður
áður en hann tók út nokkuð af hegningu
sinni og án þess. að sögn. að liann liefði
sjálfur sótt um það. og án þess að liæstirjettur hefði verið spuröur álits.
Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um
málið að sinni. en það. sem jeg viltli
beina til stjórnarinnar. var þetta. livað liefði
knúð liana til þess að koma fram þessari
náðun. á þann liátt sem hún gerði. og geri
jeg ráð fyrir því, að lnestv. forsrh. (SI'i
sje þetta aðeins kærkomið tilefni til þess
að koma að sínum skýringum á málinu,
þar sem lnmn hefir þagaö um það til
þessa. en hlýtur þó að vera það vel vitanlegt, að allmikil óánægja hefir verið út
af málinu ineöal þjóðarinnar. og kemur
jafnvel enn fram í þingmálafundargerðum. einkum að því er snertir afstöðu
stjórnarinnar til liæstarjettar.
Einnig verð jeg að minnast á annað
mál, sem jeg hefi reyndar drepið á áður
og liæstv. forsrli. (SE) lofaði mjer þá að
svara. en hefir ekki gert enn. Það er um
stjórn landsbókasafnsins. Með lögum 1907
var sett ráðgefandi nefnd til aðstoðar
landsbókaverði við bókakaup, og sátu í

lienni einn niaður frá hverjum embættisskólanum og einn frá mentaskólanum og
svo þjóðskjalavörður. Arið 1919 <ló í hart
niilli nefndar þessarar og landsbókavarðar.
og sagði nefndin af sjer. eftir að hala
kært landsbókavörð. en kæran ekki verið
tekin til greina. Síðan liefir slík nefnd
ekki veiið skipuð. og virðist því safninu
ekki löglega stjórnað. En það, sem jeg
vildi spyrjast fyrir um hjá hæstv. forsrh.
(SEL er þetta. hvers vegna nefndin liefir
ekki verið skipuð og hvort ekki eigi að
skipa liana á ný.
Þriðja málinu vildi jeg einnig mega
biina til lnestv. forsrli.. þó það siierti að
öðru leyti persónulega annan liæstv. ráðlierra. En það er um kensluna í lagadeild
háskólans. Það er vitanlegt, að liæstv. núverandi fjrh. (MagnJ) var prófessor í
þeirri deild. áður en liann gerðist ráðlicrra. og var enginn maður skipaður í háskólaembættið í lians stað, en kenslunni
ráðstafað á annan liátt. Xú er jeg ekki að
álasa einum ráðhena fyrir það í sjálfu sjer.
þó liann skipi ekki í slíkt embætti í sinn stað
undir eins. ef hann býst við því að vera
ekki lengi fjarverandi frá því. En undir
eins og sýnt er. að svo getur orðið. virðist
vera sjálfsagt að sjá háskólanum fyrir fullkominni kenslu í staðinn. því ástandið,
sem verið hefir í lagadeildinni. er mjög
óheppilegt. þó fordæmi kunni að vera fyrir því. og er nú orðið alveg óþolandi. því
frá sjöustu mánaðamótum er kenslan alveg fallin niður. og getur lagadeildin ekki
við þetta unað. Yildi jeg því spyrjast fyrir um þaö, hvað liæstv. stjórn ætlar að
gera til þess, að deildin beri ekki lengur
svo skarðan lilut frá borði.

Magnús Guðmundsson: Jeg get verið
mjög stuttorður. Jeg spurði hæstv. atvrh.
(KIJ) þess. liver nauðsyn hefði verið á
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því að gefa eftir uppboðsskuldina frá Viðey, 10 þúsund krónur. og sagöi liann það
hafa verið sömu nauðsyn og hjá mjer hefíu
verið fyrir umframgreiðslum 1920 og
1921. Það er nu hvorttveggja, að jeg ber
ekki einn ábyrgð á slíkuni umframgreiðslum; þar voru fleiri að verki, en svo þakka
jeg lionum fyrir það, að hann þykist kominn í gott vígi, þegar hann lieldur, að
hann sje eins og jeg. En jeg veit ekki til
þess, að jeg hafi samþykt neinar slíkar
eftirgjafir, og þess vegna er þetta alls
ekki sanibærilegt, og því þarf hæstv. ráðherra að skygnast uni eftir nýrri heimild.
ILvstv. ráðherra (KIJ) talaði einnig um
Þorláksliafnarsíniann og sagði. að engin
lieimild hefði verið fyrir lionuin. frekar
en Staðarfelissímanum, sem jeg talaði um.
að stjórnin hefði nú lagt án lieiniildar. En
þetta er rangt. því um Þorlákshafnarsímann eru til lagaákvæði frá 28. nóv. 1919.
og því var liann bigður í fullri heimild.
En það. sem jeg var að átelja um Staðarfellssímann. var það. að hann var lagður
án heimildar. en þa-r símalinur b'dnar
bíða. sem lagaheimild var fyrir. Iljer er

því farið á snið við gildandi hig.
Um Alafossmálið. sem einn háttv. þm.
mintist a. skal jeg ueta þess. að þar Viir
ekki iim neina ábyrirð að ræða. heldur vel
trygt lán. og mun Islandsbanki nú ;etla að
taka stofnunina á sínar lierðar.
I’t af því. sem hæstv. fjrh. i MagnJ )
sagði um húsaleigumál sitt. að hann mundi
lialda áfram að hirða leiguna. þá á jeg
bágt með að trúa því. eftir þær undirtektir. sem þetta liefir fengið lijer. og jeg trúi
ekki fyr en jeg tek á. að hann sje svo
djarfur að gera þetta.

Forsætisráðherra (SE): Háttv. 4. þm
Keykv. (MJ i hefir ekki fundist loga nógu
bjart í eldhúsinu. og hefir því viljað auka
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eldana að Aöilshöllu. og skal jeg ekkert
kvarta undan því.
Um hiö svonefnda Ólafsmál hefir verið
reistur stormur gegn mjer um alt land. Á
undan stonninum, meðan á Iionum stóð
og eftir liann hefi jeg nákvaunlega liugsað
um það. sem jeg gerði. og jeg liefi ávalt
betur og betur sannfærst um, að jeg hafi
gert rjett.
Jeg hefi ekki enn sagt eitt orð um þetta
mál. enda þótt árásirnar hafi dunið yfir
mig landshornanna á milli. Jeg þagði. og
þó hafði jeg nóg að segja. En jeg hjelt, aö
þiignin væri þessu máli best. Iiæöi út á við
og inn á við. Og enn mundi jeg hafa þagað. ef jeg liefði ekki veriö nú knúður til
að taka til máls. Jeg skal byrja á því að
rifja upp gang máls þessa í stórum dráttum.
Eins og kunnugt er. tók Olafur Friðriksson dreng að sjer í líússlandi og kom
með hann hingað. Jeg hygg. að hann liafi
tokið jiennan dreng í góðgerðaskyni; viljað liríl'a liann úr rússiiesku eymdinni og
ganga honum í föðnrstað. En svo vildi
svo hörmulega til. að þessi drengur reyndist hafa aiignsjúkdóm — traehoma. —
sjúkdóm. sem var óþektur hjer áður og er
hu'tt iih'gtir. Stjórnin ákvað því, eftir samráði við lækna. að vísa drengnum úr landi.
Þetta var heilbrigðisráðstöfun. E-n í stað
jiess að beygja sig fyrir þessu. tók Olafur til þess óyndisúrræðis að veita mótspyrnu og halda drengnuni með valdi. Þá
skeöi það. aö lögreglustjórinn lijer fór meö
lögregluna á heimili Ólafs til að taka
drenginn. Lítilfjörleg mótstaöa var veitt
og endalokin urðu þó. að Olafur lijelt
drengnum. Yar ekki liægt að dylja það, að
framkoma lögreglustjóra var ærið óheppileg. I stað þess að taka Ólaf og ganga einarðhga fram. yfirgaf hann vígvöllinn alt
of fljótt.
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Xæsti þáttur þessa máls var sá, að Ólafur sat í liúsi sínu og hafði drenginn hjá
sjer og liafði vörö um sig. En nú var liSi
safnað í bænum, þaö búið sem best aS
vopnum. sem föng voru á. Sjúkrahús var
innrjettaS til að leggja þá særðu inn í og
dauðu, ef svo skyldi verkast, og eftir þennan mikla undirbúning var svo lialdið á
sólríkum, björtum degi heim að liúsi Ólafs
og það umkringt. Xýi lögreglustjórinn
gengur svo djarfmannlega að húsinu með
brugðnu sverði og heimtar þaS opnað í
kóngsins og laganna nafni. Með lítilli fyrirhöfn var svo komist inn í liúsiö. Og sjá
— þar inni situr Olafur Friðriksson. vafalaust þreyttur og úrvinda af svefni og ;esingu undanfarinna daga. MeS lionum var
kona hans og nokkrir menn aðrir. Ilann
er umsvifalaust tekinn, liandfjötur er settur á hann og honum tafarlaust ekið í fangelsið ásamt konunni og fylgismönnum lians.
Bærinn er settur í nokkurskonar herliald.
bíóum og öðrum opinberum skemtistöðum
er lokað um kvöldið, og ýmsir menn voru
handteknir og sumir lítt sekir. — Þetta er
annar þátturinn.
Svo liefst sá þriðji. — Olafur situr í
gæsluvarðhaldinu og sveltir sig þar í 10
daga. Dómur er feldur yfir honum í undirrjetti og síðan í lnestarjetti. Og svo
skeöur þaö. að jeg legg það til við konunginn. aó Ólafur verði náðaður skilyrðisbundið. — hegningin falli niður, ef
hann liagar sjer vel næstu 5 árin. — og
hans liátign konungurinn verður við þessari b;en minni. Og það er þetta, sem valdið hefir storminum gegn mjer.
Skulu nú athugaðir allir málavextir.
Fyrsta spurningin er nú. livort stjórnin
hafi brotið landslögin með þessari náðun.
Ef svo hefði veriö. þá er þaS altaf allalvarlegt atriði. .Jeg held. að enginn hafi
Alþt. 1923, B. (35. lögrgjafarþins;).

haldiö því fram. að stjórnin liafi brotið
stjórnarskrána eða önnur lög með náðuninni. enda er rjetturinn til náðunar tekinn svo ótvírætt fram í stjómarskránni.
Þá liefir verið fundið að því, að Ólafur
liafi ekki sjálfur beðið um náðun, lieldur
aðrir fvrir hann. Jeg játa, að jeg hefi ekki
rannsakað svo náðunar-„praksis“ annara
landa, að jeg þori að segja, liver regla er
í þessu, en jeg fæ ekki sjeð, að neitt sje
því til fyrirstöðu, að aðrir en sökunauturinn biðji
um náðunina. Margir vinir
þessa manns báðu um náðunina og mikill
hluti alþýðu þessa bæjar stóð þar að. Og
mennirnir. sem báðu um hana, trúðu því
einlæglega, að með þessu móti væri málinu best borgið, því að ella mundi kvikna
eldur í hugum manna, sem lengi mundi
brenna.
En hvernig var nú sú alþýða. sem bað
iiiu þessa náðun ’
I’að var sama alþýðan, sem á stríðsárunum sýndi hina mestu stillingu og siðprýði. þegar alt logaði í uppþotum úti um
heiminn. Það var svona skapi farin alþýða. sem baö fyrir Ólaf. Og er ekki örðugt að loka eyrunum fyrir bænum slíkrar alþýðu. sem rnaður hlýtur að vera stoltur af á þessiun óróatímum.’
Og það voru fleiri en þessir menn, er
mæltust til. að Ólafur v;eri náðaður. og
það sumir, er á eftir bljesu mest að eld
inum.
Þá liefir það verið ein ásökunin. .að
hæstirjettur hafi ekki verið spurður um.
livort skyldi náða. En ætli nokkur liafi athugaö það. að fvrverandi stjórn spurði
heldnr ekki hæstarjett. þegar hún náðaði.
Og þó náöaði hún. eða lagði til náðun
við konung, fyrir einlivern þann ógeðslegasta glæp. að bora göt á skip og setja
þar með mörg mannslíf í voða. Þá æpti
38
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enginn, þegar i'yrir þetta var náðaö án
þess aö .spyrja hæstarjett. Og ef litið er
á náðunar-..praksis“ hjer. sjest þaö. að
stundum hafa dómstólarnir verið spurðir
áður en náðað liefir verið. stundum liafa
þeir alls ekki verið spurðir, og komið hefir fyrir, að náðaö liefir verið gegn tillögum þeirra. Hjer hefir því engin venja eða
,.praksis“ veriö brotin, þótt liæstirjettur
væri ekki spurður. En satt er þaö, rangt
gat verið að náða. þótt engin lög eða
venja hefði verið brotin. Og lijer vaknar
þá súspurning: Hví lagöi stjórnin til. að
náðað yrði.’ Áöur en þeirri spurningu t r
svarað, er rjett að athuga eðli þess brots.
sem náöað var fyrir. hvort það liafi borið
vott tun sjerstaklega glæpsamlegt liugarfar eða ekki. Jeg játa. að brotið. sem
drýgt var. er mjög alvarlegt. en jeg neita.
að það sje þess eðlis. aö það beri vott um
glæpsamlegt hugarfar.
Það, sem dró Olaf Friðriksson til mótþróans gegn lögreglunni. var áreiðanlega
tilt'inningin fyrir munaðarleysingjanum.
sem hann dró úr þeirri rússnesku eymd.
Ilann var nýbyrjaður að njóta föðurgleöinnar, en svo kom óhamingjan. Auövitað átti liann að hlýða lögunum: allir
eiga að hlýða lögunum. En Olafur Friöriksson er óneitanlega hugsjónamaöur. og
að sumu leyti með ,.forskrúfaðar“ hugsjónir. og því greip liann til þess óyndisúrræðis, sem enginn borgari niá grípa til.
að óhlýðnast lögreglunni. En jeg spyr nú.
þar sem drögin að hinni þungu sök Olafs
Friði ikssonar voru þessi: Var það þá
nauösynlegt og var það rjett að hrinda
lionuin niður fyrir svarta bakkann ? Og
eru ekki einmitt þau brot. sem runnin
eru af því hugarfari. sem jeg liefi greint
hjer að framan, einmitt þau brot. sem sjerstök ástæöa er að náða fyrir ? Sú er og
var skoðun mín. Jeg trúi ekki á svartliol-

ið. Ekki í sök eins og þeirri, sem hjer er
að r:eða um. að minsta kosti. Jeg tek alla
ábyrgð á mig óhræddur af þessu máli.
Jeg skal jála. að það var vont. að Olafur Friðriksson skyldi ferðast um landiö
meö iesingum. áður en málinu var ráðið til
lykta. og að hann skyldi viðhafa þau óviðurkvæmilegu orð um liæstarjett, sem liann
gerði, en jeg var þá fjarverandi og vissi
ekki um þetta. En jeg mótmæli því liarðlega. að jeg eða stjórnin hafi viljað með
náðuninni móðga hæstarjett eða gera lítið
úr lionuni. Ilvernig liefði mjer átt að koma
slíkt til liugar .’ Jeg. sem var einn af aðalhvatamönnum þess, aö hæstirjettur var
fluttur heim. Jeg. sem hefi altaf boriö
viröingu fyrir þessum háa rjetti. Jeg. sem
á þar tengdaföður minn fyrir dómsforseta.
mann. sem jeg liefi altaf borið mjög óskorað traust til. Ilvílík fjarstæða er þaö. að
láta sjer detta í hug. að jeg liafi viljað
rýra álit þessa virðulega rjettar. Eða
hvernig er það móðgun viö rjettinn. þótt
maöur sje náðaður, sem rjetturinn hefir
dæmtI’ó náöunin heföi verið órjettma-t.
þá gat hún aldrei rýrt álit rjettarins hún
gat þá aldrei rýrt álit annara en stjórnarinnar. Með náðuninni er engin afstaða
tekin til þess. hvernig dómurinn er. Og
aldrei hefir stjórninni dottiö í hug aö
draga í vafa. að dómur hins háa rjettar í
þessu máli væri fullkomlega í samræmi vi
lögin.
Þá liet'ir það verið átalið í blööunum.
og kom einnig fram hjá liáttv. 4. þm.
lieykv. (MJ’), að dómurinn lieföi verið sendur bæjarfógeta til fullnægingar,
en svo hefði stjórnin látið sækja liann. Þaö
er rjett, að jeg skipaði að sækja dóminn.
því að hann var sendur til bæjarfógeta án
þess jeg vissi af. Varla verður dómsmálaráöherra víttur fyrir þaö. þó hann í máli
eins og þessu vilji sjá dóminn áður en
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hann er sendur til fullnægingar. Hvílík
tasinna að átelja mig í'yrir það. sem var
vanræksla. ef jeg hefði ekki gert það.
Þá liefir því verið haldið fram. að jeg
hafi gert þetta til aö afla mjer fylgis. Jeg
mótmæli þessu harðlega. Jeg mótmæli því.
að þetta liafi nokkuru tíma komið í lmga
mjer, svo mikil fjarstæða er það. Enda
sjá allir, hver afstaða þm. þessa flokks er
til mín Iijer í þinginu. Hann er í beinni
andstöðu við mig.
Jeg hefi ekki beðið um fylgi fyrir aðgerðir mínar í þessu máli, og mjer hefir
aldrei komið það til liugar. Ekkert mál
sem þetta liefir valdið mjer jafnmikilli
áhyggju, og um ekkert mál liefi jeg betur
Iiugsað. Jeg get líka glatt mig við það. að
endalok málsins hafa orðið þau bestu. sem
unt var: Friður er orðinn hjá þjóðinni
uin málið. og þess eðlis var það bæði út
á við og inn á við. að þetta var hið besta.
Eða trúa háttv. þm. því. eða nokkur annar, að betra hefði verið. að refsivöndur
laganna hefði liitt þennan mann harðara
en orðið var? Það skiftir litlu. þótt þjóðin eða einstakir menn liafi reist storm
gegn rnjer út af þessu: liitt skiftir meiru.
ef endalok þessa máls hafa orðið þau
tiestu. sem völ var á. og jeg sannfærist altaf betur og betur um. að svo hafi verið.
Ekki alls fyrir löngu skrifaði góður vinur minn í Danmörku. einn aí' þeirra bestu
lögfræðingum. mjer. að hann skildi ekki
annað en að þá storma. sem risið hefðu
gegn mjer út af náðun Olafs Friðrikssonar. mundi fljótt lægja. því sú hugsun væri
nú að verða ríkjandi hjá siðuðum þ.jóðum, að það væri ekki það eftirsóknarverðasta eða heppilegasta að svala sjer í liefndinni. ef hægt væri að fá sömu niöurstöðu
með öðru móti. Ymsir ágætismenn hjer.
sem hafa sagt mjer. að þeir hafi í byrjun

staðið á öndverðiun meiði við mig í þessu
máli, hafa viðurkent við mig. að þeir
lialdi. að það, seni jeg liafi gert. liafi verið
það r.jetta. Og stundum er það svo. að einmitt þegar maöur þorir að gera það rjetta.
þá blæs stormurinn liarðast. en sjaldan
nema litla stund. Skal jeg svo láta útrætt
um þetta.
Iív. 4. þm. Reykv. (MJ) spurði, hvernig
á því stæði, að þessi nefnd við Landsbókasafnið hefði ekki verið skipuð. Þar er því
að svara. að jeg liafði ekki veitt því eftirtekt. að liigunum var ekki fullnægt i þessu
efni. en sjálfsagt er að kippa þessu máli
hið fyrsta í lag.
Þá var það viövíkjandi kenslunni í lagadeild háskólans: þykir mjer líklegast. að
þessi fyrirspurn sje borin fram eftir ósk
lagadeildarinnar. Jeg sje, að þingmaðurinn mótmælir ekki. og jeg tel því þessa
ályktun mína rjetta. Fyrst verð jeg að
víkja lírið eitt að siigu þessa máls.
•Teg hafði tekið það fram áður lijer í
þinginu. að jeg teidi óheppilegt. að hæstarjettardómarar Iiefðu kenslustörf á hendi
og hafði látið í veðri vaka við hr. Magnús
Ouðmundsson. L þm. Skagf.. að jeg mundi
set.ia hann í þessa stöðu. ef lagadeildin
va-ri því meðnuelt. En í stað þess að mæla
með M. G. óskaði lagadeildin einróma. að
L. II. Bjarnason hæstarjettardómari liefði
kensluna áf'ram. En þegar hæstarjettardómarinn kom at'tur lieim frá útlöndum.
vildi liann ekki taka að sjer nema liálfa
kensluna. og vildi lagadeildin fela herra
MagnúsiGuðmundssyni liinn lielming kenslunnar. Spurði jeg þá Magnús Guðmundsson að því, hvort liann vildi taka á móti
setningu í stöðuna. því mjer fanst þá
rjettast. að liann hefði það þá alt á hendi.
en liann neitaði því. (1H?: Það var ekki
fyr en í október í haust. sem jeg var að
38*
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þessu spurður). Síðan tóku þeir að sjer
kensluna Lárus H. Bjarnason og Einar
prófessor Arnórsson. og liafa gegnt lienni
þangað til þeir nii liafa sagt lienni af sjer
frá 1. þessa mánaðar. Jeg liefi nú síðan
boðið mjög góðum manni setningu í stöðuna, en hann neitaði. Fjármálaráðherra
hefir lofað mjer að tala við fyrri embættisbræður sína í lagadeildinni um að taka
við kenslunni til bráðabirgða, og veit jeg
ekki, hverju þeir hafa svarað. En fáist
enginn til að gegna starfinu, þá verð jeg
auðvitað að halda því fast að prófessorunum við lagadeildina, að þeir skifti kenslunni á milli sín í bili. Besti maður í
starfið er auðvitað hæstarjettardómari
Lárus II. Bjarnason. en jeg sje mjer ekki
fært. vegna hæstarjettar, að lialda því fast
að honum að liafa kensluna áfram.

Magnús Jónsson: Þeir, sem hlýddu á
orð mín áðan, munu vart verða fyrir
miklum vonbrigðum. þó ekki verði neinir
stórviðburðir eða læti út af þeim. En mjer
heyrðist það á orðum laestv. forsrli. (SE), að honum fyndist þetta svo liátíðlegt
mál. að varla mundi öðru eins hreyft hafa
verið á Alþingi.
Jeg hreyfði þessii með svo hæglátlegum
og hlutlausum orðum, að hvrr sem var.
jafnvel liáttv. 2. þm. Reykv. (JBi. hefði
getað flutt þessa ræðu mína orði til orðs.
og mun hann mjer þó eigi í öllu sem best
sammála. Mjer fanst besta tækifærið vera
einmitt nú til að hrevfa þessu máli, sem
er eitt af því. sem mesíum tvímælum hefir
orkað af öllum verkum stjórnarinnar. eins
og ráðherrann sjálfur komst að orði um
þetta.
Það er rangt hjá liæstv. forsrh. (SE).
að óveður þau. er risið höfðu út af þessu
máli, hafi nú lægt með öllu. Þó ekki hafi
að vísu altaf haldist sama veður um þetta.

lield jeg ]>ví þó fram, að menn sjeu enn
mjög sömu skoðunar um þetta mál. enda
þótt menn endist ekki til að lialda því altaf
jafnvakandi. Mig minnir sterklega. að
einmitt nú nýlega hafi einhversstaðar utan
af landi borist þingmálafundargerðir, sem
hafi inni að lialda ályktanir um þetta mál.
og sanna þæi' því fullkomlega þá skoðun
mína, að enn muni vera talsverð óánægja
úti um land út af gerðum stjórnarinnar í
þessu máli.
Ilæstv. forsrli. (SE) talaði eflaust frá
sínu hjarta. er hann sagði. að þögnin vau i
hið besta um þetta mál. Þó er jeg samt
eigi alllítið liissa á þessum ummælum hans
um þögnina og ág;eti hennar í þessu máli.
Jeg hafði einmitt haldið. að liæstv. ráðherra (SE) mundi þykja vænt um, að
þessu máli væri hreyft. svo liann fengi
tækifæri til að skýra afstöðu sína í því og
verja þar sínar gerðir.
Ilvað viðvíkur sögu þessa máls. þá er
jeg lionum þar algerlega sammála. Yið erum báðir sammála um það. að Olafur
Friðriksson hafi tekið drenginn að sjer af
hjarlagæsku einni saman og að honum
hafi í rauninni gengið aðeins gott til. þótt
svona tækist til fyrir lionum. Yið erum
sammála þangað til kemur að síðasta atriði þessa máls. — gerðum stjórnarinnar í
því. Þar skilja leiðir okkar og þar fóru
varnir hæstv. forsrli. (SE) í mola. Jeg
held því reyndar ekki fram. að stjórnin
hafi beinlínis brotið lögin í þessu efni.
enda þótt svo gæti þó vel verið ; jeg get
•kki um það dæmt. vegna þess. að jeg er
ekki svo lögfróður, að jeg sje til þess fær
undirbúningslaust. En í allri hinni löngu
varnarræðu hæstv. forsrh. (SE) saknaði
jeg eins. og það var sjálft aðalatriðið, sem
sje svarið við spurningu minni um það.
hvaða ástæður það voru, sem rjeðu gerðum stjórnarinnar. Ilelst livgg jeg þó, að

601

Lagafrumvörp samþykt.

602

Fjárlög 1924 (1. nmr. i Nd.).

ráðherrann hafi óttast, að svæsnar deilur
kynnu að rísa um þetta mál, og að það
gæti haft hættulegar afleiðingar. ef ekki
va'ri undan slegið. (Forsrh. SE: Þingmaðurinn læst ekki eöa vill ekki skilja ræðu
mína). Þetta voru orð hæstv. forsrh. i SE), að harðvítugar deilur gætu af þessu
máíi hlotist. En hvar er þá rjettvísin. ef
hótanir um svæsnar deilur ráöa úrsliium’
Og mundi stjórnin beita sömu reglum við
aöra, sem færri stæðu bak við ? Ef stjórnin ;etlaði í slíkuin málum aö fara eftir
glamri ákveðinna blaða og pólitískra flokksleiötoga, mundu þeir þá standa jafnfast
með bverjum. sem í hlut ætti.’ Ætti t. d.
einhver liinna svonefndu auðvaldssinna í
hlut. þá er jeg ekki viss um. aö hinir
sömu menn mundu verða til varnar. Jeg
er því hræddur um. að hjer sje blandað
pólitík inn í þetta mál. Ilæstv. forsætisráölierra lagði mikið upp úr því. að öll alþvöa heföi fylgt stjórninni í þessu máli.
Jeg verð að draga þetta mjög í efa. Jeg
ætla ekki hæst.v. ráðherra þann þrönga
skilning. að þó hjer sje eitthvert flokkslnot í Keykjavík. sem nefni sig svo. að
það sje öll alþýða þessa lands. Enda voru
og margir þess flokks. sem eigi fylgdust
meö í þessum verkum. Jeghefi enga ástæðu
til að ætla. að hjer eigi öll alþýöa þesxa
lands óskiftan blut í þessu máli. enda veit
.jeg ekki til. að til sje sjerstök stjett manna.
er beri þetta beiti. cg því ekki ástæða til
að óttast ófrið úr þessari átt.
Jeg tek undir þaö með hæstv. forsætisráðherra og styð öll hans lofsamlegu ummadi um alþýðu þessa lands og hvernig
hún kom fram. er óöld og ófriður steðjaði
að hvaðanæva í heiminum. En ef með þess.iri alþýöu er átt við einn ákveðinn flokk.
sem prýðir sig sjerstaklega þessu nafni.
þá verð jeg aö mótmæla því. .Jeg veit eigi
betur en að öll alþýða þessa lands eigi

hjer óskilið mál, hún hafi öll uppfylt skyldur sínar á erfiðu tímunum, jafnt sú alþýða. sem í þessu máli var á móti gerðum
stjórnarinnar. sem hin. er studdi stjórnina af pólitískum ástæðum.
Jeg veit ekki um hug hvers manns; hitt
vi it jeg. að jeg befi enga andúö til hr.
Olafs Eriðrikssonar. Ilann er fyrir mjer
sem liver annar maður í þessu þjóðfjelagi.
Það. sem er aöalatriðiö fvrir mjer, er það.
bvort svona mundi hafa verið fariö að.
bver sem í hlut befði átt. Það er rjettbvíið. sem jeg legg aðalábersluna á. livort
svona mundi hafa verið fariö að með alla
menn. sem líkt hefðu framið. Ef ekki. þá
befir stjórnin í þessu framiö rangt verk.
og ]>að var þetta. sem jeg vildi fá upplýst.
Þá drap hæstv. ráöherra (SE) á annað
mál. glæpamál af versta tægi. þar sem
náðun haföi verið beitt. Jeg held það sje
ekki sambærilegt. enda ekki viss um. nema
um þetta sje einnig óámegja. Þar var og aðeins um styttiug hegningartímans að ræða.
Því er ekki heldur hægt að halda fram.
að Olafur Friöriksson sje glæpamaður. og
mál hans er einkennilega sjerstætt. Verð
jea- að telja þaö sjerstaklega óheppilegt.
að þessi stefna var tekin í því. Hjer var
verið aö vefengja það. hvort rjettvísin
gæti komið liigum yfir vissa menn, enda
var óspart liaft í heitingum í einu blaöinu
hjer (Alþýðublaðinuú að ekki skyldi takast að koma fram þessu máli. Það var því
orðiö að „prineip" ’-spurningu. og því að
stórmáli. ]>ótt smátt væri í raun og veru.
Þess vegna held jeg ])ví fram. aö þegar
búið var að draga í efa. að liægt væri aö
koma lögum yfir vissan mann. þá væri
]iað sjerstaklega óheppilegt að sveigja máliö inn á þá braut. að svo gæti litið út. sem
þessi hrakspá hefði ræst og einn einstaklingur væri landslögum sterkari. Þetta
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hygg .jeg. að hafi verið það. sem menn
tók sáiast. Enn talaði hæstv. forsrh. um
það. að þetta athæfi Olafs liefði í rauninni ekki verið ghepsamlegt og að hann
hefði heldur ekki upplag til glæpaverka.
Jeg hefi ekki haldið þessu fram á neinn
liátt: en hæstv. ráðherra ! SE i talaði um.
að Olafur Friðriksson gengi með ..forskrúfaðar'' hugsjónir. En þá m.ætti vl
<ætla. að aftur gaúi sótt í sama horfið t'yrii- Olafi. þar eð jeg geri vart ráð fyrir. að
liæstv. forsrh. (SE) hafi húið til neina:
öryggisskrúfur í liann. í stað þeirra fyrri.
Þar sem hæstv. forsrh. lýsir ]>ví yfir. að
hann trúi ekki á svartholið. erum við háðir hjartanlega sammála : jeg með mitt leikmannsvit í lögum. en hann er þar lögvitringurinn. Yið trúum ekki á hin hætandi
áhrif hegningarhússins. og er fyrirkomulag
um meðferð á öllum þeim. sem reka sig
á lögin. sannarlega stórgallað. En þar sem
stjórninni er fengið framkvaandarvaldið í
hendur. má hún ekki gefa sig liugsjónunum á vald. Yerður st.jórnin jafnt sem
dómarinn að beygja sig undir og hlýða
lögtinum. Annars yrði afleiðingin sú. að
]>að yrði að náða alla. og leiddi það til
þess að forða öllum löghrjótum frá svartliolinu. Fram hjá þessu verður ekki komist; það verður lunstv. forsrh. að sjá. að
þessai’ ályktanir liggja alveg við hæjarvegginn h.já honum. Við erum sammála
um alt nema þetta. að hann verður að
fara eftir lögunum og sjá um. að þeim s.je
framfylgt og að eitt gangi yfir alla. livort
sem fáir eða margii- standa á bak við og
án allrai’ hræðslu við <æsingar.
Þá mótmælir liæstv. forsrh. (SEt því að
liafa kastað rýrð á hæstarjett. Það hefir
hann þó vitanlega gert. Annars eru skoðanii- hans einkennilegar í því efni. er hann
talar um. hvað sje niðrandi og livað ekki.
Þaö kom sjerstaldega fram, er hann var

að ræða um niðurlagning þjóðskjalavarðaremba’ttisins f'yrir nokkrum dögum.síðan.
Það átti ekki að vera niðrandi fyrir starf
þess manns. sem hafði gegnt því jafnlengi
og vel. Þetta verður að teljast óvirðing
á hæstarjetti. En setjum svo. að hann lip.fi
hvorki heiðrað hæstarjett nje niðrað honmii með því. sem liann gerði. þá er það
víst. eft-ir sem áður. að hann hefði giæi
veg lnestarjettar enn meiri. ef liann li ði
borið náðunina undir hann. einkum er svo
sjerstaklega stóð á. að náðunin fór fram
áður en dæmdur var byrjaður að taka ú
refsinguna.
Þá sptirði liæstv. forsrh. (SE), hvort nú
myndi meiri friður. ef öðruvísi hefði v"r
ið að farið. En hvað dýrt eiga menn að
kaupa friðinn .’ Ilversu djúpt niundi heimnrinn sokkinn, ef aldrei hefði neitt mátt
gera. sem deilur eða ófriður gat risið af ?
Flestir. sem í stórræðum hafa staðið. hafa
þokað heiminum áfram og upp á við, af
]>ví þeir hafa metið annað meira en frið
og næði. Það eru ekki <>11 mál rjett. sem
til friðar geta leitt. Auk þess efast jeg um.
að þessi niðurslaða hafi leitt til friðar.
því fjöldi fólks álítur þetta alveg ranga
aðferð af luvstv. stjórn. Hæstv. forsrh.
'SE' kom tvisvar eða þrisvar að því í
ra-ðu sinni. hvað hefði verið friðvænlegast. svo að bað lítnr út fyrir. að liann hafi
verið orðinii hranldur við ófriðinn, sem
af ]>ví hefði getað leitt, ef hann hefði ekki
sótt um náðtinina. Það má ]>ví ætla. að
heppilegasta ráðið fyrir ]>á. sem brjóta á
móli lögunuin. sje það að láta sem ófriðlegast og fá vini sína til að gera hark og
hafa í hótunum. Megi þeir þá búast vi<5
að sleppa við refsingu. og það því fremur.
sem ]>eir eigi fleiri kunningja. Sá. sem á
lítið undir sjer og er vinfár. liefir aftur
,i móti enga von um náðun. því engan
ófi-ið þarf að óttast. þótt lionum s.je refs-
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að. Þetta er ekki rjettlæti. Þetta er ranglætið í sinni svörtustu mvnd. Auðvitað
verða þeir glaðir. sem harkið gera ug fá
sínu framgengt. en þeir. sem rjett og án
hlutdrægni líta á málin. gera sig ekki
ániegða með. að rjettvísin nái ekki jafnt
til allra.
Eni hin tvö málin er ekki mikið að seg.ja.
TTsvstv. forsrh. (SE) hefir lofað að kippa
því í lag. er aflaga fer nieð Eandsbókasafnið. svo að það er gott. að jeg skyldi
minna hann á. að ],ví er ekki stjórnað
samkvæmt lögum. (Vorsrh. XE: En þess
lief'ir ekki orðið vart >. Xei. auðvitað verður ekki hár hvellur. þótt nefndin starfi
ekki. þótt það liggi í augum uppi. að
það sje heppilegra að hún starfi í samráði
við bókaverðina.
Viðvíkiandi kenslunni í lagadeild háskólans var svar hans alveg ófullnægjandi.
svo að menn eru í sömu óvissunni sem áður. Tlann talaði um. að hann hefði reynt
til að fá kennara. meðal annara háttv. 1.
þm. Skagf. fATCl). Ilann skaut því nú inn
í. að sjer liefði boðist það nokkuð seint.
Það eru engin undur. þótt liæstv. stjórn
gangi illa að fá mann til að kenna. því
aldrei hefir verið reynt það eina. sem dugað gat. og það eina. sem átti að gera. en
það var að slá embættinu upp. En engin
von. að menn vilji taka slíkt að sjer með
setningu til bráðabirgða. því lnæstv. ráðii.
getur fallið úr sessi þegar minst varir. og
],á verður þessi bráðabirgðakennari að
víkja. Var eiginlega sjálfsagt að slá embættinu upp. og það strax í fvrra vor að
loknu þingi.

Forsætisráðherra (SE): Jeg verð að
játa það. að mjer fanst ræða háttv. 4. þm.
Reykv. ( M-l 1 mjög einkennileg. I raun og
veru talaði hann mjög mildilega um brot
Olafs Friðrikssonar. en skildi þó ekki í

náðuninni. Tlann vildi þó ekki halda því
fram. að jeg hefði brotið lögin. en honum
fanst vanta ástæður fyrir því. af hverju
hefði verið náðað. og fanst sjerstaklega.
að ekki mundi liafa verið tekið eins vægt
á öðrum og Olafi Friðrikssyni. Jeg sýndi
nú greinilega fram á það í fyrri ræðu
niinni. livað það va-ri. seni jeg áliti, að
liefði dregið Olaf Friðriksson til óhlýðninnar gegn lögreglunni. og benti á. að
brotið væri ekki runnið af glæpsamlegu
hugarfari. og sýndi með því meðal annars
fram á. að vegna þessa vieri ástæða til að
náða. Otal brot. runnin af mismunandi
rótum, falla ef til vill undir sömu ákvæði
ln gningarlaganna. Dómurinn verður að
halda sjer við lögin. Ef lögin í einstökum
tilfellum eru of hiirð. þá er gripið til náðunarinnar. Því er náðunin ekki nokkur
vottur um. að dómurinn sje ekki eftir lögíiniim. heldur um hitt. að lögin sjeu of
liörð í einstökum tilfellum.
Þá talaði liann um. að svo væri að sjá.
sem þessi maður vieri liafinn yfir öll lög.
en hann verður að viðurkenna. að lögin
gengu sinn gang að öllu leyti. Maðurinn
var fyrst settur í gæsluvarðhald. síðan
dænidur af undirrjetti. og þeim dómi svo
skotið ti! hæstarjettar. og síðan náðaður.
Það hefir verið náðað áður fyrir glæpi.
sem stærri hafa verið og svívirðilegir í
almenningsáliti. án þess að leitað hafi verið álits hiestarjettar. eins og t. d. þegar
tilraun var gerð hjer til að sökkva skipi.
með ]iví að bora göt á það, svo sem menn
muna eftir. (.VJ: En þeir voru búnir að
taka út nokkuð af refsingunni). Er háttv.
],m. (AIJ) sá formalisti að álíta, að þetta
sje ekki náðun. ],ótt ekki væri um allan
tíniann að ræða
Auk þess var Olafi Friðrikssyni alls
ekki gefin eftir refsingin að öllu. ],ví hann
vnr náðaður skilyrðisbundið. En hví þeg-
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ir liáttv. þm. yfir þessu? Ekki hefði liann
átt að gleyma því frekar en öðru viðvíkjandi málinu, úr því að honum er svo ant
um það. Hjer hefir verið farið rjett að öllu.
Hjer var, eins og jeg liefi tekið fram. um
hugsjónamann að r.vða. sem í þeirri trú.
að hann sje að hjarga barni frá eymd og
volæði, leiðist út í það að hrjóta lövin.
Iláttv. þm. hlýtur að skil.ja. að þar sem
engir eigin hagsmunir ligg.ja hak við hrotið. en aðallega hugsun um að hjarga öðrum. sem viðkomandi eru orðnir kærir. þá
er ekki h;vgt annað en að sjá hrotið í mildara hhe. I raun og veru stofnar Olafur
Friðriksson sjálfum sjer í voða. í þeirri
trú. að hann með því geti hjargað harninu. Anðvitað er þetta engin afsökun fyrir
hrotinu. en það varpar þeim hhv yfir
hrotið, að ástæða er til þess að grípa til
náðunarinnar. -Jeg veit auðvitað ekki.
hvað háttv. þm. (MJ) vill láta refsivönd
drottins ljósta þá hart, sem lögin hrjóta.
Auk þess tók Olafur Friðriksson í s.jálfu
sjer út refsingu með því að sitja í gæsluvarðhaldi. Þetta er ógurleg hegning fvrir
mann. sem ekki er gheplundaður. -Jeg Iiefi
haldið því fram. og veit það er rjett. að
afleiðingarnar af þessari náðun hafi verið
góðar; þær hafa skapað frið hjá alþýðunni.
en þetta var alls ekki fært sem ástæða fyrir náðuninni við konung.
Iláttv. þm. (MJ) leyfir sjer að halda
því fram. að jeg hafi móðgað liæstarj 'tt
með því að leita ekki álits hans. IIví reis
ekki þessi háttv. þm. upp á móti fyrverandi stjórn. þegar menn þeir, er jeg liefi
áður getið um, voru náðaðir? Það er hin
mesta fjarstæða. að jeg vilji á nokkurn
hátt móðga hæstarjett. og hefi jeg sýnt
fram á það í fyrri ra’ðu minni. Þetta hefir enginn hnekkir verið fyrir luvstarjett.
því samskonar aðferð hefir lengi verið
notuð í ððrum löndum, og þá einnig þegar

um lík mál þessu er að ræða, og sjálfur
þingmaðurinn játaði. að þetta mál væri
sjerstaklegs eðlis.
Að því er snertir kensluna í lagadeild
háskólans. þá held jeg því fram. að stjórnin hafi ekkert gert í því niáli. sem luægt er
að ámæla henni fyrir. Mjer finst eðlilegt.
að emha-ttinu verði haldið opnu nitt ár
fyrir luvstv. f.jrh. (MagnJ). ]»ví ráðherrasessinn er valtur og engin eftirlaun. Er
1,'ka forda-mi fyrir ]»ví. að þessu emhadti
hafi verið hahlið opnu áður. meðan Einar
Arnórsson var ráðherra, og þá um lemrri
tíma.
ATKVCJR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 slilj. atkv

Á 37. fundi í Xd.. mánudaginn 9. apríl.
var frv. tekið til 2. umr. (A. 1. n. 2G4.
254. 273. 292'.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Þar sem
jeg sje engan úr lnvstv. stjórn staddan
hjer. þá vil jeg geta þess. að enda þótt
jeg a-tli m.jer ekki í þessari framsögunvðu
minni að snúa mjer mikið að hæstv. stjórn.
þá liefði jeg þó talið hetur viðeigandi. að
hún hefði verið viðstödd. er 2. umr. fjárlaganna fer fram.
Það hefir nú lengi viljaö við hrenna.
að vanþakklátt verk væri að sitja í fjárveitinganefnd. og hýst jeg við. að háttv.
þm. þykist ekki liafa mikið að þakka þeirri
f.járveitinganefnd, sem nti er, fremur en
ven.ja hefir verið til áður. En jeg vil
henda háttv. þm. á, að störf nefndarinnar
hafa síst verið vandaminni nú en áður.
Það hefir gengið svo á undanförnum
árum. • að látið liefir verið í veðri vaka,
hæði utan þings og innan, að liáttv. neðri
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deild bæri ábyrgð á fjárlögunum og vald
fjvn. væri orðið svo víðfaðma, að hún
væri orðin nokkurskonar yfirstjórn. og að
stjórnin þyrfti jafnan að styðjast við
hana viðvíkjandi tillögum um fjárveitingar. Xefndin liefir nú auðvitað ekkert við
því að segja. þótt stórt sje litið á hana. en
henni liefir fundist. að hæstv. stjórn hafi
oft og tíðum ekki veitt henni þá aðstoð.
sem þörf var á. Mai'gt er jiað. sem nefndin
hefir þurft að fá betri upplýsingar um
frá hæstv. st.jórn. og nefndin hefir sent
ýms erindi til hæstv. stjórnar. en upplýsingar hafa verið af skornum skamti. sem
hæstv. stjórn hefir veitt. og er það óheppilegt. því hún á oft liægt með að at'la upplýsinga, og auk þess gæti það baft álirif á
nefndina að heyra álit liæstv. st.jórnar á
ýmsum málum. og stuðningur hennar tretur liaft mikið að segja fyrir nefndina.
Það má segja. að það er ekki sjerstakt
vandamál fyrir hæstv. st.jóm að skila fjárlögunum tekjuhallalausum. -Teg er ekki
að seg.ja það s.jerstaklega tíl núverandi
hæstv. stjórnar. en það hefir ot't litið svo
út, sem hæstv. stjórn liafi skotið inn eða
klipið af upphæðum. einungis í þeim lilgangi að fá fjárlögin án tek.juhalla. Þær
hafa treyst því. að fjvn. og Alþingi bættu
úi' aftur áður en fjárlögin væni samþykt.
en þar með átti öllum vandanum að vera
komið af stjórninni.
En hitt er líka óhætt að segja. að það
er ólíkt meiri vandi fyrir f.jvn. að taka við
siíku fjárlagafrv.. sem stendur alveg í
járnum og því nær engar verklegar framkvæmdir standa í. Og þar sem undanfarin
ár hefir jafnan verið klipið af þeim. til
þess að fá .jöfnuð á f.járlögin. liggur í
augum uppi. að erfitt er að lialda þessari
vanrakslu áfram. Xefndinni var því þé's'
frá upphafi. að svo búið málti ekki standa
Alþt. 1923. R. (35. lög-gjafnrþing).

og að hún gæti ekki skilað frv. í sama
formi. sem það kom frá st.jórninni. nema
auðið væri að liækka tekjurnar að mun.
En aðalmarkmið nefndarinnar var þó að
stuðla að því. að fjárlögin færu tekjuhallalaus eða tekjuhallalítil út úr deildinni.
Þetta kann að þykja undarlegur formáli fyrir tillöguni nefndarinnar. sem fara
fram á að hækka gjöldin um á 7. hundrað
þúsund. En á hinn bóginn hefir nefndin
lagt til. að tekjuáætlunin bækki um 382
þús. Og af þeim f.járveitingum, er nefndin
vill bæta við. leggur hún til. að 56 þús.
verði geymdar þangað til rætt verður um
f.járaukalög fyrir 1923. en 219400 kr. a»tlast nefndin til. að verði bundnar því
skilyiði. að þau verk verði ekki framkvæmd. nema trygging sje fyrir, að nægilegt fje sje fyrir hendi, nægilegur tekjuafgangur. Þegar hvorttveggja þetta er
dregið frá, kemur í l.jós hækkun. er neniur
373 þús.. en tek.júhækkunin er 382 þús..
svo sem ,jeg skýrði frá. og verður því
nokkur jöfnuður á þessu. Xefndin vill
gera það. sem stendur í hennar valdi. til
þess. að verk þau. sem bundin eru áðurnefndum skilyrðum. verði framkvæmd. og
hefir í því skyni samið og borið fram frv.
til tekjuauka, er háttv. þm. hafa sjeð.
Þá ska! ,jeg snúa m.jer að tek.jubálkinum.
Skal .jeg ekki vera fjölorður um brtt.
nei'ndai innar. því að fyrir þeim er gerð
riill grein í nál. Xefndin liefir þar farið
eí’tir því. sem tekjurnar hafa reynst síðustu árin. og vænti jeg því. að hæstv. f.jrh.
(Magnd 1 geti i'allist á till. hennar yfirl.-itt.
Tekjuskattur og eignarskattur er áaúlaðíii' í frv. jafnliár sem í gildandi fjárlögiun.
Xi fndin hafði gert s.jer vonir um. að hún
gieti liækkað liðinn. þar sem þessi skattnr
39
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reyndist 1516 þus. kr. síðastliðið ár. Það
voru því mikil vonbrigði fyrir nefndina.
þegar Alþingi samþykti breytingu á tekjuskattslögunum. Fjvn. þykist hafa sýnt við
atkvgr. um það mál. að bún þivttist i
vanda stödd. ef breytingin yrði að lögum.
•Jeg liygg. að menn hafi ekki gert sjer fyllilega Ijóst. hve niiklu þessi lækkun ínundi
nema. I’ví ef það er satt. að svo muni
reynast. sem sagt er. að skattur af hvgri
tek.jum muni hekka um 40', frá því. sem
var, liygg jeg. að þinginenn hefðu hugsað sig betur um. ef þeir hefðu vitað þetta
áður. En það fór eins fvrir nefndinni sem
öðrum háttv. þm.. að hún gat ekki gert
sjer fyllilega Ijóst. hve miklu þessi hvkkun
mundi nema. Xefndin gerði þó ráð fyrir.
að óluvtt mundi að áætla skattinn 1 mil.jón.
en jeg skal láta ósagt. hvort ]>að muni
reynast rjett: það er einungis ágiskun. En
hitt þykist nefndin viss um. að ekki megi
búast við hærri tek.jum af þessum lið.
Aukatek.jur leggur nefndin til. að verði
luvkkaðar um 40 þús. kr.. og miðar hún
þar við íeynslu síðustu ára. Minstar voru
þa*r 1020. eða 25S þús.. 1921 2(>4 þús. og
síðastliðið ár 324 þús. kr. Yirðist engin
ásta'ða til að ivtla. að þessar tek.jur muni
hvkka svo. að þa*r nemi ekki 300 þús.
Snnvrri liðina er lítið að athuga við:
]>eir hafa einnig verið ákveðnir eftir því.
sem reynsla undanfarinna ára liefir sýnt.
Þá skal ,jeg minnast á þá miklu hvkkun.
um 150 þús.. sem nefndin hefir áætlað á
útflutningsgjaldinu. Það reyndist árið 1920
800 þús., 1921 655 þús. og 1922 793 þús.
l<r. Xefndinni finst því ekki óvarlegt að
áa*tla það 700 þús. og s.jer enga ástæðu til
að a*tla. að framleiðslan muni minka svo
eða falla í verði. að g.jaldið nái ekki þeirri
upphæb.
Tóbakstollinn vill nefndin livkka, og er
það gert í samráði við tóbakseinkasöluna.

Xefndin er jafnvel dálítið smeyk um, að
liðurinn sje enn þá of hár. Síðustu árin
liefir tollurinn verið nokkuð lægri. sjerstaklega 1922, er Jiann nam 305 þús. kr.
En ríkiseinkasalan gerir sjer von um, að
innflutningur verði talsvert meiri á mvsta
ári. því að nú er verið að sel.ja birgðir.
sem áður voru fluttar inn og munii unnseldar um nýár. En það er l.jóst. að mjiig
er óvarlegt að áivtla tollinn 450 þús.. svo
sem gert er í st.jfrv.
Þá skal .jeg minnast á vörutollinn. íletur verið. að hv. deildarmenn búi-t við.
að hækkunartillaga nefndarinnar s.je miðuð við frv. það. sem nú er á ferðinni í
þinginu og fer fram á mikla liækkun á
tollinum. og að nefndin ivtlaði strax að
nota sjer ]>á hækkun. En nefndin hefir eingöngu miðað við núgildandi lög. Meðaltal
vörutollsins síðastliðin 3 ár liefir ve>'ið
13;!7 þús kr.. og telur nefndin því varlega
farið að áa-tla liann 1200 þús. kr. Jeg vil
s.jeistaklega vek.ja athygli deihlarinnar á
þessii. svo að hún a*tli ekki. að nefndin
ælli að reyna að liafa hagnað af þessu frv.
fyrirfram.
Símatek.jurnar hafa verið hvkkaðar '
samræmi við tillögur landssímastjóra. Ilann
taldi jafnvel þörf á að áætla tek.jurnar
enn hvgri. ef ekki yrði tekin upp f.járveiting til bæ.jarsímans í Keykjavík. Xefndin tók því upp í tillögur sínar 50 þús. kr.
f.járveitingu til bæjarsínians. og gerir landssímastjóri ráð fyrir. að af þeirri aukningu yrðu 25 þús. kr. tekjur þegar fyrsta
áiið. Yil jeg biðja menn að atliuga. að
verði þessi fjárveiting feld. mun nefndin
jafnskjótt koma með tillögu um að lækka
þennan tekjulið enn um 25 þús. kr.
Þá kemur liinn mikli liður. er nefndin
vill sk.jóta inn í tekjuáætlunina. en það er
hagnaSurinn af víneinkasölunni. Xefndin
fær ekki sjeð, hvers vegna má ekki taka
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upp í fjárlögin hagnaö af þessum rekstri.
eins og af tóbaks- og steinolíueinkasölunn'.
Jeg geri ráð fyrir, meðan annaö kemur
ekki fram, að ríkið noti þessar tek.jur til
þarfa sinna. eins og livert annað f.je. l’rn
upphæðina er það að segja, að kunnugir
menn telja hana síst of háa og gera s.jer
von um. að tekjurnar verði drjúguni meiri.
Það má því telja þetta varlega áætlað af
nefndinni.
Jeg vil þá geta um eitt atriði. sem tekið
er fram í nál. og stjórninni er fullkunnugt uni. Xefndin vill ýta undir. að teknar
sjeu inn á tekjuáaUlunina allar tek.jur af
öllum ríkisrekstri, en ekki einungis hreinn
ágóöi, eins og nú er gert. Þrátt fyrir undirtektir st.jórnarinnar og stofnana þeirra.
sem lilut eiga að máli. liefir nefndin ekki
hreytt skoðun sinni, og telur hún þnð
niiklu þægilegra og gleggra. að þessi siður
sje tekinn upp. Það er miklu aðgengilegra
fyrir þingmenn að fá glögt yfirlit í f.járlögunum yfir rekstur þessara stofnana.
eins og nú er um síma og póstmál. Að
vísu má segja. að þingmönnum sje hægurinn hjá að athuga reikninga þessara stofnana. En menn þekkja. hve miklu þægilegra
er að hafa alt slíkt í fjárlögunum og
gleggra til yfirlits. Og þó að borið s.je fyrir. að erfitt sje að áaúla slíkt fyrirfram.
hygg jeg. að ekki s.je torveldara að áætla
allar tek.jur öðrumegin og g.jöldin hinumegin heldur en að giska á hreinar tek.jur
af slíkum rekstri. En það verða stofnanir
þessar og st.jórnin að gera. og þurfa þær
þá hvort sem er að gera sjer uppkast og
áætlun um tekjur og gjöld.
Xefndinni fanst óþarfi að taka tekjur
af skipum upp í tekjuáætlunina. Því miður gerir nefndin sjer litla von uin hreinan ágóða af þeim rekstri. og ef nokkur
yrði. telur hún heppilegast. að hann yrði

notaður til að færa verð skipana niður, svo
að virðingarverð þeirra yrði nær því. sem
nú má telja liæfilegt. Vona jeg. að hæstv.
stjórn sætti sig við og fallist á. að þessi
liður verði feldur niður.
Jeg hygg. að jeg geti látið þetta nægja
um tekjubálkinn. Vænti jeg. að háttv.
deild taki vingjarnlega í brtt. nefndarinnar. því að jeg ætla. að þær megi ekki teljast óvarlegar.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Hv. frsm.
fjvn. jJIP: gat þess. að nefndinni væri
ekki síður en st.jóininni áhugamál að skila
fjárlögunum sem næst því að vera hallalausiim. eftir því sem föng væru á. Jeg
get ekki sagt annað en að brtt. nefndarinnar beri yfirleitt með sjer. að þetta sje
rjett. En þó að þetta hafi verið markmið
nefndarinnar, hefir hún borið fram brtt..
sem mundu hafa í för með sjer um 210
þús. kr. halla. eftir því sem mjer telst til.
Þetta verður ekki talið stórvægilegt. einkum þegar menn taka tillit til. að þessi
lialli stafar af íjárveitingum til símalína.
sem teknar hafa verið upp með þeim umniæliun. að þær skyldu ekki greiddar nema
fje s.l<’ fyrir hendi. Þær upphæðir. sem
hundnar eru slíkum skilyrðum. nema alls
219100 kr. Að vísu hefir nefndin náð
þessum árangri með því að auka að miklum mun tekjubálkinn frá því, sem stjórnin hafði áætlað liann.
Stærsti liðurinn eru tek.jurnar af vineinkasölunni. Þessar tekjur mátti skoða sem
einskonar varaskeifu í frv. stjórnarinnar,
en þar sem þá var ekki komin framlenginsr á lögtmum um undanþágu frá bannlögunum. var ekki rjettmætt að taka þennan lið upp í frv. að svo komnu. Auk þess
hefir nefndin gert ýmsar aðrar breyting39*
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ar við tekjubálkinn. og er það. eins og
liáltv. frsm. iMP) tók f'ram. aðallega til
að samræma áætlunina við reynslu síðustu
ára. En stjfrv. var samið áður en menn
vissu árangurinn af árinu 1922. og e? því
skiljanlegt. að ýmsu liafi þurft að breyta
í því.
Af einstökum breytingum tók liv. frsm.
(3IP> það fram. sem er að segja um tekjuog eignarskattinn. I’að er mikið álitamál.
hve liátt má áivtla hann. Gæti jeg trúað.
að rjettara v:vri að vera lieldur fyrir neðan þessa upplnvð lieldur en fyrir ofan. og
niiVtti þykja gott, ef skatturinn n;vr 900
þús. kr„ eins og áætlað er nú í fjárlög’inum.
Aukatekjurnar hafa verið samræmdar við
árangur síðustu ára. Erfðafjárskatturinn
var settur í frv. eftir áætlun fjvn. í fyrra.
og var þá miðað við na’sta ár á undan. en
]iá var þessi skattur óvenjulega hár.
T’ii hefir nefndin liækkað áivtlun útflutningsgjaldsins að miklum mun. Yirðist hún
gera ráð fyrir meiri festu á útflutningsg.jaldi af síld heldur en tillaga stjórnarinn
ar byggist á. I’etta er auðvitað miög óvis,
tekjuliður. Síðastliðið ár nam g.jaldið af
síldinni að vísu 300 þús. kr„ en það getur
auðveldlega orðið mun hvgra. Ef ger1 va-ri
ráð fyrir. að útflutningur — að síldinni
undanskilinni — nemi 40 mil.j. kr. á n;vsta
ári.-yrði útflutningsgjaldið 400 þús.. og
ef lagt er við þetta útflutningsgjaldið af
síld. eins og það var síðastliðið ár. knma
út 700 þús. kr„ er nefndin liel'ir áivtlað.
Er álitamál. hvort ekki væri í jettara að
á;vtla svo óvissan lið sem gjaldið af síldinni eins og búast má við ]>ví í meðalári.
eða tivplega það.
.Jeg tel ekkert á mófi því. þó að háttv.
fjvn. liafi hvkkað tóbakstollinn. ]>ví að
liann liefir undanfarin ár verið fyrir neðan 400 þús. kr. En ekki er fyllilega að
marka. þótt hann liafi verið lágur síða t-

liðið ár. því nokkuð stóð sjerstaklega á.
þar eð birgðiv voru miklar af tóbaki í
landinu.
l’iii símatekjurnar er það að segja. að
þar fór jeg eftir áliti símastjóra. en hann
hefir komist að því síðar. .að á;vtlun sín
nnindi of há. og er þ;i að taka því. Einnig
er jeg samþykkur því. að niður falli liðurinn „tek.jur af skipum" : fari svo, að
tekjuafgangiir verði af sjálfum skiparekstrinum. eitthvað líkt og áætlað var í
f'rv., er liægurinn hjá að verja honum til
til þess að koma skipunum eitthvað nivr
sannvirði.
I’á liefir liáttv. nefnd tekið bifreiðaskattinn í fjárliigin og sett siimu uppliæð
g.jaldamegin. Et það aðeins formsatriði.
I’á minnist hún á þá tilhögunai'breYingu. að framvegis verði tekin upp í fjárlögin áætlun um tekjur og g.jiild af fyrirtivkjum þeim. er ríkið reku.r. Yoru í þetta
skifti ekki miiguleikar á því að gera það.
en jeg tel rjett að haft s.je í lmga að fara
þ;i leið. að svo miklu leyti sem við verður
koiiiið. llefi jí'n' svo ekki meii'ii við þetta
að athuga.

Magnús Jónsson: Jeg skal ekki tefja
iiitir. uiii tekjubálkinn eða brtt. við liann.
!.;vt jeg mjei' í Ijettu rúmi ligg.ja. livort
].ivr verða samþyktar. því lijer er að
nokkru leyii verið að deila um keLarans
skegg. og skii'tir mestu um hvernig útkoman verðui'.
En jeg vildi geia iim livers vegna .jeg
neyðist til að greiða atkvæði á móti einuin
liðniim: á jeg þar við liinn ný.ja lið. tekjíii' af vínfangaversluninni. sem nefndin
liefir áiVthið 000000 kr. Eins og kunnugt
er. báruni við hv. þm. Borgf. 'POi fram
frv. um það að ver.ja ágóða af þessari
verslun iil sjerstaks augnamiðs.
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Yonast jeg eftir. að þótt liv. fjvn. liafi
tekið þetta upp. þá liggi ekki í því nein
yfirlýsing. livorki frá nefndinni í lieild
sinni eða neinum sjerstökum í henni. iiin
það, að ]ieir ætli sjer að greiöa atkvæði á
móti þessu frv.
Þykist jeg vita. sem líka liáttv. frsm.
(MP) lýsti yfir í ööru sambandi. að nefndin vilji eingöngu byggja á því. sem nú er
í lögum, en miða ekki viö frv.. sem óvíst
er uni, hvernig fara. Að vísu er ekkert
reikningslega skakt í því að taka þessa
fjárhæö inn tekjumegin í fjárlögin og
setja svo tilsvarandi upplneð gjaldamegin.
ef frv. yrði samþykt. en jeg er á móti því.
að þessi liður verði settur tekjumegin
meðan ekki er liægt að setja sömu upplneð gjaldamegin.
Það hafa komið fram fleiri frv. lijer á
þinginu viðvíkjandj þessum tekjum. hvernig þeim skuli verja. Bendir þetta á. að
nokkur almennur vilji sje um þaö. að þa-r
renni ekki til almennra þarfa ríkissjóös.
Legg jeg því til. að þessi brtt. verði feld.
því fari svo. aö frv. okkar verði felt. þá
sakar það ekki. þótt ríkissjóður fái þetta
án þess að það standi í fjárlögum.

Jakob Möller: Það eru aðeins nokkur
orð út af ummæluin liv. frsm. fjvn. (MP)
í garð fjlm. út af tekjuskattinum. Ilugsa
jeg. aö hv. frsm. meiri hl. þeirrar nefndar, hv. 1. þm. Skagf. (MG), liafi ekki veitt
þeim eftirtekt: annars mundi liann hafa
svarað. Háttv. frsm. fjvn. (MP) ljet það
skiljast á sjer. að fjvn. hefði efast um
það. aö fjhn. lieföi gert sjer glögga grein
þess, hvað tekjuskatturinn mundi rýrna
mikið við breytingu hennar.
Mig furöar á þessurn ummælum. því að
svo mikið var rætt um þessa breytingu. að
auðsætt var. að fjhn. hafði gert sjer þess
ljósa grein. Fjhn. var þess vel vitandi. aö

skatturinn af hegri tekjunum mundi minka
allmikið. en sú rýrnun náðist upp með
hærri skatti á háu tekjunum. sem fjhn.
lagði til aö samþyktur yröi. Iláttv. frsm.
fjvn. sagði. að eftir því. sem lieyrst hefði,
ii’.undi skatturinn af lágu tekjunum rýrna
uiii 400. Má vera. að þetta sje rjett. en
ef miðaö er við skattinn síðastliðið ár,
in un sú rýrnun ekki nema meira en 320—
3(i0 þús. kr„ því að nærri mun láta, aö
skattur af þessum tekjum hafi nuinið 800
—900 þús. kr.
Samkvæmt till. fjhn. hefði skatturinn
ekki lækkað eins mikiö eins og varö að
lokum hjer í þinginu. og í raun og veru
hefði hann hekkað lítið frá þá gildandi
skattalögum, sökum þess. livað hann var
miklu hærri á háu tekjunum samkvæmt tillögum nefndarinnar. Og mundi sú hækkun
hafa numið því. sem hann lækkaði á lágu
tekjunum. eða alt að því. Mestu munaöi.
að breytingar Ed. skyldu veröa samþyktar. um það. að tekjuskatturinn skyldi
koma til frádráttar. og get jeg vel trúað
])VÍ. að menn liaíi ekki gert sjer glögga
gn in þess. hve miklu þaö nemur. En á
þessu átti fjlin. enga sök. Ilins vegar iná
vel vera. aö skatturinn verði og lægri á
þessu ári vegna lægra framtals. t. d. hjer
í Keykjavík. En vitanlega er það alveg
óviðkoinandi þeim breytingum. er nú hafa
veriö gerðar á lögunum. En af þesstun sökum hygg jeg varlegra að áætla þennan skatt
nokkru lægri en gert er í stjfrv. Ilefi jeg
því ekkert við þessa lækkun aö atliuga.

Magnús Kristjánsson: Mjer skildist á
háttv. frsm. fjvn. (MP), að liann teldi
shemt. að ekki heföi legið fyrir nefndinni
áætlun um tekjur og gjöld af þeim fyrirtækjum. er ríkið lætur reka. En jeg held.
að ])að sje varla liægt að ætlast til þess.
aö þessar áætlanir verði geröar, meðar.
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engin revnsla er fengin fyrir því, livernig þessi fyrirtæki bera sig. Tóbaksverslunin liefir aðeins verið rekin í 1 ár. og á
þessu ári er ekkert liægt að byggja. sökuni þess. hve miklar vörubirgðir vo-u
liggjandi fyrir í landinu, þegar verslunin
byrjaði. Var það meira en ársforði, fyrir
um 2 milj. kr„ sem lá að mestu lijá kaupmönnum hjer í Reykjavík. og nokkuð úti
á landi. Eins má geta þess, að í byrjun
þessa verslunarrekstrar varð hið mikla
gengisfall íslensku krónunnar. um 30%. og
gerði þetta auðvitað alt erfiðara. Xiðurstaðan mun því sú. að láta mun nærri.
að tekjurnar verði um 100 þúsund kr.,
en í sæmilegu ári mun sennilega mega
áætla tekjurnar helmingi meiri.
Af þessum ástæðum sje jeg ekki. að
fært sje að gera áaúlun. sem bygð sje á
rökum. en að gera áætlanir, sem heita má
aö hangi í lausu lofti. er verra en ekki. og
nóg er af þannig löguðum áætlunum lijer
á þinginu. En auðvitaö er ekki útilokaö.
aö þessi áætlun geti komið síðar. þegar
meiri reynsla er fengin.
fm áætlun uni rekstur steinolíuverslunarinnar er ekki að tala. þar sem lnin er
enn tæplega byrjuð. Enn fremur stóö
hjer líkt á og með tóbaksverslunina. að
birgðir voru miklar fyrirliggjandi.
Sama er að segja um vínverslunina.
Ilún liefir aöeins staðið í þó ár. og er
auðsjeð, að ekki verður mikið bygt á
þeirri reynslu. Það má segja. að hjer sje
um stefnuinál að ræða. og vel má vera. aö
æskilegt sje að innfæra þetta. en sje þetta
aðalástæðan. þá fæ jeg ekki annað sjeð en
jafnríkar ástæður sjeu til þess. að fleiri
stofnanir. er líkt stendur á með. lilíti
siimu meðferð. t. d. Landsbankinn. Brunabótafjelag íslands. Samábyrgðin o. fl. En
jeg vil taka það fram. að jeg er ekki að
halda þessu fram, livorki sem nauðsynlegu

eða sjálfsögðu. hvorki um þessar stofnanir
eöa aðrar. Af þessum sökuin tel jeg. að nú
sje ekki liægt að gera þessar áætlanir.
Mundu þær einungis hafa pappírseyðslu
og prentunarkostnað í för með sjer. en
fyrir þeirri eyðslu eru margir liv. þinginenn nú allviðkvæmir.
Að síðustu vil jeg taka það fram, að et'
litiö er á fjáraukalög undanfarandi ára.
þá sýnist árangurinn af áætlunum fjárlaganna ærið óábyggilegur. og held jeg
því. að ekki s.je æskilegt að bæta fleiri slíkum við.
Frsm. (Magnús Pjetursson): Hv. 4.
])m. Reykv. i AIJ < fanst saka lítið. þó að
vínfangatollurinn yrði ekki tekinn upp í
fjárlögin. l’að væri rjett. ef ráð væri á
því. en ríkissjóði veitir ekki af sínu.
I't af símatekjunum vil jeg taka það
fram. að landssímastjóri liefir lagt til
þessa lækkun sökum þess. að notkun símanna þe<sa fyrstu mánuði ársins hefir verið miklu ininna en á sama tíma 1918. en
símag.jöldin eru næstum því hin sömu nú
sem þá.
l.Ijer þótti gott að heyra hjá luestv. fjrli.
(HagnJi. að líann virtist vilja vinna að
því. að tekin yrði upp í fjárlögin þessi
áætlnn um tekjur og g.jöhl af fyrirtækjum
ríkisins. IIins ve<rar var það ekki meining
fjvn. að knýja þetta fram nú. lieldur aðeins herða á því, að þessi siður yrði upp
tekinn. En annars sje jeg ekki. að erfiðara sje að áætla þetta heldur en nettóarðinn af þessum fyrirtækjum.
IIv. þni. Ak. (AIK) nefndi það. að það
imetti þá eins tiltaka Landsbankann undir
þessi ákvæöi. En þetta er alls ekki sambærilegt. Landsbankinn er stofnun. sem algerlega er lialdið utan ríkissjóðs og allur
lians rekstur er sjálfstæður. Þess vegna er
ekki áætlað í fjárlögunum neitt til tekna
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af honum. Aftur á uióti eru það aðrar
stofnanir, sem stofnað er til með það fyrir
auguin að græða fje eingöngu. og er ætlast til, að allur ágóði af þeim sje eyðslufje ríkissjóðs, og það eru þessar stofnanir, sem nefndin á við. Vil jeg benda á.
að þetta fyrirkomulag, sem fjárveitinga
nefndin hefir stungið upp á viðvíkjandi
þessum stofnunum, er líklega einnig beint
hagur fyrir þær og þá, sem þeim stjórna.
Því hefir verið haldið fram, að siunar
þessar stofnanir liefðu of marga starfsmenn; ef þetta er ekki á rökum bygt. þá
er þarna gott tækifæri gefið til að hrinda
þeim áburði og sannfæra þm. um. að þetta
væri ekki á rökum bygt, með því að leggja
fram skýrslur um starfsmannahald auk
annars.
Iláttv. 4. þm. Reykv. (MJ) liermdi það
rjett eftir mjer, að fjárveitinganefnd lieldur sjer aðeins við það. sem eru lög. og
getur þvi alls ekki tekið til greina það.
sem er á leiðinni, þó það kunni að verða
að löguin. Þá verð.ur það að takast til
greina síðar. ef það nær fram að ganga.
Þetta má þó ekki taka sem neina yfirlýsingu t'rá nefndarinnar hálfu. um að hún
sje öll á móti þessu frv. háttv. þm.; um
það hefir alls ekki verið r.ett, en J)ó er
hugboð mitt, að þaðan muni fremur lítils
stuðnings að vænta. Ilann sagði. að þetta
ætti ekki að vera eyðslufje. Það getur vel
verið, að margir æsktu þess fremur, að
svo væri ekki, en þó mun engin trygging
vera fyrir því, að svo g;eti ekki farið. J)ótt
öðruvísi væri ákveðið um það. Þess eru
mörg dæmin, að fje er tekið sem eyðslufje
ríkissjóðs, þótt lög sjeu til fyrir því. að
svo eigi ekki að vera. Þetta er gert vegna
nauðsynlegra þarfa ríkissjóðs. en er þó
lögbrot, og vil jeg alls ekki stuðla að því,
að þær verði fleiri syndirnar í þá áttina.
Má í þessu sambandi nefna símafjeð.

Mjer þótti vænt um að heyra yfirlýsingu
háttv. 1. þm. Reykv. (JakM) um tekjuskattinn og afstöðu fjárhagsnefndar, því
hún styður það, að brtt. okkar sje rjettmæt. En hjá honum kendi nokkurs misskilnings á orðum mínum. Jeg sagði, að
fjhn. og þm. hefðu ekki gert' sjer fullljósar afleiðingar þessa máls, og lield jeg,
að þetta liafi verið rjett. Því jeg veit, að
margir þeirra, sem mest hafa um þetta
fjallað, hafa ekki treyst sjer til að skálda
neitt í þessu efni. Ilygg jeg því, að lijer
sje ekki of djúpt tekið í árinni um afleiðingar þess máls. — þær eru og verða
fyrst um sinn ókunnar.
Þá skal jeg geta þess. að jeg er þakklátur hæstv. fjrli. (MagnJ i fyrir upplýsingar hans um síldartollinn; lítur út fyrir. að samkvæmt því sje engu minni ástæða
til að Iiækka útflutningsgjaldið. úr því það
liefir orðiö 100 þús. kr. hærra árið 1922
en áætlað var.

Bjarni Jónsson: Iláttv. 4. þm. Reykv.
(MJ) var að amast við tillögu fjárveitinganefndarinnar og skaut því að háttv.
frsm. ilIP). livort liann talaði fyrir hönd
allrar nefndarinnar. Jeg tek það fram nú,
að þá talaði liann fyrir mína liönd og að
jeg er staðráðinn í því að greiða atkvæði
á móti frv. háttv. 4. Jnn. Reykv. (MJ). Þó
að J>að sje vitanlega lærdómur mikill í því
fólginn að láta ekki vín upp í sig, er sá
lærdómur J)ó fulldýru verði keyptur með
Jiessu, þar sem menn ])ó mundu geta hitt
á lagið. ef þeir vildu láta veia að bragða
það. Þá er fram komið frv. eitt í hv. Ed.
um svipað efni. er jeg vildi heldur stvrkja,
enda J)ótt J)að sje auðvitað dauðadómur
yfir sjálfum mjer. Allir vita. hversu jeg
hefi viljað styrkja vísindin og listirnar —
en nú á að fara að menta menn með víninu, og vil jeg því heldur hallast á sveif

623

Lagafrumvörp samþykt.

624

Fjárlög 1924 (2. umr. í Nd.).

með þessu frv. í Ed.. er veitir 1000000 kr.
á ári til lista og vísinda. En vjer sjáiun
nú. hvernig fer, þegar það kemur lijer
fyrir þessa deild. Ef svii færi nú. að þessi
ágóði af víninu næmi sem svaraði einni
miljón, þá niunu menn vart fara að
hneykslast á ínínum litlu uppliæðum, sem
jeg hefi viljað láta veita til þessara mála.
En þetta frv. er ekki talið eyðslusemi,
enda vil jeg fylgja því fram til sigurs, og
þíetti mjer þá þessu fje vel variö.

Magnús Kristjánsson: Það er í rauninni ekki mikil ást.eða fyrir mig aö taka
til máls aö þessu sinni; það er svo afarlítið, sem á niilli ber mín og háttv. frsm.
fjvn. (3IP >. -Jeg stóð upp til að svara
því. að þ;er stofnanir. sem jeg nefndi.
v.eru ekki sainbærilegar; væru reknar út
af fyrir sig. Jeg veit ekki betur en liinar
stofnanirnar hafi einnig sjerstakt reikningshald og sjeu reknar út af fyrir sig.
Ilvað Landsbankanuin viðvíkur. þá er þar
með skyldum að skifta. og auk ]>e<s lagt
inn í hann'rekstrarfje. <>g f;er ríkissjóöur
þannig hlutdeild í ágóða lians. En ef þetla
á að verða.aö stefnmnáli. á það að ganga
jafnt yfir. Þá nuetti og eins hugsa sjer.
livort ekki væri hægt að spara eitthvað í
fólkshaldi einnig við þessar stofnani'-. sem
jeg nefndi. Einnig g;eti jeg bent nefndinni á fleiii stofnanir. sem þá mætti taka
til atliugunar. Það getur raunar beðið
síns tíma.
Jón Auðunn Jónsson: Jeg verð að
mótmæla því, að eins standi á um Landsbankann og tóbaksverslun ríkisins. Ilún er
stofnuð aðeins meö það eitt fyrir augum
að afla ríkissjóöi tekna ; en Landsbankinn
er stofnaður til eflingar atvinnuvegum
landsins og annara þjóðþrifa. Þess vegna
er ekki liægt að bera hann saman við stofn-

anir. sem aðeins eru 1 il að afla tekna á
einhvern liátt fyrir ríkissjóð. -Jeg hygg og
enga þingnefnd vera svo færa, að hún geti
áætlað, hversu ínarga starfsmenn þurfi við
Landsbankann. Aftur á móti væri þetta
auövelt aö því er snertir verslanir ríkisins. t. d. tóbaks- og vínverslanirnar. Því
vil jeg taka undir með háttv. frsm. fjvn.
(3IP), aö betra væri, að þetta næði að
ganga fram, og gott, að nefndirnar fái
skýrslur um mannaliald og fleira við þessar stofnanir. sem aðeins eru til að afla
ríkissjóði tekna. Ilvað steinolíuverslunina
snertir. er það ekki sæmiandi, að hún sje
þannig misnotuö, aö ætlast sje til. að hún
afli ríkissjóði tekna. (HK: Það er svo
ákveðiö í lögununil. Iláttv. þm. Ak. (31K) þarf ekki að fræöa mig um það. til
livers lögin ætlist í þessu efni.
ATKVGlí. um 1.—5. gr.
1. gr. samþ. með 17 sldj. atkv.
Biít. '254.1 sam]>. með 22 sldj. atkv.
— 254.2 sam]>. með 17 shlj. atkv.
— 254.:> samþ. með 21:1 atkv.
— 254.4 samþ. með 17 shlj. atkv.
254.5 samþ. með 20 : S atkv.. að viöliiifðu nafnakalli. og sögöu
jii: ÞorstJ. ÞórJ. BJ. EE. GunnS. IIK.
IngB. JB. JS. JÞ. LII. 3I.J. 3IK. 31P. PÞ. SSt. StSt. SvÓ. Þorl.J. BSv.
m i: BII. EÞ. Jak3I, JAJ. 3IG. ÓP. PO,
ÞorlG.
Brtt . 254.6 samþ. með 22 shlj. atkv.
254.7 samþ. með 16: 3 atkv.
254.8 samþ. með 22:2 atkv.
254.9 samþ. meö 16 shlj. atkv.
254.10 saniþ. með 24 shlj. atkv.
254.11 samþ. með 26 slilj. atkv.
254.12 samþ. með 17:5 atkv.
254.13 samþ. með 19 shlj. atkv.
254.14 samþ. með 20 shlj. atkv.
•> gr., svo breytt. sarnþ. með 21:1 atkv.
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Rrtt. 254,15 saniþ. nieð 22:1 atkv.
3. gr.. svo breytt. samþ. nieö 24 slilj. atkv.
4. gr. saniþ. meö 22 slilj. atkv.
5. gr. samþ. meö 22 slilj. atkv.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Mjer
þykir óviðkunnanlegt, aö hæstv. stjórn
skuli ekki vera viðstödd á fundinum þar
sem jeg þyrfti að beina máli mínu til
liennar.
Aður en jeg fer út í liinar einstöku
brtt., vil jeg benda háttv. deild á það. að
ef það tækist að láta fjárlagafrv. ganga
gegnum þingið eins og fjárveitinganefnd
hefir gengið frá því. þá mætti afkoman
teljast góð.
Þá vil jeg vænta þess, að allir hv. þm.
liafi kynt sjer nefndarálitiö. Jeg vona, aö
jeg lmeyksli engan, þótt jeg segi þetta. því
stundum liafa frsm. rekiö sig á þaö. að
svo hefir ekki verið. En jeg vildi forðast
að þurfa að endurtaka það. sem sagt er
í áliti nefndarinnar, lieldur aðeins árjetta
það, sem þar er ekki nógu ítarlega tekið
fram.
Eins og sigir í áliti nefndarinnar. j,ótti
oss rjettara að halda aðskildum skrifstofukostnaði bæ.jai fógetans í Keykjavík frá
skrifstofukostnaði annara biéjarfógeta og
sýslumanna. Þó þetta hafi ekki neina fjárhagslega þýöingu, þá fæst nieð því gleggra
yfirlit yfir skrifstofukostnað ýmsra embættismanna. Xefndin liefir tekið til greina
viö áætlun skrifstofukostnaðar bæjarfógetans í Reykjavík tillögur hans til stjórnarinnar. e-n fært hann þó niður um 500 kr.
Annars eru þar fastir starfsmenn með
föstum launakjörum. svo litlum sparnaði
verður liægt að koma við á þeim lið. En
til skrifstofukostnaðar annara sýslumanna
fára þá aðeins 42000 kr. Jegsegi þetta ekki
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlng).

af því, að m.jer finnist hann lítill, lieldur til
þess að benda á, að eftir þessu er gert
ráð fyrir, að liann lækki um nær 20 þús.
kr. frá því, sem hann nú er ákveöinn. Vill
nefndin láta í ljós ánægju sína yfir því,
ef liægt er að færa þessa útgjaldaliöi nokkuð niður. Getur nefndin vel skilið, að svo
megi veröa, því sumar upphæðirnar til
skrifstofulialds eru of liáar, sjerstaklega
þar sem ekki þarf sjerstaks mannalialds
við.
17. og 18. brtt. eru í samræmi við þetta.
Xéfndin vill ekki láta líta svo út. þegar
til gteslu landhelginnar kemur. sem farið
sje út á þá braut að minka eftirlitiö frá
því. sem áður liefir verið, og vill því
hækka styrkinn. Telur hún það fje, sem
variö hefir veriö í þessu skyni undanfarið. liafa komið að góðum notum.
Þá hafði stjórnin fært niður skrifstofukostnað landlæknis um 1000 kr. Jeg býst
helst við. að þetta hljóti að vera misgáningur. því í frv. liennar um niðurlagning
þess embættis var gert ráð fyrir, að skrifstofukostnaðurinn væri 2000 kr. Yið lijeldum okkur því viö þá upphæð. enda sýnilegt.
að hún getur ekki verið minni; til skrifstofunnar fara tvö herbergi. og auk þess
er þar fastur starfsmaður. ætti hæstv. forsrli. (SE1 aö vera þetta kunnugt. svo mörg
erindi sem fara .milli skrifstofu lians og
landlæknis.
Jeg vona. að jeg þurfi ekki að vera langorður um hverja brtt. og treysti því. að
hv. þm. beri sig upp við mig, ef þeim
finst skorta á upplýsingar, og ætti þá síöar að gefast tækifæri til að koma meö þær.
Oss þótti rjett að hækka uokkuö borgunina til aukalæknisins á Isafirði. til þess
að lialda samræmi við laun annara starfsmanna ríkisins. en laun lians hafa verið
lækkuð hlutfallslega meira en þeirra. og
40
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eru þau eun þá lægri en vera ætti, samanborið við þá.
Þá hefir nefndin talið rjett að hækka
nokkuð fjárveitinguna til Vífilsstaðahælisins; má máske segja, aö það hafi ekki
mikla þýðingu, þar sem hjer er aðeins um
áætlunarupphæö að ræöa, en liíin álítur
liins vegar, að ekki sje heppilegt að nema
þennan lið við nögl sjer, þar sem það
mundi aðeins spilla fvrir eignum ríkisins
og hælinu. Um laun starfsmannanna er
farið eftir tillögum læknisins, og eru þau
svipuð og verið hafa, og ekki ástæða til aö
ætla, að þau muni lækka að mun.
Jeg hefi skrifað greinilega um þaö í
nefndarálitinu, að taka á leigu franska
spítalann á Fáskrúösfirði. Og þó ekki sje
langt síðan berklavarnalögin komust á og
jeg liafi aðeins stuttan tíma verið lijer í
Reykjavík, ei- mjer þó fullkunnugt um
það, liversu erfitt er oft að útvega berklaveikuin niönnum rúm. Og fyr eða síöar
lilýtur að reka að því. að stofna verður
ný liæli. Þess vegna fanst nefndinni þaö
vera eins og fundið fje, aö fá þarna spítala með góðum útbúnaði og rúm fyrir ea.
24 sjúklinga, án sjerstaks stofnkostnaöar
og gegn tiltölulega lágri leigu. Yjer gerum
ráð fyrir, að ríkið reki hann á líkan hátt
og Vífilsstaðalnvlið. og fer okkar áa-tlun
eftir því, og ahti aö minsta kosti ekki að
vera dýrara að reka spítala þar austur frá
en hjer.
Þá er mönnum kunnugt. að farið var
þess á leit af ísfirðingum. aö lagt vröi
fje fram til fyrirhugaðs spítala þar. samtíinis Eyrarbakka.spítalanum. sem styrk
lilaut. þar sem þegar hafði verið hafist
handa með þá byggingu. En gert var ráö
fyrir því, að ísafjörður yrði næstur.
Nefndin vill nú reyna til þess að standa
við þetta loforð, þó hún hins vegar sjái
sjer ekki fært að veita alla upphæðina —

80 þús. kr. — í einu lagi, eins og fjárhag
landsins er varið. En þó ekki veröi veitt
þetta árið nema 25 þús., ætti það ekki að
koma Isfirðingum að sök. þar sem meö
þeirri upphæð mætti hefja verkið. Og
verði þetta samþykt, felst auðvitað í því
skuldbinding um það frá þingsins hálfu
að veita næstu árin það, sem á vantar.
Þá vill nefndin skjóta því til stjórnarinnar, að hún krefjist sannana fyrir því, aö
það f.je, sem lagt skal fram á móti ríkinu. sje fyrir liendi. Enda munu engin
vandkvæði vera á því. eftir því sem jeg
veit best.
Þá liefir nefndin liækkað styrkinn til
heilbrigöiseftirlits meö alþýðuskólum. Taldist okkur hann vera of lágur í frv. stjórnarinnar.
Iljúkrunarfjelagið ..Líkn“ liefir starfað
lengi hjer í bænum með ágætum árangri
og liefir síst brugðist voiium manna. Vill
nefndin því hækka styrkinn til þess fjelags. enda niun fje verða lagt til á móti,
og gæti þetta orðið livöt fyrir fjelagið
eftirleiðis.
Þá er það nýr liður. að styrkja sjúklinga til að leita sjer lækninga við geitum.
Ollum ætti að skiljast, hvílíkt nauösynjamál þaö væri. ef hægt væri að útrýma
þessum leiða kvilla úr landinu. Vill nefndin láta byrja á því strax á þessu ári, og
verður því samskonar brtt. við fjáraukalagafrv. þessa árs; er ætlast til, að ]>ví
verði haldið áfram, uns sjúkdómurinn er
upprættur.
Eins og hv. deild mun kunnugt. liefir
staðið í fjárlögunum upphæð til stvrktar
væntanlegu berklavarnafjelagi, en það hefir enn ekki verið stofnað, og má búast við.
aö það dragist nokkuð. En oss læknunum
hefir dottið í hug að undirbúa málið með
almennri fræðslu og reyna að kenna mönnum, á hvern veg hægt sje að verjast berkla-
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veikinni. I þessum tilgangi höfum vjer
hugsað oss að gefa út rit um þessi efni,
og er þá nauðsynlegt, að það geti orðið
svo ódýrt, að engum verði tilfinnanlegt
að kaupa það. En til þess verður mikill
hluti af útgáfukostnaðinum að koma utan
að. Oss þykir líklegt. að gamla Heilsuliælisfjelagið muni fást til að styrkja útgáfuna að nokkru, og gerum því að skilyrði, að 1000 kr. verði lagðar til móts við
ríkissjóðsstyrkinn.
Þá vil jeg skjóta því til liæstv. forseta,
að nefndin óskar, að 31. brtt. komi ekki
til atkvæða, því hún mun koma sem brtt.
við væntanlegt fjáraukalagafrv.
Þá kemur að 13. gr. Þar er einn liður.
sem snertir póstmálin. Nefndin sá sjer
ekki annað fært en hækka þennan lið nokkuð. Jeg býst ekki við, að samningsbundið
kaup póstafgreiðslumanna geti hvkkað.
enda er það álit aðalpóstmeistara, að ekki
verði komist af með minni uppha-ð í þessu
skyni en verið hefir. Og þó farið yrði að
auglýsa stööurnar lausar og þoka þóknuninni niður með undirboði. þá gæti það verið mjög varliugavert og tæplega verjandi
að velja menn í svo ábyrgðarmiklar stöður eftir kaupkröfunum einum. Það er alkunna. að mjög mikið fje fer um liendur
þeirra. og því mesta áríðandi. að góðir
menn fáist í þær stöður.
Um vegakaflann get jeg verið stuttorður og leyfi mjer að vísa til þess. sem í
nefndarálitinu stendur. Þó skal þess getið.
að engin hreppapólitík átti sjer stað um
þetta atriði innan nefndarinnar. eins og
þó stundum hefir viljað brenna við. Xefndin vill láta þess getið. að hún hefði gjarnan viljað fara lengra í þessum efnum, og
hafði enda orð á Jiví við vegamálastjóra.
og óskaði hann þess. að ef nefndin sæi sjer

fært að hækka upphæðina, þá gengi það
til viðhalds veganna.
Þá er nýr liður, veiting til viðlialds
slitlagi á akvegum. Við teljum, að það sje
sama sem samþykt. þar sem bifreiðaskatturinn er kominn inn í fjárlögin. Þá er
hækkað tillag til akfærra sýsluvega, og er
það samkvæmt till. vegamálastjóra.
Þá kem jeg að stórum gjaldalið, 200
þús. kr. til nýrra símalína og loftskeytastöðva. Nefndin þorði ekki annað en slá
þann varnagla, að þessi upphæð yrði því
aðeins veitt, að fjeð væri fyrir hendi. Við
framkvæmdina gerum við ráð fyrir, að
nokkuð verði farið eftir þeirri röð, sem
tillögurnar bera með sjer.
ForsætisráfSherra (SE): Jeg verð að
gera þá almennu athugasemd þegar í upphafi. aö jeg fór svo skyndilega utan síðast. að jeg hafði áður aðeins farið einu
sinni í gegnum fjárlagafrumvarpið, og gat
því ekki sjálfur samið athugasemdirnar við
mína kafla þess. Jeg ætla nú aðe'ins að
minnast stuttlega á nokkur atriði.
Stjórnin hafði lagt til, að skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Eeykjavík yrði
undir sama lið og skrifstofukostnaður annara sýslumanna og bæjarfógeta. þar sem
þeir taka allir laun eftir sömu lögum.
Kostnaður lögreglustjóra er sjerstaklega
tilfærður, enda tekur hann laun eftir öðrum lögum. Annars er stjórninni þetta
ekkert sjerstakt kappsmál í sjálfu sjer. og
hefi jeg áður skýrt alt þetta mál fyrir
m fndinni, og vil jeg hjer aðeins minna
á það. að þessi sýslumannaskrifstofukostnaðarfjárlagaliður er aðeins áætlunarliður.
þar sem í 11. gr. launalaganna er ákveðið. að dómsmálaráðherra ákveði þennan
skrifstofukostnað. Viðvíkjandi því, að
40
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stjórnin liafi a-tlað sýslumönnum of liáan
slíkan kostnað. skal jeg taka þaö fram. að
það álit mun einungis sprottið af ókunnugleika, þar seni það liefir þvert á nióti
oftar komið í'yrir. að reikningar sýslumanna liafa sýnt meiri raunverulegan
skrifstofukostnað en stjórnarráðiö liefir
gert þeim. Vil jeg í því efni t. d. benda á
sýslumanninn í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, seni bæði er sparnaöarmaður og
ágætur sýslumaður. Honum voru ætlaðar
2250 kr., en reyndin varö. aö bann þurfti
að borga í skrifstofukostnað 3380 krónur.
Svipað er ástandið í fleiri tilfellum, enda
niunu sýslumenn margir vera óámugðir í
hæsta máta og þykjast bera skarðan hlut
frá borði. Þaö er lieldur ekki sanngjarnt
nú, þegar þetta á alt að greiöast úr ríkissjóði hvort eö er. að mennirnir þurfi að
borga meiri eða minni viðbót úr sjálfs sín
vasa eða af launum. sem kannske eru af
skornum skamti fyrir.
•Jeg er sammála hv. fjárveitinganefnd
um það. að 30 þús. kr. til landhelgisga-du
liafi verið of lítið. og álít jeg jafnvel. að
50 þús. sje of lítið líka.
T’m fjárveitinguna til Yífilsstaöa ska!
jeg ekki deila. því það er einfalt mál. aö
ef svo fer. að kostnaöurinn reynist minni
en nefndin gerir ráð fyrir. þá sparast aöeins það fje. sem eftir verður.
Einnig get jeg faliist á það að taka
frakkneska spítalann á Fáskrúðsfirði á
leigu. l’m spítalabygginguna á Tsafirði verð
jeg hins vegar aö segja það. að stjórnin
treysti sjer ekki til þess að taka upp fjárveitingu til henhar. þótt vitaskuld sje mikil þörf á henni. En hins vegar er kostnaöurinn mikill. og veit jeg ekki hvort kaupstaðurinn er níi sem stendur til þess fær.
að leggja fram sinn hluta. En jeg teldi
rjettast. ef á annaö borð ætti að fara að
veita fje til þessa. að veita það. sem þarf

og til er ætlast. sem sje þriðjung. Annaðlivort a-tti því að veita allan þriöjunginn
eða ekkert.
Loks vil jeg svo þakka liv. fjárveitinganefnd fyrir það. að hún liefir tekiö til
greina till. stjórnarinnar um styrk til
geitnahekninganna. því á lionum er hin
mesta þörf. — Jeg skal svo ekki orðlengja
um þetta, því jeg mun þegar liafa drepiö
á þær lielstu tillögur. sem mig snerta sjerstaklega, og get því lokið máli mínu.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Hv. f jvn.
liefir fyrst komið með brtt. við 13. gr.
viðvíkjandi póstafgreiöslumönnum utan
Keykjavíkur. í þá átt að liækka fjárveiting til þeirra um 10 þús. kr. Xefndin
færir því til meðmæla, að þeir menn, sem
bjer eiga lilut að máli, sjeu ráönir með
samningi fyrir ákveðna þóknun og hún sje
lág. Þessu get jeg alls ekki verið sammála. Ef atliugaður er listinn yfir póstafgreiðslumennina. sjest. að margir hafa
óþarflega há laun. sjerstaklega þegar tekiö er tillit til þess. að víða er mjög lítið
að gera og aö betta er aukaatvinna hjá
flestum. Jeg hafði gert athugasemd við
skrána. sem barst fjvn.. <>g jeg skil ekki í
öðru en hún sje mjer sammála um, að
sumstaðar haf'i veriö fullhátt áætlað Það
var vel ráöið að f.era niöur launin. því
að vitanlega voru þau lnekkuð á dvrtíðarárunum, og því var það í fullu samriemi
viö laun embættismanna og annara s+ar"smanna, aö þau lækki nú. Mjer dettur ekki
í hug að lialda því fram, að um leið og
mönnum þeim. sem nú eru í stöðunum. er
sagt upp. eigi að halda undirboð á þeim:
til þess eru þær of vandasamar. En jeg
liygg. að á flestum stööum megi fá sömu
mennina fyrir lægri laun. Líka mætti sameina póstafgreiðslu og síma á ýmsum stöðum: hefi jeg leitað álits aöalpóstmeistara
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og landssímastjóra nin það. og eru þeir
því meðmæltir. Liggja þau skjöl nú fyrir
liáttv. Ed. Slíka sameiningu mætti víða
gera og verður bráðlega gerð á einum
stað, á Blönduósi.
Þá kem jeg að B-lið 13. gr.. flutningabrautunum. Yerð jeg að vera liáttv. nefnd
þakklátur fyrir. hvernig hún liefir tekið
í það mál. Ilún hefir ha-kkað tillagið til
brauta þeirra. er byggja á á mesta ári.
Jeg hafði líka tekið í fyrsía uppkasl að
fjárlögunum þessa upphæð. en er leið á
samningu þeirra. sá jesr fiam á. að tek.juhalli yrði mikill. Þess vegna sá jeg nijer
ekki annað fært en la-kka þetta tillag. Yar
það gert í samráði við vegamálastjóra. þóti
okkur væri það báðum þverriauðugt að
lækka svo mikið. Þess vegna þakka jeg
nefndinni þessa breytingu og vænti þess. að
hún verði samþ. Sama er að segja um nýjan lið. til Yaðlaheiðarvegarins. Jeg a-tlaði
að taka þennan veg upp í sambandi við
brúna á Eyjafjai ðará. si-m va-ntanlega
verður fullgerð á þessu sumri. Yegur þessi
er orðinn um 40 ára gamall og liggur á
óhentugum stað. Ilann átti að ligg.ja talsvert utar; liann er brattur að vestan og
enn þá brattari að austan. Það er enginn
vagnvegur, en fjölfarinn á öllum tímum
árs. sjerstaklega á sumrtnn. Jeg vil því
ma-la sem best með. að þessi liður verði
samþyktur. Jeg liygg. að liáttv. deihlarmönnum muni vera l.júft að greiða atkvæði með samgöngubótum á landi. einkanlega nú. er kyr.staða hefir verið iim bríð
í þeim efnum. en flestir liafa unað því
illa.
Þá kem jeg að 13. gr. D. nýjum símalíniuii og loftskeytastöðvum. Xefndin segir.
að þá er hún hafi verið komin að þessum
lið. þá hafi f.jeð alt verið gengið til þurðar. sem hún þóttist geta ráðið yfir. Alveer
sama máli var að gegna með st.jóruina.

Ilún varð f.járhagsins vegna að hætta við
að leggja nokkuð fram í þessu skyni. Xú
liefir nefndin tekið upp allar þær línur. er
bráðnauðsynlegastar eru, og er rnjer það
gleðiefni. En gleði mín er samt ekki alveg
óblandin. því að þessar framkvæmdir eru
bundnar því skilyrði. að tekjurnar reynist
nægar til þeirra. Ef fjárhagurinn verður
varluigaverður á næsta' vori. þá er þaö
skipun þingsins að hætta við þær. Jeg er
hálfhra-ddnr við þetta. þó það s.je eðlilegur varnagli. Jeg lu-fði lieldur kosið. að
þessi athugasemd hefði ekki verið, en það
befði veiið gefið á vald st.jórnarinnar.
hvort hún frainkvæmdi það eða ekki. eða
henni falið að hyggja þa*r nauðsynlegustu.
ef ekki væri ha-gt að bygg.ja þær allar. og
væri þá getið um. hverjar væru nauðsynlegastar. Að vísu má ganga út frá því. að
það felist í þeirri röð. sem þær eru settar.
hveijar eru nauðsynlegastar. og þessar 4
fyrstu línur ganga þá fyrir.
Þá eru loftskeytastöðvarnar. Xefndin
h-ggur til. að loftskeytastöðvar verði settar í Grímsey. Flatey og á Ilúsavík. Yið
þetta er komin fram brtt. á þskj. 292. frá
liv. 1. þm. Eyf. (StSt). að í staðinn fyrir
Húsavík komi Sigluf.jörður. Jeg veit. að
Siglfirðingar hafa lagt mikið kapp á að
komast í loftskeytasamband við Grímsey.
en nefndin hefir tekið hina leiðina. vegna
þcss. að Grímseyingar versla mikið við
Tlúsavík. en lílið við Siglufjörð. Jeg hefi
átt tal um þetta við landssímastjóra og
hann telur ekki r.jett að hafa stöðina á
llúsavík. en vill liafa liana á Siglufirði.
Kostnaður yrði miklu meiri á Húsavík:
en á Sisrlufirði á ríkissjóður hús, ritsímasti'ið oe’ ta-ki. svo kostnaður yrði þar lítill.
En ef hátfv. deild aðhyllist ekki þetta, þá
væri befra að hafa stöðina á Akureyri;
þar ei'u líka tæki til og yrði minni kostnaður. Það er erfitt fyrir Húsavík að ná
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sambandi við Siglufjörð á sumrin: þá er
sú lína mikið notuð. Því yrði ltægara um
vik fyrir Grímseyinga að ná sambandi við
Húsavík, ef stööin yrði á Akureyri.
I’m loftskeytastöð í Oræfum þarf jeg
ekki að fjölyröa. Ilún er eðlileg eftir að
stöð hefir veriö sett í Kirkjubæjarklaustii.
I’m aðrar brtt. nefndarinnar er fátt aö
segja. Jeg á eina brtt. á þskj. 292. við 13.
gr.. um það að verja 4 þús. kr. til þess að
kaupa hús ásamt lóðarrjettindum, túni <>g
girðingu viö Garðskagavita. Vitamálastjóri
hefir sent erindi um þetta. Vitavörðurinn
á Garðskaga dó í vetur. en hann átti liús
og mannvirki og var búinn aö rækta 3
dagslátta tún á leigulandi. sem er eign
1’tskálakirkju. Staðan er illa launuö. 600
kr.. frítt hús. kol og olía. Mjer finst eðlilegt, aö landið kaupi þessi mannvirki
handa hinum nýja vitaverði. Það er virt
á 4955 kr.. en mun fást fyrir 4 þús. En
þar sem í ráði er að semja frv. til fjáraukalaga fyrir 1923. og þar á þetta heima.
þá tek jeg þessa brtt. aftur við fjárlögin.

Bjarni Jónsson: Jeg skal játa það.
að ef hagur landsins er eins þröngur og
látiö er hjer innan þessara veggja. þá er
það synd af mjer að bera fram þessar 2
smábrtt.. sem jeg er lijer með. En hjer
mun vera sá sami siður og í sveitum. að
sá er eigi talinn búmaður. sem ekki kann
að berja sjer; og hagur landsins er og
verður betri en haft er á orði hjer. Því
hefi jeg gerst svo djarfur aö bera þessar
brtt. fram. ekki til þess að steypa fjárhag
landsins, heldur til þess að auka þægindi
landsmanna og til þess að veita einstaklingi sanngjarnar bætur fyrir tjón. er liann
beið við ráðstafanir, er geröar voru til að
tryggja hag landsins. Onnur brtt. er um
það að veita fje nokkurt til þess að gefa
úr manntalið frá 1703. Þetta er ný gull-

náma fyrir alla ættfræöi. og er níi komin heim. og er eigi gerandi aö láta hana
liggja í skjalasafni, þar sem fáir eiga aðgang að henni. Jeg býst við því. að allir
háttv. þm. muni sammála um það. að
ættfræði sje þjóöleg ftæðigrein og mikils
virði fyrir sögu landsins og þekkingu á
þjóðinni. Og Islendingar skara fram úr
öðrum í þessari ment. Jeg hefi nefnt hjer
1000 kr.; vænti jeg þess. að háttv. þm.
samþykki þessa litlu upphæð. til þess aö
hægt veröi að byrja á útgáfunni. Það er
svo um alt. sem þingiö gerir. sem um aðra
menn. að verkið Iofar meistarann; og ef
landsmenn sjá. að þingmenn vilja gera
þeim þessi þa-gindi. þá imui þaö mielast
ve! f'yrir og þykja viturlega gert.
Ilin brtt. er um það að ba-ta Kristjáni
Jónassyni í Borgatnesi tjóii. sem hann
hefir beðið. og er sú till. sjálfsögð. Svo er
mál með vexti. aö sjúklingttr kom til Borgarness og þurfti að fá inni, en eigi var
auðið aö útvega honum náttstað. Læknirinn. sem þá var settur þar. baö Kristján.
sem er gestgjafi. að hýsa manninn og fullvissaði hann um. að af honum stafaði engin lia-tta. Þetta var fyrirgefanlegt af læitninum. því hann var ekki æföur læknir.
og ekki er altaf gott að ákveða. hvort
taugaveiki er eöa ekki. En þarna lagðist
maðurinn og barn veiktist hjá Kristjáni og
húsið var einangraö í 2 mánuði. En Kristján hafði greiöasölu. svo sem fvr er sagt.
og var því svíftur atvinnu sinni um þennan tíma. Það skal viðurkent. að hann mun
ekki geta sótt mál þetta að lögum; það
liefir enginn gert honutn lagalegan órjett.
en liann liefir beðið þetta tjón af ráðstöfttnum heilbrigðisstjórnarinnar til þess að
aðrir hlytu ekki meira tjón af. Jeg hefi
nefnt hjer 1500 krónur af því. að Kristján
er fátækur maður og munar unt það, en
ekki af því. að þaö sjeu nægar bætur fyr-
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ir skaða þann, er hann hefir beðið. Jeg
þ’arf ekki að fjölyrða meira um þetta lítilí'æöi. Allir góðir drengir sjá, að maðurinn þarf að fá bætur, og jeg býst við. að
hjer sje gnægð drengskapar til þess. að
þessi litla tillaga nái fram að ganga. IHK:
ÞaS er alveg rjett: það er mikill drengskapur hjer). Það er gott; það mun þá
sýna sig við atkvæðagreiðsluna.
Skal jeg svo ekki fara fleiri orðum um
þetta mál að sinni. Jeg geri ráð fyrir því.
aS háttv. frsm. fjvn. (MP) svari því. er
meS þarf fyrir nefndarinnar hönd. Það
verður ef til vill ýmislegt. sem jeg vil atliuga viS raður þær. er fram koma. en jeg
bíð með þaö þar til síðar. Það gladdi
mig að b.eyra svona góðar undirtektir af
þingbekkjunum.
Stefán Stefánsson: Eins og hv. þingdeildarmönnum er kunnugt. þá bar jeg
snemma fram till. um það á þingi. að
reistar yrSu loftskeytastöðvar í Grímsey og
á Siglufirði. Frjetti jeg þá. að fjvn. yndi
því illa. þar sem hún teldi stjórnina ekki
liafa neina fjárheimild til þess að reisa
stöðvarnar. Sneri jeg mjer þá til nefndarinnar. skrifaði henni um málið og sendi
henni jafnframt erindi eyjarbúa um þetta
mikla nauðsynja- og áhugamál þeirra.
treystandi því. að liáttv. nefnd ta-ki beiðninni hiS besta. sem híin og liefir gert að
nokkru leyti. En þó eru það nokkur vonbrigði. að nefndin skuli ráða til. að landsstöðin sje fremur á Húsavík en Siglufirði.
Jeg er sammála háttv. fjvn. um. að hagkvæmt muni aS reisa stöS í Flatey. En
aS stöðin á landi skyldi ve a ákveðin í
Tlúsavík. kom mjer mjög á óvart. og er
mjer heldur eigi Ijóst. á hverju það er bygt.
.Jeg sneri mjer því til landsímastjóra. Ljet
liann þaS í ljós sem álit sitt. að stöðin
væri betur sett á Siglufirði. FærSi hann

sem rök fyrir því áliti sínu meðal annars,
að stöðin yrði ódýrari á Siglufirði, vegna
þess. að þar væri niaður, er gæti tekið
stöðina aS sjer með engum eða þá litlum
aukakostnaSi. En á Ilúsavík þyrfti sjerstakan. lærðan mann. er myndi kosta
2—3 þúsund kr.. miðaS viS stöðina á Hesteyri.
Enn freniur gat landssímastjóri þess. að
notin af stöðinni yrðu hverfandi á Ilúsavík. móti því. sem yrði á Siglufirði, vegna
útgerðarinnar þar og skipa. sem jafnan
va'i'u þa.r fyrir landi. ýmist að veiðum
eða á ferð. Af þessum ásta-ðuin hefi jeg
leyft mjer að flytja brtt.. er fer fram á
það. að í staðinn fyrir Húsavík komi
Siglufjörður sem landstöð.
Xú liefi jeg átt tal við formenn útgerðarfjelagsins og fiskifjelagsins og fengið
álit þeirra um þetta mál. Skal jeg leyfa
mjer að lesa upp kafla úr áliti formanns
fiskifjelagsins. Þó skal geta þess. að honum vanst ekki tími til þess að bera málið
undir stjórnina. og er því umsögnin á
ábyrgð hans eins. Ilann sðgir svo:
„Álit mitt er. að heppilegra muni
vera. að hin umnvdda loftskeytastöð
verði sett upp á Siglufirði en á Ilúsavík. af því að meiri útvegur er á
Siglufirði en Ilúsavík. En jeg geri
ráð fyrir. að stöðinni sje. meðal annars. ætlað að koma útveginumaðnotum.
o<r þá sjerstaklega. að hægt sje að fá
frjettir frá Grunsey um síldargöngur.
sem iðulcga verður vart við í kringum
eyna. og sjómenn þar geta gefið útgerðarmönnum á Siglufirði vitneskju
um fljótar en ef fregnirnar þyrftu að
fara krókaleiðir gegnum Húsavík.
Varðskipin munu oftar lialda sig á
Siglufirði og Akureyri en Húsavík. ef
þau liggja við land. og því hægra að
ná til þeirra þar. ef umkvartanir ber-
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ast frá fiskiskipum um brot á landhelgislögunum af liendi útlendra veiðiskipa. Enn fremur er vitanlegt, atS
símstöðin á Siglufirði hefir afarmikið að starfa meðan síldarvertíðin
stendur þar yfir, svo menn eiga erfitt
með að fá afgreiðslu. En mjer skilst.
að loftskeytastöð þar mundi geta l.jett
undir með afgreiðslu símskeyta. ef
á þyrfti að halda, og á þann liátt gen
þeim. er símann þurfa að nota. ha-trra
fyrir á margan hátt“.
Þá l.jet og formaður útgerðarfjelags
Reykjavíkur það álit sitt í l.jós við mig.
að alment litið á málið. þá væri sjálfsagt.
að tilkynningar um veður og aflabrögð
ættu að koma frá Grímsey og beint á verstöðvarnar sjálfar. Taldi liann. að þær
þyrftu að berast svo fljótt. að mikill skaði
yrði að óhjákvæmilegri töf við að senda
þær gegnum Húsavík.
Þá myndi og fl.jótt reka að því. að íslensku togararnir hefðu allir Marconiáhöld.
og þá væri heppilegra að liafa stöðina þar.
sem skipin legðu upp aflann. Þetta hljóta
líka allir háttv. þingdeildarmenn að viðurkenna. Þá eru það og sjerstök þa-gindi
fyrir eigendur skipanna. sem að veiðinni
vinna. að fá tilkynningu um komu skipanna mörgum tímum áður en þau koma
í höfn. Er þá hægt að hafa alt. fólk og annað. tilbúiíS til móttöku aflans. þegar skipin
koma að. Yæri þá hægt að flýta meira fyrir
verkuninni og fá vöruna þar með betri.
líann gat þess einnig. að Xorðmenn v;eru
að koma upp loftskeytastöðvum á sem
flestum veiðistöðvum. Enda væri þeim vel
ljóst. hvaða þýðingu þær hefðu fyrir útgerðina. og þörfin er jafnmikil fyrir okkur Islendinga.
Fyrir þingi og f.jvn. hefir legið erindi
frá Siglfirðingum. undirskrifað af 50
manns. um að stöðin verði reist á Siglu-

firði.. Enn fremur liafa Gnmseyingar,
eftir nákvæma athugun. látið það álit sitt
í ljós. að stöðin yrði betur sett á Siglufirði. Er þeim það þó sjálfum sist í liag.
því þeir hafa miklu meiri viðskifti við
ITúsavík en Siglufjörö.
Fjvn. byggir till. sínar á því. að stöðin
í Flatey myndi verða dýrari í sambandi
við stöð á Siglufirði heldur en á Húsavík.
Eandssímast jóri sagði mjer. að þetta
v;ei i íniyndun ein. Stöðin í Flatey yrði
jafndýr. hvort sem móttökustöðin á landi
yrði á Ilúsavík eða Siglufirði. Er þessi
ástæða því einskisvirði. að dómi landssímastjóra.
Það er annars dálítið hjáleitt að hugsa
sjer. að stöðin v;eri betur set1 á Ilúsavík
(’n á Siglutirði. þvert ofan í þau riik. sem
jeg nú hefi nefnt, og mörg fleiri. sem
nuetti telja. Xú liafa allmargir togarar og
millilandaskip Mareonitivki. og þá sýnist
liggja í augum uppi. hvort muni hagkvaunara að eiga loftskeytastöð á helstu útgerðarstöð og viðkomustöð flestra eða allra
skipa fyrir Xorðurlandi. þar sem er líka
ein liin besta hiifn norðanlands. eða Húsavík. þar sem er eiginlega engin hiifn. útgerð sáralítil og skipaviðkomur nauðafáar.
-Teg hefi svo ekki fleira um þetta að
segja að sinni. en mun taka til máls síðar.
ef ástæður benda til.

Pjetur Ottesen: -Teg vildi fara nokkrum orðum um fjárlagafrv. eins og það lítur nú út, er það kemur frá nefndinni, en
jeg vænti þess. að hæstv. forseti finni eigi
að því. þó að jeg tali nokkuð alment um
málið og bindi mig ekki að öllu leyti við
að tala um einstakar brtt.
Frsm. fjvn. (MPT hefir nú gert ljósa
grein fyrir meðferð og brtt. fjvn. á þessu
frv. Af því sjest. að ba’ði tekjur og útgjöld hafa luekkað. Sakir standa þá þann-

641

Lagafrumvörp samþykt.

642

Fjárlög 1924 (2. nmr. í Nd.).

ig, að fjvn. skilar nú frá sjer fjárlagafrv. vinnuveganna snertir, þá má gera mun á
með 210 þús. króna tekjuhalla. En frsm. þessu tvennu. Atvinnuvegina verður að
(MP) gat þess ekki, að sá tekjuauki, sem styðja og efla á allan hátt, greiða fyrir
fæst með till. þeirra um hækkun á vínfanga- sölu afurðanna, bæði með því að stuðla
tollinum, sem nefndin flytur sjerstakt frv. að endurbótum á verkun þeirra og fjölum, sje ekki tekinn með. Um þennan nvja breytni og með því að leita markaðs fyrir
lið, tekjur af hækkun víntollsins, get jeg þá, Þetta er þjóðinni lífsspursmál, og má
vísað til ra*ðu háttv. 4. þm. Reykv. (M.J) ekki sjá í, þó nokkurt fje fari til þessa;
um það mál. Er jeg honum samdóma í því ]»að borgar sig. Hitt má ríkið sætta sig við,
máli, að vonum, og byggist sú skoðun á eins og einstaklingarnir hafa neyðst til, á
frv. okkar.
meðan tímarnir eru jafnerfiðir, að láta
Að öðru leyti skiftist á hækkun og lækk- ýmsar verklegar framkvæmdir bíða. En
un á hinum einstöku liðum, og nemur sjálfsögð afleiðing af því, að neyðast verðhækkun um fram lækkun alls kr. 82000.00. ur til að slá nauðsynlegum framkvæmdÞað skal játað. að Invkkanir nefndarinnar um á frest, er, að alveg verður að girða
á útgjaldahlið fjárlaganna miða að mestu fyrir, að nokkrum eyri sje varið til þess,
til stuðnings og eflingar framleiðslunni sem miður er þarflegt eða máske til einskis
og verklegra framkvæmda. Er viðleitni hv. gagns.
nefndar til þess að veita hagnýtum störfÞótt fjárlögin yrðu afgreidd frá þingum fyrir þjóðfjelagið nokkurn stuðning inu eins og fjvn. leggur til, eða með um
virðingar- og viðurkenningarverð, og það 200000 kr. tekjuhalla, þá má þó búast við.
því fremur, sem svo var frá frv. stjórnar- að útkoman á árinu 1924 verði alt annað
innar gengið, að hjá því hafði að mestu ‘en góð. Er maigt í lofti. sem bendir á það.
verið sneitt. Er það sorglegt. að þó tekj- Ilvað tekjuliliðina snertir, þá mun þar í
urnar hafi verið áætlaðar alt að tug mil- flestum greinum fullhátt áætlað, mikLr
jóna, og harla erfitt sje fvrir þjóðina að líkur til með smna tekjuliðina. að þeir
rísa undir þeirri fjárhæð. þá hefir sama geri ekki betur en ná heim. lítil líkindi til.
sem ekkert verið veitt til atvinnuveganna að nokkur þeirra fari sem nokkru nemur
og til þess að auka og bæta framleiðslu fram úr áætlun, og þá allra helst eftir að
í landinu.
sumir þeirra hafa verið hækkaðir nú af
Scgja má, að sumir af þeim liðum, sem nýju. En aftur á móti má búast við því. að
fjvn. hefir tekið upp og hækkað, geti ork- tekju- og eignarskatturinn t. d. sje allhæpað mjög tvímælis. Miðað við hið erfiða inn eins og hann er áætlaður. Frjettir
fjárhagsástand, sem nú er, getur það all- liafa borist um það, að hann muni víða
mjög orkað tvímælis, hvort gerlegt sje að hafa lækkað um 40 ýí fyrir breytinguna,
leggja út í jafnmiklar símalagningar og sem illu heilli var á honum gerð hjer fyr
jafnvel allar þær vegagerðir, sem nefndin á þinginu og hann er nú reiknaður út eftleggur til. ekki af því að allir viðurkenni ir. En jeg veit dæmi þess, að hann hefir
ekki nauðsynina og þörfina á þessu hvoru- lækkað meira. Er það og von, því hann
tveggja, heldur af því hve fjárvant nú er. lækkar mest á lágu tekjunum, en þær eru
Ilvað bein fjárframlög til verklegra almennastar. Þó hann hækki á háuni tekjframkvæmda og stuðnings og eflingar at- um. þá gætir þess lítið, því þær eru óvíða
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlngr).
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til. Er jeg hræddur unt, að skattur þess;
i.iuni lu-kka meira en margan grttnar.
rjvn. má þó njóta sanranælis um það.
að hún liefir reynt aS gera áætlanirnar
um hina ymsti útgjaldaliði sem nákvæmastar; hygg jeg, að hún hafi víða fariS
allnærri. þó .jeg þykist sjá. að á sumuin
stöðum muni skeika allverulega. og mii.nist jeg á það síðar.
.Jeg hygg því. að áadlunin sje yfirleitt
t ;un nákviemaii nú en oft áður. enda hefir
hún stundum verið úhæf. T. d. 1919, því
árið 1920 fúru greiðslur á einum pústi.
embættismannalaununum. 1 miljún krúnur
fram úr áætlun og stúrkostlega mikiS á
óo; um liðum. eins og fjáraukalögin f; rir
1920—21 sýna hest. En þrátt fyrir varkámi neíndarinnar. þá er jeg þú viss um.
að útgjöldin fara stúrum fram úr áætlun.
T. d. er þaS, sem nefndin áætlar til óvissra
útgjalda, kr. 100000, of lítið til aS greiða
a. þær uppliæðir. sem sennilega koma í
fjáraukalög fyrir 1924, og svo greiðslur
simkvannt þingsályktunum. En þess má
vænta. að stjúrnin verði varkár að veita
fjárupphæðir ttmfram það. sem ákveðið
er í fjárliigum. eSa geri það alls ekki. nema
um ótvíræða nauðsyn sje að ræSa. Þetta
hefir veriS svo rækilega brýnt fyiir lienni
nú. að búta má v.ænta í því efni. Það má
búast við. að útgjöld til landhelgisgæslunnar fari fiam úr áætlun. ef hún á að
vrra í nokkru lagi.

Það má í þessu sambandi minnast á
frv. til ræktunarlaga. sem vænta má, að
gangi í gegn á þessu þingi og liefir í för
með sjer aukin útgjöld til ræktunar landsins, þú að það auki ef til vill ekki mikið
á um fiamkvæmdir í jarSr;ekt fyrstu árin, cða meSan svo þröngt er fyrir dyrran
rci’.i nú er. en þú leiðir þetta að sjálfsögðu
til i'.niri útgjalda á næsta ári en sem nemur búnaðarfjelagastyrknum. Fyrir mjer

stendur þetta þannig, að jeg get eigi sjeð
minni ásta-ðu til þess að gæta hins ítiasta
spamaðar og varfærni í afgreiðslu fjárlaganna, engu síður nú en á þinginu í
fvrra, og jeg er sannfærður um. aS sú
stefnubreyting í sparnaSaráttina. er kom
fi am í afgrtiðslu fjárlaganna þá. var
bæði rj'tt og heillavænleg. Eins og sakir
standa. dugir eigi að setja þuð fyrir sig.
þó að sparnaðurinn gangi nokkuð út yfir
rkh gar framkvæmdir í landinu; fram
hjá hinitm lögákveðnu greiðslum í fjárlögunttin. s-m ásamt greiðslum af vöxtum og
afbnrgunmn af lánuin gleypa mest fjeð.
vcrðttr ekki komist hvort sem er meðan
ekki er gerð breyting á embættaskipuninni. sem verttlegur sparnaSttr cr aS. Enda
er jeg fullviss um þaS, aS þjóðin er reiðubúin til að fórna nokkrum þægindum fyrir
þá luigsjón aS koma þeirri reglu á að afgreiða fjárlögin tekjuhallalaus og láta
þjúSaibúskapinn bera sig. Er jeg sannfærður um. að þjóöin muni af þeim
oDÖkum sætta sig við bráðabirgðakyrstöðu í þessum efnttni. sje vel á lialdiS aS
öðrn leyli. Alít j''g. að nauSsvnlegt sje
ý. iir þingiS að sctja sjer þetta mark við
ní<;r<ið<Iu fjárlaganna nú og í framtíðinni.
T’á vildi jeg minnast nokkrum orðran á
19. lið í bi’tt. hv. fjvn., um hækkun f.jár'•pph’.tðaiinna. til landhelgisgæslu. Jpg
var dálítið hissa. þegar jeg bar saman till.
h.a> tv. stjórnar um fjárframlag til land-

j

litIghgæshinnnr og undirtektir þær, sem

i

stjórnin hafði, þar sem var fyrirspurnin
um landhelgisgæsluna. Er þaS vitanlegt.
aS ef' í það er ráSist að auka landhelgisgæslttna nú á þessu ári. á þann hátt.
sem um er rætt, og það er úhjákvæmilegt
að gera það. þá er auSsaJt. að uppbæð
hæstv. landsstjúrnar hrekkur skamt t:l
þr-s. Enda hefit' hv. fjvn. sjeð þetta, þó
að hún hafi eigi gengið lengra í því efni
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en þetta. En 50000 kr. eru tæplega fyrir
útgjöldum þeim, er af landhelgisgæslunni
leiða um síldveiðitímann norðanlands og
að lialda úti smábátum. Það vantar því
alveg í fjárlagafrv. áætlun um útg.jöld á
rekstri strandvarnarskips. 1019. þegar
landsstjórninni var lieimilað að kaupa
skip í þessu skyni, þá var útgerðin áaúluð
um
miljón á ári. En þetta hefir vitanlega fallið í verði síðan. En livað sem því
líður. þá er það víst. að til útgerðarinnar
þarf allmikið fje. Alít .jeg. að lijá því verði.
ekki komist að auka gæsluna, og ;etti því
að gera áaúlun fyrir rekstri og útgerð
þessa nýja skips í fjárlögunum. Jeg Iiefi
margtekið það fram. að til landhelgisg.vslunnar dugi eigi nema gott skip.— trollari.
eða skip af svipaðri stærð og vel útliúið.
Þá vildi jeg minnast á 8. gr. stjfrv.. um
borðfje hans hátignar konungsins. í rauninni væri ef til vill rjettara að minnast
þess í sambandi við 19. gr. Get jeg ekki
betur sjeð en að stjfrv. fari fram á breytingu í þessu efni, því að upphæðin er
ákveðin 60 þús. krónur. en í athugasemdum stjórnarinnar við frv. er vísað til 19.
gr„ þar sem gert er ráð fyrir ákveðinni
upphæð til að greiða með gengismun af
þessu og fleiru. Er því hjer greinilega um
hækkun á þessari uppliæð að ræða. þó að
hún komi fram á þennan hátt. Er það
næsta undarlegt. þar sem um konung íslands er að ræða. að honum skuli ekki
greitt í íslenskum gjaldeyri. Bendi jeg á
þetta af því. að mjer er eigi kunnugt. að
þessu hafi fyr veríð farið á flot.

Porsætisráðherra (SE): Aðeins stutt
athugasemd. Iláttv. þm. (PO) hefir eigi
heyrt orð mín bjer áðan. En eins og jeg
tók fram, þá gat jeg eigi. sökum þess að
jeg þurfti skyndilega að fara til útlanda.

farið nema einu sinni fljótlega í gegnum
fjárlagafrv. Auk þess var búist við því,
þegar fjárlagafrv. var samið, að Danir
bættu við landvörn sína hjer.
Ilvað snertir borðfje lians hátignar konungsins, þá get jeg ekki ímyndað mjer,
að þingið vilji raska þeirri reglu, sem upp
er tekin. að greiða það í dönskum krónum.
Jeg vona. að háttv. deild samþykki það
eins og það stendur í frv. og að hv. þm.
fari eiui að vekja deilur um þetta atiiöi.
Vil jeg einnig benda á. að konungi vorum
er sjerstaklega ant um að láta það koma
fram. að hann sje konungur Islands. engu
síður en Danmerkur.

Jón Baldvinsson: Jeg get eigi neitað
því. aö m.jer þótti jeg beittur allmikilli
harðneskju við framhaldsumr. fyrir 2 dögum. er mjer var meinað að taka til máls,
enda þótt jeg hefði beðið um orðið áður
en ha»stv. forseti sleit umræðum. En nú
er eigi kostur á slíkum umræðum sem á
eldhúsdegi. Jeg skal taka það fram, að
það var eigi sá hæstv. forseti (ÞorlJ), sem
nú situr í forsetastóli, sem beitti mig því
ofbeldi, sem jeg mintist á.
Jeg mun þó geta leitt út af ýmsum liðum fjárlagafrv. ýmislegt það, sem jeg
vildi sagt hafa, þá er mjer var varnað
máls. Jeg liafði hugsað mjer að koma fram
með nokkrar almenna-r athugasemdir, en
'nv. þm. Borgf. (I’O) hefir nú gert það, og
skal jeg eígi endurtaka það; býst jeg við,
að mönnum muni leiðast það. Jeg tek það
alveg trúanlegt. sem hv. frsm. fjvn. (MP) sagði, að það sje ekkert skemtilegt
verk að vera í f.jvn., enda þótt nógir
íáist til þess. Get jeg trúað því. að leiðinl-gt sje að þurfa aö skera við nögl sjer
hinar nauðsynlegustu fjárveitingar og
hafna öðrum.
41
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Vjer íslendingar höfum enn eigi komið
því skipulagi á fjármál vor sem aðrar
þjóðir, enda þótt vjer ættum eigi að standa
vei- að vígi en þær, þar sem vjer þó erum
lausir við ýmisleg útgjöld, sem þær verða
að hafa, svo sem t. d. herkostnað. I'tgjaldaliður þessi er mjög stór hjá sumuni
þjóðum, og það jafnvel stærsti liðurinn
í útgjöldum þeirra. Þó vantar mjög mikið
í fjárlög vor. sem aðrar þjóðir telja nauðsynlega liði í fjárlögum alha þjóða, sem
menningarþjóðir vilja kallast. Alá til dæmis nefna allan styrk og hjálp til almennings. sem mjög er af skornum skamti í
fjárlögum vorum. Til slysatrygginga verkamanna er annarsstaðar veitt stórfje, en
mjög er slíkt í smáum stíl í fjárlögum
vorum. Er það aðeins ein stjett manna,
sem sje sjómennirnir, sem njóta nokkurs
styrks í þessu skyni; öðrum stjettum cr
enginn slíkur styrkur veittur, nema hvað
einstaka fjelög fá sáralitla hjálp. En að
þessu sinni hefir hvorki hæstv. stjórn nje
f'jvn. sjeð sjer fært að koma slíkum styrk
inn í fjárlögin, en jeg vona. að þess verði
eigi langt að híða. að vjer fáum einhvern
vísi til slíks í fjárlögum vorum.
f’á er það eitt enn, sem' á síðustu tímum er orðinn töluverður útgjaldaliður
með öðrum þjóðum. en það er atvinnulcysisstyrkur. Því miður er það að verða
nauðsynlegt hjá okkur að veita slíkan
rtvrk. en fjárlögin sýna það. að hingað til
liefir lítið verið lagt af mörkum til þess
að styrkja efnaminstu stjett landsmanna.
Hefir fje landsins aðallega gengið til
starfsmannalauna. Auðvitað liefir verkalýðurinn notið góðs af því litla. sem til
verklegra framkvæmda hefir verið varið.
að því leyti. sem það hefir aukið atvinnu.
Þá vildi jeg minnast á nokkur atriði í
fjárlagafrv. Jeg liafði rekið augun í hið
sama og háttv. þm. Borgf. (PO), sem sje

19. gr. En þetta er víðar en hann sá. Laun
sendiherrans eru einnig greidd í dönskum
krónum. Þessi póstur er því nokkuð óákveðinn, því að þessi lögmæltu laun geta
breyst töluvert mikið, ef gengismunurinn
er mikill. Því eru í rauninni eigi rjettar
fjárhæðir sýndar hjer, og verða það aldrei
með þessu móti. Ilvað snertir hin erlendu
lán, þá er sterlingspundið miklu hærra nú
en þegar fjárlögin voru sainin, og afliorganirnar því hærri en gert cr ráð fyrir í
lögunum; aftur liefir danska krónan lækk
að, svo að það jafnast nokkurn veginn.
Jeg sje líka, að eigi eru allar greiðslur
ríkisins af lánum þess útgjaldamegin; aðeins af þeim bluta enska lánsins, sem ríkið tók. En það er þó ríkið, sem á að standa
skil á greiðslunum. og því væri ástæða
fyrir hv. fjvn. að athuga, hvort eigi væri
rjett að setja útgjaldamegin greiðsluna af
öllu láninu, en aftur tekjumegin það, sem
kemur frá hönkunum. Það er vitanlegt, að
mestur hluti enska lánsins fór til íslandshanka, og því er það æðiundarlegt, sem
kom fram í uniræðunum á eldhúsdaginn.
að bankaráðið dregur dul á alt. sem gert
hefir verið, og að ómögulega má segja
þinginu neitt af högum bankans. — Jeg
spurði um það við framhald 1. umr. fjárlagafrv., hversu há eftirlaun Tofte bankastjóri hefði fengið, erhannfórfrá. Enhæstv.
forsætisráðherra svaraði því ekki. .Jeg staðhæfi nú. að þessum bankastjóra hafi að
minsta kosti verið gteiddar 70 þús. danskar
krónur, er hann fór frá. Virðist mjer þetta
koma landinu eigi alllítið við, því að slíkar ráðstafanir á fje bankans sem þessi
veikja auðvitað gjaldþol hans.
Af fjárlögunum sjest, að það er eigi lítið, sem ríkið kaupir af eldsneyti handa
stofnunum sínum. Get jeg því vikið að
því. sem hæstv. atvrh. (KIJ) svaraði upp
á fyrirspurn mína á eldhúsdaginn, um
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kolakaup landsstjórnarinnar á síSastliðnu
Xíi er það sannað, með yfirlýsingu
sumri, og hvers vegna stjórnin heföi eigi hæstv. atvinnumálaráðherra sjálfs, að honlátið þau kaup ganga í gegnum Lands- um hefir fundist kolaverðið í fyrra vera
verslunina.
óþarflega liátt, og þá var hann alveg í
Hæstv. atvinnumálaráðherra sagðist helst samræmi við yfirlýsingu sína, ef hann
ekki liafa haft heimild til að kaupa kol í hefði látið Landsverslunina grípa inn í
gegnum Landsverslunina, og bar hann fyr- kolavc-rslunina, og jeg álít líka, að það
ir sig í því efni þingsályktunartillögu hefði verið hyggilegra að láta Landsverslfrá síðasta þingi, sem hann sagði. að hefði unina halda.áfram að versla með þá vöruveriS samþykt með rökstuddri dagskrá, en tegund heldur en aö stöðva verslun hennþingsálvktunartillaga þessi var frá meiri ar með þá vöru, eins og gert var.
hluta viðskiftamálanefndar og gekk út á
það að láta Landsverslunina hætta.
Sveina ÓlaJsson: Jeg á 2 brtt. á þskj.
En það er misskilningur lijá hæstv. ráð- 292, við þær greinar, sem nú liggja fyrir
herra (KIJ), að þessi tillaga hafi veriS : il umræðu. Áður en jeg kem að þeim,
samþvkt; hún var einmitt feld með rök- vil jeg þó fyrst drepa lítið eitt á brtt.,
studdri dagskrá, sem var ekki eins sterk- sein mun í vændum við 13. grein C.
lega orðuð og þingsályktunartillagan.
Hennar hafa ef til vill einhverjir háttv.
En jafnvel þótt tillagan hefði verið sam- þingdeildarmenn vænst frá samgönguþykt, þá gat hæstv. ráðherra (KIJ) eng- málanefnd við þessa umræðu, en nefndin
an veginn borið liana fram sem vörn í hugsar sjer að bera álit sitt um væntanþessu máli.
legar samgöngur fram við 3. umræðu.
ITjer var ekki uin það að gera að flytja Reyndar er álitamál, hvort nokkrar áinn kol til þess að halda úppi almennri byggilegar áætlanir er hægt að gera
kolaverslun, lieldur var hjer aðeins um um strandferðir að þessu sinni, þar sem
það að ræða að kaupa kol handa þeim nú er í áfomii að taka upp nýja tilhögstofnunum ríkisins, sem' ríkissjóður þarf un strandferða, sem enginn getur sjeð
fyrir, hversu borgar sig. Það er fyrirað sjá fyrir eldsneyti.
En er það ekki alt annað að kaupa kol sjáanlegt, að upphæð sú, sem stjfrv.
til nauðsvnlegra þarfa ríkisins en að lialda ákveður til strandferðanna, er altof lág,
uppi kolasölu Landsverslunar til almenn- enda í engu samræmi við reynslu undanfarinna ára, og mun reynast óhjákvæmiings?
Eða kannske Landsverslunin megi alls legt að færa hana fram.
ekki kaupa kol einu sinni til eigin þarfa ?
Þá skal jeg víkja að brtt. inínum á
Það mætti þá líklega alveg eins vel leiða þskj. 292. Sú fyrri á við 12. gr. og
út úr þessari álvktun þingsins.
lýtur að því að hækka styrkinn til
í
Hæstv. atvinnumálaráðherra lýsti yfir framkvæmda berklavarnalaganna.
því við umræðurnar í fyrra, að hann stjfrv. er kostnaðurinn við þessar varnir
mundi ekki láta Landsverslunina halda áætlaður 75 þúsund krónur. Jeg legg til,
áfram, nema hann sæi, að fara ætti að ein- að þessari upphæð verði breytt í 120
oka einhverja vörutegund eða verðið á þúsund krónur. Þó þvkir mjer líklegt, að
sá kostnaður verði langt um meiri. Jeg
henni væri óþarflega hátt.
4
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kom fram með þessa brtt af því, að
mjer fanst báttv. fjvn. hafa sjest yfir
þetta atriði. Jeg hefi fengið skýrslur
um kostnað við berklavarnir eftir lögunum 1921 úr 6 sýslum á landinu næstliöið ár. Ilefir sá kostnaður, sem þær hafa
orðið að greiða til berklavarna. samtals
verið um 52 þúsund krónur. Þar sem nú
er ætlast til, að hjeruðin leggi til % kostnaðar, en ríkissjóður % hluta, þá verður
varla sjeð, að hægt sje með nokkru móti
að áætla minna fje vegna þessara útgjalda en brtt. mín fer fram á. Vænti
jeg þess fastlega, að reynslan mnni
sanna það. að sú upphæð verði fremur
of lítil en of mikil.
Iíin brtt. er við 13. gr. E. 4. Per hún
fram á, að við þá upphæð, sem veitt
er til viðgerðar og eftirlits sjómerkjum,
sem er 8000 krónur, sje bætt 5500 krónum, svo að uppliæðin alls verði 13500
krónur. Er ætlast til, að það, sem hjer
er bætt við, gangi til að greiða eftirstöðvar af byggingarkostnaði smávitanna þriggja við Berufjörð frá 1922,
sem nemur kr. 5481,55. Xemur þessi
upphæð því, sem kostnaðurinn við byggingu vitanna fór fram úr áætlun, sem
gerð var við byrjun verksins, upphæð.
sem þá var í'engin og tiygð greiðsla á.
Er það kunnugt af skýrslum vitamálastjóra, livernig aukakostnaður þessi er
íil kominn, af hverju hann fór svo langt
fram úr áætlun. Jeg þarf varla að minna
á, að þegar ákveðið var á þinginu
1919 að byggja stærri vitana við Berufjörð, þá var kostnaðurinn fyrst áætlaður 12 þúsund krónur til smávitanna.
sem hjeraðinu var ætlað að kosta, en
síðar færður upp í 18 þúsundir og síðast í 25 þúsundir. Þetta fje alt var svo
greitt af hendi næstl. ár. 18 þúsundir úr
ríkissjóði og 7 þúsundir af Fiskiveiða-

fjelagi Islands. Kostnaðurinn við byggingu vitanna fór svo þetta fram úr
áætlun. Astæðurnar voru þær, að samningar brugðust, sem gerðir voru við Eimskipafjelagið um flutning á sementi
til vitabygginganna. Kom sementið ekki
á þeim tíma, sem tilsett var, og varð
verkafólk, sem vinna átti að smíðinni,
af þeim sökum að bíða lengi aðgerðalaust, og varð af því mikill kostnaður.
Að lokum varð svo að fá sent sement
frá Reykjavík. sem kostaði 7 krónum
meira tunnan en hitt átti að kosta, auk
flutningskostnaðar frá Reykjavík. Þessi
aukakostnaður er því bein afleiðing af
því. að Eimskipafjelagið stóð ekki við
lofoið sín um sementsflutninginn. og er
sá kostnaðarauki í rauninni óviðkomandi
hjeraðsmönnum.
Þá var önnur ástæða til aukins kostnaðar sú. að vitamálastjóra hugkvæmdist
alt í einu að breyta til um tilhögun eins
vitans og lýsa hann með gasljósi, í stað
olíuljóss. Gerði hann þetta í því skyni,
að rekstrarkostnaður vitans yrði minni
og gæsla hans ódýrari, en sú ráðstöfun
kom hjeraðinu á óvart og var eigi fyrir
það geió. Jeg liafði á sínum tíma ritað
háttv. fjvn. um þetta og mælst til þess,
að hún tæki þennan kostnaðarauka upp
í till. sínar. En hún hefir ekki sjeð sjer
þetta fært, að jeg býst við sökum þess,
að hún óttaðist, að fordæmið leiddi til
frekari fjárbæna um líkt efni frá öðrum
stöðum. Segist hún ekki hafa viljað
skapa fordæmi um það, að slíkar upphæðir væru teknar upp í fjárlögin. Jeg
vil þó halda því fram, að hjer sje um
fulla sanngirnisltröfu að ræða og að
með þessu sje ekkert athugavert fordæmi skapað. Það er augljóst, að þessi
kostnaður er með öllu óviðkomandi sýslunni. þar sem hann stafar af orsökum
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þeim, sem jeg nefndi. Auk þess stendur
svo á. að þau hjeruS, sem belst gætu
komið til greina til samanburðar, hafa
ekki enn þá greitt sinn hluta þess kosínaðar, sem þeim liefir verið lagður á
herðar, en þetta hjerað hefir að öllu
greitt. Það stendur enn ógreiddur helmingur kostnaðarins við vitabygginguna
í Hrísey. Og ekkert hefir enn verið
greitt af hjeraðsins hálfu til vitans á
Vatnsnesi, eftir skýrslu vitamálastjóra,
en sá viti átti þó að byggjast af hjeraðinu. Það getur því tæpast talist nein
ósanngirni að fara fram á þetta. Það
mætti vel verða að fordæmi við þau hjeruð, sem greitt hafa svo mikinn hluta
byggingarkostnaðar sem þetta hjerað,
því að hjer er reyndar farið fram á aðeins röskan % kostnaðar, og hann þó
stafandi af atvikum hjeraðinu óviðkomandi.
Jeg skal svo ekki fjölyrða frekar um þetta
og ekki heldur um liinar aðrar brtt.,
þótt jeg hefði að vísu nokkurt tilefni
til að minnast á sumar þeirra. Það er
aðeins ein spurning, sem mig langaði
til að leggja fyrir hæstv. atvrh. (KIJ).
Því miður er hann nú ekki við. en það
má vera, að háttv. frsm. fjvn. (MP) geti
svarað henni. Fyrirspurnin er sú, hvað
hæstv. stjórn hafi liugsað sjer með hraðskeytasamband sunnanlands gegnum
loftskeytastöð á Síðu, án þess að hafa
nokkra loftskeytastöð á Austurlandi.
Jeg fæ ekki sjeð, að hraðskeytasamband
við útlönd verði fengið sunnanlands með
íoftskeytastöðvum, nema móttökustöð
sje austanlands. og verður því þetta, sein
mi á að gera, að nokkru leyti unnið fyrir gýg, meðan slíka móttökustöð vantar.
Mig langaði til að fá að vita uin þetta
áður en atkvgr. færi fram, því atkvæði

mitt mun fara nokkuð eftir því, hvernig
leyst verður úr spurningunni.
Skal jeg svo láta staðar numið að
sinni.
Björn Hallsson: Jeg hafði raunar búist við. af því framorðið er orðið, að
fundi yrði níi frestað; en úr því að jeg
er næstur á mælendaskrá, þá mun rjett
að nota það. Jeg ætla samt ekki að fara
út í neinar eldhúsræður, eins og legið
liefir við. að sumir háttv. þm. hafi nú
gert. Jeg sinti ekki eldhússtörfum við
1. umr., og því síður finst mjer eiga
við að gera það við 2. umr. Jeg kýs að
lialda mjer við efnið og tala um fjárlögin í lieild og þær brtt., sem jeg vil minnast á.
Ætla jeg þá að byrja á því, að <eg
lít svo á, að háttv. fjvn. hafi ekki farið
neitt ógætilega í till. sínum, þótt jeg
hins vegar sje henni ekki sammála í
sumiun greinum, eins og t. d. þar sem
um þessa svo nefndu bitlinga er að ræða.
Jeg vil helst engar slíkar fjárveitingar
samþvkkja.
Mjer finst háttv. nefnd hafa tekið
upp rjetta stefnu, með því að reyna að
iáta ekki allar tekjur ríkissjóðsins ganga
upp í laun og önnur slík útgjöld heldur
líka til verklegra framkvæmda Jeg á
því hægra með að fyrirgefa henni, þátt
hún skili fjárlögunum með 200 þúsund
króna tekjuhalla, þegar hann stafar af
þessum ástæíuun. Enda er þar einn liðrr.
símalagningarnar, sem nefudin bindur
því skilyrði, að það verði því aðeins gerí,
að fje sje fyrir hendi. En til þessara
símalagninga eru áætlaðar 220 þúsund
krónur. Er það heldur meira en tekjuhallanum nemur eftir áætlun nefndar
innar.
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Jeg hefði að vísu kosið, að háttv.
nefnd hefði sjeð sjer fært að lækka einn
lið; það er útflutningsgjaldið. Jeg hefði
helst af öllu viljað afnema það með öllu,
eins og jeg hefi áður sagt; en hinsvegar
get jeg skilið þau rök hjá háttv. frsm.
(MP), að úr því háttv. deild hefði nýlega lækkað tekju- og eignarskattinn, þá
hefði ekki verið tiltækilegt að lækka
útflutningsgjaldið líka, því ríkissjóðurinn mætti ekki við að tapa svo miklu
fje. Jeg er honum sammála í þvi og
vil ekki stuðla að tekjuhalla í fjárlögunum. En jeg var á móti lækkun útflutningsgjaldsins svona mikið. Tel ríkissjóð
ekki mega við því, og ófært að lækka
svona skattinn af lágu tekjunum. t. d.
á lausafólki og vinnufólki til sveita.
Þó að sagt sje, að um það muni ekkert
í ríkiss.jóð, þá safnast þegar saman kemur, og jeg tel einmitt rjett, að sem allra
flestir borgi tekjuskatt, þótt hann sje
ekki hár hjá hverjum einum.
Jeg vildi svo minnast á eina lítilsháttar brtt.. seni jeg á á þskj. 292. Sú tillaga
fer að vísu ekki í sparnaðarátt, en hún
hefir sjer það til afsökunar, að hún miðar til verklegra framkvæmda. Hún er
þess efnis. að tillagið til Hróarstunguvegarins verði hækkað að litlum mun.
Til þessa vegar liefir verið veitt fje
síðan árið 1919: Fvrst 20 þúsund krónur 1920, 10 þúsundir 1921 og 15 þú-undir 1922 og 1923. Þetta verður samtals 60 þúsund krónur. En af þessu eru
endurveittar 15 þúsundir. Nú hefir aðeins verið unnið að þessum vegi fyrir
13 þúsund krónur á þessum tíma, og
ættu því að vera veittar 32 þúsundir
umfram það, sem unnið hefir verið fvrir.
Hefi jeg fengið allar upplýsingar h.jer
að lútandi hjá vegamálastjóra. Nú er
ætlast til í stjfrv. að 10 þús. sjeu veittar td

þessa vegar, en jeg fer fram á það í
brtt. minni, að það sje hækkað upp í
15 þúsundir, eins og er í gildandi f.járlögum. Þetta virðist á fylstu sanngirni
bygt, þar sem ónotaðar eru af því, sem
veitt hefir verið, 32 þúsundir; yrðu
samt eftir 17 þúsundir, þótt þessar 15
þúsundir yrðu veittar fyrir árið 1924.
Þessi vegur hefir altaf að undanförnu setið á hakanum og hefir sáralítið
verið unnið við hann undanfarin ár.
Kvaðst vegamálastjóri því líka samþykkur, að hækkuð væri upphæðin til hans,
þótt hann hinsvegar hefði ekki treyst
til að koma fram með till. þess efnis
vegna fjárskorts. Jeg veit það vel, að
undanfarin ár hefir lítið fengist fyrir
hverjar þúsund krónurnar, sem til vega
hafa gengið, en þarna hefir líka alveg
verið kyrstaða á vegagerðinni og ekkert
unnið. Tel jeg því brýna nauðsvn að
herða nú á vegagerðinni þarna eystra
og neyta þess, að nú er kaup V'-rkamanna beldur að la-kka. Auk þess stendur svo á, að vegur þessi endar mitl á
milli bæja. þar sem langar eru bæjarleiðir. Verða ferðamenn að taka þar af
vögnum sínum og leggja klvf.jar á hestbök, og er hið mesta óhagræði að því.
Hafa Jökuldælir og aðrir Hjeraðsmenn
nógu erfiða aðdrætti, þótt reynt sje að
koma þessum vegi sem allra fyrst að
Jökulsárbrú. Kemur sá vegur, sem þegar
er lagður, ekki að hálfum notum meðan svo stendur, sem nú er, og er því hin
mesta nauðsyn að flýta lagningunni sem
mest.
Háttv. frsm. fjvn. (MP) skýrði ekki
frá afstöðu háttv. nefndar til þessara
og annara brtt.. sem fyrir liggja. Vildi
hann bíða eftir umsögn tillögumanna.
Jeg tel nú þessa brtt. mína svo sanngjarna, að jeg vænti þess fastlega, að
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háttv. fjvn. styðji hana, svo sanngjörnum mönnum, sem hún er skipnð. Vænti
jeg þess þeim mun fremur, sem hjer er
um verklegar framkvæmdir að ræða,
sem háttv. nefnd hefir sýnt, að hún er
mjög hlynt. Vona jeg, að háttv. deild
fari sömu leið og samþykki þessa till. mína.
Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um
þennan kafla fjárlaganna. Tel jeg einfaldast að láta atkvgr. skera úr um
hann.

Lárus Helgason: Það var einkum út
af ræðu hæstv. atvrh. (KIJ), að jeg vildi
segja nokkur orð. Mjer skildist á ræðu
hans, að nú væri horfið frá því ráði að
tengja saman símalínuna sunnanlands.
Þetta kom mjer á óvart; þetta getur
ekki verið rjett, því lög um það efni
eru ekki úr gildi numin. Þegar reist var
loftskeytastöð á Síðu, var þar um bráðabirgðaráðstöfun að ræða, til þess að
bæta úr símaleysinu þar eystra, þa? sem
fjárhagur land.sins leyfði ekki að koma
þá þegar símalínunum saman.
Aður en loftskeytastöðin var reist i
Kirkjubæjarklaustri, var á almennum
fundi þar ákveðið að 'halda fast við
það, að símalínan sunnanlands yrði
tengd saman.
Vil jeg svo fá að heyra frá hæstv.
atvrh. (KIJ), hvað stjórnin hugsar um
þetta og hvort hún ætlar sjer að vinna
að því eða ekki, að fyrirhuguð símalína
verði lögð, þegar kringumstæður leyfa.
Jeg hefi alls ekki á móti því, að reist
verði stöð í Oræfum, því að þar eru búendur illa settir og eiga allra manna erfiðast
með að ná til læknis og bjarga sjer á annan hátt. Með loftskeytastöð þar væri
miklum erfiðleikum ljett af þeim, er
þar búa. Oræfingar gætu þá fengið
Alþt. 1923, B. (35. lðKgjafarþing).

lækni á móti sjer, þegar mikið lægi við,
og leiðin þannig styst á milli Síðu og
Oræfa. Af þessum ástæðum og fleirum,
er brýn nauðsyn á stöð í Oræfum, og
þó að stöðvar þessar í Klaustri og Oræfum verði að nokkru gagni, þá er samt
brýn nauðsyn á símalagningu nm þetta
svæði, þrátt fyrir þessa bráðabirgðaráðstöfun.
Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) gat þess, að
reisa þyrfti loftskeytastöð á Austurlandi
í sambandi við þessar. En jeg geri
ekki ráð fyrir, að það sje meiningin,
heldur að símasamband komi bráðlega
sunnanlands, milli Austfjarða og Reykjavíkur.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg þarf ekki
að vera langorður, enda er hæstv. forsætisráðherra (SE) fjarverandi; en honum ætlaði jeg að svara nokkrum orðum, út af fjárveitingu til sjúkrahúss á
Tsafirði. Jeg vil benda á, að sleginn er
varnagli við því í brtt. nefndarinnar, að
ekki verði ráðist í að byggja sjúkrahúsið, nema trygging sje fengin fyrir,
að fje sje fyrir hendi og einnig styrkur
til rekstrar sjúkrahússins.
Jeg er sammála 'hæstv. forsrh. (SE)
um, að rjettara sje að veita alla upphæðina í einu; en fjárveitinganefnd hefir tjáð mjer skiljanlegar ástæður fyrir
till. sinni. Og því aðeins tek jeg við þessari fjárveitingu, að þm. skoði sig skuldbundna til að greiða atkvæði með framhaldsfjárframlögnm í þessu skyni, því
annars væru ísfirðingar teygðir út í
ófæru með þessari 25 þúsund króna
fjárveitingu, því að hún er algerlega
ófullnægjandi. (Nokkrir þm.: Hverjir
geta lofað því á næsta þingit). Jeg vona,
42
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Á 38. fundi í Nd.. þriðjudaginn 10.
apríl, var fram haldið 2. umr.
um frv. (A. 1, n. 264, 254, 273, 292,
307, 310, 315, 319, 321).

eftir að liafa heyrt framsöguræðu liáttv.
frsm. (MP), hvort ætlast sje til, að það
sje laust og óbundið. í livaða röð þessar
nýju símalínur verði lagðar. Sömuleiðis
vil jeg spyrja háttv. frsm. (MP) að því,
hvort jeg hafi ekki skilið hann rjett, að
allir símarnir ættu að fylgjast að, þannig, að þeir yrðu allir lagðir sama ár,
Iláttv. þni. Borgf. (PO) mintist á, að
það væri hugsjón þjóðarinnar, að fjárlögunum yrði skilað tekjuhallalausum.
Það er vitanlega alveg rjett hjá háttv.
þm.. að það er almennur vilji. að þingið
spari sem mest. En þetta kemur í bága
við það. sem flestir háttv. þm. munu
þekkja, að heima í hjeraði er lagt fyrir
hvern þingmann að afla sem mests fjár
til síns hjeraðs. Er þetta í beinni mótsögn við þá hugsjón, að sparnaðurinn
sje það. sem alþjóð sje hugþekkast, og
virðist þjóðin vera að gefa sjáifri sjer
á munninn með þessu. Auðvitað tel jeg
ekkert æskilegra en að fjárlögin gætu
orðið . tekjuhallalaus, en háttv. þm.
Borgf. (PO) kom fram með í ræðu
sinni atriði, sem ekki hefir lítil áhrif
á það. hvort þeim tilgangi verður náð.
A jeg þar við það, sem hann sagði um
landhelgisgæsluna. Það er sjálfsagt gott
að geta varið landhelgina sem best, og
um það munnm við allir á einu máli,
en annað mál er það, hvort vjer erum
færir um það f járhagslega að auka kostnaðinn við það svo mjög, sem hann fer
fram á. Jeg fvrir mitt leyti efast um. að
svo sje, þótt jeg að sjálfsögðu telji það
markið. sem við eigiun að stefna að.
en þó ekki fyr en svo, að við þess vegna
iendurn ekki í fjárhagslegum ógöngum.

Hákon Kristófersson: Það var viðvíkjandi símamálunum, sem jeg vildi beina
þeirri spurningu til hæstv. atvrh. (KIJ),

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg þakka
bæði liæstv. stjórn og háttv. þdm. góðar
og hlýjar viðtökur á tillögum nefndar-

að háttv. þingmenn örvænti ekki um að
komast á þing aftur.
Ur því að jeg stóð upp, vil jeg minnast á sameiningu póstafgreiðslu- og símastjórastarfa. Þessum sparnaðartillögum
er jeg sammála. Það eru ósköp til þess
aö vita. að dugandi menn sjeu bundnir
allan daginn við lítil störf fvrir ljeleg
laun.
Enginn vafi er á því, að þessi störf.
sem nefnd hafa verið, geta farið saman
á mörgum smærri stöðum. Enda er það
eigi haganlegt nje rjett að binda 2 menn
við störf, sem einn gæti leyst af hendi.
Þá var það tillaga háttv. nefndar um
loftskeytastöð í Grímsey og Húsavík,
Jeg hefi ekki enn getað skilið ástæðu
uefndarinnar fyrir að hafa stöðina á
Húsavík. Jeg átti í gær tal við marga
útgerðarmenn, og voru þeir undrandi
yfir þessari tilhögun, ef það er vdji
þingsins, að loftskevtastöðin komi útgerðinni að notum.
Ollum er kunnugt, hversu símasambönd eru erfið við Siglufjörð, svo að
ekki er unt að ná þangað dögum saman; hinsvegar gengur betur að koma
skeytum og samtölum frá Siglufirði.
Ef í þessu máli á að líta á hag sjávarútvegsins, þá er gersamlega óforsvaranlegt að hafa ekki loftskevtastöðina í
Grímsev í beinu sambandi við Siglufjörð.
Umr. frestað.

661

Lagafrumvörp samþykt.

662

Fjárlög 1924 (2. nmr. í Nd.).

innar, og þarf jeg því ekki að vcra lengorður eða harðoröur í þeirra garð.
Ilivstv. forsrh. (SE) tók fram í ræðu
sinni í gær, að engin ástæða væri til að
sundurgreina skrifstofukostnað bæjarfógetans í Reykjavík frá skrifstofnkostnaði
annara bæjarfógeta og sýslumanna. Það
getur nú verið, að þetta sje rjett að sumu
leyti, en það, sem einna helst gerði það
að verkum, að nefndin sundurgreindi skrifstofukostnaðinn, eru launakjör starfsmannanna á skrifstofii bæjarfógetans í Reykjavík.
Þeir taka laun sín eftir svipuðum reglum
og aðrir starfsmenn ríkisins, þ. e. í samræmi við launalögin. hafa t. d. dýrtíðaruppbót eftir sömu reglum o. s. frv. Þegar
af þessari ástæðu er heppilegra. að kostnaðurinn haldist sundurgreindur. Ef til vill
væri rjettast, að allur skrifstofukostnaður
væri sundurliðaður í fjárlögunum, en lagaákvæði er fyrir því, að stjórnin ákveði
skrifstofukostnað sýslumannanna, og er því
naumast unt að breyta því að svo komnu,
Það mun rjett vera. að liæstv. forsrli.
(SE) hafi látið orð falla þannig við
nefndina, að hækka þyrfti skrifstofukostnað sýslumanna og bæjarfógeta. En livers
vegna áætlar þá stjórnin svona lágt ? Vac
það aðeins til þess að liafa engan \vnilegan halla ? Það er mjög vont fyrir fjvn..
þegar stjórnin áætlar of lágt. því þá veeð;;i- lnekkunin skiifuð á nefndarinnar reikning.
Sú yfirlýsing hæstv. forsrli. (SE). að
hann standi einn með þá skoðun í stjórninni, að hækka þurfi skrifstofukostn að
sýslumanna, er gleðiefni fyrir nefndina.
Það gleður hana sökum þess, að í stjórninni er nú maður, sem er þaulreyndur í
þessum efnum. þar sem er hæstv. atvrh.
(KIJ). Annars væri fróðlegt fyrir Alþingi
að fá upplýsingar um það, hvernig skrif-

stofukostnaður sýslumanna er reiknaður.
Það liggja fyrir reikningar, en aðeins 8
sýslumenn liafa gert tillögur um þetta.
Jeg vil því skjóta þeirri spurningu til
hæstv. forsrh. (SE), hvernig sje gerður
greinarmunur á skrifstofukostnaði sýslumanna í smærri og stærri sýslum. og eftir
hvaða reglum það sje reiknað út. Það væri
t. d. gott að fá upplýsingar um það,
hvernig á því stendur, að Dalasýsla fær
765 kr., Strandasýsla 1440 kr. og Rangárvallasýsla 1170 kr. I engri þessari sýslu er
ætlast til, að sýslumaöurinn hafi skrifara
sjer til aðstoöar. svo að eitthvað annað
veklur mismuninum. Þetta myndi alt upplýsast, ef Alþingi fengi öll gögn í hendur.
Það hlýtur að vera erfitt fyrir hæstv.
stjórn, ef meta skal parta úr skrifurum.
Þá -hlýtur og að vera einhver mælikvarði.
er hún metur eftir húsaleigu víðs vegar
um landið, því eins og allir vita, er hún
mjög misjöfn. eftir því hvar er á landinn.
Þá er næst landhelgisgæslan. Um hana
má segja hið sama og um næsta lið á undan. að úr því að liæstv. stjórn gerði ráð
fyrir, að siá upphæð mundi fara fram úr
því. sem áætlað er í fjárlagafrv., því
á-ætlaöi stjórnin þá ekki hærra og næ?
sanni.’ Nefndin hefir gcrt ítrekaðar tilraunir til að fá gögn í þessu máli og upplýsingar hjá hæstv. stjórn, en ekki tekist;
cn vitanlega hefði átt að fylgja frumvarpinu skýrsla síðasta árs, en það hefir hæstv.
stjórn ekki þótt hlýða. En ekki væri ótilhlýðilegt, að Alþingi fengi aö vita um fyrirætlanir stjórnarinnar í þessum efnum á
n.esta ári. sjerstaklega ef það væri fyrirliugað af ha'stv. stjórn, eins og ætla mætti
af ra*ðu háttv. þm. Borgf. (PO), og jafnvel skilja á hæstv. forsrh. (SE), að strandvarnir verði auknar mjög á næsta ári. Ef
svo væri, að nefndin hefði eigi hitt á rjetta
42*
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uppliæð til þessa liðs, þá er það því ekki
hennar sök.
Þá taldi hæstv. forsrh. (SE) skrifstofukostnað landlæknis sambærilegan við skrifstofukostnað sýslumanna. Jeg held það
sje ekki rjett, eftir því sem húsnæði og
annab, er að því skrifstofuhaldi lýtur, er
dýrt hjer í Reykjavík. Jeg hvgg, að ef
sýslumenn eSa bæjarfógetar ættu í hlut,
mundi þessi kostnaður vera þriðjungi tii
helmingi hærri.
Þá kem jeg lítilsháttar að ísafjarðarspítalanum. Um hann sagSi hæstv. forsrh.
(SE), að stjórnin hefði ekki treyst sjer til
að taka liann upp í fjárlögin. Jeg er ekkert að ásaka hæstv. stjórn fyrir það, en
nefndin sá sjer ekki aunað fært en gera
eitthvað í því máli. Það er að vísu svo.
aS þetta er fyrst og fremst fyrir Isafjörð.
en það getur einnig orSið fyrir mikið af
Vestfjörðum, því enda þótt lítið sjúkrahús
sje til á Þingeyri, þá er þaö alveg ófullna^gjandi. Þá er það líka þýðingarmikið.
að í sjúkrahúsinu á að verða sjerstök deild
fyrir berklaveikt fólk, og enn má nefna
fi.skiskip, bæði innlend og útlend, sem oft
leita þangað inn með sjúka menn.
Um getu sýslu- og bæjarfjelaganna til
að taka aS sínu leyti þátt í þessu getur
nefndin ekki dæmt, en eftir því, sem það
mál hefir verið sótt, þá virSist ástæða til
að ætla, að þau geti tekist slíkt á hendur.
Um hitt atriSið, sem bæði hæstv. forsrli.
(SE) og háttv. þm. ísaf. (JAJ) komu
inn á, að rjettara væri að tiltaka alla
upphæðina í einu, af því að Alþingi væri
ekki trevstandi til að halda fjárveitingunum áfram uns fyrirtækinu væri lokið, þá
liefi jeg þegar lýst yfir áliti nefndarinnar
í þessu efni. Tel jeg víst, að hiS háa Alþingi telji sig ætíS skuldbundið til að fullnægja loforSum, sem gefin eru af eldri
þingum, líkt og stjómir telja sjer skylt að

halda loforð eldri stjórnar. Vona jeg, að
Alþingi reynist ekki ódrenglyndara.
Þá vil jeg minnast á eitt atriði, sem jeg
gleymdi í framsöguræðu minni í gær, en
þaS var viðvíkjandi geðveikrahælinu á
Kleppi. Eins og háttv. þm. er kunnugt,
voru samþykt lög um það 1905, og er
ákveðið í þeim, að meðgjöf með sjúklingum þar sje ein króna á dag, eða 50 aurar,
ef um menn er að ræða, sem styrks njóta
af sveit. Þessu ákvæði hefir aldrei verið
breytt með lögum, en nú er farið að taka
upp nýjan sið í fjárlögum og hækka þessa
meðgjöf með fjárlagaákvæði einu, og er
það nú orðið 2 krónur á dag. Er orðin
allmikil óánægja af þessu úti um land, og
sjerstaklega sökum þess, að þetta 2 kr.
daggjald nemur miklu meiru en sveitarfjelög þurfa að greiða meS sjúklingum í
öðrum sjúkrahúsum. Þar er hámarkið 400
krónur. Jeg efast um, aS fjárlögin geti
breytt ákvæðum eins og þessu í öðrum lög
um. og út frá mínu leikmannsviti sjeð.
hugsa jeg, að ef hreppsfjelög hefSu farið
í mál út af þessu, þá hefðu þau ekki þurft
að greiSa nema 50 aura á dag. Ef svo
færi, að þessu yrði breytt, breytist áætlun
um tekjur spítalans, og vænti jeg, að þetta
verSi tekið til athugunar.
Þá held jeg, að ekki sje fleira, sem jeg
þarf að svara hæstv. forsrh. (SE). Hæstv.
atvrli. (KIJ) tók vingjarnlega í þær brtt.
nefndarinnar, sem snerta lians umdæmi.
Það var sjerstaklega hækkunin til póstafgreiSslumanna utan Reykjavíkur, er liann
vildi ekki samþykkja, og bar hann því við,
að flestir póstafgreiðslumenn hefðu þetta
að aukastarfi. En þó svo væri, þá er þetta
svo lágt borgað, að ekki er hægt aS fá
góða menn fvrir lægra gjald. Póststjórnin
ætti auðvitað að spara útgjöld, eftir því
sem hægt er, en hún hefir nú bent á, að
fyrir lægju kröfur frá sumum póstaf-
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greiðslumönnum um mikla hækkun. Hæstv.
ráðherra (KIJ) gat þess, að máske mætti
sumstaðar sameina síma- og póststörf.
Nefndin hefir ekkert við það að athuga,
en það þarf ekki að vera nein mótbára við
hrtt. nefndarinnar.
Jeg þekki nú ekki persónulega nema til
fárra póstafgreiðslna, en þar, sem jeg
þekki til, veit jeg, að launin eru ekki há
í hlutfalli við peningaábyrgðina, sem á
póstafgreiðslumönnunum hvílir. T. d. hafa
póstafgreiðslumenn með 1000 kr. launum
100 þús. kr. veltu á ári, og auk 'þess þurfa
þeir ávalt að hafa liæfa menn við liendina allan daginn, sem afgreitt geta ávísanir og fleira, og sumstaðar, þar sem
skipaafgreiðslur eru, er óhjákvæmilegt fyrir þá að fá sjer aðstoð með köfhun. Það
er óhætt að fullyrða, að ríkið hafi hingað
til sloppið ódýrt með þessa starfsmenn.
Að öðru leyti var lítið að athuga við ræðu
hæstv. atvrh. (KIJ). Ilann var sammála
nefndinni um verklegar framkvæmdir og
aukningar á þeim, en þó sömu skilyrðum
hundið og hjá nefndinni.
Hæstv. ráðherra (Kl.J) kvaðst heldur
hafa kosið, að stjórninni iiefði verið sett
sjálfdæmi um. livaða símalínur væru lagðar, en nefndinni þótti samt rjett að láta
sinn íhlutunarrjett verða gildandi hjer.
Viðvíkjandi þessum lið væri ef til vill
rjett, að skilyrðið, sem nefndin annars
setur verklegum framkvæmdum. væri ekki
látið gilda hjer. Því eins og ríkinu her
skylda til að endurgreiða og borga af lánum, sem það hefir tekið, eins virðist það
vera skylda þess að borga af lánum, sem
það hefir í raun og veru tekið af því fje,
sem verja á til símalagninga samkvæmt
símalögunum. Framkvæmdir þessar allar
til samans nema eigi meira en um 290000
krónum, og er það ekki eins mikið og
áætlað er, að tekjuafgangur landssímans

verði samkvæmt þessu fjárlagafrv., eða
300000 kr. Það væri því ekki undarlegt,
þótt gerðar hefðu verið hærri kröfur en
nefndin hefir gert.
Háttv. þm. Barð. (HK) spurðist fyrir
um það, hvort tilætlunin sje, að allir símarnir verði lagðir í einu. Jeg hygg, að
ræða mín hafi ekki getað orðið skilin
á þann veg, að nefndin ætlist til, að
annaðhvort verði allar línurnar lagðar
eða þá engin. Þvert á móti telur nefndin
sjálfsagt, að stjórnin hagi þessu eftir
því, sem ástæður leyfa, því að það væri
mjög ranglátt að láta allar línurnar
bíða, ef fje vinst ekki til að leggja þær
allar. Stjórnin gæti eitthvað hlutast til
um, í hvaða röð línumar verða lagðar,
en nefndin telur, að þær línur ættu síst
að sitja á hakanum, sem fyrir löngu eru
ákveðnar í lögum og efni er fyrir hendi
á staðnum.
Þá kem jeg að því atriði, sem, þó að
undarlegt megi virðast, hefir helst orðið til þess, að fundið hefir verið að gerðum nefndarinnar. Það eru loftskeytastöðvarnar í Grímsey, Flatey og Húsavík. Mjer þótti skrítið, að háttv. 1. þm.
Eyf. (StSt) skyldi hyrja ræðu sína á
því að segja, að nefndin hefði gert sjer
grikk með þessu. Það var undarlegt
hljóð úr því horni, að telja það grikk,
að f jvn. vill reisa loftskeytastöð í Grímsey. (StiSt: Jeg þakkaði líka fyrir hana).
Nefndin leit svo á, að stöðina ætti að
reisa fyrir Grímseyinga. En eftir ræðum
háttv. 1. þm. Evf. (StSt) og annara,
hljóta menn að álykta, að stöðin eigi að
vera til vegna Siglfirðinga. Þetta getur
verið misskilningur hjá nefndinni, en
svona leit nefndin á málið frá upphafi
og hagaði tillögum sínum eftir því.
Háttv. 1. þm. Eyf. (StSt) vildi bera
brigður á, að þetta væri eftir ósk Gríms-
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eyinga, og bar fyrir sig orð þeirra
sjálfra, til þess að sanna hið gagnstæða.
En hann las ekki annað úr brjefinu en
það, sem fjell inn í ræðu hans. Jeg skal
því hjálpa honum og lesa upp úr brjefi
Grímseyinga, með leyfi hæstv. forseta,
hvað þeir vildu helst:
,,Eftir grandgæfijegar athuganir
höfum vjer komist að þeirri niðurstöðu, að heppilegra verði, að loftskeytastöð, sem standi í sambandi
við Grímseyjarstöðina. verði sett á
Siglufirði, þar eð vjer höfum fengið
glöggar sannanir fyrir því, að samband þangað verður að mun ódýrara
en samband við Húsavík, sem vjer
annars hefðum frekar kosið vegna
viðskifta vorra' ýmissa við þann stað,
og viljum því eindregið mælast til
þess, að loftskeytastöðin verði sett
á Siglufirði í sambandi við Grímseyjarstöðina“.
Þeir lýsa því með öðrum orðum hiklaust yfir, að æskilegast væri fyrir þá að
fá samband við Húsavík, en af því að
það yrði dýrara, vilja þeir ekki fara
fram á það, og kjósa þá heldur samband við Siglufjörð. Fjvn. hefir ekki
getað skilið orð Grímseyinga á annan
hátt, og telur því of mikið sagt af háttv.
1. þm. Eyf. (StSt), að það sje eindregin
ósk þeirra. að stöðin verði á Siglufirði.
Þetta er ekki óeðlilegt, ef stöðina á að
reisa fyrir Grímseyinga, því að mest
öll viðskifti þeirra eru við Husavík, og
einnig læknisvitjanir, sem hljóta að
verða miklum mun hagkvæmari, þegar
stöðin er komin upp.
Jeg skal geta. þess, að mjer fanst það
koma einkennilega fram hjá háttv. 1.
þm. Eyf. (StSt) og háttv. þm. Isaf.
(JAJ), er þeir lýstu því, hve ljelegt
og gersamlega ófulinægjandi landssíma-

samband er við Siglufjörð, og töldu það
sönnun fyrir máli sínu. Ef stöðin á að
koma Grímseyingum að notum, er það
mjög óþægilegt fyrir þá, sje landssambandið milli Siglufjarðar og Húsavíkur
ljelegt; mætti þá svo fara, að hún yrði
þeim gagnslaus mikinn hluta árs
Þá kem jeg að öðru aðalatriðinu í
þessu máli, en það er stöðin í Flatey. Sú
stöð þyrfti aðallega að hafa samband
við Húsavík. En ef fyrst þarf að sækja
til Siglufjarðar og þaðan aftur til Húsavíkur. munu allir sjá, hvílík hermdargjöf það er, eftir því, sem sambandinu
við Siglufjörð hefir verið lýst. Jeg vil
alls ekki mótmæla því, að það væri gott
fyrir sjávarútveginn að hafa loftskeytastöð á Siglufirði, en þessi stöð á aðallega að vera fyrir Grímseyinga. En Flatey er líka ágæt veiðistöð, og liggur þar
oft fjöldi skipa, sem hefði mikið gagn
af sambandi við Húsavík .og landssímann, umfram þarfir Flateyinga sjálfra.
Sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu er
eindregið meðmælt því fyrirkomulagi, er
nefndin leggur til, og vil jeg, með leyfi
hæstv. forseta, leyfa mjer að lesa upp
kafla úr fundargerð hennar:
,,------ Ut af þessu lýsir sýslunefndin yfir, að hún er eindregið meðmælt
því. sem breppsnefndin í Ilúsavíkurhreppi leggur til, að loftskeytastöð
verði sett í Grímsev, með millistöð
í Flatey og landtökustöð í Húsavík,
því augljóst er. að með því skipulagi
verður sambandið eyjabúum að langhagkvæmustum notum, bæði að því
er snertir viðskifti. læknishjálp og
fleira“.
Je<r tel sjálfsagt. að jeg geti ekki farið í fullkomna orðasennu við jafnnákunnugan mann sem háttv. 1. þm. Evf.
(StSt), en þá geri jeg ráð fyrir, að
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annar nefndarmaður, háttv. þm. S -Þ
(IngB), sje jafnkunuugur á þessuin sló'ð
um og geti hlaupið í skörðin fyrir mig.
Jeg þykist vita, að hann muni geta staðfest orð háttv. 1. þm. Eyf. (StSt) og liv.
þm. ísaf. (JAJ) um það, hve gagnslítið
sambandið milli Siglufjarðar og Húsavíkur er á sumrin.
Áður en jeg hverf frá þessu máli, vil
jeg benda háttv. 1. þm. Eyf. (StSt) á.
að frá sjónarmiði fjvn. væri miklu skiljanlegra og aðgengilegra, að hann bæri
f’ram tillögu um sjerstaka stöð á Siglufirði. En þessa afstöðu hans get jeg með
cngu móti skilið, þar sem jeg efast ekki
um, að hann vilji Grímseyingum jafnvel sem Siglfirðingum.
Jeg skal þá aftur snúa máli mínu til
h.æstv. atvrii. (KIJ). Hann mintist á
brtt. um hækkun á launum símamanna,
og hygg jeg, að hann hafi þar misskilið
orð nefndarinnar. Hann virtist skilja
ummæli hennar á þá leið, sem hún furðaði sig á því, að stjórnin hefði lækkað
þennan lið frá því, sem landssímastjóri
lagði til. En það var ekki þetta, sem
nefndinni kom kynlega fyrir heldur
hitt, að hæstv. stjórn skyldi ekki hafa
reiknað launahæðina rjett út eftir skrá
þcirri, er landssímastjóri hafði samið.
Hæstv. atvrh. (KIJ) virtist einnig ski’ja
till. nefndarinnar svo. að hún vildi bæta
við nýjum starfsmönnum, eftir tillögum
landssímastjóra. En þetta er misskilningur. Xefndin hefir einungis rniðað við þá
menn, sem nú starfa við símann. og þær
nýju starfskonur, sem nauðsvnlega þarf
að bæta við. ef aukning bæjarsímans í
Reykjavík verður samþvkt. Xefndin rak
strax augun í það, þegar hún las skjölin
frá landssímastjóra, að þar var gert ráð
fyrir mikilli hreytingu á starfsmannalialdi við símann, og var hún þegar

algerlega mótfallin því. Meðal annars var
gert ráð fyrir að stofna nýtt skrifstofu
stjóraembætti með 5000 kr. stofnlaunum og bæjarsímastjóraembætti með 3500
kr. stofnlaunum. Og auk þess, sem nefnd
in var mótfallin því að stofna þessar
stöður, telur liún algerlega rangt, a?
það verði gert með fjárveitingu í fjár
lögum, í stað þess að breyta launalögun
um í þá átt. Vill nefndin skjóta því til
hæ.stv. stjórnar að hafa gætur á, að yfir
menn slíkra stofnana laumi ekki nýj
um cmbaútuin inn í fjárlögum, helduj
s.ieu þau stofnuð með því að bera fran
brtt. við launalögin, svo að þingmenr
samþvkki þau vitandi vits.
Þá er brtt. frá hæstv. atvrh. (KlJ).uir
kc.up á liúsi við Garöskagavita. (Atvrh
KIJ: Jeg hefi tekið hana aftur). Xefndii
getur ekki tekið afstöðu til till. að svr
komnu, en mun fús á að ræða hana í
sambandi við fjáraukalögin, þegar þar
koma til umræðu.
Um þær 2 brtt. frá háttv. þm.. Dala
IBJ), er snerta þennan kafla, læt jeg
mjer nægja að lýsa yfir, að meiri hl
fjvn. er þeim mótfallinn.
i
Ræðu háttv. þm. Borgf. (PO) þarf
nefndin mjög litlu að svara. Þrátt fyrir
það almenna yfirlit, sem hann gaf, skild
ist mjer. að hann ætlaði ekki að leggjast á móti till. nefndarinnar um verk
legar framkvæmdir. Ræða hans var því
óþörf, nema hann hafi talið, að fjvn.
hafi farið of langt í þessu efni. Það má
vel vera rjett, sem hann tók frain, að
margir fleiri liðir en þeir, sem teknir
eru upp í fjárlögin, komi til útgjalda á
næsta ári, bæði samkv. þingsályktunum,
fjáraukalögum o. s. frv. En þetta kemur
fyrir á hverju þingi, og þingið hefir
jafnan talið gott, hafi það getað skilað
fjárlögunum hallalausum, og aldrei gert
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ráð fyrir sjerstökum upphæðum til þessara útgjalda.
Þá mintist háttv. þm. Borgf. (PO) á
borðfje konungs, og háttv. 2. þm. Reykv.
(JB) á gengisuppbót á launum sendiherrans í Kaupmannahöfn. Jeg vil levfa
mjer að benda háttv. þm. á, að það mun
venja hjá hverju ríki, sem hefir sendimenn í öðrum löndum, að greiða þeim
uppbót, ef dýrara er að lifa þar, sem
þeir eru, heldur en heima fyrir. Þeir,
sem eru þessu kunnugri en jeg, hæstv.
ráðherrar, geta borið um, hvort jeg
fer ekki rjett með þetta.
Háttv. 2. þm. Reykv. (JB) hafði það
eftir mjer, að jeg teldi skemtilegt verk
að vera í fjvn. Þetta er ekki rjett, en
jeg hóf mál mitt á því að segja, að það
væri vandaverk og vanþákklátt verk.
Hafi háttv. þm. ekki ætlað að segja
þetta, get jeg fyrirgefið honum strax, og
skal ekki fara lengra út í þá sálma.
Af orðum háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ),
um brtt. 'hans um bækkun á fjárveitingu
til berklaveikisvarna, skildist mjer, »að
tilgangur hans með brtt. væri annar en
jeg hafði búist við. Hann kveðst hafa
skýrslur, er sanni, að þessi útgjöld verði
miklu meiri en búist var við, og þurfi
því að hækka liðinn. Jeg verð þó að
halda fast við ósk mína um, að hann
taki þessa brtt. aftur að sinni og láti
hana ekki koma undir atkvæði fyr en
við 3. umr. Ef það er rjett, að upphæðin muni ekki hrökkva, þykist jeg vita,
að fjvn. muni vilja stuðla að því, að
fjárveitingin sje hækkuð, svo að áætlunin verði sem næst sanni. Og sje þetta
satt, verð jeg að furða mig á, að hæstv.
stjórn skuli ekki hafa lagt þau plögg
fyrir nefndina, er sanni það.
Þá var sami háttv. þm. einkanlega að
mæla fyrir brtt. sinni, að ríkissjóður

greiddi uppbót á kostnaði við vitabyggingar fyrir austan. Fjvn. hefir haft þetta
til meðferðar, og þó að háttv. þm. hafi
mælt vel fyrir tillögu sinni, hefir nefndin ekki sannfærst um, að þetta sje rjettmæt krafa. ÞaS var gert að skilyrði. þegar ákveðnir vitar voru reistir þar fyrir
austan, að hjeruðin skyldu gera hina
smærri á sinn kostnað. Og þó aS gerð væri
áætlun um. live mikið þessir vitar mundu
kosta, fólst engin skuldbinding í því, að
þeir yrðu ekki dýrari fyrir hjeruðin. Það
var ákveðið skilyrði, aS hjeruðin kostuSu
þessa vita að öllu leyti, ella fengju þau
ekki stærri vitana, og það getur ekki talist þingsins sök, þó að kostnaðurinn færi
fram úr áætlun. lláttv. þm. taldi það meðm.æli með till. sinni, að sum hjeruð heföu
ekki enn þá endurgreitt ríkissjóði kostnaS við samskonar vitabvggingar. Um þaö
er mjer ekki kunnugt; getur verið, að
stjórnin liafi lánað sumum hjeraðum fje.
en það er þá aðeins óinnheimt. og af
þeirri ástæðu kenuir ekki til mála að gefa
það upp, og livort það er öll upphæðin
eða lítill liluti liennar, skiftir ekki máli.
Ef háttv. þm. finst hann hafa orðið fvrir
vonbrigSum eða samningsrofum af hálfu
Eimskipafjelagsins. er ekki rjett. að ha.nu
snúi sjer til f.jvn.. heldur til þeirra, sem
samningana bafa rofið.
Iláttv. 2. þm. N.-M. (BH) þarf jeg fáu
að svara. Hann blóð miklu hóli á nefndina, sem mjög er vert að þakka. Jeg verð
að taka það fram fyrir liönd nefndarinnar. að það var síður en svo, að hún hefði
nokkra tilhneigingu til að láta þann veg,
er háttv. þm. ber svo mjög fyrir brjósti,
verSa útundan. En eins og jeg gat um, fór
nefndin algerlega eftir tillögum vegamálastjóra, og í þeim var þessi vegur ekki
nefndur til hækkunar. Nú segir háttv. þm„
að vegamálastjóri sje hlyntur þessum vegi,
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og skal jeg síst rengja það. Nefndin getur
þó ekki fallist á þessa brtt. að svo komnu.
því að liún sjer sjer ekki fært að fara
lengra en tillögur vegamálastjóra. en mæli
hann með henni, eru atkvæði nefndarmanna óbundin.
.Jeg hygg. að jeg liafi nú tæmt það, sem
jeg þarf að svara fyrir nefndarinnar liönd.
og vildi jeg óska, að umralðurnar gaúu
snúist um þau atriði, sem fvrir liggja. og
helst ekki niiirg önnur.

láandi dæmi það er upp á það, að þessi
uppliæð er ekki of há. Ilann reiknar:Laun
til skiifara 2000 kr„ skrifstofukostnaður,
hiti og ljós 600 kr., ritlaun 300 kr., og svo
keinur nákvæmlega sundurliðaður þingaferðakostnaður, 4 hestar í 12 daga, 5 kr.
á dag, 240 kr., kaup fylgdarmanns 120 kr.
og gisting 120 kr. Samtals 480 kr. Allur
embættiskostnaðurinn verður 3380 kr., en
stjórnin hefir gert þessum manni 2250
kr. til starfra-kslu embættisins.
Þegar þess er nú gætt, að sýslumaður
þessi er mjög sparsamur og allra manna
Porsætisráðherra (SE): Jeg skal játa samviskusamastur og nákvæmastur í allri
það, að mjer .fellur það illa, ef sýslumenn embættisfærslu sinni og getur látið fylgiog bayjarfógetar verða mjiig hart úti.
skjöl fylgja ölluin þessuin liðum, þá held
Þessum mönnum er trúað fyrir mjög jeg, að engum geti. dulist, að sýslumennþýðingarmiklum og ábyrgðarmiklum störf- irnir verði allhart úti, þar sem þeir verða
um. svo sem skatta- og tollainnlieimtunni, að borga mikið sjálfir af þessuni kostnaði.
ÍIv. frsm. (MP) þóttist ekki vita, hvað
og er því næsta mikilsvert, að þessir menn
hafi sæmileg laun. Mjer virtist satt að fælist í þessum kostnaði. Jeg held, að honsegja, að athugasemdir háttv. frsm. (MP) um hljóti nú að vera þetta ljóst, en jeg
um upphæðina til þessara manna væru á get talið upp stærstu liðina við starfheldur litlum rökum bygðar. Ilann ljet rækslu embættanna. Það er: leiga eftir
sjer nægja að vísa til þess, að mjög kunn- skrifstofu, ljós og hiti. þingaferðir, bækugur maður í stjórnarráðinu hefði talið ur og pappír og starfsfólk.
Þá sagði liann, að sjer væri ekki ljóst,
þau of há, og þetta taldi liann na»ga sönnun. Jeg held, að það sje nú ekki venja hvernig starfrækslukostnaðurinn væri gerðþessa háttv. þm. að byggja mjög á „Autori- ur upp á millum sýslnanna. Jeg skal játa
tetum“ ; hefir honum því sennilega orðið það, að þetta er hið mesta vandaverk, og
þungt um rökin, er hann varð að grípa til hefi jeg þar lítið hróflað við grundvelli
þessa.
þeim, er fyrverandi stjórn liefir lagt. Að
Enda sýndi sá listi, sem jeg las upp því er Dalasýslu snertir, sem háttv. frsm.
hjer í gær, að ákvæðum launalaganna um (MP) mintist á, er einungis reiknað hús,
skrifstofukostnað sýslumanna er ekki full- liiti og ljós og kostnaður af þingaferðum,
nægt. Því að 11. gr. launalaganna verður alls 765 kr., og liygg jeg, að flestum komi
ekki skilin öðruvísi en svo. að þessi kostn- saman um, að þetta sje ekki of hátt. I
Strandasýslu er skrifstofukostnaðurinn
aður eigi að greiðast utan við launin.
Jeg las þá einnig upp skýrslu frá sýslu- 1440 kr.. enda auðvitað meira að gera þar
manninum í Snæfellsnes- og Hnappadals- en í Dalasýslu. syo gert er ráð fyrir, að
sýslu um embættiskostnað lians. en jeg sýslumaðurinn þurfi einhverja skrifstofuskal nú endurtaka þetta, sökum þess, hve aðstoð.
Alþt. 1923, B. (35. löggrjafarþlngj.
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Kostnaðurinn í Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, Húnavatns-, Skagafjarðar og
Skaftafellssýslum mun vera mjög líkur.
og er þar settur 2250 kr. Er þá gert íáð
fyrir, að þeir komist af með
skrifara.
Ef laun y2 skrifara í þessum sýslum eru
áaúluð 1500 krónur, þá eru rúmar 700 kr.
eftir til alls annars kostnaðar, og er auðsætt, hvað rlfiega það cr áætlað. Árnessýslu eru aúlaðar 3115 kr.. og mun það
s'st of mikið.
Er því auðsætt, að stjórnin liefir hjer
sýnt hinn mesta sparnað. enda eru sýslumennirnir mjög óámegðir og kvarta sáran
undan því, hve hart þeir verði úti. Er
þess og að gæta, að þeir ui ðu einna harða-t úti við launalagabreytinguna. Mörg
embaútin, sem áður þóttu einna et'tirsóknarverðustu embætti í landinu. svo
sem bæjarfógetaembættin á Akureyri.
Seyðisfirði og Isafirði, eru nú orðin einhver vcrstu embaútin. Þetta stafar af þv'.
að svo að seg.ja allar aukatekjur þessara
cmbætta fara nú í ríkissjóð. en liins vegar
við þau mikil útgjöld og mörg þeirra
mjög erfið. IIv. frsm. (MP) spurði, hvers
vegna stjórnin hefði þá ekki sett liærri
uppliæð inn í fjárlagafrv. Jeg gat þess í
gær. að það hefði stafað af því. að mjer
hefði ekki unnist tími til að fara nema
einu sinni yfir fjárlagafrv., sökum skyndilegrar utanfarar minnar.
Þá vil jcg víkja að landhelgisgæslunni.
Ástæðan til þess. að ekki var sett liærri
upphæð til hennar en í fjárlagafrv. stendur, var sú sama og jeg tók nú síðast fram.
Auk þcss vissi jeg ekki þá, hvort verða
mundi úr aukningu landhelgisgæslunnar
af Dana hálfu. Geymi jeg mjer rjett til
að koma fram með brtt. síðar um þetta.
en jeg veit. að þessi upphæð er of lág.
Kostnaður þessi var í fyrra kr. 70248.17.

og minni veröur hann auðvitað ekki nú,
enda þött í engin skipakaup verði ráðist,
hvað þá heldur þá. En jeg lýsi því yfir
hjer, og hefi gert það áður, að jeg álít,
að hjer megi síst spara, og vil jeg leggja
hina mestu áherslu á, að landhelgisgæslan
veiði sem best. Er jeg mjög þakklátur liv.
þm. Borgf. (PO) fyrir hans mikla áliuga
í þessu máli, og veit jeg, að starfs hans í
þágu þessa máls verður lengi minst með
miklu þakklæti.
I't af brtt. frá háttv. minni lil. fjvn.
(BJ) vil jeg geta þess, að maður þessi,
Kristján Jónasson, sein háttv. minni hl.
leggur til, að verði veittar 1500 kr. kom
til mín og baö mig að bæta sjer tjón það,
sem hann hefði orðið fyrir. Jeg gat auðvitað ekki tekið beiðni lians til greina, þar
sem engin lög eru til. sem leyfa slíkt. En
jeg vil mæla með því, að manni þessum
verði að einhverju bætt upp tjón hans,
því að öll sanngirni mælir með því. þó.að
lagaheimild sje engin til þess.
I’m spítalann á ísafirði vil jeg taka
fram enn, að jeg álít, að rjett sje að veita
annaðhvort alla upphæðina eða ekkert. Ilitt,
að veita ekki nema nokkurn hluta upphæðarinnar, cr ekki til annars en þess að
teyma bæjarfjelagið út í kostnaðarsamt
fyrirtæki, sem svo verður því ef til vill ofviða. ef svo skyldi fara, að það fengi ekki
meiri styrk úr ríkissjóði. En sökum fjárhagsins tók stjórniu ekki þessa fjárveitingu upp. Annars eru öll þessi spítalamál
hjer hin mestu vandræðamál. Þörfin er
mikil. en fjeð vantar. En þó er það
Kleppsspítalinn, sem jeg hygg, að sje mest
áríðandi að veita fje til. Ilefir verið lagt
til hans 150 þús. kr., en eftir byggingaráætlunum húsagerðarmeistara ríkisins, sem
eru tvær, er önnur áætlunin yfir 400 þús.
kr.. en hin hátt á 4. hundrað þús. kr. Er
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hin mesta nauðsyn á byggingu Ivleppsspítalans, enda loforð fyrir, að hann verði látinn ganga á undan öðrum byggingum, sem
auðvitað verður haldið.

Þorleifur Jónsson: Við þennan kafla
fjárlaganna eru 2 brtt., sem snerta mitt
kjördæmi, og þó að fjvn. hafi einróma fallist á þær, og auk þess liáttv. frsm. (MP)
stutt þær í framsögu sinni, ætla jeg samt
að fara um þær nokkrum orðum. Fyrri
brtt. er um að hækka tillag til sýsluvega
um 5 þús. kr., og er ætlast til, að sú hækkun. þ. e. þessar 5 þús. kr„ gangi til vegarin
frá Höfn í Hornafirði. Liggur sá vegur
um blaut mýrlendi og er nú víða sokkinn
niður í mýrina; enda var og sparað til
hans í upphafi og var liann víða of lágur.
Ofaníburður er enginn í grendinni og
verður að fá hann langt að; er því viðhaldið mjög kostnaðarsamt. Þrátt fyrir
það, að sýslusjóður hefir árlega nú síðustu árin veitt nálægt 1000 kr. til viðhalds
vegarins, liefir það eigi hrokkið til annars en að gera við verstu ófærurnar. Sýslunefndin sjer því eigi annað fært en að
reyna að fá lán til endurlagningar vegarins, sem mun kosta um 10 þús. krónur.
Því varð það að ráði, að jeg mæltist til
að helmingur þessa kostnaðar greiðist úr
ríkissjóði, og bar því fram þessa brtt. við
fjárlögin; og er það nú með samþykki
vegamálastjóra, sem álítur rjettmætt, að
hjer sje hlaupið undir bagga. Sýslan er
auk þess ekki betur stæð en svo, að henni
er nauðsyn að fá styrk til að standast
þennan kostnað. og svo er liitt. að í raun
og veru ætti þessi vegur fremur að vera
flutningabraut en sýsluvegur, þar sem
hann liggur frá kauptúni upp á þjóðveginn; er hann í þessu efni t. d. alveg hliðstæður Hvammstangabrautinni í Ilúna-

vatnssýslu. Ilefði ef til vill verið rjettara
að bera fram brtt. þess efnis, aö taka
þennan veg upp í tölu flutningabrauta, en
jeg hefi þó horfið frá því að sinni og læt
mjer nægja, ef fæst þessi fjárveiting, sem
brtt. fer fram á, gegn auðvitað jafnmiklu
framlagi úr sýslusjóði.
Þá kem jeg að hinu atriðinu, loftskeytastöðinni í Oræfum. I símalögum frá 1917
er að vísu ákveðið, að sími skuli lagður
milli Ilornafjarðar og Víkur í Mýrdal. En
þar sem búast má við. að langur túni líði
áður en öll þessi lína verði lögð sunnan
um landið, munu menn verða að sætta sia'
við loftskeytastöðvar á nauðsynlegustu
stöðunum í bili. Xú hefir þegar verið
reist stöð á Síðunni; en engu minni nauðsyn er að fá loftskeytastöð í Öræfum.
vegna þes.s, að þetta hjerað er með þeim
allraafskektustu á landinu og nær einangrað frá samneyti við öll önnur hjeruð.
Þurfi að vitja læknis þaðan, fara t. d. 2
dagleiðir til þess. og svo er um fleira.
Þarna er því hin mesta þörf á firðsambandi við næstu lijeruð.
Verslunarviðskifti hafa Öræfingar mest
í Vík í Mýrdal og fá vörur fluttar með
,,Skaftfellingi“. Mvndi firðsamband geta
greitt mjög fyrir slíkum flutningum, þar
sem hægt yrði að sínia til Víkur um það,
livenær lægi er við sandana. og með því
sætt bestu tækifærunum að koma flutningi
á land. Þetta er svo augljóst, að ekki þarf
frekari skýringar við.
Ymislegt fleirá má telja því til gildis,
að stöð verði reist í Öræfum. Fram undan
söndunum eru ágæt fiskimið, og er alkunnugt, hversu togarar eru þar nærgöngulir, skafa þar svo að segja daglega
imtninn alveg uppi í landsteinum. Ef nú
loftskeytastöð væri þarna austur. mundi
oft auðveldara að liafa liendur í liári söku43*
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rlólganna. Þá eru skipströnd alltíö við
sandana, og liggur þá í augum uppi,
liversu mörgum það gæti orSið til hjálpar,
ef hægt væri að koma fregnum um það
þegar í stað þangað, sem hjálpar væri að
vænta. — Það hefir enn þá ekki verið
nefnt. hvar stöðin ætti að vera í Oræfunum. Jeg vil geta þess nú, að jeg hygg liana
l inghest setta á Fagurhólsmýri. Ari hreppstjóri Ilálfdánarson og synir hans hygðu
ágæta rafmagnsstöð á síðasta sumri; er
afl liennar notað til suðu. ljósa og hilunar á háðum heimilunum á Fagurhólsmvri.
en samt er þar na*gilegt af'l afgangs til
framleiðslu raforku þeirrar, sem loftskeytastöðin þarfnast. Mundu því sparast þau
útgjöld. sem leiða af því að framleiða
raforkuna með olíuvjelum.
Iláttv. þm. V.-Sk. (LII) gat um það í
gær. að stöðin á Síðunni a»tti aðeins að
vera til bráðabirgða. Jeg er alveg sömu
skoðunar um þetta atriði; það verður að
leggja símalínur síðar sunnan um landið.
til að hæta hið ófullkomna símasamband
milli Reykjavíkur og Seyðisfjarðar eða
Austurlands yfir höfuð. Þrátt fyrir það.
þó að loftskeytastöðvar sjeu hetri en ekkert í þessu tilliti, er talsímasambandið
miklu þægilegra heldur en skeytasendingar aðeins. sem eru miklu erfiðari til afnota. Hitt er annað. að ef á að hlíta við
loftskeytastöðvar um langan tíma. þá tel
jeg nauðsynlegt, að loftskeytastöð verði
einnig reist á Austurlandi. Vænti jeg þes>,
að háttv. deild fallist fúslega á þessar brtt.
mínar, ekki síst er fjvn. hefir samþykt
þær báðar, og tef jeg svo ekki umræðurnar í þetta sinn með lengri ræðn.

Ingólfur Bjarnarson: Hv. frsm. fjvn.
(MP) hefir að vísu tekið að mestu leyti
af mjer ómakið. en þó ætla jeg að fara
nokkrum orðum um byggingu loftskeyta-

stöðva, sein fjvn. liefir lagt til, að reistar
yrðu í Grímsey og Flatey með landtökustöð á Ilúsavík. Xauðsyn Grímseyinga á
því að fá loftskeytasamband við land er
augljós öllum mönnum. Þeir liggja langt
norður í reginhafi. sambandslausir við umheiminn lengst af, læknislausir og ósjálfhjarga í verslunarsökum. Öem dæmi þess
get jeg nefnt. að nýlega voru sendir 2
mótorbátar til Grímseyjar frá Ilúsavík,
hlaðnir vistum og annari björg til eyjarbúa, því verslun er engin í Grímsey,
nema útihú nokkur frá Ilúsavík, og verslunarviðskifti sín að öðru leyti hafa þeir
við Ilúsavík nær öll. Þá er Flatey á Skjálfandaflóa. Er líkt á komið með hana og
Grímsey. Strandferðaskip koma þar ekki
og afarörðugt að ná til annara sveita landleiðina frá Flateyjardal, sökum fjarlægðar og að yfir fjöll er að sækja. T. d. kemur sóknarprestur sá, er þar á annexíu, aldrei þangað á vetrum, eða að minsta kosti
er það undantekning. Læknis vitja þeir
ætíð til Húsavíkur og öll þeirra verslunarsambönd eru þar. I Flatey munu búa
um 120 manns.
Þá má liins vegar geta þess, að Flatey
er þannig sett, að þar gæti verið ágætis
fiskiveiðastöð. Fengist þar reist loftskeytastöð á eynni, myndi útgerðin að sjálf;ögðu vaxa þar stórkostlega. Þar sem nú
ríkið á eyjuna alla, mundi ríkiseignin aukast að stórum mun við það. að loftskeytastöð yröi reist þarna. því það mundi verða
til þess, að þar yrðu framfarir miklar í
hvívetna.
Fjöldi fiskiskipa er árlega í nánd við
eyna. fiski- og síldveiðaskip, sem mikið
mundu nota skeytastöð, ef hún væri þar
til. .Jeg vona, að háttv. þingd. sje Ijóst
af þcssu. er jeg hefi sagt, að full nauðsyn bei til, að þarna sje reist loftskeytastöð samliliða og í Grímsey, og leit fjár-
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veitinganefndin svo á, að landtökustöðin
kæmi hvorugri eynni að vcrulegu gagni,
nema hún yröi reist í Húsavík, vegna liins
nána sambands og viðskifta, sem þar er
á millum. Það hefir nú verið sótt af
kappi miklu af liendi Siglfirðinga, aö landtökustöðin yrði reist þar, enda er það lieldur engin nýlunda, þótt þeirra mál sjeu
sótt af kappi miklu hjer á þinginu. Jeg las
það nýlega í blaði þeirra Siglfirðinga, aö
þeir hefðu í vetur sent einn sinn vaskasta
mann út til Grímseyjar, til þess að fá
eyjarskeggja þar til að fallast á það, að
landtökustöðin yrði reist á Siglufirði. af
því vitanlegt var, að Grímseyingar höföu
óskað landtökustöðvarinnar á Húsavík. Þó
tókst þessi för eigi betur en svo, aö það
kemur ljóst fram í brjefi því, er háttv.
frsm. (MP) las upp frá þeim, að þeir
kjósa stöðina langhelst á Húsavík. Geta þó
allir skiliö, undir hvaöa skilyrðum brjefið muni vera samið. Hefir þessi ,agitation'
því komið að litlu haldi.
Mjer kemur það undarlega fyrir, að því
skuli vera haldiö fram, og haft eftir landssímastjóra, aö landtökustöðin inundi verða
ódýrari á Siglufirði en Húsavík, og þá
sjerstaklega að því er reksturinn snertir.
Þetta þykir mjer allkynlegt. Sýslumaðurinn á Húsavík liefir skýrt mjer frá, að
landssímastjóri hafi í viðtali við sig í fyrra
talið, að mjög heppilegt mundi einmitt
vera að hafa stöðina á Húsavík, og miklu
betra en á Siglufirði. Enda er það öllum
kunnugum vitanlegt, að vinna og annað,
sem kaupa þarf, er eflaust liálfu dýrara á
Siglufiröi en Húsavík. En eftir því, sem
háttv. 1. þm. Eyf. (StSt) skýrir frá, á
kostnaðarmunurinn að felast í því, aö
enginn lærður loftskeytamaður sje á Ilúsavík og stöðvarstjórinn við landssímann þar
geti ekki lært þessi fræði, sökuni aldurs,
skilst mjer. Verði því ekki hægt að sam-

eina starfið við landssímastöðina, lieldur
verði að ráða til þessa annan mann. A
þessum rökum er svo þessi kostnaðargrýla
reist, sem er algerlega villandi og ástæöulius. Verö jeg að segja, að þó það sje tekin sem góð og gild vara, aö stöðvarstjórinn s.je óheppilegur til að læra þessa hluti,
þá vill svo vel til, að liann á 2 uppkomin
börn, sem starfa við landssímastöðina.
Mundu þau að sjálfsögðu vera ágætlega
fallin til að læra loftskeytastarfið, þar
sein þau eru sjerstaklega efnileg og njóta
besta orðstírs. Ilúsrúm hefir og landssímastöðin mjög gott og nóg til þess að starfra‘kja hvorttveggja.
Vitanlega verður kostnaður því samfara
aö láta mann læra loftskeytafræði; en þetta
er líka sá eini aukakostnaður, sem af því
leiddi, að stöðin yrði reist á Húsavík. Þar
eiu bæði vinnulaun og flest annað stórum
ódýrara en á Siglufiröi. A Húsavík er
nægilegt og ódýrt rafafl til rekstrar loftskeytastöðvar, en á Siglufirði er síöur en
svo. Þar er raflýsingarstöðin mjög oft í
ólagi, vegna vatnsskorts. Jeg er því í engum vafa um, aö er tímar líða, mundi rekstur loftskeytastöðvar miklum mun ódýrari
á Húsavík en Siglufirði. Tveir liáttv þm.,
1. þm. Eyf. (StSt) og þm. ísaf. (JAJ),
gerðu mikið úr þýðingu landtökustöðvarinnar á Siglufirði fyrir fiskiveiöarnar og
alla útgerðina þar, nefnilega, að skeytin
ba-rust tafarlaust frá Grímsey til Siglufjaröar. Held jeg, að þeir hafi gert alt of
mikið úr þessu. Það, sem jeg lield, að aðallega sje um aö ræða fvrir útgerðina, er að
fá daglega, eða því sem næst, skýrslur úr
Gríinsey um afla og liorfur fyrir fiskigöngur. Hitt liehl jeg að síður geti komið
til mála, að Grímseyingar geti á liverri
stundu sagt skipunum, livert þau skuli
halda í það og það skiftiö. Og líeldur mun
þaö sjahlgæft, livort sem er, að veiði sje
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sjerstaklega í kringum eyna. Þessar daglegu aflaskýrslur mundu koma að sama
haldi, þótt þær gengju yfir Ilúsavík, þrátt
fyrir smátafir á leiðinni.
Þá má benda á, að fjöldi skipa er að
staðaldri við veiðar austur hjá Langanesi
og Sljettu. og fyrir þau er stöðin miklu
betur sett á Húsavík. Þá er enn fremur
bátaútgerð mikil frá Ilúsavík, sem sækir á
inið nærri Grímsey, og er þeim nauðsyn á
greiðu sambandi við eyna.
Það, sem atliugaverðast er við að setja
landtökustöðina á Siglufirði, er vitanlega,
hve landssímasambandið er ómögulegt við
Siglufjörð, einkuin á sumrin, og hefir hv.
þm. ísaf. (JAJ) lýst því greinilega. Og
það væri sannarlega fáránleg tilhögun, ef
skeyti úr Flatey til Húsavíkur þyrfti að
senda yfir Siglufjörð og Akurevri, sem
yrði til þess, að þau kæmu ekki fram fyr
en máske seint og síðar meir.
Jeg þykist nú hafa sýnt, að símasamband eyjarskeggja úr báðuin þessum eyjum er best komiö, ef landtökustöðin verður reist á Ilúsavík. En sje landtökustöðin
á Siglufirði. verður sambandið áreiðanlega
meira í orði en á borði fyrir þá. Má ekki
miða við Jiað, þó Siglfirðingar sjeu háværir í kröfum sínuin, heldur verður að
taka tillit til þess, hvernig best verður
sjeð fyrir þörf eyjarskeggja, því jeg tel
hiklaust, að fyrst og fremst beri að taka
tillit til þess, og þar næst, að stöðvarnar
komi að sem almennustuin notum. Vona
jeg því, að háttv. deild liafi sannfærst iim.
hversu sjálfsagt er að reisa landtökustöðina á Ilúsavík, og orðlengi jeg ekki meira
iini þetta atriði.
En úr því að jeg stóð upp á annað borð.
;etla jeg að nota tækifæiið til að þakka
hæstv. atvrli. (KIJ) fyrir undirtektir lians
uin Vaðlaheiðarveginn, en jeg ætla ekki
að tefja tímann með því að liefja um-

ræður um það mál. Það er svo ljóst orðið af ræðu liæstv. atvinnumálaráðherra og
upplýsinguin vegamálastjóra.
Atviimumálaráðherra (KIJ): Það eru
nokkrir liv. þingmenn, sem jeg þarf að
svara, og get jeg ekki gert að því, þó þeir
sjeu ekki allir viðstaddir. Háttv. 2. þm.
Eeykv. (JB) virtist ætla að fara að vekja
upp aftur eldhúsdagsumræður, er hann
fór að tala um kolakaup landsstjórnarinnar. Það mál skýrði jeg á laugardaginn
eð var og fer ekki að endurtaka það aftur
nú. Ilann virtist álíta, að slík kaup til
landsins þarf'a ættu að ganga gegnum
Landsverslunina. Jeg lít svo á það mál,
að eftir þingsályktun, sem samþykt var á
síðasta þingi. vanti alveg heirnild til þess.
En geti liáttv. þm. (JB) sannfært mig
um, að það sje eindreginn vilji þingsins
nú, að þannig skuli vera farið að, skal jeg
fúslega taka það til greina og liegða mjer
samkvæmt því eftirleiðis.
IIv. þm. Y.-Sk. (LII) varpaði til mín
þeirii spurningu, hvort jeg væri horfinn
frá því ráði að strengja síma um Suðurland. Yitanlega hefir mjer aldrei komio
það til hugar, enda þarf lagabreytingu til
þess að hivtta þeirri símalagningu, þar sem
hún er lögskipuð. Hitt þykir mjer líklegt,
að loftskeytastöðin, sem nú er komin á
Kirkjuba-jarklaustri, og væntanleg önnur
loftskeytastöð í Oræfiun, verði til þess að
seinka framkvæmdum í því máli. Og með
það fyrir augum, að alllangt verði þess
að bíða, að .sínmsamband komist á um
Skaftafellssýslurnar, finst mjer ekki nema
sanngjarnt og rjettlátt, að sýslubúar verði
ekki látnir bíða þess miklu lengur, að reist
verði hjá þeim önnur loftskeytastöð. En
auðvitað má gera ráb fyrir, að sími verði
lagður þangað einhvern tíma síðar.
Þá lagði hv. þm. Barð. (HK) þá spurn-
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ingu fyrir mig, hvort það væri ætlunin, að
fylgt verSi þeirri röð um sím il.igningar,
sein nefndin gerir ráð fyrir. Jeg býst við,
aö stjórnin verði að hlíta því. Raunar finst
mjer, að 4. liöurinn t. d. ætti að komast
ofar. Hitt tel jeg ekki geta komiö til mála.
að þó fje verði ekki fyrir hendi til allra
þeirra framkvæmda, sem gert er ráð fyrir.
að þá verði engin lína lögð. Og þá mun
engum blandast hugur um það, að rjett
sje að taka fyrst fyrir þann eða þá, sem
efstir eru.
Jeg hefi ekki ástæðu til að svara hv.
frsm. (MP) mörgu, þar sem enginn verulegur ágreiningur hefir orðið milli mín og
fjárveitinganefndar um þann lið, þó hann
sje annars sá liöur í fjárlögunum, sem
helst heyrir undir mig. Háttv. frsm. hjelt
því fram, að þó lækka mætti laun einstakia
póstafgreiðslumanna, væri ekki hægt að
lækka liðinn yfirleitt. Jeg býst við, að
ýmsir póstafgreiðslumenn muni krefjast
launahækkunar, en geri ekki ráð fyrir, að
þær kröfur veröi teknar til greina. En þar
sem fyrir getur komið, að fjölgað verði
póstafgreiðslumönnum, hefi jeg ekkert á
móti því, að liöurinn haldist óbreyttur.
ITv. frsm. (MP) hjelt því fram. aö þessar
stöður væru yfirleitt ver launaðar en aðrar sambærilegar stöður, og taldi því til
sönnunar, hversu mikil peningaábyrgð
hvíldi á póstafgreiðslumönnunum. Þetta
er líka satt um suina þeirra, en aðra mætti
nefna, sem fullhátt munu vera launaðir,
án mikillar peningaábyrgðar. Gæti jeg
tilnefnt nokkur dæmi, án þess þó, að jeg
vilji draga fram nokkur nöfn. Einn þeirra
hefir t. d. 1500 kr. í laun, en þar er póstávísanafjeð um 16000 kr. á ári; annar
hefir 800 kr. í laun. með 11000 kr. ábyrgö,
og sá þriðji, sem hefir 600 kr. í laun. hefir ekki ábyrgö á einum einasta eyri. Jeg
vil ekki tilgreina fleiri, en finst sýnilegt

að spara megi nokkuö á þessum liðiun. Og
þar sem þessir menn hafa sennilega fengið
liærra kaup vegna dýrtíðarinnar, er það
engin sanngirni gagnvart öðrum starfsinönnum í íkisins, að þeir einir fái i',
liakla fullum launum, þar sem aðrir embættismenn fá dýrtíðaruppbótina talsvert
lækkaða.
Þá var þaö loftskeytastöðin í Grímsey.
Ilún er aðallega bygð fyrir Grímseyinga,
og því eðlilegt, aö sambandið veröi við
Ilúsavík, þar sem þeir liafa mikla verslun
og viðskifti við þann kaupstaö, en ekki við
Siglufjörð. Jeg ætla samt að láta þetta
afskiftalaust, þótt mjer dyljist ekki, að
skýr rök liggi til þess að liafa stöðina á
Ilúsavík. En landssímastjóri talaöi rjett
nú við mig í síma og tjáði mjer þá skoðun
sína, að óheppilegt eða jafnvel meiningarlaust væri að hafa móttökustöðina í Húsavík. Kostnaðurinn, sem af því leiddi, væri
afarmikill, en hins vegar lítill, eða jafnvel enginn, ef stöðin yrði reist á Siglufirði, því þar væri bæði hús og mannafli
nógur fyrir liendi. Og ef liún yrði ekki
þár. þá var það hans tillaga, að hún yrði
sett á Akureyri, því þar væri líka alveg
kostnaðarlaust að hafa móttökustöðina og
samband þaðan altaf greiölegt til Húsavíkur og ábyggilegt. Annars væri vafalaust
heppilegt, ef f.je væri fyrir hendi, að fá
fjórðu stöðina á Siglufirði. En fyrst stöðin
í Grímsey á að byggjast með hag eyjarskeggja fvrir augum, verður að sjá til
þess. að hún komi þeim að gagni.
Þá held jeg, að ekki sje fleira, sem jeg
liafi ásta>ðu til að atliuga við ræðu háttv.
frsm. (MP), en vildi levfa mjer, áður en
jeg lýk máli mínu, að fara snöggvast út
fyrir verksvið mitt og leggja liðsyrði einni
brtt. minni liluta fjvn. (BJ). Hann virðist hvort sem er standa þar einn uppi.
Þetta. sem mig langaði til að minnast á,
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var viðvíkjandi útgáfu manntalsins fiá
1703. ÞaS er tiltölulega stutt síðan rnönnum var alment kunnugt um þetta stórmerkilega lieimildarrit. Haföi það um
langan aldur verið geymt í leyndarskjalasafninu í Kaupmannahöfn, en er nú lánað hingað upp, og er því sem stendur
lijer. Þó er víst, að einstaka eldri sagr.fræðingar hafa vitað um það, því þeir
hafa ekki ósjaldan vitnað í það, en síðan
það var uppgötvaö, hafa -ættfræðingar og
sögumenn sótt mjög að því. Ritið er mjiÍL.
nákvæm og merkileg skrá yfir alla íbúa
landsins 1703. Þeir eru tilgreindir með
nafni, aldri, stöðu og lieimili. Þar er tilgreindur ómagafjöldi og niðursetninga í
hreppum og á lieimilum, o. s. frv. Jeg
þykist þess fullviss, að livert einasta land,
sem væri svo heppið að eiga slíkt rit sem
þetta, fullra tvö hundruð ára gamalt,
mundi kosta kapps um að gefa það út.
Það er fyrst og fremst hrein gullnáma
fyrir ættfræðina, þá fræðigrein, sem hjer
hefir orðið þjóölegust og mest veriö stunduð frá fornu fari og heita má, að sje grundvöllurinn undir allri sögu vorri. Þá fær
maður af riti þessu nána vitneskju um,
hver nöfn liafi verið algengust á landi
voru um þetta leyti. Auk þess gefur ritið
Ijósa hugmynd um efnahag landsins og afkomu á árunum áður en bólan tók ac
geisa. því bæði eru þurfalingar og niðursetningar tilnefndir, og gefur því glögga
hugmynd um sveitarþyngslin þá, og þar að
auki víða nákvæmt framtal búfjenaðar
manna. Það er því sýnilegt. að handritið
er hið ágætasta heimildarrit. ekki aðeins
að sögu vorri og a'ttfræði. heldur einnig
fyrir hagfræði vora. Jeg býst ekki við, að
þessu riti, með nauðsynlegum skýringum,
verði komið iit í fljótu bili, en vænti
þess þó af háttv. deild, að hún sjái það

sóma sinn að byrja á því að veita styrk
til útgáfu þessa gagnmerka safns.

Sveinn Ólafsson: Háttv. frsm. (MP)
óskaði þess, að jeg frestaði til 3. umr.
brtt. minni um hækkun framlagsins til
berklavarna. Jeg get svarað því, að jeg
er ekkert mótfallinn þeim fresti, til þess
að nefndinni gefist kostur á að athuga
það mál. Býst jeg við því, að hún komist
þá að þeirri niðurstöðu, að ekki einu sinni
120000 kr. geti talist fullnægjandi til
þessa. I oröum háttv. frsm. (MP) virtist
liggja vefenging á því, að jeg liafi Jmrið
eftir sönnum lieimildum við áætlun uppliæðarinnar, og vil jeg í tilefni af því
geta þess, að jeg liefi leitað mjer skýrslna
úr sex sýslum, um, livað mikið fje hafi
verið greitt í þessu skyni á næstliðnu ári.
Taldist það liafa verið 54000 kr. úr þessum sýslum. Annars vil jeg ekki orðlengja
þetta frekar; brtt. er borin fram til að
benda háttv. fjvn. á þennan lið, sem er
bersýnilega of lágt áætlaður, en það liefir
áhrif á tekjuliallann, og því nauðsynlegt
að það komi ekki of seint í ljós.
Þá vil jeg fara nokkrum orðuin um
brtt. mína viðvíkjandi greiðslu úr ríkissjóði á aukakostnaði við byggingu innsiglingarvitanna við Berufjörð. llv. frsm.
lýsti yfir því, að liann teldi ekki sanngirni mæla með henni, og furðar mig þó á
því. að nefndin skuli telja það ósanngirni. þar sem það er kunnugt, að á síðasta þingi voru veittar í fjárlögunum 3000
kr. til Vatnsnesvitans í Keflavík. Stóð þó
líkt á með liann og vitana austur frá;
hvorii tveggja áttu í upphafi að byggjast
af hjeruðunum einum, án hjálpar ríkisins.
Og þar sem endurgreiddur liefir verið
úr ríkissjóði ’ý kostnaðar við byggingu
þess vita, á Vatnsnesi, þá sýnist full
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sanngimi mæla með því, að byggingarkostnabur Berufjarðarvitanna verði endurgreiddur aö %, eins og farið er fram á.
Að þessir vitar urðu svo dýrir, stafar
eingöngu frá atvikum, sem hjeraðinu voru
ósjálfráð og reyndar með öllu óviðkomandi. Mikið af kostnaðinum lá í því, að
ekki varb bygt úr sementi, sem flytjast átti
frá Danmörku til Berufjarðar fyrir ákveðinn dag, en kom eigi fyr en nokkrum vikum síðar. Varð því að bvggja úr sementi,
sem varð nær þriðjungi dýrara og fengið
frá Reykjavík og ýmsum stöðum eystra.
En að vísu kom ódýra sementið síðar og
varð að liði við aðrar byggingar ríkisins.
Hitt er líka lijeraðinu óviðkomandi, að
sett voru upp dýrari ljóstæki í Hrómundareyjarvitann en ráðgert var, þegar hjeraðið tók að sjer kostnaöinn við bygginguna, til að spara rekstrarkostnaðinn. Og
þó háttv. frsm. (MP) telji enga sanngirni
að endurgreiða nokkurn hluta byggingarkostnaðarins, þá munu flestir aðrir álíta,
að full sanngirni mæli með því, að fjárhæðin verði greidd, enda eru fordæmi fyrir slíku, þar sem síðasta þing veitti fje til
Keflavíkurvitans, og hafbi áður veitt fje
að öllu til tveggja annara innsiglingarvita.
Ekki þarf heldur að telja þessa fjárveitingu ósanngjarnlega af því, að SuðurMúlasýsla þiggi svo mikið fje úr ríkissjóði
til annara lduta eða greiði honum svo lítið í tekjur. Hlutfallið er hjer einmitt öfugt, svo sem jeg áður hefi sýnt. Sýslan er
eitt allra tekjuauðugasta lögsagnarumdæmi
landsins, en nýtur minna styrks af ríkissjóði til vega og annara framkvæmda en
flest önnur hjeruð. Vil jeg þó ekki orðlengja þetta meira, því að allir geta
glöggvað sig á því í landsreikningi og
fjárlögum.
Að öðru leyti ætla jeg livorki að lofa
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

nje lasta háttv. fjvn. og hennar verk;
veit jeg, að hennar starf hefir verib erfitt
nú, ekki síður en áður, og ekki við öðru
að búast en skiftar verði skoðanir um
hinar einstöku fjárveitingar. En jeg vildi
skjóta því til nefndarinnar áður en jeg
lýk máli mínu, að fyrst liun leggur svo
mikla áherslu á, að auknar verði verklegar
framkvæmdir frá því, sem stjórnarfrv. gerir ráð fyrir, þá virðist rjett að athuga
það nákvæmlega, hverjar af þessum verklegu framkvæmdum eru vaxtabærar og
miða landinu til þrifa. Svo er nefnilega
mál með vexti, að sum þessara fyrirtækja
eru ekki aðeins arðlaus og til þæginda fáum mönnum, heldur jafnvel stórbyrði á
þjóðinni. Mörg okkar verklegu fyrirtæki
eru þannig vaxin, að sýnilegt er, að þjóðin í framtíðinni ræður ekki viíj að viðhalda þeim. Hlýtur óðum að reka að því,
að vita, brýr, vegi, síma og fleiri mannvirki samskonar verði að endurreisa. Jeg
man eigi í svip, hvað margar miljónir liafa
þegar gengið til símabygginga alls, en'hitt
veit jeg, að viðhald þeirra hlýtur að verða
mjög tilfinnanlegt, þegar fram í sækir. Á
tveim næstu áratugum fymast og falla
flestar þær gömlu stauraraðir, og þá endurtekst allur byggingarreikningurinn. Þess
vegna verður það að teljast tvíeggjað
sverð að leggja svo mikið kapp á að auka
slíkar framkvæmdir. Raunar er það liart
og lítt viðunandi, að ríkissjóður skuli vera
etinn svo upp árlega af opinberu starfsmannahaldi, skólum, námsstyrkjum og bitlingum, að litlu eða engu fje verbur hægt
að verja í aðrar þarfir þjóðarinnar. En
liæpið er, að á því verði bót ráðin að
þessu sinni; nema svo eigi böl að bæta að
bíða annað meira, og getur útkoman á
fjárlögunum þá orðið sú, að sjeð verði eftir síðar.
44
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Magnús Guðmundsson: Jeg ætla aðeins
að segja örfá orð út af skrifstofukostnaði
sýslumanna. Jeg er á sama máli og nefndin, að lækkunin sje of lítil hjá stjórninni.
Ef þessi lækkun, sem er 10%, er borin
saman við það, að dýrtíðaruppbótin hefir lækkað um 30%, þá sjest, að lækkun
skrifstofukostnaðarins er of lítil. Jeg skal
viðurkenna það, aS jeg álít ekki, aö þessi
lilutföll eigi að vera alveg jöfn, en svipuð
ættu þau að geta verið. Hæstv. forsrh.
(SE) skýrði frá því, hvernig hann skildi
ákvæði launalaganna um þetta efni, en jeg
skil þau dálítið á annan veg. Jeg lít svo
á, áð sýslumenn eigi ekki að fá endurgreiddan kostnað af því skrifstofulierbergi,
er þeir nota sjálfir. Svo er það um aðra embættismenn. Þeir fá ekki borgun fyrir þaö
herbergi, sem þeir þurfa til starfa sinna.
Sem dæmi má nefna presta, prófessora o.
fl. Þeir þurfa að hafa herbergi fyrir sig,
skrifstofu, en fá að sjálfsögðu ekkert skrifstofufje. Það er fvrst, ef sýslumenn þurfa
að hafa fleiri herbergi en eitt, að þeir geta
gert kröfu til þess að fá kostnaðinn endurgreiddan. En þessi liður, húsaleiga. Ijós
og hiti, veldur oft miklu, því að menn
hafa tilhneigingu til þess að reikna þetta
nokkuð hátt. Jeg segi ekki, að það eigi
sjer stað alment, en víða mun þó pottur
brotinn í því efni.
Þá lield jeg, að of mikið sje gert úr
kostnaði við þingaferðir. Jeg veit það, að
þegar jeg var sýslumaður, þá kostuðu þa*r
mig mjög lítið. Jeg geri ráð fyrir því, að
sýslumenn sjeu yfirleitt hagsýnir menn, er
viðhafi allan þann sparnað, sem auðið er.
Og þá geri jeg ráð fvrir, að þeir haldi
hesta sjálfir. Jeg veit það af reynslu, að
það borgar sig, því að leiga fyrir hestana
í ferðuin, sem sýslumenn fá ferðakostnað
í, borgar fóður hestanna, svo að það þarf
ekki að reikna hestaleigu í þingaferðum,

ef sýslumaður á þá sjálfur. Það er satt,
að sýslumenn þurfa að liafa fylgdarmann,
en liins ber að g’æta, að sýslumenn geta
oft notað þiugaferðir til annara embættiserinda.
Iíæstv. forsrh. (SE) sagði. að skrifstofukostnaðurinn væri miðaöur við það,
sem verið hefði fvrir stríð. Þetta er ekki
rjett, því að nú er hann eins hár og launin voru fvrir stríðið, og sumstaðar hærri.
En það ber líka að líta á það, að tekjurnar hafa stórhækkað síðan fyrir stríð. Móti
liækkaðri húsaleigu koma hækkuð laun og
móti því, að nú er dýrara að halda hesta
kemur það, að nú fæst ineira fyrir að
leigja hestana. Jeg var sýslumaður á stríðsárunum, og það lengur en hæstv. forsrh.
(SE), og er þess vegna ekki alveg ókunnugur þessu máli.
Þá gat hæstv. forsrh. (SE) um það, að
sýslumenn væru óánægðir. Jeg efast ekki
um, að sumir þeirra sjeu það. Það eru altaf til menn, sem eru óánægðir með kjör
sín.

Forsætisráðherra (SE): Mjer þótti það
undarlegt lijá liáttv. 1. þm. Skagf. (MG)
að líkja skrifstofum sýslumanna við einkaskrifstofur prófessora og annara embættisinanna. Þetta nær vitanlega engri átt.
Sýslumenn þurfa stöðugt að taka á móti
fjölda manna og afgreiða þá; hjá þeim
er eilíf ös, og þess vegna er óhugsandi, að
skrifstofan geti verið eitt herbergi af íbúð
þeirra. Ef þessi nýja kenning háttv. þm.
(MG) yrði viðurkend, þá yrði að sjálfsögðu að láta ganga eitt yfir alla og láta
það sama gilda um embættisskrifstofur hjer í Reykjavík. Og einmitt þetta
veldur óánægju sýslumanna, að lijer fá
embættismennirnir allan sinn skrifstofukostnað greiddan, en þeir verða að greiða
nokkuð úr eigin vasa. Háttv. þm. (MG)
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leggur mikið kapp á að svna fram á. að
þessi kostnaður sje of mikill hjá stjórninni, en þó hann grípi til þess örþrifaráðs aö telja skrifstofumar éinkalierbergi
og draga þá uppliæð frá, þá verður áætlun hans samt of lág. Jeg get bent á sýslumanninn í Snæfellsnessýslu, sem allir viðurkenna, aS sje sjerstakur sparnaðarmaður. Þó að skrifstofuleigan sje dregin frá,
þá vantar hann samt 400—500 kr. á það,
sem hann fær frá stjórninni, til þess að
fá allan kostnað sinn greiddan.
Þá verð jeg að telja það lireina fjarstæðu, að þingaferðir kosti ekki neitt. Jeg
veit það, að aldrei hafði jeg ráð á að
kaupa mjer hesta, þegar jeg var sýslumaður í Borgarfjarðarsýslu; varð altaf
að leigja hesta, og jeg er viss um, að það
var ódýrara fyrir mig heldur én að eiga
þá. Jeg held það sje óþarfi að eyða fleirum orðum að því en gert hefir verið, að
kostnaður við embættisrekstur sýslumanna
er mjög gætilega ákveðinn.

Bjami Jónsson: Jeg á hjer lítið erindi.
Þó vil jeg þakka tveimur hæstv. ráðlierrum fyrir að hafa mælt með brtt. mínum.
Hæstv. atvrh. (KIJ) þakka jeg fyrir aðstoð hans viðvíkjandi útgáfu manntalsins
frá 1703. Eins og kunnugt er, þá er hæstv.
atvrh. mikill fræðimaður og veit góð deili
á nauðsyn þessa verks. Þess má og geta,
að skjal það, sem gefa á út, er hjer að
láni, og það þykir tryggilegra um vísindarit að gefa þau út eftir frumritum
heldur en eftir afskriftum, þó góðar sjeu,
en enginn veit, hversu lengi þetta lán
stendur.
Þá vil jeg þakka hæstv. forsrh. (SE)
fyrir meðmæli hans með styrk til Kristjáns Jónassonar. Það er viðurkent af
Kristjáni og mjer. að hann á enga lagalega

kröfu, en það er sanngirniskrafa, að honum verði bætt það tjón, sem liann hefir
beðið óverðskuldað vegna heilbrigðisráðstafana.
Þá vil jeg víkja að einu atriði, sem
mikið hefir verið rætt hjer, að reisa loftskeytastöð í Grímsey. Jeg var þessu fylgjandi í nefndinni, því að afskektum eyjum og hjeruðum er nauðsvnlegt að vera í
sambandi við fjölmennari hjeruð, vegna
lífsnauðsynja og til þess að ná í lækna eða
aðra hjálp. Frá mínum bæjardyrum sjeð
á helst að reisa þessar stöðvar með tilliti
til Grímsevjar, því að hún er afskektust,
og þarf því helst að komast í slíkt samband. Xú er það kunnugt, að Grímsevingar versla aðallega við Húsavík, og mæli
jeg þess vegna með því, að landstöðin
verði reist þar. Sjerstaklega á þetta við,
ef sækja þarf lækni, því að á Siglufirði
er oft mikið að gera fyrir lækni, og því
erfitt að ná í hann þar, en á Húsavík
mundi það oftast auðvelt. Með Siglufirði
mælir ekki annað en það, að Siglfirðingar
þurfa mest á veiðifrjettum að halda, en
þær eru ekki eins nauðsynlegar eins og ef
líf og heilbrigði er í veði. Jeg get því ekki
fallist á, að stöðin verði á Siglufirði, nema
gildari rök verði þar fram borin en gert
hefir verið. Það má líka benda á það, að
Siglufjörður er ekki eina veiðistöðin
nyrðra, og er ekki víst, hve lengi hann
hefir forustu á því sviði. Húsvíkingar
þurfa líka á veiðifregnum að lialda. Mjer
virðist alt benda á Húsavík, og þá sjerstaklega ef tekið er tillit til Grímseyjar, og
fyrir hana er stöðin aðallega reist. Þá má
geta þess, að á milli Flateyjar og Siglufjarðar eru mikil fjöll, og má vera, að
þau hefti að einliverju loftskevtasendingar. Mig brestur þekkingu á þessu atriði, og
bendi jeg aðeins á það, mönnum til íhug44*
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mál. Það getur líka verið, að fjárhagurinn
verði svo þröngur, að ekki verði fært að
halda verkinu áfram.
Jeg skal upplýsa það, að þó að sýslunefndin liafi samþykt að kosta að liálfu
þessa byggingu, þá er hún alls ekki vel við
því búin að leggja nú þegar út í þennan
kostnað, því að nú sem stendur eru fjárhagsástæður sýslufjelagsins svo þröngar,
að sýslan þyldi naumast að henni væri
bundinn svo stór baggi fjárhagslega.
Jeg skal vitanlega ekki segja um ísafjarðarkaupstað, hvað hann getur og vill
gera í þessu efni, en þó er mjer nær að
halda, að fjárhagsástæður hans sjeu ekki
svo glæsilegar, að hann þurfi ekki að.hugsa
sig vel um áður en hann leggur út í svona
stórfyrirtæki.
Þá vil jeg geta þess, að nauðsynin á
þessari sjúkraliúsbyggingu virðist ekki
vera mjög brýn, því að við höfum gamlan
spítala, sem hætir allmikið úr bráðustu
nauðsyn hjeraðsins og gerir mikið gagn.
Sigurður Stefánsson: Jeg get að mörgu Er því víst, að hann dugir nú fyrst um
leyti tekið undir þakklæti til háttv. nefnd- sinn, að minsta kosti á meðan við liöfum
ar. Jeg veit, að hún hefir átt í vök að eins duglegan og góðan lækni við hann
verjast og hefir neyðst til að hækka gjöhl- og nú er.
in, en þó álít jeg, að hún liafi farið hífÞá er eitt atriði, sem hlýtur að vaki
lega í það. Jeg vil hjer minnast á eitt fyrir sýslufjelögunum, og það er, að með
atriði, styrk til sjúkrahúss á Isafirði. Þetta hverju ári, sein hygging þessi dregst, hlýtsnertir mitt kjördæmi líka, því sjúkra- ur hún að verða ódýrari. Og skal jeg í
húsið er líka liandbendi Xorður-ísafjarð- því samhandi benda á, að fyrst var áætlarsýslu Xefndin hefir tekið til greina ósk að, að hún myndi kosta 340 þús. krónur,
Isfirðinga í þessu efni, og er það síst að en nú er áætlað, að hún muni kosta 220
lasta, en jeg lield, að það sje efasamt, þús. kr. Þarf því engan að iðra, þótt ekki
hvort þessi upphæð kemur að tilætluðum liafi verið lagt út í liana, þegar alt var
notum. Hjer er aðeins uin byrjun að ræða, sem dýrast, þegar kostnaðurinn liefir nú
og jeg get tekið undir það með hæstv. þegar lækkað um 120 þús. kr. Og jeg get
forsrh. (SE), að varla sje næg trygging vel ímvndað mjer, að lækkunin haldi áfram
fyrir framhaldinu, þó að við samþykkjum enn þá. Það er því þessi lækkun, sem
þessa till. Það er víst, að margir okkar mest vakir fyrir mjer, að jeg vil láta doka
heltast úr lestinni, og óvíst er, livort þing. við með þetta fvrirtæki, og mun engan
sem er öbruvísi skipað, lítur eins á þetta undra það um mig.
unar, ef þaö kynni að vera rjett. Húsavík er einskonar höfuðstaður Norð-Austurlands, og hefir lienni verið lítill sómi
sýndur til þessa. Xú væri það vel fallið
að auka veg hennar og reyna að örva þar
viðskifti.
Xæst Húsavík mæli jeg með Akureyri.
Þar er einnig verslun Gríniseyinga og
auk þess er Akureyri stærsta kauptún
Xorðurlands, og því sjálfsagðari til þessa
sóma en Siglufjöröur. Þaðan er stutt leið
til Húsavíkur, og yrði Grímseyingum það
ekki mikið óhagræði.
Jeg mun því fyrst greiða atkvæði með
Húsavík, en ef það verður felt, greiði jeg
atkvæði með Akureyri, því að jeg liefi
ekki heyrt þau rök, sem mæla svo sterklega með Siglufirði, ab rjett sje að setja
stöðina þar. Eins sje jeg ekki ástæðu til að
fela símastjóra að úrskurða þetta. heldur
er það þingsins verk.
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Annars held jeg lielst, að þessi fjárveiting yrði ekki notuð nú, eins og sakir
standa, þó aldrei nema hún kæmist inn í
fjárlögin. Það er alls ekki ætlun mín með
þessu að reyna að spilla fyrir þessu máli,
en fvrir hönd sýslunefndar Xorður-ísafjarðarsýslu vil jeg geta þess, að jeg hýst
við, að hún eigi mjög erfitt með að leggja
fram fje til þessarar liyggingar að svo
komnu.

Jón Þorláksson: Jeg ætla að fara
nokkrum orðum um hinar fyrirliuguðu
loftskeytastöðvar í Grímsey og Flatey og
stöð þá, sem byggja þarf í sambandi við
þær á landi.
Mjer finst háttv. fjárveitinganefnd líta
svo á, að loftskeytastöð sú, sem reist verður á Xorðurlandi, muni ekki fá annað
meira verkefni en að halda sambandi milli
Grímseyjar, Flateyjar og lands. En slík
stöð hlýtur að fá annað verkefni, sem hefir miklu meiri þýðingu fyrir þjóðfjelagið
í heild sinni.
Jeg vil þá fyrst minna á það, að hjer
er þegar kominn vísir til loftskeytastöðvakerfis, því að loftskevtastöðvar hafa
verið reistar fyrst og fremst hjer í
Reykjavík, Vestmannaeyjum, Flatey á
Breiðafirði og víðar. Jafnframt liggur í
loftinu, að reisa þurfi tvær stöðvar mjög
bráðlega, og hafa aðra á Xorðurlandi, en
hina á Austurlandi. Er ætlast til, að aðalhlutverk þeirra verði að hafa samband
við skip iiti í liafi, því að stöðvarnar á
fiskiskipunum eru svo kraftlitlar, að þeim
gengur mjög erfitt að ná sambandi við
stöðina hjer, ef skipin eru fyrir austnorðan land, t. d. austur á Hvalbak. Sama er
að segja um fleiri staði.
Aðalhlutverk stöðvarinnar á Xorðurlandi verður því að hafa samband við skip,
sem eru úti í sjó, og jafnframt fær hún

annað verkefni, sem er að halda sambandi
við loftskeytastöðvar þær, sem til eru hjer,
þegar landlínurnar bila, Þriðja verkefnið
yrði því að halda sambandi við eyjar.
Þetta alt verður að hafa fyrir augum,
þegar ákveða skal, hvar stöðin á að vera.
Jafnframt verður að gæta þess að hafa
stöðina þar, sem hún liefir mest verkefni,
og þar af leiðandi gerir mest gagn, og
einnig að hún sje sem næst góðu símasambandi. Landssímastjóri er mjög óánægður með að hafa þessa fyrirhuguðu norðanlands loftskeytastöð á Húsavík, sjerstaklega með tilliti til þess, að mest starf stöðvarinnar mun verða í því fólgið að afgreiða skeyti frá skipum og til þeirra.
Ilúsavík er einungis talsímastöð, en ekki
ritsímastöð, og liggur auk þess ekki á aðallínu landssímans, heldur á einni álmunni út frá henni. Sökum þessa þyrfti að
setja þar upp öflugri stöð og jafnframt
að fá mann, sem kynni símritun, og hann
yrði að láta beinlínis læra til þessa starfa,
því óhugsandi er, að núverandi stöðvarstjóri á Húsavík gæti tekið þetta að sjer,
eins og háttv. þm. S.-Þ. (IngB) var að
tala um, þar sem hann er nú orðinn aldraður maður, eflaust 50 ára gamall. Gg
landssímastjóri segir, að svo gamlir menn
geti tæplega lært það, er með þarí' til
þessa starfa. Myndi því aukakostnaður við
þessa stöð á Ilúsavík geta orðið um 25CO
kr. Til samanburðar skal jeg nefna stöðina
í Vestmannaeyjum; hún liefir engan aukakostnað í för með sjer, því hún er í sambandi við ritsímastöðina, og starfsfólk
hennar telur loftskeytaafgreiðsluna sem
einn part af sínu daglega verki.
Því liefir verið haldið frain. að Grímsey þurfi að fá beint samband við Húsavík, af því að þar sje verslunarstaður
Grímsevinga. En þetta er vanhugsað hjá
hv. nefnd. Því að þeirri reglu liefir ekki
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verið fylgt, þó að afskekt lijeruð liafi fengið loftskeytastöðvar, og má þar til nefna
stöðina á Síðu; hefir hún samband beint
hingað til Reykjavíkur, en ekki til Víkur.
þó að þar sje verslunarstaður hjeraðsius.
Líka hefir koniið til tals að setja stöð '
Oræfin, en ekki hefir heyrst, að hún eigi
að fá beint samband við Ilornafjarðarkaupstað, sem mun þó vera verslunarstaður þeirrar sveitar.
Þó Grímsey fái nú ekki heint samhand
við sinn verslunarstað, er henni alls ekkert
gert rangt til, og virðist svo sem Grímseyingar hafi skilið þetta vel. jafnvel betur
en háttv. fjárveitinganefnd.
Þá hefir því verið haldið fram, að erfitt
sje aö fá samband frá Siglufirði til Ilúsavíkur, en þar hefir ga*tt töluverðs misskilnings, því að þó erfitt kunni að vera
að ná talsímasambandi við Siglufjörð um
síldartímann, þá er þó alls ekki vont að
fá skeytasamband, eftir því, sem landssímastjóri skýrir frá. Og myndu því skeyti,
sem loftskeytastöðin í Grímsey sendi til
stöðvarinnar á Siglufirði, komast tafarlaust þaðan til Akureyrar, en frá Akureyri yrði vitanlega að senda þau sem talsímaskeyti til Húsavíkur.
Það er vitanlegt, að óþægindi töluverð
eru við að þurfa að nota talsímalínu á
kafla, þar sem loftskeytastöðvar eru. En
þó talsenda þurfi lítinn hluta þeirra
skeyta, sem á milli stöðvanna fara, eru
það hverfandi óþægindi, samanborið við
að þurfa að talsenda allan meginþorra
þeirra, sem áreiðanlega myndi þurfa, et
stöðin yrði sett á Húsavík; því að full vissa
er fyrir því, að skeyti frá skipuni, sem
send yrðu til stöðvarinnar á Húsavík og
þaðan til Siglufjarðar, Verða miklu fleiri
en þau skeyti, sem Grímseyingar þyrftu
að senda til lands. (IngB'. Flatey þarf að
senda skeyti líka). Um Flatey hefir lands-

símastjóri beðið þess getið, að þar sem
hún liggur svo nærri landi, myndi vera
rjett að athuga, hvort ekki væri hentugast
að leggja þangað talsímalínu með sæsíma
út í eyna, þar sem kosta myndi að starfrækja svo litla loftskeytastöð alt að 2—3
þús. kr. á ári.
Jeg spurði landssímastjóra, hvar þessi
loftskeytastöð væri best sett á Xorðurlandi,
og taldi liann engan efa á, að þiað væri á
Siglufirði, og þar næst á Akureyri. Og ef
bygð yrði smástöð á Húsavík, sem síðar
meir ekki fullnægði þörfinni, þá mætti búast við, að hún yrði lögð niður, þegar aðalstöð yrði bygð fvrir alt Xorðurland. Vil
jeg því ráða háttv. deild til að samþykkja
ekki tillögu fjvn. fyr en hún hefir athugað vel, hvort ekki sje rjett að hyggja loftskeytastöð, sem fullnægi öllu Xorðurlandi.
Viðvíkjandi erfiðleikunum á að hafa
stöð á Siglufirði, af því að rafveitan fullnægði ekki, er því til að svara, að sjeð
mun verða fyrir því, að hún fái nægilegt
afl til starfrækslu, þegar hún þyrfti og
rafveitan ekki fullnægði, sem vera mun
aðeins um þann tíina, sem inest er notað
rafmagn til ljósa. Getur sú mótbára því
ekki komið til greina.
Ut af því, sem háttv. þm. Dala. (BJ)
sagði, að kostnaðurinn við stöðvar þessar
yi ði ineiri sökuin fjarlægðarinnar á milli
þeirra, vil jeg taka það fram, að allar
vegalengdirnar milli þessara umræddu
staða eru svo litlar, aö mismunurinn á
þeim skiftir engu máli.
Af þessum ástæðum, sem jeg nú hefi
greint, og sökum liinnar miklu nauðsyn.iar fyrir landið alt að fá loftskeytastöð á
Xorðurlandi á hentugum stað, hefi jeg
leyft mjer að koma fram með brtt. á þskj.
321, um að liðurinn orðist svo: „Loftskeytasamband milli Grímseyjar, Flateyjar
og Iands“. Er því til ætlast, að staðurinn
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veröi ákveðinn eftir tillögum landssíniastjóra.
En þar sem nú landssíniastjóri liefir
sagt mjer, að hin fyrirhugaða aðalloftskeytastöð Xorðurlands væri langbest sett
á Siglufirði. vil jeg biðja hæstv. forseta
að skoða tillögu mína sem varatillögu við
tillögu háttv. 1. þm. Eyf. (StSt), og bera
liana því síðar upp; því jeg sje mjer fært
að greiða atkvæði með henni, í því trausti,
að málið verði þá til lykta leitt á rjettan
hátt.

Pjármálaráðherra (MagnJ): í þessum
kafla fjárlaganna ætla jeg mjer ekki að
fjölyrða um hvert einstakt atriði. Þó vil
jeg minnast á það, sem hv. 2. þm. Reykv.
(JB) sagði viðvíkjandi 7. gr., um hvernig
væri háttað rentum og afborgunum af
enska láninu. Mestur hluti enska lánsins
rann á sínum tíma til bankanna, aðallega
íslandsbanka, og liafa þeir lánið með
sömu rentu- og afborgunarskilmálum og
ríkið hafði. Ríkissjóður er í skuld fyrir
alt enska lánið, en á hins vegar mikla upphæð af því hjá bönkunum. Jeg skal játa,
að eðlilegast og rjettast væri að telja allar
greiðslur af því ríkissjóði til gjalda og
hins vegar tekjumegin — eða þá frá dregið gjaldamegin innan línu — rentur og afborganir frá bönkunum. En meðan bankarnir standa í skilum með sínar greiðslur
er hlutfallið að efni til sama og hjer væri
um ríkisábyrgð að ræða, og því liefi jeg
af „loyaliteti“ gagnvart fyrverandi stjórn
og til þess að samliengi haldist í reikningunum tilfært enska lánið ,,nettó“ á sama
máta og hún. Utkoman verður sú sama og
villir engan, þegar vitanlegt er, að ríkið
stendur í fullri og beinni ábyrgð fyrir
öllu láninu. Annars er jeg þakklátur háttv.
fjvn. fyrir það, að hún hefir ekki hróflað
við 7. gr.

Síðan fjárlagafrv. var samið hefir nokkur gengisbreyting orðið; danska krónan
hefir lækkað, en pundið hækkað, en það
vegur lijer um bil livort annað upp, svo
aðalupphæðin getur haldist.
Viðvíkjandi hækkun símalauna liefi jeg
litlu að bæta við það, sem hæstv. atvrli.
(KIJ) hefir sagt. Þegar frumvarpið þurfti
að fara í prentun og hann hafði ekki enn
þá endanlega uppgerð yfir upphæðina,
setti jeg sötnu upphæð og í núgildandi fjárl.
til bráðabirgöa og gekk út frá, að lækkun
dýrtíðaruppbótar, úr 80ýí niður í 60%,
væri að tninsta kosti na>g til að vega á móti
auknum starfsmannafjölda. Sú hefir ekki
alvcg orðið raunin á, hvort sem það nú
stafar af því, að atvinnumálaráðuneytið
hefir samþykt svo mikla aukningu starfsnianna eða stjórnin í fyrra hefir áætlað
heldur lágt.
Um annað atriðið, viðvíkjandi aths. við
símalagningar, get jeg ekki verið hæstv.
atvrh. (KIJ) sammála um, að sje óþarfi,
eða rjettara sagt þessi upptalning væntanlegra símalína er jafnóþörf, hvort sem
aths. fylgir eða ekki. Það er honum og
öðrurn vitanlegt, að fje er ekki aflögum í
þetta, og jeg get sagt honum það fyrir,
að hann fær ekki lán til svona liluta. Hjer
er því ryki slegið í augu háttv. kjósenda,
og ef meira ætti að verða úr því, tel jeg
það alveg frágangssök að nota svona veitingar til þess að fleyta stjórninni fram
yfir þing eða þingmönnum fram yfir kosningar.
Háttv. 2. þm. Reykv. (JB) mintist á,
að í fjárlögunum, aðallega 12. grein, væri
ekki um auðugan garð að gresja með styrkveitingar til sjúkrafjelaga og verkalýðs og
framlög til tryggingar lægri stjetta. Þvi'
er ekki aö neita, að lítið er um slíkt. En
þar er komið niður á prineipatriði viðvíkjandi fyrirkomulaginu á tryggingarmál-
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nm. Sú leiö er mjög víða farin, að flokka vona, að háttv. nefnd fyrirgefi, þótt jeg
tryggingarmálin þannig, að sjúkratrygg- gæti ekki þakkað henni eða borið sjerstakt
ing sje út af fyrir sig, ellitrygging sjer o. lof á hana fyrir að hún setti Húsavík í
s. frv., og mvnda svo allar þessar sjer- stað SiglufjarSar, því það er sannarlega
stökn trvggingar eitt kerfi, þar sem menn aS gera málinu mikinn óleik, sje alment á
eru eiginlega trygðir fyrir öllu því. sem á það litið. En þar sem háttv. frsm. (AIP)
kann aö bjáta. Þetta kerfi kemur þannig sagði, að jeg hefði lesið of skamt í brjefi
í stað allsherjar- eða þjóðtryggingar. og Grímseyinga, og kvaðst ætla að hjálpa
er sú leið farandi í stórum löndum. þar mjer til með lengri lestri, og gaf þannig
sem mannfjöldinn er nógur. En hjer í í skyn, að jeg færi með blekking eða gæfi
fámenninu lield jeg, að hún geti ekki rangaf upplýsingar um afstöðu GrímseykomiS til greina. en bein allsherjartrygg- inga í málinu, þá ætla jeg ekkert að segja
ing hygg jeg eigi vel við lijer, þar sem um ]>a<S, hvorum okkar er fremur trúandi
menn gætu ven; .rygðir jafnvel s’L fiá til þess aS fara ineö blekkingar eða villblautu barnsbeini. Þetta er vitanlega al- andi upplýsingar, en til að sýna, hvort
gerlega framtíðarmál, en jeg vildi svara jeg hafi verið að dylja þaö, að viðskifti
þessu til út af ummælum háttv. þm. (JB). Grímsevinga væru að miklu leyti við Ilúsaþar eð jeg geri ekki ráð fyrir, að tök sjeu vík, þá hefi jeg fengið hjá skrifurunum
á að liafa tryggingar liverja í sínu lagi. það, sem jeg sagði í gær um þetta mál.
Jeg skal geta þess, að jeg hefi þó gert Ætla jeg að leyfa mjer að lesa þaö upp,
nokkuð aS undirbúningi þessa máls og tal- en það er svo hljóðandi:
,.Enn fremur hafa Grímseyingar,
að við nefnd í þinginu um frumdrætti
eftir nákvæma atliugun, látiö það álit
þessara trygginga og um, hvernig liagsitt í ljós, að stöðin yrði betur sett á
anlegast væri að koma þeim fyrir, en jeg
þori ekki að fullyrða, hvort frumvarp í
Siglufirði. Er þeim það þó sjálfum
síst í liag, því aö þeir hafa miklu meiri
þessa átt nær aS koma til umræSu á þessu
viðskifti við Húsavík en Siglufjörð“.
þingi, þó síst væri of fljótt að fara að
Þegar
litið er til þess, á hverju þaö
hreyfa málinu.
byggist, að háttv. frsm. (MP) gaf í skyn,
Stefán Stefánsson: Jeg ætla aðeins að að jeg væri að leyna viðskiftum Grímssegja örfá orð. Sjerstaklega ætla jeg að eyinga við Ilúsavík, þá sjest, að jeg hefi
svara háttv. frsm. nefndarinnar (MP) ekki verið að leyna neinu til styrktar því,
að stöðin yrði frekar á Siglufirði. Jeg held
nokkrum orðum.
Jeg vona, að háttv. deildannenn liafi því, að það, sem jeg sagði um máliö, hafi
tekið eftir því, að þegar jeg mintist á verið í fylsta máta rjett. Háttv. þm. S.máliS í gær, þá byrjaði jeg með því að Þ. (IngB) mintist líka á, að Siglfirðingar
þakka háttv. fjárveitinganefnd fyrir góð- befðu sent vaskan mann til Grímseyjar til
ar undirtektir á málinu. Jeg verð að taka þess aö ,,agitera“ fyrir málinu. Var nokkþaS fram um leiö, að jeg var samþykkur uð athugavert við það ? Jeg lield, að háttv.
nefndinni um, að nauðsynlegt væri að þm. (IngB) megi vera ánægður yfir, að
reisa líka stöð í Flatey, svo að um þetta hreyfing komst á málið, því að það verður
þurfti ekki háttv. þm. S.-Þ. (IngB) að að miklu leyti því að þakka, verði stöð
fara mörgum orðum. En það verð jeg að bygð í Flatey. Það liefði sennilega ekki
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verið flutt annars á þessu þingi. Annars
fann jeg ekki neinar upplýsingar í r;eðu
liáttv. þm„ þær er nokkuð væri leggjandi
upp úr. Aftur á móti hefir háttv. 3. þm.
Reykv. (JÞ) minst á ýmislegt, er verulega snertir þetta mál. en sem ínjer að ví-u
var fyllilega ljóst. og kann jeg hontini
þakkir fyrir að hafa bent á það.

Magnús Guðmundsson: Jeg get verið
skammorður. Ilæstv. forsætisráðherra sagði.
aö ef skilningur minn á launalögunum
væri rjettur, myndi af því spretta óánægja
meðal sýsiumanna úti um land. er þeir
h;eru kjör sín saraan við emluetti í Reykjavík. Jeg skal ekkert um þaS segja. En það
er alkunna, að dýrara er aS lifa hjer en
annarsstaðar á landinu. enda ber frv.
!.
er kom fram hjer í deildinni um daginn.
vott um það. Aðalatriðið stendur óliaggað, sem sje, að flestir embættismenn hjer
þurfa að hafa að minsta kosti eitt herbergi nt af fyrir sig. Uni hestahald sýslumanna get jeg ekki verið á sama máli.
eftir minni reynslu. ÞaS er vitaskuld ekki
Inegt að gera ráð fyrir öðru en aS sýslumaðurinn verði að leigja sjer liest fvrir
borgun. ef hann á engan sjálfur. En jeg
held því fram. að það borgi sig fyrir sýslumenn að eiga hesta sjálfir, og því sje
sjálfsagt fyrir þá að gera það. Allir vita.
að ferðalög sýslumanna í embættiserindum
geta verið mjög mikil. Þeir fá borgun
fyrir hesta til þeirra ferða, og við það
fæst fóðurkostnaður hestanna. Það tjáir
ekki að mótmæla því, að flestir embættismenn verða að hafa vinnuherbergi fyrir
sig, án þess að fá sjerstaka borgun. og jeg
sje ekki. að sýslumenn eigi fremur kröfu
á borgun fyrir það embfetti en aðrir. og
ákvæði launalaganna eru ekki þessiu í
skilningi til fyrirstöðu.
Alþt. 1923, B. (36, löggjafarþing).

Jón Auðunn Jónsson: Jeg heyrði því
miðui ekki alla ræðu háttv. þm. X.-ísf.

SSti. en- mjer skildist, að hann hafi
heldur andmælt tillögunni um styrk til
sjúkrahús.s á ísafirði. Það mun rjctt, að
sýslunefnd Xorður-ísafjarðarsýslu hefir
álitið. þegar hún samþykti að leggja fje
til byggingar þessa mjög þarfa fyrirt;ekis. að ekki g;eti komið bráðlega til franikvæmda. F.járhagur sýslunnar er að vísu
ekki góður. en það er ekki luegt að telja
liann erfiðan. því að þótt sjóður sje lítill.
þá eru skuldirnar lika litlar. En okkur er
háðum kunnugt. að ísafjarðarkaupstaður
á ertitt ; þar veltur alt á sjónum, og ef
liann bregst, hnekkir það öllum framkvamidum. en fiskist vel. er hann fljótur
til viðreisnar. Jeg get ekki verið sammála
lnittv. þm. (SStt um. að þörfin fyrir
-júkrahúsið sje ekki brýn. Jeg álít, að
það megi ekki dragast lengur. þar sem altaf eru fleiri eða færri sjúklingar. sem
koma verður fyrir úti í hæ, af því ekki er
til liúsrúm fyrir þá í sjúkrahúsinu, þó
nú sjí-u þar höfð 16 sjúkrarúm, en húsið hygt fyrir 8—10. Iláttv. þm. (SSt)
mælti ekki á móti fjárveitingunni, að því
er mjer skildist. því að verði hún ekki
notuð. þá er engu spilt, og auðvitað verður hún ekki notuð, nema sýslusjóður og
bæjarsjóður sjái sjer fært að ráða.st í fyrirtækið.

Jeg ætlaði að minnast nokkru nánar á
loftskeytasambandið við Grímsey. en jeg
læt mjer nægja að brýna það fyrir mönnum. ef þeir hugsa til, að sjávarútvegurinn
hljóti gagn af því loftskeytasambandi, þá
sje ‘jálfsagt að hafa stöðina í landi á
Sigluf irði.

Frsm. (Magnús Pjetursson): -Jeg býst
við. að jeg þurfi ekki að halda langa
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ræðu. -Jeg get slept að svara hæstv. forsrli.
(SE), því að það hefir háttv. 1. þm.
Skagf. (MG) þegar gert.
I't af fjárveitingunni til manntalsíitgáfunnar, sem nefndin gat ekki rnælt með.
skal jeg geta þess eins, að þó nefndin
teldi þetta að vísu gott mál á sínu sviði.
áleit hún, að það ímetti bíöa svo sem ár
enn, ekki síður en margt annað.
IIv. 1. þm. S.-M. (SvO) talaði enn allmikið um vitana austur í kjördæmi sínu
og fór nú út í samanburð við aðra staði,
m. a. Keflavík. En þetta tvent er alls ekki
sambærilegt. því á síðarnefnda staðnum
þótti sveitinni sjálfri svo mikið við liggja,
að hún ljet reisa vitann án nokkurs styrks.
en leitaði svo styrks eftir á að nokkrum
hluta. Annars veit jeg ekki til. að fjvn.
hafi gefið neitt loforð um Strætishorns- og
Papeyjarvitana og er ekki bundin við það
að fara eftir neinu öðru í þessu efni en
henni þóknast og þykir rjett. Jeg þarf
annars ekki að fjölyrða um þetta nú. en
gct vísað til þess. sem áður er sagt frá
neíndarinuar hálfu um þetta mál. Jeg
vil aðeins undirstrika það. að hjer er um
að r;eða stefnumál og stefnumun, sem frá
nefndarinnar hálfu gengur jafnt yfir alla.
svo að alveg ástæðulaust er að vera stöðugt að japla á því, að verið sje að ganga
fram hjá Austfirðingum í þessu efni.
Tláttv. sami þm. (SvO) var einnig að
tala um það. að breytingarnar á framkvæmdum í vegagerðum kæmu, samkvæmt
tillögum nefndarinnar, næstum því cingöngu niður á kjördæmum nefndarmanna
sjálíra. Jeg veit nú ekki, hvers vegna þetta
er sagt, ef það er ekki til þess að gefa í
skyn. að nefndin sjái ekki út fyrir sín
eigin kjördæmi og sína eigin hagsmuni.
Slíkum dylgjum þarf jeg ekki að svara.
En um vegatill. sjálfar vil jeg segja það.
að þær hafa fyrir löngu verið lagðar til

af vegamálastjóra, svo að barnalegt er að
saka nefndina um neitt í þessu efni, og þá
því síður vegamálastjóra, því engum dettur
víst í hug, að hann liafi fyrir nokkrum
mánuðum getað útbúið slíkar till. í samræmi við það, hvernig fjvn. yrði ef til
vill skipuð nú.
Iláttv. I. þm. S.-AI. (SvO) talaði einnig
um það. að ekki væri alt undir því komið að koma sem flestu í verk, heldur því,
hvað væri til mests hagnaðar fvrir ríkið
í lieild sinni. Og þetta er sjálfsagt rjett:
en þá verða menn jafnfraint að muna það
líka, að fleira er hagnaður en beinn peningahagnaður. og er óbeini hagurinn oft
ekki minna virði en sá beini. Má minna
þar á símana t. d. En úr því að jeg mintist á síma, skal jeg víkja stuttlega að ummælum, sem hjer liafa fallið um viðliald
símalínanna, þar sem háttv. I. þm. S.-M.
(SvO) sagði. að þær væru margar orðnar
svo gainlar, að stórfje þyrfti til endurbóta á þcim. En nú er það svo. að allmikið
fje er árlega veitt til viðhalds símalínum.
og ætti það. eftir þvi sem landssímastjóri
telur. að megja til þess að endurnýja línurnar eftir þörfuin smám saman.
Mjer þykir leiðinlegt, aö jeg þarf að
ví rða langorðari en jeg bjóst við. En jeg
verð að minnast á nokkrar brtt.. og vil
jeg þá aðallega snúa mjer aö loftskeytastöðvartillögunum norðanlands. IIv. 3. þm.
Iíeykv. (JP i liefir komið fram með brtt. í
þá átt. aö aðeins skuli tiltaka. að stöðin
verði noröanlands, ótiltekið livar. Alasaði
hann nefndinni fyrir það, að hún hefði of
mjög einblínt á þaö. að stöðin ætti eingöngu að vera til þess að skapa samband
milli vissra staöa norðanlands innbyrðis,
cn ekki tekið tillit til þess, hve nytsamt
það væri yfirleitt að fá stöð fyrir Xorðurland alnicnt. Jeg held aftur á móti, að
hann hafi einblínt of mjög á þessa síðari
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hlið. En þó svo væri, að stöðin ætti aðallega að vera skipastöð fyrir Xorðurland.
sje jeg ekki, að hún væri betur sett á
Siglufirði heldur en í Grínisey, Flatey og
á Húsavík, því þar mundi hún einnig vera
í samhandi við alt síniakerfi landsins. en
auk þess skapa þessuni stöðum samband.
sem þeir hafa ekki. Vt af því, sem sagt var
í þessu sanibandi. að stöðin þyrfti að hafa
samband við aðallínu landssímans. og þes,
vegna væri ekki ha-gt að fara eftir till.
nefndarinnar, sje jeg lieldur ekki, að
Siglufjörður sje þar betur settur. því hann
mun líka vera á aukalínu út frá aðallínunni. Og það, sem sagt var um nauðsyn
eða sanngírni þess að fá Xorðurlandsstöð,
af því að Vestfirðir hefðu þegar fengið
eina á Tsafirði, er það fyrst og fremst
rangt. að nokkur stöð sje á Isafirði; hún
er á Ilesteyri. og svo er einmitt Hesteyrarstöðin, eða lega hennar. líka til að mæla
á móti Siglufirði fyrir hina stöðina. því
þá yrði óþarflega stutt á milli þeirra. e:
hins vegar langt svæði austur á bóginn
stöðvarlaust. Er hersýnilega haganlegra.
einmitt ef um skipastöð fyrir Xorðurland
væri að ra?ða. að hafa hana austar. og þá
á Húsavík. og inundi það koma að miklu
meira gagni. Astæðan, sem færð var fram
á móti Húsavík, að stöðvarstjórinn væri
orðinn svo gamall, að hann gæti ekki lært
að fara með loftskeytatækin, er mjög lítils
virði. Það hefir líka verið tekið fram hjer.
að það er alls ekki hann sjálfur, heldur
börn lians, sem starfrækja stööina. og
kemur þetta því alls ekki til greina. því
ekki mun þaö á orði haft. að þau sjeu
ómöguleg til lærdóms. Annars þykir mjer
það undarlegt. livað landssímastjóri leggur fast á móti stað nefndarinnar. En í
sambandi ■ viö það, sem eftir honum hefir
verið liaft hjer, skal jeg taka það fram

fyrir mitt leyti, að að Húsavík fráskildri
te, jeg Akureyri heppilegasta staðinn.

IIv. 1. þm. Eyf. (StSt) þarf jeg engu
að svara, og út af því, sem hv. þm. X.-ísf.
(SSt) sagði uni það, að ekki væri nægileg
trygging fyiir framhaldsfjárveitingu til
sjúkrahússins á Isafirði, skal jeg geta þess.
að sennilega verður ekki byrjað á verkinu
fyr en á na*sta ári. og mundi þá geta orðið sjeð um hug næsta þings áður en hafist
yrði verulega handa. og tillaga nefndarinnar sniðin til þess eins að skifta fjárveitingunni niður á fleiri fjárhagstímabil, en
alls ekki til þess að gera málið að neinuleyti ótryggara.
Að lokuin vil jeg leyfa mjer að skjóta
því til liæstv. forseta. að till. nefndarinnar um símalínurnar verði bornar upp allar í einu lagi. því nefndin liefir ekki viljað gera greinainiun á þeim.
ATKVGK. um 6,—13. gr.
6.—!). gr. samþ. með 19 slilj. atkv.
Brtt. 273,1 feld með 16:12 atkv., að við■ liöfðu nafnakalli, og sögðu
jú: LII. MJ. JIK. PÞ, SSt. SvÓ. ÞorstJ,
B.J. GunnS. JakM, JB, BSv.
nci: JS, JÞ, MG, MP, OP. PO, StSt, ÞorlG. ÞorlJ, ÞórJ. BII, EÞ, EE, HK,
IngB, JAJ.
10. gr.. óbreytt, samþ. með 18 shlj. atkv.
Brtt. 254.16—18 samþ. með 23 shlj. atkv.
— 254.19 samþ. með 27 shlj. atkv.
11. gr., svo breytt. samþ. með 25 shlj.
atkv.
Brtt. 254.20 samþ. með 16:12 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
j,'i: Þorl-J. Þór.J. BJ. EÞ, EE. IngB, JakM. JAJ. JÞ. MG. MJ, MP, ÓP, SSt.
ÞorlG, BSv.
>ici: ÞorstJ, BII. GunnS, HK. JB, JS.
LII, MK. PO, PÞ, StSt. SvÓ.
45
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Brtt.
—
—
—
—
—

'254.21 samþ. með 20 shlj. atkv.
254.22 samþ. með 15: 7 atkv.
254,23 samþ. með 22 shlj. atkv
254.24 samþ. án atkvgr.
292,1 tekin aftur.
254.25 samþ. með 22 shlj. atkv.

--

254.20 samþ. með 15:5 atkv.
254.27 samþ. með 22 shlj. atkv.

254.28 s.amþ. með 19:2 atkv.
—

254.31 samþ. með 18 shlj. atkv.
254.32a samþ. með 24 shlj. atkv.

- 254.321) feld með 15:13 atkv.. að
viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
já: ÞorlJ. ÞorstJ. BJ. EÞ. GunnS. IngB, JakM. JB. LII. MJ. JIK. MP.
BSv.
m : Þór-J. BII. EE. IIK. JAJ. JS. JÞ.
51G. ÓI’. I’G. PI’. SSt. StSt. SvÓ.
I’orlG.
I’rlt. 254 32e feld með 15:10 atkv.
— 254.33a feld með 17:7 atkv.
— 254.331) samþ. með 22: 1 atkv.
— 254.33e samþ. með 21 shlj. atkv.
— - 254.33d samþ. með 24 shlj. atkv.
—

ri:

sst.

254.29 samþ. með 18:7 atkv.

254.30 samþ. með 22 slilj. atkv.
—

nci: SvO. ÞorlG, ÞorstJ, EÞ, IIK. JAJ.
51J, ÓI’. PO. I’Þ. SSt. StSt.
Brtt. 254.35a—e samþ. með 19 :2 atkv.
— 292.11 feld með 14:14 atkv.. að viðliöfðu nafnakalli. og sögðu
O: BII. JB. JÞ, LII. 5IG. 5IK, 5IP. PÞ.
StSt. SvO. ÞorlG. ÞorlJ. I’orstJ. BSv.
iii i: Þói-.J. B.J. EÞ. EE. GunnS, IIK.
IngB. Jak5I. JAJ. JS. 5IJ. ÓP. PO.

254.33e fehl með 14:14 atkv.. að viðhöiðu nafnakalli, og sögðu

ET’. GunnS. IngB. Jak5I. JAJ. JB.
LII, 5IJ. MK. MP. I’orlJ, ÞorstJ. BJ. BSv.
nci: BII. EE. IIK. JS. JÞ. MG. ÓP. PO,
PÞ. SSt. StSt. SvÖ. ÞorlG. ÞórJ.
Brtt. 254,33f tekin aftur.
— 273.2 feld með 20:5 atkv.
— 319 samþ. með 15:8 atkv.
12. gr., svo bieytt, samþ. með 23 shlj.
atkv.
Brtt. 254.34 samþ. með 16:12 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
j<i: ÞorlJ. Þór-T. BJ, BII. EE. GunnS.
TngB. JakM, JB, JS. JÞ, LII. MG.
MK, MP. BSv.

Brtt. 254.36 samþ. með 18:7 atkv.
-- 254,37 siim]). án atkvgr.
— 254.38a—h samþ. með 20:5 atkv.
— 254.39a—e samþ. með 24 shlj. atkv.
— 254,40a—e samþ. með 21 : 2 atkv.
— 292.1 II feld með 14:14 atkv.. að viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
já: OP, PO, I’Þ. SSt. StSt. ÞorlG. ÞorstJ. BII. HK. JAJ, JÞ. 5IG, 5IJ. MK.
iiei: SvO. ÞorlJ, ÞórJ, BJ. EÞ. EE. GunnS. IngB, .JakM. JB, JS. LH, 5IP,

BSv.
Brtt. 321 samþ. með 17:7 atkv.
—

254,40f fellur burtu.

— 254.40g samþ. með 24 sldj. atkv.
— 254.42 samþ. með 25 shlj. atkv.
— 254.43 samþ. með 18: 2 atkv.
— '254.41 tekin aftur.

—
—
—
—

254.45 samþ. með 27 shlj. atkv.
254.46 samþ. með 19 shlj. atkv.
292.15' tekin aftur.
292,5’feld með 16:12 atkv.. „ð viðhöfðu nafnakalli. og sögðu

jii:

ÞorstJ, BII. GunnS. IIK. JB, 5IK.
PÞ. StSt. SvÓ. ÞorlG. ÞorlJ. BSv.
iifi: ÞórJ, BJ, EÞ. EE, IngB. Jak5I, JAJ. JS. JÞ. LII. 5ÍG. 51J, MP ÓP.
PO, SSt.
13. gr„ svo breytt. samþ. með 24 shlj.
atkv.
Frsm. (Magnús Pjetursson): Það mun
sjálfsagt hlýða að byrja á því að þakka
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liáttv. deildarmönnum fyrir úrslit þess stúdenta og erlendra háskólastúdenta. ískafla fjárlaganna, sem nú r ' úinn. En lensku stúdentarnir hafa fengið góð kjör
nú kemur að þeim kaflanum, seiii erfiöara 1 il dvalar erlendis, en sjálfir orðið að
á uppdráttar jafnan. ef um hækkanir er kosta ferðir sínar. Þessi skifti liafa ái,
að ræða. Xú vill svo til, að ekki eru sjer stað við Þýskaland og Xoreg; en nú
miklar liækkanir frá nefndinni. Við 14. er ge;t ráð fyrir að fjölga löndum, sem
gr. nema þær 50 þús. kr. og við 15. gr. i'arið sje til, og bæta við Englandi. Frakk20 þús. kr., og hafa oft sjest meiri liækk- landi og jafnvel Ameríku. Eins og öllum
anir. Vona jeg því, að háttv. deild taki mun kunnugt, eru íslensku stúdentarnir
fátækir og hafa litlu úr að spila, og veitir
þeim vel.
Vera má, að jeg taki upp eitthvað af þeim þetta örðugt, svo að þeir geta ekki
því, sem sagt er í nefndarálitinu, því mjei' notið þessai'ci menningarmeðala. ef þeir fá
fanst það koma fram við atkvgr. lijer á ekki fei ðakostnaðarstyrk. Xefndin telur
undan, að ýmsir liefðu ekki lesið það eða þetta gott mál. er verði stúdentunum til
menningar og einnig til góðrar kynningglöggvað sig á því.
Fyrsta brtt. við 14. gr. er um styrkupp- ar á Islandi erlendis. Ilún vill ekki láta
hæð til stúdenta, er stunda nám við ir- íslensku stúdentana verða af þessu, lieldlenda liáskóla. I athugasemdinni stend- ur stuðla til, að þeir komist á milli landa;
ur, að styrkurinn skuli aðeins veittur þó hefir liún ekki sjeð sjer annað fært en
fyrstu 4 árin í röð, og kemur liann í stað- íið helminga uppliæðina, sem stúdentaráðinn fyrir gamla Garðsstyrkinn. Xú hefir ið fór fiam á.
Þá kemur nýr liður. um 500 kr. fjárþað sýnt sig, að ekki er síður þörf að
veitingu
til umbúðakaupa og annara nauðstyrkja stúdenta eftir 4 ára nám heldur in
á þessu tímabili, eins og átti sjer stað áð- ■synja við ókeypis lækningar. Þessi liður
ur. Xefndin vildi því breyta til um þetta. er alveg sjálfsagður. og verður þetta tekliætta að einskorða styrkinn við 4 ár. en ið upp á næstu áium, þó að það hafi ekki
átt sjer stað um tíma.
lialda lengra áfram.
Þá vill nefndin hækka liði óvissra útXæsta brtt., um að hjeraðslæknirinn í
Reykjavík fái 1500 kr. fyrir kenslu í há- gjalda til skólans á Ilvanneyri. Skólastjórskólanum, er ekki nýr liður í f járlögunum; inn og húsagei ðarmeistari ríkisins telja,
hann hefir staðið þar áður, en fallið úr að eftir sje að gera við húsið; eins og allnú fyrir gleymsku. Iljeraðsheknirinn hef- ir háttv. deildarmenn vita, þarf að mála
ir verið ráðinn til að kenna lielstu grein nýja húsið, áður en þ>að skemmist. og ým;
heknisfræðinnar í háskólanum. enda liefir önnur hús, sem ekki hafa verið máluð s'
stjórnin gieitt lionuin þóknunina eftir sem an 1911. Það er margfaldur kostnaður fyráður. Er því rjett, að upplnvðin standi í ir ríkið. ef eignir þess skemmast fyrir vanfjárlögunum. og hefir nefndin tekið hana lækslu sakir, og <r þetta þv' búhnykkur.
sem jeg vænti. að hv. þm. sjái og samþykki.
upp eftir ósk stjórnarinnar.
Sama er að segja um na*sta lið. ýms
Þá kemur liður, sem er algerlega nýr,
gjöld
á Hólum; þar eru ýms hús af sjer
að veitt verði fje til ferðastyrks stúdenta.
sem faia til annara landa í stúdentaskift- gengin, þök öll að skemmast og farin að
um við erlenda stúdenta. Eins og menn ryðga. Gera þarf við þau, til þess að
hafa sjeð, eru liafin skifti milli íslenskra koma í veg fyrir frekari skemdir á hús-
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imum, er valda óþarfa kostnaði fyrir ríkissjóð.
Xú sje jeg. að hæstv. atvinnumálaráðherra (Kl.J) liefir komið með brtt.. sem
nefndin mun geta fallist á, þó að nieð
henni sje farið fram á liækkun á fiárveitingu nefndarinnar, ekki síst þar sem fje
mun hafa verið sparað til þessa á undanförnu ári.
Þá hefir nefndin ekki getað orðið hæstv.
stjórn sammála um að færa niður þóknun til forstöðumanns yfirsetukvennaskólans. Þessi þóknun nam lengi 1000 krónum, og var ekki hækkuð fyr en löngu eftir
að laun annara starfsmanna ríkisins höfðu
verið hækkuð. Er því full ástæða til að
hlaupa ekki strax í að lækka liana aftur.
enda mun hún síst of liá 1500 kr.
Þá er tillaga frá nefndinni um að
hækka styrk til farskóla í sveitum úr 9000
kr. upp í 10000 ki. Xefndin telur þetta
fyrirkomulag heppilegt, eftir því sem um
er að gera, og gerir ráð fyrir, að farskólar muni lieldur aukast, og vill því láta
þá farskóla. er við hætast, einnig verða
styrks aðnjótandi, og fyrir því hefir hún.
hækkað styrkijm lítið eitt.
Forstöðumaður kennaraskólans og háttv.
mentamálanefnd liafa nuelt með því, að
tekinn yrði upp aftur styrkur til námskeiðs eða framhaldskenslu handa kennurum. en sá styrkur var feldur niður á
síðasta ári. Þessi námskeið hafa staðið um
12 ár og komið að góðu lialdi. Eftir því
sem skólastjórinn skýrir frá, hafa uin 25
kennarar sótt námskeið þetta á ári hverju
að jafnaði, og hafa • margir þeirra verið
menn, er ekki hafa notið kennaraskólamentunar. En þar sem flestir kennarar n
hafa notið slíkrar mentunar. má búast við
því, að fækki á námskeiðunum, og hefir
því nefndin ekki lagt til, að allur styrkurinn, sem farið var fram á, verði veitt-

ur, en leggur til, að 1000 krónur verði
veittar í þessu skyni.
Eins og kunnugt er frá orustum síðasta
þings, hefir fjvn. ætíð verið hlynt unglingaskólafyrirkomulagi. Vill hún enn sýna
þann vilja sinn með því að hækka styrk
til þeirra um 5000 kr. Xefndin býst við,
aö þeim skólum fjölgi, og að eins beri að
styrkja þá, er við kunna að bætast. Henni
er og kunnugt um, að skólar þeir, er undanfarið hafa verið styrktir, muni halda
áfram næsta ár, og eftir öllum upplýsingum, munu þeir skólar vera fullkomlega
maklegir þess styrks, er þeir hafa notið úr
ríkissjóði.
Þá er jeg kominn að stærstu brtt. nefndarinnar viö þennan lið, en það er, að styrkur verði veittur til að reisa alþýðuskóla í
Þingeyjarsýslu, alt að 35000 kr. Er þetta
nýmæli, því enn hefir ekki verið veittur
styrkur svo nokkru nemi til slíkra framkvæmda úr ríkissjóði. Ilefir verið sívakandi áhugi um mörg undanfarin ár hjá
Þingeyingum að koma slíkum skóla á fót.
og liafa ungmennafjelögin þar nú tekið
þessa hugsjón að sjer. Ilefir verið leitað
samskota í tilefni af þessu. og liefir þegar áskotnast um 22 þús. kr. bæði í peningum og föstum loforðum. Káð er gert
f'yrir því. að skólinn verði liafður í sveit;
hefir staðurinn þegar verið ákveðinn, mun
eiga að vera Gienjaðarstaður. Er gert ráð
fyrir því einnig, að bú verði rekið í sambandi við skólann, að minsta kosti að einhverju leyti, og á skólinn að vera sjálfseignarskóli, líkt og tíðkast með skóla í
Danmörku og víðar. Fleira liefir þegar
verið ákveðið um fyrirkomulag skólans í
sniæri i atriðum, og mun reynslan sýna.
hve heppilegt það er. Xokkurskonar tilraunaskóli hefir verið haldinn undanfarna
vetur á Breiðamýri. en liann getur nú
ekki starfað lengur, sökum húsnæðisskorts.
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Þá má og telja þaS meðmæli, aö væntanlegur skólastjóri e” fyrirhugaður Arnór
Sigurjónsson, sem Alþingi er áður að góðu
kunnur.
Xefndin taldi rjett, að ríkið styrkti
slíka stofnun, þar sem unglingar eftir 15
ára aldur geta aflað sjer fræðslu.
Nú er ekki gott að segja, hvaða stefnu
hið háa Alþingi ætlar að taka upp með
styrkveitingar til slíkra skóla. Fjárveitinganefnd leggur til. að ríkið greiði
kostnaðar við það að koma slíkuni skóluin
á fót, og gerir ráð fyrir því, að um leið
og þingið samþykkir þennan styrk. samþykki það einnig þetta fyrirkomulag í
framtíðinni eða leggi grundvöllinn undir
það.
Sumum háttv. þm. kann nú ef til vill
að virðast þetta há upphæð, sem nefndin
leggur til, þar sem ekki er gert ráð fyrir.
að skólinn kosti meira en 70000 krónur.
En þar við er þess að gæta, að þetta er
ekki nein föst áætlun, heldur aðeins ágiskun, og má biiast við því, að kostnað r
verði allmiklu meiri. En þó að svo færi, að
kostnaðurinn færi ekki fram úr þessiun
ágiskuðu 70 þús. kr., þá er ákvæðið um,
að greiða skuli aðeins % kostnaðarins.
slagbrandur fyrir því, að hærra verði
greitt en sem því svarar.
Þá vill nefndin hækka lítið eitt styrk til
lýöskólans í Bergstaðastræti 3. Er mjer
persónulega kunnugt um, að sá skóli er
alls góðs maklegur, og hefir hann verið
mjög vel sóttur undanfarið. Ilafa nemendur verið 50 til 60 á vetri, og er því
ekki mikið, sem kemur á hvern nemanda
af styrknum.
Xefndin leggur til. að styrkur til sundkenslu o. fl. verði hækkaður úr 2000 kr.
upp í 3000 kr. Veit jeg ekki, hvort þessi
stvrkur átti að vera áætlunarupphæð, en
hvort sem svo hefir verið eða ekki, þá

álít jeg rjett, að styrkurinn verði liækkaður um þetta, því áhugi fyrir sundkenslu
fer sívaxandi og víða hefir verið lagt mikið í kostnað með byggingu sundlauga.
sem rjett er að ríkið styrki að nokkru.
l’in mörg undanfarin ár liefir Alþingi
veitt styrk til þess, að lialdið væri uppi
ókeypis leikfimiskenslu fyrir utanbæjarstúlkur hjer í Reykjavík. Þessi kensla hefir verið vel sótt og margar stúlkur tekið
þátt í þessu. Hafa verið venjulega 4
kenslustundir á viku. Að liægt var að liafa
þessa kenslu alveg ókeypis, þótt styrkurinn
væri ekki hár, einar 600 krónur, kemur
til af því, að kennarinn, sem jafnframt
er kennari í leikfimi við barnaskólann
hjer. gat fengið þar ódýrt húsnæði og
áhöld. Xú liefir leikfimiskennari Valdemar
Sveinbjörnsson. sem þinginu er áður að
góðu kunnur, inælst til, að stvrkur verði
einnig veittur til þess á sama liátt að
halda uppi ókeypis kenslu fyrir utanbæjarpilta, og láta þá þannig njóta jafnrjettis við kvenfólkið. Ilefir nefndin fallist á
þetta og leggur til. að veittar sjeu til þess
600 krónur.
Þá er jeg kominn fram úr brtt. fjvn.
við 14. gr. Við 15. gr. er fyrst ný stvrkveiting, 1000 kr., sem nefndin leggur til,
að verði veitt til samningar spjaldskrár,
Er það eftir ósk landsbókavarðar, sem
kvartaði yfir því, að þessi fjárveiting
liefði niður fallið, en telur mikla þörf á
að halda áfram samningu spjaldskrár, ef
safnið á að geta komið að fullum notum.
Xefndin sá sjer þó ekki fært að leggja til,
að eins mikið verði veitt og farið var fram
á, en ætlar, að þessi upphæð geti komið að
notum, ef liægt væri að fá góðan mann
til að vinna áð þessu í hjáverkum.
Jeg býst ekki við. að jeg þurfi að ma*la
frekar með hækkun á þóknun til kvenna
þeirra, er aöstoða eiga þjóðmenjavörð við
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Xáttúrufræðifjelagið fer fram á liækkþjóömenjasafnið. Þessi þóknun liefir verið svo lítil. að merkilegt er, að þingið un styrksins, sem veittur er til þess, úr
skuli ekki liafa hækkað hana fyrir löngu 1500 kr. upp í 2000. Vill nefndin sýna lit
síðan. Það liafa verið 4 konur, sem unnu á þessu og hækka styrkinn um 200 kr.
aö þessu og skifta þessum 1200 krónum á
G5. brtt. er boriu f'ram eftir ósk Bók
milli sín. Þjóðmenjavörður lagði til, að mentafjelagsins. Telur nefndin þaö ekki
veittur yröi talsvert hærri styrkur en koma að sök, þótt þessi athugasemd falli
nefndin fer fram á, en þetta ætti þó að niður.
vera bragarbót, aS liann liækki um þriðjÞá leggur fjvn. til, að styrkurinn til
ung.
Dansk-islandsk Samfund falli niður. Er
Þá vill nefndin hækka fjárveitingu ti1 liún í því efni sama sinnis og á síðasta
kaupa á listaverkum um 1000 krónur. Tel- þingi. og munu hv. þdm. muna eftir utnr.
ur hún rjettustu leiðina til þess að styrkja um þaö mál frá því þingi. Xefndin gerir
listamenn að kaupa verk þeirra, og er þvi þetta þó ekki í sparnaðartilgangi, því að hún
fje þá ekki á glæ kastað, eins og oft vill leggur til, að þessi styrkur renni til annvið brenna, þegar styrktir eru menn, sem ars fjelags, Xorræna fjelagsins, í þess stað.
ekkert lieyiist eða sjest svo síðar til.
llefir þaö fjelag víðtækari verkahring, og
Alþingissögunefndin liefir sent Alþingi geta háttv. þingdm. lesið um aðaltilgang
erindi, þar sem fariS er fram á, að hald- þess fjelags í nál. Þetta fjelag fór frant
ið sje áfram lagfæringu á Þingvöllum. á liærri styik. en nefndin sá sjer eigi fært
Segir hún, að ekki veiti af tímanum til að að ætla því meira en 1000 kr., en er fjefara aS sjá fyrir ýmsum lagfæringum, ef laginu velviljað og mælir fastlega með því,
það á að vera komið í lag 1930, því sumt að fjelaginu verði veittur þessi styrkur.
er þannig lagað, að talsverí langan tíma
Xefndin leggur til. að styrkirnir til dr.
þarf til þess, að það komist í það útlit. Ilelga .Jónssonar og Guðmundar Bárðarsem það á að veia í 1930. Er því ekki sonar kennaia verði hækkaðir lítið eitt.
seinna vænna að fara nú að veita fje til Suinum kann máske að þykja einkennilegt.
þess, enda er það heppilegra að byrja að Bjarni Sæmundsson. sem samskonar
strax. svo að minna komi á livert ár. Er styrks liefir notið undanfarið, skuli ekki
öllum liáttv. þm. kunnugt um þessar fyrir- vera látinn fylgjast með hinum við styrkætlanir, og því óþarfi að fara nánar út í Inekkunina. En því veldur, að hann liefir
það.
nú sent til Alþingis beiðni um lausn frá
Þá er og óþarfi að fara fleiii orðum um kenslustörfum og að liann verði eingöngu
tillögu nefndarinnar um styrkveitingu til styrktur til rannsóknastarfsemi; því vill
viðgerða á Hólakirkju. Er það ríkinu mik- nefndin ekki gera neinar tillögur nú viðil vanvirða, ef þessi merki fomgripur á víkjándi lionum, fyr en sjeð verður. hvernað eyðileggjast fyrir vanhirðingu og sko:t ig máli lians verður tekið hjer í þinginu.
á viðhaldi. Samkvamit því. er skólastjórXefndin hefir ekki enn getað fundið
inn á llóluin skrifar og mörgum háttv. skýringu á því, að það mikla fje. sem
þdm. mun kunnugt. verður nú þegar að veðurathugunarstofunni er ætlað. þurfi
hefjast handa um viðgerðir á henni, ef ae að haldast óbreytt. Finst oss, að kostnaður
gagni á að koma.
við þessa stofnun ætti að geta minkað að

721

Lagafrumvörp samþykt.

722

Fjárlög 1924 (2. umr. í Nd.).

nokkru, líkt og með aðrar stofnanir. t. d.
hagstofuna. enda liefir ekkert koinið fram.
sem bendi til. aö neinn nýr kostnaður
komi til við veðuratliuganirnar.
Um tvo næstu liðina. styrk til Páls
Isólfssonar og fjárveitingu til að kaupa
grasasafn Stefáns heitins Stefánssonar
skólameistara, nægir að vísa til nál. Páll
er öllum að svo góðu kunnur, að háttv.
þm. munu ekki liika við að greiða atkv.
sitt með þessari fjárhæð, sem nefndin leggur til, að honum verði veitt. Um grasasafnið skal jeg geta þess. að ágreiningur
var innan nefndarinnar fyrst, livort safnið skyldi borgast á einu eða tveimur árum.
en úr því að ekki var um hærri upphæð
að ræða, varð niðurstaðan sú. að leggja
til, að alt yrði greitt í einu.
Jeg vænti, að þessar skýringar. sem jeg
nú hefi gert. nægi í svipinn. Um brtt.
einstakra háttv. þm. ætla jeg ekki að tala,
fyr en þeir liafa gert grein fyrir þeim.

Bjarni Jónsson: Mjer þykir leiðinlegt
að þurfa að kljúfa liinn fríða hóp, sem
fengist hefir við fjárveitingar í Xd. á
þessu þingi. En mjer var ómögulegt annað, því að andans ríki var svo afskift, að
ekki var við unandi. 011 upphæðin. sem
ráðgert er að veita til andlegra menta. er
ekki meira en sem svarar fjárveitingu til
eins vegaispotta. En nú ;etla jeg að sýna
það, að hver dregur dám af sínum sessunaut, og koma ekki fram með nema svo
sem
af því, sem jeg þyrfti að koma
með. (íeri jeg það í þeirri von, að koma
með þvi einhverju fram. Þá skal jeg minnast örfáum orðum á stunar brtt. mínar.
Þá er fyrst brtt. við 14. gr. Hún er
klipin aftan af öðrum lið af fjáraukalögum, sem jeg samdi, er jeg tók að mjer
stjórnina á dögunum. -Jeg tek liana aftur
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlng).

nú. en kem með liana sem brtt., er stjórnin kemur með sín fjáraukalög. Iljer er um
að ræða 500 kr. launaviðbót til eins prófessoranna við háskólann, Sigurðar P. Sivertsens. Er farið fram á, að liann fái að
njóta sömu launauppbótar sem liann liefði
altaf verið prófessor. og'er þetta þá síðasta
launabót hans. Jeg hafði reiknað launauppbótina of háa um 300 kr.. og því tek
jeg þessa till. aftur nú, en mun mæla frekar með þessari sjálfsögðu og sanngjörnu
kröfu, er fjáraukalögin verða til umræðu.
Þá kem jeg að námsstyrk stúdenta. Mjer
er óskiljanlegt. hvers vegna stjómin hefir
sett svona lága uppliæð í frv. sitt. Og
ekki varð um þokaö í fjvn. að fá hann
hækkaðan. Það er vitanlegt. að í fyrra var
liann alt of lítill, og síðan hefir stúdentum
fjölgað um V;,; og ekki minkar styrkþörfin við það, að krónan lækkar í gengi og
dýrara verður að lifa fyrir það. Því frekar er styrkur þessi ófullnægjandi nú. Háskólakennararnir hafa lagt til, að hann
vææi 24 þúsund. en í frv. er liann ákveðinn 12 þús. Jeg liugsa að þetta sje yfirsjón, sem stafar af því, að dóms- og kenslumálaráðheriann hafi ekki verið við, er
þetta var sett inn í frv.. og liafi þá einliver af starfsmönnum hans sett inn sömu
uppliæð og í fyrra, af því að liann hefir
ekki viljað bera ábyrgð á hækkuninni.
Eins og jeg gat um áðan, var ekki við það
komandi í fjvn. að fá neina hækkun. Hefi
jeg því tekið upp þá gullvægu reglu, sem
stundum liefir vel gefist, að deila með
tveimur. Eer jeg fram á, að styrkur þessi
verði 18 þús. í stað 24. Er jeg fer svo
hóflega í þetta, þykir mjer líklegt, að þm.
samþykki. Það er atliugandi, við hverja
menn spara, er þeir skera styrk þennan
við neglur sjer. Þeir spara ekki við háskólann, þeir spara ekki við stúdentana,
40
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heldur við foreldra þeirra, bændur úti á
landi, því það er vitanlegt, að styrkur
þessi er frekar veittur utanbæjarmönnum.
Háttv. þm. vita því ekki, hversu nærri þeir
höggva sjálfum sjer með þessum skilningsskorti sínum.
Jeg liverf svo frá þessu; jeg veit, að
þm. munu mjer sammála um þetta. Það er
öllum ljóst, að landsmenn eiga landssjóðinn, en ekki þingmenn.
Þá skal jeg minuast á húsaleigustyrkinn.
Það er eins ástatt með liann sem hinn
styrkinn. Þar liefi jeg og deilt með tveimur og lagt til, að hann yrði 9 þús.. í stað
12, í stjfrv. er hann áætlaður 6 þús. Þessar 6 þús. skiftast á’ milli 73 manna. og
koma þá rúmar 82 kr. í hlut. Þeir. sem
hafa leigt hjer í Reykjavík, sjá því. hve
mikinn hluta húsaleigunnar stúdentar fá
greiddan úr ríkissjóði. Það svarar sem næst
eins mánaðar leigu með ljósi og hita, ef
stúdentinn er heppinn með leigukjör. Þarf
ekki að fjölyrða um þetta: menn sjá, hve
broslegt það er að veita piltúm eins máoaðar húsaleigu úr ríkissjóði. Þá er gengið
rösklegar til verks, er verið er að leggja
útsvar á mann hjer í Reykjavík. Þá er
sjeð um, að maður sje launalaus -í 3—4
mánuði á eftir. Iljer er ekki lagst eins
djúpt. Jeg vænti þess fastlega, að háttv.
þm. fallist á þessa till. mína.
Einnig er jeg viss um, að háttv. þm.
fallast á næstu brtt. mína. Mjer er það
næsta óskiljanlegt, livers vegna hv. frsm.
(MP) getur verið á móti lienni. Jeg veit
ekki, hvers konur þær, sem vinna á
þjóðmenjasafninu, eiga að gjalda. Jeg
veit ekki, livort það verður álitið, að
liöfundur þulnanna, kona Skúla Thoroddsens, sje svo ómerkileg kona, að ekki megi
gjalda lienni sæmilegt kaup. Jeg gæti vel
nefnt hinar konurnar líka, til þess að sýna,
hversu sparnaður þessi er fáránlegur.

Hann gerir fátæku fólki erfiðara fyrir og
bakar hneisu þeim, sem fremja liann. Þessi
aðstoð er þjóðmenjaverði mjög nauðsynleg. Það er ómissandi fyrir hann að hafa
á svona safni fólk, sem liann getur treyst
eins og sjálfum sjer. og auk þess er það
þjóðinni til sóma að hafa þar kurteist fólk
og sæmilegt í framgöngu. er útlendingar
koma að skoða söfnin. Jeg veit að allir liv.
þm. fallast á þessa litlu hækkun mína.
Þá kem jeg að 15. gr. 22 a. en það er
um laun Jóhannesar Lynge Jóhannssonar,
er nú um nokkur ár hefir unnið að íslenskri orðabók. Meiri hluti nefndarinnar
liefir lækkað laun lians um 1000 krónur úr
því, sem stjórnin hafði sett þau, en stjórnin hafði ákveðið þau 7000 kr. En það var
rangt. Það verður eigi metið rýrara starf
að vinna að samningu vísindalegrar íslenskrar orðabókar en verk það, er þeir
kennarar vinna við háskólann, sem á góð i
íslensku nefnast prófessorar. En sje nú
gengið út frá því. að hann hefði fengið
hyrjunarlaun þeirra, þá á hann að hafa
fengið tvær launahækkanir. og því nú að
liafa 8200 kr.. ef rjett er reiknað. En jeg
liefi mi látið mjer nægja að setja 8000 kr.
Jeg skil ekki í því. að menn fýsi að halda
því fram. að lionum verði gert jafnlágt
undir höfði og dýrum þeim, sem dósentar
nefnast og allir vita. að hafa svo lítil lauu.
að enginn getur af lifað. Auk þess er
maður þessi að öðru leyti verðleikamaður.
Hann hefir þjónað prestsembætti hjer á
landi heilan mannsaldur. Hann er nú maður aldraður og á ekki liægt um vik að
vinna sjer inn fje utan hjá, enda illa farið, að hann þurfi að gera það. En hann
er bláfátækur inaður með börn í ómegð.
Þótt jeg sje auraglöggur maður og vilji
sjá landinu farborða, þá þori jeg þó
að halda því fram, að sómi landsins er
meira virði en 1000 krónur. En það er
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hreinn þjóðarósómi, ef þingið vill murka
lífið úr fátækum mönnum með því að
draga af sanngjörnum og sjálfsögðum
launum þeirra.
Þá kemur nýr liður við 15. gr.. til
Hjálmars Lárussonar 500 krónur. Iljer
hefi jeg enn á ný deilt með tveimur, í
þeirri von, að þá fengi það frekar að
fljóta í gegn. Nú sje jeg, að einn þm.
hefir gerst svo. djarfur að hækka þessa
upphæS upp í 1000 kr. Tek jeg því mína
tillögu aftur og felst á hærri upphæðina.
þá kemur tillaga um það að veita 2500
kr. til hljóðfæraskóla lijer. Jeg þarf ekki
að flytja langa ræðu um það. Sönglistin
er sú list, sem hefir átt örðugast uppdráttar hjer á landi. Menn hafa gripið í hana milli verka. En nú er hún að
vakna við, og þrá manna til að nema
þá list liefir aukist á síðari árum. Menn
hafa varið miklu fje til þess að sigla og
læra hljóðfæraslátt og söngment, sem vel
heföi mátt nema hjer, ef skóli hefði verið
lijer. Að þeim skóla er nú stofnaður lítill
vísir. Xú er hjer flokkur, sem hefir fengið
erlendan söngkennara og bærinn hefir
veitt nokkurn styrk. En þetta er aðeins
byrjun, og ef þessu á að verða hahlið
áfram, er sjálfsagt. að landið leggi eitthvað af mörkum. Nú hefir borist brjef frá
forstöðumanninum um 5000 kr. styrk.
Fjvn. þótti ófært að ganga inn á það,
þótt lítið væri. Þá var gert ráð fyrir, að
kennarar væru tveir. En til þess að vera
viss um, að þetta nái fram að ganga. hefi
jeg helmingað uppliæð þessa, og þá ekki
gert ráð fyrir nema einum kennara. Með
þessu móti verður skólinn að vísu þröngur
vexti, en stækkun hans verður slegið á
frest uns Alþingi verður rífara. Hjer hafa
fjelausir menn hafist handa í tómstund-

um sínum og með því haldið uppi heiðri
vorum, svo erlendir menn haldi ekki, að
við sjeum rómlaus og sönglaus þjóð. Jeg
geng út frá því sem gefnu, að hver maður
sje svo lieilskygn, að liann greiði atkvæði
með þessari litlu fjárhæð, þar sem sanna
má, að mikið meira en þessi upphæð græðist í gjaldeyrissparnaði. Hjer eru ekki
nema örfáir menn, sem nokkuð eru mentaðir í sönglist; þó margir hafi kynt sjer
þetta lítið eitt, þá er það ekki neitt til
fullnustu. Sumir kunna nri að brosa í
kampinn og þykja lítils um vert. en þessi
þáttur listarinnar er einn af fegurstu og
sterkustu þáttum mannlífsins. En henni
hefir löngum verið gert lágt undir höfði
á landi hjer; menn liaf'a verið álitnir fullir,
ef þeim hefir flogið lag af munni, eða þá
að minsta kosti allvel upp með sjer.
Þá hefi jeg tekið upp 1200 kr. styrk
til Jóns Þorsteinssonar, til íþróttanáms.
Mun það vera mjög áhugasamur og
efnilegur íþróttanemi, og hefi jeg orðið
var við mikinn áhuga hjá íþróttamönnum hjer í bæ fyrir því, að hann yrði
styrktur.
Þá eru það 1800 kr. til náms handa
Markíisi Kristjánssyni slaghörpuleikara.
Þessi piltur er nú þegar orðinn svo leikinn í þessari list og er svo góðum gáfum gæddur, að nægja mundi, að hann
væri eitt ár til náms erlendis, og myndi
þá þekking hans og leikni koma að
góðu gagni hjer heima.
Piltur þessi er mjög góðum gáfum gæddur. Ilann er sonur Kristjáns
Bjarnasonar, bróður Markúsar sál.
skólastjóra. Kristján var fullhugi hinn
rnesti og sjógarpur. Hann drukknaði
af skipi, sem fórst hjer framundan, og
vissi enginn, ineð hvaða hætti það fórst.
46
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Markús hefir sjerstaka hæfileika og
löngun til þessa náms, og vill nú fara
utan til að fullkomna sig.
Hefðu till. mínar um stofnun liljóðfæraskóla hjer í bænum náð fram að
ganga. þá hefði ekki þurft að veita
þennan utanfararstyrk.
Jeg skal svo ekki þreyta þm. meira á
ræðu minni, úr því þeir vilja endilega
hafa næturfund. Yona jeg, að þeir líti
meira á það. hvað till. mínar eru sanngjarnar, heldur en hitt, þó jeg kunni
að liafa móðgað þá eitthvað með orðum mínum, og láti þær ná fram að
ganga.
Forsætisráðherra (SE): Það eru aðeins fá orð, sem jeg hefi að segja. Jeg
vil þakka fjvn. fyrir það, að 'hún hefir
sjeð sjer fært að taka upp 1500 kr.
styrk handa hjeraðslækninum í Reykjavík, til að kenna við háskólann. Það
hafði verið af vangá. aS þessi veiting
var ekki í stjfiv.. en jeg baS liáttv. i'jvn.
að taka þetta upp, og þakka henni fvrir, að hún hefir gert það. Hjeraðslæknirinn er sem sagt ekki skyldur að kenna,
nema hann fái til þess styrk. En liáskólanum mikill skabi að því aö tapa
kenslu hans, því hann er hinn besti
kennari og vísindamaður. {PO'. Það hefir verið ljett af honum störfum bæjarlæknisins!). Já, en hann er alls ekki
skyldur til að gegna þessu starfi án
endurgjalds.
Um 53. brtt. fjvn. skiftir að vísu ekki
miklu máli, en nefndin hefir þar lagt
til að hækka laun forstööumanns yfirsetukvennaskólans úr 1200 kr., er það
var í stjfrv., upp í 1500 kr., eða um
300 kr. Jeg álít þetta samt alveg óþarft.
1200 kr. alveg nóg. Og ef landlæknisembættið verður áfiam, þá ætti, svo

framarlega sem háskólanum verður ekki
falið þetta starf, að gera landlækni að
skyldu að kenna ókeypis.
Þá skal jeg niæla með því, að veitt
verði fje til umbúðakaupa o. fl. Frsm.
(MP) hefir gert svo glögga grein fyrir
þörfimii á þessum lið, að jeg skal eigi
endurtaka það.
Þá er styrkurinn til Xorræna fjelagsins.
Stjórnin hafði ákveðið að taka hann
upp. en iiðurinn hafði fallið niður. Til
þess. að fjelag þetta geti starfað með
krafti, þyrfti auðvitað að veita því
meiri styrk en þetta, og mun jeg, ef
jeg sje mjer fært, koma með brtt. í þá
átí. 1 samskonar fjelögum í Noregi og
Svíþjóð er eigi einungis starfað að viðgangi vísinda og lista, heldur og á sviði
verklegra framkvæmda. Að komast í
náin kynni við slík fjelög mundi geta
orðið okkur að gagni.
Þá er það 68. brtt., styrkurinn til
Jóh. L. L. Jóh. Meiri hl. fjvn. vill lækka
hann um 1000 kr., en minni hl. fjvn.
hækka hann um sömu upphæð. Jeg tel
best að fara hinn gullna meðalveg í
þcssu efni og láta upphæðina í frv.
stjórnarinnar lialda sjer óbreytta.
Þá taldi háttv. frsm. fjvn. (MP) það
undarlegt, að stjórnin hefði eigi lagt
til, að fjárveitingin til veðurathugunarstofunnar lækkaði í hlutfalli við aðrar
fjárveitingar. Jeg álít einmitt, að starfsemi þessarar stofnunar þurfi að auka.
1 Noregi eru veðurskeytin orðin miög
fullkomin og daglega send skeyti um
veðurhorfur í allar verstöðvar. Menn
fara svo ekki á sjó, þegar skeyti berast
um ilt útlit. Er talið, að 80% af veðurspádómum rætist þar. I Ameríku eru
veðurskeytin líka orðin mjög fullkomin.
Hjer er þetta enn í bernsku, en jeg hefi
þó talað um það við einn foringja á
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því. sem veitt var til ljósa, hitunar,
verklegs náms o. fl. Fór svo skólastjóri
fram á að mega ver.ja þessu fje til viðgerðar á skólahúsum.
Xú veit jeg ekki, hver regla hefir
um það verið á síðustu árum, hvort það
fje. sem ein stofnun sparar á ákveðnum liðum, megi ganga til annara þarfa
sömu stofnunar án þess ný fjárveiting
komi til. Aður, eða meðan jeg var landritari. var þetta ekki talið leyfilegt, og
vildi .jeg ekki leyfa mjer að veita þetta
f.je án heimildar frá þinginu. Jeg h?fi
því farið fram á það. að þessi upphæð
yrði veitt. Hefir háttv. frsm. (MP) tek
ið vel undir það. og vona jeg, að háttv.
þingdeild verði því samþykk.
AtvinnumáJaráðherra (KIJ): -Teg get,
1 sambandi við þetta skal jeg taka
ekki síður en hæstv. forsrh. (SE). lofað það fram, að það fje, sem fjvn. ætlar
því að vera stuttorður. því í þessum til viðgerðar Hólakirkju. er langt f
greinum eru e.kki nema eitthvað 2-3 lítið til þess, að full viðgerð geti farið
fram. Það er engin mynd á því að
liðir, sem snerta mig.
Það er þá fyrst 51. liður. Þar leggur láta dómkirkjuna grotna niður vegaa
f.jvn. til. að hækkaður verði liðuriun vanhirðingar. Og það er ekki nóg, að
til viðgerðar húsa á Hvanneyri um ,iað sje dyttað að henni. heldur þarf að
2500 kr. Jeg er mjög þakklátur hv. fjvn. koma henni í það horf. sem henni var
fyrir þessa hækkun. því auðvitað dugir upprunalega ætlað að hafa. Það sjest
ekki að vanrækja viðhald húsanna. Og greinilega. þegar kirkjan er athuguð,
þó máske hefði mátt draga það eitt- að upphaflega hefir verið ætlast til, að
hvað. þá er jió bet:a að gera það fyr bygður væri turn. Sýnir fyrirkomulagen síðar og áður en húsin skemmast.
ið það greinilega. Jeg býst nú ekki við,
Samskonar fje til Ilólaskólans hefir að sá turn verði bvgður fvr en eitthvað
nefndin hækkað um 1000 kr. Jeg hefi batnar í ári. enda er þessi fjárveiting
nú komið fram með brtt. um að liækka langt of lág til þess. Jeg hafði hugsað
þetta enn um 2300 kr.. eða alls upp í mjm að koma fram með fjárveitingu til
5300 kr. Jeg tel rjett að gera Ilólum þess í fjárlögum. en sá engan veg til þess
sömu skil og Hvanneyri. Þar er margt, að gera það. er verið var að ganga frá
sem þarfnast viðgerðar. einkum tröppur fjárlagafrv. En .jeg vona a<5 þingmenn sjái
s.jer síðar fært að veita fje til fullnaðarog þök o. fl.
Annars liefi jeg komið fram með viðgerðar þessari frægu dómkirkju.
Þó það komi m.jer ekki beint við. þá
þessa hækkun af því. að skólastjórinn
á Hólum hefir sparað þessa upphæð á skal ,jeg geta þess. að upphæðin til veðurýmsum liðum síðastliðið ár, svo sem á athugunarstofunnar var látin standa óbreytt
Islands Falk. og talcli hann, að veðurskeytin h.jer rættust í mörgum tilfellum. Vona jeg því, að þetta geti liaft
mikla þýðingu og eigi fyrir sjer að
fullkomnast. (PO: Þarf þetta að vera
svona dýrt?). Mannslífin eru líka dýr!
Þá vil jeg mæla með því, að sú upphæð. sem Páli ísólfssyni er ætlr.ð. verði
samþykt. Páll er þegar orðinn mjög
þektur maður og okkur til mikils sóma,
en jeg hygg þó. að fáir viti enn. hvað
í honum býr.
Að námsstyrkur stúdenta var ekki
áætlaður hærri, var eingöngu af sparnaðarástæðum. S.jálfsagt væri full ástæða
til að hafa 'hann hærri.
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2 kenslustofur, og þó heldur litlar. Við
þær hefir orðið að notast. en þar sem
barnaf jöldinn, sem skólann sækir, hefir nú
tvöfaldast frá því bygt var, er þetta húsrúm orðið með öllu ófullnægjandi. Hinu
verður þó ekki neitað, aS það er brýn
nauðsyn að geta lialdið þarna uppi unglingaskóla, því á þann hátt er þó hægt að
draga nokkurn hóp þessara ungu manna
út úr smába'jarsollinum og gefa þeim kost
á heilnæmu. andlegu viðfangsefni. Svo
hafa þrengslin verið mikil þarna upp á
síðkastið, að kenna hefir orðið allan daginn í þessum stofum, þannig að sumir
nemendurnir hafa sótt tíma á morgnana.
aðrir um miðjan daginn og svo enn nokkrir á kvöldin. Xú mun háttv. þingdm. kunnugt um það. að talsverð upphæð hefir
Umr. frestað.
jafnan verið veitt í fjárlögum árlega til
Á 39. fundi í Xd., miðvikudaginn 11. byggingar barna- og unglingaskóla, að undapríl, var enn f r a m h a 1 d i ð 2 . u m r . anteknu þessu ári. Þessi skóli hefir þó enn
um frv. (A. 1. n. 264, 254, 273. 292. 307. sem komið er orðið útundan og ekki notið
310. 315).
neins af þessu fje. Ilreppurinn mun að
vísu hafa sótt um styrk til skólans áður,
Sveinn Ólafsson: Jeg á hjer 2 brtt. en orðið að sitja á hakanum fyrir öðrum.
við 14. og 15. gr. Sú fyrri er á þskj. 292 Síðasta ár drógu hlutáðeigendur sig- líka
og lýtur að því að fá 6000 króna veitingu alveg í hlje og sóttu ekki um neinn styrk.
úr ríkissjóði. sem verja skal til viðbótar- með því þeim var kv.nnugt um örðugan
byggingar alþýðu- og barnaskóla á Xesi hag ríkissjóðsins. En nú hafa þeir tekið
í Xorðfirði. Háttv. fjvn. treysti sjer ekki höndum saman við 2 fjelög þarna í þorptil að taka þessa brtt. á sína arma, að því inu, málfundafjelag og kvenfjelag. Þessi
er háttv. frsm. hennar (AIP) sagði, af fjelög ráða yfir þó dálitlu fje. og eru þau
því, að hún bryti þá um leið prineip sitt. fús að taka sinn þátt í byggingarkostnaðJeg veit níi að vísu ekki, í hverju það inurn, ef álma verði bygð út úr skólahúsprineipbrot hefði verið fólgið, því jeg sje inu. fyrir fundarsal. sem þau hafi not af
ekki betur en að þessi. fjárveiting værí til fundarhalda sinna. Sá hreppsnefndin,
hliðstæð annari fjárveitingu til unglinga- að þarna var vegur til að koma þessu í
skóla, sem háttv. deild hefir samþykt. Jeg framkvæmd. með því að leggja þannig
verð því að skýra frá því í fám orðum. fram sameinaða krafta þessara aðilja
hvernig á stendur um þetta mál.
til að koma upp húsinu. Sá styrkur, er
Á Xesi er örlítill barnaskóli, sem mun þeir liafa beiðst af þinginu. er 8000 krónhafa verið bygður fyrir 12 árum. Hann er ur. Hefi jeg, með hliðsjón af fjárhagsörðekki stærri en svo, að í honum eru aðeins ugleikunum, fært hann niður í 6000. Jeg

í stjórnarfrv. vegna þess, að stjómin liafði
hugsað sjer, að Sigurður Þórólfsson, sem
er greindur og glöggur á ýms veðurmerki
og hefir skrifað bók um það efni, gæti
starfað við þessa stofnun. Háttv. fjvn.
virðist vera sammála um þetta, en verði
upphæðin kekkuð. eins og brtt. fjvn. fer
fram á, þá verður ekki liægt að láta Si«rurð Þórólfsson fá þar fasta stöðu.
-Teg liefi þá ekki fleira að athuga við
þessar tvær greinar. En út af till. fjvn..
að atlis. við 15. gr. 13. lið, uni tekstaútgáfu Fornbrjefasafnsins. falli niður, þá
vil jeg geta þess, að jeg tel útgáfu Fornbrjefasafnsins einskis virði. ef registur er
ekki jafnframt gert yfir það og gefið út.
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liefi og í annari brtt. minni farið fram á
25 þúsund króna lán úr ríkissjóði til þessa
fyrirtækis, í stað 40 þúsunda, sem Norðfirðingar hafa beiðst eftir. Jeg hefi nú
skýrt frá öllum ástæðum þessa máls, og
þarf jeg ekki að fjölyrða meira um þessa
till. að sinni.
Hin till. mín á við 15. gr. Ilún fer fram
á, að veittar verði laOO krónur Fræðafjelaginu í Kaupmannahöfn, til að gefa
út stjörnufræði Þorvalds lieitins Tlioroddsens. Ilann óskaði þess, að þetta rit
lians kæmist sem fyrst á prent, en það
hefir dregist, af auðskildum ástæðum, eins
og svo margt annað. Þetta rit er mjög
vandað að frágangi, með uppdráttum og
myndum, og telja þeir Finnur Jónsson og
Bogi Melsted, sem sækja um styrkinn
vegna fjelagsins, að ritið sje mjög vandað
og vel samið, en auk þess verður það mjög
ódýrt, þar sem ráðgert er, að stærðin verði
um 15 arkir og verðið 5—6 kr. Það stendur nú svo á, að við eigum ekkert slíkt rit
á voru máli, nema Ursins stjöi nufræði. sem
Jónas Ilallgrímsson lagði út og löngu er úrelt orðin, og svo örlítinn vísi að störnufræði.
mjög ófullkominn, sem út var gefinn fyrir
fáum árum í Sjálffi æðaranum. Væri því
mjög fýsilegt að fá slíkt rit sem þetta. Jeg
býst að vísu við, að um það kunni að verða
skiftar skoðanir, hvort við liöfum brýna
þörf á að gefa út slíkt rit sem þetta. En
þótt stjörnufræði verði ekki látin í askana, þá ber að líta á það. að hjer er um
að ræða eina elstu íþróttina. er Islendingar hafa tamið sjer. göfuga og vekjandi
íþrótt, ef svo mætti segja, fræðigrein. sem
athugulir sveitamenn hafa mestu mætur á.
Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um þetta,
en aðeins hæta því við. að jafnvel þótt
hjer væri ekki um neitt nauðsynjarit að
•ræða, þá tel jeg þinginu skylt, vegna sóma
síns, en verðleika höfundarins, sem ritið

samdi, að gefa það út hið fyrsta. Bæði
halda til þess hin ágætu ritverk liöfundarins og dánargjöfin mikla, sem hvorugt
verður fullþakkað. Jeg tel því vafalaust,
að háttv. þingdeild taki vel í þetta mál.
Hákon Kristófersson :* Það var út af
ummælum hæstv. forsrli. (SE) um hjeraðslækninn í Keykjavík, sem jeg vildi
segja nokkur orð. Jeg býst við, að þessari
kenslu hans sje þannig varið, að vont væri
að missa liana. En hitt er annað mál, livort
rjett sje að borga liana sjerstaklega. Jeg
býst við, að það liafi verið skilið svo, er
til þessarar kenslu var stofnað og skifting varð á embættinu, að þessi upphæð
fjelli niður. Jeg liefi að vísu ekki aflað
mjer neinna skjallegra upplýsinga um málið, en mjer er þó kunnugt um það, að
þetta var hugsun margra háttv. þm.
Hvernig þessu sje liáttað. þöri jeg ekki að
segja neitt um. En þó er mjer nær að
halda, -að það liafi verið þarflegra af
stjórninni að láta þetta verða. Iláttv.
forsrh. (SE) mælti fast með upphæðinni,
og færði hann það fram sem rök til stuðnings sínu niáli, að ekki væri liægt að skylda
núverandi hjeraðslækni til að hafa þetta
starf á hendi, nema honum sje borgað sjerstaklega fyrir það. Það er þessi venjulegi
skilningur hæstv. forsætisráðherra, að ekki
beri að ætlast til, að embættismenn þjóðarinnar geri nokkuð í þarfir ríkisins,
hversu vel sem þeir eru launaðir, áu þess
að fá qukaþóknun fyrir. Jeg tel það illa
farið að þannig skuli vera litið á þetta.
Jeg tel þá sem hjú þjóðfjelagsins,
sem ætlast megi til, að vinni í þágu þess,
eftir því sem kraftar leyfa. miðað við
laun þau. sem þeir þiggja af opinberu fje.
*) Ræðumaður (HK) hefir ekki yfirlesið
handrit skrifaranna að þessari ræðu.
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Þá fór hæstv. forsrh. (SE) nokkrum
orðum uin launahækkun þá. upp í 1500
krónur. seni ætluð væri forstjóra yfirsetukvennaskólans. Jeg er í rauninni ekkert á
nióti því. Jeg vil þó taka það fram. í sainbandi við það, sem minst liefir verið á
skrifstofukostnað landlæknis. að jeg skil
svo. seni þetta gjald skuli einmitt ganga
upp í hann. Því þessu fylgir sáralitill
aukakostnaður. og væri í r;i unmn 1 ('•]<!<!
mikið. þótt sú kviið livíldi á þessum embættismanni. að vera forstöðuimiður þess i
skóla fyrir ekki neilt.
Ilvað snertir þá uppliæð. seni ætluð er
til viðgerðar bændaskólanuni á Ilvanneyri.
vil jeg taka það fram. að þetta má vel
vcra nauðsynlegt. en jeg tel þetta tilfinnanlegan kostnað. sem ríkið liefir nú orðið
að standa í vegna þessa skóla upp á s'ðkastið. Maðnr skyldi þó hafa lialdið. þegar skólahúsið var reist síðast. að bráðlega
þyrfti ekki þar við að bæta. En það er nú
komið sem komið er. og hýst ,jeg við. að
eins og nú standa sakir sje þessi kostnaður nauðsynlegur. En jeg get þó ekki stilt
mig um að segja það. að það er leiðinlegt.
eftir að búið er að kosta svo miklu til
þessa skóla. að hevra mn hann annan einvitnisburð og einn af bestu bamdunum í
Húnavatnssýslu gaf honum nýlega. Ilann
kvaðst hafa haft fyrir skömmu 3 menn
frá þessum skóla, og hefði enginn þeirr.i
verið svo vel að sjer. að hann hefði kunnað að rista ofan af. Slíkt geta þó varla
heitið alllærðir menn í búnaði. Jeg skal þó.
til að girða fyrir misskilning, geta þe s.
ab þessi mikli kostnaður við húsið va?
ekki að kenna núverandi skólastjóra, lieldur þeim manni, sem fyrir verkinu stóð.
(BIí: En dýrtíðin; gerði hún ekkert að
verkura?). Það liefði samt sem áður máít
gera þetta fyrir miklu minna verð. Það
myndi enginn prívatmaður hafa sjeð sjer

fau-t að ráða menn til vinnunnar frá
IÞykjavík með þeim kjörum. liefði liarui
vcrið að reisa hús fyrir sjálfs sín fje.
Það sje fjarri mjer að fara nú að álasa
háttv. fjvn. Jeg get þvert á móti tekið
undir það með öðrum háttv. þm.. að hún
hefir átt mjög vandasömum verkum að
gegna. Og lengi má finna sjer eitthvað til
að set.ja út á slík störf. sem hún Iiefir liafr
með liöndum. Á einu.verð jeg ]>ó að fiirð.i
mig. að háttv. f.jvn. skuli treysta s.jer til
að legg.ja til. að veittar verði úr ríkiss.jóði
35 ]>ús. krónur til unglingaskóla í Þingeyjarsýslu. Að vísu liefir hún borið það
fyrir. að þetta sje aðeins
hlutar kostnaðarins. En .jeg fa* ekki skilið. á livern
hátt hún fær styrkt hann svo. þegar sú
upphæð. sem lögð er á móti. nemur aðeins
helmingi. Það væri að vísu ekkert á móti
þessu. ef liægt væri að gera það sama í
Iiinum öðrum hjeruðum landsins. En nú
stcndur svo á, að maður verður að veia á
móti mörgum f.járveitingum. sem full þöi'f
va-ri annars á. sökum f járkreppunnar.
Finst m.jer og. að sýslubúum liafi verið
þetta Ijóst. að fara verði nokkuð eftir
ástæðum ríkissjóðsins. Ber fundargerð
þinginálafundarins. sem haldinn var á
Ilusavík 31. janúar 1923. best vitni um
þetta. Skal .jeg. með leyfi liæstv. forseta.
leyfa mjer að lesa upp lítinn kafla úr
henni. Ilann hl.jóðar svo:
..Fundurinn er því meðmæltur. að
Alþingi veiti. þegar fjárhagur ríkisins
batnar, styrk til alþýðuskóla í Þingeyjarsýslu. Funduiinn telur ekki fært.
sökum fjárkreppu og dýrtíðar, að komandi Alþingi leggi fram fje úr ríkissjóði til styrktar nýjum skólum eða
ný.jum skólabyggingum. og v.rntir þess,
að styrkur úr ríkissjóði. meðan verið
er að koma fjárhagnum í rjett liorf, sje
einungis veittur til eflingar framleiðsl-
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. unni til lands og sjávar og til líknarstofnana.“
Það liggur í augum uppi, að þegar menn
ur Þingeyjarsýslu mæla á móti þessu máli
og vilja ekki, að fje sje lagt til þess, þá
tnunu þeir finna til erfiðleikanna og aö
fjárhagurinn sje ekki sem bestur heima
fyrir heldur. Jeg býst viö, að þeír, sem
samþykkja svona álvktun, finni, aS ríkið getur ekki snúið sjer að öðru en aS
styrkja framleiðsluna til lands og sjávar.
Háttv. frsm. (MP) sagSi, að nokkur hluti
af fjárframlögum innanhjeraðs væri í loforðum, sem máske væri erfitt að ná inn.
Það sje fjarri mjer að vilja láta svo skiljast, að jeg sje á móti skólastyrknum, en
jeg álít, að sýslan sje vel stödd menningarlega og aS henni sje þetta mál máske
ofvaxið efnalega. Jeg frábiS mjer það, að
menn álíti, að jeg sje að ráðast á þessa
fjárveitingu; en jeg vildi benda á, að
undarlegt er, aS fjvn. skuli hafa levft sjer
að leggja þetta til, þar sem það fer í bága
við þa stefnu nefndarinnar aS stvðja aðeins framleiðsluna og verklegar framkvæmdir, en draga sem mest úr öSrum
útgjöldum. Það hlýtur því aS stafa af
einhverjum sjerstökum ástæðum, að nefndin fer svona langt í þessu atriði.

Jón Baldvinsson: Jeg á litla brtt. á
þskj. 305, sem jeg vildi fara um nokkrum
orðum, þó að háttv. þm. Dala. (BJ) hafi
líka gefiS henni sín bestu meðmæli. Jeg
hefi um nokkur ár þekt Hjálmar Lárusson
sknrðlistarmann, sem er hinn mesti' snillingur í sinni grein. En jeg hefi, eins og
aðrir, sem honum eru kunnugir, jafnframt
vitað, aS hann hefir átt við mjög þröngan
efnahag að búa. Hann hefir ekki hlotiS
neitt af því fje, sem stjórnin úthlutaði síðast til styrktar listamönnum, þar sem þó
Alþt. 1923. B. (35. löggjafarþing).

mörgum sýhdist, að hann hlyti að koma
þar til greina, ekki síður en ýmsir aðrir,
er styrkinn hlutu.
Hann er orðinn roskinn og heilsubilaður og getur ekki starfað að öðru en skurðlist sinni. Þó að þeir gripir, sem hann gerir, sjeu dýrmætir, þá er það ekki mikið
fje, sem hann fær fyrir þá, sjerstaklega
vegna þess, hve þröngt er um fje manna
á milli, og smíðið er seinlegt, og vilja því
smíðalaunin verða lág, þó að gripir hans
með tímanum kunni að verða ómetanlegir.
Af þessum ástæðum og af því, að maðurinn býr nú við svo þröngan kost, liefi
jeg borið fram þessa brtt. um 1000 kr.
styrk handa honum, og vona jeg, að hv.
þm. taki þessari tillögu vel. Jeg ætlast
ekki til, að þetta verði fastur styrkur, en
hins ætlast jeg til, aS þessi listamaður
komi til greina við úthlutun listamannastyrksins framvegis, þó að hann hafi nú
orðiS útundan og sje þess vegna tekinn
upp í fjárlögin.
Heimilisástæður hans eru slæmar. Hann
á 5 börn í ómegð, og mjer er sagt, að kona
hans sje heilsulaus og þurfi að fara á
sjúkrahús sjer til heilsubótar einhvern
næstu daga. Það má vitanlega segja, að
hann geti eins og aðrir verkamenn leitað
til sveitarinnar. En þegar tekið er tillit
til hæfileika hans, vona jeg, að menn forði
honum frá sömu forlögum og forfaðir hans,
Hjálmar í Bólu, áttí við að búa, og láti
hann heldur njóta síns fræga ættföður og
snillings. Hann er líka sjálfur hinn mesti
snillingur, og fjárhæSin, sem honum er
ætluð, ekki svo há, að neinum þurfi að
vaxa í augum. Jeg trevsti því háttv. þm.
til að samþykkja þetta.

Ingólfur Bjarnarson: Háttv. þm. Barð.
(HK) lireyfði dálítið mótmælum gegn till.
47
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fjvn. um styrk til alþýðuskóla í Þingeyjarsýslu, og gat meðal annars um, að hún
kæmi í bága við aðra stefnu nefndarinnar,
um sparnað á ríkisfje til framkvæmda- og
mentamála. Þó að hún vilji nú spara, þá
er ekki svo að skilja, að hún vilji leggjast
á móti öllu, sem til þessa horfir. Og háttv.
frsm. nefndarinnar (MP) hefir getið þess,
að stvrkveitingin væri í fullu samræmi við
stefnu nefndarinnar í unglingafra-ðslumálunum og að sá þáttur fræðslumálanna
eigi skilið góðan stuðning. I öðru lagi gat
hann þess, að þó að styrkveitingin væri
ákveðin alt að 35 þús. kr., mætti ga*ta þess.
að þó ekki væri gert ráð fyrir nema 70
þús. kr. í kostnaðaráætlun þeirri, sem
fvrir þinginu liggur, þá hefir sú upphæð.
við nánari athugun og rannsókn, revnst
vera of lág. Kostnaðaráætlunin er ekki
nægilega skýr eða tæmandi. Við nefndarmenn vonuðum að vísu, að kostnaðarupphæðin mundi ekki verða 90 þús. krónur,
en töldum þó enga hættu á ferðum með
að áætla þetta hámark; það mundi hvort
sem er ekki verða veitt meira en % af öllum kostnaðinum. Við vildum ekki leggja
stein í götu þessa fyrirtækis nje útiloka,
að ríkissjóður tæki þátt í því að
þó að
kostnaðarupphæðin yrði hærri en 70 þús.
kr. En á hinn bóginn er það líka kostur
fyrir fjárveitingavaldið að ákveða hámark
upphæðarinnar.
Háttv. þm. Barð. (HK) las kafla úr
þingmálafundargerð frá Húsavík, þar sem
talað er um þröngan hag ríkissjóðs, til
stuðnings þessu máli. Jeg vil nú ekki gera
svo mikið úr þessu eins og hann, þar sem
tveir aðrir fundir í kjördæminu samþvktu
næstum einróma að fara fram á þessa uppha>ð. An þess jeg vilji þreyta háttv. deild
með löngum skýringum frá gangi málsins
í hjeraðinu, skal jeg geta þess, að jeg geri
ráð fyrir, að þessar gagnstæðu raddir

þaðan stafi af því, að ekki eru allir á
einu máli um, hvar skólinn verði best
settur, hvort heldur í sveit eða kaupstað.
Það hefir lengi vakað fyrir þeim, sem
beist hafa fvrir þessu máli, að skólinn aúti
fyrst og fremst að vera góöur sveitaskóli
og starfa í fullu samræmi við þá alþýðumenningu, sem lifað hefir og þróast í hjeraðinu undanfarið. Höfuðatriðið er þetta,
að hann haldi fram stefnu og áhrifum
þessarar menningar, og verði þannig öflugur hemill til tálmunar fólksstraumnum
úr sveitunum til kaupstaðanna, í skólana
og til skemtananna þar. Jeg geri ráð fyrir, að þessi skoðun sje ekki samþykt af
þorpsbúum í ITúsavík. Þeir munu heldur
vilja hafa skólann þar, en sú skoðun á ekkert fylgi úti um sýsluna. Varla mun önnur ástæða fyrir þeim gagnstæðu röddum
og ályktunum, sem borist hafa frá þessum
fundum í hjeraðinu í vetur.
Þá gat háttv. þm. Barð. (HK) þess. að
hjeraðið væri svo vel sett í þessum efnum
að eigi væri þörf á skóla eða styrk til
skólahússbvggingar. Jeg verð nú að vera
á öðru máli um þetta, og þá skoðun byggi
jeg á áliti Þingeyinga sjálfra, sem kemur
fram í þingmálafundargerðum úr hjeraðinu og hjer liggur fyrir í erindi til
þingsins.
Ástæðurnar fyrir því, að það er fram
komið, eru skýrðar í brjefi því, sem fvlgir styrkbeiðninni og háttv. þm. hefir sjeð.
Þar er í fyrsta lagi tekið fram, að þetta
skólamál sje búið að vera lengi á döfinni
og í undirbúningi. Áhuginn dofnar fyrir
því og fólkið þreytist, ef ekkert vinst í
áttina. Búið er að safna miklu fje til skólans. Að vísu er það ekki alt innborgað, og
enda þótt það sje alt trygt, þá verður innheimta þess örðugri, því lengra sem líður
án þess nokkuð sje framkvæmt. I öðru lagi
er þess getið, að sá skóli, sem þar hefir

”41

Lagafrumvörp samþykt.

742

Fjárlög 1924 (2. umr. í Nd.).

starfað við smá kjör síðustu árin, getur
alls ekki haldið áfram, vegna húsnæðisskorts og þröngrar aðstöðu. í köldum
vetrum getur það veriS beinlínis hættulegt heilsu nemenda að búa í því húsi.
sem nú er notað.
Þetta vildi jeg taka fram gagnvart þeiin
athugasemdum, sem gerðar hafa verið, og
veit jeg ekki, hvort þörf er á að minna á
fleira að sinni. Það er vitanlegt, og á það
vil jeg leggja áherslu, að þó að hámark
styrksins sje hlutfallslega hærra en upphæðin í þeirri bráðabirgðakostnaSaráætlun, sem fvlgir erindinu til þingsins, þá
verSur aldrei borgað út meira en % af
bvggingarkostnaSinuin í heild sinni, eins
og hann verður.

Bjöm Hallsson: Það eru tveir liðir,
sem jeg vildi minnast á: 2. liður á þskj.
224 og í öðru lagi það atriSi, sem síðasti
ræðumaður talaði um út af ræðu háttv.
þm. BarS. (HK). Háttv. þm. Barð. fann
að því í ræðu sinni, hversu mikið fje væri
lagt til Hvanneyrarskólans. Jeg skal ekki
neita því, aS húsið þar er dýrt orðið. En
aðalorsökin til þess er dýrtíSin, sem stóð
hæst þau árin, sem húsið var bygt. Skólastjórinn finnur það líka sjálfur fullvel, en
hann hefir sagt mjer, að hann geti ekki
kent sjer um það, hve dýrt húsið hefði
reynst. Hann var búinn aS leggja fram
till. sínar til stjórnarinnar löngu áður en
bygt var, eða árið 1917. Og hefði þeim
verið sint þá strax, mundi bvggingin hafa
komist upp fvrir mestu dýrtíSina.
Háttv. þm. (HK) fann einnig aS búnaðarskólunum; og það getur satt veriS hjá
honum, að margir búfræðingar sjeu illa
að sjer í verklegum störfum. En ekki má
dæma þá alla á sömu leið. Það er fyrirkomulagi bændaskólanna að kenna, hvern-

ig búfræðingar reynast í verklegum efnum. Það var að mínu áliti vafasamt spor
og misráðið, þegar verklega námið var
afnumiS viS búnaðarskólana, og síðan
breytt öllu í bóklegt nám, sem sumir kalla
stofulærdóm. Hv. þm. Barð. (HK) þótti
dýr framleiðsla búfræðinga frá Hvanneyri, vegna allra þessara bygginga þar og
annars. Jeg ber ekkert á móti því, að svo
sje, en jeg vil minna háttv. þrn. á það, að
ef viS viljuin liafa góða skóla, þá verðum
við líka að búa þá vel út að húsum og
öSru. Hvannevrarskóli er viðurkendur
vckjandi skóli. ForstöSumaSur hans er
duglegur og áhugasamur skólastjóri, og efa
jeg ekki, að hann blæs lífi og áliuga í
marga nemendur sína á því, sem íslenskum
búskap má að gagni koma. Sje jeg því ekki
eftir því fje, sem til þess skóla gengur, en
vona, að það gefi vexti í framtíðinni.
Ur því að búið er nú að reisa þessa
byggingu á Hvanneyri, verSur að lialda
benni vel við, svo að hún fúni ekki niður.
Jeg vil því samþykkja þennan gjaldaliS til
Hvanneyrarskólans.
Þá er annar HSurinn, sem jeg er fremur sammála háttv. þm. BarS. (HK) um.
Mjer þvkir það mjög mikið spursmál,
hvort það skólamál sje nógu vel undirbúið til þess, að Þingeyingum skuli veittur
þessi styrkur, sem nefndin hefir ákveðið.
Þingmálafundagerðir úr hjeraðinu og ýmislegt annað bendir í þessa átt. Þingeyingar hafa áður sótt skóla mikið út úr hjeraðinu, og finst mjer þaS athugunarmál,
hvort EiSaskóli dugir ekki fyrir Þingeyjar- og Múlasýslur. Þeir hafa sótt skóla
austur í EiSa bæði áður en honum var
breytt í núverandi alþýðuskóla og eins
meðan hann var búnaðarskóli. Þó að jeg
sje mjög fylgjandi því, að skólar sjeu
hafðir í sveitum, þá er samt sem áSur
47*
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vert að gæta þess, að skólarnir sjeu ekki
hafðir of margir, svo að þeir þurfi ekki
aö standa tómir eða lítt notabir. Þótt
Eiðaskólinn hafi reynst of lítill enn, þar
sem ekki er búið aö byggja skólahúsið, þá
getur svo farið, að öðru máli verði að
gegna, þegar búið er að byggja þar og
hægt verður að taka 100 nemendur í stað
40, sem nú er hægt a<5 taka þar, og er þó
of margt. Þingeyingar ættu því að hugsa
vel um, hvort þeir geti ekki komist af meö
Eiðaskólann. Hann ætti einnig að duga
fyrir Skaftfellinga, sem eiga fremur stutt
að sækja þangað. Með þetta fyrir augum
virðist mjer haganlegra að auka við og
fullkomna Eiðaskólann tafarlaust heldur
en að veita nú fje til að stofna nýjan
skóla. Þetta er þungur baggi fyrir Þingevjarsýslu, þar sem skólinn kostar líklega
upp undir 90 þús. kr., og ætti því að athuga alt vel áður en í framkvæmd er ráðist. En þaö má enginn taka þetta svo, að
þetta sje sagt til fjandskapar við Þingevinga; síður en svo. Jeg get ekki greitt atkvæði meS því á þessu þingi og fjölyrði
svo ekki meira um þaS.

Jón Þorláksson: Jeg ætlaði aðeins að
minnast á og leggja liðsyrði dálitlum
styrk. sem í 66. brtt. fjvn. er lagt til, að
falli niður. Styrkurinn á að ganga til
Dansk-islándsk Samfund. Upphæðin er
ekki svo stór, að hún snerti verulega fjárhag landsins. En í því að fella burtu
þennan styrk felst sú óbeina viðurkenning frá íslendingum, að hann sje ómaklega veittur.
Þegar jeg lít á þann tilgang fjelagsins, að
auka gagnkvæm kynni Dana og Islendinga og velvild milli landanna, þá virðist
mjer hann hinn allra besti. Og ekki dregur starfsemi þess úr því áliti, alt það,
sem fjelagið hefir gert í þessa átt. Jeg

skal þá gefa ofurlítiS yfirlit yfir störf
þess frá því, aS þaS var stofnaS 1917.
Það hefir á þessu tímabili gefið út 22 rit
á dönsku og íslensku, fyrir utan blað,
sem það gefur út til þess að auka þekkingu Dana á Islandi. Nokkuð af bókunuin er gefið út á íslensku, en hinar eru
fleiri, sem korniS hafa út á dönsku, til
þess aS útbreiða þekkingu á Islendingum
meðal Dana.
Bókaútgáfunni er hagaS á þennan hátt
fyrir þær sakir, að álitiö er, að yfirleitt
sje meiri þekking Islendinga á Danmörku
en Dana á Islandi, og því meiri þörf að
auka fræðsluna um Island á meðal Dana.
Fjelagið hefir nú í smíðum ýms rit, sem enn
cru ekki farin aS koma út, og eru sum þeirra
samin hjer, en önnur í Danmörku. Þá
hcfir fjelagið haldið uppi fvrirlestrum í
báSum löndunum; hafa tvisvar sinnum
komið hingaS menn í því skyni og tveir
veiið sendir hjeSan til Danmerkur. Sömuleiðis hefir fjelagið haldið uppi námskeiðum í íslensku á tveim stöðum í Danmörku með sæmilegum árangri. Enn má
telja það, að fjelagið hefir gengist fyrir
mannaskiftum til stuðnings gagnkvæmri
viðkynningu. AIls hafa eitthvaS 37 Islcndingar leitað til Danmerkur á vegum
fjelagsins og um 50 Danir dvaliö hjer.
Ilefir fjelagið notið jafnframt aSstoðar
Búnaðarfjelagsins í þessu. Þá hefir fjelagið á ýmsan hátt veitt mönnum aðstoð,
mcð því að útvega þeim vinnu, upplýsingar um vinnu o. fl., auk þess sem
margir hjeðan hafa fengiS meðmælabrjef
hjá fjelaginu og greitt fyrir þeim á annan hátt. Skrifstofu hefir það í Kaupmannahöfn og allmikiS hefir það gert til
að halda saman einhleypum Islendingum,
með því að gera þeim fært að koma saman á þriggja vikna fresti. Fjelagið nýtur
10 þús. króna styrks úr ríkissjóði Dana

•
j

;

;
í

j

j
j
I
i
i

j
l
j
i
j

745

Lagafrumvörp samþykt.

746

Fjárlög 1924 (2. umr, í Nd).

og hefir haft í vorum fjárlögum 1 þús.
kr., sem aðeins fer til deildarinnar hjer.
Auk þess hefir það nokkur árstillög frá
fjelagsmönnum sínum. Mjer finst illa fara
á því að fara nú að synja fjelaginu um
styrkinn og er hræddur um, aö lagt kunni
að verða annað og meira inn í þá ráðstöfun en eintóm sparnaðarviðleitni, með
öðrum orðum það, að ekki sje sint um það
af hálfu hins opinbera að viðhalda vinfengi milli þjóðanna. Taka má það enn
fram, að fjelagsskapurinn er algerlega
ópólitískur og hefir jafnan haldið sjer
utan við alla flokkadrætti, en er haldið
uppi af áhugasömu alþýðufólki og mentamönnum í báðum löndunum. Jeg vil því
vona, að háttv. deild lofi þessari litlu fjárveitingu til fjelagsins að ná fram að
ganga, og vil þó samtímis geta þess, að
jeg ætlast alls ekki til, að ræða mín sje
skilin svo, að í henni komi nokkur andúð
fram gegn Norræna fjelaginu, sem nefndin
virðist vilja láta fá styrkinn í stað Danskislandsk Samfund. Jeg vil á engan hátt
verða meinsmaður þess, að það njóti líks
styrks, en þó er sá munurinn, að það
fjelag er nýtt og ekki í neinu verulegu
farið að sýna sig, þó það eigi vonandi
eftir að gera margt og mikið, en hitt
hins vegar í fullu fjöri og blóma, og tel
jeg því í alla staði sanngjarnt, að það fái
að halda þessari viðurkenningu, sem það
áður hefir fengið frá þinginu.

Ingólfur Bjarnarson: Það virðist anda
kalt til skólastofnunarinnar í Þingeyjarsýslu frá hv. 2. þm. N.-M. (BH). Varð
helst dregin sú ályktun af ræðu hans, að
hann óttaðist, að sá skóli, ef liann kæmist
á fót, mundi draga úr vexti og viðgangi
Eiðaskólans, en liins vegar varð eigi hevrt,
að hann yfirleitt væri mótfallinn alþýðuskólum. En skoðun þessa hygg jeg bygða

á misskilningi. Eftir því, sem mjer er best
kunnugt, þá gerir Eiöaskóli ekki betur en
fullnægja þörfunum austanlands; hefir sú
verið rej’ndin á, að hann hefir ekki getað
sint nema helmingi umsóknanna. Auk þess
mundu Þingeyingar leita fremur til Akurevrar, á gagnfræðaskólann þar, eða í
enn aðrar áttir, heldur en til Eiðaskólans.
Það var að eins þetta, sem jeg vildi vekja
athygli háttv. deildar á og leiðrjetta fram
kominn misskilning hv. 2. þm. N.-M. (BH)
á þessu atriði.
Magnús Jónsson: Jeg vil ekki þreyta
háttv. deild með nokkrum skraddaraþönkum um fjárhaginn, en vildi leyfa mjer að
minnast örfáum orðum á þrjár brtt. hv.
fjvn. við fjárlögin.
Það er þá fyrst 65. brtt., um textaútgáfu Fornbrjefasafnsins, þar sem nefndin
leggur til, að athugasemdin við liðinn falli
burt. Jeg skal geta þess, að jeg var á mínum tíma þess fýsandi, að athugasemdin
fjelli niður eða henni yrði breytt, en þess
er að gæta, að þá var hún öðruvísi orðuð;
registrið átti þá að koma jafnóðum. Vjer
höfum nú mann, seip ágætlega er til þess
hæfur að sjá um þessa vandasömu útgáfu,
og verður að kallast hart að tefja hann
frá henni með því að vinna að registursstörfum, en hins vegar vil jeg ómögulega,
að safnið verði registurslaust. Eins og athugasemdin er nú, þá sje jeg ekkert á móti
því, að hún haldist, og býst því við að
greiða atkvæði móti brtt. og vil halda fast
við það, að registur komi.
Þá kem jeg að 56. brtt. nefndarinnar,
um 35 þús. kr. fjárstyrk til alþýðuskólahússbyggingar í Þingeyjarsýslu. Jeg vil
strax taka það fram, að jeg verð eindregið fylgjandi þessari fjárveitingu. En
þegar fjvn. gerir ráð fvrir, að þingið
með þessu gangi inn á þá braut að styrkja
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slíkar skólabyggingar eftirleiðis að %, og
byggingarkostnaðurinn við þennan skóla
er áætlaður 70 þús kr., þá kemur mjer
kynlega fyrir sjónir, að bún skuli leggja
til, að 35 þús. kr. skuli veittar til þessa
skóla nú. Það ætti að rjettu lagi að vera
ea. 28 þús. kr., og þeirri fjárveitingu mun
jeg verða hlyntur. Þess er að gæta, að við
áætlanir um kostnað við fyrirtæki sem
þessi eru menn vanir að taka munninn
nokkuð fullan, og þó fjvn. orði tillöguna
svo, að veitt skuli verða alt að 35 þús.,
þá er samt með þessu gefið undir fótinn
með að byggja dýrara en ella.
Þá hefir háttv. 3. þm. Reykv. (JÞ) tekið af mjer ómakið að mæla með stvrkveitingunni til Dansk-islandsk Samfund,
og þó jeg beri raunar ekki þann fjelagsskap neitt sjerstaklega fyrir brjósti, finst
mjer samt harla óviðeigandi að fella niður styrkinn til þess, þar sem það er eitt
af fáum starfsömum og áhugasömum fjelögum vor á meðal. Og í stjórn þess eru
að minsta kosti sumir ágætustu vinir Islands, svo sem Aage M. Benedietsen og
sjera Arne Möller, menn, sem hafa gert
landi voru og þjóð mesta gagn og greiða.
Sömuleiðis get jeg vel felt mig við það,
að Norræna fjelagið fái líka styrk, því
þó það sje ungt enn þá og hafi lítið sýnt
sig, er engin ástæða til annars en vænta
hins besta af því í framtíðinni, því góðir
menn standa að því, sumir hverjir.
Þá vildi jeg að lokum leggja liðsyrði
einni brtt. minni hl. nefndarinnar, þar sem
lagt er til, að styrkur verði veittur til
hljóðfæraskólans í Revkjavík. Háttv. flm.
brtt. (BJ) hefir þegar lýst starfi þessa
skóla og nauðsvn lians fvrir háttv. deild,
og hygg jeg þá skýrslu hans rjetta í alla
staði, enda tvímælalaust, að þessi skóli
ætti að geta komið að góðu liði og bætt
mikið úr þeirri vöntun, sem verið hefir á

góðri kenslu í meðferð ýmsra hljóðfæra.
Hefi jeg átt tal um þetta við forstöðumann skólans, hr. 0. Bötteher, og var það
hans álit, að okkar þjóð ætti síst að þurfa
að standa að baki öðrum þjóðum á þessu
sviði, ef henni gæfist kostur á góðri söngmentun. Og framfarirnar hafa verið alveg
ótrúlega miklar á stuttum tíma. Jeg vil
því vona, að hv. deild telji það sóma sinn
að greiða fyrir þessum litla en fallega
vísi til hljómlistarskóla hjer á landi.
Þá vil jeg spyrjast fyrir um það hjá
hv. fjvn., hvort hún hafi athugað skrifstofukostnað biskups í sambandi við brtt.
um að hækka skrifstofufje landlæknis.
Þetta eru sambærileg embætti, og ættu því
að fylgjast að hvað það snertir. Annars
býst jeg við, að það sje af vangá hjá
nefndinni, að hún leggur ekki til, að fjárveitingin til skrifstofuhalds biskups skuli
hækka jafnt skrifstofukostnaði landlæknis, og má þá gera ráð fyrir, að hún lagi
þann ágalla sjálf. Að öðrum kosti mun jeg
koma með brtt. til 3. umr.

Björn Hallsson: Jeg vil aðeins koma
meö stutta athugasemd, til að leiðrjetta
þann misskilning hjá liv. þm. S.-Þ. (IngB), að jeg væri mótfallinn skólastofnuninni í Þingeyjarsýslu sökum þess, að jeg
hjeldi, að sá skóli mundi kasta rýrð á
Eiðaskólann. Það hefir aldrei verið mín
skoðun, enda hefi jeg áður skýrt frá ástæðum mínum fyrir því, að jeg get ekki greitt
þessari till. atkvæði. Það er ekki af neinu
öðru en því, að jeg fylgi ekki till., að
m jer . finst kostnaðurinn mikill og spursmál, hvort okkur og Þingeyingum dygði
ekki Eiðaskólinn og svo gagnfræðaskólinn
á Akureyri. Það er stór baggi fyrir sýslufjelag Þingeyinga að leggja fram til þessa
skóla 50—60 þús. kr., og er athugavert,
ef skólarnir verða settir of þjett. Mjer
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finst því rjett, að þetta sje athugað áður en leúgra er gengiö. Nefndin mælir meö
35 þús. kr. styrk til skólans, miðað við
% kostnaöar. Þá ætti skólinn að kosta eftir því alls um 90 þús. kr. En þó Eiðaskóli
enn sem komið er geti ekki fullnægt þörfinni, þá er þess aö gæta, að hann er enn
þá ekki kominn í það lag, sem honurn er
ætlað. Hann tekur núna aðeins 40 nemendur, en hefir rúm fyrir 100, þegar búið er að reisa nýtt hús handa honum. Því
var það, aö mjer fanst heppilegt aö revna
að sameinast um skólann. Mjer hefir líka
skilist svo, að Þingevingar sjálfir væru
ekki nærri sammála um skólann, og er því
síður tímabært að hugsa um hann nú, ein
og alt er erfitt viöfangs á viðskiftasviðinu.
Pleira hefi jeg ekki að segja í þessu máli
aö sinni; en jeg vildi taka þetta fram, til
að fyrirbyggja frekari misskilning á afstöðu minni til skólans.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg hefi
áður tekið þaö fram, aö mjer finst harla
óviðkunnanlegt, að hæstv. stjórn skuli ekki
hafa látið sjá sig í deildinni yfir lengri
tíma við umræður fjárlaganna. Vildi jeg
skjóta því til hæstv. forseta að haga dagskránni þannig, að hún þurfi ekki að vera
bundin annarsstaðar á meðan deildin hefir fjárlögin til meðferðar.
Jeg þarf nú ekki að svara mörgu fyrir
hönd neí'ndarinnar, enda hefir ýmsu verið
þegar andmælt, sem fundið hefir verið að
gerðum hennar. Það er þá fyrst að minnast á þóknunina fyrir kenslu landlæknis
við ljósmæðraskólann. Hæstv. forsrh. (SE) hjelt því fram, að 1200 kr. væri nægilegt í þessu skvni, og bjóst jafnvel við, að
hægt væri að skylda landlækni til þess að
kenna án allrar þóknunar. Jeg býst nú
við, að þegar landsspítalinn er kominn á
fót, muni háskólinn krefjast þess að taka

að sjer kensluna, og þótt vjer hingað til
höfum verið hepnir með að liafa ágætlega
vel færa menn til þessarar kenslu í landlæknisembætti, þá er ekki þar með sagt,
að svo verði altaf. Háttv. þm. Barð. (IIK) fór einnig út í þetta atriði og hjelt því
fram, að hjer væri uin misskilning að
ræða, því þegar þóknunin hefði verið
veitt, þá hefði verið gengið út frá því, að
landlækni væri enginn skrifstofukostnaður
greiddur. En þetta er ekki rjett. Á þinginu 1912, sem hann mun eiga við, var ekki
um neina nýja þóknun að ræða, heldur
var hún hækkuð um 300 kr. frá því, sem
áður var. Áður var miðað við nemendafjölda, og kom 50 kr. þóknun á hvern neínanda. Á undanförnum árum hafa verið
17—18 nemendur, og hefði þá þóknunin
numið, eftir gamla taxtanum, ca. 900 kr.,
sem, hækkuð tiltölulega á borð við önnur
starfslaun þessi dýrtíðarár, mundi fara
talsvert hærra en 1500 kr. Og jeg get því
ekki sjeð, að það sje sambærileg hækkun
á við aðra starfsmenn að hafa launin ekki
hærri en 1200 kr., þar sem þau voru 1000
kr. fyrir dýrtíöina.
Þá mintist hæstv. atvrh. (KIJ) á það,
að fjárveitingin til veðurfræðistofnunarinnar sje svo há meðfram vegna þess, að
ráðgert sje, að Siguröi Þórólfssyni verði
aukið við sem starfsmanni þar. En nefndin telur, að lækkunin sje ekki svo mikil,
að ekki sje eins kostur á þessu eftir sem
áður. Enda hefir nefndin gert sjer í
hugarlund, að koma mætti þessum manni
að sem starfandi manni á veðurfræðistofnuninni, þar sem hann mun vera ágætlega
til þess hæfur.
Þá spurði hæstv. atvrh. (KIJ) þess,
hvort skilja ætti athugasemdina við Fornbrjefasafnið þannig, að ekkert registur
ætti að koma út. En svo er ekki. En þessi
atliugasemd ætti í rauninni heldur að
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standa við þann lið, þar sem er veitingin
til Bókmentafjelagsins yfirleitt.
Þá er jeg svo óheppinn að þurfa enn
að mótmæla einni till. hv. 1. þm. S.-M.
(SvO), og er það um bvggingu barnaskóla austur þar í kjördæmi hans. Nefndin hefir nú einu sinni tekið upp þá stefnu,
að mæla ekki með neinum styrkjum til
barnaskólabygginga, og því þarf hv. þm.
ekki að ámæla nefndinni fyrir það, að
hún hafi ekki mælt með þessu. Hitt hefir
nefndin í sjálfu sjer enga sjerstaka ástæðu
til aö efast um, að þörf væri á þessari
veitingu til skólans. En hún veit líka jafnframt, að þessi sama þörf er fyrir hendi
hjá fjöldamörgum öörum skólum, engu
síður en þessum. Og eins og nú er ástatt
um fjárhaginn, er ekki unt að sinna neinu
af þessu í svip, og verða Sunnmýlingar að
sætta sig þar við sama lilutskiftið og allar
aðrar sýslur. Auk þess má geta þess um
þessa beiðni háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ),
aö henni fvlgja engir uppdrættir og engar áætlanir og engin meðmæli, sem sýni
það, að nokkur sjerstök þörf sje á veitingu til þessa skóla fram yfir aðra, því
þetta felst ekki í ummælum fræðslumálastjóra.
Um stvrkinn til stjörnufræöiútgáfunnar get jeg verið stuttorður. Nefndin neitar því ekki, að gott geti verið að fá slíkt
rit útgefið, en álítur hins vegar, að útgáfan geti vel beðið um tíma, og verði í
raun og veru að gera það, þar sem orðið
hefir að neita um styrk jafnvel til nauðsynlegra kenslubóka. Og þetta er alls engin niðrun minningu liöfundarins, og þó
mál þetta væri borið undir mentamenn
og kennara, mundu þeir vafalaust svara
svo, að meiri þörf væri á mörgum ritum
fvr en þessu.
Svo skal jeg aftur víkja að háttv. þm.
Barð. (HK). Hann mótmælti þóknuninni

til hjeraðslæknisins í Reykjavík fyrir háskólakensluna og gat þess, að margir hefðu
búist við því 1921, þegar bæjarlæknisembættið var stofnað og störfum þá ljett af
hjeraðslækni, að hann gæti haft þessakenslu
aukaborgunarlaust. En fyrir þessu finst
enginn stafur í þingtíðindunum. En hitt
er það, að jeg sagði þá í sambandi við
þetta mál, að ef prófessorsembætti nýtt
yrði stofnað í læknadeildinni, mundi þessi
kensluþóknun sparast, en ekki öðruvísi.
Og þessu er ómótmælt.
Um launakjörin í þessu sambandi má
líka geta þess, að hjeraðslæknirinn þefir
að byrjunarlaunum 2500 kr., eða alls 4000
kr. með þessari 1500 kr. kensluþóknun, en
dósentarnir hafa 3500 kr. að byrjunarlaunum og prófessorar 4500 kr., svo menn
geta af þessu sjeð, að það er langt frá því
að mikið sje borgað fyrir þessa kenslu og
að hjeraðslæknirinn er svo sem ekkert ofhaldinn af launum sínum öllum saman.
Viðvíkjandi því, sem sagt var til andmæla till. nefndarinnar um Þingevjarsýsluskólann, get jeg verið fáorður, því
hv. þm. S.-Þ. (IngB) hefir tekið þar af
mjer ómakið; en jeg skal aðeins geta þess,
að áætlanir og uppdrættir voru bomir
undir dóm fróðra manna. Upphæðin í
sjálfu sjer er nefndinni ekkert kappsmál,
en aðalatriðið er það, að lagðir verði fram
aðeins %.
Ut af umræðunum um Dansk-islandsk
Samfund og Norræna fjelagið skal jeg
geta þess eins, að nefndinni þótti rjettara
að styrkja af þessum fjelögum það, sem
víöari liefði verkahringinn, — þar sem tilgangurinn er að öðru leyti sá sami, — en
það er Norræna fjelagið, því þaö fjelag
nær um öll Norðurlönd.
IIv. 4. þm. Reykv. (MJ) gerði fyrirspurn um skrifstofukostnað biskups, í sambandi við hækkun skrifstofukostnaðar land-
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læknis, og sagði, að þeir tveir hefðu venjulega fylgst að. Jeg hygg nú reyndar, að
þetta sje ekki rjett, en hvað sem því líSur, bar enginn nefndarmanna fram tillögu
um hækkun hjá biskupinum, og jeg man
ekki, hvort nokkurn tíma var einu sinni á
málið minst.
Hv. 2. þm. N.-M. (BH) mintist á Þingeyingaskólann og sagði, aö ekki væri full
þörf á honum, vegna Eiðaskólans. En mjer
virðist svo sem áhugi Þingeyinga á þessu
máli, t. d. með Breiöamýrarskólann. sýni
þvert á móti nauðsynina.
Að öðru leyti þarf jeg ekki að taka annað fram en það, að nefndin er samþykk
styrknum til Hjálmars Lárussonar. Gét
jeg svo lokið máli mínu.

Forsætisráðherra (SE): Jeg heyri
sagt, aS háttv. frsm. (MP) hafi verið að
víta stjórnina fvrir þaö, að hún hafi ekki
veriS viðstödd umr. hjer. Mjer þykir hart,
aS hann skuli ætla að fara að gera sig
að siðameistara hjer, einkum þar sem það
í þessu tilfelli var skylda mín að sitja í
hv. Ed., þar sem jeg átti málum að svara
og atkvæði að gegna. Jeg verð því að
átelja þetta og skoða það vott um skort
á almennri kurteisi. En annars hefi jeg
hlustað á allan þann vísdóm, sem dropið
hefir af vörum þessa hv. þm. í framsögu
hans í fjárlögunum, og eftir því, sem á
undan er fariö, hygg jeg, að jeg hafi nú
engu glatað, þó jeg væri ekki viSstaddur,
vegna anna þeirra, er jeg gat um áðan.
Jeg vík nú að nokkrum atriðum í ræðu
háttv. framsögumanns.
Hann gat ekki rökstutt það, að þörf
væri á því að liækka laun forstöðumanns
vfirsetukvennaskólans, og get jeg í því
efni vísað til fyrri ummæla minna, að því
viSbættu, að vel má vera, aS rjett sje á
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlng).

sínum tíma, eins og jeg hefi vikið aS áöur, að leggja þessa kenslu undir háskólann,
og verði liún þá að felast í embættisstarfi
einhvers liáskólakennarans, en ekki greiða
neitt sjerstaklega fyrir það verk.
Um þóknunina til Jóns Hjaltalíns Sigurðssonar hjeraðslæknis, fyrir háskólakensluna, get jeg sagt það eitt, að það
undrar mig, aS henni skuli vera mótmælt.
Honum ber engin embættisskylda til þess
aS annast þessa kenslu, en kensla hans er
hins vegar mjög mikils virði fyrir háskólann, og er hann þar eiginlega ómissandi
maSur nú og vinnur sjér meira og meira
traust. Jeg álít, aS þaS geti ekki komið
til mála að fella þessa fjárveitingu.
Að því er snertir brtt. 56 við 14. gr.,
um alþýðuskóla í Þingeyjarsýslu, skildi
jeg svo háttv. frsm., að hann vildi slá því
,,principi“ föstu, að veitt yrði til þessara
skóla % hlutar kostnaðar. Nú vil jeg
spyrja: Hefir háttv. fjvn. gert sjer grein
fyrir því, livað mörg skólahús á að reisa
og hvar þau eiga að vera? Og á aS skilja
það sem tilboS frá hv. fjvn., að hún vilji
leggja til % hluta kostnaSar til þessara
bygginga? Eftir orðurn hv. frsm. var helst
hægt að skilja þetta svo. Annars skal jeg
taka það fram afdráttarlaust, að jeg fellst
ekki á þessa aðvörun hv. frsm. við því að
veita fje til barnaskólabygginga. Jeg skil
og ekki, hversu kalt andar úr þessari átt til
barnafræðslunnar. Held jeg, að það rjettasta væri að ætla vissa upphæS til barnaskólabvgginga, sem stjórninni væri falið
að ráSa yfir. En að hætta aS byggja
barnaskóla og auka þá tel jeg svo mikið
spor aftur á bak og svo ramt afturhald,
að jeg á engin orð til yfir það. Vil jeg
ekki láta þetta tækifæri ónotað til þess að
mótmæla þessari óheillastefnu í fræSslumálum landsins. Ef ekki fæst ein upphæð
48
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til barnaskólanna, er jeg því meðmæltur,
að veitt verði þessi litla upphæð til barnaskólans á Nesi í Norðfiröi, sem farið er
fram á í brtt. háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ).
Þá vildi jeg víkja nokkrum orðum að
þeirri brtt. meiri hl. fjvn., að laun Jóh.
L. Jóhannssonar verði lækkuð úr 7000 kr..
sem stjfrv. ákveður, og niður í 6000 kr.
Jeg skil ekki hvers vegna háttv. nefnd
leggur þetta til, nema ef á að skilja það
svo, að hún vilji, að starfið sje lagt niður,
og hefir þá veriö lítið ráð í að byrja nokkurn tíma á þessu verki. Annars held jeg,
að öllum hljóti að vera ljóst, að fátækur,
gamall fjölskyldumaður fær ekki lifað af
6000 kr. hjer í Reykjavík. Er og hvorttveggja, að maður þessi er ekki fær um
að leita sjer annarar atvinnu til uppbótar
laununum, enda væri það líka hinn mesti
skaði fyrir þetta verk, sem honum er falið.
Vil jeg því eindregið leggja til, að stjórnartill. sje samþykt.

Sveinn Ólafsson: Jeg er vanur því að
tefja umr. sem minst jeg get. Gerði jeg svo
í gær, þegar jeg talaði fyrir brtt. mínum
við 13. og 14. gr. fjárlagafrv. Háttv. frsm.
(MP) notaði sjér þetta. Hafði hann síðasta orðið um þær og vóg ekki að þeim
sem vægilegast. Hann vitnaði í ræðu sinni
nú til atkvgr. um þær og taldi, að í henni
hefði falist skilningur honum í vil.
En háttv. frsm. (MP) mun skjátlast
hjer. Jeg hefi komist eftir því síðan, að
ýmsir háttv. deildarmanna hafa ekki verið
búnir að átta sig á því, er þeir greiddu
atkv., hvað mikil sanngirni og sjálfsögð
var falin í þessum till. mínum, og hefðu
gjarnan viljað bæta úr þeim skakkaföllum, sem Suður-Múlasýsla varð fyrir vegna
vanhaldinna samninga af hálfu Eimskipafjelagsins við flutning byggingarefnis til
vitanna við Berufjörð. Verður þessi skiln-

ingur og skýring því skammgóður vermir
fyrir háttv. frsm. (MP).
Þá vildi jeg minnast á brtt. mínar við
þessar greinar, 14. og 15. gr. fjárlagafrv.
Brtt. viö 14. gr. fer fram á, að styrkur
verði veittur til viðbótar byggingar barnaog unglingaskóla á Nesi í Norðfirði. Er
jeg þakklátur hæstv. forsrh. (SE) fyrir
undirtektir hans um þetta, fyrir það, af
hve ljósum skilningi og velvild hann talaði
um þetta mál og kannaðist við það, sem
háttv. frsm. (MP) kannaðist ekki við,
hversu rík sanngirniskrafa þetta er og
hvað upphæð þessi er hverfandi lítil, samanborið við ýmsar aðrar upphæðir, sem
veittar eru og veittar hafa verið til skólabygginga.
Háttv. frsm. kvartaði yfir því, að ekki
lægi fyrir áætlun um byggingarkostnaðinn.
Að svo komnu er hennar ekki mikil þörf,
og jeg gat ekki komið með hana svo glögga
og nákvæma, sem jeg vildi, en eftir upplýsingum frá hlutaðeigendum, mun kostnaðurinn láta nærri að verða 50—60 þús.
kr., en eitthvað getur þetta breyst, þegar
sjerfróður maður hefir gert áætlunina.
Af þessari upphæð leggja fjelög þau, er
jeg nefndi, til ca. 10 þús. kr. til þess að
fá að byggja áfast skólanum álmu, sem
aðeins hefði sama vegg og aðalhúsið á
einn veg, til þess að hafa fundi í.
Háttv. frsm. sagði, að líkt mundi standa
á annarsstaðar um vöntun skólahúsa. Jeg
liygg, að það sje mjög óvíða. Að minsta
kosti er ekkert sjóþorp austanlands jafnilla stætt og þetta um skólabyggingu eftir
mannfjölda. Þau hafa öll boðleg og nothæf hiis, nema þetta eina. Og þó er þetta
eitt af fjölmennustu kauptúnum landsins.
En skólabygging sú, sem þarna er nú, er
miðuð við fólksfjöldann, er hann var 4
hundruð, en nú er hann 8 liundruð.
Enn má geta þess, að þetta á jafnframt að
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vera unglingaskóli, því að ekkert annað
hús er fyrir hann.
Jeg neita því ekki hjá háttv. frsm., að
víðar kunni að vera svo ástatt, að skiftast þurfi á um kenslustofur og nota mikinn hluta dagsins vegna húsnæðisskorts,
en jeg hvgg, að það sje hvergi jafnerfitt
sem þama, að minsta kosti þekki jeg það
ekki. En þó svo væri, að hliðstæð dæmi
fyndust annarsstaðar, þá er það ekki nægileg ástæða til að neita þessu, einkum þegar litið er til þess, að hjer er um bygðarlag að ræða, sem hefir verið drýgra í
framlögum í ríkissjóðinn en nokkurt annað, að stærri kaupstöðunum undanteknum.
Til þess að sýna, að þetta er ekki úr
lausu lofti gripið, vil jeg benda á, að
samkvæmt landsreikningnum 1921 hefir
Suður-Múlasýsla borgað nær 14 rniljón kr.
í ríkissjóðinn þetta ár, og var þetta þó
á þeim tíma, þegar viðskiftin voru ekki
komin í samt lag eftir ófriðinn, en þau
höfðu flust talsvert til sýslunni í óhag á
stríðsárunum. Til samanburðar vil jeg
minna á, að Strandasýsla, sem stundum
hefir þó verið nokkuð þurftarfrek, þótt
ekki sje nefnt annað en tillagið til
kolanámsins í Gunnarsstaðagróf, hefir á
sama tíma greitt 55 þús. kr. í ríkissjóðinn.
Er ekki svo að skilja, að jeg telji það eftir, þótt kjördæmi mitt leggi ríflega af
mörkum til ríkissjóðs. Mjer er það fremur
metnaðarmál, að það styðji sem best ríkissjóðinn, þótt það þiggi sáralítið af honum.
En jeg tók þetta fram sökum þess, hve
harkalega var að þessu kjördæmi vegið í
ræðu háttv. frsm. nefndarinnar (MP).
Þá vík jeg að seinni brtt. minný við
15. gr., um 1500 kr. til Fræðafjelagsins
til að gefa út stjörnufræði eftir Þorvald
Thoroddsen. Hv. frsm. (MP) lagði einnig
fastlega á móti því, að þessi brtt. yrði

samþykt, og bar einkanlega við spamaðarástæðum og að þetta mætti bíða Það
má vel vera, að það sje rjett, að þetta
megi bíða, en svo er um margt, sem í
fjárlagafrv. stendur. Og þess er að gæta,
að Þorvaldur heitinn Thoroddsen skildist
þannig við ritverk sín, þetta og fleiri, að
hann gaf landinu meira en nemur útgáfukostnaði þeirra alþýðurita, er hann skildi
við í handriti og óskaði eftir, að gætu sem
fyrst komið á prent. Hefir Finnur Jónsson prófessor lagt mikla áherslu á, að rit
þetta yrði gefið út fljótlega.
I sama lið og þessi brtt. mín er till.
um að veita 1000 kr. til útgáfu Jarðabókar
Arna Magnússonar og Páls Vídalíng. Hygg
jeg, að þessi útgáfa megi ekki síður bíða,
en langt er þó frá, að jeg leggist á móti
styrk til þeirrar útgáfu. Fleira mætti
benda á, sem mætti bíða; t. d. get jeg bent
á 41. lið brtt. nefndarinnar. Liggur þessi
brtt. að vísu ekki fyrir nú, en þess má
þó geta, að þetta símasamband, sem hjer
er farið fram á við einn bæ í Strandasýslu, Kaldrananes í Bjarnarfirði, og kostar 6500 kr., er í raun og veru líka aðeins
lítilfjörleg þóknun til frsm. (MP). Held jeg
að símasamband þetta mætti líka bíða,
einkum er litið er til þess, að margir símar bíða, sem lífsnauðsyn er að fá. En auðvitað er þessi till. fram komin vegna þess,
að háttv. þm. Str. (MP) á sæti í nefndinni.

Pjetur Ottesen: Jeg ætla að hefja
mál mitt með því að lýsa yfir, að jeg tek
aftur brtt. við 15. gr., 9. lið á þskj. 292,
að svo stöddu. Hæstv. forsrh. (SE), sem
mun hafa verið beðinn fyrir málið, mun
gera till. um það að taka þetta upp í frv.
til fjáraukalaga, sem nú kvað vera í ráði
að bera fram.
48'
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Þá vildi jeg segja nokkur orð út af orðum háttv. þm. Barð (HK) viðvíkjandi
Hvanneyrarskólanum. Mintist hann á þaö
í sambandi við fjárframlag það, sem hæstv.
atvrh. (KIJ) hefir fariö fram á til Hvanneyrarhússins, að skólinn væri nú orðinn
svo dýr, að mörg góð frækorn þyrftu að
koma þaðan til þess aö hann svaraði þeim
kostnaði, sem hann hefir haft í för með
sjer fvrir landið. Er jeg sannfærður um,
að þeir menn, sem til þessa skóla þekkja,
muni sammála um það, að út frá þessum
skóla berast mörg þörf og góð frækorn.
En þaö er í rauninni eigi nema eðlilegt.
aö mönnum vaxi í augum sá kostnaður,
sem á því
* varð að endurreisa íbúðarhúsið á Hvanneyri. En það, hve mikill kostnaðurinn varð, var, eins og háttv. 2. þm.
N.-M. (BH) mintist á, að nokkru eðlileg
afleiðing af dýrtíðinni þegar húsið var
bygt upp, en það var, eins og kunnugt er,
bygt á allra dýrasta tíma. Auk þess er það
álit kunnugra manna, að byggingunni hafi
eigi verið haganlega stjórnað, eigi gætt
þeirrar varkárni, dugnaðar og hagsýni,
sem nauðsynlegt er undir slíkum kringumstæðum. Má því gera ráð fyrir, að húsabyggingin hafi verið dýrari af þessum sökum en hún hefði þurft að vera, en það er
kunnugt mál, að skólastjóri fjekk engu
ráðið í þessu efni. En lionum mun hafa
blöskrað öll tilhögun við bygginguna, enda
er hann viðurkendur dugnaðar- og atorkumaður, sem á örðugt með að þola, að eigi
sje rösklega verið að verki.
Þá var háttv. þm. Barð. (HK) að flíka
einhverri gróusögu, sem hann hafði sótt
norður í Húnavatnssýslu og sýna átti, hve
verklega námið á Hvanneyri væri ljelegt.
En þó að vitanlega sje ekkert hæft í þessari sögu, heldur mun hún sprottin af þeirri
tilhneigingu, sem vfirleitt ber töluvert á

hjá honum, að hnjóða í menn og stofnamr,
þá er því ekki að neita, að í reglugerð
bændaskólanna er engan veginn lögð sú
áhersla á verklega námið, sem vera þyrfti,
en það má ekki skella þeirri skuld á þá,
sem skólunum veita forstöðu á hverjum
tíma.
En um kensluna í Hvanneyrarskólanum
má óliikað segja það, að hún hefir verið
og er mjög góð, enda hafa valist þangað
mjög hæfir kennarar. Og hvað snertir
skólastjórann, þá er jeg viss um, að engir
nemendur munu fara þaðan án þess að
flytja með sjer út í lífið haldgóð áhrif frá
honum, því þessi alþekti dugnaðarmaður
hefir alveg óvenjulega hæfileika til þess að
glæða áhuga, manndóm og atorku með
nemendum sínum. Var það og rjettilega
tekið fram af hv. 2. þm. N.-M. (BH), að
þeir, sem sækja skólann, yrðu þar fyrir
mikilli uppörvun til starfs og atorku, enda
gætti þeirra eiginleika mikið hjá nemendum þaðan. Auk þess er það eigi þýðingarlítið atriði, að á staðnum er rekinn búskapur með fyrirmyndar sniði og þar
gerðar ýmsar tilraunir með fóðrun á búpeningi, og má mikið af því læra.
Þá vildi jeg minnast á eitt atriði í brtt.
nefndarinnar, sem töluvert hefir verið rætt
um, sem sje þessar 1500 kr. til hjeraðslæknisins í Kevkjavík fyrir kenslu við háskólann. Háttv. frsm. (MP) og hæstv.
forsrh. (SE) hafa haldið því fram, að það
sjáist eigi á umr. á þinginu 1921, sem
urðu um stofnun bæjarlæknisembættisins
og þau mál, er rædd voru í sambandi við
það, að til þess hafi verið ætlast, er hjeraðslæknisembættinu var skift, að þessi fjárveiting fjelli niður. Má vel vera, að það
komi eigi beint fram í umr., en jeg er þó
viss um, að ýmsir liv. þm. hafa litið svo
á, að það leiddi af sundurgreiningunni, að
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fjárveitingin fjelli niður. Sje jeg það á
ræðu háttv. þm. Str. (MP), aS hann hefir
gert ráð fyrir, aS sóttvarnarlæknirinn, sem
hann þá var kallaður, tæki að sjer nokkra
kenslu við háskólann. AuSvitað stóð dálítið öðruvísi á með það embætti, ef stofnað heföi verið, þar sem gert var ráö fyrir
hærri launum. Held jeg þó, að þaS hafi
verið full ástæða fyrir hæstv. stjórn að
athuga það, þegar bæjarlæknisembættið var
veitt, hvort ekki hefSi verið hægt að láta
bæjarlækninn taka að sjer kensluna án
sjerstakrar borgunar. Er það rjett, að
þaS er ekki hægt að skylda hjeraðslækninn
til þess að taka þetta aS sjer án endurgjalds, en það hefði verið hægt að skylda
bæjarlækninn til þess. Ber þess að gæta,
þegar um skifting á embættum er að ræða,
að eitthvaS vinnist við það hvað útgjöld
ríkisins snertir. Hæstv. forsrh. hefir lagt
mikiS upp úr því, hversu hæfur sá maður
sje og ómissandi, sem kensluna hafi á
hendi. Vefengi jeg þaS eigi, þó jeg á hinn
bóginn verSi að álíta það á færi fleiri
manna að annast þessa kenslu.
Þá vildi jeg minnast nokkrum orðum á
stvrkinn til að byggja alþýðuskóla í Þingeyjarsýslu. Jeg þarf ekki að taka það fram,
því það er alkunnugt áður, að jeg er mjög
hlyntur alþýSuskólunum og tel sjerstaklega
mikilsvert að styðja þá í sveitunum. F.n
eins og sakir standa nú, get jeg ekki áliti’5,
að ráðlegt sje aS leggja út í svo dýra
byggingu; þaS er sem sje mín stefna, sem
jeg kvika ekki frá, að draga beri svo úr
útgjöldum ríkissjóðs nú sem kostur er á,
í öllu því, sem hjá verður komist.
Með þessari fjárveitingu ætlar fjárveitinganefndin aS leggja grundvöllinn að því,
í hvaða hlutföllum skuli lagt fram úr ríkissjóði í framtíðinni til bvggingar slíkra
skóla. Um þaS í sjálfu sjer er ekkert að

segja, og jeg vil taka undir það meS háttv.
þm. Barð. (HK), að þaS kenni nokkurs
ósamræmis í hlutfallinu milli þátttöku ríkissjóðs í skólabyggingum, sem er %, og upphæðarinnar, sem útfærð er, 35 þús. kr. Jeg
segi, að það kenni ósamræmis í þessu, því
samkvæmt þeirri áætlun, sem fyrir liggur,
er kostnaður við byggingu skólans 70 þús.
Ilin tilfærða upphæð er því helmingur
kostnaðar, í staðinn fyrir aB samkvæmt
hlutfallinu ætti þetta ekki að vera nema
28 þús. Mjer finst vera óþarfi og ekki
hyggilegt að vera þannig að gefa hjeraðinu undir fótinn með aö leggja í meiri
kosdnað við bvgginguna en nauðsynlegt er.
Það leiðir af sjálfu sjer, þegar búið er að
lögfesta þessa þátttöku af hendi ríkissjóðsins í byggingu nýrra alþýðuskóla, að þá
muni verða farið fram á samskonar þátttöku ríkissjóðs til handa þeim alþýðuskólum, sem nú eru og reistir hafa verið eða
kevptir án nokkurs styrks af opinberu fje,
og það mælir svo mikil sanngirni með því,
að þeir njóti sliks hins sama, að það er
ekki hægt annað en verða við þeim kröfum. Þetta verða menn að gera sjer ljóst.

Jón Þorláksson: Það voru aðeins örfá orð út af 48. brtt. háttv. fjvn., á þskj.
254, um 1500 kr. til hjeraðslæknisins í
Reykjavík fyrir kenslu við háskólaun.
Síðast þegar rætt var um læknaskipunina í Reykjavík, þá kom þetta til tals,
að láta annanhvom föstu læknanna hafa
kensluna á hendi sem hluta af embættinu. Jeg var á móti því þá, og mjer kom
það eigi til hugar, er jeg mælti með tillögu um bæjarlækninn. Áleit jeg þá
og álít enn, að launakjör þessara manna
sjeu þannig, að útilokað sje, að þeir
geti tekið að sjer þessa kenslu án sjerstakrar borgunar. Eins og háttv. þing-
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deildarmönnum mnn kunnugt, þá er
hjeraðslæknirinn í Reykjavík í 3. launaflokki; er það lægsti flokkurinn, því að
það er álitið, að þar sem fjölmennið er
mest hafi læknirinn mestar tekjur ,af
læknisstörfum. Af þessu er auðsætt, þegar tekið er tillit til, hve margir praktiserandi læknar eru hjer í hæ, auk hjeraðslæknisins, að það er frágangssök að
léggja á þann lækninn, sem er í lægsta
lannaflokki, þá kvöð, að hann verði að
bæta við sig jafnumsvifamiklu starfi
og kenslan í þessum greinum viö háskólann er, endurgjaldslaust. Þetta er eitt
af aðalnámsgreinum læknisfræðinnar og
krefur engu minna starf af þeim, sem
kennir það, en prófessorarnir með fullum
embættislaunum inna af hendi við aðrar
deildir háskólans; og þessar 1500 kr.,
án dýrtíöaruppbótar, eru vafalaust hin
ódýrustu kenslulaun, sem landssjóður
greiðir við háskólann. Starf þetta er
svo vandasamt, að jeg álít, að það hefði
verið óforsvaranlegt af hæstv. landsstjóm að taka annan mann til þess að
annast það meðan kostur var á að
halda þessum reynda kennara. Og að
bæjarlækninum ólöstuðum, þá verður því
eigi neitað, að hann er óreyndur í þessu
efni. Enda er bæjarlæknirinn einnig
hliðstæður hjeraðslækninum hvað launaflokk snertir, og hefði því eigi frekar
getað tekið starfið að sjer endurgja'ldslaust, með þeim launum, sem lögin gera
ráð fyrir, að hann hafi.
Þá vildi jeg leyfa mjer að mæla með
þessum litla styrk til Dansk-islandsk
Samfund. Er það eigi rjett að setja málið svo fram, að velja þurfi á milli þess
og Norræna fjelagsins. Geta þessi tvö
fjelög sem best staðið saman. Hvort
þeirra geri meira gagn, — það er órevnt
enn sem komið er. Ef öll norrænu ríkin

veita hinu síðamefnda fjelagi lið sitt,
þá skal jeg taka það fram, að jeg ólít
eigi rjett að við höldum okkur til baka,
enda þótt jeg geri mjer eigi von um
mikinn árangur fyrir okkur af því. Eins
álít jeg eigi rjett af okkur að veita eigi
Dansk-islandsk Samfund þennan styrk,
þar sem Danir hafa veitt því 10 þúsund
kr. Jeg skal láta ósagt um það hversu
mikill árangurinn af starfi fjelagsins
verður, en mjer er kunnugt um það, að
menn starfa þar að viðfangsefnum fjelagsins með óskiftum áhuga. Jeg mun
því greiða atkvæði með því. að styrkurinn verði látinn standa eins og hann er
ákveðinn í frv. stjórnarinnar.
Jeg hefi nú verið að verja till. hæstv.
stjórnar, enda þótt hæstv. forsrh. (SE)
hefði átt að segja það, sem jeg hefi sagt;
en jeg hefi gert það af því, að mjer var
ljúft að styðja að framgangi þessarar
till.

Bjami Jónsson: Jeg vildi leyfa mjer
að gera nokkrar athugasemdir við hitt
og þetta, sem fram hefir komið í umr.
um þetta mál.
Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) vildi láta
gefa út stjömufræði eftir Þorvald Thoroddsen. Jeg er í rauninni eigi mótfallinn
því, að stjömufræði þessi sje gefin út,
en jeg get eigi sjeð, að nein sjerstök
nauðsyn sje á slíkri bók nú. Háttv. þm.
(SvÓ) tók það fram, að eigi væru til
nema tvær aðrar bækur í þessari grein
á íslensku, og virtist mjer hann vilja
gera lítið úr stjörnufræði þeirri, er samin er af Birni Jenssyni. Bjöm er gamall
kennari minn, og jeg þekki vel vinnubrögð þess manns, enda var það alkunna,
að sá maður kastaði aldrei höndunum
til neins, sem hann gerði. Jeg tel þetta
ágrip hans gott fyrir alþýðu manna, og
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það mun vera það, þrátt fyrir það, þó
aö stjörnufræðingarnir þrír, sem sje hv.
1. þm. S.-M. (SvÓ), Pinnur próf. Jónsson og Bogi Th. Melsted, álíti bók Þorv.
Thoroddsens nauðsynlega. Sje jeg því
enga ástæðu til þess, að út sje gefið njtt
ágrip nú sem stendur. Mundi jeg því
eigi harma það, þótt háttv. deild beygði
sig eigi fyrir vísdómsorði stjörnufræðingsins Boga Melsteds í þessu efni. Annars vil jeg í þessu sambandi, tii skemtunar og fróðleiks, benda háttv. deild á
það, hversu samræmir þeir menn eru
sjálfum sjer, sem altaf eru að tala um
það, að þeir vilji spara alt, sem hægt er,
en koma þó fram með aðra eins till. og
þessi er.
Þá hefir háttv. þm. orðið mjög tíðrætt um þessar 1500 kr. til hjeraðslæknisins í Reykjavík. Jeg þarf eigi miklu við
það að bæta, sem háttv. 3. þm. Reykv. (JÞ) sagði um þetta atriði. Kenslan er, eins
og öllum er kunnugt, ekki skyldustarf
læknisins, og er því eigi nema eðlilegt, að
hann fái aukaþóknun fyrir það. Starfið er
svo umsvifamikið, að þessar 1500 kr. eru
í raun og veru engin borgun, því að rjettu
lagi ætti sá, sem hefir það á hendi, heimtingu á fullum embættislaunum. Br því
þessi vinna læknisins hrein gjöf frá hans
hendi, þar sem þóknunin er eigi nema í/i
hluti þess, sem prófessorarnir hafa í laun.
Háttv. þm. Barð. (HK) hjelt því fram,
að embættismönnum landsins væri svo vel
launað, að þeim væri eigi ofætlun, þó að
þeir tækju að sjer aukavinnu borgunarlaust. Það má vel vera, að háttv. þm. (HK) fái einhverja til þess að gleypa þessa
flugu sína, en hann fær þó aldrei til þess
þá þm., sem þekkja verðlag á vörum hjer
í Reykjavík og eiga við það að búa. Og
jeg er hræddur um, að þessi fluga hans
yrði eigi langlíf, því að það mundi koma

fljótt í ljós, að orð hans eru ómaklega
mælt.
Er það æðiundarlegt, að háttv. þm. skuli
telja það sjálfsagt að veita stórfje til .
óæðri skóla, en spara alt, sem snertir æðstu
mentastofnun landsins, háskólann. Það á
að veita styrk til húsagerðar á Grenjaðarstað og til hyggingar alþýðuskóla í Þingeyjarsýslu. Það þvkir eigi nema sjálfsagt;
en að greiða sæmileg kenslulaun við háskóla landsins, — það þykir óalandi og
óferjandi. Já, mikil er hún menningin á
þingbekkjum hins háa Alþingis.
Jeg veit ekki betur en háttv. sparnaðarmenn hjer í deildinni sjeu mjer sammála
um. að þetta væru skólarnir, sem fyrst og
fremst á að styrkja. Þingið í fyrra fleygði
frá sjer þeirri till. að spara barnaskólana,
en iir því að það telur þá skóla svo nauðsynlega, þá hlýtur það, ef menn eru hjer
með almennum skilningi á þessi efni, að
styrkja þessa skóla þeim mun meira sem
þeir eru nauðsynlegri. Þennan bagga hefir
þingiö bundið sjer. Háttv. frsm. (MP) tók
það fram, að landið ætti að koma upp slíkum skólum með því að leggja fram 14 eða
af kostnaði, en hitt kæmi frá hjeruðunum. En þessi regla ætti þá líka að gilda
um gagnfræðaskólana í Reykjavík og á
Akurevri, og kæmi þá fram sparnaður,
sem nota mætti til þess að stofna slíka
skóla víðar og koma á jöfnuði milli hjeraðanna. Takmarkið á að vera, að allir
sýslubúar geti gengið í þessa skóla, hver
í sínu hjeraði, og aflað sjer þar þeirrar
mentunar, sem þeim er nauðsvnleg til þess
að heýja sína daglegu lífsbaráttu. Jeg
hugsa mjer, að hver skóli stæði 8 mánuði
á ári og væri skift í tvö kenslutímabil, og
þannig gætu unglingar af sama bæ skifst
á um að vera í skólanum og gegna nauðsvnlegum heimastörfum, því oft er bagalegt að missa unglinga frá vinnu á vetr-
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um. Þessir skólar ættu ab taka við beint aftur með glöðu geði. Jeg býst við, aö
af heimilunum, sem önnuðust svokallaða till. nefndarinnar verði samþykt, en ef svo
barnafræöslu. Með þessu kæmust fræðslu- verður ekki, þá mun jeg taka till. mína
mál okkar í æskilegt horf, og yrðu þau þá upp aftur.
Það er varla þörf að tala um fleiri liði,
ódýrari en nú, þegar þau eru meö öllu
ófullnægjandi. Ef mjer er það reiknað, að því háttv. 3. þm. Revkv. (JÞ) hefir tekið
jeg hefi mælt hjer á móti mentaskóla á Ak- af mjer ómakið um læknakenslu í háskólureyri, og sparað þar með stofnun 5—6 anum; en þó vil jeg minnast á styrk til
nýrra embætta, og ef mjer er einnig reikn- Dansk-islandsk Samfund. Þar er jeg ekki
að frv. mitt um lærðan skóla, sem færir háttv. þm. (JÞ) jafnsammála. Hann bar á
kennarafjöldann úr 24 niður í 12, þá er þetta fjelag óverðskuldað lof, en starf þess
jeg oröinn einhver hinn hollasti sparnað- hefir veriö að gefa út bæklinga, sem eru
armaður hjer á þingi, og það hefi jeg Dönum fríðindi, en Islendingum að mestu
löngum verið. Þetta kemur ekki við fjár- skaðlausir. Þetta er danskur fjelagsskaplögunum, en þó hygg jeg, að mjer sje ur, því þó að þar sjeu nokkrir menn, sem
leyfilegt aö færa mjer þetta til varnar kallast íslenskir, þá er sálin dóttir Dana.
gegn þeim rógi, sem jeg hefi verið borinn, og hann er stofnaður til þess að reyna að
því menn hafa haldið því fram, að jeg varðveita dönsk álirif hjer í landi. Jeg er
gerði mjer leik að því að láta landiö enginn Danahatari og hefi aldrei verið,
skaðast. í sambandi við unglingaskólana en jeg kann illa við þetta danska tilhugavil jeg geta þess, að mjer nægði ekki líf. Mjer dylst ekki. að Eydanir eru okkur
hækkun nefndarinnar og ber fram till. um óskyldastir að skapferli af Norðurlandaað færa gjaldið upp í 40 þús. kr., sem þó þjóðum, því aö þeir hafa mótast af ýmSmun helst til lítiö. Jeg tel heppilegra að um áhrifum, og þá sjerstaklega frönskum
hafa þessa upphæð hærri en þörf verður og þýskum. Jótar eru okkur skyldari, en
á, til þess að ekki verði dregið úr áhuga hing vegar liggur beint við, að við beinum
manna til aö stofna slíka skóla, en stjórn- huga okkar frekar til Norðmanna, sem eru
in veitir ekki fje, nema skilyrði sjeu fyrir okkur skyldastir, eða Svía, sem fyrir utan
hendi. Ef það verður venja, að ríkið leggi okkur hafa varðveitt best norrænt mál og
fram Vs eöa 14 kostnaðar í hvert sinn, er norræna siði. Dönsk áhrif hafa verið hjer
menn vilja stofna unglingaskóla og skil- of einhliða og hafa yfirleitt ekki haft góð
vrði eru fvrir hendi, þá mun þess ekki áhrif á okkur íslendinga. Nú er mál til
langt að bíða, að hjer rísi upp eins marg- komið að brevta um stefnu í þessum efnir slíkir skólar, sem þörf er á, fyrir utan um, og ber nú svo vel í veiði, aö stofnaðlæröa skólann, sem er annars eðlis. Jeg ur er fjelagsskapur á Norðurlöndum, sem
býst við, að mönnum verði ljúft að greiða hefir þaö markmið að koma á eölilegu
sambandi milli þjóðanna. Danir eru þarna
atkvæði með þessari hækkun.
Þá vil jeg minnast á styrk til Hjálmars með eins og aðrir, og er engin ástæða til
Lárussonar. Það kemur af hugleysi mínu, að ætla þeim æðri sess. Og það er undarað jeg deildi með 2 þeirri upphæö, s?m kgt, að feldur er styrkur í fyrra til þess
sanngjörn var, en nú, er jeg hefi heyrt und- að auka samband íslendinga austan og
irtektir nefndarinnar, aö hún ætli að marg- vestan hafs, en um leið reynt aö halda
falda aftur með 2, þá tek jeg till. mína dauðahaldi í danskt samband. Okkur stend-
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ur þó nær að kynnast löndum okkar. sem
þar að auki standa svo vel að vígi. að þeir
hafa aögang að hinuni enska heimi. og
gætu þannig orðið okkur aö liði á margan
hátt í viðskiftaefnum. En menn mega muna
danskan drengskap. er þeir hugsa um,
hvernig Danir hafa orðið við fjárkreppu
okkar. Þeir hafa altaf tekiö eða reynt að
taka blóðvexti af íslendingum. og segi jeg
Jjetta af því, að það er rjett, en ekki af
því, aö mjer sje illa við Dani. þó að jeg
hati danskan kúgunaranda. Jeg hefi nú
látið uppi skoðun mína á málinu. og ráði
síðan hver sínu atkvæði.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg hafði
ekki húist við að standa upp aftur, en
fyrirhurður gerðist hjer í deildinni. að
hæstv. forsrh. (SE) reis upp af miklum
móði, og mintu þær þrumur á Þór, er
hann fór með hafra sína og reið. En ef
liæstv. forsrli. (SE) hefði heyrt alt. sem
jeg sagði, hefði hann ekki farið svo geist.
Jeg ljet aðeins í ljós. sem gengið iiefir
manna á milli hjer í deildinni, aö stjórnin
hefði sýnt furðanlega mikið áhugaleysi
viðvíkjandi fjárlögunum. því hún hefir
ekki verið við nema með höppum og glöppum. Það er því ekki jeg. sem hefi sýnt
ókurteisi. heldur miklu frekar hæstv. stjórn.
Ilæstv. forsrh. (SE) har það fyrir sig. að
hann hefði verið hundinn við mikilsvarðandi mál í Ed. En mjer er spurn: Ilvaða
mál er mikilsveröara en fjárlögin ’ Er ekki
altaf litið svo á, að það sje stau-sta mál
hvers þings’ Dg það er skylda st.jórnarinnar að fylgjast með í því, og sjerstaklega bar hæstv. forsrh. (SE) aö fylgjast
með í þessum kafla. því hann snertir aðallega starfsvið hans. Ilæstv. ráöherra (SE)
hefði verið innan handar að fá dagskrá
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

hreytt í Ed. eða fá málum frestað, eí of
seint var að hreyta dagskránni. Það er
þess vegna bert, hvor okkar hefir sýnt
ókurteisi, og hæstv. ráðherra (SE) mávera
mjer þakklátur fyrir aö hafa flutt honum
þessi orð, ef þau gætu orðið til þess, að
slíkt kívmi ekki fyrir aftur. Og þegar fjárlög eru rædd. má ekki minna vera en við
fáum að sjá hæstv. stjórn við og við. því
..levfist kettinum að líta á kónginn“.
Ilæstv. forsrh. (SE) sagöi í skopi, að
hann hef'öi hlustað h.jer á allan þann mikla
vísdóm. sem við höfum horið fram. (Forsrh :
S'E': Jég sagði ekki mikla). Þaö var ágætt.
því þá kemur það hetur heim við það, sem
j‘‘g ætla að segja. Það er eðlilegt, að umr.
okkar sjeu ekki mikill vísdómur fvrir hans
stóra fjármálaeyra. Annars kæri jeg mig
ekki um að lengja þessar umr. Það er sýnilegt, að hæstv. forsrh. (SE) hefir ekki sálarþrek til þess að taka lióflega rjettmætum aðfinslum, og þá verður mörgum á
að efast um, að hann hafi sálarþrek til
þess aö vera forsætisráðherra.
Ila-stv. forsrh. (SE) spurði, hvernig
ætti að skil.ja styrkinn til skólans í Þingeyjarsýslu, livort það væri stvrkur til
allra slíkra skóla. Jeg vona. að hæstv.
forsrh. (SE) hafi skilið það, eða geti skílist það nú, að ef slíkur styrkur verður
veittur framvegis. þá er aúlast til aö ha in
fari eftir þessari reglu. Það er merkilegf,
að þegar nefndin fer í sömu stefnu og
hæstv. forsrh. (SE). þá rís liann upp og
þylur langa ávítunarræðu til nefndarinnar fyrir aö liafa ekki aðhylst till. háttv. 1.
þm. S.-M. (SvO) um byggingu barnaskóla.
Þetta á ef til vill að vera viðvörun hjá
hæstv. forsrh. (SE). um að feta ekki um
of í fótspor stjórnarinnar.
Ilvers vegna setti þá hæstv. forsrh. (SE)
ekki upphæðina í fjárlögin í þessu skyni.
49
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þegar honum er það svona mikið áhugamál ?
•Jeg verð að segja það. að það er æðihart
að fá ávítur hjá hæstv. stjórn fyrir það,
að nefndin skyldi ekki brjóta í bág við
stefnu þá. sem einmitt hæstv. stjórn liafði
fylgt í frv. sínu.
Jcg ætla mjer alls ekki að fara að vekja
upp umræðurnar frá síðasta þingi um
fræðslumálin. eins og hæstv. forsrh. (SE)
virtist helst vilja. En jeg liygg, að hann
renni alveg blint í sjóinn með það. að þeir
menn eigi erfiðara uppdráttar við na'stu
kosningar. sem fylgdu stefnu fjárveitinganefndar í fræðslumálunum í fyrra. en hinir, sem fylgdu stefnu hans.
•leg held alveg hið gagnstæða. eftir þeim
röddum. sem jeg hefi heyrt víðsvegar að.
Þá var hæstv. ráöherra að víta fjárveitinganefnd fyrir það, að hún hefði lagt til
að lækka laun Jóhannesar Lynge. og spurði
jafnframt eftir hvaða reglu hún hefði gert
það. En lmnn gat þess ekki, eftir hvaða
rcglu stjórnin hefði fært niður styrkinn
til forstöðumanns yfirsetukvennaskólans.
sxiii hún lækkaði um V-. En við lækkuðum
ekki styrkinn til Jóhannesar nema um f/4.
Annars ætti hæstv. forsrh. (SE) fyrst
að athuga vel. er liann vill spyrja aðra um
stcfnur og reglur í þessum málum. hvaða
stcfnur og reglur hæstv. stjórn hefir í
þeini.
Þá r.kal .jeg víkja að ræðu báttv. þm.
Borgf. (PO). Háttv. þm mintist á sóttvarnarlækninn og sagði, að það befði verið tekið fram af mjer. að til þess gæti
komið. að hann liefði á hendi kenslu við
liá“kólann. En jeg geri ráð fyrir. að hann
muni. að það var í alt öðru sambandi.
Þá talaði háttv. þm. enn fremur um, að
það hefði átt að set.ja það skiiyrði fyrir
bæjarlækniscmbaútinu. að bæjarhvknirkendi
jafnframt við háskólann. En jeg vil undir-

strika það. að slíkt hefði verið ranglátt.
og jafnvel skaðlegt. því að það embætti
verður að veita með alt annað fyrir ausum en kensluhæfileika mannsins við háskólann. Því að það getur verið ágiætur
bæ.jarlæknir. þó að hann sje alveg ómögulegur kennari, auk þess, sem núverandi
hjeraðslæknir í Keykjavík er sá færasti.
sem við þekkjum h.jer á landi, til þess að
kcnna þes»a vísindagrein við háskólann.
tJ’O: Ilvernig fer, ef hann fellur frá?).
Jeg vona, að hans n.jóti sem lengst, og víst
er það, að skai ð lians verður vandfvlt.
Þá skal .jeg snúa mjer að háttv. 1. þm.
S.-M. (SvO) og skal strax taka það fram,
að .jeg ætla ekki að fara út i neina orðafcnnu við liann, því að hann fór svo langt
út fyrir málefnið. að varla mátti heita. að
hann kæmi þar við. nema með höppum og
glöppum.
Það er annars sjúkdómur á þeim háttv.
þm. (SvO). hversu rangar hugmvndir
liann gcrir s.jer um ilsku fjvn. í garð hans
kjördæmis. Sagði hann meðal annars, að
það væri lagt .í einelti, og þá sjerstaklega
af frsm.. sem hann telur rót alls ills. Jeg
vil því út af þessum vandræða lestri hv.
þm. bcnda honum á, að í 13. gr. fjárlaganna er eigi alllítil upphæð, er verður
að tcljast til hlunninda fyrir hans kjördæmi. og það e/ til svo nefnds Vallavega/. sem mig minnir. að sje einhversstaöar
nálægt honum. þó að jeg sje ef til vill farinn að ryðga í landafræðinni.
Þá vil jeg líka benda lionuin á, að efst
á 4. síðu I brtt. fjvn. er sett fjárveiting til
sunalínu í hans k.jördæmi, sem nemur ekki
nema (iO þús. kr. Og til þess er ætlast, að
lína þessi verði lögð strax. (SvÓ: Jeg er
á móti öllum símum). Því getur fjárveitinganefnd ekki gert að, þó að háttv. þm.
sje á móti öllum hlunnindum. sein hún vill
gera fyrir kjördæmi lians. Svarar hann ef-
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laust fyrir það, þegar liann kemur austur
til kjósenda sinna. Þá má einnig benda
hv. þm. á tillögu' fjárveitinganefndar. að
láta landið taka að sjer sjúkraliúsið á Fáskrúðsfirði, sem hans kjördæmi hlýtur að
bafa gott af.
Jeg hefi aðeins nefnt þetta til þess að
sýna háttv. þm. fram á. að það sje rangt
li.iá honum að halda því fram, að hans
kjördæmi sje gert afskift. Og hefi jeg þó
slept hjer fjárveítingunni til Eiðaskóla
og fleira.
Hlýtur þingmaðurinn nú að verða að
játa, að fjvn. liefir verið miklu fremur
velviljuð í hans garð. þó að hún geti ekki
samþykt allar hans tillögur, og má hann
ekki reiðast yfir því. Læt jeg svo máli
mínu lokiö að sinni og vænti þess, að umræðunni um þennan kafla geti orðið lokið
svo snemma, að atkvæðagreiðslan geti farið
fram fyrir næsta fundarhlje.

Jón Sigurðsson: Jeg fell frá orðinu,
ef aðrir þm. gera slíkt hið sama. til þess
að umr. geti orðið lokið fyrir fundarhlje.
Forsætisráðherra (SE): Jeg sýndi ljóslega fram á það í dag. hve rangt það hefði
verið hjá háttv. frsm. (MP) að vera að
átelja stjórnina fyrir það, þó að hún
gegndi skyldum sínum í hinni deildinni.
og g;eti því ekki verið í háttv. Xd. Því
eins og á stóð í dag. varð jeg að vera í hv.
Ed., þar sem jeg var að leggja þar fram
stjórnarfrumvarp. og auk þess varð jeg
að greiða atkvæði um þrjú mál, því að það
cr skylda mín að vera þar. þegar atkvæðagreiðslur fara fram.
IIv. frsm. sagði. að úr því að jeg hefði
liaft þessar afsakanir. þá hefði jeg átt að
sjá um, að fundur værí ekki haldinn í
Ed. Ekki hefi jeg nú heyrt það fyr. að

stjórnin rjeði yfir forsetum Alþingis, og
er það ný regla, sem háttv. frsm. (MP)
vill taka upp. og líklega verður hann einn
um þá tilbreytingu. En þrátt fyrir þessa
fjarveru mína, hlýddi jeg á nær því alt,
sem háttv. frsm. sjálfur sagði; misti aðeins þá speki, sem draup í byrjun ræðunnar af vörum hans, en þó hún sje mikil. þá get jeg þó ekki vanrækt skyldur mínar í hv. Ed.. eins og jeg hefi margtekið
fram. Jeg get því ekki skilið þetta moldviðri háttv. frsm. á annan hátt en það
hafi sært hjegómagirni hans, að stjórnin
skyldi ekki vera til staðar að hlusta á. er
liann byrjaði að tala. Jeg vísa því þessum
ásökunum á bug með fullum rökum.
Þá sagði háttv. frsm. (MP), að stjórnin ;etti að vita, hvað sagt væri af öðrum
um hana. Vt af þessiun ummælum skal
jeg taka það fram. að stjórnin hefir alls
enga ástæðu til þess að kvarta yfir því,
sem fram við hana hefir komið á þinginu, en hún veit vitanlega ekki, livað sagt
er um hana á bak. Og jeg vænti þess
fyllilega, að sje óána>gja meö stjórnina,
þá verði hún látin koma fram á þinglegan
hátt, með reglulegri vantraustsyfirlýsingu.
Stjórnin er hvergi hræcld.
Vt af þeim ummælum liáttv. frsm. (MP). að jeg hefði ekki sálarþrek til þess
að vera ráðherra. úr því jeg gæti ekki
hlustað á aðfinslur. vil jeg taka það fram.
að jeg þykist hafa sýnt fult sálarþrek í
því að halda því einu fram, sem jeg hefi
talið satt og rjett. Það er einmitt það
sálarþrek. sem allir þingmenn þurfa að
liafa. og jafnvel sjálfur frsm. (MP) líka.
En aðfinningiun, jafnórökstuddum og hv.
frsin. kom með. tek jeg ekki með þökkum.
hvorki af honuni nje öðrum.
Þá reyndi háttv. frsm. að slá sig til
riddara með því að spyrja, hvers vegna
49*
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stjórnin hefði ekki koniið með tillögu um
að auka stvrkinn til barnafræðslunnar.
En af hverju gerði stjórnin það ekki ?
Einmitt af því. að hún þekti hug þingsins í þeim málum síðan í fyrra. og bjóst
því ekki við. að það hefði haft byr. Og
hið sama er um fleiri umbivtur að seg.ja.
En l>ví skal jeg lofa háttv. frsm. (MP).
að verði .jeg ráðherra áfram. þá mun jeg
koma með tillögur um aukinn styrk til
barnaskólabygginga og fleira í þá átt fyrir þing það, sem kemur sainan að afstöðnum kosningum. svo barnafræð'Jan gel i
verið í nokkurn veginn lagi.
Þá hneykslaðist háttv. frsm. á því. að
jeg skyhli hafa fa-rt niður styrkinn til
forstööumanns yfirsetukvennaskólans. en
ekki viljað lækka styrkinn til sje: a Jóhannesar Lynge. Jeg verð að segja hv. frsm.,
að hjer stendur ólíkt á. Forstöðumaður
yfirsetukvennaskólans er í lia-sta launaflokki embættismanna. og hefir þar fyrir
utan allmikið skrífstofufje o. fl.. en sjera
Jóhannes hefir aðeins þennan styrk, og
ekkert annað.
Það gladdi mig. að háttv. 3. þm. Revkv.
(JÞ) skyldi taka í sama strenginn og jeg
með það. að hjeraðshvkninum hjer bæri
rngin skylda til þess að kenna við liáskólann og ekki gæti komið til mála að binda
þessa háskólakenslu við emlnvtti hans. þvl
að engin vissa er fvrir því. að næsti lijeraðskvknir verði f;vr um að bafa hana á
hendi. þó nú standi svo á, að Ivvgt sje
að sannýma það. þar sem núverandi hjeraðshvknir, sem er kunnur að því að vera
s.jerstaklega hneigður til vísindalegra iðkana. geti gegnt þessu starfi.
Þá hefi jeg mælt með stvrknum til Xorí'ivna fjelagsins. og vona jeg. að hann
verði samþvktur. því að þetta er gott fjelag. og í gegnum starfsemi þess aútum vjer
að geta kynst ýmsum ágætismönnum lijá

Xorðurlandaþjóðunum. og er mikið varið í
slíka viðkynning og getur hún hrundið
ýmsu góðu á stað.
ATKVGR. um 14. og ló. gr.
Brtt. 273,3 tekin aftur.
— 254.4S samþ. með 17:3 atkv.

— 273.4 feld með 18:10 atkv.. að viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
ii'/: (íunnS. JakM. JAJ. JB. LII. MJ.
MK, BJ. EÞ. BSv.
iui: IIK, IngB. JS. JÞ. MG. MP. ÓP.
PG, PÞ. SSt. StSt, Sv(). ÞorlG, ÞorlJ. ÞorstJ. ÞórJ. BII. EE.
Brtt. 273,5 samþ. með 17: 11 atkv.. að
viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
j<i: JAJ. JB. JÞ. LII. MJ. MK. MP,
ÓP. StSt. BJ. BII, EÞ. EE. GunnS.
IIK, JakM. BSv.
,ui: JS, MG. PO, PÞ, SSt. SvÓ. ÞorlG.
ÞorlJ, ÞorstJ, ÞórJ, IngB.
Brtt. 254,49 samþ. með 17 : 5 atkv.
— 254,50 samþ. með 24 shlj. atkv.
— 254,47 samþ. með 20: 1 atkv.
— 254,51 samþ. með 18: 1 atkv.
— 292,VI samþ. með 20 sldj. atkv.
— 254.52 fellur burtu.
— 254,53 feld með 14:14 atkv.. að viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
j‘i: GunnS, JakM, JÞ. MK, MP. ÓP, SSt, ÞorlG. ÞorlJ. ÞórJ, BJ. EÞ, EE,
BSv.
nd: IIK. IngB, JAJ. JB. JS. LII. MG.
MJ, PO. PÞ. StSt, SvÓ, ÞorstJ. BH.
Brtt. 254,54a samþ. með 22 shlj. atkv.
— 254.54b samþ. með 15: 4 atkv.
— 273.6 feld með 14:13 atkv.. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: IIK. IngB, JakM. LII. MP. ÓP. P0. PÞ. BJ, EÞ. EE. GunnS. BSv.
nci: JAJ. JB, JS. JÞ. MG. MJ, SSt, StSt. SvÓ, ÞorlG. ÞorlJ. ÞorstJ, ÞórJ, BII.
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MK greiddi ekki atkv.
Brtt. 254,55 samþ. með 19 slilj. atkv,
— 254.57 samþ. með 15: 3 atkv.
— 254,56 samþ. me5 21: 7 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já : StSt, SvÓ, ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ. ÞórJ, BJ, EÞ. EE. GunnS, IngB, JakM, JAJ, JB, JS, LIl, MJ, MK. MP,
PÞ, BSv.
nei: BH, HK, JÞ, MG, ÓP, PO, SSt.
Brtt. 292,VII samþ. með 16:12 atkv., að
viðliöfðu nafnakalli, og sögðu
já: SvÓ, ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, BH, EÞ, EE, GunnS, HK, IngB, JakM, JB, LH, MK, PÞ, BSv.
nei: StSt, ÞórJ, BJ, JAJ, JS, JÞ, MG,
MJ, MP, ÓP, PO, SSt,
Brtt. 254,58 samþ. með 17 slilj. atkv.
— 254,59 samþ. með 15:12 atkv.
14. gr., svo breytt, samþ. með 21 shlj.
atkv.
Brtt. 254,60 samþ. með 19:9 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: HK, IngB, JakM, JAJ, JB, JS, MJ, MK, MP, ÓP, SSt, ÞorlJ, ÞorstJ.
ÞórJ, BJ, EÞ, EE. GunnS, BSv.
nei: JÞ, LH, MG, PO, PÞ, StSt, SvÓ.
ÞorlG, BH.
Brtt. 273,7 feld með 16:8 atkv.
— 254,61 samþ. með 17: 3 atkv.
— 254,62 feld með 15:12 atkv.
— 254,63a samþ. með 19 slilj. atkv.
— 254,63b samþ. með 17 shlj. atkv
— 254,64 samþ. með 18 shlj. atkv.
— 254,65 samþ. með 15:10 atkv.
— 254,66 feld með 14:14 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: ÞórJ, BJ, BH, GunnS, IIK, IngB,
JakM, JB, JS. MG, MP, PO, SvÓ,
BSv.
nei: ÞorlJ, ÞorstJ, EÞ, EE, JAJ, JÞ,
LH, MJ, MK, ÓP. PÞ. SSt. StSt.
ÞorlG.

Brtt. 254,67 samþ. nieð 21:7 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: PÞ. StSt, SvÓ. ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ. ÞórJ. BJ. EÞ. EE, IngB. JakM,
JAJ. JB. JÞ, LII, MJ. MK. MP. ÓP, BSv.
nei: PO, SSt. BH. GunnS. HK. JS, MG.
Brtr. 292,VIIIa—b feldar með 17: 7 atkv.
— 273,8 feld með 19:3 atkv.
— 254,68 feld með 16: 9 atkv.
— 254,69 samþ. með 18: 10 atkv.. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: ÓP. ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, ÞórJ BJ,
EÞ, EE. GunnS, IIK, IngB, JakM,
JB, LH, MJ, MK, MP, BSv.
nei: PO. PÞ. SSt. StSt, SvÓ, BII, JAJ.
JS, JÞ, MG.
Brtt. 254,70 samþ. með 20: 8 atkv.
— 315 samþ. með 18 : 4 atkv.
— 273,9 tekin aftur.
— 292,IX tekin aftur.
— 254,71 samþ. með 21: 2 atkv.
— 254,72 samþ. með 17 : 7 atkv.
— 254,73 samþ. með 18:1 atkv.
— 273.lOa feld með 16:10 atkv.
—- 273,lOb feld með 15: 4 atkv.
— 273,lOc feld með 16: 6 atkv.
15. gr., svo breytt, samþ. með 24 shlj.
atkv.
ITmr. frestað.
A
var
frv.
330,

40. fundi í Xd., fimtudaginn 12. apríl,
enn f r a m h a 1 d i ð 2. u m r. um
(A. 1, n. 264, 254, 273, 292. 307, 310.
332).

Prsm. (Magnús Pjetursson): Eftir 3
daga stríð og strit er loks komið aftur að
16. gr.. og vona jeg, að þessi kafli gangi
hlutfallslega hetur en hinir. LTm þessa 16.
gr. má segja með fullum rökum, engu síður en um 13. gr., að í henni eru einungis

779

Lagafrumvörp samþykt.

780

Fjárlög 1921 (2. nmr. i Nd).

Þá skal jeg snúa mjer að brtt. fjvn. og
fjárveitingar, sem miða aö því beinlínis
eða óbeinlínis að styðja verklegar fram- fara nokkrum orðum uin þær, til viðbótar
kvæmdir. 16. gr. liefir jafnan verið ást- viö það, sem stendur í nál.
Um 74. brtt. þarf jeg ekki að fara fleiri
fólgin fjárveitinganefnd og hv. þm.. og
mega menn því ekki furða sig á, þó fjvn. orðum en stendur í nál. Xæsta brtt. er um
hafi verið nokkuð stórtæk í henni. En það 1000 kr. styrk til Páls G. Jónssonar í
er samkvæmt stefnu nefndarinnar, sem Garði í Fnjóskadal, til viðurkenningar
komið liefir fram hjer í þinginu, þeirri fyrir dýralækningar. Eins og getið er um
stefnu, að stuðla eftir megni að eflingu í nál., hefir maður þessi unnið mikið að
atvinnuveganna. Að þessu sama lúta einn- þessu um mörg undanfarin ár. A síðasta
ig ýmsar bitt., sem fjvn. hefír borið fram þingi var farið fram á miklu hærri styrk
til lians en hjer er gert ráð fyrir. Að maðvið 21. gr.
Eins og skýrt er í nál., geymir nefndin ur þessi liafi talsverða verðleika, sanna
til 3. umr. að gera brtt. við þau fjárfram- ýms vottorð, er legiö liafa fyrir þinginu.
lög. sem ætluð eru til búnaðarmála. En frá próföstum, prestum, hreppstjórum og
jeg skal taka það strax fram, að hv. deild oddvitum víðsvegar í Þingeyjarsýslu. —
getur áreiðanlega átt von á brtt. við þá Xefndin liefir orðið sammála um, að rjett
liði. Þó er eitt atiiði, sem jeg get ekki sje að veita honum viðurkenningu í eitt
gengið fram hjá við þessa umræðu, en það skifti fyrir öll fyrir það góða starf, sem
er 3. liður 16. gr., um styrkveitingu til liann hefir unnib fremur af áhuga og
búnaðarfjelaga. Þar er komin ný athuga- hjálpfýsi heldur en í hagnaðarskyni.
semd um það, að úr ríkissjóði skuli veita
Þá leggur nefndin til, að styrkurinn til
kr. 1,50 verðlaun fyrir livert dagsverk. Fiskifjelagsins sje hækkaðuh um 15000 kr.
sem unnið er að jarðabótum á Islandi, en Fyrir þessu er ekki gerð grein í nál., og
til þessa hefir stjórnin aðeins adlað 20000 skal jeg heldur ekki fjölyrða um það.
kr. Eftir því, sem næst verður komist, hafa Xefndin bar fram þessa tillögu eftir einað minsta kosti 80 þús. dagsverk verið dreginni áskorun sjávarútvegsnefndar, og
unnin á ári hverju í jarðabótum síðustu mun hún að sjálfsögðu gera grein fyrir
árin. og til þess að þessi fjárveiting vteri ástæðum sínum. Eftir tillögum Fiskifjenærri lagi, heföi hún átt að vera að minsta lagsins var um svo miklar fyrirætlanir að
kosti 120 þús. kr. Annaðhvort hefir því ræða og útgjaldaáivtlun þess svo há. 145
..1“ fallið framan af tölunni eða stjórn- þús. ki'.. að nefndinni þótti rjett að senda
in hefir af vangá orðað liðinn svo. Enda þær til sjútvn., svo að hún gæti vinsað úr
hefir Búnaðarfjelag íslands gert ráð fvrir það, sem henni þætti nauðsynlegast.
þeirri upphæð, sem jeg nefndi, eða 120
Þá er tillaga um 10 þús. kr. fjárveitþús. kr. Jeg vil því benda liæstv. stjórn ingu til þess að leitast fvrir um inarkað
og háttv. deild á, að hjer verður að breyta fyrir fiskiafurðir erlendis, og er hún boröðruhvoru. upphæðinni eða athugasemd- in fram eftir tilmæliim sjútvn. Sjútvn. fór
inni. Eftir athugasemdinni gæti nefndin fiam á 25 þús. kr. styrk í þessu skyni, og
sagt, að stjórnin hefði í raun og veru nú sje jeg, að hæstv. atvrh. (KIJ) hefir
skilað frv. með 100 þús. kr. hærri útgjöld- borið fram brtt. um að hækka liðinn um
tun en í því stendur.
livlming, upp í 20 þús. kr. Jeg get strax
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lýst yfir, að fjvn. telur óþarft að 'svo
vöxnu máli að fara liærra en hún hefir
gert ráð fyrir. Ætti það ekki að koma
málefninu að baga, þó að ekkí sje áietluö
hærri uppliæð. Því var lýst yfir í fyrra.
og jeg vil enn taka það fram, að hjer er
um áætlunarupphæð að ræða, sem stjórninni er heimilt að fara frani yfir, ef nauðsyn ber til.
Um styrkinn til Sambands íslenskra
heimilisiðnaðarfjelaga þarf jeg ekki að
fjölvrða frekar en gert er í nál., og þarf
sá fjelagsskapur ekki meiri meðmæli. Það
er svo alkunnugt, hve mikinn og góðan
árangur störf hans hafa borið, að jeg tel
víst, að hv. deildarmenn vilji liðsinna lionum eftir megni.
Þá leggur nefndin til, að feldur sje niður af stjfrv. styrkurinn til Dansk Kunstflidsforening. Nefndin sjer ekki ástæðu til
að styrkja danskt fjelag, þó að námsskeið
þess kunni að vera sótt af íslenskum konum, því að henni er kunnugt um, að íslenskar konur hafa oft sótt ýmsa aðra
skóla í líku skyni víða um öll Xorðurlönd.
Ef veita ætti styrk til þessa, kæmi frekar
til mála að veita liann sem námsstyrk
heldur en styrkja einstök fjelög í öðrum
löndum.
Vörumerkjaskrásetjari bar sig munnlega
upp við nefndina um það, að hann hefði
ekki lengur nægilegt húsrúm fyrir skrifstofu sína, og vrði því að flvtja hana á
burt. Leitaðist nefndin fyrir í stjórnarráðinu, en þar mun ekkert húsrúm afgangs í þessu skyni. Þar sem þóknun
vörumerkjaskrásetjara er aðeins 1000 kr.,
taldi nefndin ógerlegt, að hann greiddi
húsaleigu af þeirri upphæð, og vill liún
því auka liana svo, að hann geti tekið sjer
herbergi á leigu úti í bæ.
Nefndin vill hækka styrkinn til Tvískerjabóndans um 100 kr. Hann hefir

haldið uppi gistingastað og veitt ferðamönnum móttöku og beina, en á einkanlega erfitt um aðdrætti.
I. liður 82. brti. er í 5 undirliðum, og
vil jeg biðja hæstv. forseta (BSv) að atliuga. að þessir liðir eru teknir aftur við
þessa umr. Þar sem sumt af þessu eru
beinar endurveitingar og ætlast er til, að
alt verði framkvæmt á þessu ári, ætlar
nefndin að bera þessa liði fram sem brtt.
við fjáraukalagafrv. fyrir 1923, sem hæstv.
stjórn hefir lagt fram, þegar það kemur
til umræðu. Þeir eru því einungis teknir
aftur í svip. Sama máli gegnir um III. lið
82. brtt., veitingu til hafnargarðs á Sandi,
og IV. lið, til sjóvarnargarðs á Siglufirði,
sem hæstv. stjórn liefir tekið upp í fjáraukalagafrv. sitt.
Jeg þarf ekki að bæta neinu við það,
sem sagt er í nál. um II. lið 82. brtt., fjárveitingu til lendingarbóta í Bás við Vík í
Mýrdal. Jeg sje, að háttv. þm. V.-Sk. (LH) hefir borið fram brtt. við þennan lið,
og geri jeg ráð fyrir. að hann skýri málið
af meiri kunnugleika en mjer er fært. Þó
vil jeg geta þess, að nefndin getur ekki
fallist á, að upphæðin sje svo há, sem
liáttv. þm. fer frarn á, þó að hún geti ef
til vill farið dálítið hærra en hún hefir
lagt til.
Þá er komið að brtt. V, um styrk til
Byggingarfjelags Revkjavíkur. Er tillaga
þessi tekin aftur nú, sökum þess, að misprentast hefir, að % skyldu greiddir úr
bæjarsjóði. í stað þess að standa átti:
,,gegn liálfu ineira úr bæjarsjóði“.
Þá kem jeg að þeirri brtt. nefndarinnar, sem mun stærst af öllum till. liennar
og mest virði. A jeg hjer við styrk og
ábyrgðarheimildina til Sláturfjelags Suðurlands. Xefndin leggur til. að veittur
verði 40 þús. króna styrkur til að koma
upp sútunarhúsi til að súta skinn. Hefir,
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sem kunnugt er. oft verið um þetta nauðsynjamál talað, en aldrei orðið úr frainkvæmdum. Vita allir, live afaráríðandi
það er landbúnaðinum, að gærur verði
verðmeiri en þær nú eru. Hafa þær lengi
selst f'yrir smánarverð. Er það o<r vitanlegt, að gærur okkar eru mjög vel fallnar
til sútunar og eru einhver besta vara þeirrar tegundar, sem fæst. Hefir nú Sláturf'jelagið koniið þessu máli á rekspöl, og er
mjög eðlilegt, að fjelagið hafi þetta mál
með höndum. því það á hægast um vik.
þar sem það hefir framleiðslu þessarar
vöru með höndum.
Fjelagið liefir þegar lagt talsvert í
kostnað: sent mann utan til að kynna sjer
verkun skinnanna og alla meðferð og
marksaðshorfur. Hefir legið lijer frammi
sýnishorn af skinnunum, þannig meðförnum. og hygg jeg, að flestum, sem sjeð
hafa, þyki þau glæsileg álitum.
Til þess að setja á stofn svo stórkostlegt fyrirtæki þarf mikið fje. Liggur fyrir greinileg áætlun um. hvað fyrirtækið
kostar. Er gert ráð fyrir 260 þús. króna
stofnkostnaði og 180 þús. króna árlegum
rekstrarkostnaði. Er því eðlilegt. að eitt
fjelag. þótt stórt sje. sjái sjer ekki fært
að ráðast í þetta stuðningslaust.
Fjelagið fór nú fram á. að sjer yrði
veittur 1 j stofnkostnaðar sem styrkur og
hans sem lán. Xefndin gat nú ekki fallist á, að ríkið sæi fjelaginu að öllu leyti
fyrir stofnfje; sýndist eðlilegt, að fjelagið
legði það líka til. En till. nefndarinnar,
bæði um beina styrkinn og ábyrgðina, eru
miðaðar við þessar tillögur fjelagsins.
Ilins vegar sá nefndin ekki til neins að
fara að heimila stjórninni að lána fje til
þessa. því að engin líkindi eru á því, að
þetta fje verði handbært. en hins vegar
ætti það ekki að verða fjelaginu ofvaxið
að fá lán með ábyrgð ríkissjóðs.

Vil jeg geta þess. að landbn. Xd. hefir
lagt til. að þessi aðferð yrði upptekin, og
liefir enn fremur stutt beiðnina.
Þá kem jeg að brtt. VII. um rannsókn
Andakílsfossanna. Er þessi till. tekin aftur. því að rjettara er, þar sem búið er að
nota f'je þetta, að setja það í fjáraukalög.
Á árunum var styrkt fjelag nokkurra
manna til að koma upp ostagerðarbúi í
Sveinatungu. Var veitt til þess lán úr
viðlagasjóði og einnig úr ræktunarsjóði,
þótt þaö komi ekki þessu máli við. Tilraun þessi var góðra gjalda verð, en liafði
mikinn kostnað í för með sjer og stofnendur biðu mikinn halla af lienni. Hafa
þeir nú farið fram á að fá styrk eða eftirgjöf á láninu, 10 þús. kr. Xefndin sá sjer
nú ekki fært að verða við þessu, en vill
leggja til, að eftir verði gefnar 3500 kr.,
sem samsvarar ræktunarsjóðsláninu. Alælir
öll sanngirni með þessu, því að hjer var
um gott málefni að ræða.
Sá maður, er mest tjón hlaut af Kötlugosinu. var Jóhannes bóndi Guðmundsson á
Ilerjólfsstöðum. Misti hann mikið afskepnum sínum og jörðin eyðilagðist svo, að
liann varð aö hrekjast þaðan. Fer hann
nú fram á. að Alþingi rjetti sjer hjálparhönd. Xefndin vill nú bæta honum þetta
að nokkru leyti. Að vísu fjekk þessi maður hlutfallslega mest af fje því. er veitt
var til hjálpar þeiin mönnum, er tjón
biðu. en eftir upplýsingum, sem nefndin
fjekk, er tjón þessa manns samt langt frá
því að vera bætt. Það má nú vera. að hv.
deildarmenn haldi, að fleiri muni hjer
eftir koma. en hv. þm. V.-Sk. (LII) liefir
sagt nefndinni. að til þéss geti ekki komið,
því þótt maðurinn fái þennan styrk, þá
sje samt tjón hans miklu meira en nokkurra annara. svo að enginn geti borið sig
saman við hann.
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Þá er 16. gr. lokið. og kem jeg þá að
17. gr. Þar liefir nefndin lagt til. að fjelli
niður liðurinn um skyndilán til embættismanna. I nefndaiálitinu er ekki gerð
grein fyrir þessu, og vil jeg því benda á.
að þessi brtt. er þannig til orðin. að samkvæmt tilskipun, sem heimilar þetta, eru
lánin bundin við, að embættismennirnir
taki ekki nema 1000 ríkisdala laun, eða
2000 ki'., og þar fyrir neðan; er því lijer
um dauðan bókstaf að ræða, því að svo
lág laun þekkjast ekki nú.
Þá er komið að 18. gr. Fjallar liún um
ýmsa þá nienn, sem erfiðast eiga uppdráttar og hafa ekki á annara náðir en
ríkisins að flýja. Xefndin á nú ekki margar till. við þessa grein, en á nokkrar þeirra
vil jeg minnast. Fyrst er þá að minnast á
hækkunina á eftirlaunum Sigvalda Kaldalóns læknis. Maður þessi varð að láta af
embætti sökum heilsubrests. sem vaxið hefir og aukist vegna áreynslu þeirrar, sem
hann hafði af embættisverkum sínum.
Hann hefir áður verið stvrktur til að
leita sjer lækninga. Fjekk hann nokkra
bót, en eigi fulla, og starfskraftar hans
eru enn ekki nægir til að hann geti unnið
fyrir sjer. Ilefir læknirinn á Vífilsstöðum
gefið vottorð um, að liann geti ekki unnið að gagni að minsta kosti 1 ár enn.
Hann átti nokkur efni, er hann ljet af
embadti, en um síðasta nýár munu þessi
efni hafa verið alveg eydd. Hefir hann
því nú ekki annað að lifa á en hin lögboðnu eftirlaun, 560 kr. með dýrtíðaruppbót. Xefndin sá sjer því ekki annað fært
en að rjetta manni þessum að einhverju
leyti hjálparhönd. En vegna þess fordæmis, sem þetta kynni að gefa, vill nefndin
ekki fara langt, en leggur til, að honum
verði veittar 1200 krónur. Er þetta nokkur hjálp, en þó ekki næg; en hins vegar
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlns).

er von um, að síðai' verði á þinginu farin
önnur leið til að hjálpa þessum manni
meira.
Þá kem jeg að styrknum til frú Sigríðar
Fjeldsted, ekkju Andrjesar heitins augnlæknis. Andrjes heitinn hafði ekki rjett til
eftirlauna, þótt hann væri starfsmaður
ríkisins. Misti hann þennan rjett, er hann
ljet af hjeraðslæknisstörfum. Xefndin leitaði álits hjá landlækni og læknadeild háskólans, og lagði hvortveggja til, að hún
fengi eftirlaun, miðuð við það, að Andrjes heitinn hefði gegnt hjeraðslæknisstörfum til dánardægurs. Og við það er
till. nefndarinnar miðuð. Þess vil jeg
geta. að ekkjan er alveg efnalaus.
Þá kem jeg að Arna Theodór Pjeturssyni, sem deildinni er fvr að öllu góðu
kunnur. Samkvæmt ósk Alþingis var nefnd
sett til að rannsaka þetta mál. Xiðurstaða
þessarar nefndar er sú. að manninum
verði veitt árleg þóknun eða upphæð í eitt
skifti fyrir öll. Mentamálanefnd liefir lagt
sama til. Fjvn. sá sjer því skylt að bera
fram þessa brtt.; gat hún búist við því,
að hæstv. stjórn hefði gert þetta, en að
minsta kosti væntir hún styrks þaðan. En
nefndin biður stjórnina að athuga vel atliugasemdir nefndarinnar. Vill nefndin,
þar sem maðurinn hefir reynst starfhæfur
að áliti fannsóknarnefndarinnar, að hann
fái sem fyrst kennarastöðu, svo að eftirlaunin falli niður.
Samkvæmt meðmælum póstmeistara leggur nefndin til, að Guðmundi bæjarpósti á
Akureyri verði veitt sömu eftirlaun og
aðrir póstar njóta. Hefir maður þessi
reynst vel í starfi sínu og gegnt því lengi.
Þá er komið að 21. gr. Þykir liáttv. þm.
ef til vill kynlegt, að nefndin skuli leggja
til. að fje verði veitt úr viðlagasjóði, þar
sem líklegt er, að um það sje ekki mikið
50
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að ræða. En henni þótti gott, að heimildin væri til þess, ef eitthvað skyldi verða
til.
1. brtt. við þá gr. telur nefndin allra
sjálfsagðasta. Það er áveitulánið til Þingbúa í Austur-Húnavatnssýslu. Þeii hafa
komið á þessari áveitu án þess að leita
nokkurs styrks úr ríkissjóði. Er slíkt fátítt nú, þar sem hver reynir að toga úr
ríkissjóði eins mikið og hægt er. Veit jeg.
að Alþingi telur sjer sjálfsagt að styrkja
svo lofsverða viðleitni og sjálfsbjargarhvöt.
Þá leggur nefndin til, að veitt verði 50
þús. króna lán til niðursuðuverksmiðju á
Akureyri. Er hjer, um þetta fyrirtæki, eins
og „Mjöll“, að slíkar stofnanir styðja að
því að hjálpa framleiðslunni í landinu
og gera verslunarjöfnuð með því að
sporna á móti innflutningi þessara vörutegunda. Mann þann, sem fyrir þessu er,
þekkir nefndin ekki, en hún hefir farið
eftir till. Búnaðarfjelagsins og Fiskifjelagsins, sem hafa gefið bestu meðmæli.
En þess væntir nefndin, að hæstv. stjórn
atliugi vel, að nægilega tryggilega sje um
búið, að fje það, sem á vantar, verði til
taks, bæði það, er þarf til stofn- og rekstrarkostnaðar, svo að fje þessu verði ekki á
glæ kastað.
Það er enginn vafi á því, að þetta fyrirtæki, samkvæmt þeim upplýsingum, sem
nefndin hefir aflað sjer um það, getur
orðið til stórkostlegra framfara á þessu
sviði. Mjólkurfjelagið „Mjöll“ hefir þegar
fyrir nokkru komið á hjá sjer niðursuðu
á rjóma, sem hefir revnst mjög vel, og er
það fullkomin ánægja fyrir nefndina að
mæla með þessari beiðni fjelagsins Það
mun nú vera komið af hinum erfiðustu
bernskuárum sínum, og því vaxið upp
vfir þann aldur, sem barnasjúkdómar slíkra
fyrirtækja eru hættulegastir á, og er það

því fremur þess vert, að það fái nokkurn
stuðning. Fjelagið vill nú færa út kvíarnar og koma á hjá sjer fullkominni niðursuðu á mjólk. Þó hefir nefndin ekki sjeð
sjer fært að veita því meiri styrk en lán
það. sem um getur í brtt. nefndarinnar.
Austur-IIúnvetningar hafa lagt út í það
að tryggja sjer góðan læknisbústað, og þar
sem liús eru nú í jafnháu verði og öllum
mun kunnugt. liafa þeir farið fram á, að
þeim verði veitt lán til að greiða með
nokkurn hluta húsverðsins. Xefndin telur sjálfsagt að verða við þessari beiðni
þcirra. ekki síst þar sem eigi er um nema
15 þús. kr. að ræða.
Skeiðaáveitufjelagið ber sig allilla og
hef'ir sent menn til Alþingis og á fund
fjvn. til að leita sjer ásjár. Segir fjelagið,
sem og rjett er, að verk þetta hafi farið
langt fram úr áætlun, vegna dýrtíðar
þeirrar. sem þá var er verkið var unnið. og
verði þeim því ofviða. Það liafi og ekki
einungis verið dýrtíðin. sem hafi valdið
þessu, heldur hafi og jarðvegurinn reynst
allur annar en gert hafi verið ráð fyrir;
t. d. hafi verið klöpp á alllöngu svæði, þar
sem grafið var, en menn álitu, að þar væri
aðeins þjett leirlag. Fer áveitufjelagið
fram á allmikinn styrk, en nefndin hefir
ekki sjeð, að það væri fært fvrir ríkið
að taka að sjer meiri kostnað af þessu
verki en þegar hefir verið gert; en þar
sem nefndin veit, að bændur eiga nú allerfitt uppdráttar austur þar, og muni
þeim þyí veita þungt að standa í skilum
með þau lán, sem þeir hafa fengið til
þessa, vill hún veita þeim 16 þús. kr. lán
til að standa strauin af skuldum fjelagsins og halda þessu fyrirtæki gangandi.
Geithellahreppur og nokkrir fleiri hreppar í Suður-Múlasýslu hafa orðið að verja
miklu fje til vitabygginga, og hafa því
farið fram á, að þeim yrði veitt lán til að
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standast þann kostnað. Af þeini 8 þús.
kr., sem gert er ráð fyrir, að þetta lán
neini, er ætlast til, að 6 þús. fari til Geithellahrepps og 2 þús. til annara hreppa
þar austur. Xefndin telur þessa lánbeiðni
í alla staði rjettmæta, og niælir því eindregið með henni.
Þá er Gerðahreppur í Gullbringusýslu,
sem biður um 40 þús. kr. lán til að forða
sjer frá algerðu gjaldþroti. Jeg geri ráð
fyrir, að háttv. þm. muni kunnugt, hvar
þessi hreppur er; liann er hjer suður með
sjó. Þegar nefndin las skjöl þau, sem
fylgdu með þessari lánbeiðni Gerðahrepps,
rann henni svo til rifja nauðulegt ástand
hans, að liún taldi sjálfsagt, að hlaupið
væri undir bagga með honum. Get jeg ekki
stilt mig um að lesa upp nokkur atriöi
úr þessum skjölum, til þess að liáttv. þm.
geti sjeð, hvernig ástandið er hjá þeim
þarna suður frá. Þar stendur m. a.: „I
síðustu fardögum voru skuldir hreppsins
um 31 þús. kr., en þar af voru aðeins 5
þús. afborgunarskuldir, hitt alt dægurskuldir, sem sífelt er verið að rukka um“. Ennfremur:, A stríðsárunum ljet stjórnarráðið
plægja upp pina grasblettinn, sem til
var í hreppnum utan túns, til að setja þar
niður kartöflur, og það svo rækilega, að
plægt var helmingi meira land en sáð var
í. Afleiðing þessa varð sú, að nú er þetta
svæði ein sandeyðimörk, sem blindur sandbylur stendur af þegar hvast er. Gerir
þetta að verkum, að 5 nýbýli, sem búið
var að byggja þarna, eru að leggjast í
evði og eigendurnir flúnir eða eru að
flýja þaðan. Einnig stendur og næstu jörðum liætta af sandfokinu og sumar þeírr i
farnar að stórskemmast. Enn fremur er
það, að þegar sandbylurinn stendur á sjó
út, þarf ekki að vænta fiskjar á því svæði,
sem hann fýkur yfir. Þetta alt, ásamt því

að skepnur gera nú ekki hálft gagn, vegna
þess, að þetta land var eyðilagt, er til
ómetanlegs tjóns fyrir hreppinn“. Og enn:
,,í hreppnum eru nú heimilisfastir 97 menn
vinnufærir, á aldrinum 16—60 ára; 74
gamalinenni yfir 60 ára, 204 börn innan
16 ára og um 100 konur og stúlkur 16—60
ára. A fátækraframfæri eru 55 börn og 21
þurfamaður eldri, sumt að nokkru leyti,
en flest að öllu leyti“.
Xefndinni fanst sjálfsagt að veita þessum hreppi einhverja hjálp, og er eðlilegast, að sýslusjóður ábyrgist lán það, sem
honuin verður veitt.
Þá er það ungur og efnilegur bóndi
vestur í Dalasýslu, sem fer fram á lán t’l
að endurreisa eyðibýli, sem legið hefir í
eyði um langan tíma. Það er í Svínadal,
milli Hvammssveitar og Saurbæjar. Menn
þar vestra leggja áherslu á, að þarna á
milli er fjölfarinn fjallvegur, og er þetta
því til samgöngubóta. Þetta má og skoða
sem ræktunartilraun á ónýttu landi, og
er því góðs vert. Xefndin leggur til, að
þessum manni sjeu veittir % af láni því,
sem hann biður um.
Enn er það annar ungur og efnilegur
maður; hann er hjer í Reykjavík og liefir
hann gert uppgötvanir, sem fróðir menn
í þeim greinum telja mikilsverðar. Lítur
út fyrir, að þessar nýungar hans muni
verða bæði til frambúðar og talsverðs
hagnaðar. Xú er hann fátækur og getur
ekki kevpt einkalevfi erlendis, sem munu
kosta um 3500 kr. í liverju landi. Biður
hann því um styrk til að koma þessum nýungmn sínum á framfæri. Xefndin telur
ekki rjett, að þessi leið sje farin. Þessar
nýungar ættu að vera það mikilsverðar,
að maður þessi ætti eftir nokkurn tíma
að vera fær um að endurgreiða lán, er
honum væri veitt í þessu skyni, smám
50*
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saman. Xefndin mælir því með, að lionum
sje veitt lán, gegn tryggingum, sem stjórnin tekur gildar. Vill nefndin ekki stuðla
til þess, að slík mál sem þessi þurfi að
stranda vegna fjeleysis, eða því síður at'
því, að fremur væru tortrygðir innlendir
hugvitsmenn en útlendir. Ilefir þessi maður einnig fengið meðmæli með þessum
uppgötvunum sínum frá útlöndum.
Þá liefir nefndin tekið upp nýjan sið
í því að veita engum mönnum lán til fulh:
aðarnáms, og er það rjett stefna. Það <*ru
margir, sem eru andvígir beinum styrkveitingum. enda ætti þetta að vera meiri
trygging fyrir því, að fjeð komi að f'ullum notum. Það er ætlast til þess, að námsmennirnir útvegi ábyrgð fyrir lánunum,
sem stjórnin tekur gilda.
Kennaraskólanemendur hafa og beðið
um styrk til að koma á hjá sjer matarfjelagi, í líkingu við mötunevti háskólastúdentanna. Xefndin telur ekki ástæðu til
að veita þeim þennan styrk, en er meðmælt láni til þessara hluta. Fordæmin eru
til frá matarfjelagi stúdenta um lánveitingu í þessu skyni, og að vísu einnig um
beinan styrk, en nefndin telur lánsaðferðina rjettari.
Ýmsir hreppar víðsvegar um land fara
fram á uppgjöf lána, sem þeim liafa verið
veitt. Færa þeir margir rjett góð rök fyri.
sínu máli, og nefndinni er vel kunnugt
um þröngan hag margra þeirra. en telur
þó alls eigi rjett að veita uppgjöf á nýlegum lánum, og vill heldur hjálpa þeim
með greiðslufrestum um nokkurra ára lúl.
Samband íslenskra samvinnufjelaga fer
þess á leit, að ríkið ábyrgist %
'tjóni
því, sem kynni að leiða af tilraunum Sambandsins með útflutning á kældu kjöti.
Nefndin telur tilraunir þessar mjög lofsverðar, en þar sem mikil óvissa er enn um
árangur þeirra, álítur hún þessa ábyrgðar-

beiðni Sambandsins sanngjarna, ekki síst
af því. aö það miðar væntanlegt verð á
kældu kjöti við væntanlegt saltkjötsverð
á sama tíma. og mun þar því alls ekki
frekt af stað farið.
Yiðvíkjandi láninu til tunnuverksmiðjunnar á Siglufirði er það að segja. að það
hefir lengi viljað við brenna, sem alkunnugt er, að umbúðir á framleiðsluvörum
okkar væru mjög dýrar, og liefir það bakað oss margsinnis stórtjón. Þetta er engum vafa undirorpið. Ilitt er og heldur
engum vafa bundið. að það er lia'gt að
búa til þessar og f'leiri umbúöir lijer á
landi bæði betri og ódýrari en erlendar.
Xefndin vill því veita lán til þessarar
verksmiðju, en ætlast til, að stjórnin veiti
það eigi nema nægileg trygging sje að
öðru leyti fyrir hæfilegu rekstrarfje til
þessa fyrirt;ekis.
Enn er eftir síðasti liður þessara ábyrgða
og lána — 100 þús. kr. til stúdentagarðsbyggingarinnar. Það upplýstist í umræðunuin í gær, hve mikill kostnaður stúdentunurn stafar frá húsaleigunni, og hv. þd.
sýndi þá og með atkvæðagreiðslu sinni,
að hún álítur þetta vera örðugasta hjallann á þeirra fjárhagslegu braut. Stúdentafjelagið hefir þegar gert mikið til þess að
afla þessu fyrirtæki fjár; hefir komið á
happdrætti í því skyni o. fl. Það var og
Stúdentafjelagið, sem sneri sjer til nefndarinnar með þessa lánbeiðni, sem nefndin
telur rjett að veita þeim. Það mundi
verða hreinasti búhnykkur fvrir ríkið, ef
þetta kæmist bráðlega upp, vegna þess, að
þá hlýtur húsaleigustyrkur, og, ef til vill
fleira, að ljetta af ríkissjóði.
Kvenfjelögin hafa óskað eftir að fá lóð
til húsbyggingar á Arnarhólstúni og
sneru sjer í því skyni til stjórnarinnar.
en hún áleit, að rjettara væri, að tillögur
um þetta kæmu frá Alþingi, og er því
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þetta mál hingað komið. Xefndin fellst á
og styður umsókn kvenfjelaga þessara. um
að þeim verði úthlutuð þessi lóð ókeypis,
sem þau hafa beðið um.

Bjarni Jónsson: Jeg ætla mjer fyrst
að snúa mjer í fám orðum að brtt. annara þm. en mín, og vildi jeg gjarnan
veita sumum þeirra liðsinni. Þannig er
t. d. um brtt. þeirra liv. þm. Ak. (MK)
og 2. þm. Reykv. (JB). Sömuleiðis get
jeg eigi annað en fallist á brtt. háttv.
þm. Barð. (HK) um orðabreytingu á
brtt. á þskj. 254. Mun hún rjett vera.
Einnig get jeg fallist á. að fresturinn
verði lengdur úr 5 árum upp í 10 ár.
Þá vil jeg snúa mjer að nokkrum brtt..
sem jeg hefi levft mjer að bera fram
sem minni hluti fjvn. Er þá fyrst brtt.
við 18. gr.; er þar farið fram á, að tveim
próföstum verði veitt viðbót við eftirlaun þeirra. Annar þeirra, sjera Sigurður
í Flatey. er sonur Jens heitins rektors
og bróðursonur Jón.s Sigurðssonar. Hefir hann gegnt prestsstörfum í 41 ár og
verið prófastur í 20 ár, og auk þess
setið á þingi um langt skeið. En nú <>r
hann þrotinn að kröftum, og má nærri
geta, að eftirlaunin hrökkvi honum
skamt til viðurværis. Ætti því þinginu
að vera Ijúft að bæta við eftirlaun hans
þeim 570 kr.. sem farið er hjer fram á.
Nema þau þá samtals 1200 kr. Hinn
maðurinn. sjera Bjarni Einarsson, hefir
alla tíð verið mikill sæmdarmaður og
hinn þarfasti sínu hjeraði og var búhöldur mikill. En þó hann muni hafa
verið nokkrum efnum búinn um eilr
skeið. munu þau þorrin nú að mestu. og
heilsan einnig farin. Er hjer farið eftir
tillögum biskups og gert ráð fyrir 580
kr. eftirlaunaviðbót honum til handa.
Verða þá eftirlaunin. að viðbættri upp-

hæðinni. 1000 kr. Jeg mundi hafa æskí
þess að hafa hann jafnháan hinum, en
Ireysti því ekki, að það næði fram að
ganga. og vildi þá fremur taka til lægri
upphæðina en verða til þess, að þeim
yrði ef til vill báðum neitað um styrkinn. Býst jeg við, að það hafi verið af
vinnuákafa hjá nefndinni, að hún athugaði ekki þetta.
Vík jeg þá næst að 21. gr. Þar eru
nokkrir nýir liðir um lánveitingar, og
var jeg eigi svo heppinn, að jeg gæti
látið meðnefndarmenn mína verða mjer
sammála um það atriði. Jeg skal þó eigi
tefja lengi umræðurnar, en vil til samanhurðar geta nokkurra tillagna annara háttv. þm. um lánveitingar. Jeg
hefi farið fram á, að skraddari Reinhold Andersson fái 20000 kr. lán til að
sauma landsforða (lager) af fatnaði úr
íslenskum fataefnum. Hann kveðst
treysta sjer til að selja föt úr íslenskum dúkum fyrir 85 kr., en selur þau nú
á 100 kr. Að hann fer fram á lán í þessu
skyni. kemur til af því, að hann er sjálfur ekki svo efnum búinn, að hann geti
keypt næg fataefni og vinnu af eigin
rammleik. Avinningurinn við þetta fyrirtæki er sá. að vjer fengjum betri föt og
haldbetra saum á fatnaði en það, sem
vjer fáum erlendis frá. og mætti svo
fara, að oss sparaðist við þetta
til
1 milj. kr. í íslenskum gjaldeyri, er fram
í sækir og fötin verða þekt og keypt á
innlendum markaði. Auk þess væri með
þessu trygt. að verksmiðjurnar tvær, sem
nú ern hjer. gætu unnið íslensku ullina. og bændur liefðu ekki lengur undir
högg að sækja um ullarverð og ullarmarkað. eins og nú er raunin á, er menn
verða að fleygja ullinni á útlendan markað. án tillits til þess. hvernig hann er.
Cm manninn sjálfan get jeg sagt það,
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að hann er ágætur skraddari og hinn
áreiðanlegasti, en efnalítill, og því sækir
hann um þennan styrk. Að öðru leyti
mun stjórninni treystandi til að búa
svo tryggilega um lánið, að það fje glatist ekki.
Þessu til samanburðar vil jeg minnast
á brtt. frá háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) um
200000 kr. lán til klæðaverksmiðju á
Reyðarfirði. Er ekki nær, að sjeð sje
fyrir því að saumað sje úr því, sem þær
verksmiðjur vinna, sem vjer höfum?
Og þessi brtt. er fram komin frá sparnaðarmanni. einum þeirra. sem vilja heldur láta sonu sína. sem við nám eru, ber.jast við fátækt og skuldir, svo mjög, að
sumarkaup þeirra hrekkur ekki fyrir
vöxtunum af víxlum þeirra, fremur en
að þeim sje veitt hin minsta hjálp af
hálfu hins opinbera. Lslendingar eru þá
miður gáfaðir en þeir hafa fengið orð
fyrir, ef þeir halda, að sparnaðurinn
sje í því einu fólginn að telja hvern bita
og sopa ofan í einstaka menn. En sama
sparnaðarmanni er ekki sárt um að
fleygja 200000 kr. í verksmið.ju á Austurlandi, sem er eigi aðeins vanhugsuð
og gagnslaus, heldur yrði til niðurdreps
fyrir ullariðnað vorn.
Þá eru það tvær tillögur frá háttv
fjvn., sem jeg raunar hefi ekki lagst á
móti, en verð samt sem áður að tel.ja
nokkuö vafasamari en mínar brtt.. þ;vr
sem jeg síðast nefndi. Það er t. d. lánið
til stofnunar niðursuðuverksmiðju á Akureyri, að upþhæð 50000 kr. Yfirleitt
eru Islendingar óðfúsir á að stofna til
nýrra fvrirtækja, en hitt gera þeir sjer
síður far uni, að reikna út. hvort fyrirtækið muni bera sig eða ekki. Þess vegna
þykir nú heppilegt að byrja þessa niðursuðu í svo stórum stíl, að hún sje vísust
til að kollsigla sig. Eða hvað þýðir að
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hrúga upp óhemju af vörum, ef ekki er
hægt að fá markað fyrir þær? Er þá
eins hreint gengið að verki að taka fjeð
og stinga því í ofninn. Það sama er að
segja um sútunarverksmið.juna. Það er
auðvitað þarft fyrirtæki, en gæta verður
þess, að fara þó ekki of stórt af stað,
cigi það að lifa. Það þýðir t. d. ekki að
láta skinnin af öllum tegundum. hversu
góð vara sem þau annars eru. safnast
fyrir uns þau skemmast. Yrði sú raunin
á, gæti árangurinn orðið sá, að enginn
þyrði að leggja í slíkt fyrirtæki næstu
heila eða hálfa öld.
Þá liggur fyrir tillaga um kaup á
ný.jum sljettil eða jarðvöðli. En m.jer
þykir hæpið að flevgja hundruðum þúsunda í vjelar, sem ekkert verður sagt
um, hvernig muni reynast. Vjer höfum
tvo jarðvöðla áður, og verður reyndin
að skera úr því, hvort meira hefir unnist með þeim til gagns en skemda. Jeg
er nú sá óspamaðarmaður, sem að orðtaki er haft, en jeg vandist því á unga
aldri að hræðast eigi þegar á s.jó var
komið. og hinu eins. að fara ekki sem
angurgapi af stað.
Á þetta viidi jeg minnast í sambandi
við lánveitinguna til skraddarans. Hún
tr í því skyni, að vjer getum fengið
betri föt úr betri efnum en þau, sem
vjer fáum erlendis frá, og að afla viss
markaðar fyrir ullina okkar, Það er lítil
byrjun. sem stendur til bóta. Það hefir
sýnt sig í styrjöldinni miklu, að heppilegast er fyrir hverja þ.jóð að búa sem
mest að sínu. enda hafa erlendar þjóðir
reynt að draga sem mest úr áhættuviðskiftum sínum og dregið sig, ef -vo
mætti að orði kveða, hver inn í sína skel,
og eigi annars kostur fyrir íslensku þ.jóðina en að gera það sama.
Þá hefi jeg meðferðis tillögu um litla
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lánveitingu til Líiðvíks Guðmundssonar,
til þess að honum verði kleift að kynna
sjer erlendis skipulagsfræði, sem á ríkisíslensku mundi heita „organisation“.
Þetta er fræði, sem hjer er harla lítið
þekt; en erlendis hefir það svnt sia:,
hversu þýðingarmikil grein það er, og
eins er mönnum kunnugt, að margt fer
hjer i ólagi sökum vöntunar á góðu
skipulagi. Jeg vil auðvitað ekki fullyrða fyrirfram, að þessi maður, sem
hjer ræðir um. muni verða svo ágætur
skiþidagsfræðingur, að honum takist að
íáða bót á öllum þeim þverbrestum meðal Vor, sem af skipulagsleysi stafa, en
hann er gáfaður maður og duglegur og
mun hafa fullan hug á að láta gott af
sjer leiða. Láninu ætti ekki heldur að
vera nein áhætta sámfara, þar sem hann
býður fulJa tryggingu, og mun stjórn
vorri trevstandi að ganga frá þeim hnótum. Jeg vil því vænta þess, að háttv.
þm. sje ljúft að gera þessa tilraun. Eins
og alkunna er. hefir skipulagið hvergi
orðið jafnágætt sem með Þjóðverjum.
Sá jeg þess mörg dæmi, er jeg dvaldi í
Þýskalandi. enda sýndi sig máttur þess
í stríðinu, er Þjóðverjar gátu staðið eins
lengi og raun varð á einir uppi gegn
öllum þeim fjárafla og manngrúa, sem
móti þeim var teflt. Skipidagið er ekkert smáræði, en ekki vil jeg þreyta menn
lengur með þessu, því öllum þingheimi
mun vera þetta eins l.jóst og m.jer. eða
ljósara.
Þá er það síðasta till., sem er þó ekki
að öllu leyti frjáls, en jeg ætla mjer að
gera nokkru frjálsari. Það var liáttv. 1.
þm. Árn. (EE). sem bar fyrstur fram
þá hugmvnd í nefndinni að veita fremur lán en styrk. Nú vil jeg færa þessa
hugmynd lengra út og vil áætla sæmilega upphæð til lánveitinga stúdentum,

er nema erlendis við háskóla. Meiri hlutinn fjelst á þá orðabrevtingu í tillögtiiini að láta ,.lokanáms“ koma í stað
,.framhaldsnáms“. Jeg þarf væntanlega
ekki að brýna fyrir háttv. þm., hverja
þýðingu þetta getnr haft fyrir fátæka
stúdenta, sem einir síns liðs eru að
berjast áfram úti í heimi og hafa lagt
í það alt sitt f.je og krafta; og mönnum
er líka það ljóst, sumum að minsta kosti,
hversu örðug braut sú verður, þegar fátæktin kemur til skjalanna, ekki aðeins
lítur inn til þeirra, heldur sest á rúmstokkinn hjá þeim og segir: Farðu út!
Eða vilja háttv. þm. ekki reyna að setja
sig í spor foreldranna, sem reitt hafa
sig inn að skinninu og evtt sínum síðustu kröftum í það að gera börnum sínum kleift að komast áfram námsbrautina, en sjá svo fátæktina grípa í taumana.
Jeg hefi nauðugur sett vextina 5y2%,
en svo verður að búa sem á bæ er títt,
og tjáir ekki um það að sakast. Jeg hefði
kosið, að þeir væru nokkru lægri, og má
enda breyta þessu við 3. umr., ef deildin
sjer sjer fært.
Þá vil jeg geta þess, að jeg sje mjer
ekki fært að greiða atkvæði með fjárveitingunni til viðbótarbvggingar barnaskólahússins. Þa.ð er þó ekki af öfund
eða mannvonsku, heldur er það með tilliti til allra þeirra fjárkrafna. sem jeg
s.je fram á. að sigla muni í kjölfar þessarar.
Enn vil .jeg minnast á eina brtt. fjvn..
ekki til að legg.ja á móti henni, heldur
til að benda á. að í henni felst fordæmi
fyrir minni till. Það er Sambandið. sem
fer fram á mjög svo lióflega beiðni til
tilrauna. sem gætu haft í för með sjer
hinn mesta hagnað fj'rír landið. Vænti
jeg þess, að þingið taki vel í þetta, og
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að breyta þyrfti ýmsum þeim skilyrðum.
sem hjer er um að ræða. í þá átt eins ou
skilyrðin nú hljóða undir liðunum a, b og
e. Skýrði liann þá líka frá því. að dagsverkatalan væri um 80 þús. Ilonum va?
sagt, að ekki væri unt að veita svo mikið.
sem því næmi. Ilins vegar bjóst jeg þá
við því, að bægt yrði að veita 40 þús. í
þessu skyni. en sá seinna. að ekki mundi
hægt að fara hærra en í 20 þús. I’rátt fyrir þessa miklu lækkun á upphæðinni. sem
stjóin Búnaðarfjelagsins hafði ætlast til
Forsætisráðherra (SE) :*.................. að fá. áleit hún. að sjerstöku skilyrðin
gætu staðið. en almenna skilyrðið í uppJeg vil enn fremur leyfa mjer að mæla liafi átti auðvitað að falla. en það liefir
meö fjárveitingunni til Sigvalda Kalda- gleyinst.
Annars er .jeg liv. nefnd mjög þakklátlóns og sömuleiðis eftirlaunum til frú
ur
fyrir meðferð þess hluta fjárlaganna.
Sigríðar Fjeldsted.
Samkvæmt fyrirmælum Alþingis Ijet sein mig snertir sjerstaklega. T. d. vil jeg
stjórnin rannsaka mál Arna Theodórs Pjet- minnast á 15 þús. kr. hækkun til Fiskiurssonar og sendi síðan mentmn. þau skil- fjelagsins. Formaður fjelagsins hafði (>'■:
ríki, og hefir hún nú lagt til að veita hon- átt tal um það við mig, að auka þyrfti
um 500 kr., og get jeg fallist á það. eftir styikinn til fjelagsins, þar sem það hefði
atvikum. Að lokum vil jeg svo gera ]iá nú ýms ný mál með hönduni, sem framalmennu athugasemd, út af till. um láns- kvæma þyrfti. Jeg sá mjer samt ekki fært
heimildirnar, að jeg veit eiginlega ekki. að hækka styrkinn að krónutali frá því,
með hvaða fje aúti að greiða þau lán. sem verið hafði. heldur var hann látinn
standa óbreyttur. eins og hjá BúnaðarAtvinnumálaráðherra (KIJ): Háttv. fjelaginu. Er það í raun rjettri um hækkfrsm. (MP) benti á það, að ósamræmi væ:i un að íæða. saman borið við aðrar uppí 16. gr. 3. þar sem gert væri ráð fyrir liæðir ýmsar. sem bafa iækkað beinlínis
einum 20 þús. krónum til búnaðarfjelag- og óbeinlínis. svo sem dýrtíðarbót. Jeg
anna. en í athugasemduniun sta’ði. að greiða get þó fallist á hækkunina. úr því farið
ætti kr. 1.50 fyrir hvert dagsverk. og er út í það á annað borð að afgreiða fjárþyrfti því að rjettu lagi til þessa um 120 liigin með lialla. Og jeg vil lieldur, að
þús. kr. Eftir þessu ósamræmi liafði áður fjeð fari þá til þarflegra framfarafyrirverið tekið, og er lijer ekki um að ræða tæk.ja en í annað.
prentvillu. eins og hv. framsögumaöur (MÞá skal .jeg minnast á liðinn. sem ætlP) gat til. En svoleiðis stendur á þessu. að aðui' er til þess að leita fiskmarkaðs erforseti Búnaðarfjelagsins hafði lagt til. lendis. Jeg bafði s.jálfur hugsað mjer að
taka upp þennan Hð og virðist nú. þegar
*) Fyrri partur ræðunnar hefir fallið ipður liann er kominn fram frá hv. nefnd, að
h.já skrifurunum.
eins og liann er þar, 10 þús. kr., sje liann

er mjer kært að láta þetta um mælt,
engu síður fyrir það, að jeg er ekki alls
kostar ánægður yfir öllum framkvæmdum þessa fjelagsskapar. ’
Vil jeg að svo mæltu afhenda háttv.
deild brtt. mínar og vænti þess, að hrin
taki þeim ekki ver nú en hún tók þeim
í gær, og helst þó betur. Þá náðu ýmsar
till. mínar fram að ganga, svo sem um
styrkinn til Jóhannesar Lynge Jóhannssonar orðabókarhöfundar o. fl.
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heldur lítill. En hv. frsm. (MP) gat þess
að vísu, að þetta væri aðeins áætlunarunphæð. En ef svo er, að liðurinn verði fyrir
sjáanlega hærri, er það í rauninni ekki
nema til þess eins að blekkja sjálfan sig að
taka ekki hærri upphæðina inn í lögin
undir eins. Jeg geri heldur ekki ráð fyrir
því, að unt verði í revndinni að komast ar‘
með þessar 10 þi'is. kr„ og hefi því leyft
mjer að bera fram brtt. um hækkun upp
í 20 þús. kr. Sennilega þarf að senda
mann til Rússlands og til Eystrasaltslandanna, og þótt slík för ætti ekki að verða
eins dýr eins og förin til Suður-Ameríku
nú, má búast við allmiklum kostnaði. En.
sem sagt, jeg er mjög glaður yfir því. að
hv. nefnd hefir lýst yfir því, að þetta sje
aðeins áætlunaruppliæð. og stjórnin mun
að sjálfsögðu haga sjer eftir því. ef brtt.
verður feld, en meira fje þarf en tillaga
nefndarinnar tilgreinir.
Hv. nefnd hefir lagt til, að feldur verði
niður dálítill styrkur. 500 kr„ til Dansk
Kunstflidsforening, og mun þá adlun liennar, sumpart víst í sambandi við styrkhækkunina til heimilisiðnaðarf jelagsins, að
stúlkur njóti þessa hjer innanlands. Eíi
reynslan mun þó verða sú. að íslenskar
stúlkur gangi eftir sem áður í slíka skóla
í Kaupmannahöfn, og fara þá, ef styrkurinn verður feldur. að betla hjá Dönum
um styrk, en það er óviðeigandi og óviðkunnanlegt. Annars skal jeg geta þess, að
íslenskum stúlkum, sem gengið hafa í þennan skóla, hefir gengið þar mjög vel; síðast fengu t. d. 3 íslenskar stúlkur 1. verðlaun og 1 stúlka 2. verðlaun. Forstöðukona
skólans hefir skýrt frá því. að skólinn hafi
áður haft 1000 kr. úr sáttmálasjóði. en
þeim styrk sje nú kipt burtu. en hún
býðst hins vegar til þess að lialda áfram
að taka íslenskar stúlkur, ef hún fái þessAlþt. 1923, B. (35. lögrgjafarþing).

ar 500 kr, Vona jeg því, að hv. deild
verði ekki svo nánasarleg að fella þetta.
Svo skal jeg minnast á 2 till. hv. nefndar enn. Onnur er um dálítinn stvrk, 1000
kr„ til Þórðar Flóventssonar frá Svartárkoti. til leiðbeiningar um silungaklak og
til viðurkenningar fyrir það starf. sem
hann hefir þegar unnið að þessu. .Jeg hefi
fulla ástæðu til þess að ætla, að starf hans
muni bera góðan áiangur, og vænti þess
því. að hv. deild sýni þessum gamla lieiðuismanni þá sanngirni að samþykkja
þrssa litlu fjárveitingu til hans. Svipað
má að sumu leyti segja um smástyrk. 200
kr„ til gamals pósts á Akureyri. Jeg er aö
vísu alls ekki sammála þeirri stefnu. að
allir póstar eigi að fá eftirlaun. að minsta
kosti ekki aukapóstarnir. Xokkuð öðru
máli er að gegna um aðalpóstana, sem t. d.
oft liafa starfað á hættulegum og erfiðum
öræfaleiðum. Þeim getur verið rjett að
veita viðurkenningu. ef þeir hafa starfað
vel og lengi. Og mjer er það kunnugt um
þann mann, sem lijer á hlut að máli, að
hann hefir verið í mesta máta áreiðanlegur og dygðugur.
-Jeg þarf svo eiginlega ekki að fjölyrða
um fleiri einstakar brtt. En jeg vil að lokum aðeins minnast stuttlega á lánsheimildartillögur nefndarinnar alment og einstakra hv. þm. annara. Till. nefndarinnar
hlaupa þar á ra. 200 þús. kr„ till. minni
hlutans á ea. 50 þús. og 2 aðrar till. 280
þús. kr. svo að alls verður þetta fullkomin þó miljón. En sannleikurinn er sá, að í
rauninni er ekki minsta von til þess, að
unt verði að lána neitt af þessu. En hins
vegar er eins og mönnum sjeu gefnar góðar vonir með því að samþykkja þetta í
þinginu, og stjórnin hefir vanalega ekki
stundlegan frið á eftir. og er það þá tekið sem einhverskonar illvilji frá stjórnar51
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innar hálfu. ef hún veiður að neita um
lánin. ,Jeg íyrir mitt leyti mundi því ekki
samþvkkja þessar lánsheimildir, ef jeg ætti
að greiða atkvæði um þær. Þó nndanskil
jeg lán til Gerðahrepps í Gullbringusýslu.
því það er nauðsynlegt. af því að hreppurinn liggur að öðrum kosti við gjaldþroti.
Skal jeg svo ljúka máli minu.

Pjetur Þórðarson: Samkvæmt þingvenju a*tla jeg að gera stutta giein fyrir
dálítilli brtt. við lfi. gr.. sem jeg á á þskj.
292. Maðurinn. sem þar á lilut að máli. er
fátækur maður á afskektu fjallakoti. Eru
hús hans fallin mjög og fornleg og nauðsyn hin me«ta að endurbyggja þau. Sendi
hann erindi um Jietta áður. eða á síðasta
þingi. en það náði þá ekki samþykki hv.
deildar. Xú hefir hann sent erindi aftur.
ekki beint til þingsins. heldur til mín, og
jeg seldi málið svo í hendur háttv. fjvn.
Jeg skal ekki fjölyeða um þetta. en aðeins benda á það. að þar sem þetta býli
er ríkiseign — það er kirkjukot — er
mjög sanngjarnt að verða við þessu. og
cinnig af því. að eins og nú stendur þar.
er mjög erfitt þar um gistingu fyrir ferðamenn. Þessi beiðni kemur heldur ekki aft
ut. ef hún verður nú samþykt. svo að ekki
þarf að óttast það hjer. eins og um sumt
annað sömu tegundar í þessari gr.; en
hins má vænta. að ef hún vrði ekki samþykt. kæmi hún fram seinna. eins og
reynslan nú hefir sýnt. Annars skal jeg
ekki eyða hinum dýrmæta tíma þingins
nú fremur en áður við þessar umr.
Pjetur Ottesen: Jeg á eina lirtt. við
Ifi. gr.. um það að bæta þar við nýjum lið.
800 kr. til þess að gera Eyrarfo~s í Laxá
laxgengan. þó ekki yfir þriðjung kostnaðar. T Laxá er allmikil laxgengd. ]»ó áin
sje tiltölulega stutt. eða sá hluti hennar.

sem er laxgengur. því einmitt þessi umræddi foss heftii' laxagönguna upp eftir
ánni. og þar með upp í Svínadalsvötnin.
sem áin rennur úr. En það mundi óefað
auka mjög laxgengd í ána. ef laxinn gæti
gengið þannig óhindrað upp í vötnin.
En einmitt þar við vötnin og við ósana
á milli þeirra hagar alveg óvenjulega vel
til með að koma við laxa- og silungaklaki.
en fyrir því máli er nú að vaxa mikill áhugi í landinu. enda borið stórvægilega góðan áiangur. þar sem nokkur reynsla er
fengin um það. eins < g t. d. við Mývatn í
Þingeyjarsýslu. Annað atriði. sem mjög
;etti einnig að geta ýtt undir þetta mál. er
það. að þetta .ætti beinlínis að geta orðið
búhnykkur fyrir ríkis.sjóð. Prestssetrið
Saurbær á Tlvalfjarðarstr.. sem er aö sjálfsögðu eign i íkissjóðs. á á löngu sviæði land
að ánni ofan fossins og vötnunum; og einm’tt það landsvæði er hinn svo nefndi
Vaínaskógur. Vatnaskógur hefir nú verið
girtur og grisjaður og með öllu tekinn
undan yfirráðum prestins í Saurba*. og
hefir nú skógræktarstjó'i umráð yfir honum fyrir bönd ríkissjóðs. Skógur þessi er
unaðsfallegur staður, skógurinn í stórri
tramför. enda vaxtarskilyrðin ágæt. veðursadd mikil og lega landsins liagstæð.
Fólk úr nærliggjandi kauptúnum. og þó
einkum um Reykjavík. sækir líka meira og
m«. ira þangað á siimnim sjer til skemtunar og hr.-ssinga;. og heyri jeg sagt. að
ýmsir hafi í hyggju að fá leyfi til að slá
þar tjölduin og dvelja þar um tíma að
sumrinu. hafa þar á þennan hátt sumarbústað. eins og það er kallað hjer. Ef Eyraifoss yrði nú gerður laxgengur. þannig
að laxinn gæti gengið alla leið upp í vötnin. mundi bætast þar við einn góður kostur. sem mjög mundi auka á aðsóknina
þangað. því auk náttúrufegurðarinnar.
sem altaf laðar til sín. kæmi sú hressandi
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skemtun og það gagnlega gaman. að geta
stundað laxveiði þar jafnframt eða silunga.
En rjettinn til dvalar þarna og slíkrar
stangaveiði mundi að sjálfsögðu mega
selja og hafa af sæmilegar tekjur. Gæti
þetta því orðið ríkissjóði þó nokkur tekjulind. I’að mundi verða eftirsótt miklu meira
en nú, og er þó staðurinn nú þegar annálaður. að fá leyfi til sumardvalar þarna.
eins og eðlilegt er. ekki síst ef unt er að
sameina þar svo marga kosti sumardýi ðarinnar. sem íslensk náttúra getur veitt.
Þar færu þá saman þau hollu og hressandi
áhrif, sem það hefir á hvert íslenskt náttúrubarn að teiga í sig mitt í sumardýrðinni hið heilnæma fjallaloft. og veiðigleðin.
Þar sem það stendur nú þarna svo alveg
sjerstaklega á með þennan stað. og laxveiði í ánni mundi stóraukast. ef þessum
þröskuldi væri rutt úr vegi. þá vænti jeg
þess. að hið háa Alþingi vilji stuðla að
þessu. með því að veita þennan styrk.
ekki síst þar sem mjög sanngjarnlega virðist í sakirnar farið og aðeins beðið um
þriðjung kostnaðar.
Þá vildi jeg víkja nokkrum orðum að
tillögu þeirri, sem fyrir liggur um að
hækka styrkinn til Fiskifjelagsins.
Háttv. fjvn. leggur til. að því verði
veittur 15 þús. kr. viðbótarstyrkur. St.iórn
Fiskifjelagsins hafði farið fram á það við
stjórnina. er hún var að undirbúa fjárlagafrv., að stvrkur þessi yrði miklu meiri,
að því er jeg hygg 12‘2 þús. kr.. auk 16
þús. kr. dýrtíðaruppbótar úr ríkissjóði.
Auk þess voru svo aðrir liðir, sem fjelagið
hefir nokkrar tekjur af. og hljóðar því
áætlun fjelagsins, sem hjer liggur fyrir.
upp á það. að það hefði með þessu móti
145500 kr. tekjur á árinu. og við þaö hefir það í þessari áætlun rniðaö framkvæmdir sínar og fjárframlög.

Xú verður að viðurkenna það, að enda
þótt allur þessi stvrkur hefði fengist, þá
var samt það fje, sem Fiskifjelagið hefir
til umráða. alt of lítið til að hrinda í
framkvæmd og styðja að nauðsynlegum
framkvæmdum og fyrirtækjum á þessu
sviði. en alt fyiir það. þó margir efuðust
ekki urn.að árangurinn af þessum styrk yrði
góður. þá sá samt sjútvn. sjer ekki fært
að leggja til, að styrkurinn yrði nú hækkaður meira en gert er í till. hv. fjvn., og
einkum þótti sjávarútvegsnefnd mikilsvert
að fá samkomulag við hv. fjvn. um ]>essa
upphæð, en nefndinni var kunnugt um
það. að til samkomulags gat ekki leitt með
nefndunum. ef lengra væri gengið. Báðar nefndirnar standa saman um þessa fjárveitingu. og verði hún samþykt, liefir
fjelagið sama styrk sem það hafði 1921 og
1922. en eins og kunnugt er. lækkaði þingið þennan styrk í fyrra um 15 þús. kr.
Hv. frsm. fjvn. (MP) gat þess. að sjútvn. mundi gefa skýringar um það. við
livað hún heföi sjerstaklega miðað þessa
-tyrkhækkun. Sjútvn. hefir hjer haft í
huga styrk til ýmsra framkvæmda. sein
hún telur þýðingarmest. að Fiskifjelagið
fáist við og styðji. því að enda þótt segja
megi, að allir liðirnir í áætlun Fiskifjelagsins. sem jeg hefi hjer fyrir framan
mig, sjeu þýðingarmiklir. þá finst henni
þó. að nokkur munur sje á gerandi, enda
leiðir það af sjálfu sjer, þar sem styrkurinn er ekki Irækkaður meira en þetta, að
eitthvaö veröur að sitja á hakanum. Vil
jeg því benda á ]>á liöi. er nefndin leggur
sjerstaka áherslu á.
Fyrst er styrkur til bóta og viðgerða á
leiðum og lendingum. Er þetta mjög nauðsynlegt. b.æði til tryggingar mannslífum
og skipum og til þess að auka framleiðsluna. Annað er styrkur til að halda uppi
51'
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námsskeiðum í vjelfræði. Ilefir áður verið rætt uni þetta í sambancli við frv., sem
Jiefir legið fyrir þinginu og nú er orðið
að lögum. um skvldur og rjettindi þeirra
manna. er hafa á liendi vjelga'slu á mótorskipum. Fyrir nokkru bafa einnig verið
sett lög um það. að koma á fót vjelskóla.
en það liefir ekki enn komist í framkvæmd.
sökum fjárhagserfiðleika ríkissjóðsins. Er
öllum auðsætt. bve nauðsynlegt það er, að
námsskeið þessi s.jeu lialdin meðan skólinn
ekki kemur. því að mjög er það áríðandi.
að mcnn kunni að fara með olíuvjelar.
]>eir. er við það eiga að fást. Xú bef'ir
fjelagið haldið uppi þessum námsskeiðum
bæði á Akureyri og Isafirði, en lijer á
Suðurlandi bafa þau fallið niður 2 síðustu
árin, bæði sökum þess, að það bjóst við
skólanum og svo sökum þess. eftir því sem
forseti Fiskifjelagsins hefir skýrt mjer
frá. að húsnæði vantaði bjer. Ilafði fjelagið baft undirbúning til að halda námsskeiðið, en það strandaði á þessu. Fjelagið hafði sjálft ekkert húsrúm til þessa. en
vantaði bins vegar fje til að borga þá okurleigu fyrir það. sem bjer tiðkast. Ilefir
ínjer nú komið til hugar. bvort ekki mundi
bægt að nota sjómannaskólann til þessa.
Vcit jeg að vísu. að þar er yfirfult af
stýrimannacfnum. og það mikið um þörf
fram. en bins vegar cr skortur á vjelfróðum mönnum. Er því atbugandi. bvort
ekki er ástæða til að takmarka eitthvað
aðsókn stýrimannaefna að skólanum á
næsta vetri. til þess að húsrúm fáist fvrir
kenslu í vjelfevði. Skýt jeg þessu til
stjóinarinnar til atlnigunar. Er ótækt. að
námsskeiðin falli niður vegna skorts á húsnæði.
Þriðji liðurinn er um það, að einhver
stvrkur verði veittur til uppfundninga og
framfara og nýjunga á sviði fiskiveiðanna.
Kemur altaf eittlivað lijer nýtt fram, en

bins vegar þeir menn, er upptökin eiga að
því. oft svo fátækir, að engin leið er fyrir
þá sjálfa að gera hugsjónir sínar og uppfvndingar raunhæfar. Er því hin mesta
nauðsyn á, að fje sje veitt til að styrkja
þetta.
Fjórði liðurinn er, að styrkur sje veittur til fiskverkunartilrauna. einkum til
þurkunar á saltfiski.
Er nú m.jög farið til þess að þurka fisk
í búsum inni, en aðferðirnar til þess eru
mjög misjafnar. En bin mesta nauðsyn er
á því. að fiskþurkunin geti orðið óbáð tíðarfarinu. Getur það mjög stutt að því. að
fiskurinn komi jafnar á markaðinn en
clla, en það gefur aftur tryggingu fyrir
hærra verði. Er því hjer um þýðingarmikið atriði að ræða.
Er þess getið í greinargerð þessarar
áætlunar. að fjelög lijer í bænum hafi
komið sjer saman um að kjósa nefnd til
að athuga þetta mál. Kom erindi frá henni
þissu viðvíkjandi inn á þing bjer í fyrrr.
en svo seint, að fjvn. bafði þá nær lokið
störfum sínum. og gat því ekki sint því.
Fimta er að verja nokkru fje til að
gera tilraunir með. á livern hátt best sje
að bagnýta fiskiúrgang. Er þetta og mjög
áríðandi. því að eins og kunnugt er. fellnr mjög mikið til af þessu. því að á öllirm stærri veistöðum er það einungis fiskbolurinn, brognin og lifurin. sem hirt er.
Er mikið ve.’ðmaúi. sem bjer fer til ónýtis,
og bin mcsta þörf á að bagnýta þetta á
einhvern bátt.
Þetta er það, sem sjútvn. leggur aðalábersluna á. að styrkurinn verði notaður
til. Fndanfa’ ið hefir það verið svo. að allmikið af styrknum befir farið í stjórnarkostnað, en þó hefir nokkuð, auk þess, sem
varið befir verið til framkvæmda, verið
Iagt í sjóð.
En á síðasta Fiskiþingi var sú lofs-
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verða viðleitni sýnd að reyna að draga úr
þessum kostnaði. Laun forseta og íitstjóra
tímarits fjelagsins, „Ægis“, voru lækkuð
og ákveðið að lialda þing annaðhvert ár, í
stað þess að það hefir verið háð á liverju
ári nú um skeið. Er þetta allrar virðingar vert, því að auð’dtað ætlast Alþingi
til, að fje, sem veitt er til þessara fjelaga,
verði svo raunhæft sem kostur er á.
Þá vil jeg þakka háttv. fjvn. góðar
undirtektir undir styrk- og lánbeiðni Sláturfjelags Suðurlands til að koma lijer
upp sútunarverksmiðju. Ilefir hún vel
skilið nauðsyn þessa máls og hve afaráríðandi það er, að meira liafist upp úr'
gærunum en verið hefir. Eru líkindi til.
að þetta fáist best með sútun.
Háttv. þm. Dala. (BJ) var lijer nokkuð
svartsýnn, enda þótt hann sje þessu fylgjandi. Hjelt liann, að svo gæti farið um
þetta sem margt annað. að ráðist væri í
það að lítt rannsökuðu niáli, og svo ylti
það um koll. En þess er að gæta, að mál
þetta liefir fengið mjög góðan undirbúning og enn freinur, að gætt mun verða
hinnar mestu varfærni í meðferðinni. Eru
góðar vonir á, að þetta hepnist vel, því
aö íslensk skinn eru að sögn ágætlega til
sútunar fallin og liafa verið notuð til þess
erlendis og hafa góðan markað. Er því
hjer til markaður, ef það tekst að gera
skinnin hjer jafnvel úr garði sem erlendis hefir verið gert, og er fylsta von til
þess, að það takist, einkum er gætt er a<5
því, að gærurnar yrðu betri hjer en þær
hafa veriö eftir útflutninginn, því að við
liann hafa þær oft skemst töluvert.
Einnig vil jeg þakka hv. fjvn. undirtektir hennar undir styrkveitingu til fjelagsins ,,Mjallar“. Var það og rjett, að
fjelag þetta styöst við allmikla reynslu
undanfarandi. Svör liæstv. atvrh. (KIJ)
slógu að vísu nokkrum skugga á þetta, að

því er lánin snertir, þar sem hann taldi,
að ekkert fje mundi vera til lána í þessu
skyni. Það mun rjett vera, að um lítið
f.je sje að ræða, en þó fellur altaf til
nokkurt fje árlega, og er mesta nauðsyn
á því, að veitt sje til þessa, ef hægt er,
og þá fyrst og fremst til þeirra fyrirtækja, sem fyrst bera raunhæfan árangur, og það er vitanlega mest nauðsyn á að
sinna því, sem miðar til þess að bæta
framleiðsluna og gera hana að betri og
útgengilegri vöru.
Yiðvíkjandi lánsheimildinni til Gerðahrepps skal jeg taka það fram. að mjer er
vel kunnugt um nauðsyn þessa hrepps og
að ástandið er mjög slæmt. En lánveiting
þessi er nokkuð sjerstök og því miður
liætta á því, að hún skapi fordæmi, en
því er áríðandi, að metnar sjeu vel þær
ástæður, sem fyrir liendi eru.

Lárus Helgason: Jeg á þrjár brtt. við
fjárlögin. og vildi jeg leyfa mjer að gera
stutta grein fyrir þeim. Það er þá fyrst
XIV. brtt. á þskj. 292, við brtt. 254,82 11,
um lendingarbætur í Bás. að fyrir 6000
kr. komi 9000 þús. kr. Það gefur að skilja,
að Skaftfellingar eiga mjög örðugt uppdráttar hvað lendingar snertir, sökum
brims, svo örðugt, að hvergi er afdrep
til þess að lenda báti. Á einum stað í Vík
hefir þó frá alda öðli verið betra að lenda
en annarsstaðar þar nærlendis. Þangað er
ófær leið, nema fyrir gangandi menn.
Stórgrýtt urð gengur niður í sjó á inilli
verslunarstaðarins og þessa viks (Bássins). Vitainálastjóri hefir athugað veg
þennan og áætlað, að um 15 þús. krónur
mundi kosta að gera hann góðan eða notliæfan. En þar sem langt er liðið síðan
sii áætlun var gerð. þá er eigi hægt að
fullyiða, livað sá vegur mundi kosta nú
samkvæmt umsögn vitamálastjóra. Jeg er
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þakklátur liáttv. fjvn. fyrir það. hversu
vel hún heí'ir tekið till. þessari. og það því
fremur sem liv. frsm. nefndarinnar ! Ml’ ■
hefir látið í ljós, að ncfndin muni eigi
ófáanleg til þess að hækka upphæðina frá
því, sem hún liafði ákveðiö liana. sem sje
frá (>000 kr. upp í 7000 kr. Er þar miðað viö það. scm venja c-r til að veita til
sýsluvega. Iláttv. nefnd getur þetta líka
vel án þess að skapa nieð því slæmt fordæmi. Þess vegna liefi jeg liugsað mjer
að taka till. mína aftur, í trausti þess, að
hv. fjárveitinganefnd taki 6000 kr. tillögu
sína aftur og færi uppliæð þessa upp í
7000 til 7500 kr. við næstu umræðu.
Þá á jeg eina brtt. á þskj. 332. uin styrk
til sjera Bjarna Einarssonar. Er hann
. .aonr kominn á efri ár og læ-.i
mjög snúist við hagur hans nú í seinni
tíð. Hann bjó áður á Mýruin i Alftaveri.
og var þá sveitarhöföingi við góð efni, en
sakir heilsubilunar varð hann að láta af
prestsskap og búskap og selja eignir sínar litlu verði. Síðan flutti hann til Víkur og þaðan hingað til Keykjavíkur. Xú á
hann lítil efni og heilsa lians er mjög bágborin. Einnig er kona lians mjög böguð
vegna áfalls. sem hún fjekk af byltu fyrir
2 árum. Þegar jeg sá liann lijer í Keykjavík nú fyrir fáum dögum svo illa á sig
kominn. að liann gat með naumindum
skreiðst um gólfiö í herberginu. er hann
var í. með því að liafa staf í livorri hönd.
þá brá mjer í brún. Eru því átakanlega
illar ástæður þeirra hjóna. Eftirlaun
prestsins eru 420 kr. á ári. Eins og menn
munu vita. þá er eigi hægt að lifa hjer
fyrir minna en 500—600 kr. á mánuði fyrir fjölskyldu. og sjá menn af því, að 420
kr. á ári hrökkva skamt, þegar útilokað
er. að lilutaðeigandi geti gengið að nokkurri vinnu. Er eigi liægt að kalla það til
of rnikils mælst, þó að slíkuin heiðurshjón-

um. sem svo eru stödd sem jeg liefi nú
lýst. s.je veittur 1000 kr. styrkur. Vona
jeg. að hv. deild sjái sjer fært að samþykkja þi ssa till. Ef einhverjir skyldu
verða til þc-is að íengja mig, þá ættu þeir
að sjá ástæður þeirra hjóna með eigin
augum. og munu þeir þá sannfærast um.
að jeg fer með rjett mál.
Þá kem jeg að 3. brtt. minni, á þskj.
202. um alt að 5000 kr. lán til þess að
kaupa læknisbústað í Síðuhjeraði. Hefir
verið ákveðið að byggja upp sæmilegt hús
handa lækninum, en til þess að það verði
hægt. verður að fá lán og styrk. Hjeraðið
hefir viðað -saman talsverðu fje í þessu
skyni. Tel jeg þessa till. eigi nema sjálfsagða. því að það er eigi vansalaust fyrir
þjóðina. að læknar liennar hafi hvergi
liöföi sínu að að lialla.
Hákon Kristófersscn: Jeg á einabrtt. á
þskj. 292, sem er eigi mjög frábrugðin
till. nefndarinnar að efni til, og þá síst í
útgjaldaáttina. Um fyrri lið till. ætla jeg
eigi að fara ínörgum orðum; þar er aðeins
um orðamun að ræða. Jeg vildi aðeins
með brtt. fá það skýrt fram, að landsstjórnin ætti að láta lánið standa afborgunarlaust. en eigi aðeins veita lienni lieimild til þess. Háttv. frsm. (MP) tók þaö
fram. að þessi till. mín væri eigi til þess
að auka tekjur ríkisins. Það er alveg rjett.
En hún eykur heldur eigi útgjöld þess.
Með till. er aðeins farið fram á það. að
afborgunarlaus greiðslufrestur sje lengdur um 5 ár. eða upp í 10 ár. Jeg hefi
skýrt liv. fjvn. frá högum hreppsins. Mjer
var að vísu falið að fara fiam á eftirgjöf
á láninu að meira eða minna leyti. en það
hefi jeg nú eigi sjeð mjer fært að gera.
sökum hins erfiða fjárhags, en hins vegar
bjóst jeg við góðum undirtektum um framlenging lánsins afborgunarlaust á meðan
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hreppurinn er að losa sig við skulcl þá,
sem liann er í við sparisjóð Arnfirðinga,
er var upprunalega 15000 kr. og á aö endurgreiðast á 15 árum. IIv. fjvn. liefir eigi
sjeð sjer fært að veita greiðslufrest lengur en í 5 ár. Eins og jeg þegar hefi skvrt
hv. fjvn. frá, þá tekur það hreppinn 15
ár að losa sig við sparisjóðinn, og liafði
jeg því upprunalega hugsað mjer að fara
fram á jafnlangan greiðslufrest, en nefndin hefir eigi sjeð sjer fært að veita frestinn lengri en til 5 ára. Þetta hefir mjer
þótt alt of stuttur tími. og þ ’í hefi jeg
komið fiam með þá brtt.. að í stað 5 ára
komi 10 ár. Jc-g skal svo eigi fjölyrða um
þessa brtt. að sinni; málið liggur alveg
Ijóst fyrir, enda er þinginu kunnugt um
þetta mál frá því áður, og jeg v;enti fastlega, að hv. deild aðhyllist till. mína.
Þá vildi jeg minnast nokkrum orðum á
brtt. á þskj. 273, frá minni hl. fjvn., meðal annars um það að b;vta við eftirlaun
Sigurðar prófasts Jenssonar. Jeg vildi leyfa
mjer að þakka háttv. þm. Dala. (B-J) fyrir þessa tillögu, bæði vegna þess, að þessi
valinkunni sómamaður. Sigurður Jensson.
á hlut að máli. og auk þess vegna þess. að
hv. þm. hefir með till. sinni tekið af nijer
ómakið að bcra slíka till. fram. Iláttv. þm.
tók það rjettilega fram, að prestur sá. sem
um er að ræða, er nú kominn á efri ár.
heilsulaus með öllu og hefir orðið fyrir
svo miklu áfalli, að hann getur sjer svo að
segja enga björg veitt. Ilann liefir þjónað erfiðu prestakalli um 40 ár og gert það
eins og annað, sem liann hefir að sjer tekið, með mesta sóma. Býst jeg við, að hv.
deild muni vilja veita þeim manni. sem
áður hefir setið hjer á rökstóluniun um
langt árabil, þá viðurkenningu, sem honum rjettilega ber, sjerstaklega þegar þess
er gætt, að maður þessi verður eigi að-

njótandi þeirra hagsbóta, sem af bættum
launakjörum leicldi, því einmitt um það
leyti lagði liann niður prestsskap. Þessi
sæmdaimaður var enn fremur um langt
skeið prófastur í Barðastrandarsýslu og
gegndi því embætti sínu með mesta skörungsskap. og hefi jeg um þá hæfileika hans
eigi veigaminni umsögn en biskupsins, sem
liefir gefið honum hin bestu meðmæli sín í
sainbandi við þetta mál.
Jeg skal viðurkenna það, að jeg er yfirleitt mótfallinn því að auka eftirlaun
embættismanna landsins. cn jeg vil, að
allrar sanngirni og mannúðar sje gætt í
þessu efni sem öðrum, þannig. að gömlum
og merkum prestum eða öðrum embættismönnum sje eigi fleygt út á gaddinn, þegar cllin hefir sett á þá innsigli sitt, og þá
einkum og sjer í lagi þegar þess er gætt,
að þeir gegna þeim stöðum í þágu hins
opinbera, sem minstar tekjur gefa, eins og
fullyrða má í þessu tilfelli að liafi verið. Jeg skal taka það fram. að það er
eigi laust við að jcg hafi lieyrt. að viðkomandi prestur sje sæmilega efnum búinn. En eftir því, sem jeg þekki til, þá
býst jeg viö. að hann sje heldur fáta'kur.
Ilann á að vísu að nafninu til nokkur
hundruð í Flatey, en sú eign hans er öll
veðsett, eftir því sem jeg best veit, og
hvað hina eignina hans snertir. sem sje
Múla. þá vilcli jeg ekki eiga liana, þó að
mjer væri hún gefin. því aö á henni hvílir
sú kvöð að byggja upp kirkjuna. og sá
kostnaður yrði meiri en jarðarverðinu
nemur. Maður þessi er ineðal annars búinn að starfa í þjónustu landsins sem
binginaöur um 20'—30 ár, og hefir hann
leyst það starf vel og samviskusamlega af
liendi. Geri jeg ráð fvrir, að hv. þingmenn
líti eigi svo smáum augum á þá hlið málsins. að þeim þætti hún eigi nokkurs virði.
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Jeg vona svo, að liv. deild líti svo á þessa
till., að htin samþykki hana, því að hún
er eigi nema sanngjörn í alla staði.
Um einstakar till. aðrar sje jeg eigi
ástæðu til að tala, en mun sýna afstöðu
mína til þeirra við atkvgr.

Eiríkur Einarsson: Það er hjer eitt
smáatriði, sem jeg vildi leyfa mjer að
minnast á, og það er 86. brtt. nefndarinnar, um 500 kr. til Árna Th. Pjeturssonar. Er það eigi af því, að jeg sje
ósamþvkkur till., heldur af því, að aftan
við till. er linýtt þessum orðum: ,.þangað
til st.jórnin veitir honum aftur starf lians.
eða annað álíka.“ Jeg vildi aðeins láta
þess getið, að jeg álít, að eigi geti komið
til mála að veita honum aftur sama starf
og hann hafði á hendi.
Þá vildi jeg minnast á 74. brtt. nefndarinnar og mæla sjerstaklega með henni,
en það er 500 kr. til Guðbjargar í Múlakoti, í viðurkenningarskyni fyrir blóm- og
trjára’kt. Er kona þessi góðkunn á Suðurlandi fyrir áhuga sinn í þessum efnum, og
hefir hún eigi einungis unnið aö slíkri
blómrækt heima hjá sjer, lieldur og orðið
öðrum, til og frá þar eystra, einskonar
blómræktarkennari og til hins fegursta fordæmis. Álít jeg því. að þessum 500 kr. sje
vel varið á þennan hátt.
Þá fór liv. frsm. (MP) mjög hlýjum
orðuni um sútunaiverksmiðjumálið, en jeg
man ekki, livort hann gat um, hvers beiðst
var, bæði að því er snertir styrkinn og
ábyrgðina. Það var upprunalega farið
fram á 60 þús. kr. styrk og ‘200 þús. kr.
ábyrgð. en hjer er hvorttveggja nokkuð
lækkað. Jeg tel það mjög eðlilegt, að liv.
fjvn. treysti sjer eigi til að fara hærra.
l>ótt æskilegt hefði verið. Hv. þm. Borgf.
(PO) mintist einnig hlýlega á þetta mál
og tók það rjettilega fram, að Sláturfjelag

Suðurlands, eða slík starfsemi, stendur
sjerstaklega vel að vígi að því er snertir
rekstur slíks fyrirtækis, af því að það
getur sjálft lagt til hráefnin og rekið
starfsemina í sambandi við sláturhúsið.
Og af því að sútuð skinn eru líkleg til
sölu erlendis, þá er gott að geta valið úr
gærunum á staðnum. Yona jeg, að háttv.
deild taki vel í þetta mál, er Sláturfjelag
Suðurlands á þökk fyrir að vilja taka
að sjer.
Þá vildi jeg minnast nokkrum orðum á
88. brtt. nefndarinnar. undirlið e. Er jeg
mjög þakklátur nefndinni fyrir, hvernig
hún hefir tekið í það mál. Eins og háttv.
frsm. nefndarinnar (MP) tók fram, þá
hefir fjelagið átt mjög örðugt með að
standa straum af þeim lánum, sem það
liefir orðið aö taka, og meira en örðugt,
— því er það alveg ómögulegt.
Eins og hv. þm. mnn kunnugt, þá áætluðu verkfræðingarnir, aö Skeiðaáveituverkið mundi kosta um 107 þús. kr.. en
allur staifskostnaðurinn reyndist um 400
þús. kr. En í trausti þess. að áætlun verkfræðinganna væri rjett, var ákveðið að
leggja út í fyrirtækið. Það er rjett, aö
síðan verkið var hafið, hefir dýrtíðin
keyrt úr hófi, og því hefir kostnaður hækkað. en það gátu Skeiðabændur ekki sjerstaklega s.ieð fyrir. En það vil jeg leggja
áherslu á, að höt'uðþátturinn í allri hækkun við verkið er sá. að áætlunin, sem gerð
var um það, reyndist röng og villandi.
Verkfræðingarnir og vfirumsjónarmennirnir. sem skipaðir voru, sögðu, að það
væru engar sjerstakar hömlur við skurðgröftinn; á leiðinni væri aðeins lausahraungrýti og leir, en engin föst klöpp. En
er til kom, þá var á lönguin kafla hörð
hraungrýtisklöpp, sem reyndist mjög seinunnin. og vjelarnar. sem fengnar voru til
að vinna á lienni, lengi vel í megnu ólagi.og
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varð graftarkostnaðurinn þar 14-faldur
við áætlunina. Hann reyndist á annað
hundrað þúsund krónur. Áveitusvæðisbændur hljóta að vísa af höndum sjer
kostnaði, sem þannig er til kominn. A
þessu svæði, sem um er að ræða, eru 27
bændaeignir. Flestir bændumir, sem þar
búa, munu mega teljast bjargálnamenn, og
sumir þó varla og engir betur. Af kostnaðinum kemur því að jafnaði 10 þús. kr. á
hvert býli. En jarðir þessar munu að
meðaltali vera virtar á 3—4 þús. hver
eftir fasteignamatinu. Sjest því glögt.
hvert stefnir, er þessi baggi hleðst á bújörð hverja. Þess vegna er það ekki nema
margfaldlega sanngjarnt og bráðnauðsynlegt, að bændurnir verði styrktir, — meira
gert en lána þeim, — ef þeir eiga ekki að
örmagnast undir slíkri byrði. En eigi
myndi þingí nje þjóð ávinningur af að
draga sig í hlje, þegar atorkusamir bændur heiðast hjálpar af jafnknýjandi ástæðum. Hjer er að engu handvömm þeirra
um að kenna, heldur verkfræðinga, sem
kvaddir voru til af því opinbera. Auk þess
er þetta vel gróin sveit og á mikil framtíðarskilyrði fyrir höndum, ef hún verður
ekki fyrir slíkum óverðskulduðum búsifjum, og er þess vegna því meiri ástæða til
að styrkja íbúana til að geta framfleytt
þar lífinu áfram, í stað þess óbeinlínis að
reka þá burt.
Þá hefi jeg gerst hvatamaður þess, að
upp var tekin í fjvn. lánbeiðni til stúdents
í Kaupmannahöfn, sem er mjög fátækur,
en á ekki langt í land að ljúka námi í lífeölisfræði. Jeg livgg, að það sje betra að
koma því þannig fyrir að liafa það heldur lán en styrk, og í sama streng tók
háttv. þm. Dala. (BJ) í dag. Ástæðurnar
til þess eru tvær. Aðra þeirra tók liv. þm.
Dala. frain, sem sje þá. að þegar búið er
Alþt. 1923, B. (35. lÖBgjafarþinB).

að hjálpa mönnunum svona langt áleiðis, þé
er óforsvaranlegt að skilja þá þar eftir,
ef liægt er að hjálpa. En lán er einnig
hetra en styrkur að því leyti, að það leggur siðferðislega skyldu á herðar þeim, sem
það fær, um að endurgjalda það. Þegar
pilturinn, sem lánið fær, síðar meir verður að manni og kemst í álnir, þá minnist
hann þess, er honum var gott gert, og
greiðir þetta aftur, og er þetta þá fundið
fje fvrir ríkissjóðinn. Jeg vona því, að
þessi lánsheimild til þessa manns verði
samþykt. svo og heildarlánsheimild samkvæmt brtt. hv. þm. Dala. (BJ).
Þá er það 17. bi’tt. á þskj. 292. Jeg hefi
þar ásamt samþingismanni mínum fariö
fram á það. að Þórdísi Símonardóttur
ljósmóður á Eyrarbakka sje sýnd svolítil
viðurkenning. Það er svo ástatt um konu
þessa, að hún er einstæðingur, komin að
fótum fram, hátt á átti æðisaldri. og hefir
gegnt ljóðmóðurstörfum um 50 ár. Hún
er alveg eignalaus. Nú er hún að hugsa
um að láta af starfi sínu, með því að hún
liefir ekki starfskrafta til að gegna því
lengur. Jeg vil benda á, liversu ólík er aðstaða yfirsetukvenna í kaupstöðfim eða
sveitum. í sveitunum eru það oft bændakonur, sem gegna starfi þessu. Er þær
láta af því sökum elli, þá verður engin
breyting á lífskjörum þeirra. En öðru
máli er að gegna í kaupstöðunum ogkauptúmun. Þar eru það oft og einatt tómthúskonur, sem engu eiga að að hverfa,
þegar þær hætta, og hafa gert ljósmóðurstarfið að aðalstarfi. Svo er um konu
þessa. Jeg vænti því, að allir þeir, sem
hera lilýjan hug til Ijósmæðra þessa lands,
minnist þeirra, er þeir greiða atkvæði um
styrkinn til þessarar konu, og launi að
makleikum 50 ára starfa hennar, er leystur hefir verið af höndum með skörungs52

819

Lagafrumvörp samþykt.

820

Fiárlög 1924 (2. umr, i Nd.).

skap og samviskusemi. Má Þórdís heita
einstök í sinni röð og vel makleg viðurkenningar og þingstyrks.
Þá mtla jeg að sföustu að minnast á
brtt. mína á þskj. 330. ÞaS kann aö vera,
aö háttv. þm. þyki fjárhæðin nokkuð há.
því að þar er farið fram á 180 þús. kr.
fjárveitingu. og skilgreiningin svo orðuð, að mönnum er nokkur vorkunn. þótt
þeir sjái ekki hvert stefnir. en þó er það
auðsjeð, þegar betur er athugað. Og geta
skal jeg þess. að þessu er' ekki stefnt austur í Árnessýslu, svo aS hjer tr ekki u,..
neitt kjördæmatog að ræöa. UndirstaS
þessarar tillögu er fólgin í gerðum og áliti
ullariðnaSarnefndarinnar. sem skipuð var
af stjórninni. -Jeg gerði snemma á þinginu fyrirspurn til stjórnarinnar um það.
hvað liði þeirri nefnd og áliti hennar. þvi
að nauðsyn væri fyrir þingmenn að vera
búnir að kynna sjer það. þegar fjárlögin
kænni til umræSu. En stjómin er ekki farin aS svara því enn. En álitsskjal nefndarinnai er nýlega komiS, og jeg hefi átt
kost á að kynna mjer það lítið eitt og sjeS
niðurstöðu hennar. Leggur hún til, að
stofnuð verði ein eða tvær dúkaverksmiðjur á landinu. Meining nefndarinnar er sú.
að klæðaverksmiðjan „Gefjun“ á Akureyri lialdi áfram að starfa. svo sem aS
undanföinu. og svo verði einni stórri verksmiSju bætt við á Suðurlandi, í Reykjavík eða grend. Ilygg jeg, að nefndin
miði einkum við Álafoss. en þó er það
ekki einskorðað. Xefndarmennirnir eru
hálfmyrkfælnir við tóvinnuvjelar til og
frá og smærri dúkaverksmiðjur. Ilalda
þeir. að það svari ekki kostnaöi. aS til
þeirra fáist ekki nógu valdir menn og aö
því fylgi meira handahóf en ef málið er
tekið heildartökum. Ætlunin er sú, að í
sambandi við þessa stóru verksmiðju verði

spuna- og lopavjelar. Er þá tilætlunin sú,
að þessi verksmiðja geti að mestu fullnægt klæðaþörf landsmanna og auk þess
eftirspurnum um lopa og kembing, er líka
þurfi að sjá fyrir, til stuðning.s heimilisiSnaSinum.
Á þinginu 1921 kom jeg með þáltill.
um ullariðnaS, og einn liður í lienni var
aS rannsaka kostnað við bygging verksmiðjuhúss og kaup vjela og vinnutækja.
En landbn. kýtti till. þessa saman og nam
lið þennan burtu. En hann liefði þó mátt
standa. því að nefnd þessi. hin stjórnskipaða. hefir af sjálfsdáðum gefið yfirlit
yfir þennan kostnað. Ilún gerir ráð fyrir.
aS verksmið.ja með 20 vefstólum, 4 lopavjelum og 4 spunavjelum. muni kosta um
1800 þús. krónur. Áætlar hún. aö við
slíka verksmiðju þurfi að vinna 50—60
fastir menn. Gert er ráö fyrir. að stofnun svona verksmiðju verði skoðað sem
alþjóðlegt stórfyi irtæki, er áhugi almennings vaki fyrir. En stjórnin ætti að hrinda
því af stað. Af hinum áætlaða kostnaði
telur nefndin sanngjarna hluttöku af hálfu
ríkissjóðs L10, eSa 180 þús. kr., eins og
jeg geri ráð fyrir í brtt. minni. Jeg fer
þar því eingöngu eftir till. nefndarinnar.
Kannske aörir finni heppilegri hlutföll;
þá það. Málið þarf að komast á hreyfingu, og þar á stjórnin aö vekja en ekki
svæfa. Hún á að taka það á sína arma.
Till. hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) mun jeg
láta hlutlausa. Jeg veit, að nefndin hefir
gert þá varatillögu, að ef ekki verði stofnuð ein stærðarverksmiðja, svo sem æskilegast væri, þá verSi settar á stofn aörar
smærri, og hefir hún nefnt stað á Austurlandi og í Húnavatnssýslu og við Revkjafoss í Olfusi. Ekki mun jeg neitt sjerstaklega trana fram Reykjafossi, þótt jeg
viti, aö allir Árnesingar muni það helst
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vilja, og þar er staðurinn að flestu leyti
mjög eftirsóknarverður; en það skal látið liggja milli liluta,
Jeg vil geta þess áður en jeg sest niour, að þetta var samróma álit allra nefndarmannanna, einnig Hallgríms Kristinssonar, sein mi er látinn. Um þennan djarfa
og framsækna mann var það vitanlegt, að
hann vildi stefna í þetta horf. Jeg hefi
borið þetta fram án þess að ráðfæra mig
við nokkurn nrann úr fjvn., og veit jeg
ekki, nema þeir taki það því illa upp
fyrir mjer. En jeg er fús til samvinnu
um þetta mál við hvern sem er, og ef hv.
þm. líkar ekki till. mín eins og lnin er.
þá er jeg fús til að smíða aðra upp úr
lienni og breyta á livern þann veg. sein
betur mætti fara. Málefnið er mjer þar
alt, en hvernig það er flutt inn í þingið.
skiftir engu.
Menn munu varla telja eftir þessar 180
þús. kr. til þess að koma svona nytsömu
fvrirtæki af stað. Enda má sjá það lijer
í háttv. deild, að þegar um nytsöm fyrirtæki er að ræða, þá minnast jafnvel hinir
mestu sparnaðarmenn ekki á þá lilið málsins. T. d. mintist hv. þm. Borgf. (PO),
sem er einn liinn inesti sparnaðarmaður,
ekki á þá hlið málsins, þegar um byggingu
strandvarnarskipsins var að ræða; nytsöm
framkvæmd er stundum svo mikils verð, að
fjárhagsatriðið eins og gleymist og verður
ankaatriði. Eins er því varið með þetta
mál. Tugir þúsunda eru veittir í allskonar smáfyrirtæki, sem flest fara í mola,
vegna ónógs undirbúnings og eftirlits. en
þetta ætti að verða svo ,,faglega“ meðfarið og undir svo góðu eftirliti, að öllu
væri óhætt. Auðvitað ætti nefnd að undirbúa mál þetta, og kæmi þá fyrst til framkvæmda að þeim undirbúningi loknum, I

framkvæmdinni má ekkert flaustur eiga
sjer stað.
Lýk jeg svo máli mínu og vænti, að
þetta mál fái góðar undirtektir í liv. deild.
Gunnar Sigurðsson: Jeg liafði hugsað
mjer að minnast á ýmsa liði í þessum
kafla, en jeg hefi ekki brjóst í mjer til
þess að lengja umr. að mun.
Jeg skal þá fyrst minnast á það, sem
snertir mitt eigið kjördæmi. Það er þá
styrkurinn til Guðbjargar í Múlakoti. Jeg
vona, að háttv. deild samþykki svona lítinn styrk til konu, sem hefir unnið af
jafnmiklum áhuga og dugnaði og hún hefir gert að skógrækt. Að vísu mætti minnast fleiri, sem með áhuga og dugnaði hafa
unnið að skógræktinni, t. d. sambýlismanns Guöbjargar, Árna bónda og konu
hans. Það eru fleiri en Fljótshlíðin ein,
sem hafa notið góðs af starfsemi Guðbjargar. því plöntur frá lienni hafa dreifst
víða um sveitir. Þetta er því ekki nema
smáviðurkenning fyrir starf liennar.
Þá er það sútunarverksmiðja Sláturfjelags Suðurlands. Iláttv. þm. Dala. (BJ)
varaði við slíkri stofnun í ræðu sinni, fyrir það, hve stórfeld hún væri. Varaði yfirleitt við stórum verklegum framkvæmdum.
En það er síst ástæða til að amast við
því. sem gert er fullkomið frá byrjun og
bygt á þekkingu frá upphafi. Meiri ástæða væri til að vara við kákinu hjer á
landi. Það vantar ekki, að við gerum okkur ekki nógu oft seka í fúski og káki og
sjeum nógu smátækir. Má t. d. minna á
vatnsveituna í Reykjavík, sein þarf nú að
leggja af nýju. vegna þess að leiðslupípurnar voru of mjóar upphaflega. Sömuleiðis hafnargarðinn, sem bilaði í fvrsta
útsynningsveðri, sem gerði eftir að liann
52*

823

Lagafrumvörp samþykt.

824

Fiárlög 1924 (2. umr. i Nd.).

var fullger. Jeg vona því, að háttv. deildarmenn ljái þessu máli atkv. sín.
Það er rjett lijá þessum háttv. þm.(BJ),
að markað þarf að íitvega fyrir skinnin.
Innlendi markaðurinn er töluverður, en
það þarf' einnig að útvega erlendan markað. Hygg jeg það megi vel takast. Til
dæmis veit jeg’ það, að mislitu skinnin, sem
lítið er af erlendis, eru eftirsótt vara. T.
d. er mjög góður markaður fyrir mórauð
skinn erlendis.

Sveinii Ólafsson: Jeg á enga brtt. við
16. gr. nje heldur næstu greinar þar á
eftir. Þótt jeg hefði í raun og veru tilhneigingu til þess að bera fram till., þá
hefi jeg þó látið það ógert, af því að
jeg hefi yfirleitt viljað sneiða sem mest
hjá öllu því, er liefir í för með sjer aukin útgjöld fyrir ríkissjóð. En jeg á brtt.
við 21. gr., þrjá nýja liði, eða a, b og e.
Eins og sjest, er þar ekki um fjárveitingar
að ræða, lieldur lán til fyrirtækja. sem
nauðsynleg mega teljast. Jeg skal þó geta
þess um tvo fyrstu liðina. að þó þeir verði
samþyktir, þá eru ekki ýkjamiklar líkur
til þess, að þessar lánsheimildir verði notaðar, vegna ýmsra örðugleika, sem standa
í vegi fyrir bráðum framkvæmdum.
A-liðurinn er lánsheimild vegna stofnunar klæðaverksmiðju á Reyðarfirði, alt að
kr. 200000, þó ekki yfir
stofnkostnaðar.
Stofnun þessa fyrirtækis fjekk lítilsháttar
fyrirheit á síðasta þingi um lán, þó ekki
nema 50 þús. kr. En nú horfir málið nokkuð öðruvísi við en í fyrra. Er það sjerstaklega vegna álits ullariðnaðarnefndarinnar, sem nú er nýlega framkomið. En
þar sem jeg býst við, að fæstir liv. deildarmenn hafi lesið þetta álit, þá skal jeg leyfa
mjer að fara nokkrum orðum um höfuðniðurstöðu nefndarinnar. Aðalniðurstaðan
er þá sú, sem þegar hefir verið nefnd af

öðrum háttv. þm., að aðaltillaga nefndarinnar er sú, að rjettast og eðlilegast inuni
vera að stofna eina stóra ullarverksmiðju,
er fullnægt geti þörfum alls landsins og
jafnframt unnið eitthvað af dúkum til
sölu á erlendum markaði. Þó haldi Gefjun
áfrani starfi sínu.
Aðalvonin til þess, að þetta komist í
framkvæmd, er sú, að allur almenningur
væri samtaka að leggja af mörkum til
þessa, með því að hver bóndi lofaði nokkru
af ull sinni til verksmiðjunnar um 3 ára
bil.
Xefndin gerir ráð fyrir. að verksmiðjan
kosti um kr. 1800000. Þessi allsherjarhugmynd er mjer að vísu ekki ógeðfeld. Ilún
er þverl á móti aðlaðandi, og nefndin hefir niikið fyrir sjer í því, að þessi leið væri
æskileg, ef byggja mætti á því, að fjöldinn væri svo samvinnuþýður og hrifinn
af heildarhugmyndinni, að hann vildi
leggja fram fjeð. En jeg efast um, að
þjóðin sje svo þroskuð til samvinnu, að
hægt verði að koma þessu fyrirtæki í framkvæmd á þennan hátt.
Xefndin miðar í áliti sínu við stofnun
Eimskipafjelags Islands og virðist ætla,
að þessi verksmiðjuhugmynd liggi þjóðinni jafnnærri. Þá var þjóðin að vísu
samtaka, en líkur fil þess. að þessu máli
yrði nú eins vel tekið, eru ekki miklar.
Enda er koinið í ljós, að menn liafa mjög
víða týnt trúnni á Eimskipafjelagið, vegna
þess að þeiin hefir ekki þótt það svara
vonum í frainkvæmdinni. Vestfirðingar
hafa jafnvel viljað koma á öðru eimskipafjelagi hjá sjer, þó þeir liafi haft alment
ineiri not af fjelaginu en sumir aðrir
landshlutar, og raddir hafa heyrst eystra
um þetta sama. Menn líta svo á, að þetta
sje orðið reykvíkst fyrirtæki, sem menn úti
um land liafi engin áhrif á með atkvæði
sínu. Býst jeg því ekki við, að þessi ullar-
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verksmiðja komist til framkvæmda á næstu
árum á þann hátt, sem nefndin ætlast til.
Aðaltillaga nefndarinnar gerir ráð fyrir
tveim verksmiðjum, en varatill. fyrir fleirum. Nefndin talar ekki um hvað margar,
en nefnir 2 staði á Austurlandi sem tiltækilega staði fyrir ullarverksiniðju. Jeg
hefi grenslast eftir því. hvað klæðaverksmiðja eins og Gefjun muni kosta. og fengið það svar, að hún mundi kosta á—(i
hundruð þúsund kr.. en þó talsvert fullkomnari en Gefjun, vandaðri og með fleiri
vjelum. Jeg býst nú við. að langt veiði
þangað til menn taka höndum saman um
að stofna eina stóra verksmiðju, og því
fari svo, að reistar verði 3—4 í landinu.
V;eri þá sú stærsta hjer nála’gt Reykjavík.
og mundi láta nærri. að 3 verksmiðjur á
borð viS Gefjuni kostuðu jafnmikið einni
stórri. En væru alls 4 á landinu. mundu
þær landshltitunum notadrýgstar. vegna
heimilisiðju. og líka fólkinu mest að skapi.
Nú er mjer ekki kunnugt. að bvrjað
liafi verið að safna fje til svona fyrirtadiis
annarsstaðar en á Austurlandi. I fyrra
var húið að safna um 80 þús. kr.. en þá
kom nokkurr hik á fjársöfnunina. vegna
þess hve mjög Alþingi þá skar við nögl
lánsheimild til fyrirtækisins. Einnig voru
þá sjerstakir erfiðleikar um að láta fje af
hendi. Nú liefir verið hafist handa af nýju
um fjársöfnun 2—3 síðustu mánuðina.
Þegar jeg legg til, að lánið sje bundið
við Reyðarfjörð, þó fleiri staðir geti komið til mála, þá er það gert með það fyrii
augum, að ekki sje á reiki með staðinn.
Jeg hefi áður tekið það fram. og er þaö
líka tekið fram af nefndinni, að þó ekki
sje svo mikill munur á aðstöðu til vatnsafls, þá er á ýmislegt fleira freniur að
líta, svo sem að greiðar samgöngur sjeu
við staðinn o. fl.

A svæðinu milli Langaness og Skeiðarársands búa um 10 þús. manna, sem
mundu hafa not af þessari klæðaverksmiðju, og að minsta kosti geta notiö her.rar betur en verksmiðju í öðrum land,liluta. Eins og kunnugt er, þá hafa t ,ær
verksmiðjur starfað hjer á landi. En Austurland liefir lítil not liaft af þeim. Áður
— fvrir stríð — liöfðu menn þar samband við norskar ullarverksmiðjur, en þau
viðskifti fjellu niður á stríðsárunum, en
hafa nú verið tekin upp aftur.
Innlendu verksmiðjurnar hafa verið lítið
notaðar. vegna erfiðra samgangna, og viðskifti við þær einnig reynst dýrari en viðskiftin við Noreg. Einnig óvandaðri og
lakari vinna og verri skil. Þannig liöfum
við mátt liorfa á. aö stórupphæðir hafa
farið úr landinu. vegna þess að ekki var
fa*rt að nota innlendu verksmiðjurnar,
nema með afarkostum.
Nú er það tilgangurinn meðal annars
með stofnun klæðaverksmiðjanna að styðja
heimilisiðnaðinn. með því að menn geti
fengið ull sína kembda í lopa eða plötu
svo nærri sjer. að sæm lega greiðlegt sje
að ná til vjelanna. Nefndin telur kembingavjelar verða of dýrar. nema í sambandi við klæðaverksmiðjur. En í sambandi
við þær valdi þær engum kostnaðaraúka.
•Teg tók fram í upphafi. aö jeg byggist
tæplega við því. að lánsheimildin yrði notuð að sinni. þótt samþykt yrði. Veldur
því. að engir möguleikar verða á því að
afla
kostnaðar. eða alt að 400 þús. kr..
nema því aðeins. að mvsta vertíð verði
mjög góð. því að á lienni veltur getan
að mestu. Ilins vegar rnundi samþykt
lánsheimildarinnar verða til þess að efla
áhugann fyrir þessu og meira mundi að
því unnið. Er jeg ekki vantrúaður á, að
fyrirtæki þetta mundi borga sig, því að
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eftir áa'thm glöggra og fjárgætinna mann.i.
þótt ekki sjeu verkfræðingar eða sjerfræðingar, mundi verksmiðjan bera sig
vel. ef hrtn ætti ítökin á áðurnefndu svæði.
Er það og ekki ósennilegt. þar sem um 10
þrts. manna mundu eiga viðskifti við lrtna.
Ástæðan til þess. að jeg fór um þetta
svo mörgum orðum, er sfi. að þessi till.
mín sætti mótmælum frá háttv. þm. Dala.
(B-T). Raunar held jeg, að ummæli hans
muni nrt fremur styðja hana heldur en
hitt, svo geyst fór hann í mótmælin. Ileld
jcg það af því, að hann var að vega till.
mína móti brtt., sem hann á sjálfur. um
fjárframlög til ákveðins klæðskera hjer i
Reykjavík. Ilefir hann og sennilega lagt
á móti klæðaverksmiðjunni á Austfjörðui.i
sökum þess, að hann byggir alla von sína
á Alafossi. Skil jeg vel, að hann vilji rjetta
hjálparhönd þessu fallandi fyrirtæki. einkum þegar þess er gætt, að eftir npplvsing •
um frá liáttv. 1. þm. Skagf. (MG) ætla,Islandsbanki. sem á 2. veðrjett í AdafosJ.
að leysa 1. veðrjett. sem ríkissjóður hefir
í henni, og reka hana svo fyrir eigin reikning; er því stuðningur háttv. þm. <BT)
í raun og veru stuðningur við fslandxbanka. Er ekkert nema gott við því að
segja. að bankanum verði hjálpað til þe
að hafa meira upp rtr þessu veði sínu en
það er í raun og veru vert. eu um almenningsgagn af ]>ví skal hjer eigi ;æða.
Xrt vill háttv. þnn. að kheðskeri einn
hjer í bænum verði styrktur til að sauií.;•
föt rtr dúkum þessarar verksmiðju han.l.:
innlendum mönnum. Er það líka í þágu
bankans, því að dúkarnir munu ekki vel
hæfir til útflutnings, og eru yfirleitt varl.i
notandi nema í slitföt, enda fremur órttgengilegir. Meðal annara góðra boða hafði
þessi háttv. þm. tilboð frá þessum klæðskera um að selja fötin tilbúin fyrir 85
kr. Eru nrt að vísu clæmi til, að rttlend

föt tilbrtin hafa fengist, og fást. fyrir
mun lægra verð, og liefir oft orðið til þess.
að menn hafa látið glæpast til að taka það
ódýra. og er því hæpið, að þessi ráðstöfun
fyrirbyggi innflutning fata. Iljálpin til
bamda og brtenda af þessum skraddarasaum
gæti því mishepnast. þótt enginn efist um.
að viljinn hjá háttv. þm. Dala. sjr góður á sinn h.átt. Skal jeg svo ekki tefji
tímann meira á því að kljásl við háttv.
þm. Dala.. þótt ýmislegt fleira sje við
orð lians að athuga.
Kem jeg þá að 2. brtt. minni. um 40
brts. kr. lánsheimild til að kaupa jarðvöðul fyrir. Á lánið að verða notað cftir iill.
Brtnaðarfjelags Jslands. og ]>á líklega helst
austanlands. ef Brtnaðarsamband Austf.jarða vildi ráðast í kaupin.
Skilyrði fyrir vjelyrkju rnunu öllu bet.i
á A usturlandi en á Vesturlancli. og .jafnyel á mörgum öðrum svæðum. Eystra eru
stór svæði. einkum á Fljótsdalshjeraði. sem
vafalaust eru vel fallin til vjelyrkju. og
tel jeg því eigi ólíklegt. ef reynslan á
næ>ia sumri með vjelplógum yrði góð. að
Brtnaðaisamband Austurlands rjeðist í að
kaupa jarðvöðuTinn. ef lánsheimildin væri
til. En jeg er jafnframt sannfærður nm
bað. að það rjeðist ekki í það fyrirhyggjulanst. -Tcg var nrt svo óheppinn. eða ef til
vill heppinn. að háttv. ]>m. Dala (BJ)
malti einnig á móli þessari tillögu minni,
eins og þeirri fyrri. og vildi aftra kaupum
á jarðvöðli til Austurlands. Tlann er brtinn að söðla um í þessu jai ðra-ktarmáli og
beitir sjer sem fastast á móti kaupum á
þrtfnabana. scm liann hefir nrt skírt um og
nefnir brtnaðarbana. Tclur hann nrt þetta
áliald. sem hann lofaði svo mjög á síðasta
þingi. aðeins vera til tjóns og fordjörfunar, þegar það skal nota austanlands. Jeg
held' samt að reynslan mótmæli þessu, og
líkurnar tel jeg einmitt miklar til þess, að
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jarðvöðull komi hjer að miklu gagni. þegar meiri reynsla fæst. eins fyrir því. þótt
nokkur óliopp hafi komið hjer fyrir við
fyrstu tilraunir.
Jeg vil nú benda háttv. þm. Dala. á það,
að einn maður eystra. sem hann mun þó að
nokkru meta. síra Magnús Blöndal í Yallanesi, hefir unnið kappsamlegar en nokkiu'
annar að jarðvöðulskaupum til Austurlands. En hann er allra nianna þar, og
þótt víðar sje leitað. skygnastur á alt. sem
að jarðrækt og búnaöi lýtur. Jeg bendi á
þetta af því, að jeg hygg. að mönnum sje
kunnugt. að hann er fremri og athugulli
cn flestir aðrir um þessa hluti. Kaup á
.jarðvöðli eystra eru fyrst og f i emst komin
undir Búnaöarsambandi Austurlands.hvort
það vill ráðast í kaupin. En það muu
haga sjer eftir reynslu þeirri, sem fæst
um hina vjelplógana nú á næsta sumri.
I öðru lagi munu slík kaup mjög fara eftir því, hvernig fer um ræktunarlagafrv.
það, sem fyrir þinginu liggur. En einnig
murt árferði og afkoma ráða hjer miklu.
Yerði reynslan góö. má búast við. að
Búnaðarsamband. Austurlands ráðist í
framkvaundir, en ekki ella.
Jeg tel því hættulaust. að lánsheimildhi
standi í fiárlögunum; hún eyðir þa••• eug •.
En þm. Dala. þarf Búnaðarsamband
Austurlands ekki að nota fyrir ráðgjaí'a
Þá kem jeg að e-lið brtt., um 25 þús.
króna lánsheimild til viðbótarbyggingar
skólans á Nesi í Xorðfirði. Jeg var svo
lánsamur, að háttv. þm. Dala. (BJ) mælti
einnig á móti þessu. og sagði það þó
ekki vera af mannvonskn. Má vera, en það
mun því síður hafa verið af góðvild. En
fyrst háttv. deild var svo sanngjörn í gær
að veita dálítinn styrk til skólans. styrk,
sem þm. (BJ) mælti einnig á móti. þótt
ekki væri nema um 6000 krónur. þá treysti
jeg því. að hún ijái einnig þessu fylgi sitt.

Þetta er aðeins nokkur hluti þess. sem
þarf til að koma upp þessari byggingu —
líklega tæpur helmingur. Háttv. þm. Daln.
bygði mótmadi sín gegn þessari lánsheimild á því. að ríkissjóði væri hætta búin
af svona fordæmi. því að margir mundu á
eftir koma. Það er dálítið óvenjulegt að
heyra þennan háttv. þm. tala um fordæmi
af þessu tægi. Hann mun með tillögum
sínum fyr og síðar hafa skapað urmul
slíkra fordæma.
Jeg þykist ekki hafa verið ógætinn
í f.járkröfum fyrir mitt hjerað, en m.jer
finst revndar skvlt að líta á það, að
hjer á í hlut stærsta kauptún austanlands og f.jölmennasta þorp í þeim landshluta. og að það má teljast nær skólalaust, eða rjettara sagt, miklu ver sett
um þessa hluti en flest öll önnur kauptún og bæir. Þetta kauptún hefir setið
hjá og beðið mörg ár, á meðan ríkissjóður hefir fullnægt kröfum og þörfum annara. og á nú alls ekki að gjalda
þess. að svo hefir verið um tíma, sakir
kyrstöðu í skólabyggingum. Hjer er
heldur ekki um neina hættu eða útgjöld
að ræða fyrir ríkissjóð. Hjer er aðeins
um lán að ræða. og svo er hamingjunni
fyrir að þakka. að kauptún þetta er
líklegt til að geta valdið þessu láni auðveldlega. Hins vegar er bvggingarstyrkurinn. sem háttv. þingd. veitti í gær til
skólans. svo lítill. að líklega nemur aðeins 1/10 af byggingarkostnaði, móts við
V{. sem venjulega hefir verið veitt til
slíkra bygginga. Yarnti .jeg. að háttv.
deild styðji þessa ósk og geri ekki
ókleift að koma upp byggingunni, með
því að neita um lánið. Það væri fullkomið ósamræmi við niðurstöðurnar frá
í gær.
Jeg hefði að sjálfsögðu, eins og aðrir,
getað minst hjer á brtt. nefndarinnar,
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og hafði líka hugsað mjer það, en dagur er að kvöldi kominn, svo að jeg verð
að takmarka mig um þetta og fella
margt niður, sem jeg vildi sagt hafa.
Hæstv. atvrh. (KIJ) gat þess, að lánsheimildir þessar, sem farið væri fram
á, væru þýðingarlitlar, vegna fjárskorts,
og að ýmsum eldri heimildum væri ófullnægt. Jeg skil það vel og veit, að margar af þessum lánsheimildum koma aldrei
til framkvæmda eða verða notaðar,
vegna þess, að ekki verður fullnægt
þeim skilyrðum, sem sett eru fyrir þeim;
t. d. um fjárframlög á móti þeim, eða
þvílíkt. En þau lán þyngja þá heldur
'ekki á viðlagasjóðnum.
Undanfarið hefir sá fvrirvari verið
hafður í fjárlögunum, að lánin veittust,
ef fje væri fyrir hendi. Þeim fyrirvara
er mi slept. En þá verður vamtanlega
að líta svo á, að stjórnin meti lánin eftir
þörf og áreiðanleik lánþega. Og við það
mat vil jeg í þessu tilfelli sætta mig, ef
til kemur.
Þá var það till. á þskj. 330, sem ástæða
væri til að minnast á, en jeg ætla að
fresta því um stund og minnasi á an.uað.
Einhver háttv. þingdeildarmaður Þildi
skinnasútunarverksmiðju þá vafasaint
fyrirtæki, sem fjárveitinganefnd leggur
til, að ríkissjóður stvrki með fje og
ábyrgð, nærri því eins miklu og jeg
bið um til klæðaverksmiðju á Austurlandi. Jeg verð að taka í sama streng
og álíta það fvrirtæki vafasamara en
ullariðju.
Nokkur revnsla er þegar fengin fyrir
ioðskinnasútun hjer á landi, í Revkjavík, Akurevri og Sevðisfirði. Og þó að
sútun loðskinna framan af virtist gefa
nokkurn árangur, þá eru horfur uin markað þeirra skinna engan veginn glæsilegar

nú. Ef þetta væri eins álitlegur iðnaður
og talað hefir verið um hjer í umræðunum, þá yrði hann að byggjast á annarskonar skinnavöru, einkum sútun
lamhskinna, og svo þeirri meðferð
skinnanna vfirleitt, að nota rnætti þau
til fíngerðari smávarnings.
Enn sem komið er virðist ómögulegt
að segja, hverjar líkur eru fyrir markaði
þvílíkrar skinnavöru, og mjög óvarlegt
er að hvggja á því, að hann sje þegar
til og viss. Þess vegna álít jeg nokkuð
djarft að kasta miklu fje úr ríkissjóði,
bæði sem styrk og láni, til fvrirtækja,
sem eigi eru meira þekt og reynd Það
má vel vera. að súta megi skinn á þennan hátt og að fyrirtækið verði arðvænlegt; en jeg tel allsendis óviðeigandi að
halda því fram, að þetta sje ábyggilegt
eða trygt meðan alla reynslu vantar.
02 að betra sje að verja fje í það en
ullarverksmiðju. Ef jeg ætti fje fyrirliggjandi, mundi jeg telja það tryggara
í ullariðjufyrirtæki en í sútunarverksmiðju.
Jeg skal ekki þreyta háttv. deildarmenn með lengri ræðu, en vil þó aðeins
bæta því við. út af till. á þskj. 330, að
ef háttv. flm. (EE) vill lýsa því yfir,
að þessi uppliæð, sem þar er tiltekin,
geti failið til hvaða ullariðjustofnunar
sem væri og stjórnin mælti með og sæi
um að fullnægði þeim skilyrðum, sem
hún mundi setja. þá gæti það. ef til
vill, leítt til þess, að jeg fjelli frá ósk
minni um lánsheimild handa verksmiðju
á Austurlandi. Háttv. flm. (EE) virðist
að vísu hugsa sjer fjárveitinguna í sambandi við allsherjarfvrirtæki það. sem
ullariðjunefndin telur álitlegast. En tillagan er þannig orðuð, að hún getur alveg eins átt við ullariðjustofnun þá sem
jeg hefi fyrir augum. En jeg er áður
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búinn að láta í ljósi álit mitt á slíkri
allsherjarstofnun, sem nefndin heldur
fram, og tel engar líkur til, að hún komist í framkvæmd fvrst um sinn.
Háttv. þm. Dala. (BJ) var í ræðulokin
að þakka öllum þingdeildarmönnum fvrir stuðning við brtt. hans í gær, og tek
jeg það líka að sjálfsögðu til mín. (BJ:
Sjálfeagt). Jeg dáist að þessari þakklátssemi hans og vil í viðurkenníngarskyni láta þess getið, að jeg mun ekki
síður stvðja brtt. hans. þær sem eftir
eru; það er að segja, þær sem jeg get
skoðana minna vegna fallist á. En reyndar feldi nú deildin flestar till. hans í
gærkveldi.

Bjarni

Jónsson:

Jeg kvaddi mjer
hljóðs að þessu sinni fyrir þá sök. að
jeg hafði gleymt í ræðu minni áðan
brtt. á þskj. 292.X. frá hæstv. atvinnumálaráðherra. um að hækka fjárveitinguna, sem ætluð er til þess að leita nýrra
markaða fyrir fiskafurðir vorar. Þessari
till. hæstv. atvrh. vil jeg sjerstaklega
mæla með; það ætti alls ekki að lækka
þessa fjárveitingu aftur. heldur . miklu
fremur að hækka hana enn meir. Þetta
ætti í rauninni að vera áætlunarupphæð,
sem ekkert gerði til. þótt talsvert færi
fram úr áætlun. Hjer eiga sæti á þingi
nokkrir útgerðarmenn, og vita þeir gerst,
hversu þetta er þýðingarmikið fyrir
þennan atvinnuveg; kemur það og hart
niður á öllum öðrum, sem aðra atvinnu
stunda, t. d. bændunum, ef þessum atvinnuvegi hlekkist eitthvað verulega á.
Þó nú sje sendur maður til annarar
heimsálfu, getur hann ekki gert alt. sem
gera þarf. og eins mætti leita víðar en
gert hefir verið. Væri t. d. sendur maður
suður til GrikkJands, er alllíklegt, að
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlng).

þar mætti fá mikinn markað fyrir fisk.
Yar þetta og á góðum vegi hjer á árunum, nokkru áður en ófriðurinn mikli
hófst. Þá var nokkuð af fiski hjeðan
selt þangað; en þetta varð alt að engu,
þegar stríðið skall á. Síldarmarkaðnr
vor er nær einvörðungu bundinn við
eitt einasta land. Svíþjóð, og getur því
aldrei orðið tryggur fyrir oss fyr en
búið er að útvega nýja og eins góða
markaði fyrir íslenska síld annarsstaðar. Blasir þá beint við oss að reyna
einmitt fyrir oss að koma út íslenskri
síld í þeim löndum, þar sem Svíar sjálfe
ir selja sína síld. löndunum austan
Eystrasalts, og þá sjer í lagi í Rússlandi.
Það er næstum lífsskilyrði fyrir íslenska síldarútgerð að reyna að útvega
þar markað fyrir síldina. Rússland er
mikið land og gæti eflaust látið oss
mikið í tje í staðinn, hvort heldur vjer
seldum við gulli eða t. d. því, sem gulli
er betra. korni. G;etu menn með þessu
móti trygt síldarmarkaðinn, væri íslenskri síldarútgerð algerlega borgið.
Jeg vil í þessu sambandi ekki láta
ónefndan þann mann, sem fyrstur vakti
máls á þessu. en það var Olafur Friðriksson, sem skrifaði í blað sitt um verslunarsambönd við Rússa, og flutti hann
þar rjett mál. Háttv. 2. þm. Reykv.
(JB' flytur. eins og mönnum mun kunnugt. þingsályktunartillögu um þetta
efni. og gæti það orðið oss til mikils
hags. ef menn vildu sinna þessu. Þarna má
og t'á ýmsar vörur í staöinn. sem ekki er
annarsstaðar að fá, eða með miklu betra
verði.
Jeg vil taka það fram um þessa viðleitni
vora að finna nýja markaöi, aö þetta er
aðeins byrjunin. og verður því þessi fjárveiting að standa áfram næstu árin. Fleiri
53
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staði mætti enn nefna, sem líklegt væri, að
fá mætti markað fyrir afurSir þessar, og
væri þá útgerðin enn þá tryggari. Þessi atvinnuvegur útheimtir miklu meira fjármagn til rekstrarins en aðrir atvinnuvegir
vorir, og hefir það því alvarlegri afleiðingar
fvrir oss, ef út af ber á þessu sviði. Vilíli
jeg því gjarnan kjósa þessa uppliæð enn
þá hau ri vegna nauðsynarinnar að tryggja
þpnnan atvinnuveg, og styð því þessa till.
hæstv. atvrh. Encla er hún lítil upphæð
á móts við það, sem mörg Iönd og borgir
verja til iitgúfu bóka, með myndum og
ýmiskonar upplýsingum um atvinnuvegi
þeirra, á inörgum tungumálum, og er þessu
dreif't óspart út. til að útbreiða þekkingu
á vörum, sem þar eru á boðstólum. Þega?
jeg kom til Gautaborgar, barst mjer stóreflis bunki af þessum bókum á allra landa
málum. Er það trú manna þar, að Gautaborg hafi grætt stórfje á þessu. Þó að nú
fslendingar gerbu eigi eins, mætti þó eitthvað gera í þessa átt, og þau útgjöld yrðu
að takast af þessum lið: og það vil jeg
segja þeim háttv. þm., sem kann að þykja
till. hæstv. atvrh. of há, að þetta verður
að vera áætlunarupphæð og á að fara fram
úr áætlun, ef þörf er á. Það var þetta.
sem jeg hafði gleymt að tala um, og þó að
háttv. I. þm. S.-M. (SvÓ) beindi til mín
nokkrum velvildarorðum. hefði jeg ekki
látið þá Sirenu hafa áhrif á mig; en úr
því að jeg er nú staðinn upp, ætla jeg að
víkja til hans nokkrum orðum. Hann var
að þakka mjer fyrir, að jeg hefði stutt
hans tillögur. Eru það engin undur, ef
hann hefir flutt einhvern, tíma rjett mál,
og hafa honum eflaust þótt góð rök mín
fyrir máli sínu. En svo telur hans almætti
sig geta staðið upp á eftir og lýst yfir
ágæti þeirra. En jeg þykist vita, að þessi
ræða háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) eigi aðeins að vera undirbúningsræða undir næstu

kosningar, því með því geta kjósendur þar
eystra lesið, hve vel hann hefir haldið til
haga hagsmunum fjórðungsveldisins, og
hvílíkur garpur hann er á þingi að sjá
borgið hagsmunum landsins, þótt undan
sjeu skildir Sunnlendinga-, Vestfirðingaog Xorölendingafjórðungar. Ætlar hann
sjer nú að ljóma þar austur frá fyrir
það, sem hann veittist að mjer og Alafossverksiniðjunni. Dró hann þá ályktun
af því. að eigandi liennar á nú erfitt um
fjárhag, að fyrirtækið væri á fallandi
fæti. En Álafossverksmiðjan mun vera það
eina. sem liefir borið sig af fyrirta'kjum
eiganda hennar. IIv. þm. (SvÓ) gerðist nú
svo skarpskygn, að hann þóttist geta sjeð
í gegnum ræðu mína, að það, sem fyrir
mjer vekti með tillögunni um lánveitinguna til klæðskerans, væri það, að hjálpa
Islandsbanka. Er þetta svo spaklegt, að
vcrt er, að eftir því sje tekið. Fvrst á nú
allur minn hagur að standa á því, hvort
Islandsbanki tapar nokkrum krónum eða
ekki, og til þess að koma í veg fyrir það.
að bankinn tapi, fer jeg þessa krókaleið.
Er þetta svo viturlega hugsað hjá háttv.
þm„ að ætla mætti. að Njáll hefði flutt sig
úr Rangárvallasýslunni og sest ab austur
á fjörðum. Jeg vil því hressa háttv. þm.
fSvÓ) með því, að nokkrir af háttv. þdm.
liafa tjáð mjer, að þeir væru fylgjandi
þessari till. minni. og mun háttv. þm. ekki
gcta talið suma þeirra óspara á landsfje.
Hirði jeg ekki að nefna nöfn þeirra nú,
en vona, að háttv. þm. fái að sjá það við
atkvæðagreiðsluna. Þá kem jeg að því, hve
mikill sparnaðarmaöur þessi háttv. þm. er.
Fer hann fyrst fram á, að veittar verði
200 þúsund krónur til glæfraverksmiðju
á Reyðarfirði, sem ekki einungis er alveg
óþörf, heldur einnig stórkostlegt fjárhættufvrirtæki. Þá vill þessi röksemdajarðvöðull fá 45000 krónur til búnaðarsambanda,
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til þess að kaupa fyrir vjelplóg. Var það
eitt af því kringilegasta, sem fram kom í
ræðu hans, er hann nefndi Magnús bróður
minn í því sambandi. Að vísu var það
rjett gert af honum og hyggilega að vísa
til sjer betri manns. Veit jeg vel, að þótt
Magnús bróðir minn yrði einna fyrstur
manna hjer til þess að benda á nauðsynina til að fá þessa plóga og aðrar jarðræktarvjelar inn í landið, þá myndi hann
nú leggja á móti slíkum kaupum, þar sem
tveir plógar eru fvrir, sem fullnægt geta
þörfunum. (BH: Þá er hann nýbúinn að
skifta um skoðun). Þótt þessi háttv. þm„
sem innskotið gerði, ætli sjer að ganga í
lið með háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ). þá
mun honum sóknin því ver ganga. sem
fleiri slíkir viðbætast.
Auk þess er það ekki nein smáræðisfúlga, sem þessi mentafrömuður þeirra
Austfirðinganna ætlar sjer að veita til
barnaskólabyggingar á Nesi í Xorðfirði.
Á ríkið að lána til þessa eina smáskóla
25000 krónur. Jeg veit ekki, liversu mörg
þorp eru til á öllu landinu, en ekki mun
ofreiknað, þótt þau sjeu talin 50. Yrði
þá fjeð, sem ríkið þyrfti að lána til bainaskólabygginga í þeim 1250000 krónur, cf
öll ættu að njóta jafnrjettis við þetta þorp,
sem lagt er til, að lánið fái. Þegar við
þetta bætist jarðvöðulslánið og ullarflókarnir, nemur það samtals hálfri annari
miljón, sem þessi sparnaðarmaður ætlar
sjer að krækja í úr landssjóði. Auk þe.ss
vill hann láta ríkið veita þessum barnaskóla 6000 króna beinan styrk. Yrði það
þá 300000 krónur, sem ríkið ætti að veita
beinlínis til barnaskóla í sjávarþorpum.
Má segja, að þetta sje spaklega haldið á
landssjóðsfje : Allar fjárveitingarnar óþarfar, og flestar beint skaðlegar atvinnuvegunum.

En það er meira blóð í kúnni, því svo
spyr háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) háttv. 1.
þm. Árn. (EE) að því, hvort hann vilji
nú ekki líka fá sjer þessar 180000 kr., sem
sá háttv. þm. fer fram á til verksmiðju
hjer á Suðurlandi. Ætlar hann sjer að
bæta henni við þá litlu fjárhæð, sem hann
áöur var búinn að sækja um. Óska jeg, að
háttv. þm. nýtist vel þessi ræða og áhrif
hennar á landsfólkið. og get jeg mjer til,
að frægð hans verði eigi lítil, þegar upp
er staðið.
Að svo mæltu sla* jeg botn í þetta, en
læt þó um mælt, að enda þótt jeg liafi ekki
lesið nál., þá er það ætlun mín, að háttv.
1. þm. S.-M. (SvÓ) hafi rangfært það
mjög, er hann tilfærði úr því í ræðu
sinni, og það þá vísvitandi. Mun hann
hafa ætlast til, að við, sem ekki höfðum
lesið nál., ætluðum að þetta væri skoðun
nefndarinnar. Yona jeg, að einhver úr
háttv. fjvn. verði til að lagfæra þetta.

Þorsteinn Jónsson: Jeg hefi ekki komið fram með neinar brtt. til nýrra fjárveitinga við fjárlagafrv. Jeg bjóst við, að
háttv. þm. mundu láta sjer hægt með að
koma fram með slíkar tillögur, en önnur
hefir þó reyndin á orðið, og eru nú þegar margar af slíkum fjárveitingatillögum
samþyktar til 3. umr. Jeg sje mjer því
ekki annað fært en að koma með brtt. við
3. umr., þar sem jeg fer fram á fjárveitingar, sem eru fult eins rjettmætar og margt
af því, sem nú þegar hefir verið samþykt.
Jeg þarf ekki að bæta miklu við þær
umræður, sem orðnar eru um fjárlögin og
brtt. þær, sem fram hafa komið við þau.
Þó ætla jeg mjer að minnast á nokkur
atriði.
Það er þá fyrst tillaga um styrk til fyrverandi barnakennara Árna Theódórs Pjet53*
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urssonar. 500 kr. á ári. uns liann fæ/ einlivern starfa aftur hjá stjórninni. Eins og
háttv. þingdm. er kunnugt. sendi þessi
maður til síðasta þings kvörtun yfir því.
að hann liefði orðið liart úti af völdum
stjórnarinnar. þar sem honum hefði ekki
ve>ið veitt kennarastaða, er hann lmfði
gegnt um '25 ára skeið. Ilæstv. stjórn rannsakaði málið. og kom það nú fyrir fjvn..
sem sendi það svo mentamálanefnd til
umsagnar. Athugaði mentmn. málið og
lagði til. að Árna yrðu veittar þessar 500
krónur. Ástæðurnar til þess voru þær. að
hann var búinn að vera kennaii við lítil
laun í hálfan þriðja áratug og hafði slitið kröftum sínum við það starf. Er, því
ijóst. að hann hef'ir liaft talsverðan áhuga
fyrir því starí'i. Annað mál er það. að
deilt hefir verið um, hversu heppilegur
kcnnari hann hefii verið. og hafa margir
sett út á hann. Hefir liann verið óreglumaður, sjer.staklega á síðari árum. og er
það af þeim orsökum. að liæstv. fyrverandi
stjórn veitti lionum ekki þennan starfa
aftur. enda góður maöur. sem sótti á móti
honum. Er það ljóst af skjölum þeim, <-r
fyrir lig'gja. að hæstv. fyrverandi stjórn
hcfir ekki bcitt hann neinum órjetti. þar
í ?m satt mun vera um óreglu hans. Stjórnin verður að fara varlega í það að veila
óreglumönnum störf. Segja má nú ef +i!
vill. að þessi niaður sje ekki verri en
margir aðrir. sem í embiVttum sitja. en
því rr engin hót ma-landi fyrir því. Orsakirnar til þess, að nefndin ma-lir með
styrkvcitinguuni, eru eingöngu vegna þess,
hve lengi maður þessi hefir gegnt starfinu, eins og jeg hefi áður tekið fram.
Iláttv. fjvn.oiðar þannig tillögu sína.
að hann haldi styrknum. uns stjórnin veitir honum starfann aftur, eða annan svipaðan. Lítur því svo út. sem hv. fjvn. hafi
álitið. að stjórnin hafi ekki gert rjett, er

hún veitti Árna ekki stöðuna. Sje svo, að
hv. nefnd álíti þetta. er það alls ekki rjett
hjá henni. Fyrir því ætla jeg mjer að bera
fram tillögu um, að hann fái að njóta
þes.sa 500 kr. styrks alla æfi. Jeg vil ekki.
að nokkur stjórn fái áimeli af því, að hiin
vill ekki setja óreglumann i embætti. Jeg
gct líka tekið það fram. að Árni Th. Pjetursson nmn ta-plega geta tekið að sjer
kinslu f'ramvegis. sökum sjóndepru. Er
mjer kunnugt um. að hann varð nýlega að
láta af oddvitastörfuin af þeim orsöku.m,
og mun því alls ekki rjett. af þeirri
á“tæðu. að veita honum kennarastöðuna
aftur. Vona jeg því. af þeim ástæðum,
scra jeg hefi talið. að brtt. mín verði samþykt.
Þá vil jeg minnast á brtt. hv. 1. þm.
S.-M. (SvO) við 21. gr. fjárlaganna. Er
þá fyrst lán til stofnunar klæðaverksmiðju
á Reyðarfirði. Er mjer persónulega kunnugt utii. að mjög inikill áhugi er fyrir
þessu þar ey.sti a. Er líka Fljótsdalshjerað
eitt besta fjárræktarhjerað landsins, og
a-tti öllum að vera ljóst, hve mikill gróði
það væri landinu. að öll ull þaðan væri
unnin hjer, en va*ri ekki send út óunnin.
sem verið hefir. Finst mjer líka. að ef þeir
þar evstra geta safnað saman 400000 krónum til þessa fyi irtækis, þá lýsi það svo
miklum áhuga. að Alþingi slandi sig
ekki við að neita um lánið. Það hefir
verið deiit uin staðinn. þar sem verksmiðjan a-tti að vera. Fyrir mjer er það ekki
neitt aðalatriði. en jeg álít heppilegra. aö
Alþingi fari ekki að staðbinda það. hvar
verksmiðjan eigi að vera. Best að Austfirðingar ráði því sjálfir. Jeg ætla. að ef
sundurlyndi mikið yrði út af því, væri
ekki úr því hætt með því að ákveða staðinn í lögunum. Það yrði fremur til að
blása í eldinn. Við þingmenn X.-M. niunum
því koma með brtt. við 3. umr.. um að
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í stað „á Reyðarfiröi" komi ,.á Austurlandi‘‘, en samþykkjum liðinn eins og
hann er til 3. unir.
Þá er næsti liður, um lán til Búnaöarsambands Austurlands, til þess að kaupa
jarðvöðul. Er þetta rlveg í samræmi við
það, sem, áður hefir gert verið. Þingið
hefir veitt lán til tveggja slíkra vjela áður, og hlaut Xorðlendingafjórðungur aöra.
Hefir þingið með þessu gengið inn á þá
braut að veita lán til kaupa á slíku verkfæri í hvern fjórðung. Er brýn þörf á því.
aS bændur fái lán til verkfærakaupa.
Þá er seinasta hrtt., um 25000 króna lán
til byggingar barnaskólahúss á Xorðfirði.
Mig undrar, að háttv. 1. þm. S.-M. (SvD)
skuli koma með till. í þessu formi. því
hún fer vissulega alt of hógværlega í sakirnar. Aður. meðan barnakensla var talin
nauðsynleg, var það venja þingsins aS
veita styrk til skólahúsbygginga minst
þy hluta. Þar sem gert er ráð fyrir, að
þetta hús muni kosta 50—60 þús. kr.. þá
hefði ríkissjóður átt að veita 17—20 þús.
kr. styrk til byggingarinnar. Enda þótt
minni upphæðir hafi þurft áður til að
byggja hús, þá hafa þau hækkað í verði
sem annað, svo að nú verður að veita
hærri styrk en áður. ef í samræmi á að
vera.
Ilv. þingmaður Dala. (B.J) taldi. að ef
þetta lán yrði veitt og eins styikurinn til
sama skóla, þá yrði ríkið að gefa 300000
kr. og veita lþj miljón kr. lán til annara
landshluta til samskonar bvgginga. Vildi
hann á þennan liátt gera lánið ægilegt í
augum háttv. þdm. Ætla jeg, að margar
þær fjárveitingar, sein háttv. þm. Dala.
(BJ) hefir barist fyrir fyr eða síðar, sjeu
óþarfari. Hann gerði ráð fyrir 50 þorpum, er samskonar skóla þvrftu að byggja.
En Xorðfjörður er stærsta þorp hjer á
landi nú, er ekki hefir bæjarrjettindi. Hefir

það vaxið meira nú á síðari árum en flest
kauptún önnur, og er því mikil þörf á
þessu láni. Yið þennan útreikning þingmannsins er það og að athuga. að mörg þoip
landsins liafa þegar nægilega stór barna'-kólahús. Get jeg ekki ímyndað mjer. að
þingið fari að fella svo hógværa tillögu.

Magnús Kristjánsson: Það er 18. brtt.
á þskj. 292, sem jeg ætlaði að fara nokkruin orðum um. Eins og mönnum er kunnugt, hefir aðstreymi til kaupstaða og kauptúna aukist mjög á síðustu árum, og það
svo. að til vandræða liorfir. Ilefir af því
leitt atvinnuskort í kaupstöðunum á veturna, en skort á vinnukiafti í sveitum.
Er nú fyrst spurning um, hvort Alþingi
álíti, að því beri skylda til að reyna að
ráða bót á þessu ástandi, og ef svo er,
verður að atliuga. liver ráð sjeu líklegust
til þess. Jeg geri ráð fyrir. að þýðingarlaust
sje að gera sjer von um að beina straumnum í rjettan farveg og að fólkið snúi aftur
— það á víst ekki við að segja til jarðarinnar. en þá til sveitanna. En þá virðist
mjei mjög mikilsvert. ef unt er að gera ráðstafanir til að hjálpa fólki. sem þegar hefir
safnast saman á þessum stöðum. til að
bjarga sjer á sómasamlegan hátt. Líklegasta leiðin er. að sem flestir geti átt ráð
yfir jarðspildu til ra-ktunar, þar sem garðrækt og grasrakt gæti þrifist. Svo sem
kunnugt er, hefir áður staðið í fjárlögunum lítilsháttar upphæð í þessu skyni, en
hún er svo hverfandi lítil. að óluett er að
segja, að hún liefir ekki koniið að neinu
gagni, svo teljandi sje. Því höfum við liv.
2. þm. Reykv. (JB) borið fram þessa brtt.,
svo að þessi fjárveiting gæti komið að einhverjum notum, þótt hún sje mikils til
of lág.
Það þarf ekki að útlista. hver ávinningur yrði af því, ef slík jarðrækt gæti
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aukist og orðið nokkuð almenn. ÞaS hefir
komið í ljós, að þau kauptún, sem best
standa að vígi í þessu efni, eru sjálfbjarga
öðrum fremur. Ollum mönnum er ljóst, aö
mörg eru þau heimili, sem ekkert hafa að
treysta á neina eins manns vinnu, og er
það valtur grundvöllur til að tryggja afkomu heillar fjölskyldu. En þar sem menn
hafa komið sjer fyrir á þann hátt að eiga
ræktaða landspildu, geta þeir betur bjargast, ef veikindi eða önnur óhöpp tefja
þá frá vinnu. Þetta er ofurskiljanlegt,
þegar þess er gætt, aö einmitt kvenfólk
og unglingar geta int af höndum mikið
starf í þessu skyni. Og enn fremur geta
heimilisfeður að jafnaði lagt talsverða
vinnu í þetta, sjer að kostnaðarlausu, í frístundum sínum eða þegar önnur vinna
fæst ekki. Jeg hefi hugsað mjer, að væri
alment litið svo á, að hjer væri leið til
að bæta úr þessu ástandi, ættu bæjar- og
sveitarfjelög að vera svo víðsýn, að þau
tækju að sjer að undirbúa landið, brjóta
það og jafna, en leigðu síðan með aðgengileguin kjörum þeim mönnum, sem
treystandi væri til að rækta það til fulls.
En þó að þessum skilyrðum sje fullnægt, vantar enn fje til girðinga og áburðarkaupa. Þess er ekki að vænta. að bláfátækir menn geti lagt meira af mörkum
en vinnu sína. Mönnum kann nú að þykja,
að hjer sje gert æðistórt stökk, þar sem
farið er fram á að veita í þessu skyni allniiklu hærri upphæð en áðui'. En við
nánari athugun býst jeg við, að það komi
í ljós, að upphæðin sje fremur of lág en
of há. Einungis 25 heimili vrðu þessarar
hjálpar aðnjótandi á ári hverju, og kæmu
þó ekki nema 800 kr. á hvert. Jeg get ekki
sjeð. að upphæð sú, sem stendur nú í
fjárlögunum, sje til nokkurs gagns. Mætti
segja, að eins gott væri að afnema hana
jneð öllu, ef menn geta ekki fallist á að

breyta til í þá átt, sem till. okkar fer fram
á. Jeg get búist við þeim mótmælum, að
þessi litla upphæð, sem hefir verið heimiluð hingað til, hafi ekki verið notuð öll,
en jeg get geymt mjer að svara þessu,
þangað til sú inótbára keinur fram.
Jeg býst við, að öllum komi saman um,
að fjárlagaumræður sjeu nauðaleiðinlegar,
og mun það koma til af því, að menn vaða
úr einu í annað og grípa niður á óskyldum efnum. Svo fer fvrir mjer, að jeg
verð að snúa mjer að öðru atriði, sem er
lítilvægt að vísu, en því smáa verður að
sinna jafnt sem því stóra.
Það er 87. brtt. fjvn., um 200 kr. styrk
til Guðmundar Jónssonar, fvrrum bæjarpósts á Akureyri, sem jeg vildi víkja
nokkrum orðurn að. Hæstv atvrh. (KIJ)
hefir þegar lagt þessari brtt. liðsyrði, en
jeg verð að segja, að jeg hafði búist við,
að hann myndi ef til vill kveða dálítið
fastai' að orði en hann gerði. Jeg býst við,
að þetta stafi af því, að hann hafi ekki
næga kunnugleika á þessum manni, enda
setti liann þetta í samband við annað atriði, er jeg vil minna-st lítillega á.
Hæstv. atvinnumálaráðherra gerði þá
almennu athugasemd, að hann væri því
mótfallinn, að póstar fengju eftirlaun eða
ellistyrk. Það er sjálfsagt rjett, að ekki
mætti gera það að undantekningarlausri
reglu. En liins vegar verð jeg að halda
því frani, að eigi nokkrir starfsmenn landsins með rjettu heimtingu á, að þeim sje
sjeð fvrir nauðsynlegum framfærslustyrk
á elliárunum. þá eru það einmitt póstarnir. Það er hvorttveggja, að venjulega eru
laun þeirra lítil, og erfiðara starf er varla
liægt að hugsa sjer, ef það er vel ræ.kt
og samviskusamlega. Það er gagnslaust
fyrir póstana að líta til veðurs á morgnana eða gæta að loftvoginni, til þess að
sjá, hvernig muni viðra; þeir verða að
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fara út og halda ferð sinni áfram, hvernig
sem veður er, og leggja oft líf og heilsu
í hættu. Þessir menn eru því venjulega útslitnir miðaldra. Jeg verð þess vegna að
halda því fram, að þegar menn hafa þjónað þessu starfi í tugi ára, eru hnignir á
efri aldur og geta ekki gegnt því lengur,
beri ríkinu bein skylda til að sjá þeim fyrir sómasamlegri framfærslu á elliárunum.
Inn á þessa braut hefir nokkuð verið
gengið að undanförnu, en uppliæðirnar
eru svo smánarlega litlar, að þær koma
að litlu sem engu gagni.
Þá skal jeg víkja að umtalsefninu, en
það var till. um 200 kr. styrk til Guðmundar Jónssonar, fyrrum bæjarpósts á
Akureyri. Hann hefir gegnt þessu starfi
yfir 20 ár og hafði að byrjunarlaunum
200—300 kr., að jeg ætla, Starf þetta óx
með ári hverju, en launin hækkuðu lítið.
Eftir mörg ár komust þau upp í 600 kr„
og þar við sat lengi, og loks hafði hann
1200 kr. laun síðustu árin, sem hann
gegndi starfinu. Það er sannanlegt, að starf
þetta var svo umfangsmikið, að hann gat
enga aðra atvinnu stundað jafnframt. En
vegna þess, hve mikil sultarlaun bann
hafði framan af, var hann farinn að sætta
sig við þau laun, er hann hafði síðar.
Þessu starfi hefir hann gegnt mikinn
hluta æfi sinnar með stakri trúmensku
og árvekni, verið vakinn og sofinn í því,
enda nýtur hann almennrar virðingar
norður þar. Má kveða svo að orði, að hann
hafi gengið sig upp að knjám í starfinu.
Honuin vildi það óhapp til, að hann misti
heilsuna, og leitar hann því nú til þingsins hjálparþurfi. Það er svo um þessa
menn, er hafa slitið sjer út í þjónustu
hins opinbera, eru hnignir á efri aldur,
efnalausir og heilsulausir, að fvrir þeim
liggur oft ekki annað en sjálfsmorð eða
sveitin, og geri jeg ráð fyrir, að margir

sjeu svo skapi farnir, að þeir taki heldur
fyrra kostínn. Jeg skal svo ekki fjölvrða
um þennan styrk. Hjer er um svo afarlitla upphæð að ræða, að jeg trúi því ekki,
að nokkur sýni þá smámunasemi að leggjast á móti þessu.
Hjer hefir verið rætt um smávægilegar
styrkveitingar til nokkurra fjelaga, í því
skyni að efla viðkynningu og samstarf
milli vor og nágrannaþjóðanna. Jeg á hjer
við styrkina til Dansk-islandsk Samfund,
Xorræna fjelagsins og Dansk Kunstflidsforening. Jeg skal taka það strax fram, að
jeg álít alveg sjálfsagt, að þessar upphæðir fái að haldast eins og þær eru í fjárlagafrv. Mig furðar því stórlega á, að hv.
fjvn. skuli bera fram till. um að fella niður tvær af þessum stvrkveitingum. Jeg get
ekki sjeð neinar ástæður fyrir því. Þegar
um svo litlar upphæðir er að ræða, sje
jeg ekki, að þær geti haft nokkur áhrif á
fjárhagsástandið, en liins vegar eru þessar
fjárveitingar lítill kurteisisvottur og g \ ■
komið þeim, sem þeirra eiga að njóta, að
miklu liði. En í sambandi við þetta vil
jeg rifja upp fyrir mjer eitt atriði, sem
kom fyrir á síðasta þingi. Jeg veit ekki,
hvort á að kalla það mistök — það væri
víst kveðið of freklega að orði að kalla
það hneyksli — þegar þingið feldi styrkveitingu til fjelagsins Islendings, er vinnur að því að efla samstarf milli Vesturíslendinga og þeirra, sem hjer heinia sitja.
Þar sem jeg er þeirrair skoðunar, að rjett
sje að styrkja þau fjelög, sem jeg nefndi
áður, þá tel jeg enn æskilegra og nauðsynlegra að styrkja þetta fjelag. Jeg vil leyfa
mjer að beina þeim ummælum til fjvn., að
að hún taki þetta til íhugunar. Ef þetta
óhappaverk, er unnið var í þinginu í fyrra,
hefir ekki orðið til að kyrkja þetta fjelag í
fæðingunni, tel jeg sjálfsagt að gera yfirbót og veita því ekki lægri styrk en það

847

Lagafrumvörp samþykt.

848

Fjárlög 1921 (2. nmr. I Nd.).

fór þá fram á. Jeg vænti fastlega, aS hv.
fjvn. verði við þessuni tilmæluin, og ef
hún ber frain brtt. í þessa átt, tel jeg
víst, að hv. þm. hafi áttað sig svo á málinu, að þeir sjái, að afdrif þess á síðasta
þingi voru harla óheppileg og þinginu
til lítils vegsauka.

Stefán Stefánsson: Jeg á 2 brtt. við
þennan kafla, og víkur því svo undarlega
■við, að jeg býst við að taka þær báðar
aftur, og geri jeg það því hjer með. Eyrri
brtt. er á þskj. 292,XIII, um fjárveitingu
til Siglufjarðarbryggju. Jeg liefi íninst á
það við háttv. form. og frsm. fjvn.. livoit
nefndin s.je ekki fáanleg tii að taka þetta
mál enn betur til atliugunar. í sambandí
við þær tvær bryggjur. seni fjvn. hefir nú
tekið aftur brtt. sínar um. Jeg tek því
þessa till. aftur í þeirri von. að það ráðist svo, að jeg hafi hv. fjvn. nieð lienni
en eigi móti við 3. umr.
Onnur brtt. er á sama þskj., tölul. XV.
um sjóvarnargarðinn á Siglufirði. Jeg
þarf heldur ekki að ræða um þetta atriði, enda hafa hóttv. deildarnienn áður
heyrt, hvernig því máli lioifir við. Þar
sem luestv. stjórn hefir nú tekið þennan
lið upp í fjáraukalagafrv. fyrir 1923. er
hún leggur fyrir þingið, er það fremur
verk hæstv. stjórnar heldur en mitt að
berjast fyrir þessu ínáli.
Jeg vildi þá minnast á 2 brtt. hv. fjvn.
Ilin fyrri er nr. 82.XI. á þskj. 254, um
500 kr. styrk til Sæmundar Sæmuiidssonar, til viðurkenningar fyrír mannbjörg úr
sjávarháska. Jeg vil leyfa mjer að inælast
til, að hv. deild leggi þessari till. liðsinni.
Mjer er það í minni, þegar þessi alkunni
eyfirski sjógarpur koin langar leiðir norðan úr Ishafi með 12 manna skipshöfn, sem
talið var eða búist við. að farist lieföi, inn
á Eyjafjörð. Jeg nian eftir þeirri gleði

og þeim fögnuði, er varð um allan Eyjafjörð, þegar það einvalalið kom aftur
heilu og höldnu. Þessir nienn björguðust
einungis fyrir dugnað og framgöngu Sæniúndar, og tók liann ekki eyris þóknun
fyrir. Þessi maður liefir dvalið allan aldur sinn í Eyjafirði, en er nýfluttur til
Isaf'jarðar. Skihnmu eftir að liann fluttist þangaö, vann hann annað þrekvirki,
er bann bjargaði 6 mönnum úr sjávarháska. Mig furðar á því. hve lága upphæð hv. fjvn. ætlar þessum gamla garpi.
Mjer finst það næsta óviðeigandi, því að
þetta getur varla heitið viðurkenning
fyrir önnur eins þrekvirki eða happaverk.
Þá er brtt. 89,1 d. á þskj. 254, um að
heimila stjórninni að ganga í ábyrgð fyrir 50 þús. kr. láni til bræðranna Esphólín,
til þess að stofna tunnusmiðju á Siglufirði. Annar þessara bræðra. Hjalti Esphólín. er nýkominn frá Svíþjóð í þessum
erindtun. og fann liann mig að móli í
þingbyrjun. Ilafði liann keypt vjelar til
verksmiðjunnar í t'erðinni og fjekk kjarakaup á þeim. Var talið. að vjelarnar
mundu kosta 90 þús. kr., en í kostnaðaráætlun þeirri, seni liann hefir lagt fyrir
hv. fjvn.. eru þær reiknaðar á 50 þús. kr.
En jafnvel þó að vjelarnar fengjust með
þessuni mikla afslætti, er áætlað, að liúsin
og allar vjelar kosti alls 180 þús. kr.; er
því sýnilega um miklu meiri höfuðstól að
ræða en þá litlu lánsupphæð, sem farið er
fiam á. að ríkið ábyrgist. Þó skildist mjer
á þessum manni. að hann telcli sjálfsagt.
að ríkið tæki alla eignina að 1. veðrjetti
fyrir þessari ábyrgð.
Jeg flutti þetta mál í sjútvn.. og veitti
meiri hluti hennar því samþykki sitt og
sendi það álit sitt ásarnt umsókn bræðranna til hv. fjvn. Sú nefnd hefir tekið
svo í málið, að hún leggur til. að ríkið
áliyrgist 50 þús. kr., en í umsóknarbrjefi
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þeirra bræðra var farið fram á, að ríkið
tæki ábyrgð á 75 þús. kr. Jeg spurði hr.
Esphólín, hve lágri upphæð hann gæti
sætt sig við, að tekin væri ábyrgð á.
Kvaðst hann verða að sætta sig við, þó
ekki væri nema 40—50 þús. kr., en uppliæðin mætti þó helst ekki vera lægri en
75 þús. Hjer er því allverulega dregið úr
þeirri ábvrgð, sem óskað 'var eftir.
Til stuðnings því, hve arðvænlegt þetta
fyrirtæki er, vil jeg, með leyfi hæstv. forseta, lesa upp kafla úr umsókn bræðranna :
,,Með því að hafa verksmiðjuna í aðalsíldarstöð landsins þurfa útgerðarmenn ekki að Hirgja sig upp með tunnur, þar sem verksmiðjan sjálf birgir
sig upp með meðalafla fyrir augum.
og þar að auki getur hún altaf, ef útlit ér fyrir meiri afla, framleitt tunnur svo ört, að veiðin þurfi ekki að
stansa.
Það kemur oft fyrir. að þeir, sem
- eigi hafa af einhverjum ástæðum getað birgt sig upp með nægar tunnur,
hafa orðið að selja síldina, oft og einatt útlendingum, sem nægar tunnu
höfðu, með óhagkvæmum kjörum. Þetta
fyrirbyggist með tunnuverksmiðju á
staðnum.
Þegar tunnur eru keyptar frá útlöndum, vita menn vanalega ekkert um
gæði tunnanna fyr en kaup eru afgerð
og þær komnar til íslands. En tunnur
frá innlendrí verksmiðju geta menn
hæglega skoðað áður en þeir kaupa.
Þetta tryggir gæði tunnanna og þar
með síldarinnar.
Það má geta þess, að fyrir utan síldartunnur. sem auðvitað er aðalþáttur
starfseminnar. ætlum við einnig að
framleiða kjöttunnur eftir þörfum
landsmanna.“
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

Fleiri ástæður nefna þeir, svo sem það,
hversu mikill hagur gæti verið fyrir atvinnulítið fólk að njóta þessarar atvinnu
að vetrinum til, og sýna fram á í áætlun
sinni, að þeii muni greiða 90 þús. kr. í
kaup árlega, og helst á þeim tíma. sem
annars er um enga atvinnu að gera.
100 þúsund tómar síldartunnur álíta
þeir, að þeir geti unnið, og auk þess 30
þús. tómar kjöttunnur á 260 dögum, og
það þó með því að vinna aðeins að deginum. eða 10 tíma. Það er með öðrum orðum sýnilegt, að þeir geta með öllu fullnægt tunnuþörf landsmanna. Búast þeir
við að geta selt síldartunnuna á 6 kr. En
árið sem leið var hún seld á 8—9 krónur.
Munar það 2—3 kr. á tunnu. Kjöttunnan kostaði árið sem leið 17—18 krónur,
og er búist við. að hana megi nú selja að
sama skapi- ódýrari. Það er því ekki einasta mikilsvert fyrir sjávarútvegsmenn, að
þessi tunnusmiðja sje sett á stofn. heldur
og einnig fyrir landbændur. Þótt jeg sje
að vísu þakklátur háttv. fjvn. fvrir að
hafa lagt til, að ríkið ábyrgðist 50 þús.
kr. í þessu augnamiði, þá býst jeg samt
við. að hún hefði vel getað forsvarað að
mæla með 75 þús. króna ábyrgð, og hefði
mátt vænta þess, að háttv. deildarmenn
tækju þeirri till. vel. En hvað sem því líður, er jeg þakklátur hv. nefnd fyrir að
liafa Ijeð þessu þarfa fvrirtæki stuðning
sinn.

Sigurður Stefánsson:* Jeg skal ekki
lengja mikið umr.; þarf enda ekki að halda
neina kjósendaræðu.
Jeg er þakklátur hv. fjvn. fyrir, að
hún hefir tjáð sig samþykka brtt. minni
* SSt hefir ekki yfirlesið handrit skrifaranna að þessari ræðu.
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um að veita Hólshreppi greiðslufrest þann
og vaxtauppgjöf, sem þar er talaö um.
Það, að farið er fram á þetta, stafar ekki
af því, að hreppsbúa vanti viljann til að
standa í skilum, heldur af hinu, að þeir
geta það ekki vegna ófyrirsjáanlegs áfalls,
sem þeir hafa orðið fyrir. Áður en jeg
fór á þing, ljetu kjósendur mínir þá
ákveðnu ósk í ljós, að jeg fvlgdi hjer fast
fram, að skuldin yrði að mestu gefin
upp. Jeg svaraði því, aö mjer væri annað
tamara en að fara slíks á leit við ríkissjóðinn, og kvaöst ekki mundu ganga
lengra en beiðast greiðslufrests í 4 ár.
Býst jeg við, að þeir geri sjer þetta að
góðu, sem hjer er farið fram á. Þessi
hreppur skuldar nú um 60 þús. kr. Til samanburðar skal jeg geta þess, að það þótti
mikið, þegar Gullbringu- og Kjósarsýsla
skuldaði 90 þús. kr. En hvað er það fyrir
eina sýslu, samanborið við þessa upphæð
fyrir einn hrepp? Það bætist hjer svo við,
að mestur hlutinn af þessum 60 þús. kr. er
kominn í sjóinn, orðinn að eyðslufje, sem
liggur nú í þessum brimbrjót. 50 þús. af
því eru þannig komnar. Það getur því
naumast talist annað en sanngjarnt, að
þessi greiðslufrestur verði veittur um þessi
4 ár. Og jeg skal enn taka það fram, að
til þessa hefði aldrei komið, ef áfallið
liefði ekki orðið. Þá liefði hreppurinn
haldið áfram að borga af láninu, eins og
upphaflega var gert ráð fyrir.
Jeg sagði um daginn, að mjer líkaöi vel
flest af því, sem hv, fjvn. hefði gert, þótt
jeg væri annarar skoðunar en hún í eiustökum atriðum. Eitt af því, sem jeg finn
helst að hjá henni, eru þessar miklu Iánsheimildir, sem hún hefir veitt stjórninni.
Mjer er það satt að segja ekki Ijóst,
hvar hún ætlar ríkissjóðnum að fá alt
það fje, sem hún er hjer að ráðstafa. Jeg
íilít, — eins og nú stendur á, — að

það sje skakt af þinginu að fara langt í
þessum efnum. Það er blekking fyrir lánbeiðendur og blekking fyrir þjóðina. Þegar menn úti um land líta á þennan langa
lánshala í fjárlögunum, þá hugsa þeir
eðlilega svo, að ríkissjóöur sje ekki svo
haltur sem hann hinkri, úr því að hann
hafi alt þetta fje til að lána. Það verður
aö fara svo hjer sem annarsstaðar, að
reyna að sníða sjer stakk eftir vexti. Jeg
tek undir með hæstv. forsrh. (SE), er
hann gat um í dag, að hann vissi ekki,
hvar stjórnin ætti að taka alt þetta fje.
Jeg sá þá vantrúarsvip bregða fyrir á
andlitum sumra liáttv. þm. En svo er því
ekki farið um mig. Jeg er samdóma hæstv.
stjórn í þessu efni. Það mátti virðast
nægilegt, er háttv. fjvn. hafði bætt 200
þús. kr. gjaldamegin á fjárlagafrv. stjórnarinnar. En svo virðist, sem háttv. þm.
liafi ekki fundist svo. Þeir hafa bætt enn
við um 100 þús. kr. Mjer er nú spurn:
Til hvers á eiginlega að samþykkja þetta?
Er það ætlun þingsins, að stjórnin fari
aö taka ný stórlán? Ef það vildi standa
við þessar heimildir sínar, þá ætti þetta
svo að vera. Jeg hefði þó búist við, að
háttvirtum þm. kæmi saman um það, að
talsverður nauður yrði að að knýja til
þess, að farið væri að bæta við nýjum
lánum. Er síst hægt að sjá, að hagur
ríkissjóðsins sje mjög glæsilegur nú, er
hæstv. fjrh. (MagnJ) liefir ekki sjeð sjer
annað fært en láta hann eta upp landhelgissjóðinn í heimildarleysi. Eitthvað
þarf til að skila því fje aftur. Og verði
till. háttv. þnt. Borgf. (PO) oftan á, að
kaupa strandvarnar- og björgunarskip, þá
býst jeg við, að fækka taki krónunum í
ríkissjóðnum, nema tekin verði ný lán.
Þá mun varla veita af þessum 600 þús.
kr., sem luestv. fjrh. tók úr landhelgissjóðnum. Og jeg hygg, að þar verði til að
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koma aðrar og ef til vill þriðju 600 þús.
krónurnar, því ekki dytti ofan yfir mig,
þótt þetta landvarnar-, björgunar- og
skólaskip kæmi til að kosta á aðra miljón
króna. Það er vart að ætla, þegar maöur
athugar málið nánar, að hjer geti verið
um alvöru að ræða hjá hv. þm. Hjer við
bætist svo, að tekjuhallinn á fjárlögunum
kemur til með að nema
miljón. Það
virðist því, að öllu þessu athuguðu, lítil
ástæða til að fara mjög geyst í sakirnar
með að heimila lán úr ríkissjóðnum. Það
er aðeins til að blekkja þingið, blekkja
lánbeiðendur og blekkja þjóðina.
Jeg skal svo ekki lengja umr. frekar og
iáta þetta verða mín síðustu orð við þessa
umr. fjárlaganna.
•
Jón Baldvinsson: Það var útbýtt hjer
fyrir stuttu síðan blaði nokkru, sem mun
liafa átt að vera brtt. við brtt., og mun
ætlast til, að þetta komi hjer til atkv. Nii
virðist mjer sú till. ekki vera úr garði
gerð samkvæmt þingsköpunum, þar sem
hún er ekki prentuð, og vildi jeg leyfa
mjer að skjóta því til hæstv. forseta, iivort
till. geti komið til atkv.
Jeg ætla svo aðeins að drepa með örfáum orðum á nokkur atriði.
Jeg skal þá fyrst geta um lán það til
Gerðahrepps, sem mælt er með af háttv.
fjvn. Jeg mun greiða atkv. með því, en
þó ekki af sömu ástæðum og hún, eða
minsta kosti ekki að öllu leyti. Það atriði, sem hefir mest að segja í mínum
augum, er þetta, sem háttv. frsin. (MP)
gat ekki um. Stendur það þó í sama
brjefinu, sem hann vitnaði í, og skal. jeg,
með leyfi hæstv. forseta, lesa það upp.
Það hljóðar svo:
„Að fjöldinn af bændum hjer seldu
þann litla fisk, sem þeir áttu, kaup-

mönnum, sem ekki hafa getað borgað
nema að nokkru leyti og útlit fyrir, að
aldrei geti borgað sumt.“
Það er þetta, sem jeg býst við, að sje
ekki hvað síst orsök þess, að svo þröngt
er nii í búi hjá þessum hreppi. Vildi jeg
aðeins taka þetta fram, til að láta það
sjást, að það er ekki af þeim ástæðum, er
hv. frsm. tók fram, að jeg greiði atkvæði
með þessum styrk.
Þá er það styrkurinn til Piskifjelagsins.
Hv. fjvn. hefir komið fram með till. um
60 þús. kr., og hefir hún í því tekið upp
till. háttv. sjútvn. Hv. þm. Borgf. (PO)
hefir nú gert grein fyrir því af hálfu hv.
sjútvn., hvernig hún hugsar sjer, að
styrknum sje varið. En í sambandi við
þessa fjárveitingu get jeg ekki stilt mig
um að láta í ljós óánægju mína yfir störfum formanns Fiskifjelagsins. Vil jeg þar
sjerstaklega skírskota til afstöðu hans til
steinolíuverslunar ríkisins, og hve sú afstaða hans, sem fulltrúa sjávarútvegsins,
sjerstaklega mótorbátaútvegsins, er óviðeigandi, þar sem hann bersýnilega er að
tala máli hins illræmda steinolíufjelags,
sem mesta bölvun hefir gert íslenskum
bátaútveg. Vildi jeg taka það skýrt fram,
að það er síst að skilja sem verðlaun fyrir
þá framkomu hans, að styrkurinn verður
nú liækkaður.
Jeg skal til árjettingar bæta því við, að
það er ekki jeg einn, sem geri lítið úr
starfsemi þessa manns. Einn af helstu
bankastjórunum hjer hefir nýlega tekið 1
þann strenginn, þar sem hann telur starfsemi Fiskifjelagsins mjög lítils virði, og
þá auðvitað fyrst og fremst forseta þess.
Ilefi jeg ekki gefið injer tíma til að lesa
langloku þá, sem forseti Fiskifjelagsins
hefir svarað aðfinslum hans, enda býst jeg
varla við, að hún sje þess verð.
54*
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Þá hefir liáttv. fjvn. ætlast til, að Sláturfjelagi Suöurlands verði veittur 40 þús.
kr. styrkur til að koma lijer upp sútuna:verksmiðju. Sá styrkur mun vera einn sá
liæsti, sem veittur liefir verið til einstaks
manns eða fjelags, og verð jeg að segja
það, aö þótt fyrirtækið sje í sjálfu sjer
gott, þá er spursmál, hvort það gæti ekki
eins blessast, þótt ekki væri veittur svo
hár styrkur til þess. Mjer finst satt að
segja, aö þingið hefði átt að láta sjer
nægja lánsheimildina. og henni sje jeg
ekkert á móti. Þess má vænta. að þett >
veröi mjög arösamt fyrirtarki, og er því
varla ástæða til að styrkja það með svo
stórkostlegu fjárframlagi. Það rná ekki
líkja þessu saman við fyrirtæki. sem varða
almenningsheill, en geta samt ekki gefiö
rekstrarmönnunum viðunandi arð. Það er
alt öðru máli að gegna, þótt ríkið styrki
þau. Þá leiö gæti jeg líka vel gengið inn
á, aö ríkiö keypti nokkurn hlut í þessu
fyrirtæki og styrkti það á þann hátt. En
þetta finst mjer of langt gengið. að veita
svo mikinn stvrk. Jeg get annars tekið
undir það með háttv. þm. X.-ísf. fSStk
að mjer finst nokkuð langt gengið í öllum þessum ábyrgðum og lánsheimildum
ríkissjóðsins. Slíkar ábyrgðir eru ekki ávalt
hættulausar fyrir ríkissjóðinn. Skal jeg t.
d. minna á Álafossábyrgðina, sem hljóðaöi
upp á 200 þús. krónur og samþykt var af
þinginu í fyrra. Mörgum mun nú þvkja
tvísýnt, að ríkissjóöur hefði fengið þar
fje sitt aftur. Og er það ekki þinginu að
þakka, heldur stjórninni, að ábyrgð var
ekki tekin á þessu fje. Gæti svo hugsast,
að eftir svo sem eitt ár þættu sumar þær
ábyrgðir, sem menn fvlgja nú sem fastast, ekki áhættuminni.
Þá hefir háttv. fjvn. komið fram með
till. um það, að 10 þús. kr. verði varið
til markaðsleitar erlendis. Hæstv. atvrli.

vill hækka þessa upphæð upp í 20 þús.
kr. Jeg er honum sammála um, aö það
verði ekki of mikið. Það er ekki einasta.
að hjei sje um feröakostnað þess manns
að ræða, sem er að leita markaðsins, og
er liann þo oft nægilega mikill. Ilann þarf
að hafa með sjer sýnishorn af vörunum.
Kosta ]iau bæði talsvert mikið og ekki síður flutningurinn. Jeg vildi aðeins minna
á þetta. af því að háttv. þm. Dala. (BJ).
sem talaöi annars ítarlega um þetta, ljet
þess ekki getið.
I eldhúsdagsumræðunum gerði jeg fyrirspurn um það til hv. atvinnumálaráðherra (KIJ). hvort það væri satt, sem
heyrst hefði. að stjórnin hefði gefið
verslunar- og kaupsýslumönnum stjórnarmeðmælabrjef til útl^nda, án þess, að
þeir þó á nokkum hátt væru erindrekar
stjórnarinnar eða landsins.
Hv. ráðh. gaf nú að vísu ekki skýrt
svar. en upplýsti þó. að hann hefði gefið
formanni
verslunarráðsins
meðmæli
stjórnarinnar til markaösleitar erlendis,
og hefði fyrverandi stjórn einnig veitt
sama manni slík meðmæli áður.
Með þessu svari hv. atvinnumálaráðherra (KIJ) er þá sannað það, sem jeg
spurði um, að stjórnin hefir veitt sín
meðmadi manni, sem ekkert tækifæri
hefir látið ónotað til þess að hnekkja
viðleitni ríkisins til þess að bæta úr
verslunarástandinu, og jeg efast ekkert
um, að hann hefir, með stjórnarmeðmæli
upp á vasann, gert hið sama erlendis,
og mundi auðvelt að færa dæmi að því.
Það kostaði landiö ekki einn eyri að
gefa þessi meðmadi, upplýsti hv. ráðh.
En liann skýrði ekki frá því, hvaða
gagn landið hefði haft af þessu. En
háttvirtur ráðherra hjóst við, að maöurinn
hefði haft gagn af þessu sjálfur. Það
er nú víst enginn í vafa um þaö, að slík
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meðmæli eru t. d. ágætur læknisdómur
til að græða brunasár á gómunum, sem
komið hafa við þátttöku í síldarbraskinu mikla hjema á árunum.
En fyrst þessi maður gat fengið þetta
meðmælabrjef, án þess að hafa nokkurt
erindi fyrir landið, þá get jeg hugsað
mjer, að margir fleiri heiðursmenn muni
fram koma. sem telji sig líka ciga rjett
á stjórnarmeðmælum til markaðsleitar.
Og jeg sje ekki, hvernig stjórnin getur
neitað öðrum um þetta sama, sem jeg tel
raunar alveg óhafandi. að veitt skuli
hafa verið.
Þá er brtt. frá háttvirtum þm. Bo gf.
(PO), að jeg ætla á þskj. 292, um að
gera Eyrarfoss í Laxá í Svínadal laxgengan. Þetta er lítil upphæð, en er ætluð til þarflegra hluta. Það ætti að gera
mikið að því að auka laxveiðina, t. d.
með klaki, lagfæring fossa, eins og hjer
er verið aö ræða um. o. m. fl. En jeg
vil skjóta því til allra bænda. sem þetta
mál snertir — og þá hátt.v. þm. Borgf.
sjerstaklega — að athuga það. að sjeð
verði um, að bændrr. sem næst búa við
smáár. sem lax gengur í, — eins og t. d.
þessa á, — hirði ekki með þverlagningu
alla veiði. sem upp í ána gengur. því
þá gæti svo farið. að þeir geri gagnslausar allar umbætur. sem gerðar hafa
verið. og þetta því aðeins orðið kostnaður einn.
Það er rjett. sem hv. þm. (l’O) sagði.
að þetta verk vrði til hagnaðar fyrir
ríkissjóð, en hann gat ekki um hitt. að
uærliggjandi sveitir hafa hag af þessu,
er þeim er heimilt aö lögum að leggja
útsvar á þá menn. sem koma þarna til
að skemta sjer við veiði.
A-ð lokum ætla jeg að minnast á einn
lið í brtt. fjvn. Það er liður 88, e., lánveitingin til Skeiðaáveitufjelagsins, sem
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ætlast er til, að veitt verði til 20 ára
með
vöxtum, en þó vaxtalaust
fyrstu tvö árin.
Mjer er nú sagt, að þetta fyrirtæki
hafi algerlega mishepnast; að kostnaðaráætlun
vegamá'lastjóra hafi farið
margfaldlega fram úr áætlun, og er það
því vart undarlegt, þótt þeir bændur,
sem hjer eiga hlut að máli, fái nú alls
ekki undir risið. Til dæmis var ekki í
kostnaðaráætluninni gert ráð fyrir stórri
hraunklöpp. sem gerði verkið margfalt
dýrara.
-Teg nota tækifærið til að víta alment
þær áætlanir, sem verkfræðingarnir gera
fyrir landið og sveitar- og bæjarfjelög.
Það er og ástæða til að minnast á það,
bvc þessir heirar, verkfræðingarnir. eru
uppástöndugir. þegar þeir gera áætlanir
sínar og einhverjir. sem þeir álíta leikmenn í þeim fræðum. vilja liatfa hönd í
bagga með þeim. Þá segjast þeir ekki taka
á sig neina ..ábyrgð*’ á verkinu, nema
þeir fái öllu að ráða. En hvernig gefst
hún nú þessi ábyrgð þeirra verkíræðing:>nna? Það mun alls ekki vera ætlast til.
að vegamálastjóri beri ábyrgíina fyrir
þessa áætlun. sem nú var nefnd, og ekki
heldur verkfræðingurinn. sem g-erði áætlaniinar um brimbrjótinn í Bolungarvík.
Xei. þeir bera alls ekki ábyrgðina. — það
cru sveitar- og b.ejarfjelögin og ríkissjóður. sem borga.
Þá verð jeg að víta það. að vegamálastjóri hefir mjög oft gert sig sekan í því
að lirinda mönnum frá atvinnu af pólitískum ástæðum. Þekki jeg ein 2—3 atvik í
þessa átt. Þetta bið jeg hæstv. atvinnumálaráöherra, sem er húsbóndi hans, að
flytja honum. svo að þetta komi ekki oftar
fyrir.
Jeg verð að játa, að jeg líklega verð að
samþykkja styrkinn til Skeiðaáveitunnar,
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enda þótt jeg álíti þetta geta orðið hefndargjöf þeim mönnum, sem hlut eiga að
máli. En allra líklegast er þó, að þetta
lendi að síðustu á ríkissjóði.
Jeg þarf ekki að fara mörgum orðum
um brtt. okkar hv. þm. Ak. (MK) ; hann
mælti svo vel með henni, að jeg þarf þar
ekki neinu við að bæta. Þetta miðar að
því að auka ræktun landsins og er til að
ljetta undir með fátækum mönnum í
kaupstöðum, sem vilja taka land til ræktunar.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg er
hjegómagjarn, eins og liæstv. forsætisráðherra sagði í gær. og langar mig því til,
að háttv. þingmenn sjeu viðstaddir meðan
jeg tala. Mjer er ekki þörf að svara svo
mjög aðfinslum til nefndarinnar. því að
það er næstum svo, að jeg hefði ástæðu
til að standa upp og hneigja mig fyrir
því óskapa þakklæti, sem til liennar hefir
verið beint, því það hafa mest verið þakkarorð. sem til nefndarinnar hafa verið
töluð.
Fvrst og fremst ætla jeg að snúa mjer
til hæstv. atvrh. (KIJ), því jeg held jes
hafi ekki neitt, sem nemur, að tala við
hæstv. forsrh. (SE).
Um styrkinn til Dansk Kunstflidsforening hefi jeg tekið það áður fram, er jeg
gerði grein fyrir ástæðum nefndarinnar
um að liðurinn fjelli niður, að jeg álít
það ekki geta átt sjer stað að styrkja
danskt fjelag til þessara hluta. Þar við
bætist það, sem hæstv. atvrh. (KIJ) hefir
sagt, að stúlkur gætu fengið þessa kenslu
hjer heima.
Þegar jeg athuga fvlgiskjöl þessa má’s
betur, er jeg hissa á því, að stjórnin skidi
hafa tekið þennan lið upp í frv. sitt, þvi
hún hlvtur að hafa lesið skýrsluna um

þessa starfsemi fjelagsins og skóla þess.
Þar er sagt, að dansk-íslenska fjelagið,
sem veittur var styrkur í gær af misskilningi eins þm., hafi styrkt þetta fjelag; og
til þess að háttv. þm., sem ekki hafa lesið þessa skýrslu, geti fengið dálitla hug
mynd um, hvað það er, sem kent er nemendum á þessum skóla, ætla jeg að lesa
þar upp nokkur atriði úr skýrslu fjelagsins (Dansk Kunstflidsforening) :
,.Það var haldið sumarnámsskeið frá
1. jiiní til 1. okt. fyrir 8 fátækar stúlkur frá Islandi, Fœrey.juin, Greenlandi
og Sutfur-Jótlandi.“
Síðar er sagt frá tilgangi þessarar
mentunar. sem veitt er á þessu námsskeiði.
Jeg les það á dönsku fyrst:
,,Dette aarlige Kursus har foruden
at være til Gavn gennem Uddannelsen
sin Betydning i national Henseende,
da der her i Modcrlandet ellers er taget
saa lidt Sigte paa den kvindelige Befolkning i de til Danmark knvttede
Lande i Forhold til, hvad der ydes
den mandlige Ungdom. Og dog holdes
Xationalfölelsen bedst vcdlige gennem
Kvinderne og Hjemmene.“
Þetta verður á íslensku svo:
„Auk þess, sem þetta árlega námsskeið er til gagnsemdar með náminu,
þá er það og mikils vert hvað þjóðemið
snertir, þar sem menn hafa hjer í
móðurlandinu tekið harla lítið tillit
til kvenþjóðarinnar í löndum þeim,
sem eru Danmörku áhangandi, í samanhurði við unga karlmenn. Og þó lifir þjóðernið best fyrir tilverknað kvenmannanna og heimilanna.“
Jeg held þess vegna, að það verði fleiri
en jeg og nefndin, sem verði hissa, ef Alþingi á sjerstaklega að fara að veita þessu
fjelagi styrk til þessara fræða. Hjer er
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ekki um þessa smáupphæð nje neinn sparnað að ræða, heldur miklu meira, sem væntanlega allir háttv. þm. skilja.
Hæstv. atvrh. (KIJ) gat þess, að sjer
þætti leiðinlegt, að farið væri að betla af
Dönum. Fjvn. datt alls ekki í hug, þó að
þessi styrkur væri feldur niður, að nokkur maður mundi grípa til þess úrræðis.
Jeg veit einnig, að háttv. þm. vilja heldur veita stúlkunum einhvern námsstyrk
en fara aö vísa þeirn inn á þá braut. sem
lijer var bent á.
Jeg kysi því helst, aö hæstv. stjórn lýsti
því vfir úr sæti sínu, aö þetta væri alt
sprottið af misskilningi, að þessi liður var
settur í fjárlögin, og að svo yrði ekki
meira um þetta rætt á Alþingi.
Þá ætla jeg að lvsa afstöðu nefndarinnar til till. háttv. þm. Mýra. (PÞ). Nefndin hefir ekki oröið sammála um þennan
lið; nefndarmenn eru ekki nógu kunnugir
til þess að geta með vissu um þetta dæmt.
en sumir þeirra hjeldu því fram, að þarna
væri ekki nægileg umferS til þess, að
bóndi þessi ætti rjett til styrks þess. sem
veittur er búendum við fjölfarna vegi eða
á fjallvegum.
Tillögu háttv. þm. Borgf. (PO) víll
nefndin mæla með, enda er hún ekká nýr
gestur hjer á þingi og hefir áður verið
þar allvel tekið. Sama er að segja um
brtt. hv. þm. V.-Sk.. — sem hann tók
aftur og rjett var að gera, eins og á stóS,
— að nefndin mælir með þessari beiSni.
Um brtt. hv. þm. Dala. (BJ). um eftirlaun tveggja presta, vil jeg geta þess. aö
þar hafa nefndarmenn óbundnar hendur,
hvernig þeir greiða atkvæöi. Enn er hv.
þm. Barð. (IIK) með ofurlitla till. urn
greiðslufrest á láni einnar sveitar í hans
kjördæmi, og þykist nefndin hafa gengiS
langt með því að fallast á 5 ára greiðslu-

frest. Sje jeg ekki, að það hafi neina þvðingu fyrir þennan háttv. þm. (HK) aS
keppa að því aS fá þennan frest lengdan
enn þá meir, enda hafa engir aðrir farið
fram á neitt þessu líkt; og er vel hugsanlegt, að á næstu 5 árum batnaði svo hagur
þessa sveitarfjelags, sem hjer á í hlut, að
óþarfi væri að lengja nú frestinn meira.
Þetta ætti því að nægja í svipinn. Jeg efast ekki um það, að hiS háa Alþingi muni
eftir 4 ár líta jafnsanngirnislega á þetta
mál og þaö hefir gert nú, og getur því
háttv. þm. verið óhræddur fyrir þessarar
sveitar hönd. ef þörfin verður þá jafnbrýn og hún er nú.
Jeg get þakkað samnefndarmanni mínum, hv. 1. þm. Árn. (EE). góðan stuðning og meðmæli meö ýmsum brtt. nefndarinnar. en jeg verð nú, því miður, í nafni
nefndarinnar aö mótmæla brtt. hans og
háttv. 2. þm. Árn. (ÞorlG), um tillagið til
þessarar ljósmóður á Eyrarbakka. (ÞorlG:
Þetta eru ekki eftirlaun). Háttv. 2. þm.
Árn. tekur fram, aö þetta sjeu ekki eftirlaun. en jeg man ekki betur en að þessi
brtt. sje gerð við 18. gr. frv., og þar eru
vanalega aðeins standandi upphæöir. (EE: Þetta er fremur ellistvrkur; en annars
ætti að vera sama, hvað þaS er látiB heita.
Nefndin ber hlýjan hug til þessarar stjettar, og amast því ekki við þess háttar smáviðurkenningum). Það er satt. að bæði
nefndin og allflestir háttv. þm. bera hlýjan hug til ljósmæðranna, eins og hv. 1.
þm. Árn. (EE) komst að orði, en þó vill
nefndin alls ekki setja þær á eftirlaun úr
ríkissjóði, því þá gæti farið svo, að sami
stranmurinn yrði af þeini eins og póstunum o. fl. inn í fjárlögin, og vill nefndin því ekki gefa fordæmi í því efni. ÞaS
er heldur engin ástæSa til þessa, þar sem
sýslusjóðunum ber að styrkja ljósmæðtr
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í þessu tilfelli, og efast jeg ekki um. að
sýslusjóður Ámessýslu geri skyldu sína
þar eins og aðrir og sje ekki ómannúðlegri en í öðrum hjeruðum landsins, og
vænti jeg þess fastlega, að sýslan geri
skyldu sína við þessa ágætiskonu.
Satt að segja er það alVeg eins og háttv.
1. þm. Árn. (EE) sagði sjálfur. að hin
stóra tillaga hans, sem kemur þannig á
síðustu stundu, keinur okkur samnefndarinönnum lians all-..spanskt“ fyrii sjónir.
er við höfðum aldrei heyrt um þetta tal
að í nefndinni, og er það alveg nýtt, að
svona till. um jafnstórar upphæöir komi
frá einstökum nefndarmönnum, án þes
að því hafi verið hreyft í nefndinni áður.
Það hafði verið talað um ullariðnaða. málið í nefndinni, og hafði þá þessi hv.
samnefndarmaðui minn tækifæri til þess
að hreyfa þessari stóru till. sinni. ef hann
liefði viljað gera það. Xefndin ákvað að
bíða með að gera nokkuð í þessu máli
þangaö til hæstv. atvrh. hefði svarað fyrirspurn hv. 1. þm. Árn. (EE) um ullariðnaðaimáliö. vegna þess að nefndin
haföi engan grundvöll til að byggja á
þangað til. En svo kemur þessi sami háttv.
þm. með þessa till. sína. og fer svo að
svaia fyrirspurn sjálfs sín. — svara sjálfum sjer. eins og hann var að gera nýlega
Sje nú gert ráð fyrir því. að farið verði
eftir tillögum ullariðjunefndarinnar. þá
þetta aðeins V,,, hluti stofnkostnaöarins.
og veit jeg ekki. hvort hv. þm. (EE ) a-tlast til, að þessi upphæð verði veitt í 10
ár samfleytt og verksmiðjan komist ekki
fyr á stofn.
Xefndin getur heldur alls ekki mælt
með till. háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ). Furðar mig mjög á framferði þessara tveggj •
þm., háttv. 1. þm. Ám. (EE) og háttv. 1.
þm. S.-M. (SvÓ), þegar svo stendur á, að
eftir örfáa daga munu koma fram gögn í

þessu máli. Er það máske gert til þ:'<s að
vera á undan þeim, áður en liáttv. deildarmenn eru búnir að átta sig á málinu ?
Ef það er ekki, ættu þessir háttv. þr?..
báöir aö taka till. sínar aftur, til að gef.i
öðrum þm. kost á að átta sig og mynda
sjer ákveðnar skoðanir í þessu máli eftir
að nál. ullariðjunefndarinnai v.rður lag.
fram. Þær eru annars allundarlegar skoðanir liáttv. 1. þm. S.-M. (SvO) í ullariðnaðarmálinu og ályktanir hans út :d'
skjölum ullariðjunefndar. en annars muu
verða vikið að því síðar.
Mjer finst kynleg sú niöurstaða hv. 1.
þm. S.-M. (SvÓ), að ullariðjunefndin
leggi til, að fleiri ullarverksmiðjur verði
reistar, þó hún tilnefni staði, sem sökum
aðstöðu sinnar væru ekki illa til þe.ss fallnir, að þar yrðu einlivern tíma reistar
verksmiðjur. ef hagkvæmasta fyrirkomulagið fengi ekki byr. Einkennilegt var líka
hjá háttv. 1. þm. Árn. (EE). er hann
vildi láta afskiftalausa brtt. hv. 1. þm.
S.-M. (SvO). en vildi forðast alla skiftingu og deilingu á þessum hlutum. Þá
sagði sami háttvirtur þm.. að ef mönmnn
líkaði ekki till. hans að upphæð eöa efni.
þá mætti koma með brtt. við liana til 3.
umr. Ætlar hv. þm. þá að bæta við þessn
núlli. sem á vantar. til þess að verksmiðjan verði fullkomin? Ekki dylst það heldur. að mjög mikill reipdráttur mun vera
um það á Austurlandí. hvar verksmiðjan
eigi að ve -a. Annars er ekki þörf að fara
frekar út í þetta að sinni, hv. deild mun
fá tækifaæi til aö sjá skjölin. sem því viö
koma. síðar.
Þá er þaö 2. brtt. hv. 1. þm. S.-M. (SvO). um kaup á nýjum jarðvöðli eða þúfnabana. Jeg ætla mjer ekki sjerstaklega að
fara að mæla á móti þeirri tillögu, en geng
þess þó eigi dulinn, að mjög varhugavert
sje að kaupa fleiri vjelar af þessu tægi,
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áður nokkur veruleg reynsla er fengin
um þær. sem þegar hafa verið keyptar.
Um hagnaðinn af þessum tækjum er það
að segja, að hann er, eftir því sem á sanm
hv. þm. mátti hevra, mjög vafasamur, og
enda alveg óvíst nema ódýrara reynist að
nota hestaflíð. Því er engin ástæða enn
sem komið er að keppa svo mjög eftir að
fjölga þeiin. En verði reyndin á þeim
góð, má að sjálfsögðu gera ráð fyrir. að
þess verði ekki langt að bíða, að Austfirðingar fái sinn jarðvöðul.
Þá vill nefndin ekki taka aftur athugasemdina um styrkinn til Arna Th. Pjeturssonar. Fjvn. vill ekki. að fordauni sje
gefið fyrir því að veita barnakennurum
eftirlaun í fjárlögum. Það eina, sem gat
gefið tilefni til þess að fara að veita þessum manni styrk, var það, að ekki haf
verið farið með hann sem skyldi. Eðn
ætti kannske að fara að veita þeim mönnum eftirlaun sjerstaklega, sem vísað væri
frá starfi sínu sökum óreglu? En eins og
nefndarálitið ber með sjer, stóð sjerstaklega á með þennan mann. Því var ekki
nema um tvent að velja, annaðhvort að
veita enga upphæð, vegna þess að hann
hafi eigi átt það skilið, eða veita hana á
þeunan hátt.
Út af ræðu hv. þm. Ak. (MK) um tillögu hans, skal þess getið, að nefndin er
henni ekki mótfallin, en vill spyrja hæstv.
stjórn að því. hvort eftirsókn sje mikil
eftir þessum .lánum. því sje svo, þarf auðvitað talsvert fje að vera fyrir hendi til
þeirra. Þá skaut sami liáttv. þm. (MK)
því að nefndinni, hvort ekki væri rjett að
veita fielaginu Islendingi nokkurn stvrk.
Jeg skal sjá um, að nefndin taki það til
íhugnnar, og skal láta háttv. þm. (MK)
vita, ef nefndin sinnir því ekki, svo hann
geti koraið með brtt. til 3. umr.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlng).
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IIv. I. þm. Eyf. (StSt) get jeg svarað
því. í?ð nefndin mun að sjálfsögðu taka
tii yfirvegunar mál það, sem hann ber
fyrir brjósti.
Hv. þm. X.-ísf. (SSt) talaði um það.
að lánveitingarnar væru ískyggilega miklar, en hins vegar ekkert fje fyrir hendi.
Mjer finst nú. að ekki verði sagt, að fjvn.
hafi lagt mikið til um lánveitingar. Ef til
vill ætti sumt af þeim ekki að vera lán,
heldur styrkveitingar, og margt af því
svo sjálfsagt, að Alþingi að rjettu lagi
gæti ekki neitað um styrk til þess. Skal
tekin til dæmis till. liv. þm. V.-Sk. (LH)
um kaup heknisbústaðar á Síðu, líkt og
var um Austur-IIúnvetninga.
•Teg vona því. að háttvirt deild sjái, er
hún athugar það mál, að flestar lánsheimildir nefndarinnar eru svo vaxnar, að
ósanngjarnt og ómögulegt var að neita
um þær. Hæstv. stjórn mun heldur ekki
þurfa að óttast. að hún hafi mikinn
átroðning og eril út af þeim; svo margar
eru þær ekki. Enda kemur það auðvitað
mest niður á þeim, sem lánanna eiga að
njóta. ef fje er ekki fyrir liendi. Xei, —
þá er skörin fyrst farin að færast upp í
bekkinn, þegar till. þm. koma til sögunnar, og þar má háttv. deild vera á varðbergi.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Mjer þótti
bv. frsm. (MP) vera óþarflega harðorður
út af hinni smáu og meinlausu fjárveitingu. að npphæð 500 kr„ til Dansk Kunstflidsforening, og hjelt, að stjórnin hefði
ekki lesið skýrslu forstöðukonunnar. En
þetta er misskilningur; stjórninni var hún
vel kunnug. Hún hefði auðvitað hæglega
getað stungið henni undir stól, og þá hefði
fjárveitingin flogið í gegn, en henni fanst
engin ástæða til þess. En hitt er sýnilegt,
55
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að hv. frsm. (MP) hefir ekki lesið skýrsluna fyr en nú, eftir ræðu mína í dag,
annars mundi hann hafa minst á þessa
óhæfu skýrslu þá, og þá ekki síður getið
hennar í nál. En jeg sje ekki mikla ástæðu
ti! þess að gera mikið veður úr því, þó
einhver ummæli í skýrslunni sjeu tnáske
óvarlega orðuð. Það er alkunna, að Dönum hefir gengið illa, mörgum hverjum. að
viðurkenna fullveldi vort, og eflaust lialda
margir þeirra enn, að við sjeum í sama
sambandinu við þá eins og áður. Það mun
sennilega vera þetta skilningsleysi á högum vorttm, sem nefnd uinmæli eru sprottin af. En aö þau geti sett nokkurn lilett
á oss eða sjeu þess megnug að vinna fttllveldi voru nokkurn skaða, get jeg ekki
skilið. Og að nemendur á þessum skóla
yrðu yfirleitt dansklundaðri en á öðrum
slíkum skólum, fæ jeg heldur ekki sjeð.
Jeg geri ráð fyrir, að stúlkur, sem þangað
leita, verði þar fyrir eitthvað svipuðum
áhrifum eins og aðrar íslenskar stúlkur.
sem fara til dvalar í Danmörku.
En þó þessi styrkur verði nú ekki
veittur, geri jeg fa»stlega ráð fyrir, að
ýmsar stúlkur muni eftir sem áðu
leita þangað og sækja um styrk til áframhalds náminu. En það, að leita til
Dana um slíka hluti, er í mínum augum
miklu leiðinlegra en þessi ummæli í skýrslunni, sem að rjettu lagi geta engan sært.
En sje það alvara hv. frsm. og nefndarinnar að styrkja nemendur í þessu skyni,
þá ætti það ekki að vera skilyrðisbundið.
hvert þeir færu.
Ht af styrknum til fiskimarkaðsleitar
vil jeg taka það fram, að jeg er þakklátur hv. þm. fyrir, hversu vel þeir hafa
tekið í það mál; heyrist mjer sem þeir
sjeu yfirleitt samthk. j u-,n það, að þeint
rannsóknum beri að halda áfram og það sje
áætlunarupphæð, sem stjórnin fer fram á

I

í þessu skyni. Kostnaðurinn við þessar
markaðsrannsóknir hingað til hefir orðið
um 35 þús. kr. Það er miklu dýrara að
senda til Suður-Ameríku en til Rússlands eða Eystrasaltslandanna.
Núna síðast á eftirmiðdagsfundinum í
dag var mikið minst á ullarmálið, og
get jeg tekið undir það, að það sje fnllsnemtna fram borið. Fyrirspum er komin
fram unt það, hvað því máli líði, en þar
sem nefndarálitið í því máli kom seint
í síðustu viku og fttndir hafa síðan verið
langir, sttmir langt fram á kvöld, hefir
mjer ekki unnist tími til að kynna mjer
rtekilega alt það, sent að því máli lýtur.
Yerð jeg því að álíta, að málið sje ekki
tímabært eins og nú er málum komið í
deildinni, og hvorki á stjórn nje þing
h.ægt um vik að átta sig á því strax.
Þá kom fvrirspum um það til stjórnarinnar, hvort lánin til þurrabúðarmanna sjeu niikið eftirsótt. Jeg get ekki
að svo komnu gefið neinar ábyggileg.ir
skýrslur um það, en engin slík lánbeiðni
hefir borist til mín síðan jeg varð ráðherra. En jeg man eftir því, að þegar jeg
var landritari, þá voru þessi lán alltið
og þóttu kotna að góðum notum. Þau voru
tiltölulega ódýr og vöxtum og afborgunttm
vel fyrir komið.
Iíáttv. frstn. fjvn. (MP) gerir lítið úr
lánsheimildum nefndarinnar. En ltafi jeg
talið rjett satnan, þá eru það ea. 200
þús. kr., sem hítn vill veita, heimild til
að lána. Þetta finst nijer. satt að segia,
annað en lítíð, og trúi ekki öðru en meb
því móti geti erillinn orðið nokkuð mikil!
á fjármálaskrifstofunni.

Porsætisráðherra (SE): Jeg ætla aðeins að minnast á eina brtt., eða ! 000
kr. styrk til Jóhannesar Guðmundssonar,
vegna skaða af Köthigosinu. Af þvi að

t
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jeg er þessum manni talsvert kunnur,
vildi jeg kynna haun háttv. deih! með
örfáum orðum. Þegar jtg var sýslumaður
þar eystra, bjó þessi maður í tungu í
miðju Kúöafljóti og var í miklum uppgangi. Honum græddist fje og bjó m ?•
mikilli rausn, enda var hann annálaður
gestgjafi. Allir, sem yfir fljótið fóru,
nutu aðstoðar lians; jeg hefi sjálfur farið þráfaldlega meö honum yfir þetta
ægilega vatnsfall, og eitt sinn í niðamvrkri, og fór þá einn maður niður um
ísinn, en með snairæði hjargaðist hann.
Jeg gat ekki annað en dáðst að ötulleik
þessa manns, og mjer datt í hug gamall
og reyndur herforingi. þegar hann gaf
skipanir sínar.
En Katla þoldi ekki uppgang þessa
manns, og eitt sinn er hann var fjarverandi, sá fólk hans, að hvítar jakabreiður
flutu niður fljótið og færðust nær með
vaxandi hraða, og var þá flúið austur
yfir fljótið með miklum hraða, en rjett
þegar komið var yfir á bakkann hinummegin, skullu jakabreiðurnar á bænum og
drápu fjölda fjár og hesta. Katla skvldi
liann eftir eignalausan. og geta menn
skilið, hveit áfall slíkt er, en þó held jeg,
að Jóhannesi falli það þyngst að þurfa
nú að hafast við í þröngum luisakynnum
og geta ekki fagnað gestum með þeim
höfðingsbrag, sem lionum er eiginlegur.
Jeg sje ekki betur en að það sje sómi
þingsins að veita þessum manni þessa
upphæð, og hún getur aldrei orðið nema
lítill viðurkenningarvottur fyrir rausn
hans og hjálpsemi við þá, sem hann
fylgdi yfir Kúðafljót. Ef jeg færi að
halda slíka tölu fyrir Jóhannesi sjálfum,
þá mundi hann skoða það sem fjarstæðu,
en slíka menn eigum við marga uppi um
sveitirnar, sem mikill kraftur býr í, þótt

þeir viti ekki af því sjálfir. Jeg vona því
fastlega, að þessi till. verði samþykt.

Jón Auðunn Jónason: Jeg á enga brtt.
en það er ekki af því, að mitt kjördæmi
liat'i ekki beðið um ýmislegt og þuifi
ekki styrk ríkissjóðs til ýmsra framkvæmda, heldur af því, að þegar jeg sá
þann halla, sem áadlaður er. á fjárlögunum, vildi jeg ekki verða til þess að auka
hann.
Iláttv. 1. þm. Rang. (GunnS) sagði, að
ekki þyrfti að vara þdm. við að leggja fje
til verklegra framkvæmda, en jeg álít, að
þess sje engin vanþörf. Nú liefir verið
veitt óvenjumikið af láns- og ábvrgðarheimildum, og þá er ekki illa fallið að
benda á Skeiðaáveituna og Flóaáveituna.
þótt ekki sjeu þar öll kurl komin til
grafar. Jeg ætla því ekki að lofa háttv.
fjárveitinganefnd eins og mjög hefir vc.
ið gert hjer í háttv. deild, því að hún
hefir, að mínu áliti, farið mjög ógætilega í þessu efni. Skal jeg í því sambandi benda á niðursuðuverksmiðju á
Akureyri. Þar hefir nefndin þá afsökun.
að Búnaðarfjelagið og Fiskifjelagið hafa
talið þessa verksmiðju nauðsynlega, en
hitt veit nefndin ekkert um, hvort maðurinn. sem á að standa fyrir verkinu, hefir
þekkingu, traust eða hæfileika til þess.
Þetta verð jeg að telja mjög gáleysislega
farið með fje ríkissjóðs.
Sama er um allflestar láns- og ábyrgðarheimildir, sem háttv. þm. hafa borið
fram. Jeg tek hjer af handahófi t. d. till.
liáttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) um klæðaverksmiðju á Austurlandi. Háttv. þm.
Dala. (BJ) hefir sýnt og sannað, að það
er til niðurdreps fyrir ullariðnaðinn að
hafa margar og smáar verksmiðjur. Og
háttv. þm. (SvÓ) hefir sjálfur sannað
55*
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þetta, þvert á móti ætlun sinni, þar sem ræktunarlán þar. Jeg held, að heppilegra
liann skvrði frá því, að Austfirðingar hefði verið að veita fje þetta til þarfra
keyptu dúka sína eða ljetu vinna þá hjá fvrirtækja, t. d. áveitu í smærri stíl og
norskri verksmiðju, því að þeir væru sandgræðslu.
Þá ætla jeg að minnast á sútunarverkódýrari en dúkar frá íslenskum verksmiðjum; vinnan langt um ódýi ari. Þetta smiðjuna. Jeg vona, að þessi fjárveiting
er svo ljóst, að ekki þýðir í móti að verði ekki til þess að gefa Sláturfjema-la. Og ef litið er til Xoregs, kemur lagi Suðurlands undir fótinn og þar með
hið sama fram. Þar hefir mörgum smá- líta svo á sem Alþingi vilji hvetja fjeum verksmiðjum verið slegið saman í Iagið til stórra framkvæmda í þessari
sta-rri verksmiðjur, þar sem smáiðnaður grein. Alarkaður er ekki viss, og þá er
her sig ekki í þessari grein, og því hverf- illa farið, ef byrjað er í stórum stíl. En
annars verð jeg að taka undir með háttv.
ur liann.
Þá kem jeg að sljettinum, þúfnabanan- Jnn. X.-ísf. (SSt), að það sje óviðkunnum, jarðvöðlinum, eða hvað menn vilja anlegt að vera að lofa mönnum lánum,
nefna hann. Háttv. þm. (SvÓ) vill fá þegar vitanlegt er, að engir peningar eru
einn vöðul til Austfjarða. Jeg er feginn. til í Yiðlagasjóði, og því ekki Jnægt að
að enginn hefir farið fram á að fá þetta inna loforðin af hendi.
Að síðustu vil jeg minnast á till., sem
verkfæri til Vestfjarða, því að samkvæmt
áliti þess manns, sem með verkfærið hef- útbýtt var nú á fundinum. Mjer þykir
ir farið. horgar það sig ekki nema þar. það undarlegt, að háttv. 1. þm. X.-M.
sem jarðrækt er rekin í því stærri stíl. (ÞorstJ) skuli vilja veita þessi eftírlaun.
svo sem við kaupstaðina. Annars er hest- J)ví í fyrra var hann á móti því að
aflið ódýrara. Þetta fullyrðir sá maður. veita manninum styrk.
sem unnið hefir með verkfærinu og hefir
best vit á málinu, og jeg held. að AustBjörn Hallsson; Jeg ætla ekki að fara
firðingum yrði eins heppilegt að verða að vaða elginn um hinar og þessar till.,
..aftur úr“ í þessu efni, en það óttaðist heldur lýsa afstöðu minni til brtt. á
háttv. þm. (SvÓ). ilaðurinn., sem verk- þskj. 292, 22. tölul., um lánsheimild til
faminu licfir stjórnað, segir. að það megi klæðaverksmiðju á Austurlandi. Því ver
ekki kosta yfir 40 þús. kr. og verði að end- kom jc-g ekki inn í deildina fyr en hv.
ast í 9 ár til þess að verða ekki of dýrt í 1. þm. S.-M. (SvÓ) var að enda ræðu
rekstri, jafnvel þótt bestu jarðræktarskil- sína; var teptur á búnaðarþingi, og
yrði sjeu fyrir hendi. Xú er ekki slíku til að heyrði j)ví ekki röksemdir hans. Iláttv.
dreifa; verkfærið kostar 60-70000 kr. hing- . þingdm. muna það, að jeg og háttv. 1.
að komið, og óvíst er, að það endist í 9 ár. þm. S.-M. (SvÓ) yptumst út af þessu í
Auk þess engin reynsla fengin fyrir rækt- fyrra. ekki af því að við værum ósamunarskilyrðum eftir að búið er að tæta mála um liauðsynina á stofnun ve-kjörðina. Jeg tel því þessa till. óráðlega. smiðju. heldur kom okkur ekki saman u:n
Það má benda á það í þessu sambandi. hvar hún <ætti að stancla. En jeg áleit
að Jíæktunarsjóðurinn hefir verið not u
ónauðsvnlegt að ákveða stað þá, og ; öm
til þess að kaupa ný.jan sljettil á síðasta er skoðun mín enn. Jeg tók það þá fram.
ári, og hafa því bændur ekki getað fengið að jeg vildi ekki láta staðbinda verk-

I

873

Lagafrumvörp samþykt.

874

Fjárlög 1924 (2. nmr. i Nd.).

smiðjuna fvr en verkfræöingur væri bú- búið væri að búa það mál nægilega undir
inn að rannsaka þetta og gera tillögur eystra. Það hefir verið deilt um starfum það. Eins og menn vita. liefir ullar- semi hans, en þótt svo sje, þá sje jeg
nefndin setið á rökstólum til þess að rann- ekkert á móti því að samþykkja heimildsaka ullariðnaðarmálið, og þá einnig ina, því að ekki þarf að óttast að farið
þetta atriði. Skýrsla nefndaU'innar er verði í nein gönulilaup austur frá í kaupkomin til stjórnarinnar, en ekki birt enn- um vjelar þessarar. En ef það skyhii
þá, og jeg veit ekki, livað þar er lagt koma í ljós, að þúfnabaninn reyndist nú
til- en eftir samtali, sem jeg átti við verk- vel í sumar, þá er gott að hafa heimildfræöinginn, mun þessi verksmiðja austur ina, ef tiltækilegt þætti þá að ráðast í
frá kosta vfir 600 þús. kr. Samþykt var þetta. En jeg endurtek það, að hv. þm.
áskorun á fjölmennum þingmálafundi á þurfa ekki að óttast það, að farið verði
ógætilega í þessu efni af hálfu BúnaðarEgilsstöSum að útvega lánsheimild til þes
arar verksmiSju. Vil jeg því mæla með fjelags Austurlands.
Iíáttv. þm. Dala. (BJ) og 1. þm. S.-M.
þessari tillögu, þótt óvíst sje, aS heimildin verði notuð. Jeg er hræddur um, að (SvO) eru búnir að blanda síra Magnúsi
stór verksmiðja verði erfið fyrir þennan í Vallanesi í þessar umræður, og af því
landsfjórSung. Hefi jeg fvrir mitt leyti að mjer fanst þm. Dala. myndi ekki fara
þá skoðun, að álitlegra sje að stofna til þar með rjett mál, vil jeg bæta við það
og frá um landið lopa- og kembivjelar, en fáum orðum. Jeg vil segja liv. þm. Dala.
hafa þær stærri ekki margar. En eftir því það, að síra Magnús hefir breytt um
sem Guðmundur HlíSdal sagði mjer, þá skoðun, ef liann vill nú ekki kaupa fleiri
telur liann óráSlegt að stofna þessar smá- þúfnabana. A aSalfundi Búnaðarsamvjelar, vegna þess aS vinna þar verSi bands Austurlands í vor vildi liann láta
altaf dýrari en ef keinbi- og lopavjelar sambandið kaupa tafarlaust þúfnabana, en
sambandsstjórnin og flestir fundarmenn
sjeu hafðar með stórri verksmiðju. E
áreiðanlega gætu smávjelarnar fyr kom- stóðu í móti og feldu þá tillögu lians. Töldu
ist á fót, vegna þess að þær kosta þó það ofmikla fjárhættu að lítt rannsökuðu
minna, en gera mikið gagn, t. d. í Þing- máli. Sömu skoðunar var síra Magnús á
evjarsýslu. Jeg er hræddur um, að fjár- þingmálafundi á Egilsstöðum í vetur. Jeg
skortur hamli framkvæmdum, en hirts segi lionum þettaalls ekki til lasts; þetta
vegar sje jeg ekkert á móti því að sain- var eflaust sannfæring lians. En af því
þvkkja lieimildina, til þess að lialda mönn- að jeg þekki þetta betur en hv. þm.
um við efnið. Jeg mun því greiða till. Dala., vildi jeg leiðrjetta þetta, og hugsa
atkv., og þaS án tillits til, hvar verk- aS mjer verði trúað alveg eins vel og
smiðjan á aS standa. Jeg býst við, að þar honuni.
Mjer þykir leiðinlegt að þurfa að fara
verSi farið eftir till. verkfræðings síðar.
að
kenna kennara við háskólann landaEr líka vís til að koma með brtt. um
fræði nú áður en jeg sest niður. Ilann
staðinn síðar.
Þá kem jeg að þúfnabananum. A sania virtist ekki vita, að til væri önnur
fundi á Egilsstöðum var einnig skorað Múlasýsla á Austurlandi en SuSur-Múlaá okkur þm. að sjá um, að lánslieimild sýsla, því liann kallaSi mig þm. S.-M.
fengist til þess aS kaupa liann, þegar Mjer þætti engin minkun að vera þm.
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S.-M.. en það er leiðinlegt fvrir háskólann, að kenuari þar skuli vera svo fáfróður, og það sá þeirra, sem telur sig
.jafnan flest vita best. Næst þegar hann
talar, hugsa jeg hann þekki engan þingm.
austur frá nema vin sinn 1. þm. S.-M.
(SvÓ), enda metur hann þann háttv.
þm. jafnan mikils og hefir eflaust haft
liann í huga, þegar hann nefndi mig.

Eiríkur Einarsson: IIv. l.þm.S.-M. misskildi mig viðvíkjandi skýrslu ullariðnaðarnefndarinnar. .Jeg sagði ótvírætt, að lcsa
mætti út úr þeirri skýrslu, að liöfuðtill.
liennar væri, aö ein klæðaverksmiðja væri
stofnuð í nánd við Reykjavík, t. d. á
Alafossi, eða jafnvel á Reykjum í Ölfusi,
ef járnbraut yrði lögð þangað. En kæmist ekki þessi aðaltillaga í framkvænid. j
væru stofnaðar fleiri og víðar. Þetta
sagði jeg þeim til upplýsingar, sem ekki
liafa kynt sjer till. nefndarinnar.
Þá sagði sami liv. þm. (SvO). að tillaga mín ákvæði engan vissan stað. En þá
getur hann, samkvæmt orðum sínum. fallist á hana, því vitanlega undirskilur hún
nágrenni Revkjavíkur. Er blekking að
segja, að hún geti átt viö hvar sem væri.
Jeg flyt liana í samræmi við till. nefnda>innar, og hún ákveður einmitt. staðinn.
Það liefir komið frain í umr., að þrír
þm. Múlasýslna eru sammála um að veita
fje til ullarverksmiðju eystra, en hitt annað greinir þá á um, og sjest á því, hve
mál þeirra Austfirðinga er illa undirbúið.
Jeg skal taka það fram viðvíkjandi því,
er hv. frsm. (MP) sagði um hlutleysi
mitt við till. hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ), að
jeg átti þar aðeins við hlutleysi í orði;
jeg ætlaði ekki að ræða um hana. Skoðun
mína í málinu hefi jeg sýnt, og hún mun
sannast með atkv. mínu.

Afstaða mín til þessa máls er skýr og
ákveðin með till. minni. Það má alls ekki
tala um það, eins og hv. þm. ísaf. (JAJ)
gerði, að ekki væri fje fyrir hendi til
slíkra framkvæmda. Þegar um nauðsynjamál er að ræða, þá verður fjeð að fást
til þeirra. Fje er líka til, en það þarf að
veita því í rjettan farveg. Máske er Viðlagasjóður þurausinn, en jeg álít engu
að síður, að landsstjórnin geti gert mikið, þegar um slíkt nauðsynjamál er að
ræða. Þar reynir á dug hennar.
Hvað það snertir, sem háttv. frsm (MP) hjelt fram um styrkinn til Þórdísar
Símonardóttur ljósmóður, að þá kæmu allar
yfirsetukonur á eftirlaun, þá er það örugt,
að svo þarf ekki að verða, því þær munu
fæstar ná þeim „jubil“-aldri, sem lijer er
um að ræða og meðal annars gerir Þórdísi inaklega viðurkenningarinnar. Hún
liefir nú starfað af dugnaði og trúniensku
yfir 50 ár, og álít jeg, að þingið gerði
rjett í því að gleðja liana og hjálpa henni
á elliárunum. Það, sem sýslufjelögin með
lögmæltri íhlutun ríkisins lát-a af liendi
rakna til slíkra kvenna, er svo lítið einatt, að þær hafa ekki nóg af að lifa á
uppgjafaaldri. Vona jeg, að hv. deild taki
till. vel.
Iláttv. l'rsni. (MP) kallaði till. niína >:m
ullarverksniiðjustyrkinn ,,stóra“. Hann
mun írekar liafa kallað hana svo af því
hún fer fram á fjárútlát, nokkuð há, lieldur en af því, að liann ætli henni stóran
árangur eða langa lífdaga. Þetta kom
glögt fram. Hann sagði, að jeg hefði laumað lienni inn í deildina, en jeg mun engan
kinnroða bera fyrir að liafa koniið frani
með liana. Hann sagði, að jeg liefði ekki
fært þetta neitt í tal við nefndina, þegar
þetta mál var til umr. þar, en það hefði
jeg átt að gera. En tækifærið til að bera
liana fram kom einmitt þegar till. hv. 1.
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þm. S.-M. (SvÓ) ltom fram. Þá vissi jeg,
að málið mundi verða rætt. Og að ræða
það opnar einmitt útsýn vfir málið. Og
þó að ekki væri búið ab svara þeirri fyrirspurn, er jeg gerði til stjórnarinnar, þá
gerSi till. hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) það
að verkum, að málið varð að ræSast í
deildinni, og till. mín leiðir þar af villisporinu, er stigið yrði, ef farið yrði að
veita sanástyrki til ullariSnaðar, að lítt
rannsökuðu máli.
Það er jafnmikil naubsyn að ræða málið nú og 1921. Og þáltill., er jeg bar þá
fram, hefir orðið til þess, að málið er þó
komiS á hreyfingu. A suðurláglendinu er
mikill áhugi fyrir þessu máli. Það kom
meðal annars í ljós á tveim fundum, sem
haldnir voru þar í vetur. Er það eitt næg
ástæða fyrir því, að máliS sje rætt og því
hreyft af mjer einum, úr því að aðrir
verða ekki til þess. Að jeg hafi farið bak
við fjvn. með þetta, með því að bera það
ekki undir hana, ber jeg auðvitað. ábyrgð
á. En jeg álít, að hv. frsm. (MP) sje
ekki hóti betri en jeg, því hann keinur
meS fullyrðingar fyrir nefndarinnar hönd
án þess að hafa borið inálið undir liana.
Eða er það ekki rjett ’ Að jeg hafi flutt
málið af fordild, þá er því að svara,
að jeg skil ekki þessa gömlu hugsun, sem
fær svo mikla undiröldu hjer, að ekki sje
sama, hver kemur fyrstur með málin. Það
er eins og í gamla daga, þegar metingurinn var um kirkjusætin. Þetta hjer ætti
ekki að koma manninum við, heldur á aS
líta á málefnið sjálft. Það er góS lífsregla
fvrir þá, er þykir enn betra að eiga sæti
við altarið en annarsstaðar í kirkjunni.
Þá spurði hv. frsm. (MP), hvort þaS
væri meining mín, að það ætti að reisa
þessa verksmiðju á 10 árum, og hvort jeg
hugsaði mjer að koma með brtt. um að
bæta við einu núlli. Þessari spurningu,

sem er útúrsnúningur og aldrei hefir verið gefið tilefni til, vísa jeg til föðurhúsanna. Nefndin gerir ráð fyrir, að verksmiðja fyrir alt landið kosti 1800000 kr.
En jeg get sagt honum, að þessi till. mín
er einmitt bygð á þessari till. nefndarinnar; því liefi jeg áður lýst. Upp á einhverri upphæS varð að stinga, og þá var
þessi ekki svo fjarlæg, sem er 1/1<s hluti
upphæðarinnar. Hitt ætti aS fást með
söfnun, og er ekki hægt aS ákveða
tímann, sem til þess gengur. Og sjálfsagt
veitti ekki af 100 árum, ef altaf væri verið
að metast um forgönguna og nauðsynjamálið gert að persónulegu metnaðarmáli
og togstreitu. Þegar þingið er búið að
hleypa málinu af stokkunum með fjárheimild, eins og ullarnefndin vill, ætti að
velja nefnd, er hefSi stjóm á framhaldsundirbúningi og framkvæmd með landsstjórninni.
Þá vöktu þeir hæstv. atvrh. (KIJ) og
liáttv. frsm. (MP) máls á því, aS till. væ.ri
of snemma borin fram. En það má ekki
seinna vera, þar sem 2. umr. fjárlaganna
er bráðum búin lijer í liv. Nd. Verði þessi
till. mín samþykt hjer nú, fær nefndin
hana til umsagnar, og má þá gera brtt. við
liana til 3. umr. Þá ætti stjórnin að vera
búin að svara fyrirspurninni og þingmenn
að kynna sjer málið nokkru betur en þeir
hafa þegar gert.
Það er leitt, að hæstv. atvinnumálaráSherra er farinn. Ilann hefði átt að geta
sagt álit sitt á því, sem skýrslan liefir aS
geyma, svo málið hefði verið eins vel
undir 3. umr. fjárlaganna búið sem yfirleitt föng eru á.
Tel jeg svo rjett að láta skeika að sköpuðu
um það, hvemig um till. fer, og læt bera
hana undir atkvæði. Sjest þá, hve'rjir
verða með og hverjir móti og hverjir
meta formiS meira en málefnið.
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Pjetur Ottesen: Jeg skal ekki vera
margorður, enda er orðið framorðið og
jeg sje fáa hv. þm. í sætum sínum. Bn
jeg vilcli þó beina nokkrum orðum til hv.
þm. X.-ísf. (SSt) og liv. 2. þm. Reykv.
(JB).
IIv. þm. X.-ísf. mintist á kaup eöa bygging landhelgisgæsluskips. Aleit hann, að
það mundi verða afardýrt, jafnvel alt
að 2 milj. kr. Þessa upphæð hefir hann
fengið út með því að margfalda að
minsta kosti með 3 þá upphæð, sem
nægja mundi til að kaupa slíkt landhelgisgæsluskip, sem jeg hefi hugsað
mjer. Jeg þykist vera þess fullviss, að
slíkt skip, vel útbúið, mundi fást bygt
nú og útbúið fvrir um 600 þús. kr. Jeg
get nú fullvissað háttv. þm. X.-ísf. (SSt)
um, að þetta er ekki nærri eins ægilegt og hann álítur. Jeg get fullvissað
háttv. þm. um. að ef það kemst í framkvæmd, þá ætti laudhelgissjóðurinn, sem
nú er fullar 600 þúsund kr., að duga
til þess.
Ef til vill ruglar hv. þm. saman \ið
okkar till. annari, sem fram hefir komið. þar sem framar er gengið og fleiru
blandað saman við. og yrði því dýrara.
En jeg get fyllilega tekið undir með hv.
þm. X.-ísf. (SSt). það sem hann sagði
um meðferð fjármálaráðherra (MagnJ)
á landhelgissjóðnum. Það er beinlínis
vítavert, að sjóðnum skuli hafa verið
evtt, og því ekki handbær, þegar þarf
að nota hann.
Þá mintist báttv. 2. þm. Reykv. (JB)
á styrkhækkunina til Fiskifjelagsins, en
mjer virtist það þó aðeins vera leið til
að ná í forseta Fiskifjelagsins, því það,
sem jeg sagði hjer í dag um styrkhækkunina fyrir hönd sjávarútvegsnefndar.
var sagt í nafni þessa háttv. þm. eins
og okkar hinna nefndarmanna, því hann

var okkur hinum alveg sammála um
hana. Jeg skal ekki fara frekar út í
það mál. En mjer skilst, að þingmenn
ættu að líta svo á, að það væri ekki
samboðið stöðu þeirra og virðingu að
nota þinghelgina til þess að ráðast. á
fjarstadda menn, sem ekki geta borið
hönd fyrir höfuð sjer.
Þá var sami hv. þm. (JB) að andmæla styrknum til Sláturfjelags Suðurlands til sútunarverksmiðju. Jeg skal
ekki fara langt út í þau andmæli, því
það er öllum ljóst, að nauðsynlegt er
aö veita þeim stofnunum atbeina, sem
miöa að því að gera framleiðsluvörurnar verðmeiri og ritgengilegri. Og út
af þeim orðum hans, að styrkurinn væri
of hár, samanborið við aðra styrki, þá
skal jeg geta þess, að ekki er minni
ástæða til að styrkja þessa stofnun en
ýmislegt annað, sem hefir verið styrkt
í sama hlutfalli. eða með 14 stofnkostnaðar. .
Sláturfjelagið fór líka fram á þann
styrk. en nefndin færði það niður, í
samræmi við það, sem hún varð að gera
\ ið ýmsar málaleitanir úr öðrum áttum.
Þetta er þjóðnytjafyrirtæki og ekki síður þess vert að það sje stvrkt en ýmislegt annað, sem til hefir verið stofnað
og styrkt á síðustu árum.

Þorsteinn Jónsson:

Háttv. 2. þm.
Reykv. (JB) hjelt því fram, að vjelrituð till., er jeg bar hjer fram, gæti
ekki komið til atkvæða, vegna þess að
hún van-i skrifuð, en ekki prentuð.
Jeg verð þá að segja, að ýmislegt
fleira hefir verið ólöglegt af þessari
ástæðu hjer í vetur, svo sem er með
allar dagskrár og sum stjómarfrv.
Þá skal jeg svara háttv. frsm. fjvn.
(MP) viðvíkjandi því, er hann sagði um
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brtt. mína. Taldi hann það varhugavert
fordæmi, að kennarar væru settir á
eftirlaun. Til hvers er þá eftirlaunasjóður fyrir kennara stofnaður? Eftir gildandi lögum nú geta fleiri kennarar notið styrks úr þessum sjóði en áður.
En ef á að gera breyting á fyrirkomulaginu, er spursmál, hvort sjóðurinn getur starfað á sama hátt og áður.
Það er ekki nema sanngjamt, að kennarar njóti þess fjár, sem þeir hafa áður sjálfir lagt fram.
Hv. þm. Isaf. mælti á móti því, að landsfjóröungarnir öfluðu sjer jarðvöðuls. Jeg
er honurn ekki samdóma í því. því
að það er nauðsynlegt áhald fyrir bændur, en vitanlega svo dýrt, að enginn
einstakur maður er fær um að afla sjer
þess. Jeg vil ekki undanskilja Austurland, þegar um þetta er talað, því að
jeg get ekki fallist á, að það sje illa
fallið til ræktunar, allra síst ver en
aðrir landsfjórðungar. Pljótsdalshjerað
mun einmitt vera með gróðursælustu
svæðum á landinu. Annars er óþarfi
að gefa aðrar upplýsingar en þær, að
áskoranir þess efnis að fá jarðvöðul eru
einróina frá þingmálafundum eystra, og
vona jeg. að hv. þm. taki þær til greina.

Mjagnús Kristjánsson: Jeg vænti þess,
að menn óttist ekki, að það hafi í för
með sjer mikla tímaeyðslu, þó að jeg
standi upp. Jeg þarf ekki að halda
langa ræðu, aðeins lítilfjörleg athugasemd viðvíkjandi fyrirspurn hv. frsm.
fjvn. (MP) til hæstv. atvrh. (KIJ), út
af lánum til þurrabúðarmanna. Mjer er
ekki kunnugt um, að hæstv. atvrh. hafi
svarað henni enn. Jeg vænti þess, að
hann geri það sem fyrst. svo að það
Alþt. 1923, B. (35. löffgjafarþingr).

fæli menn ekki frá að greiða brtt. atkvæði.
Gunnar Sigurðsson: Háttv. þm. Isaf,
(JAJ) hafði skakt eftir mjer, þar sem
hann hermdi eftir mjer, að ekki þyrfti
að vara þm. við að leggja fje til verklegra framkvæmda. Þetta sagði jeg nú
aldrei, en hitt sagði jeg, að við værum
oft of smátækir, þegar um verklegar
framkvæmdir væri að ræða, og lentu
þær því einatt í fúski og káki, og nefndi
dæmi þessa. Háttv. þm. mintist á Skeiðaáveituna; þó að hún komi nú þessu
máli ekki beint við, þá er það að vísu
satt, að hún hefir orðið afardýr, en
það sannar ekki, að fyrirtækið hafi í
sjálfu sjer ekki verið rjettmætt, þótt verkið
væri framkvæmt á allra dýrasta tíma
og stórkostleg mistök væru á framkvæmd þess.
Það mun sannast, að
áveitan gerir mikið gagn í framtíðinni.
Það má segja um verklegar framkvæmdir vor Islendinga, sjerstaklega að því
er landbúnaðinn snertir, að þær standa
engum fyrir sól, og veit jeg þó ekki,
hvað væri nauðsvnlegra en að gera honum eitthvað til umbóta og fá hann til
að fylgjast með kröfum tímans. En þess
eru mörg dæmi, að afturhaldsgætnin
hefir risið á afturfæturna, hafi eitthvað
átt að gera af viti í verklegum framkvæmdum, hafi það verið í stærri stíl.

Lárus Helgason: Örfá orð viðvíkjandi
sútunarverksmiðju Sláturfjelagsins. Jeg
er sjerstaklega kunnugur fyrirkomulagi
Sláturfjelagsins frá byrjun; hefi jeg
verið í stjórn þess um mörg ár og þekki
þá menn, sem fyrir það starfa, einkum framkvæmdarstjórann. Jeg get verið þakklátur hv. fjvn. fyrir að hafa
56
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tekið vel þessari málaleitun frá Sláturfjelaginu.
Aðeins vildi jeg, að hv. deildarmer.n
væru ekki svo hræddir um, að málið
sje of illa undirbúið. Jeg vil benda
mönnum á það, að Sláturfjelagið leggur
ekki út í þetta fyrirtæki óforhugsað.
Vel færir menn hafa verið fengnir til
að undirbúa málið sem best, eins og
kunnugt er. Jeg treysti því, að deildarmenn hafi það traust á þeim mönnum,
sem að þessu standa, að þeir treysti
þeim til aS fara gætilega. Þeirri reglu
hefir altaf verið fylgt hjá þessu fjelagi, að byrja smátt. Þannig hafa hús
þess verið reist smátt og smátt. Sömu
reglu verður vafalaust fylgt með verksmiðjuna, og jeg er sannfærður um,
að fjelagið heldur uppteknum hætti, að
viðhafa alla gætni.
r

Prsm. (Magnús Pjetursson): Jeg get
-erið stuttorður. Þeir hv. deildarmenn,
sem jeg hefi hlustað á, hafa allir verið
samdóma nefndinni og fylgt tillögum
hennar.
Vildi jeg lielst óska, að menn fengjn
sem fyrst að greiða atkvæði. Jeg þarf
ekki mörgu að svara hv. 1. þm. Árn.
(EE). Mjer liefir skilist, að mikill part,ir deildarinnar og nefndarinnar væri á
móti nýrri ullarverksiiiiðju. Hins vegar
hefir nefndin fyrir hans uppástungu og
tilmæli ekki gert neitt í málinu við
þessa umr. Það er því ekki afsakanlegt hjá hv. þm. að ætlast til, að deildin
samþykki tillöguna að órannsökuðu máli.
ATKVGR. um 16,—23. gr.
Brtt. 254,74 samþ. með 19 shlj. atkv.
— 254,75 samþ. með 18:1 atkv.
— 254,76 samþ. með 23 shlj. atkv.
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Brtt.
—
—
—
—

292,X samþ. með 15:10 atkv.
254,77 fellur burtu.
330 feld með 19: 5 atkv.
254,78 samþ. með 19 shlj. atkv.
254,79 sarnþ. með 24:4 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögöu
já: SSt, StSt, SvÓ, ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, ÞórJ, BJ, BH, EÞ, EE, GunnS,
HK, IngB, JakM, JB, JS, LH, MG
MK, MP, PO, PÞ, BSv.
nei: JAJ, JÞ, MJ, ÓP.
Brtt. 254,80 samþ. með 17:4 atkv.
— 254,81 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 292,XI samþ. með 15:13 atkv., ab
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: BH, EÞ, EE, GunnS, HK, JakM, JB, LII, MJ, MK, PÞ, SvÓ, ÞorlG,
ÞorstJ, BSv.
nei: IngB, JAJ, JS, JÞ, MG, MP, ÓP, PO, SSt, StSt, ÞorlJ, ÞórJ, BJ.
Brtt. 292,XII samþ. með 25 shlj. atkv.
— 254,82 I a—e teknar aftur.
— 292,XIII tekin aftur.
— 292,XIV tekin aftur.
— 254,8211—111 teknar aftur.
— 292,XV tekin aftur.
— 254,82 IV tekin aftur.
— 292,XVI tekin aftur.
— 254,82 V tekin aftur.
—■ 254,82 VI samþ. meö 20 :1 atkv.
— 254,82 VII tekin aftur.
— 254,82 VIII samþ. með 15:9 atkv.
— 254,82 IX samþ. með 23 shlj. atkv.
— 254,82 X samþ. með 19: 3 atkv.
— 254,82 XI samþ. með 24 shlj. atkv.
16. gr., svo breytt, samþ. meö 20 shlj.
atkv.
Brtt. 254,83 samþ. með 18 shlj. atkv.
17. gr., svo breytt, samþ. með 19 shlj.
atkv.
Brtt. 254,84 samþ. með 19:2 atkv.
— 254,85 samþ. með 21 shlj. atkv.
— 273,11 a samþ. með 15 shlj. atkv.
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Brtt. 232 feld með 13:13 atkv., ab viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: MJ, MK, PO, PÞ, SSt, ÞorlG, ÞorstJ, BJ, EÞ, EE, JB, LH, BSv.
nei: MG, MP, ÓP, StSt, SvÓ, ÞórJ, BH,
GunnS, HK, IngB, JAJ, JS, JÞ.
Tveir þm. (ÞorlJ, JakM) fjarstaddir.
Brtt. 273,11 b samþ. meö 26 shlj. atkv.
— 339 feld með 21: 4 atkv.
— 254,86 samþ. með 15:13 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JakM, JS, MK, MP, PO, PÞ, SSt,
ÞorlG, ÞorlJ, BJ, EÞ, EE, GunnS,
HK, BSv.
nei: JAJ, JB, JÞ, LH, MG, MJ, ÓP, StSt, SvÓ, ÞorstJ, ÞórJ, BH, IngB.
Brtt. 254,87 samþ. með 24 shlj. atkv.
— 292,XVII feld með 15: 7 atkv.
18. gr., svo breytt, samþ. með 17 shlj.
atkv.
19. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
20. gr., með þeim breytingum, sem á
eru orðnar öðrum greinum frumvarpsins,
samþ. með 18 shlj. atkv.
Brtt. 292,XVIII samþ. með 22 slilj. atkv.
— 254,88 a samþ. með 18 shlj. atkv.
— 254,88 b feld með 15: 7 atkv.
— 254,88 e samþ. með 16 : 4 atkv.
— 254,88 d samþ. með 19 shlj. atkv.
— 292,XIX samþ. meö 22 slilj. atkv.
— 254,88 e tekin aftur.
— 254,88 f samþ. með 16 shlj. atkv.
— 254,88 g samþ. með 20 shlj. atkv.
— 254,88 h feld með 14:12 atkv.
— 254,88 i samþ. með 16: 4 atkv.
— 254,88 j feld með 14:14 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: ÞorlJ, ÞorstJ, ÞórJ, BJ, BII, EÞ,
EE, GunnS, IngB, JakM, JB, LH,
MP, BSv.
nei: PO, PÞ, SSt, StSt, SvÓ, ÞorlG, IIK, JAJ, JS, JÞ, MG. MJ, MK, ÓP.

Brtt.
—
——
—
—
—
—
—
—
—

254,88 k samþ. með 15:11 atkv.
254,88 1 samþ. með 20:1 atkv.
254,88 m samþ. með 22:1 atkv.
292,XX samþ. með 22:1 atkv.
292,XXI a samþ. án atkvgr.
292,XXI b samþ. með 15:7 atkv.
254,88 n samþ. án atkvgr.
292,XXII a tekin aftur.
292,XXII b feld með 14: 7 atkv.
292,X^II c feld með 14:10 atkv.
273,12 a samþ. með 15:13 atkv., að
viðliöfðu nafnakalli, og sögðu
já: MG, MJ, PO, SSt, StSt, ÞorlG, BJ,
EÞ, EE, HK, JakM, JB, JÞ, LH,
BSv.
nei: MK, MP, ÓP, PÞ, SvÓ, ÞorlJ, ÞorstJ, ÞórJ, BH, GunnS, IngB, JAJ,
JS.
Brtt. 273,12 b tekin aftur.
— 307 samþ. án atkvgr.
— 273,12 c samþ. með 15: 9 atkv.
21. gr., svo breytt, samþ. með 15 shlj.
atkv.
Brtt. 254,89 I a tekin aftur.
— 254,89 I b samþ. með 15 :1 atkv.
— 254,89 I c samþ. með 15:1 atkv.
— 254,891 d samþ. með 14:13 atkv.,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: 'PÞ, StSt, ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, ÞórJ, EJj, EE, IIK, IngB, JakM, JS,
MK, MP.
nei: PO, SSt, SvÓ, BH, GunnS, JAJ, JB, JÞ, LII, MG, MJ, ÓP, BSv.
Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
Brtt. 254,89 I e samþ. með 17 : 2 atkv.
— 254,89 I f samþ. með 17 : 2 atkv.
— 254,89 II samþ. með 17: 6 atkv.
— 310 samþ. með 17 slilj. atkv.
Greinin, svo orðuð, (verður 22. gr.)
samþ. með 17 shlj. atkv.
22. gr. (verður 23. gr.) samþ. með 16
shlj. atkv.
56’

887

Lagafrumvörp samþykt.

888

Pjárlög 1924 (3. umr. i Nd.).

23. gr. (verður 24. gr.) samþ. með 15
slilj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atk->’.

Á 45. fundi í Xd., miðvikudaginn 18.
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 347,
n. 374, 369. 379, 385).

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg þakka
fyrir síðast fyrir hönd fjvn. og bið afsökunar á því, að jeg verð stuttorður nú.
Jeg vil skjóta því til liv. þdm., sem brtt.
eiga, að sýna dálitla sjálfsafneitun og
vera ekki alt of langorðir við þessa. umræðu.
Jeg sný mjer þá að brtt. þeim, er fjvn.
á hjer á þskj. 369. Er þá fvrst fyrir 150
þús. króna hækkun, sem áætluð er á ágóða
af vínversluninni. Háttv. deild kann nú
að undra, að svo stórfeld breyting er gerð
af nefndinni á þessum lið. En því er svo
varið, að sökum ónógra upplýsinga var
fyrri áætlunin sett nokkuð af handaliófi.
og var nefndinni þá sjerstaklega í hug að
fara ekki of liátt. Nú hefir nefndin fengið
ábyggilega skýrslu, og veit því, að fyllilega er óhætt að áætla svona hátt.
Þessi hækkun varð til þess, að nefndin
sá ekki þörf að koma fram með neinar
tillögur til tekjuauka, því þessi hækkun
nemur meiru en bæst liefir við útgjaldahliðina eftir till. nefndarinnar.
Xæsta breyting er aðeins fyrirkomulagsatriði, að sundurgreina lireppa þá, sem
styrk fá til læknisvitjana. Nefndin taldi
ekki rjett að fara í þessu efni eftir fjárlögunum 1922, því sumir af þeim hreppum, sem þar er gert ráð fyrir, hafa fallið
í burtu og nýir bæ.st við. Þessi liður hefir
lækkað um 50 krónur.

Jeg hefi tekið það fram áður, að fjvn.
þætti lireppar verða hart úti með sjúklinga sína á Kleppi, í samanburði við
sjúklinga í öörum sjiikraliúsum. Leggur
nefndin til, að meðgjöf með sjúklingum
verði lækkuð um 50 aura á dag, úr 2 kr.
niður í 1,50 kr.
Þá liggur fvrir Alþingi skýrsla nefndar, sem kosin var til þess að athuga og
rannsaka mál A. L. Petersens, fyrverandi
stöðvarstjóra í Vestmannaeyjum. Xefndin liefir komist að þeirri niðurstöðu, eftir
því sem skjöl og skýrslur liggja fyrir í
málinu, að ekki verði lijá því komist að
greiða honurn skaðabætur. Þó fer nefndin
ækki eins hátt og hann fór upphaflega
fram á, nefnilega 17000 kr., heldur ætlar
hún hæfilegt að greiða 10000 kr. Fjvn.
væntir, að þessu máli verði lokið nú á
þinginu á þann hátt, að það samþykki
þær bætur, er hún leggur til, en henni
þykir ekki sanngjarnt að láta minna af
hendi rakna en 10 þús. kr. í viðbót við
þær 5 þus. kr., sem hann áður hefir fengið. Er það þó enn ekki eins liátt og lians
krafa hljóðar um, og er hún þó studd af
óhröktum reikningum. Býst jeg við, að liv.
þdm. hafi lesið skýrslu nefndarinnar og
komist að sömu niðurstöðu.
Xefndin hefir lagt til, að hækkaður
verði skrifstofukostnaður biskups, svo að
í samræmi verði við annan skrifstofukostnað. Telur nefndin þó, að ekki beri að
liafa hann eins háan og hjá landlækni, þar
sem störfin munu vera minni frá biskupi.
Þá er veiting til rafveitu á Hólum. Hafa
áður verið veittar 5000 kr. til sama fyrirta'kis og hefir verið unnið að undirbúningi. Ilefir áður verið sýnt fram á hjer á
Alþingi og færð rök fyrir, hver búhnvkkur þetta væri fyrir ríkið, þar sem mikiil
sparnaður yrði við rekstur skólans. Hetir þessu máli aðeins verið frestað sökum
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dýrtíðar, og sjer nefndin sjer því ekki
annað fært en mæla meS því, að nú verði
hafist handa sem fyrst. Hefir einnig nú
verið lagt út í rafmagnslagningu á Hvanneyri, og verður það þó varla eins arðvænlegt fyrir ríkið nje reksturinn eins ódýr
og á Hólum.
Þá er brtt. á XVII. lið, að tekiö sje
fram, að styrkurinn til Páls ísólfssonar
sje veittur til framhaldsnáms; er það aðeins
gert til að fyrirbyggja misskilning.
Næst er till. á XIX. lið, að fella burtu
alla athugasemdina við styrkveitinguna til
búnaðarfjelaganna.
Nokkrum sinnum hefir verið veittur
styrkur til hannyrðakenslu í Dalasýslu.
Ilefir þetta verið vel sótt og vel látið af
þessari kenslu af þeim, sem til þekkja.
Nefndin hefir því talitS rjett að halda þessu
uppi, enda um smáupphæð að ræða.
Þá hefir nefndin lagt til, að veitt verði
til bryggjugerðar á Siglufirði alt að 18
þús. kr. Upphaflega var ætlast til af fjvn..
að talsvert kæmi inn á frv. þetta af
brvggjugerðum, en nefndin sá sjer þó
ekki fært að leggja til, að veitt yrði fje
til nýrra bryggja. Síðan voru allar þessar upphæðir fluttar vfir í fjáraukalög, og
virðist því nokkuð rýmra um þessi mannvirki nú en áður. Hefir fjvn. oftast mælt
með samskonar framkvæmdum sem þessari, er hjer um ræðir. Siglfirðingar liafa
gert áætlun um að gera mikil hafnarvirki
hjá sjer. sem búist er við að kosti 600 þús.
krónur. Þetta getur þó alls ekki orðið í
bráðina. og er því ráðgert, að af öllum
þessum virkjum verði aðeins bygð þessi
bryggja. Er mikil þörf á, að fullkomin
bryggja sje sett á Siglufirði, og er nefndin
því meðmælt, að þetta fje verði veitt. enda
liefir sjútvn. mælt með því.
Þá er brtt. frá fjvn. um 7500 kr. fjárveitingu til lendingarbóta í Bás við Vík í

Mýrdal. Jeg skal ekki fjölyrða um þennan lið, því að um hann var rætt við 2.
umr. Þessi upphæð er ákveðin með rjettum
útreikningi eftir kostnaðaráætlun, og er
gert ráð fyrir, að veittur sje alt að helmingur kostnaðar, svo sem tekið er fram í
tillögunni.
Þá er brtt. um styrk til Byggingarfjelags Reykjavíkur. Hún er því miður ekki
rjett enn þá, en er leiðrjett á þskj. 385,
VI. Nefndin leggur til, að fjelaginu verði
sem áður veittur byggingarstyrkur, 5%
af byggingarkostnaði, gegn helmingi liærra
tillagi frá Reykjavíkurbæ, eða 10%. Nefndin þykist þess fullvís, að starfsemi þessa
fjelags hafi gert svo mikið gagn, að rjett
sje að stvrkja það. Fjelagið fór fram á
helmingi hærri styrk, 10% af byggingarkostnaði, en nefndin sá sjer ekki fært að
samþykkja það, enda síst ástæða til að
hækka styrkinn nú, þar sem gera verður
ráð fyrir, að byggingarkostnaður verði
minni en áður.
Brtt. á þskj. 369,XXXII,1.. stvrkveiting til Einars Þorkelssonar, er tekin aftur.
Hjer var feld við 2. umr. tillaga frá
fjvn. um lánsheimild til bónda eins vestur
í Dölum, til þess að endurreisa býlið
Svínadalssel. Nefndin gerir ráð fyrir, að
það hafi stafað af misskilningi, að háttv.
deild feldi þessa heimild, þar sem sá siður hefir verið að styrkja býli, sem eru
nálægt fjallvegum, til þess að hýsa ferðamenn. .Nefndin hefir því lækkað upphæðina og væntir þess, að hv. deild samþvkki
þessa litlu lánsupphæð.
Þá er tillaga frá nefndinni um að veita
30000 kr. lán til kembivjela á Húsavík.
Iláttv. deildarmönnum þykir ef til vill
undarlegt, að f.jvn. skuli sjálf bera fram
till. um lán til tóvinnuvjela, eftir undirtektum hennar við síðustu umræðu. En svo
er mál með vexti, að um 40 ára skeið hafa
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verið kembingarvjelar í Þingeyjarsýslu;
hafa þær borið sig vel og verið hin mesta
lyftistöng heimilisiðnaðarins í sýslunni.
Klæðaverksmiöjan Gefjun á Akureyri getur hvergi nærri fullnægt þörfum nærliggjandi sýslna, og engar líkur til, að hún
geti bætt við sig þeim störfum, er þessar
vjelar liafa unnið áður. En vjelarnar, sem
voru á Halldórsstööum, brunnu síðastliðinn vetur, og er nú fyrirhugað að endurreisa þær á Húsavík. Nefndin mælist til,
að þessu verði ekki ruglað saman við afstöðu hennar til klæöaverksmiöjanna. Hún
telur, að þessar kembingarvjelar sjeu sjerstaklega heppilegar til að styrkja heimilisiðnaðinn og halda honum við. Ileimilisiðnaðarfjelag Islands hefir veitt manni
stvrk til utanfarar til þess aö skoða slík
ar vjelar, og ber það vott um, að fjelagið
álítur, að hjer sje verið að fara rjetta leiö.
En um stofnun klæðaverksmiðju er nefndin á sömu skoðun sem fyr.
Framkvæmdastjóri
Eimskipafjelagsins
kom á fund nefndarinnar og ljet þess getið, að vel gæti svo fa.rið, að mjög mikil
og hörð samkepni yröi hafin gegn Eimskipafjelagi íslands. Yrði fjelagið ef til
vill neytt til að lækka fargjöld og farmgjöld meir en svo, aö rekstur skipanna
gæti boriö sig. Það er vitanlegt, að samkepni þessi yrði hafin til þess að koma
fjelaginu fyrir kattarnef, og fór framkvæmdastjórinn því fram á, að Alþingi
veitti stjóminni heimild til að veita fjelaginu liðsinni, ef til kæmi. Nefndin álítur, að Alþingi ætti að vera við þessu búið. Hún trevstir landsmönnum ekki svo
vel, að þeir noti skip Eimskipafjelagsins,
ef aðrir byðu betri kjör. Það væri óskandi, að ríkissjóður þvrfti ekki að hlaupa
undir bagga meo fjelaginu, en til trvggingar vill nefndin veita þessa heimild, ef
til þyrfti að taka.

Fleiri brtt, ber fjvn. ekki fram. En jeg
skal leyfa mjer aö víkja strax nokkrura
orðurn að brtt. frá einstökum þm., svo
að þeir viti, hvernig nefndin tekur í þær.
Geta þeir þá ef til vill sparað sjer orð, ef
nefndin er þeim samþykk, eða hagað orðum sínum eftir mótbáium nefndarinnar.
þar sem hún er mótfallin tillögunum.
Jeg skal þá fyrst víkja að brtt. frá hv.
2. þn,. N.-M. (BH), um 4000 kr. hækkun
á fjárveitingunni til Hróarstunguvegar.
Nefndin hefir komist að þeirri niðurstöðu,
að þessi vegur hafi oröið mjög hart úti
aö undanföinu, og þar sein hjer er um
litla upphæð að ræða, leggur hún til, að
brtt. verði samþykt. Þar sem hv. þm. hefir áður talaö rækilega fyrir þessari fjárveitingu, ættu þessar undirtektir nefndarinnar að geta sparað honum mörg orð um
þetta mál.
Þá eru ýmsar brtt. um nýjar símalínur.
Jeg ætla ekki að tala sjerstaklega um einstakar brtt. um línurnar. Það er síður en
svo, aö fjvn. vilji deila eða fara í reipdrátt um, hver þeirra lína sje nauðsynlegust og ætli að ganga fvrir öðrum.
Nefndin efast ekki um, að þær sjeu allar
nauðsynlegar og ætti að leggja þær allar
einhvern tíma. En því var lýst yfir viö
2. umr., að nefndin treysti sjer ekki að
fara lengra í tillögum um símalagningar
en hún gerði þá, og jeg býst jafnvel við,
að hv. deild þyki hún hafa farið fulllangt, Nefndin treystir sjer því ekki aö
mæla með, að fleiri línur verði teknar upp
í fjárlögin.
Þá skal jeg skjóta því til háttv. 1. þm.
Revkv. (JakM), að nefndin getur ekki
fallist á brtt. lians á þskj. 369,V, um uppbót á launum starfsmanna við landssímann og talsímakvenna við bæjarsímann í
Reykjavík, Nefndin finnur brtt. mest til
foráttu orðalagið í 1. línu tillögunnar „til

893

Lagafrumvörp samþykt.

894

Fjárlög 1924 (3. umr. i Nd.).

uppbótar á launum starfsmanna landssímans“. Það gæti verið umtalsniál, að nefndin fjellist á hugmyndina, ef einungis væri
átt við konurnar við bæjarsímann. En eins
og till. er orðuð nú, veit nefndin ekki
glögglega, við hvað er átt.
Um brtt. hv. þm. ísaf. (JAJ), urn að
færa niður fjárveitinguna til alþýðuskó’ans í Þingeyjarsýslu, skal jeg geta þess.
að nú er komin fram áreiðanleg og nákvæm áætlun um kostnaðinn viö að stofna
þann skóla, og er þar gert ráð fyrir 95
þús. kr. kostnaði. Nefndin telur því rjeltara að láta upphæð sína standa, ekk' sísl
þar sem ekkert er í húfi fyrir ríkissjóð.
Um brtt. á þskj. 369,XIII, frá bv. 1.
þm. Rang. (GunnS), um lækkun á styrknum til Dansk-islandsk Samfund, þarf jeg
ekki að taka fram fvrir bönd nefndarinnar, samkvæmt tillögum hennar viö 2. umr.,
að hún mun að sjálfsögðu fallast á hana.
Þá vill meiri hluti fjvn. eindregið mæla
með tillögu meiri hluta sjávarútvegsnefndar um styrk til Bjarna Sæmundssonar, til
fiskirannsókna. Loks vil jeg geta þess um
brtt. á þskj. 385,1, frá liv. þm. Barð. (IIK), að nefndin mælir eindregið með, að
hún verði samþykt. í samræmi við það.
sem nefndin hefir áður látið í Ijós.
Jeg hygg, að jeg sje orðinn nægilega
langorður um þessar brtt. Aðrar smærri
brtt. skal jeg ekki ræða um, fyr en flm.
þeirra bafa látið til sín beyra. Vona jeg.
að liv. þm. verði nú snöggir og lengi umræðurnar ekki um of.

Frsm. samgmn. (Þorsteinn Jónsson):
Það hefir verið venja, að samgmn. hefir
tekið sjerstaklega til athugunar C-lið 13.
gr. fjárlaganna. um fjárveitingar til strandferða og flóabáta. Nefndin sá ekki ástæðu
til að gera brtt. við frv. um upphæðir
þær, sem til þessa eru veittar. Þó þykir

henni ekki ósennilegt, að styrkurmn til
strandferða muni reynast of lágur. Svo
sem kunnugt er, verður nýtt skip í þeim
ferðum á næsta ári, og er engin reynsla
fengin fyrir því, hve dýrt það er í rekstri
eða hve miklar tekjur verða af því.
Jeg skal levfa mjer að skýra frá því,
að nefndin liefir gert tillögur um aðra tilhögun á strandferðunuin en áður. Meðan
Sterling hafði þessar ferðir, kom skipið
inn á því nær allar hafnir. Nú hefir nefndin gert tillögur um, að nýja skipið, Esjan, komi við á 20—25 höfnum í hverri
ferð. Hún á jafnan að koma við á nokkrtim stærstti böfnunum, en til skiftis á hinum smærri, svo að hafnirnar verði aldrei
fleiri en 25, stundiun ekki nema 20.
Nefndin liefir einnig lagt til. að skipið
fari 2 hraðferðir í kringum land fyrri
hluta ágústmánaðar, er báðar til samans
taki rúman hálfan mánuð. Býst hún við,
að hafa megi talsvert upp úr þessum
ferðum, en reynslan verður að skera úr,
hvort það er rjett, Nefndin hefir valið
þann tíma til þessara ferða, sem flest
starfsfólk í Reykjavík tekur sjer sumarfrí. Vill hún haga svo til, að fólk geti farið hjeðan á nokkrar aðalhafnimar og
dvalið á þeim stöðvum svo sem vikutíma,
og þó ekki verið lengur í ferðalaginu en
liálfan mániið. Má búast við, að Revkvíkingar noti þessar ferðir mikið og ágóði
geti orðið af þeim. Aðrar ferðir skipsins
gerir nefndin ráð fvrir, að taki 12 daga,
X
með dvöl í Reykjavík, svo að það fari um
21/2 ferð á mánuði. Með því móti verða
strandferðirnar liagkvæmari en áður. Hingað til hafa. ferðalög tekið mjög langan
tíma fyrir menn, er eiga heima langt frá
Reykjavík, verið afardýrar og langt á milli
ferða. Þegar hausta tekur, verður skipið
að sjálfsögðu seinna í förum, en nefndin
hefir ekki gert neinar tillögur um áætlun
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þess lengur en til loka ágústmánaðar. Þar
sem eigi er unt að gera nákvæma áætlun
um kostnað við rekstur skipsins, sjer
nefndin ekki ástæðu til að koma með brtt.
við frv. um liækkun tillagsins, svo sem jeg
tók fram, þó að búast megi við, aö þaS
sje áætlað of lágt. En þar sem ríkissjóður
borgar hallann, hvort sem liann verður
mikill eða lítill, skiftir þetta litlu máli.
bver áætlunarupphæðin er.
Um styrkinn til flóabáta, 100 þús. kr..
skal jeg taka það frarn, að nefndinni
virðist liann hæfilegur með ]>ví verðlagi.
sem nú er, og sömu bátarnir verða styrktir, sem nú er. Og þar sem nefndin býst
við, að verðfall geti enn orðið, hefir hún
ekki farið frain á, að styrkurinn sje hækkaður. Ef hún gerði tillögu um hækkun og
verðfall yrði, mundi styrkurinn samt
verða notaður allur. En verði ekkert verðfall og styrkurinn reyndist of lítill, getur
næsta þing sjeð miklu betur, hvaða upphæð þurfi að verja til flóabáta á því á'. i
og hækkað styrkinn í fjáraukalögum, ef
með þarf.
Þá vil jeg fyrir hönd mentmn. fara
nokkrum orðum um brtt,, er hún hefir
flutt. Svo sem mönnum mun kunnugt.
eru nokkur ár síðan Sigurður prófessor
Nordal hrevfði tillögu um, að landssjóður
tæki að sjer eða styrkti út"áfu á þýðingum úrvalsfræðirita og skáldrita erlendra.
Þessi liugmynd hefir fengið talsverðan
byr. og eru margir þess fýsandi. að sem
fyrst verði hafist handa. Hugmynd Nordals er. að ríkið styrki útgáfuna svo ríflega, að unt verði að selja bækumar svo
ódýrt, að almenningi verði kleift að kaupa
þær með góðu móti. Nú hefir Þjóðvinafjelagið tekið þessa hugmynd að sjer og
vill hefjast handa, ef Alþingi vill styrkja
þessa viðleitni. Fjelagið fór fram á það
við nefndina, að liún mælti með því, að

það fengi 12 þús. kr. árlegan styrk til
þessa. Gerir það ráð fyrir að geta gefið
út um 30 arkir í sama broti sem Andvari
fvrir þessa upphæð. Bækur þær, er fjelagið hygst aðallega að velja, eru fræðirit í þeini greinum. þar sem litlar eða
engar bækur eru fvrir á íslensku. Sem
kunnugt er, eru bókmentir vorar ekki
fjölliliða; það eru aðeins fáar tegundir,
sem eru fjölskrúðugar á voru máli. Yjer
eigum mikið af sagnfræði- og skáldritum,
en fátt í öðrum greinum. Nefndin telur
því þetta nauðsynjamál fvrir mentun og
menningu þjóðarinnar og vill leggja Þjóðvinafjelaginu lið, svo aö það geti þegar
hafið þetta starf. En þar sem nefndinni
er Ijóst, að þingið verður að fara injög
gætilega í fjárveitingum, h-ggur hún til.
að veittur verði helmingur þeirrar upphæðar, er farið var fram á, eða 6000 kr.
Yitanlega getur fjelagið ekki gefið út
nema litla bók fyrir það fje, um 15 arkir.
ef það á að geta selt hana eins ódýrt og
það hefir ætlast til, á 1,50 til 2 kr. Er það
miklum mun ódýrara en nokkur bóksali
getur selt bækur sínar. Jeg sje svo ekki
ástæðu til að fjölyrða meir um þessa tillögu og vona. að hv. deild taki henni vel.
Þá kem jeg að brtt. minni viðvíkjandi
styrk til barnaskólabvggingar á Eyrum í
Seyðisfjarðarhreppi. Till. þessi skýrir sig
sjálf. og læt jeg nægja að vísa til fyrri
ummæla minna um nauðsynina á því, að
ríkið haldi áfram að styrkja bamaskólabyggingar. Er bjer líka aðeins um 2000
kr. að ræða.
Þá vildi jeg víkja nokkrum orðum að
till. minni og hv. samþm. míns (BH) um
fjárveitingu til símalínu milli Seyðisfjarðar og Loðmundarfjarðar. Fjárveiting þessi
er aðeins 16000 þús. kr.. samkvæmt áætlun landssímastjóra. Loðmundarfjörður er
mjög afskektur og hefir mikla þörf fyrir
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að komast í símasamband við Seyðisfjörð.
Hafa Loðmfirðingar öll sín viðskifti við
Sevðisfjörð; þar situr læknir þeirra og
prestur, og þingháin er sú sama, en samgöngur eru mjög erfiðar, bæði á sjó og
landi.
Bru flestar sveitir við sjávarsíðuna
komnar í símasamband, nema þessi. Um
símann milli Egilsstaða og Brekku hefi
jeg áður talað. Er ljós nauðsyn hans, því
að læknissetur er á Brekku og alt Upphjerað fyrir ofan Egilsstaði er símalaust.
Þá kem jeg að brtt. við 16. gr., á þskj.
379, sem er um 500 kr. styrk til Víglundar Helgasonar á Hauksstöðum. Sá maður
er stöðvarstjóri og jafnframt er hann
símaeftirlitsmaður á einhverjum erfiðasta
fjallvegi á landinu. Hrapaði hann fyrir
nokkrum árum, í einni eftirlitsferðinni,
ofan úr símastaur og meiddist mjög í
baki. Hefir læknir skoðað meiðslið og
vottað, að maðurinn muni aldrei verða
jafngóður. Maðurinn er fátækur, og þar
sem meiðsli hans er svo til komið, þá
verður það að teljast mjög sanngjörn
beiðni, að hann fái þennan litla styrk.
Þá er enn á sama þskj. brtt. við 18.
gr. II. f, 14. lið, um 200 kr. styrk til Guðmundar pósts Kristjánssonar. Hann hefir
um langt skeið verið póstur, en er nú orðinn bilaður á heilsu og getur ekki gegnt
starfi sínu lengur. Vænti jeg þess. að
háttv. deild verði samþykk því, að hann
fái þennan litla styrk, enda væri það í
samræmi við afstöðu liennar til samkynja
mála nú undanfarið.
Bjöm Hallsson: Háttv. frsm. (MP)
mæltist til þess áðan. að deildarmenn yrðu
eins stuttorðir og unt væri, til þess nð
hægt yrði að ljúka umr. í kvöld. ogskal jeg
verða við því og ekki lengja þær mikið.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

Jeg er þakklátur háttv. fjvn. fyrir undirtcktir hennar við 2. brtt. mína á þskj.
369. Þarf jeg ekki að fjölyrða um þann
lið, en get, vísað til þess, sem jeg sagði um
liann við 2. umr. Treysti jeg hv. deild
til að sýna alla sanngirni í þessu máli.
Við þm. N.-M. höfum ekki að jafnaði
flutt stórvægilegar brtt. við fjárlögin nje
aukið gjaldaldið þeirra að nokkrum mun
fyrir kjördæmi okkar. Jeg býst því við,
að báttv. deild þyki nú kveða við nokkuð
annan tón hjá okkur, er hún hefir sjeð
brtt. okkar á þskj. 379. Þeim fylgir þó
talsverður kostnaður fyrir ríkissjóðinn.
Jeg býst þó tæplega við, að við liefðum
farið af stað með þessa síma, vegna fjárskortsins, ef ekki hefðu jafnmargir símar
komist að við 2. umr. og raun er á orðin.
Gerir þá minst til, hvort þeir eru hótinu
fleiri eða færri, fyrst þeir geta hvort eð
er ekki orðið lagðir nema fje sje fyrir
hendi.
Landssímastjórinn hefir gert þessa áætlun, sem við ákveðum liðinn með. Sagði
hann, að hún væri ríflega áætluð, en auk
þessara upphæða er svo flutningurinn frá
sjó á línurnar. Búist er við, að hlutaðeigendur muni leggja liann fram. Hafa
þeir boðist til að taka mikinn þátt í flutningi efnisins á línurnar.
Ilvað snertir ]>á seinni, þá skal jeg geta
þess. að okkur flm. bárust sterkar áskoranir frá sjúkraliússtjórninni á Brekku um
það. að við reyndum að fá því framgengt
hjer á þinginu. að þessi sími yrði lagður
þetta ár. Við sáum okkur þó ekki fært að
ganga svo langt að fara fram á það, sökum fjárkreppunnar. en tókum það ráð að
reyna að fá fjárveiting til þessa síma inn
í fjárlöffin 1924. Stjórnin liefir áður lýst
því yfir. að engir símar verði lagðir í ár.
Jeg þarf varla að taka það fram. að
57
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sími til Brekku er mjög nauðsynlegur,
ekki síst skoðað frá heilbrigðissjónarmiði.
Eins og kunnugt er, er læknissetrið Brekka
í Fljótsdalslæknishjeraði, og er þar sjtikrahús, sem alt Fljótsdalshjerað liefir til afnota og viðhalds. Er Brekka efst í hjeraðinu, og því langt þaðan niður að sjó
(Hjeraðsflóa). Ilins vegar er að kalla má
læknislaust í Hróarstunguhjeraði, af því
aö læknirinn, sem á að þjóna því, er búsettur í Borgarfirði. Verða þeir menn,
sem búa á þessu svæði, oftast að leita
læknis til Brekku, norður til Vopnafjarðar eða þá í Borgarfjörð, þeir, sem næstir
eru. ITefði því mikla þýðingu fyrir þessa
hjeraðsbúa að hafa aðgang að síma. T.
d. hefir það oft komið aö góðu lialdi að
tala við Vopnafjarðarlækni, og hefir hann
þá jafnan komið á móti þeim, sem hafa
sótt hann. Sama máli væri að gegna, ef
sími kæmi frá Egilsstöðum að Brekku.
Auk þess lægi þessi sími um fjölment hjerað, sem hefði hin mestu þægindi af honum. Lægi hann meðal annars um Ilallormsstað, en þangaö er nú allmikill ferðamannastiaumur, einkum á sumrin. Er því
engin hætta á öðru en síminn yrði mikið
notaður. Fm Loðmundarfjarðarsímann er
það að segja. að hann er auðvitað líka
nauðsynlegur. Þessi fjörður er nú alveg
einangraður; er hann einn símalaus af
nærliggjandi fjörðum. Ibúar hans verða
að sa-kja lækni til Seyðisfjarðar. og prestur þeirra er líka búsettur þar. Og einnig
reka þeir þar verslun sína eingöngu Það
væri því nauðsyn fyrir þá að fá þennan
síma.
LTm styrkinn til Guðmundar pósts Kristjánssonar þarf jeg ekki að fjölyrða. Eins
og kunnugt er, liefir Alþingi oft veitt
póstum lítilsháttar ellistyrk, og er þessi tillaga um 200 kr. til þessa manns í samræmi
við þá venju.

I
(

Þessi maður liefir verið póstur milli
Vopnafjarðar og Þistilfjarðar í samfleytt
20 ár, en verður nú að leggja niður starfið sökum vanheilsu. Hann hefir þótt
mjög duglegur póstur og árvakur í þeirri
stöðu. Hefi jeg fengið brjef um það frá
ekki ómerkari manni en Einari prófasti
Jónssyni á Ilofi, og staðfestir það þetta.
(MP: Jeg gleymdi að geta þess í framsöguræðu minni, að fjvn. er meðmælt þessum styrk). Jeg er liáttv. fjvn. þakklátur
fyrir það, og þarf jeg þá væntanlega ekki
að fjölyrða meira um jafnsanngjarna till.
Samt vil jeg geta þess til árjettingar, að
maður þessi tapaði heilsunni í póstferð
1914 í aftakaveðri, en náði henni nokkuð
aftur eftir 2 ár. Var hann þá í póstferðum aftur 1916—19, en þá misti hann
heilsuna að fullu í páskaveðrinu illræmda,
sem geysaði þá um alt Austurland í fleiri
daga. Hefir hann aldrei borið sitt bar
eftir þá hrakninga, sem hann varð þá fyrir. Maðurinn er efnalaus og ástæður hans
allar slæmar. Auk þess ber þess að gæta,
að póstar eru yfirleitt illa launaðir, en ilt
starf og hættulegt að vera póstur lijer á
landi, einkum í stórhríðum á vetrum. IIv.
samþm. minn (ÞorstJ) hefir talað um
styrkinn til Víglundar Helgasonar. og ætla
jeg ekki að fjölvrða um hann, en mæli aðeins eindregið með honum.
Fer jeg svo ekki fleiri orðum um þetta,
enda mun nú hv. deildarmönnum mál að
taka til máls. svo margir sem nú liafa talað jafnframt mjer. Verð jeg annars að
kalla þennan margraddaða klið í cleildinni slæma þingreglu.

Hákon Kristófersson: Jeg á hjer nokkrar brtt., sem jeg vildi minnast á með
nokkrum orðum.
Iláttv. frsm. (MP) mintist á brtt. á
þingskjali 385, og er jeg háttvirtri nefnd
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þakklátur fyrir undirtektir liennar þar.
Það hefir annars komist inn prentvilla
í þessa till. Þar stendur, að upphæðin sje
250, en átti að vera 350. Jeg álít, að
þessi smástvrkur til Revkhólahjeraös sje
mjög eðlilegur, og þar sem svo stendur á,
aö hjeraðið er læknislaust og íbúar hjeraðsins verða að sækja lækni í aðra sýslu
vona jeg, að háttv. deild veröi ekki andvíg þessari till., enda upphæðin, sem veitt
vrði í þ es.su skyni, alveg hverfandi móti
því, ef læknir væri í hjeraðinu á fullum
launum.
Þá vil jeg drepa á með nokkrum orð
um brtt. mína á þskj. 369, viö 18. gr. II.
Fer hún fram á, að Sigríði Gísladóttur,
ekkju Erlendar hueppstjóra Jafetssonar,
verði veittar 250 kr. Þessi fátæka kona er
mjög heilsulaus og illa stödd, og hefir hún
í brjefi til mín óskað þess, aö jeg bæri
fram þessa styrkbeiöni. Að vísu fór liún
fram á hærri upphæð en jeg geri hjer
ráð fyrir, en sparnaöarins vegna sá jeg
mjer ekki fært að fara fram á meira, enda
því líklegra, að till. sje samþvkt, sem hún
hefir minni útgjaldaauka í för með sjer.
Þótt mjer sje annars alt annað en ljúft
að fara slíkum erindum. þá sá jeg mjer
samt ekki annað fært en að verða viö
beiðni þessarar konu.
Kona þessi er ekkja eftir hreppstjóra.
sem haföi gegnt því starfi í full 40 ár fyrir lítil og engin laun. Tel jeg þessa fátæku
ekkju- því engu ver að þessum styrk
komna en marga, sem þegar eru kornnir í
18. gr. Furðar mig á því, að liáttv. fjvn.
skuli hafa talið hana miður að styrknum
komna. Skal jeg ekki ræða þetta frekar,
en vil leggja það undir dóm hv. þingdeildarmanna, hvernig þeir líta á beiðni þessa.
og munu þeir sýna það meö atkv. sínu,
hvort sanngimi þingmanna nær ekki nema

til embættismanna og ekkna þeirra eða
allir njóta sama rjettlætis.
Þá kem jeg að brtt. á þskj. 385, sem jeg
hefi flutt ásamt háttv. þm. Dala. (BJ),
um að veita Sigurði Magnússyni, lækni á
Patreksfiröi, 600 kr. í viðbót við eftirlaun hans. Þessi maður hefir látið af embætti sökum þess, aö liann treystist ekki
til að þjóna lengur jafnerfiðu hjeraði og
hann er í nú og hefir verið í síðastliðin
20 ár. Viðleitni hans að fá ljettara embætti — og má í því sambandi nefna bæjarlæknisembættið í Reykjavík, — hafði
engan árangur, og var miklu yngri maður tekinn í þá stööu, eins og kunnugt er,
sem jeg og aðrir liafa ekki getaö skilið
í, hvernig stóð á, þrátt fvrir góöa hæfileika þess manns, er stöðuna lilaut. Ilann
er nú á efra aldri, og eru eftirlaun hans
1100 krónur. Það segir sig sjálft, að efnalaus maður kemst ekki af meö slíkan styrk,
og er því síst vanþörf við að bæta, Það
er því ekki af því, sem við höfum komið
fram með þessa brtt., aö við lítum svo á,
aö þessi litli styrkur muni hrökkva til
nauðsynja hans. heldur vildum viö sýna
nokkurn lit á því, að sjeð væri við þennan mann, að hann hefir þjónaö erfiðu
og vandasömu starfi um fjölda ára með
mestu atorku og samviskusemi. Er varla
til minna að ætlast af því opinbera en það
bæti við eftirlaun hans þessari litlu upphæð. Þessi maður er einn þeirra eldri embættismanna, sem hafa átt viö talsvert
lægri laun að búa en embættismenn nú.
Aö vísu vei öa þeir sjálfir að borga nokk
uð í lífpyrissjóð þann, sem þeir hafa svo
ellistyrk sinn úr, en þeir eru nú þeim mun
betur launaðir, að þeim er þaö tiltölulega
Ijett. Myndu þessir eldri embættismenn
þakka fvrir, ef þeir hefðu átt við slík
kjör aö búa. (MJ: Þetta er öfugt. Laun
57*
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embættismanna eru lægri nú en þau voru
áður). Jeg tek það fram, að þótt jeg hafi
ekki fyr haft ástæðu til að segja, að liv.
4. þm. Reykv. (MJ) hafi farið meb vísvitandi rangt mál, þá hefi jeg það nú.
Ilann hlýtur best sjálfur að vita þetta, að
laun embættismanna eru nú miklu hærri
en áöur. Ilitt er annað mál, þótt vfirstandandi dýrtíð geri það að verkum, að
þeim veiður minna úr þeim. Mig furðar
annars á því, að liáttv. þm. skyldi ekki
koma fram með þetta sem vörn í máli
sínu í gærdag, aö laun embættismanna
væru nú lægri að krónutölu. (MJ: Jeg
sagði ekki, að þau væru lægri aö krónutölu). Það er í krónum, sem launin
eru látin úti, en ekki í kjöti eða smjöri.
Sjeu þau því minni nú, þá hlýtur krónutalan að vera minni.
Jeg býst annars við því, að hv. deildarmönnum sje svo ljóst það, sem hjer er
farið fram á, að ekki sje þörf á að útIista það betur. Býst jeg við, að þeir
verði færri hjer í hv. deild, sem líta sömu
augum á laun embættismanna hjer fyr og
nú sem háttv. 4. þm. Reykv. (MJ).

Bjarni Jónsson: Jeg býst við, að hv.
þm. muni fyrirgefa mjer, þó jeg tali ekki
um fjárhaginn aö þe.ssu sinni. þótt fjárlög
sjeu á dagskrá; það er búiö að gera mikið aö því undanfarið í Iiáttv. deild og
minna gert úr honum en vert var.
Jeg lield jeg verði að byrja með því að
minnast á atriði, sem ekki er á dagskrá í
dag, þar sem búið er að samþvkkja þann
hlut í háttv. deild við 2. umr. þessa frv.
til fjárlaga. Það er lánsheimildin í 21.
gr. staflið 14. þar sem stjórninni er heimilaö aö verja 20 þús. kr. til lána handa
ungum og efnilegum mönnum til lokanáms
erlendis.

i

Minnist jeg þessa eigi aðeins fyrir sjálfan mig, heldur og fyrir hönd allrar fjvn.
Þar kom til umtals aS veita Skúla Guðjónssyni styrk til náms í heilbrigðisfræöi.
en var horfið frá því vegna þessarar lánsheimildar til stjórnarinnar. Þá var það álit
nefndarinnar, að þessi lán mætti eins vel
veita til framhaldsnáms eins og lokanáms,
og aútu því þeir menn, sem lokið hafa
prófi, jafnt að geta komist undir þessi
ákvæði, eða þannig skildi jeg nefndina að
minsta kosti. Liggur það í hlutarins eðli,
aö þessi upphæð verður að vera áætlunarupphæð, sem megi fara fram úr þessari
tilteknu upphæð, ef þörf gerist. Mun það
fara svo sum árin, en önnur ekki. I þetta
sinn hafa um 10 menn sótt um styrk, sem
því ætti nú að veita lán. Ef hæstv. stjórn
vill hlusta á mig, ætla jeg að nafngreina
nokkra þeirra eða alla.
Þar er fyrstur Skúli Guðjónsson, mjög
efnilegur maður, og hefir hans þegar áður verið getið. Þá er næst Jón Helgason
stud. mag., sem stundar norrænunám í
Kaupmannahöfn; hafa þegar verið lögð
drög fyrir, að hann hverfi ekki aftur á
brott úr Danmörku; munu Danir ætla
lionum a5 verða eftirmaður Finns prófessors Jónssonar, og sýnir þetta ljóst. hvert
mannsefni þarna er á ferSinni, er hann
hefir þegar ldotiS slíkt álit og traust
fræöimanna þar suður frá. Því finst mjer,
að við ættum að hafa ekki minni ás'æðu
til þess að halda í skækilinn á móti og
styrkja manninn til námsins, er hann þarf
þess með, og varna því, að liann verði
dreginn úr höndum oss. Enn eru fleiri:
Sigurður Guðmundsson liúsgerðarnemi,
Magnús Konráðsson stud. polyt., Arni
Guðnason stud. mag., Þorleifur Eyjólfsson verkfræðinemi og Þórður Runólfsson
vjelfræöinemi. Svo eru og nokkrir, sem
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sótt liafa um stuðning til lokanáms í sönglist, þar á meðal Þórður Kristleifsson og
Einar Einarsson. Alt eru þetta liinir
efnilegustu menn.
Síðast ;etla jeg að víkja orðuin mínum
að umsókn Lúðvíks Guðmundssonar; hefi
jeg talað um liana í fyrri umræðum mínum um þetta mál, en tók þá aftur tillögu
mína um styrk til lians, er jeg treystist
ékki til að koma lienni fram. Einnig ætti
liann, ásamt Skúla Guðjónssyni, að geta
komist undir ákvæði fyrnefndiar lánsheimildar.
Jeg hefi aldrei lialdið því fram, að jeg
væri eittlivert „autoritet“ í þessum málum, og það vita liv. þm., að jeg kann ekki
þá list að teygja lopann, en segja þó ekki
neitt, látast alt vita, en vilja ekkert liafa
í hættu. Jeg fylgi fastlega fram mínu
máli, eins og jeg hygg rjettast vera og
best. En sje svo, ab einhverjum háttv. þm.
þyki þetta mál nýstárlegt, — um þýðingu
sldpulagsfræðinnar, — skal jeg levfo mjer
að sýna fram á, að fleiri menn líta eins á
þetta mál og jeg. Skal jeg lesa upp fyrir
háttv. deildarmönnum meðmælaskjal frá
rector magnificus háskóla Islands, próf.
dr. pliil. Sigurði Nordal, og annað frá
próf. dr. phil. Guðmundi Finnbogasyni,
svo ljóst verði, hvernig þeir líta á þetta
mál og mann þann, sem jeg áður nefndi:
„Það er alkunnugt, að stúdentalíf við
liáskóla íslands hefir eflst mjög að fjöri
og athöfnum síðustu árin, og hitt vita allir, sem nokkuð þekkja til, að herra Lúðvík
Guðmundsson hefir þar verið lífið og sálin í flestöllu, sem til framkvæmda hefir
horft.
Með utanförum, brjefaskriftum ogstarfsemi hjer heima hefir hann reynt að levsa
íslenska stúdenta hjer í Reykjavík úr
fvrri einangrun þeirra frá umheiminum

og erlendum stúdentum, og má telja stúdenta.skiftin og upplýsingaskrifstofuna
stórt spor í þessa átt. Þá er og stofnun
Mensa aeademiea að mestu hans verk, eins
og stúdentar hafa fyllilega viðurkent. En
það fyrirtæki virðist liafa verið rekið með
dugnaði og hagsýni og liefir liaft ómetanlega þýðingu fyrir fjelagslíf stúdenta,
auk þess sem það liefir að öðru leyti bætt
hag þeirra. Loks má geta þess, að herra
Lúðvík Guðmundsson hefir mjög beitt
sjer fyrir stúdentagarðsmálinu, sem best
af öllu sýnir stórhug og atorku forvígismanna stúdenta nú á dögum.
I máluin þessum liefir liann sýnt mikinn áliuga og framtakssemi, ósjerplægni
og sJtipulagsÍKefiteika. I slíkri starfsemi
mundi liann vera á sinni rjettu hillu og
geta komið þjóðfjelaginu að miklum notum. Jeg get því af bestu samvisku mælt
með því, að honum verði gefinn kostur á
að kynna sjer slíka starfsemi erlendis, þar
sem liún er lengra á leið komin.
Reykjavík, 16. apríl 1923.
Sigurður Nordal.
(sign.)“
„Jeg hefi kynst lierra stud. med. Lúðvík Guðmundssyni bæði hjer á landi og
erlendis. Ilann hefir með frábærum áhuga,
ósjerplægni, hagsýni og dugnaði átt mikinn og góðan þátt í öllum lielstu fjelagsframkvæmdum stúdenta lijer síðustu árin: Stofnun stúdentaráðsins, leiðbeiningarstofu stúdenta, er mjög hefir greitt
fyrir stúdentum, er erlenda háskóla sækja,
stúdéntaskiftum, Mensa academica, erbæði
liefir verið stúdentum efnalegur styrkur
og glætt fjelagslíf þeirra, Skipulagsskrá
fyrir lánssjóð stúdenta, og síðast en eigi
síst stúdentagarðsmálinu, er hann vinnur
alt það gagn, er liann má.
Þekki jeg ekki annan ungan mann hjer,
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er mjer virðist betur fallinn til að starfa
að því að koma skipulagi á frjálsa samvinnu að ýmsum fjelagsmálum, er þarfnast óeigingjarnar forgöngu hugsjónamanns.
Xú hefir lierra Lúðvík Guðmundsson
sótt til Alþingis um lán nokkurt til utanfarar í þeim tilgangi að kynna sjer skipulag og tæki ýmislegra fjelagsframkvæmda,
er til þjóðþrifa horfa, og er það sannfæring mín, að hann á þeirri ferð gæti sjeð
og lært margt, er hann síðar gæti hagnýtt og koinið á framfæri hjer á landi.
Og þar sem vjer eiguni vissulega fátt af
víðsýnum liugsjónamönnum með löngun
og þreki til að starfa að margvíslegiun
fjelagsmálum, er bíða úrlausnar, þá vil
jeg óska þess, að herra Lúðvík Guðinundsson fái lán það, er hann biður um. Jeg
efast ekki um, að hann mundi verja því
vel, og gef lionuin mín bestu meðmæli.
Reykjavík, 17. apríl 1923.
Guðmundur Finnbogason.
(sign.)“
•Jeg hefi levft mjer að lesa þessi meðmæli upp lijer, til þess að háttv. þm. sjái,
að það er ekki jeg einn, sem tel þennan
mann mjög efnilegan eða slíka starfsemi
til mikils gagns; auk þess liefi jeg lesið
þau hjer til þess að hæ.stv. stjórn viti. iiver
meðmæli hann liefir haft. Þau hafa ekki
komið fyrir fjvn., en koina nú fram svo
allir mega sjá.
Xú hefi jeg og lýst því fyrir nefndarinnar hönd, hvernig við skiljum ákvæðið „til lokanáms“, og að þessi upphæð
á að vera áætlunarupphæð, sem stundum
getur farið fram úr áætlun og stundum
ekki.
Þessa aðferð, að veita lán fremur en
styrki, tel jeg vera bæði inönnunum sjálfum
happasælli og
einnig hagfeldari ríkissjóði. Lánin verða greidd til lians

síðar, en beinir styrkir ekki. Enda mundi
slíkum styrkbeiðnum mjög fækka við
þetta. Lán þessi eru auk þess svo trvgg,
að eigi mun þörf að gera ráð fyrir, að
meira tapist en sem svarar 2% af
þeim. (Atvinnumálaráðherra KIJ: Ilvaða
trvggingar eru fyrir þeim’) Þegar hæstv.
ráðherra er búinn að koma mjer
í sitt sæti, skal jeg ákveða tryggingarnar.
Þangað til getur hann sjálfur ráðið þeim,
þar sem svo er ákveðið í heimildunum fyrir lánunum, að þau skuli veita gegn tryggingum, sem stjórnin taki gildar.
Þá hverf jeg að nokkruin smábrtt., sem
jeg hefi flutt. Það eru alt smáar uppliæðir,
sem þar er uin að ræða, og ríkissjóðinn
inunar alls ekki um, en þá munar um, sem
eiga að hljóta.
Sumar þessar upphæðir eru til lijálpar
við nytsöm fyrirtæki, en suinar eru til að
fyrra landiö þeim vanheiðri, að veita ekki
þá hjálp, sem skylt er að veita.
Þar er þá fyrst brtt. mín á þskj. 385,
V. 1, iim fjárveitingu til listaverkakaupa.
Jeg hygg. að allflestir liáttv. deildarmenn
liafi verið mjer sammála um það við 2.
umr. fjárlaganna, að þessi upphæð væri
og lág, og því legg jeg til, að hún verði
færð upp í (> þúsund. Jeg liefi þegar áður
tekið það fram, að það er ekki rjett að
styrkja með fjegjöfum fullnuma maiin,
sem fyi ir löngu liefir lokiö námi, hefir
farið til Italíu og náð fullum þroska í
listinni. Þá er það auðnumissir fvrir hann
að þurfa aö leita sjer styrks. En það er
gleði fyrir hann, ef keypt eru verk hans,
og það er sómi landsins að gera það. Ekki
vegna lians sjálfs, lieldur vegna þess,að það
er viturlegt og landinu hagur að kaupa
meðan verkin eru ódýr. Því að það sannast
æ, að þauverða margfalt dýrari síðar,þegar
þau eru orðin annara manna eign, og eftirsóttari, er frá líður. Kostar þá oft tugi
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þúsunda, sem áður mátti fá fyrir eitt þús.
krónur. Er þetta því bæöi liagur landinu
og listamanninum, sem það auk þess fær
gleði, að verk lians eru keypt til minja
handa landinu.
Þó jeg hafi sagt, að þingið tregðist við
styrkveitingar til listamanna, er það þó
íslensku þjóðinni til sóma, hvernig hún
hefir farið að viö listamenn sína. En það
hefir kostað mörg og á stundum liörð orð,
bæbi mig og aðra.
Það er sómi hverrar þjóðar sem er að
eiga slíkt safn sem er safn Einars Jónssonar. Enda eru allir útlendir menn, sem
liingað koma og skyn bera á slíka liluti,
á sama máli um þaö, að safnið sje liin
dýrmætasta eign. Engu minni sómi er og
að því, þegar sjest, aS sú stjóm, sem
auSnaðist að vera til, þegar miklir menn
komu fram meðal þjóðarinnar, hefir styrkt
þá til frama og haft þá forsjálni að kaupa
dýrmæt listasöfn við litlu verði, en þó um
leið hjálpað fátækum mönnum, sem voru
að brjótast fram með fraintíð landsins og
sóma þjóðarinnar í fangi sjer.
Mun þetta vissulega síðar verða þjóSinni til engu minni frægðar og sóina en
verk Snorra Sturlusonar, og fer lijer saman sómi landsins í nútíð og framtíð og
hagur og gleði fátækra listamanna. Veit
jeg því, að allir hv. deildarmenn munu
nú vilja liækka lið þennan, svo að þó
verði keypt eitt listaverk á ári, og eigi síst
fvrir það, að nú hefir styrkurinn til listamanna verið færður svo niður, að hann
er eigi I/3 áf því, er hann var fyrir styrjöldina miklu.
Svo hefi jeg komið með brtt. um fjárveitingu til Bókmentafjelagsins, á sama
þskj., tölul. V, 2, til aS gefa út fslandslýsingu Þorvalds Thoroddsens, sem er hin
mesta nauðsyn að haldið verði áfram.
Tók jeg að mjer flutning þessarar tillögu,

þar sem form. fjvn. mæltist til þess við
mig, af því þetta mál var orðiS of seint
á ferðinni, er nefndin var búin að ljúka
störfum sínum að öðru leyti. Sögufjelaginu ætla jeg einnig nokkru hærri styrk,
vegna þess, live dýrt er að fást við útgáfu bóka þeirra, er það gefur út. En það
eru ýms merk og mikilsvarSandi lieimildarrit, sem fáir kaupa, en eru vísindamönnum liin nauðsynlegustu. Er þessi styrkur
ætlaður til þess, að fáein smárit geti komið út á ári. Veit jeg, aS hæstv. atvinnumálaráðherra stySur báðar þessar tillögur
mínar.
Þá er na\st styrkur til að gefa út Lög
íslands, 100 kr. á örk. Er það útgáfa sú,
er Einar heitinn Gunnarsson byrjaði á; er
lagasafnið saman tekiS af Einari prófessor
Arnórssyni, og því gott rit og merkt, en
kom eigi nema lítið af því út. Sakir þess,
að Einar Gunnarsson er nú dáinn, er þaðan eigi lengur að vænta framlialdsins, en
börn hans öll of ung til þess að þau geti
látið þetta mál til sín taka. Þó snertir
þetta mál þau allmjög, er upplagið af því,
sem þegar er út komið, er þeim verðlaust,
ef verkinu verður eigi lialdið áfram. Fáist samþykki hv. þings fyrir þessari fjárveitingu, hefir hr. Egill Guttormsson lofað að kaupa þetta upplag af búinu fullu
verði, til þess að lialda útgáfunni áfram.
Jeg þykist vita, að menn muni ekki vilja
veita munaðarlevsingjum styrk, sem þeir
ættu aS fá annarsstaðar frá, en vart munu
þó háttv. þm. letja, þó þeir njóti af, um
leið og unnið er að nauðsynlegu verki.
Auk þess var Einar Gunnarsson svo alkunnur og merkur maSur, að það ætti
fremur að greiða fvrir þessu máli. Hverf
jeg svo frá þessu, en vænti þess fastlega,
að liáttv. þm. greiði þessu jákvæði.
Þá er 5. brtt., um Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Alþingi tók þennan öldung
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að sjcr í því skyni. að hann fengi
þá betur notið sín og ætti betri daga, það
seni eftir væri æfinnar. En það var ekki
tihetlunin að skera svo við nögl sjer fje
við hann, að hann geti ekki lifað áhyggjulausu lífi. Það munu allir sjá, að 4000 kr.
er fulllítið til að lifa af; 5000 kr. liggur
nær því að vera boðlegt, þótt varla liefði
mátt vera minna en 6000 kr. Jeg þorði þó
eigi að fara svo liátt, af ótta við, að ekki
fengist samþykt, og taldi þetta líklegra.
Þá hefi jeg lagt til, að Einar Jónsson
i'ái sömu upphæð. Þó að hann lifi spart og
hafi íbúð sjer að kostnaðarlitlu, þá veit
jeg eigi, hvort afkoma hans er þó of góð. En
hann vinnur og að því að skreyta húsið
með verkum, seni eiga síðar að verða eign
iandsins, og mætti liann því fá eitthvert
kaup þar fyrir, sem fvrir hvert annað
verk. Auk þess er hann lítill fjesýslumaður, og því þess meiri nauðsyn að veita
lionuin þetta. Seni dæmi þess, hve lítt honum er sýnt uni að beiðast eða leita
fjárstyrks. get jeg nefnt það. að eitt
sinn kom til mín einn kunningi lians
og bað mig að leita lionuni einhversstaðar fjár, þar eð mjög mundi
þröngt í búi hjá Einari, þótt liann vildi
eigi láta það vitnast. Spurði jeg þá, hvort
Einar mundi hafa hafið þær 2 þús. kr..
sem honum voru ætlaðar í fjáraukalögum
það ár. Þetta vissi maðurinn eigi, en þegar jeg fór að grenslast eftir því, kom það
í ljós, að Einar vissi alls ekki, að hann
ætti fjárvon úr þeirri átt. Sýnir þetta
ljóst, að lionuin er annað sýnna en að
beiðast fjár. En hitt er enn kunnugia, að
hann skapar unaðarstundir og lilátraheima, þeim er heimur grætir, með verkum
sínum, sem seint munu fvrnast, og vænti
jeg því, að háttv. þm. vilji gera mjer það

til geðs, en sjálfum sjer til lieiðurs, að
samþykkja þetta.
Lárus Helgason: Jeg á brtt. undir tölulið 10, viðkomandi styrk til alþýðu- og
barnaskóla í Vík. Svo er mál með vexti,
að liúsið, sem notað liefir verið í þessu
skyni undanfarið, er nú allsendis ófullnægjandi, enda eru nú um 12 ár síðan
það var bygt og þorpið algerlega vaxið
upp úr því, þó það á sínum tíma væri í
alla staði myndarleg bygging og nægði
þorpinu vel með þeim íbúafjölda, sem þá
var. En eins og kunnugt er, er ekki altaf
gott að sjá fyrir, livað þorp eins og þetta
taki fljótuin vexti. Eins og nú er komið, er
l.úsið helmingi of lítið, og því er það, að
ákveðið liefir verið að byggja við það. I
þessu sama liúsi hefir undanfarin ár verið lialdið uppi unglingaskóla, sem notið
liefir styrks úr ríkissjóði, og hefir sú
fræðsla, eftir því sem best verður sjeð,
komið að góðiun notum. Við höfum líka
verið svo hepnir að eiga völ á góðum
kenslukröftum; eru að minsta kosti 3—4
menn í þorpinu, auk bamakennarans, sem
þessu starfi eru prýðilega vaxnir, og því
mjög leiðinlegt að geta ekki eftirleiðis
notið hæfileika þeirra. Hefir skóli þessi
verið mjög aðsóttur og nemendur komið
alla leið austan úr Oræfum og vestan undan Eyjafjöllum. Nú er útlit fyrir, að skóli
þessi geti ekki lialdið áfram, vegna húsleysis. ef ekkert er aðgert. Jeg ætla annars
ekki frekar að orðlengja þetta og vænti,
að allir hv. þm. muni sjá nauðáyn þessarar litlu fjárveitingar.
Þá á jeg aðra brtt. undir lið XXVII,
ásamt hv. þm. Dala. (BJ). Eins og deildinni er kunnugt, var borin fram við 2.
umr. brtt. viðvíkjandi viðbót við eftirlaun
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sjera Bjarna Einarssonar, þannig. að eftirlaunin yrðu alLs 1000 kr., en liún var
feld ineð jöfnum atkvæðum. En þar sem
undirtektirnar voru ekki lakari en þetta,
hefir okkur komið saman um að fara fram
á aðeins 200 kr. liækkun, og nema eftirlaunin þá 780 kr. Aður liefir í þessari liv.
deild verið lýst fjárliagsástæbum þessara
hjóna, og þarf jeg því ekki að endurtaka
það nú, en vænti þess, aö liv. deild verði
vel við þessari litlu beiðni, eins og sakir
standa.
Þá er enn brtt. á lið XXXVI. um það.
að stjórninni verði ekki veitt heimild til
þess að greiða þeim fyrverandi bankastjórum Birni Sigurðssyni og Birni Kristjánssyni dýrtíðaruppbót á eftirlaun þeirra.
Þau virðast vera svo liá, að segja mætti,
að hið háa Alþingi gætti ekki mikils
sparnaðar, ef það ljeti ekki dýrtíöaruppbót á þeim falla niður. Það hefir sýnt sig,
að þingið hefir orðið að nema við neglur
sjer styrk til bláfátækra manna — og
fjarri sje mjer að fara að álasa því fyrir
það — en hjer er um menn að ræða sem
alment eru taldir frekar vel efnum búnir. Að minsta kosti er óhætt að fullvröa,
aö annar þeirra eigi ekki við mikla fátækt að búa, og á jeg þar við Björn Kristjánsson. Hinn þekki jeg iniður. Þessu til
samanburðar vil jeg benda á það, að í
fjárlögunum eru aðeins ætlaðar 600 kr.
til Sigvalda Kaldalóns læknis, manns, sem
lengi hefir verið í mjög erfiðu læknishjeraði, að maður minnist ekki á það, hve
mjög hann hefir auðgað íslenskt sönglíf,
og er nú farinn að heilsu. Jeg tala ekki
um þetta af því, að jeg sje þessum manni
kunnugur; jeg þekki liann ekki einu sinni
í sjón, en jeg tek þetta til dæmis um það,
hvað eftirlaun þeirra manna, sem jeg
nefndi, eru ósæmilega há, í samanburði viö
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþíne).

þau eftirlaun, sem sumir aðrir verða að
gera sjer að góðu. Og það er með slík
dæmi fyrir augum, að jeg verð að álvkta,
að nægilegt sje aö greiða þessum mönnum
1000 krónur. Og skal jeg svo ekki þreyta
hv. þm. meira á þessu máli, en vænti, að
þeir sjái, að lijer er ekki farið með neina
ósanngirni.

Jakob Möller: Jeg á nokkrar brtt, á
þskj. 369, sem máske þurfa skýringar við.
Fyrsta till. er undir tölulið V, og mintist
hv. frsm. fjvn. (MP) á hana að nokkru.
Tillaga þessi hljóöar um það að veita,
samkvæmt tillögum landssímastjóra, 17700
krónur til uppbótar á launum starfsmanna
landssímans og talsímakvenna við bæjarsímann í Reykjavík. Mjer skildist á hv.
frsm. fjvn., að nefndin hefði ekki getað
glöggvað sig svo á þeirri till., að hún gæti
tekið afstöðu til liennar, og var þetta að
vissu leyti eðlilegt. En hjer er átt við
launauppbætur samkvæmt ákveðnum tillögum landssímastjóra til stjórnarinnar,
sem eru fyrir hendi, og hygg jeg, að þær
liafi legið fyrir nefndinni. Saman viö
þetta má ekki blanda till. landssímastjórans um ný embætti viö símann; það, sem
hjer er um að ræða, er aðeins uppbót á
launum. Símamenn skrifuðu 12. mars til
landssímastjórans og fóru fram á það, að
stofnlaun lægri launaflokka yrðu hækkuð
um 200 krónur, nema laun bæjarsímakvenna, sem skvldu liækka um 500 kr., en
auk þess skyldu hækka aldursuppbætur
lægri launaflokka um 100 kr., en fjöldi
uppbótanna óbreyttur. Eftir þessum till.
liefðu uppbæturnar numið 35000 krónum.
Landssímastjóri skrifaði síðan til stjórnarinnar og ljet þess getið, að þó hann teldi
þetta fyllilega sanngjarnt, þá gæti hann
samt ekki, meb tilliti til fjárhagsörðug58
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leikanna, mælt með því, að svona langt
yrði gengið, en lagði hins vegar til, aö
stofnlaun við bæjarsímastöðina yrðu jafnliá eins og símakvenna við landssímann,
eða hækkuðu úr 900 kr. upp í 1200 kr. En
auk þess lagði hann til, að aldursuppbót
lægstu launaflokkanna þriggja yrði liækkuð um 100 kr., eða úr 200 kr. upp í 300.
Þessar uppbætur nema samtals 17700 kr.,
og eftir því er mín brtt. sniðin. En þess
skal getið, aS ekki aðeins tillögur landssímastjóra, heldur einnig kröfur símamanna eru gerðar meS hliðsjón af því, að
frv. um hækkun dýrtíðaruppbótarinnar
upp í 80% næði fram aS ganga, Er það
þá bersýnilegt, að enn brýnni þörf verður á þessari uppbót, eftir að sjeS eru forlög þess frv. Það verður víst heldur ekki
um það deilt, aS kjör við bæjarsímann i
Reykjavík eru alveg óviðunandi. Stofnlaun kvenna eru þar 900 kr. og nema nú
með dýrtíðaruppbót um 115 kr. á mánuði, en allir, sem til þekkja í Reykjavík.
vita, að af því er ekki hægt að lifa fyrir
nokkra manneskju. Raunar vinna þær ekki
nema liálfan daginn, en vinnutímanum er
þannig skift, að þær geta ekki notað frístundir sínar til að afla sjer tekna, því
annan daginn vinna þær fyrri part dagsins, en liinn daginn síðari hlutann, auk
þess sem vinnan er líka mjög þreytandi.
Enn fremur er í ráði að skifta vinnutímanum enn rneir, samkvæmt tillögum lækna
hjer í bænum, með því að talsvert hefir
borið á veikindum meðal stúlkna við símann. Um hina aðra starfsmenn símans er
það að segja, að kjörin eru næsta ljeleg.
Stofnlaunin eru eftir flokkum 2200 kr.,
1800 kr., 1600 kr., 1400 kr. og 1200 kr.
Hjer er samt ekki farið fram á neina uppbót nema á lægri flokkunum, sem hafa
1800 kr. laun og þar fyrir neðan, og aðeins þannig, að aldursuppbótin hækki.

Símamenn þykjast ekki geta haldist við
með þessum launum, enda bjóðast þeim
betri kjör við margt annað, t, d. fá þeir
sem loftskeytamenn á skipum alt að lielmingi meiri laun en við landssímann. Afleiðingin af þessu gæti orðið sú, að síminn misti sína bestu starfsmenn, nefnilega
þá, sem helst gætu aflað sjer atvinnu annarsstaSar. Enda liefir sú orðið raunin á
um símastúlkurnar, að þær hafa horfið
frá starfi sínu við símann, strax er þeim
hei'ir boðist atvinna við annað, og því
eru einatt viðvaningar að starfi þar, en
það kemur aftur niður á þeim, sem símann nota, og er ekki að undra, þó símaafgreiðslan fari stundum í ólestri, þegar
svona er í garSinn búið. Það er því ekki
aðeins með hag símafólksins fyrir augum,
að jeg ber fram þessa brtt., lieldur einnig
með tilliti til símans sjálfs og almennings,
sein þarf að nota hann. Jeg sá mjer samt
ekki fært að fara lengra í tillögum mínum
en þetta. Jeg vildi ekki koma með þessar
breytingar sem breytingar á launalögunum, því þar sem gera má ráð fyrir, að
taka verSi fyrir til íhugunar öll launamál landsins á næstunni, þykir mjer eðlilegt, að Alþingi vilji ekki hrófla við lögunum fyr eða gera breytingar á einstökum liðum þeirra. — Jeg sje svo ekki
ástæðu til aS fara frekar út í þetta, en
óska þess, að ef nefndin getur ekki fallist
á tillögur mínar, þá gefi hún skýringar á
þeirri afstöðu sinni.
Þá er brtt. undir tölulið IX, um 100000
króna stvrk til byggingar barna- og alþýðuskóla í Reykjavík. Nafninu er hagað
svo til að halda samræmi við aðra slíka
liði í fjárlögunum. Ollum mun kunnugt,
livlernig ástatt er um barnaskólann í
Reykjavík. Hann er upphaflega bygSur
yfir 600 börn, en nú eru í bænum um 1400
börn á skólaskyldualdri. Það, að hægt hef-
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ir verið að komast af með skólann undanfarið, er vegna þess, að tvísett er og
þrísett í bekkjunum á daginn, auk þess
sem leigðar eru kenslustofur úti í bæ. En
þar sem hjer er um % hluti landsmanna
saman kominn, liggur það í augum uppi,
að miklu varðar fyrir þjóðina, að bót. sje
á þessu ráðin, því verði misbrestur hjer
á uppeldinu, getur ekki hjá því farið, að
það setji merki sitt á þjóðina. Jeg hefði
nú samt ekki dirfst að koma með þessa
brtt., hefði ekki áður verið hjer á ferðinni samskonar tillaga, og hún samþvkt,
með mínu atkvæði og hv. samþm. míns, 2.
þm. Reykv. (JB’) m. a. Yið greiddum víst
báðir þeirri till. atkv. með það fyrir augum, að Reykjavík fengi að njóta sama
rjettar. Og þó tölurnar sjeu eðlilega næsta
misháar, þá eru tillögurnar samt sem áður
sambærilegar, þegar menn athuga íbúafjöldann. Skólinn í Reykjavík er áætlað
að kosti um 1000000 kr., og er samkvæmt
því aðeins farið fram á Vlo liluta af byggingarkostnaðinum. Það hefði auðvitað verið rjett að taka fram í tillögunni, við hvað
væri miðað, en jeg gerði ráð fyrir þý, því
jeg býst ekki við, að ráðist verði í dýrari
byggingu í bráðina en sein kosti l/2 milj.
kr. Það kann máske að þvkja illgirnislegt af mjer að fara að bera fram varatillögu þess efnis, að ef þessi styrkur til
skólans í Revkjavík verði feldur, þá veröi
einnig feldur 6000 kr. styrkurinn til hins
skólans, sem samþyktur var við 2. umr.
En jeg get ekki fallist á það, að einum
verði veittur samskonar styrkur, sem öðrum er neitað um. Því vil jeg mælast til
þess, að brtt. hv. 1. þm. N.-M. (ÞorstJ)
yttöí borin upp á undan minni tillögu,
því annars býst jeg ekki við að geta greitt
atkvæði um þá tillögu.
Þá kem jeg að tillögunni um styrkinn

til Bjarna Sæmundssonar yfirkennara. sem
jeg á að mæla með fyrir liönd sjútvn.
Yil jeg þá fyrst og fremst þakka háttv.
fjárveitinganefnd fyrir góðar undirtektir
í því rnáli. Eins og mönnum er kunnugt,
fer Bjarni Sæmundsson fram á það, að
liann fái lausn frá embætti sínu, en haldi
launum sínum áfram, til þess að hann
geti eftirleiðis gefið sig óskiftan við fiskirannsóknum. Laun hans eru nú 5000 kr.,
auk dýrtíðaruppbótar, sem ekki verður
sagt um, hvað mikil verði. Meiri hl. sjútvn. lítur svo á, að afarmikilsvarðandi sje,
að liann geti haldið áfram og gefið sig
framvegis óskiftan við því starfi er bann
hefir lengi unnið að með miklum dugnaði og góðum árangri.
Hann er nú hins vegar kominn það á
efri ár, að þess er varla að vænta, að
hann geti hjer eftir sem hingað til skift
sjer á milli kenslunnar og vísindanna.
Hann álítur því, að hann verði að sleppa
öðrulivoru, en dregur enga dul á það,
að hann kysi heldur að gefa sig við vísindastarfseminni. Það væri líka tæplega
verjandi af þjóð, sem lifir mestmegnis
á fiskiveiðum, að gera ekkert til þess
að rannsaka fiskigöngur eða lífsskilyrði,
einkenni og eðli fiska við strendur þess,
þar sem aðrar þjóðir verja offjár til
þessa, og það þó þær eigi minna undir
fiskiveiðum en við, t. d. Danir.
Jeg geri ráð fyrir því, að jeg þurfi ekki
að gera nánari grein fyrir því, hve mikið
gagn þessi maður hefir unnið, bæði í
vísindalegu og praktisku tilliti, t. d. með
því að bæta veiðiaðferðir. Auk þess ætti
hann framvegis að vera ráðunautur stjórnarinnar í þeim málum, er að þessum efnum
lúta. Vil jeg í því sambandi minna á
meðmæli þau, sem hann hefir frá Piskifjelaginu og Búnaðarfjelaginu.
58j

919

Lagafrumvörp samþykt.

920

Fiárlög 1924 (3. umr. í Nd.).

Þá á jeg brtt. við staflið 16, um það
að liækka nokkuð styrkinn til Páls Isólfssonar. Við 2. umr. var samþýkt hjer
að veita honum 3 þúsund krónur, en
jeg fer níi fram á 5 þús., eða til vara 4
þús. Á síðasta þingi fór nokkuð slysalega með veitinguna til þessa manns, þó
þessi hv. deild sýndi það annars, að hún
vildi styrkja hann. En hv. Ed. lækkaði
þann styrk lum helming, úr 4 þús. í 2
þús., en þegar fjárlagafrv. kom aftur
til Nd., komst efkki hækkunartillaga, sem
jeg bar fram, undir atkv. Væri það því
ekki nema sanngjörn uppbót fyrir það,
að styrkurinn yrði liækkaður nú. Annars er maðurinn svo alkunnur lijer, að
jeg þarf ekki að lýsa honum eða starfsemi hans. En nú er svo ástatt fyrir
honum, að sjálfs hans sögn, að ekki er
nema um tvent að velja, annaðhvort
verður hann nú ab hætta alveg námi
sínu og láta við það sitja sem komið
er, eða þá að taka síðasta sprettinn nú
undir eins. Hann hefir nú um alllangan
tíma ekki átt kost á því að njóta kenslu
eða iðka list sína á hæfileg hljóðfæri,
svo að hann kveðst heldur hafa tapað
á síðasta ári en hitt. Ef Alþingi vildi
stuðla að því nú með ríflegri styrkveiting, að hann næði fullkomnun í list
sinni, mundi sjálfsagt ekki þurfa að
óttast, að hann leitaði aftur á náðir
þingsins. í fyrra voru lesin upp hjer
meðmæli þau, sem hann hefir frá kennurum sínum, og voru þau mjög lofsamleg, og get jeg látið mjer nægja að vísa
til þeirra. Efast jeg ekki um, að hv. deild
muni telja hann maklegan alls hins besta.
I sambandi við þetta vil jeg einnig
minnast á aðra till. sem jeg á, sem sje
ium dálítið framlag, 1500 kr., til hljóðfæraskólans í Reykjavík. Við 2. umr. var
styrkur til þessa skóla feldur hjer, senni-

lega af því að hann hefir þótt of hár,
en er nú farið fram á minna. En þessi liv.
deild liefir við ýms önnur tækifæri sýnt
það. að hún hefir áhuga á eflingu sönglistarinnar, og mun því væntanlega ekki
bregðast í þetta skifti. Hljómlistarþroskinn gæti líka mjög stuðlað að því að auka
þekkingu á landi okkar og þjóð erlendis
og að því að koma okkur í samband
við aðrar menningarþjóðir og á bekk
með þeim. En þessi skóli er einmitt til
þess ætlaður að auka hjer hljómlistarþekkingu og áhuga, og má mikils af
lionuni vænta, ef hann er sæmilega
styrktur, svo að hann geti starfað.
Þá á jeg einnig brtt. við staflið 18,
um það að hækka styrkinn til templarareglunnar. Það hefir komið til mála að
láta alt fje, sem af áfengisversluninni
kæmi, renna til eflingar bindindisstarfsemi í landinu, en jeg geri ekki ráð
fvrir því, ab það nái fram að ganga.
Hins vegar hefir starf templarafjelagsins nokkuð fallið í mola á síðustu árum, og því þörf á aúknu fje til þess
að koma því í fult fjör aftur, en hins
vegar viðurkend nauðsyn þess, að svo sje.
Ef mönnum þætti aðaltill. of há, hefi jeg
haft aðra til vara og vænti þess, að hv.
deild samþykki aðrahvora.
Við staflið 28 á jeg líka litla brtt.,
þar sem um er að ræða smávegis styrk
til prestsekkju einnar. Hún er nú >komin
á grafarbakkann og lifir við þröngan
kost, en langar til þess, eins og hún
segir, að eiga fyrir útförinni sinni. Mun
jeg ekki þurfa að mæla meira fram með
þessu, því jeg efast ekki um, að hv. deild
samþvkki þetta. Jeg get þó aðeins drepið
á það, að þessi kona var fyrirmyndar
búkona á sinni tíð og var forvígiskona
ýmsra nýmæla í sinni sveit, einkanlega
garðræktar. Hiin hefir nú verið ekkja í
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meira en 20 ár og aldrei fengið styrk
umfram lögmælt eftirlaun, er munu vera
eitthvað á annað hundrað króna.
Loks á jeg brtt. á þskj. 385, við 23.
gr. tölulið 8, um að stjórn Landsbankans heimilist aö greiða fvrverandi starfsmanni sínum, Árna Jóhannssyni, nokkur
eftirlaun. Hann var eins og kunnugt er
útibússtjóri bankans á Eskifirði, en gat
ekki verið þar til lengdar, aðallega vegna
heilsuleysis konu sinnar, og svo sjálfs sín;
honum hafði verið veitt það starf einmitt
vegna kunnugleika hans á Austfjörðum.
Hann hafði áður en hann fór orðið að
selja hús sitt hjer í Reykjavík fvrir lítið
verð, en skömmu síðar hækkuðu öll hús í
verði, og beið hann yfirleitt allmikið fjárhagslegt tjón við þessa hrakninga. Auk þess
má geta þess, að ýmsum fanst þessi maður
hafa verið órjetti beittur áður, er bókarastaðan við Landsbankann var veitt síðast. En um það skal jeg ekki dæma. Þá
tókst svo slysalega til, að þegar hann
slepti útibússtjórastöðunni, gat hann ekkert starf fengið hjer við bankann. Áður
hafði hann haft þar allvel launaða stöðu
og var talinn með færustu starfsmönnum
bankans og öllu nákunnugur í bankanum.
Nú hefir hann að vísu einhverja stöðu við
Islandsbanka. en við lítil laun. og er honum því bæði þörf þessara litlu launa og á
sanngirniskröfu á þeim.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Það eru
nokkrar brtt., sem jeg verð að víkja að
nokkrum orðum, en skal vera stuttorður.
Fyrst er brtt. á þskj. 369. uin hækkun
framlagsins til Ilróarstunguvegarins. Jeg
er lienni samþykkur og finst hún eðlileg.
þegar hækkaðir eru aðrir samskonar liðir.
Um till. liv. 3. þm. Iteykv. ÍJÞ) um
Geysishúsið. skal jeg fyrst og fremst segja
það, að jeg skil ekki alveg, hvers vegna

þetta er talið með vegafje. En hvað svo
sem líður rjettmæti þessarar byggingar,
verð jeg að mótmæla henni, ef til þess er
ætlast, að upphæðin eigi að dragast frá
vegafjenu.
Þá eru ýmsar till. um það að auka við
símana. En jeg er hálfhræddur við allar
þessar viðbótartill. Áður voru komnar 7
línur. upp á eitthvað 200 þús. kr., og nú
á að bæta 65 þús. við, þó-með þeirri athugasemd, að ekki skuli til þessa koma,
nema tekjur hrökkvi til. Jeg ætla að sjálfsögðu ekki að fara að mótmæla nýjum
símalagningum, en jeg vil aðeins vekja atliygli á því, að hætta getur verið á því,
að einniitt samþykt svona margra lína,
sem litlar horfur eru á, að unt verði að
framkvæma, geti orðið til þess að draga
úr öllum framkvæmdunum, líka þeim, sem
annars hefði verið kostur á. Það er ekki
ólíklegt, að athugasemdin verði meira notuð en liðurinn sjálfur.
Um brtt. hv. 1. þm. Reykv. (JakM) við
stafl. V, um uppbót til starfsmanna landssímans og símakvenna við bæjarsímann,
skal jeg geta þess. að landssímastjórinn
vildi fá allríflega viðbót við laun símamanna. en jeg sá mjer ekki fært að flytja
brtt. í þá átt, sem landssímastjórinn fór
fram á. við fjárlagafrv. Það hefði verið
nær að bieyta launalögunum, því það
rekur hvort sem er að því fljótlega, að
gera þarf gagngerða breytingu á þeim, en
hún er varla tímabær nú. Álít jeg því
rjettast að láta þetta einnig bíða þess.
Ilins vegar var mjer það fullljóst, að
nauðsyn bar til þess að hækka laun hjá
vissum flokki þessara starfsmanna, sem
harðast hefir orðið úti. Jeg held nú ekki,
að símamenn sjeu yfirleitt ver launaðir en
alment er um opinbera starfsmenn, en liitt
er víst. að stúlkurnar við bæjarsímann eru
mikln ver launaðar. Þær liafa að stofn-
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launum 900 kr., en sanngjarnt væri, að
þær hefðu sama og stúlkurnar viS landssímann, því þær hafa að minsta kosti ekki
minná að gera en þær. Hefir háttv. fjvn.
einmitt átt kost á því aS kynna sjer þetta
með eigin augum nú nýlega. Og þó símastúlkurnar starfi nú ekki nema hálfan
daginn í einu, þá mun vera í ráði að
breyta þessu á þá leiö, að þá verður enn
erfiðara fvrir þær að vinna sjer inn nokkuð aukreitis ; og það sjá víst flestir, að á
111 kr. mánaðarkaupi lifir engin stúlka
hjer í Revkjavík, að minsta kosti ekki, ef
hún á engan að. En þær, sem eru í foreldrahúsum, kunna að geta komist af með
þau laun.
Þá kem jeg að 13. gr. D. IX, sem er
nýr liður samkvæmt till. fjvn. og hljóðar
um uppbót til A. L. Petersens, fyrrum
símastjóra í Vestmannaeyjum. Á þinginu
í fyrra kom fram þáltill., eins og menn
muna, um að stjórnin ljeti rannsaka kærumál þessa manns og gera út um þau. Þessi
till. var feld, en í Sþ. var síöan samþykt
till. um að alt málið væri rannsakað í heild
og álit rannsóknarmanna síðan lagt fyrir
þingið.
Samkvæmt þessari þál. skipaði stjórnin
síðan þriggja manna rannsóknamefnd, og
áttu sæti í henni tveir lögfræðingar og
einn símamaður. Þessi nefnd skilaði nú í
þingbyrjun áliti sínu, og hefir háttv. fjvn.
haft það til meðferðar.
Jeg ætla mjer ekki að dæma neitt um
mál þetta, aðeins benda á það, að þar
sem hv. fjvn. leggur til, að Petersen sjeu
greiddar 10000 kr„ þá er það í raun og
veru sama og að hann fái 15000 kr., þar eð
honum voru greiddar af fyrverandi fjrh.
(MG) 5000 kr. „í eitt skifti fyrir öll“ og
afsalaði hann sjer þá frekari kröfum á hið
opinbera.

i

i
i

En nú hefir rannsóknarnefndin talið
j
sanngjarnt, að honum sjeu greiddar 5000
[
,
1
—10000 kronur, og segir hun um þetta j
atriði:
;
„Nefndin býst einnig við því, að krafa
[
Petersens fari ekki svo langt fram úr
f
hófi, að 10 þús. kr. sje ekki nær hinu
í
rjetta en 5 þús kr.“ — eða að öllu saman[
lögðu 10000 kr., og ætti þá fullnaðaruppi
bótin að vera 5000 kr.
Um leið og jeg hefi rifjað upp mál I
þetta, hefi jeg gert grein fyrir því, livað
gert hefir verið í málinu samkvæmt þál.
síðasta Alþingis.
[
Þá liefir hv. fjvn. lagt til, að veittar
í
væru 20 þús. kr. til rafmagnsveitu á IIóli
um. Hvanneyri hefir þegar verið raflýst,
og mælir öll sanngirni með því, að Hólar
[
fái samskonar lýsingu. enda hefir þess verið beiðst.
Jeg vildi því Ijá þessari till. liðsinni
mitt.
\
Frá háttv. fjvn. er engin brtt. við C-lið
i
13. gr„ um styrk til strandferða og flóaf
báta. Aftur á móti liggur fyrir nál. frá
[
samgmn. Gerir sú nefnd engar brtt. við
i
fjárlagafrv., en telur víst, að til meiri út;
borgana komi á þessum lið, sem er eini
ungis áatlunarliður, og því má láta liann
i
standa óbreyttan.
i
I þessu sambandi vil jeg skýra hv. deild
j
frá því, að nýja strandferðaskipið. Esja,
[
ei væntanlegt hingað á morgun.
1
í sainbandi við XIX. lið á þskj. 369
[
skal jeg geta þess, að forseti Búnaðarfjelagsins liefii' tekið fram, að styrkur sá, er
þar um ræðir, verði ekki meiri en 20000
kr. Annars er þessi fjárveiting mjög svo
[
bundin við frv. til jarðræktarlaga, sem nú
í
liggur fvrir þinginu, en óútsjeð er um aff
drif þess.
f
Þá er brtt. á þskj. 379, frá báðum hv.
[
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þm. N.-M. (ÞorstJ og BH), um styrk til
Víglundar Helgasonar á Hauksstöðum.
Brtt. þessi kom mjer satt að segja nokkuð ókunnuglega fyrir sjónir, því jeg vissi
ekki betur en aS þetta væri algerlega útkljáS mál.
Maður þessi hefir aldrei verið fastur
starfsmaður ríkisins, en mun hafa verið
línueftirlitsmaður iim nokkurt skeið. Fyrir nokkrum árum datt hann ofan úr símastaur og meiddist hann talsvert í baki.
Síðan liefir hann fengið þrautaköst, sem
ágerast, og telst læknum svo til, að ekki
sje ósennilegt, að þau stafi af meiðslum
þessum, en ekki eru þeir þess samt fullvissir. Þess vegna var það í fyrra, að jeg
samþykti, að landssímastjóri mætti greiða
manni þessiun 1500 kr. í eitt skifti fyrir
öll, og eftir brjefi að dæma, sem jeg fjekk
frá honum, gat jeg ómögulega skilið öðruvísi en þar með væri þetta útkljáð mál að
öllu leyti.
En nú er farið fram á, aS hann fái í
viSbót 300—500 kr. árlega, og fæ jeg ekki
sjeð, að bann eigi neinn rjett á því.
Það er hart, ef menn. sem gert hafa
samning við stjórnina um að máli rkuli
lokið, skuli síðan koma til þingsins með
kröfur sínar á ný.
Þessi maður er að vísu fátækur barnamaður, og má því virSa honum til vorkunnar, þó að hann reyni með öllu móti að
afla sjer tekna, en samt tel jeg ekki rjett
að veita styrk þennan. nema þá ef fullar
sannanir kæmu frá lækniun um, að þrautaköstin stafi beinlínis af áSurnefndum
meiðslum.
Þá kem jeg að XXXV. lið á þskj. 369,
sem er brtt. frá liv. fjvn.. um að heimila
stjórninni að greiða Eimskipafjelagi Islands alt að 60 þús. kr.. ef nauðsyn krefur. Jeg verð að þakka liv. fjvn. fyrir þaS
traust, sem stjórninni er sýnt meS þessari

till. Annars var jeg ekki viðstaddur, þegar hv. frsm. (MP) talaði, og veit því ekki,
hvort þessi fjárveiting er nokkru skilyrði
bundin eða hvort stjórnin á að meta, hve
nær nauSsyn krefur.
Jeg býst við, að verði heimild þessi samþykt, þá komi nauðsynin bráðlega, og væri
því gott að vita, livort stjórnin á eingöngu
að fara eftir eigin áliti í þessu efni.
Umræður liafa nú orðið svo langar, að
jeg vil ekki tefja meira, enda þótt jeg
hefði gjarnan viljað minnast á einstaka
fleiri brtt.

ForsætisráSherra (SE): Það var ekki
til að spilla fyrir málinu, er jeg, þegar
háttv. frsm. (MP) talaði um lán banda
efnismönnum til lokanáms, skaut að honum ákvæðinu um tryggingamar. Ef fvlgja
á sömu reglu með þessi lán og önnur, og
það mundi stjórnin gera, ef henni kæmi
ekki heimild til annars. sem sje að heimta
veð í fasteign, þá kemur lánsheimildin að
litlu gagni. Þeim, sem eiga slíkar eignir,
verður sjaldan vant til fjár í öðrum peningastofnunum landsins. Jeg leyfi mjer að
benda hv. fjvn. á þetta.
Þá vil jeg minnast á örfáar brtt. og er
þá fyrst brtt. nr. VII á þskj. 369, frá hv.
1. þm. X.-M. (ÞorstJ), um utanfararstyrk
til barnakennara. Jeg vil mæla með þessari brtt. Mjer er kunnugt um, að kennarar hafa notað sjer styrk þennan mjög
vel undanfarið og liaft mikið gagn af,
enda er þeim bráðnauðsynlegt að fylgjast
með andlegiun straumum í binum mentaða heimi.
Þá kem jeg að XXXVI. brtt. á sama
þskj.. frá háttv. þm. V.-Sk. (LH), um að
dýrtíðaruppbót Björns Sigurðssonar fyrrum bankastjóra falli niður. Eins og kunnugt er. gegndi hann bankastjórastöðunni
fram að ófriðarárunum, þá er hann var
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tekinn frá því starfi og varð sendimaður
stjórnarinnar í London. Vann liann það
starf sem önnur með stakri samviskusemi.
og munu kunnugir votta, að dugnaður
hans liafi verið landinu drjúgur í ýmsum
málum, þótt ekki sje það í hámælum haft.
Um það leyti, sem hann dvaldi í London,
var þar alt annað en skemtilegt. Sífeldar
loftárásir og hernaðarráðstafanir lirjáðu
flólkið á allar lundir. Enda hrakaði heilsu
hans svo á þessum árum, að hann er nú
svo að segja gersamlega heilsulaus maður.
og þar að auki fjelaus. Ilefir hann bygt
á því að halda þessum launum óbrevttum
og spurði hann mig, áður en hann fór
hjeðan, hvort sjer væri það ekki óhætt.
Taldi jeg engan efa á því og tel ekki enn.
því jeg veit, að hið háa Alþingi skerðir í
engu eftirlaun þessa mæta manns, ekki
síst þegar þess er gætt, að vegna veru
sinnar í London misti hann heilsuna; annars væri hann líklega bankastjóri enn.
Þá eru nokkrar brtt. minni hl. fjvn.
Fyrst er að liækka styrkinn til listaverkakaupa úr 4000 kr. upp í 6000. Vil jeg
mæla með þessari till., en annars talaði
hv. flm. (BJ) svo vel fyrir þessu máli. að
jeg get þar engu við bætt. Jeg hefi aldrei
sjeð betnr en nú, hversu örðugt er að úthluta styrknum til listamanna. Stjórninni
barst fjöldi umsókna með ágætustu meðmælum, en — fjeð var svo lítið. Mörgum
varð að sleppa, og þó fjekk enginn meira
en hann átti skilið. Miklu fremur hið gagnstæða.
Sömuleiðis vil jeg mæla með fjárstyrk
til að gefa út Lög íslands. Kæmi sjer
mjög vel að því verki væri haldið áfram.

Gunnar Sigurðsson: Það eru tvær brtt.
á þskj. 369. sem jeg ætla að minnast á.
Sú fyrri er að lækka styrkinn til danskíslenska fjelagsins úr 1000 kr. niður í 300

kr. Það ættu allir að vera sammála um, að
styrkur til fjelags þessa væri lækkaður.
Og þeir, sem ekki kæra sig neitt sjerstaklega um, að sambandið milli Danmerkur
og Islands sje eflt um hóf fram, ættu að
taka till. sjerlega vel. Það er langt frá
því, að jeg sje Danahatari, en þó sje jeg
enga ástæðu til að efla samband landanna
með fjárstyrk. Það væri miklu nær að
styrkja fjelag, sem ynni að eflingu fullkomins sjálfstæðis Islands og fullum skilnaði við Dani síðar meir.
Auk þess starfa hjer ýms fjelög að því
að efla sambandið milli Islands og annara landa en Danmerkur. Má þar nefúa
Alliance Francaise, Germania og Anglia.
Þessi fjelög eiga ekki síður skilið að fá
styrk. Við þekkjum Dani fullvel, en hinar
bjóðirnar þekkjum við minna, og hefðum
við þó gott af að kynnast þeim betur.
En ef við eigum að leggja þessu fjelagi
nokkurn styrk, þá svara 300 kr. til þeirra
10000 lir., sem Danir leggja því nú. eftir
fólksfjölda. Og borið saman við þjóðarauð beggja landanna ætti okkar styrkur
að vera enn minni.
Hin síðari brtt., sem jeg ætlaði að tala
um. er líka frá mjer og fer fram á að
greiða Dýraverndunarfjelagi Islands 1000
kr. styrk úr ríkissjóði. Jeg ætlaði upphaflega að tala ítarlega fyrir þessari brtt.,
en þar sem háttv. þm. hafa sett sjer þá
reglu við þessa umr. að vera stuttorðir,
vil jeg ekki brjóta hana.
Fjelagsskapur líkur þessum, sem hjer er
farið fram á að styrkja, er starfandi um
allan hinn mentaða heim og nýtnr alstaðar opinbers styrks, nema lijer. í raun
og veru kemur öllum saman um það, að
fara beri vel með skepnur. Yms trúarbrögð, þar á meðal vor. hafa komið því
inn hjá mönnum, að dýrin sjeu sköpuð
fyrir þá einvörðungu. Það mundi sönnu
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r.ær fið te'.ji úý.in aðcki'j ójreskaðri greinar á sama stofni, er liióð.i sjálfsagðan tilvei'tt- cg verndarrjctt. En það er ekki aðeins liin siðferðilega lilið þessa máls, sem
heimtar, að farið sje vel meö dýrin og að
þeir sjeu styrktir, sem berjast fyrir því,
heldur ber einnig að taka hagsmunahlið
þessa máls til greina, því öllum má vera
það ljóst, að skepnurnar eru til meiri
nvtja, ef vel er farið með þær. Jeg skal
taka það fram, að jeg flyt tillögn þessa
ekki að tillilutun Dýraverndunarfjelagsins,
enda er jeg ekki einu sinni meðlimur í því
fjelagi. Kunna og vel að vera einhverjir
gallar á því, en það er víst, aö formaöur
þess er mjög áliugasamur um þessi mál,
og margt gott liggur eftir fjelagiö, t. d.
hefir það komið upp skýli fyrir ferðamannahesta, en á erfitt með að halda því
uppi, vegna fjárskorts.

Þorleifur Guðmundsson: Jeg á eina
brtt. á þskj. 369, sem jeg vona, að liáttv.
deild taki vel á móti. Þetta er 15000 kr.
fjárveiting til nýrrar símalínu frá Þorlákshöfn að Xesi í Selvogi. Vegalengdin
mun vera um 15 km. Brtt. þessi er borin
fram af því, að Selvogshreppur er mjög
afskektur, og eiga íbúar hans mjög erfitt
með að ferðast, þar sem þangað liggja
engir akvegir, og ekki er útlit fyrir, að
þeir verði lagöir í náinni framtíð. Einnig
er mjög örðugt um samgöngur á sjó þangaö, því að svo brimasamt er þar, að engum strandferðabátum nje skipum er ætlað
að koma þangað, frekar en til annara
sjávarplássa austanfjalls. Ganga íbúarnir
því svo að segja á mis við flest þægindi
nútímans, sem ríkissjóður veitir öðrum,
en borga þó í hann fult eins og aðrir, en
njóta aftur einskis úr honum. Virðist því
eigi aðeins sanngjarnt, heldur sjálfsagt, aö
Alþt. 1923, B. (35. loggjafarþing).

unna þessum mönnum þeirra einu þæginda, sem hugsanlegt er, að þeir fái notið, án tilfinnanlegs kostnaðar fyrir ríkissjóð. Einnig vil jeg taka það fram, að
ein ástæðan fyrir því, að mikil nauðsyn
er að fá símalínu þessa, er sú, hversu
erfitt er að ná til læknis úr Selvogi, því
að það má nær því heita ógerningur, þar
sem vfir mjög vondan veg er að fara og
á leiðinni eru bæöi sandar og stórt ferjuvatn. Væri þaö því mikil bót, ef hægt væri
að tala við lækninn áður en farið væri af
stað og fá hann á móti sjer. Gæti símalínan því í mörgum tilfellum orðið til
þess að frelsa líf veikra manna í Selvogi.
Þá vil jeg geta þess, að þessi símalína
gæti komið til með að hafa mikla þýðingu fyrir sjávarútveginn þar eystra, því
að hjá Selvogi eru fiskiniið góð, og
þangað róa því mótorbátar til fiskjar
bæði frá Eyrarbakka og Stokkseyri. En
það kemur oft fyrir, aö vjelar bila hjá
þeim, og veit þá enginn á Eyrarbakka,
livað af þeim er oröið. Væri því einkar
hentugt að geta símaö frá Selvogi til
Eyrarbakka, til þess að láta vita um
bátana og jafnframt fá hjálp handa
þeim. Þetta gæti því í mörgum tilíellum orðið til þess að bjarga lífi margra
manna.
Vona jeg því. að háttv. deild líti svo
á, að vel sje verjandi 15000 krónum til
þess að bjarga lífi, þó ekki væri nema
10—12 manna í hvert sinn.
Jeg hefi átt tal um línu þessa við
landssímastjóra, og er hann því hlvntur, aö hún komi sem fyrst, þrátt fyrir
það, þó að rnikið sje fyrir af línum,
sem þurfi að leggja. En mjer er mikið
áhugamál, að lína þessi komist inn í
fjárlögin 1924, því aö þær línur er i
venjulega lagöar fyr, sem komnar eru
59
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inu í fjárlögin, en hinar, sem standa þar
ekki. Jeg vil líka reyna eins og jeg get
að greiða fyrir þessum fáu og fátæku
mönnum, því að jeg veit, að það eru
fáir, sem leggja sig í líma til þess að
tala máli þeiira „fáu, fátæku og smáu‘ ‘.
Og jeg á ekki víst, að þeir eigi sæti næst
á hinu háa Alþingi, sem muna eftir íbúunum í Selvoginum, því að þeir eru svo
fáir, að þeir ríða lítinn baggamun á
kosningarnar í Árnessýslu.
Þá vil jeg geta þess, að Selvogurinn
er sjerlega vel lagaður til nýhýla, ef
sú liugsjón kemst í framkvæmd. svo
vel, að óvíða mun eins vel til fallið að
byggja nýbýli eins og einmitt þar. Því
aö þar eru flest þau skilyrði fyrir liöndum, sem þurfa til þess að geta lifað á
slíkum smábýlum, því að þar er mikið
land, sem hentugt er til túnræktar, og
jafnframt heiðalönd mikil, sem eru
góð til útbeitar; einnig er þar fjárbeit
góð og útræöi er þar gott og fiskisæld
mikil. svo nýbýlingarnir geta farið rjett
út fyrir landssteinana til þess að sækja
sjer í soðið, þegar þeir þurfa og hafa tíma
frá jarðræktarstörfum sínum.
Einnig eru þar góð skilyrði til garðræktar, því að landið er fyrst og
fremst hentugt, og svo er gnægð áburðar
við sjóinn. Það er því áreiðanlegt, að
ef lilynt er aö þessu plássi, þá á það
mikla framtíð fyrir höndum og lilýtur
að aukast að íbúum. sem allir geta haft
skilyrði til þess að geta lifaö sæmilega.
Mjer finst því, að allir liáttv. deildarmenn, sem fylgjandi eru nýbýlahugmyndinni, ættu að styð.ja þessa fjárveitingu.
því aö, þótt landið sje gott og öll skilvrði fyrir hendi til nýbýlaræktar, þá
er þó víst, að menn snúast' ekki að því
ráði fyr en komið er þangað símasamband. Því eins og kunnugt er. una menn

því illa nú orðið að vera útilokaðir frá
öllu sambandi við umheiminn. Það er því
hið allra fyrsta skilyrði til þess. .
hægt sje að nota hið ákjósanlegasta land.
sem til er sunnanlands til nýbýlaræktunar, að koma Selvogi sem allra fyrst í
símasamband.
Þá á jeg aðra mjög fallega brtt. á
þskj. 369, við 16. gr. fjárlagafrv. Gengur hún í þá átt að veita Skeiðaáveitufjelaginu 16000 kr. styrk. Það er ekki að
nauösynjalausu, að jeg flyt þessa styrkbeiðni. Því eins og háttv. deildarmönnum
er kunnugt, hefir Skeiðaáveitufyrirtækið
mishepnast svo gersamlega, að engin von
er til þess, að Skeiðamenn geti risið undir
þeim mikla kostnaði, sem af því leiðir,
þar sem þaö varð svo óumræðilega dýrt,
að í stað þess, sem áætlað var eftir mælingum verkfræðings rikisins, 107 þús.
kr., mun kostnaðurinn verða um 400 þús.
kr. Að vísu leggur ríkissjóður fram Vj
kostnaöar, en þá eru eftir 300 þús., sem
skiftast á 33 býli, sem eru á áveitusvæðinu. Þessir menn eiga því fullan rjett
á því, að ríkissjóður bsvti þeim þann
mikla skaða, er þeir liafa orðið fyrir sökum þessarar vitlausu áætlunar,- að minsta
kosti það. sem kostaði að vinna klöppina. sem verkfræðingi ríkisins sást alveg
yfir að finna, og tók því aldrei með í
áætlunina. Og þar sem nú bamdurnir á
áveitusvæðinu bygðu einungis á áætlun
ríkisverkfræðingsins. er auðsætt. að þeir
ciga bjer enga sök á, hvernig komið er,
heldur starfsmaöur ríkisins, sem ríkið
hlýtur að bera ábyrgð á. Eiga því bamdur þessir kröfu á því, að ríkissjóður
greiði þeim það, sem kostnaðurinn verður
fram yfir það, sem áætlað var. Og geri
ríkissjóður það ekki. verður það út úr.
að menn þessir rísa ekki undir þessari
miklu byröi, og má því búast við, aö ann-
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aðhvort missi landið þetta lijerað eða
verði að taka það upp á sína arma. og
gæti það orðið" meira tap fyrir landið
en þó borga þyrfti þennan styrk nú.
Vona jeg því, að háttv. þm. greiði atkvæði með stvrkbeiðninni, svo bændurnir þurfi ekki að hrökklast frá búum
sínum og sveitin leggist ekki í eyði þar
af leiðandi. Það er hart fyrir bændur
landsins að verða svo illa fyrir barði
vanþekkingar og vanrækslu verkfræðinga
ríkisins.

Sveinn Ólafsson: Jeg skal takmarka
mig með það að halda langa ræðu, fyrst
og fremst sökum þess, að tíminn er orðinn naumur, og í öðru lagi vegna þess,
að jeg er hálflasinn og illa fær til að
sitja hjer lengi, þótt jeg geri það.
Jeg á enga breytingartill. til útgjalda
við fjáilögin að þessu sinni. Er það ekki
af þeirri ástæðu, að jeg telji mitt lijerað
borga svo lítið til ríkissjóðsins, heldur
af sparnaðarástæðum, og hefði jeg óskað,
að háttv. þingmenn alment gættu þess að
sníða kröfurnar dálítið eftir framlagi
hjeraða þeirra til sameignarsjóðsins. —
Suður-Múlasýsla borgar einna mest af
elhun s-'slum til almennings þarfa. og
g-:-'r þ' kröfumar minstar. Í88t: Xorðurí safjsrðarsýsla''.
Xorður-Í safjarðarsýsla.
s'gir háttv. þm. (SSt) : það má vera. að
hún bcrgi eins mikið, en um það get jeg
ekki sagt í svip. því að jeg hefi ekki
landsreikninginn fyrir mjer.
Sá e’na brtt., sem jeg á við fjárlögin
nú, er á þskj. 369. XXXIII. liður. Fer
hún fiam á. að veitt verði klæðaverksmiðju á Reyðarfirði alt að 160000 kr.
lán. þó ekki yfir 1 ;'> stofnkostnaðar.
Samskonar tillögu og þessa tók jesr
aftur við 2. umr.. sumpart vegna þess.

að mjer þótti hún of há, og 'einnig af
því, að þá var nýkomið álit ullariðnaðarnefndaiinar. En nú geri jeg ráð fyrir, að
háttv. þingmenn sjeu búnir að kynna
sjer það og sjái, að jeg liefi farið rjett
með álit nefndarinnar, er jeg gat þess
við síðnstu umræðu fjárlaganna hjer í
þessari háttv. deild, en jeg var þá vændur
um af einum liáttv. þingdeildarmanni að
hafa rangfært það.
Eins og háttv. deildarmönnum mun nú
eflaust
kunnugt,
gerir ullariðnaðarnefndin ráð fyrir, að lieppilegast muni
verða fvrir ullariðnaðinn í landinu, að
stofnuð verði ein allsherjar klæðaverksmiðja fvrir alt landið, í Reykjavík eða
nágrenni hennar. En nefndin lætur jafnframt í ljósi, þótt ekki sje það með ákveðnum orðum, að þess muni verða langt að
bíða, að slík verksmiðjúhugmynd komist í framkvæmd, og er það vitanlega alveg hárrjett, því að nærri er óhugsandi,
að bændur um land alt verði svo hrifnir
af þessari allsherjarliugmynd, að þeir
fari að leggja árlega til hliðar töluvert
af ullarframleiðslu sinni, til þess að aura
saman í þe.ssa allsherjarverksmiðju á
inörgum árum, svo sem nefndin virðist
ætla, og koma upp verksmiðjunni mc.I
margra ára söfnun. Hugmvnd þessi er
að vísu' á bjartsýni bygð og góð, það
sem hún nær, en óhugsandi er annað en
hún þurfi langan tíma til þess að komast í framkvæmd. og eftir því seinlæti
má ekki híða. þegar þörfin rekur svo
liart á eftir um innlenda dúka og takmöikun á innflutningi útlendrar dúkavöru.
Þá getur og nefndin þess, að ef ekki
-jt'u tiltök að koma þessari allsherjarverksmiðju upp, þá telji hún þó ýmsa
aðra staði álitlega fyrir minni ullarverk59*
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smiSju, og nefnir meöal þeirra staði á
Austurlandi. Og jeg skal geta þess af.
ur, sem jeg gat um við 2. umr. fjárlaganna hjer í deildinni, að þarna austurfrá er þegar vaknaður mikill áliugi fyrir
þessu máli, því að búið er að 'safna í
loforðum allmiklu fje í þessu skyni. Einnig vakir það mjög alment fyrir liugsandi
mönnum eystra, að hefta verði, ef unt er,
viðskiftin við Noreg um dúkavinslu, en
þau hafa þangað dregist mjög hin síðari ár, og fara á þann hátt árlega allmiklar fjárhæðir út úr landinu. Það má
vel vera, að fyrirtæki þetta komist ekki
í framkvæmd 'á næsta ári, þótt lán þetta
verði veitt í fjárlögunum, en jeg lít svo
á, að það mundi nú þegar verða til þess
að ýta undir, að fje yrði lagt fram á
móti annaisstaðar frá, og í þeirri von
ber jeg tillöguna fram. Gæti því svo farið, að upphvatningin, sem lánsfyrirheitið gæfi, hrinti fvrirtækinu af stað áður
langt liði, af því að áhugi er mikill og
almennur fyrir.
En ef háttv. þingmenn eru sannfærðir
um, að allsherjarklæðaverksmiðju-hugmyndin sje svo góð, að þessari tillögu
sje þar af leiðandi ekki sinnandi, þá er
alveg rjett, að það komi hjer fram ótvírætt, og menn fái þá tækifæri til að
greiða atkvreði um tillögu mína. Og verði
hún ekki samþykt, þá hopar þingið frá
því, sem það gerði í fvrra, er það hjet
láni til ullarverksmiðju eystra, þótt lítið
væri. Jeg á svo ekki fleiri brtt. við fjárlagafrv. við þessa umr.
En þó jeg vilji takmarka mig sem allra
mest, þá get jeg samt ekki með öllu gengið fram hjá einstökum liðum á þskj. 369,
því mjer þykja óvenjumargar fjárbeiðnir
hafa slæðst þar inn, sem vitardega skiftir
ekki svo miklu máli peningalega liver um

sig, en þær gefa sumar það fordæmi, sem
sjeð kann að verða eftir síðar.
Vil jeg þá fyrst minnast á XXI. brtt. á
áðurnefndu þskj. Þar ræðir um 500 kr.
styrk til hannyrðakenslu vestur í Dölum.
Hygg jeg þar endurreista þá dönsku
„kunstflid", sem fjell hjer útbyrðis við
2. umr. Að vísu fjekk kona þassi styrk
fyrir tveimur árum, en þó með mjög
litlu fylgi, og hefði því ekki átt að koma
aftur.
A sama þskj. er einnig beðið um styrk
fyrir einar þrjár konur aðrar, sem eflaust
væri gustuk að lijálpa. En livað margar
ætli sjeu ekki annarsstaðar á landinu,
sem líkt stendur á fvrir og tekið gætu
móti slíkri hjálp? Ef nú er farið að veita
nokkrum konum stynk á þennan veg, þá
má búast við nokkrum tugum þurfandi
ekkna á næstu fjárlög.
Þá vil jeg snúa mjer að IX. brtt. á
þskj. 369, frá háttv. 1. þm. Reykv.
(JakM), sem fer fram á 100 þús. kr.
styrk frá ríkissjóði, til þess að byggja
alþýðu- og barnaskóla í Reykjavík, og
tengir þessa till. við þá 6000 kr. upphæð,
sem lieitin var til byggingar barna- og
alþýðuskólanum á Xesi í Norðfirði við 2.
umr. fjárlagafrv. En svo leggur háttv.
þm. það til, ef styrkurinn til Revkjavíkurskólans verði feldur, þá falli niður liðurinn um styrkinn til skólans á Nesi í
Norðfirði. Iláttv. þm. bjóst við, að jeg
mundi líta á þessa till. eins og illgirnislega árás á Nesskólann og mig, en svo er
ekki. Jeg lít ekki svo á, að þetta sje gert
í neinum illum tilgangi, heldur sje þetta
kompánlegt tilboð um lirossakaup, sem
vitanlega geta oft verið afsakanleg og
rjettmæt, þótt talin sjeu þau miður heiðarleg. En það, sem við þessi hrossakaup
er að atliuga, er það, .að lijer er farið
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fram á mjög ólík skifti, farið fram á að
fá stríðaldan gæðing fyrir útlifaðan
jálk, ef svo mætti segja. Annars vegar er
hjer að ræða um stóra fjárfúlgu til viðbótarbyggingar þeim barnaskóla, sem
stærstur er, vandaðastur og best útbúinn
á landinu, en hins vegar litla upphæð til
að gera nothæfan lítinn barna- og unglingaskóla í tiltölulega fjölmennu þorpi,
sem beðið hefir og setið hjá, meðan fullnægt var þörfum annara kauptúna um
skólabyggingar, og á nú að gjalda þess,
að kröfur þess hafa verið hógværari en
annara.
Það á eigi v'ið að bera skólaþörf Rvíkur
saman við þörf afskektra kauptúna úti
á landshornum, sem ekkert hefir verið
gert fyrir. I Reykjavík eru allar helstu
mentastofnanirnar. Sakar því minna þar
en annarsstaðar, þótt barnaskólinn hafi
takmarkað rúm, því að ýmsir aðrir skólar bæta það upp, og má þar nefna Landakotsskóla, skólann í Bergstaðastræti, skóla
einstakra o. fl., ekki síst það, að sjálfur
menta-skólinn er notaður fyrir unglingaskóla af Reykvíkingum.
Till/háttv. þm. ísaf. (JAJ) um 15000
kr. styrk til byggingar bamaskóla á Isafirði skoða jeg hliðstæða við tillögu háttv.
1. þm. Revkv. — Hún er af sömu rót
runnin og jafnónærgætnisleg og hin.
En styrkur til bamaskólabygginga úr
ríkissjóði hefir að þessu ætíð verið miðaður viö bamaskóla utan kaupstaða, þar
sem erfiðleikarnir á að fullnægja fyrirmælum fræöslulaganna um skólahald hafa
verið mestir, en í kaupstöðum hafa þeir
aldrei verið styrktir beint, heldur aðeins
með lánum. Utan kaupstaða hafa þeir
hins vegar verið styrktir að % byggingarkostnaðar, en lijer er aðeins farið fram
á ^/jo, svo að ekki getur kallast, að

djúpt hafi verið tekið í árinni um þessa
fjárveitingu. Aftur á móti er hjer að
ræða um tvær hliðstæðar tillögur minni
tillögu. Á jeg þar við till. frá háttv. 1.
þm. N.-M. (ÞorstJ), um 2000 kr. stvrk
til að koma upp barnaskólahúsi á Eyrum
í Seyðisfirði, og till. háttv. þm. V.-Sk.
(LH), um styrk til viðbótar barna- og
unglingaskólabyggingar í Vík. Báðarþessar till. era í beinu framhaldi af stefnu
undanfarinna ára. Því að Alþingi hefir
nú um mörg ár, þangað til í fyrra, veitt
nokkra upphæð, um 20000 kr., til stvrktar
slíkurn skólabyggingum.
Það er rjett, að háttv. 1. þm. Reykv.
studdi mína brtt. hjer við 2. umr. fjárlagafrv. um þennan styrk, og var því
eigi nema mannlegt, að hann byggist við
því, að jeg mundi verða til þess að styðja
till. hans, „því æ sjer gjöf til gjalda“.
En jeg sje mjer það ekki fært, sökum
þess, að lijer er bæði um brot á reglu
undanfiarinna ára að ræða, og fjárhagurinn leyfir það heldur ekki; auk þess
verð jeg að neita því, að till. hans og hv.
þm. ísaf. liafi við þá sanngimi að styðjast sem óskir vor hinna um styrk til
skólabygginga.
Jeg hefði viljað drepa á margt fleira,
en verð að sleppa því sökum þess, að
jeg er ekki vel heill á þessari stundu, þótt
jeg reyni til að sitja hjer í þeirri von,
að 3. umr. um fjárlagafrv. verði lokið
í kvöld.
Þó vil jeg geta þess, að háttv. frsin.
fjvn. liefir gleymt að geta um brtt. mína
við 12. gr. 12, sem jeg tók aftur við 2.
umr., því jeg sje, að háttv. nefnd hefir
ekki tekið hana upp. Jeg held, að þetta
liafi verið óheppilegt, sökum þess, að
það getur vilt niðurstöðu fjárlaganna. —
Veit jeg, að þurfa muni miklu hærri
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upphæö til berklavarna en þær 75000
kr.. er stjfrv. áætlar. og þætti mjer ekki
ólíklegt. að þurla nmndi alt að 200000
kr. Vil jeg taka þetta frani til þess að
minna á. að lijer er óvarlega áietlað og
að afleiðingin verður röng niðurstaöa
fjárlaganna, meiii tekjuhalli á fjárlögunum en tölurnar sýna.

Einar Þorgilsson: Jeg á hjer eina brtt.
á þskj. 369. í till. þessari er farið frani
á, að ekkjunni Sigríði Halldórsdóttur
Jónsson verði veittur 300 kr. styrkur. Er
t-ill. þessi líklega ein af þeim, er liáttv.
frsm. lýsti yfir í framsöguræðu sinni. að
nefndin mundi verða á móti, því aö
liann sagði, að hún mundi verða á móti
öllum breytingartill. á því skjali. sökum
þess að ástæðurnar fyrir brtt. væru henni
ekki ljósar. Vil jeg nú geta þeirra ástæðna, sem liggja til grundvallar þessari
brtt., og vænti, að þeini yfirveguðum,
að háttv. fjárveitinganefnd. eins og aðrir háttv. þingdeildarmenn, muni geta
fallist á. að þær sjeu nægar og styrkbeiðnin sanngjörn, og þá jafnframt með tilliti til þess. að flestar eldri embættismannaekkjur hafa orðið aðnjótandi samskonar styrks.
Ekkjufrú Sigríður Jónsson er ekkja eftir Janus heitinn prófast Jónsson, er andaðist síðastliðið haust.
Hann ljet af prestsskap 1908 og stundaði eftir það kenslu við Flensborgarskólann í Hafnarfirði. í laun fyrir kenslustarfið mun hann hafa haft 1100 kr., og
auk þess naut hann eftirlauna sinna, 400
kr., með dýrtíðaruppbót. Þessar tekjur
rnunu nokkurn veginn hafa nægt heimilinu til framfærslu fram að heimsstyrjaldarárunum, en eftir það hrukku þær
ekki nándar nærri til. Evddust því efni

þeirra lijóna mjög. eftir að þau fluttu
til Ilafnarfjarðar. og munu nú mjög til
þurðar gengin.
Jeg vil taka það fram. uð ekkja.u á
lítið íbúðarhús, sem hún býr í, og þarf
því ekki að gjalda öðrum fyrir húsnæöi;
en hins vegar er þaö svo lítið. að ckki
er liagt að njóta af því annara tekna.
Ekkjan er orðin mjög aldurhnigki, 71
til 72 ára, og verður því að haia síúlk-.i
sjer til aðstoðar, en nýtur nú ekki annara tekna en eigna sinna. ser.i micr er
ekki kunnugt um. að sjen miklar, cg cvo
þeirra litln eftirlauna. er lnín iög;:'::
kvamil fær eftir mann sinn.
Býst jeg við, að háttv. deild líti svo
á, þar sem þaö hefir verið nær óf.ávíkjanleg regla, að prófastsekkjur nytu samskonar styrks, sem nieö breytingartill. c-r
farið fram á, að lijer sje um rjettmæta
sfyrkbeiðni að ræða, og greiði vel fyrir
till. Fel jeg háttv. deild liana í því
trausti.

Þorleifur Jónsson: Jeg á litla brtt. á
þskj. 385. sem jcg vildi fara um nokkrum orðum.
Það liefir verið farið fram á það á
þingmálafundum í
Austur-Skaftafellssýslu. bæði nú og áöur. að símalínan yrði
lengd vestur á bóginn. Ilún nær nú í
Ilornafjörð, en í símalögununi er ákveðiö,
að hún skuli ná til Víkur í Mýrdal.
Xú hefir orðið frestur á þessu sökum
fjárhagsvandræða, en nú þykir tími til
kominn að fara að liugsa fyrir því að
leggja þessa línu, þar sem sveitin er mjög
illa stödd ineð það að vera alveg símalaus.
Jeg átti tal um þetta við landssímastjóra og spurði hann um, livað símalínan
frá Tlornafirði til Kálfafellsstaðar mundi
kosta. Áætlaöi hann kostnaðinn um 20000
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kr., auk kostnaðar við flutning á eí'ni.
sem hlutaðeigendur munu kosta sjálfir.
Virtist hann meðmæltur því, að byrjað
yrði á línunni. Þegar símamálm voru
til umræðu í fjvn., þóttist nefndin ekki
geta gengið lengra en nnela með nokknun
símalínum, sem stjórnin og landssímastjóri töldu mesta nauðsyn bera til aö
vinda bráðan bug að. Vildi jeg ekki gera
þetta að ágreiningsefni í nefndinni og
bjóst við, að hv. þm. mundu láta sjer
nægja þessar till. fjvn. En þegar einstakir þingmenn liafa komið fram með brtt.
um símalagningar í sínum hjeruðum, þá
get jeg ekki lengur setið hjá,- Hefi jeg því
komið fram með þessa till. um síma frá
Hornafirði til Kálfafellsstaðar. Er lijer
varlega farið, því spölur þessi er aðeins
lítill hluti af allri þeirri leið, sem ákveðið
er, að sími liggi, eftir símalögunum. Er
og þess að gæta, að hjer er um fyrsta
flokks síma að ræða, sem heimild er til
eftir þessum sömu lögum að taka lán til
að leggja.
Er lijeraðsbúum liin mesta nauðsyn á
að fá símalínuna lengda vestur á bóginn.
Hafa þeir verslun sína alla í Homafirði,
og þar situr læknirinn. Samgöngur eru
þarna líka mjög erfiðar. Mælir því öll
sanngirni með þessu.
Jeg játa það, að verði allir þessir símar lagðir, þá hefir það 300000 kr. gjaldaaukningu í för með sjer, en þess er að
gæta, að sú aths. fylgir, að símar þessir
verði ekki lagðir nema fje sje fyrir liendi,
og því virðist þetta hættulaust. En jeg
vildi koma fram með þessa till. einkanlega
af því, að jeg vildi minna landssímastjóra,
þing og stjórn á það, að þessi sími á ekki
minni rjett á sjer, heldur meiri en hinir
símarnir. Jeg heyrði á hæstv. atvinnumálaráöherra, að honum óaði svo við öllum þessum símabeiðnum, að hann taldi

líklegast. að stjórnin mundi liika við að
leggja nokkra þeirra. Jeg skal taka það
fram, að jeg vil ekki bregöa fæti fyrir,
að byrjað sje fyrst á þeim símum, er
stjórnin og landssímastjóri teldu bráðnauðsynlegasta. Jeg vildi aðeins minna á
þann rjett, sem þessar sveitir liafa á því
að fá síma.

Lárus Helgason: Jeg vildi víkjanokkrum orðum að hæstv. forsætisráðlierra út
af mótimelum lians viðvíkjandi till. minni
um að dýrtíðaruppbót verði ekki greidd
á eftirlaun þeirra bankastjóranna Björns
Sigurðssonar og Björns Kristjánssonar.Jeg
liefi aö vísu heyrt, að þessi dýrtíðaruppbót
sje lofuð þeim. Erf þá skil jeg ekki, hví
verið er að koma ineð hana í fjárlögin,
nema svo sje, að aðeins sje um munnlegt
loforð frá stjóminni að ræða.
Alþingi verður oft að neita efnalausum
mönnum og sárþurfandi um lítilfjörlegan
og rjettmætan styrk. Líka má t. d. benda
á það, að skamt er síðan felt var hjer
í háttv. deild að auka dýrtíðaruppbót embættismanna í Reykjavík, og munu þó
margir þeirra hafa verið þurfandi fyrir
það.
Þegar litið er til þessa, held jeg, að
rjett sje að hugsa sig tvisvar um áður en
farið er að veita dýrtíðaruppbót á jafnliá laun sem hjer er um að ræða.
Þótt bankastjóri Björn Sigurðsson væri
tekinn úr bankanum á stríðsárunum til
þess að gegna öðrum störfum fvrir ríkið, þá tel jeg ekki þörf á því þess vegna
að veita honum dýrtíðaruppbót á þessi
eftirlaun. Maður þessi er mjög vel að sjer
og vel starfhæfur. Eru nú bankastjórastöður við lslandsbanka lausar, og hygg
jeg. að flestir mundu hvggja gott til, að
þessi maður fengi þar pláss, og það þótt
heilsa hans sje jafnvel ekki mjög sterk.
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Hygg jeg líka, að lieilsu hans mundi
betur borgið, ef bann fengi nægileg lann
til að lifa af, því þótt eftirlaun lians sjeu
nú há, þá munu þau tæpast nægja til að
lifa af erlendis og starfa ekkert.
Ilygg jeg, að rjettast væri að vinna
að því að útvega þessum manni starf
bjer heima, og afnema dýrtíðaruppbótina
í því trausti, að það takist. Bn þó svo yrði
ekki, get jeg ekki sjeð, að bankanum færist illa viö þennan mann, að veita honum
4000 kr. eftirlaun fyrir ekki lengri tíma
en liann vann í bankans þágu. Er víSa
fariS knappara í fjárveitingum, t. d. þegar bláfátæku fólki er neitað um nokkur
hundruð. Trúi jeg ekki öðru en háttv.
deild verði mjer sammála um að fella
niður þessa dýrtíðaruppbót.

Forsætisráðherra (SE): Það er rjett,
sem háttv. þm. (LII) sagði, að það eru
margir, sem þurfa að lialda á fjárstyrk
og dýrtíSaruppbót. En nií er búið að lofa
þessu, og þá er ekki annaS eftir en standa
við þaS. (Nokkrir þm.’. Þingið hefir aldrei
lofað því). Jú, það hefir með samþykki
sínu á athugasemdinni í fjárlögunum lofað þessu. Iláttv. þm. sagði, að það m.etti
koma til mála, að þessi maður yrði geiður að bankastjóra viS íslandsbanka. ÞaS
tel jeg í sjálfu sjer góða uppástungu, og
jeg tryði honum mjög vel fyrir því starfi.
En því er nú ver, aS heilsa hans er of
mjög biluð til þess, að hann geti tekið að
sjer slík störf. Svo leist mjer á, er jeg
talaði við hann síðast í Kaupmannahöfn:
Bjöm spurði mig að, hvort jeg teldi líklegt, að hann yrði sviftur þessari upphæð, en jeg kvaS það alls ekki vera mögulegt. Mig tæki það tvöfalt sárt aS svifta
þennan mann, sem hefir unniS svo þarft
starf ytra í þjónustu landsins og eyðilagt
heilsu sína á því, svifta hann þessari litlu

uppliæð, þegar einu sinni er búið að lofa
honum henni. Það er vert að geta þess, að
því er við brugSið, hversu sparlega Björn
Sigurðsson hefir farið meS fje landsin;,
auk liinna miklu verka sinna sem sendimaður. En það starf hans hefir mest verið í leyni gert, svo aS það ber ekki eins
mikið á því og skyldi, og gerir það að
verkum, að það er miklu síður liægt að
rökstvðja, hversu mikið gagn hann l.e:"ir
unnið landi og þjóð.

Stefán Stefánsson: Þótt nafn mitt
standi hjer ekki á neinni brtt., þá langar
mig til að lýsa ánægju minni yfir því, aS
háttv. fjvn. hefir tekið upp till. mína, þótt
seint sje, um að ríkið veiti styrk til hafskipabryggjugerðar á Siglufirði. Enda er
það svo, að eins og við horfir, þá er með
öllu óforsvaranlegt, að á Siglufirði, þar
sem eru svo afarmargar skipaviðkomur og
ein besta og öruggasta höfnin á Norðurlandi, skuli ekki vera til ein liafskipabryggja, sem gæti veriö almenningi til
nota. Og þegar litið er til þessa framlags
frá ríkiriu, má líka minnast þess, hvað
Siglufjörður lætur af mörkum til ríkisþarfa. að þessi upphæð er þar alveg hverfandi. Jeg hygg, að þessi upphæð fari ekki
yfir 4% af því fje. Annars liefir þetta mál
verið til meðferðar hjá Siglfirðingum um
mörg ár. 1918 var gerð áætlun af verkfræðingi ríkisins run bvggingu liafskipabryggju, og nam sú kostnaðaráætlun alt
að 600 þús. kr., og vegna þess, að áætlunarupphæSin var svo gífurlega há, þá
sáu Siglfirðingar sjer engan veginn fært
að ráðast í svo stórvaxið mannvirki. Síðan eru nú liðin 5 ár, og þar sem bæði efni
og vinna haldast enn í háu verði. þá hafa
þeir nú ráðið það af að byggja aðeins
nokkurn part bryggjunnar, sem hafskip
eiga að geta lagst við, cg kemur því að
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mjög mildum notum. Er áætlað, að sú
bryggja kosti 52 þús. kr., og af því er aðeins óskaö eftir tæpuni y3 parti úr ríkissjóði. Jeg vona, að háttv. þm. sjái nauðsyn þessa máls, enda er hin fylsta sönnun fyrir henni það, að Siglfirðingar vilja
leggja á sig % kostnaðarins, sem verður
að minsta kosti 36000 kr.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg á hjer eina
brtt., 11. brtt. á þskj. 369, og miðar hún
til hækkunar á útgjöldum ríkissjóðs. Jeg
vil ekki viðurkenna það, sem einn háttv.
þm. sagði, að hún væri tilboö um hrossakaup. Þaö skal jeg fræða hann um strax.
aö þótt hann verði með minni till., þá get
jeg ekki orðið með hans, svo að hann veit
þá, hvers hann má vænta af mjer. Það
liggja þó rök til, því að mín till. er sanngjörn, en svo er ekki um hans till. Um
skólann á ísafirði er það að segja, að auk
þess, sem hann er barnaskóli fyrir kaupstaöinn, þá hefir þar líka verið húsnæði
fyrir unglingaskóla. Ilonum yröi að víkja
úr barnaskólahúsinu, ef styrkurinn fengist ekki. Húsið var bygt á árunum 1898—
1900, aö mig minnir, en þá var fólksfjöldinn í kaupstaðnum aðeins ca. 1300 manns;
þá var skólinn ætlaður 80 nemendum. Nú
eru nemendur um 160. Jeg skal geta þess
til upplýsingar fvrir liáttv. þm., þar sem
jeg þvkist vita, að þessi styrkur hafi lítinn byr í þessari hv. deild, þá hefi jeg
komið fram með tvær aörar brtt., aðra,
sem lækkar útgjöldin, en hina, sem hækkar tekjurnar, svo að jeg vona, að það geti
jafnað upp útgjaldaaukann af þessaii
styrkveitingu.
Hv. frsm. fjvn. (MP) sagöi, að unglingaskólahúsið í Þingeyjarsýslu mundi
kosta, samkvæmt ábyggilegri áætlun, um
95000 kr. Jeg býst við. að meðan vantar
Aljit. 19-3, B. (35. löggjafarþing).

teikningar af húsinu, hvað þá heldur annað, þá gæti deildin látið sjer nægja að
hafa stvrkinn til byggingarinnar 28 þús.
kr. Ilin till. mín fer í þá átt, að húsameistari ríkisins, eða þeir, sem verk hans
vinna, greiði ríkinu helming af tekjum
þeim, sem hann eða þeir fá fyrir uppdrætti o. fl. hjá einstökum mönnum. Húsameistarinn er í raun og veru fastur embættismaður ríkisins og ætti strangt tekið
ekki að vinna annað starf en það, sem
stjórnin felur honum. En þegar þessi maður vinnur fyrir hina og aðra og tekur
stórfje fvrir, þá er ekki nema rjett og
sanngjarnt, að nokkuð af því, sem hann
þannig fær fyrir vinnu, renni í ríkissjóð.
Annars ætla jeg ekki að koma með dæmi
mínu máli til sönnunar. Ef engar vefengingar koma fram á því, sem jeg hefi sagt,
býst jeg ekki við að taka aftur til máls.

Sigurður Stefánsson:* Jeg á hjer eina
brtt., á þskj. 365, um að hækka útgjöld
ríkisins um 100 kr. Hefði jeg ekki vitað,
að þetta var sú allraminsta styrkveiting
sem nú er farið fram á, og engan veginn
sú óþarflegasta, þá hefði jeg ckki þorað
.að koma fram meö þessa brtt, Mjer lætur
illa að koma með svona tillögur. Jeg ætla
ekki að byrja meðmæli mín með þeim
manni, er hjer á lilut að máli, með því að
segja, að hann sje ungur og efnilegur og
mikið í húfi fyrir Alþingi, ef það synjaði
honum um styrk. Þessi styrkur byggist
ekki á björtum framtíðarvonum, heldur á
60 ára erfiðu æfistarfi, sem þessi maður
hefir unnið. Hann er nií háaldraður, 83
ára. og hefir varið allri sinni æfi til ritstarfa, til að skrifa upp ættartölur og
prestaæfir. Að því hefir hann unnið í
* Ræðan óyfirlesin af þm. (SSt).
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lirörlegum kofa, við hin aumlegusti. efni, viðlniið um svo stuttan tíma að ræða, er
því aö alla tíð hefir maöurinn barist við maðurinn á eftir ólifað. Jeg skal ekki
fátæktina, og loks liefir baslið geugið aí' meira tefja umræöur um þetta mál, en
honuin liálfdauðum. Þótt liann sje o.ðinn Jivað snertir aðrar brtt.. sem lijer liaí’a
andlega nokkuð hruiuur, þá er liin likam- fram komið, þá mun jeg aöeins sýna aflega heilsa lians mun verri. Eftir aldri stöðu mína til þeirra með atkvæði mínu.
hans að dæina, má segja, að sálarkraftar Þó skal jeg taka þaö fram um brtt. háttv.
hans sjeu mjög góöir. iíithönd hans er þm. Hala. fBJ) um hækkun á styik til
enn þá góð, og get jeg svnt dæmi upp á Sveinbjarnar tónskálds, aö jeg mun óþað í háttv. deild, ei þess verður óskað. liikað greiða atkvæði með lienni og teldi
Ilann byrjaði þetta ritstarf sitt, er liann ]>aö þjóðarminkun, ef viö ljetum ekki fara
var um tvítugt. Síðan liefir liann skrifað sæmilega vel um þennan nafnkunna gest
ósköpin öll, og mestalt af því á kuje sjer, okkar meðan liann gleður okkur með lijei á milli sjóróöra í frostköldum verbúðum. veru sinni.
Því miöur liefi jeg ekki getað kynt mjer
ritverk hans, en aðeins sjeð þau í svip, og
Jón Þorláksson; Jeg á eina brtt. við
er jeg því ekki fær um að dæma um gildi 13. gr. B, þess efnis að veita 20 þús. kr.
þeiira. Það kann að vera, að verk lians til aö endurreisa gistihús við Geysi. Það
sjeu ekki injög „kritisk“, en liitt er víst, var minst á sölu og niðurrif gistiliúss
aö þau innilialda rnikinn fróöleik og eiga þessa við framhald 1. umr. fjárlaganna,
að verða eign landsins eftir hans dag, eft- en þá var ekki gerð fullnægjandi grein
ir því sem jeg hefi sannast lieyrt. Und- fyrir því, hvaða ástæða liefði verið til
anfarin ár hefir niaöur þessi notið styrks úr þess að rífa húsið niður. Það hefir hins
ríkissjóði, en sá stvrkur var lækkaður í vegar verið bent á, hvílík þörf væri aö
sparsemdaruppþotinu í fyrra. Xú er ekki hafa gistihús á þessurn stað. Xú er sá
farið frani á annaö en að þessi fátæk- ráðherra, sem mesta ábyrgð ber á þes.m
lingur megi £á sania styrkinn aftur. Jeg tiltæki, búinn að sækja um lausn, og þess
veit, að það eru tveir aðrir lieiðursmenn, vegna er ekld rjett að rekja málið jafnsem stendur líkt á með og um þennan rækilega og elJa lieföi verið ástæða til aö
mann, en hvorki eru ástæöur þeirra eins gera. Þó er eitt atriði í þessu máli, sem
illar og hans nje verk þeirra svo mikil að er þannig vaxið, að það má ekki vera
vöxtunum sem hans. Hann hefir nú ekk- óumtalað vegna síöari tíma. Iljer var seld
ert til að lifa af, nema þennan styrk, sem og eyðilögð fasteign, sem landið átti, án
allir sjá, að er mjög lítill. Hins vegar nokkurs leyfis eða lagalegrar heimildar;
verður hann varla til að skapa ríkissjóði en stjórnarskráin mælir svo fyrir, aö enga
löng útgjöld, því að hann er nú eðlilega slíka fasteign megi láta af hendi án sjerfarinn aö búast við dauða sínum þá og þeg- stakrar lagaheimildar. Þetta hús var bvgt
ar. Þessi gamli rnaður liefir upp á síðkast- 1907 á landsins kostnað. Jeg álft, að eftirið átt bágast með að ná í ýms hjálparmeð- leiðis verði að ganga ríkt eftir því, að
ul til iöju sinnar, t. d. ritföng, tímarit og stjórnarskránni sje fylgt í þessum efnum,
bækur, sem er honum alt nauðsynlegt. Jeg svo að enginn einstakur ráðherra gerist
vona fastlega, að deildin setji ekki fyrir svo djarfur að ganga í berhögg við þaö,
sig svona lítil útgjöld, þar sem hjer er sem í henni stendur.
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Jeg vil þá fyrst gera háttv. deild grein
fyrir því. livers vegna jeg hefi borið
þessa brtt. fram sem viðaukatillögu við
vegamálastaflið 13. gr. fjárlaganna. Það
er af því, að jeg álít, að hvert gistiliús, seni hygt er á landsins kostnað,
eigi. eins eg sæluhús og önnur slík
shýli fyrir ferðamenn, að vera undir
rmsji'n vegamáL.stjóre. Þetta gistihús
vi5 Ceysi á því einmití heima undir
þ'-ssum l:ð. L'mtliö á ýins clík gistihús,
t. d. á Kolviðr.rii'li cg víðar, og lúta
þau undir stjcrn vegamálastjóra. Þar
.scm nú cr ehkert gistihús eða neitt skýli
viö Geysi, verða gestir, er þangað koma,
að gista víðsvegar og langt á braut þaðan. En búendur í nágrenni við Geysi
hafa margir, vegna ánauðar, orðið að
auglýsa, að þeir úthýstu ferðamönnum.
Hverirnir þama eru sú þjóðargersemi,
sem verður að sýna sóma, og þarna verður því að vera gistihús. Er engnim öðrum til að dreifa en landssjóði að byggja
það. Jeg get skilið, að ýmsir háttv. þm.
leggist á móti þessu og beri fyrir sig í
því efni illar fjárhagsástæður landsins,
og að þing og stjóm vilji því ef til vill
skjóta máli þessu á frest; en jeg skil
ekki framkomu háttv. 1. þm. Ám. (EE)
í þessu máli, er hann ber fram brtt. um
fjárveitingu til einhvers óálkveðins staðar í Gnúpverjahreppi, til að reisa þar
gistihús. Slíka brtt. er hreinasta fjarstæða að bera fram. Það mætti alveg
eins bera fram till. um að byggja gistihús í hverjum einasta hinna 200 hreppa
landsins, því landssjóði bæri þá alveg
eins skylda til þess. Hann hefir alveg
jafnar skyldur við þá alla. Að öðra leyti
þarf jeg ekki að eyða frekari orðum að
þessari tilraun hans til þess að spilla
fyrir gistihúsbyggingu við Geysi, en lýk
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orðum mínum með því, að bæði af því
að jeg sje erfiðar ástæður landssjóðs og
íinn mótstöðu þm. þessa kjördæmis, sem
gistihúsið verður í, þá tek jeg þessa brtt.
mína aftur.
En svo ætla jeg að vona, að háttv þm.
gjaldi mjer þennan verkaljetti með því
að hjálpa mjer og öllum góðum mönnum
til þess að fella brtt. háttv. 1. þm. Rang.
(GunnS) um að færa styrkinn til ,,Danskislandsk Samfund“ niður, úr 1000 kr.
niður í 300 kr. Jeg færði fram ástæður
mínar fvrir þessaii stvrkveitingu við 2.
umr.. og mælti þá enginn verulega á
móti þeim, nema hann, og nii reynir
hann að setja þetta fjelag við hlið ýmsra
fjelaga hjer í bænium, svo sem „Alliance
franeaiee“, ,,Anglia“ og ,,Germania“ o.
s. frv., sem alls ekki eru sambærileg.
Eru þetta samkvæinisfjelög þeirra þjóða
manna, sem hjer dvelja, og starfa aðallega til þess að halda uppi fjelagslífi
meðal þeirra og þeirra manna, sem þeir
hafa saman við að sælda eða era í vinfengi við. Vona jeg, að háttv. þm. hafi,
af því, sem jeg þá sagði, sannfærst um,
að starfsemi og afköst þessa fjelags eru
svo mikil, að enginn samanburður á því
og áðumefhdum samkvæmisfjelögu; i
'kemst að. Fjelagið hefir auk þess tvær
deildir, og starfar önnur í Danmörku,
en hin hjer, og er starfsemi deildarinnar
í Danmörku af engu minna krafti rekin
en þeirrar, er hjer starfar.
Háttv. 1. þm. Rang. vildi miða styrkinn við fólksfjölda landanna; en það á
alls ekki við. Fjelagið vinmur meira í
þágu Islands en Danmerkur. Það lætur
mörgum Islendingi, sem til Kaupmannahafnar kemur, nauðsynlegar upplýsingar
og ýmiskonar aðstoð í tje, og satt að
segja, ef fara ákal í metoað um þetta
60*
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mál, þá ættu bæði löndin að leggja fram
sömu upphæð; en hjer er aðeins beðið
um V10 af því, sem Danir leggja fram.
Þá vil jeg minnast á aðra brtt., sem
jeg á, og jeg vona, að allir góðir Islendingar í háttv. deild hjálpi til að afstýra
því, að bögumæli komist inn og nái festu
í máli, eins og rafveita, raftæki o. s.
frv. Menn ættu ekki að venja sig á að
telja eftir sjer að taka miðhluta orðanna
með; þetta enu tæki til þess að veita
rafmagni, en ekki rafi. Vænti jeg, ef
brtt. nær samþykki þingsins, að sama
málrjetting verði færð alstaöar inn í
fjárlögin, þar sem þetta latmæli kemur
fyrir.
Benedikt Sveinsson: Jeg hefi borið
þessa brtt. XXII. á þsfcj. 369 fram samkvæmt áskorun kjósenda minna; hefir
þingmálafundur norður þar samþykt að
leita þess, að búandanum í Hrauntanga
á Oxarfjarðarheiði væri veittur sami
styrkur sem öðrum mönnum, sem búa á
eyðistöðum eða við fjallvegu, svo sem
ábúanda Kvískerja, Fomahvamms og
Bakkasels. Hefi jeg ekki farið fram á
hærri fjárvejtingu en kjósendur mínir
hafa óúkað, þótt þessi staður sje fult eins
illa settrar til þess að vera bygt ból sem
hver hinna, er jeg nefndi. Bærinn er
uppi á miðri Oxarfjarðarheiði, og er þar
vetrarríki mikið, en landkostir litlir, svo
að ekki er hægt að rækta þar tún. Hefir
oft farið svo, þó að reynt hafi verið að
byggja þama, að þar hefir eyðst aftur
bygðin. Er þó ilt, ef niður fellur aftur bygð
þar, því að umferð er allmikil um heiðina. Yissi jeg einu sinni til, að læknir
var þar á ferð við þriðja mánn í hríð
mikilli um vetur, og urðu þeir að leita
sjer náttstaðar í Hrauntanga, en þá var
þar engi bygð, og voru þeir því nauðu-

lega staddir; en það barg þeim, að einn
kofi lijekk uppi, og fengu þeir haldið

þar lífi um nóttina.
Vona jeg, að háttv. þm. geri ekki
undantekningu á um þennan stað, lieldur
veiti bóndanum sama styrk sem öðram,
er líkt eru settir. Þörfin er þarna engu
minni en víða annarsstaðar.
Eiríkur Einarsson: Þó að því sje svo
varið, að jeg til samkomulags við fjvn.
hafi unnið það til, að Skeiðaáveitufjelagiö
fengi aðeins lán, í stað styrks, er því
ekki að leyna, að það var alt annað og
meira, sem fjelagsmenn báðu um. Það
var það, að ríkið tæki þátt í þeim ofurefliskostnaði, sem á fjelagið er fallinn,
og hjálpaði því til að standa straum af
hinum miklu skuldum. En þetta er áöur
búið að taka fram, svo að jeg fer ekki
að endurtaka það. En fyrst háttv. samþm. minn (ÞorlG) fer fram á, að þetta
verði ekki veitt sem lán, lieldur sem
stvrkur, get jeg, þrátt fyrir þetta samkomulag í nefndinni, ekki annað en stutt
þá tillögu hans, þar sem þetta er rjett
mál og sanngjarnt og mjög nauðsynlegt
fjelaginu, ef ekki á að eyðileggja áveitusvívðisbúa nieð kvöðum, er þeir fá ekki
rönd við reist. Síðan fjárlögin komu til
umræðu og það hafði borist austur, að
áveitufjelaginu væri ætluð lánshjálp, en
ekki styrkur, hefir mjer borist brjef frá
stjórn áveitufjelagsins, þar sem það er
auðvitað viðurkent sem mjög vinsamlegt
af þinginu að veita þetta lán, em auk
þess bent á, að það sje ekki nægileg liðveisla við fjelagið, þar sem þessar 400
þúsundir, sem á fjelaginu hvíla, haida
þá áfram að hækka og gera fjelagsmönnum æ erfiðara að rísa mndir. Vona jeg
því, að háttv. þm. sjái, að þetta er alveg
rjett og styrkbeiðnin rjettmæt.
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Jafnframt því, sem jeg vil eindregið
mæla með því, að þessar 16 þús. kr.,
ársskilakostnaðurinn, verði veittar sem
styrkur, en ekki lán, er ástæða til að
geta þess, því máli til styrktar, að altaf
er betur og betur að koma í ljós, og það
af umræðum þeirra, er best til þekkja
hjer í hv. deild, að það eru ekki bændurnir á áveitusvæðinu, heldur stjómarvöldin og þeirra þjónar, er undirbjuggu
verkið með hroðvirkni, sem aðalsö&in
hvílir á, hvernig komið er. Það er mikilsverð ástæða.
Jeg á brtt. á þskj. 369,XX, um styrk
handa Haraldi Guðmundssyni frá Háeyri, til dýralækninganáms. Við Árnesingar eigum að vitja dýralæknis til
Reykjavíkur, og er það afarerfitt og oftast gagnslaust að eiga slíkt athvarf, og
því hefir þessi maður lagt stund á dýralækningar þar austur í sveitunum. Er
hann náttúrugreindur í þessum efnum
og hefir honum gefist vel og orðið mörgum til hjálpar. Hann er fátækur barnamaður og býr á Eyrarbakka. Svarar
þetta starf lítt kostnaði fyrir hann sjálfan, en miklu betra fvrir þá, sem njóta.
Vill hann nú fara og leita sjer frekara
náms, annaðhvort suður til Reykjavíkur eða öllu heldur til Stykkishólms, til
dýralæknisins þar. En til þess að geta
gert það, þarf hann að yfirgefa heimili
sit-t og fjölsikyldu, og er því styrkþörfin
tvöföld. Xú hefir komið fram tillaga um
að veita sjálfmentuðum dýralækni norður í Þingeyjarsýslu eftirlaun. Jeg víti
það alls ekki; en ef það verður gert. þá
er enn brýnni þörfin á að veita þetta,
er horfir til framtíðarnota fyrir bændur
og líknar skepnunum.
I 16. grein fjárlagafrv. sje jeg, að 12
liundr. kr. eru ætlaðar til dýralækninganáms erlendis; og þó jeg hefði nú viljað

koma með brtt. til þess að snúa þessu
Haraldi í hag, er það ekki hægt, er jeg
hefi fengið þær upplýsimgar hjá hæstv.
atvrh., að nú þegar nýtur maður, sem
dvelur erlendis til náms, þessa styrlks.
Vona jeg því, að háttv. þm. veiti þessu
máli góðan stuðning.
Þá er brtt. um styrkinn til Þórdísar
ljósmóður nú í nýrri mynd og niokkuð
lægri. Það hefir verið bent á, »að þetta
mundi skapa fordæmi eða væri ekki
regla. Það hafa nú stundum verið brotnar reglurnar, þegar sjerstakar ástæður
hafa verið fyrir hendi, t. d. þegar ýmsir
aðrir með eftirlaunarjetti úr ríkissjóði
hafa átt í hlut, en þótt aukinnar hjálpar maklegir. Þessi yfirsetukonia á eins
og aðrar sinn rjett til eftirlauna, en hún
hefir og einnig sinn sjerstalka sanngirnisrjett, eftir að hafa starfað í öll þessi
50 ár eða meira með heiðri og sóma að
ljósmóðurstörfum.
Þá vil jeg bæta við það, sem háttv.
þnu Dala. (BJ) sagði um námsstyrk til
ýmsra manna, að jeg saknaði þar nafns
manns, sem hann ásamt öðrum í fjvn.
var búinn að mæla með. Jeg átti íhlutun
um styrkbeiðni fyrir hann, en það var
felt, vegna þeirrar lántsheimildar, sem
var á döfinni og talið var sjálfeagt að
tæki til þessa námsmanns, Brynjólfs
Bjamasonar, sem er kostgæfinn og fátækur stúdent. En háttv. þm. Dala. hafði
ekki tekið Brynjólf með á nafnalista
þann, er hann las upp og mælti með, og
því vil jeg nefna hann.
Svo er það og Lúðvík læknir á Eyrarbakka, sem hefir sótt um styrk til utanfarar, til þess að fullnuma sig í skurðlækningum. Er hann væntanlegur læknir
í hinn fyrirhugaða spítala á Eyrarbakka,
og því eðlileg krafa að hjálpa manninum til að verða þar nothæfur læknir, og
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ætti hann því að njóta láns, úr því stvrkur fæst ekki, og það því fremur, sem
hann er talinn mjög efnilegur skurðlæknir.
Þá er næst, að jeg vil leggja liðsinni
mitt tillögu háttv. þm. Dala. (BJ) am
hækkun á fjárveitingu til Einars Jónssonar. Hann er svo mikils góðs maklegur af
öllum, að ekki getur til annars komið en
greiða atkvæði með þessari litlu liækkun,
enda er það almennur vilji úti um land.
að hlynt sje að honum.
Kem jeg svo að hrtt. háttv. 3. þm.
Reykv. (JÞ), um fjárveitingu til endurbyggingar Geysishússins. Hann gaf mjer
sjerstakt tækifæri til að ræða þetta, með
því að telja mína tillögu setta til höfuðs
hans till. En það er alls ekki tilgangurinn að reyna að spilla fyrir þessu. Þar
sem hann segist taka sína till. aftur, af
því jeg sje henni mótfallinn, vil jeg
sýna, að svo er ekki, með því að taka þá
till. hans upp að nýju. En til skýringar
vil jeg geta þess, að hefði hann ekki
komið fram með þetta mál, hefði jeg
lieldur ekki haft kjark til að liera mín i
till. fram. En eigi að fara að endurbyggja þarna við Geysi, þurfa húsin að
vera
fleiri.
Ferðamannastraumurinn,
bæði af innilendum og iitlendum ferðamönnum, er mestmegnis um Þingvelli og
Geysi, Gullfoss og til Heklu. Þetta er
venjulegasta ferðalagið: það veit liáftv.
3. þm. Reykv. vel. Auk þess fara margir
upp Þjórsárdal. en sumir aðeins að Gullfossi. Hann er óbreyttur og æ hinn sami
Gullfossinn, en gamli Geysir er hættur
að gjósa, og mun svo fara um hann með
tímanum, þó frægur sje, að yfir honum
daprast, og er svo um flesta frægð, sem
styðst aðeins við það, sem var, en er
hætt að vera.

Jeg álít. að þó að máske sje ekki nein
höfuðnauðsyn á því að hafa hús við Geysi,
þá sje haganlegt að hafa gistihús á þessum stöðvum, og þá fremur við Gullfoss, ef
kleift þykir vegna kostnaðar; en þá þarf
einnig að byggja gistihús fyrir þessa langferðamenn dagleiðinni austar, og það er
einmitt í Gnúpverjahreppi. ÞaS er alveg
samskonar nauðsyn. Till. mín er einungis
komin fram í samræmisskyni við till. hv.
3. þm. Reykv. (JÞ).
Ilvernig var nú með þetta margumrædda Geysisliús? Það var, eins og menn
vita. bygt 1907. A öllum síðustu árunum
fyrir 1921 var þar enginn, sem gæti tekið
fó'.k til gistingar nje veitt mönnum beina.
Allir gestir. sem til Geysis komu, gistu á
bæjunum í grendinni. Húsið var að síðustu orðið gisinn hjallur, sem enginn
hafði not af. Árið 1921 var húsið svo
skinnað upp, og geri jeg ráð fyrir, að það
hafi eftir aðgerðina orðið sæmilegt til
íbúðar. En að einu leyti lijelst þó ástandið óbreytt. Enginn stóð sig við að vera
þar og veita mönnum gistingu styrklaust.
Það var engin atvinna.
Þá ætla jeg að víkja að nauðsyninni á
"Ltihúsi í Gnúpverjalireppi. umfram það.
sem áður var tekið fram. Jeg er því máli
vel kunnur, þar sem jeg e? íæ.I.I'.’i' og
uppalinn í þeim lireppi. Iláíív. þm. hug-i
nú kannskc sem svo, að jcg sje þ?.ma að
ilraga taum míns fæðingarhrepps, cg mv.i
svo bver lrreppuJnn kmia a? öðrum cg
beimta gktiliús, uns þau ern kre.iln í all?
hreppa l?nú‘-;ii". E:i r-vð þ'nn?:? b.r ;p
er því alt öðruví.-i varið í þescu til'iti en
með Ílesía eða alla aðra hreppa. Hvergi
mun gestananð vera eins mikil á sumnm.i.
Þarna er fastnr gistingastaðnr eða stöovar
á umiwddri ferðamannaleið, og ferðami'un. sem ferðast til Gullfoss og
'c: Heklu
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eða upp í Þjói sárdal, sem er mjög fagur
staður og margir sækja til, fara um þennan hrepp. Verður af því liin mesta ánauð
fyrir bændur um annatímann. Tel jeg
ekki nema sanngjarnt, aö ríkið styrki opinber gistihús á slíkum stöðum, því að
þótt þau beri sig ekki að iillu leyti. þá
eru þægindin, sem af þeim leiðir, svo
mikil bæöi fytir vegfarendur og bændur.
að þaö ynnist upp óbeinlínis.
Jeg ætla mjer ekki að fara að bera blak
af fráfarandi ráðherra (MagnJ), en mjer
þykir undarlegt, ef þetta málefni, sala
Geysishússins, hefir orðið til þess. aö liann
ljet af embadti. Hvernig stendur á því, ef
þetta er svo mikilsvert málefni, að á þingmálafundi Árnesinga nú í haust hefir
ekkert verið á það minst’ Og voru þar þó
bændur, sem margir ferðamenn, sem koma
til GeysisstöSva, leita gistingar hjá. Get
jeg t. d. nefnt Guðmund bónda í Skipholti, sem auglýsti eftir að húsið var rifið, aS hann hýsti ekki gesti; en ekki var
á honum aS heyra neina óánægju við fráfarandi ráðheira (MagnJ) út af húsrifinu. En þó veit jeg, að gestanauðin bitnar mjög á því myndarheimili. í Skiphnlti.
Xei, þaS var ekki þetta, sem bændureyslra
voru óánægðir með. En það var annað,
sem þeim líkaði ekki. og það var sá mikli
kostnaSur. sem leiddi af konungskomunni
1921, og þótti þeim svo. sem þar hrfði
ekki verið hóflega tekið á fje landsins.
þótt þeir kynnu fyllilega aS meta þ:-.ð.
sem vi'l var gert og að gagni mátti koma
síðar. Æ.tla jeg mjer svo ekki að ræða
þetta meira aS sinni. en ef háttv. 2. þm.
Reykv. tJÞ'> skyldi taka aftur till. sína.
þá leyfi jeg mjer aS taka hana upp.

Jakob Möller: Það eru aðeins örfáar
athugasemdir. sem jeg þarf að gera. Það
er fyrst út af því, sem hæstv. atvrli. (KI-

J) sagði viðvíkjandi brtt. minni um uppbót á launum starfsmanna landssímans og
talsímakvennanna við bæjarsímann. Hann
virtist leggja aðaláhersluna á það, að bætt
yrðu kjör bæjarsímakvennanna. Það er
vitanlega alveg rjett, aS á því er brýnust þörfin. en samkvæmt tillögum landssímastjórans á mestur hluti þessarar upphæðar að renna til þeirra, eða, að mjer
telst. um 12000 kr. ÞaS, sem umfram er,
er aðeins lítilfjörleg uppbót á aldursbót
nokkurra annara starfsmanna símans.
ÖSru held jeg, að jeg þurfi ekki að
svara, nema þá helst því, sem háttv. 1. þm.
S.-M. (SvO) var að geta til, að jeg væri
með IX. tölulið á þskj. 369 aS falast eftir
hrossakaupum. Jeg verð að játa, að jeg
bjóst ekki við neinni slíkri tilgátu frá
honum. því að yfirleitt liefi jeg lítið fengist við þá kaupsýslu, og hygg jeg, aS hv.
1. þm. S.-M. (SvÓ) sje hneigSari til slíkrar verslunar en jeg. Hinu gat jeg búist
við, eins og jeg sagði, að hann teldi brtt.
illgirnislega. Það geta ekki verið hrossakaup, eða tilboð um hrossakaup, þó að
farið sje fram á, að eitt sje látið ganga
yfir alla. Xær lagi mun þá að telja það
hrossakaup hjá þingmönnum á undanförnum þingum, að veita aðeins fje til skólabygginga utan kaupstaöanna. Jeg hygg,
að sú 'vinja sje til orðin einmitt fyrir
hrossakaup háttv. sveitaþingmanna. En þó
að slíkri reglu hefði verið fylgt, þá er
hún alls ekki bindandi fyrir þingið nú.
ÞaS yrði þá að sýna fram á einhverjar
ástivður. sem lægju iJ gnmdvallar fyrir
því misrjetti. sem þar kæmi fram. En
það gerði hátlv. I. þm. S.-M. (SvG) ekki.
Það rr langt frá, að kaupstaðimir standi
betur að vígi en kauptún landsins með
slíkt. Mun t. d. hvergi vera dýrara að
byggja nú en einmitt hjer í Reykjavík.
Fæ jeg lieldur eigi sjeð, að liverju leyti
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Sevðisfjörður ætti aö vera færari að
byggja skóla upp á eigin spýtur en t. d.
Nesþorp í Xorðfirði, sem nú mun álíka
stórt orðið, eða stærra. Ekki getur kaupstaðarnafnið eitt valdið þeim mismun.
Þá mintist þessi sami hv. þm. (SvO) á
það, hve mikið væri flutt út úr SuðurMúlasýslu. Sýnir þaö ekki annað en að
sú sýsla muni vera þeim mun færari að
standa straum af þeim bvggingum, sem
hún þarfnast, og þá ekki síst Nes í Norðfirði, sem mun vera eitt af allra mestu
uppgangsplássum á öllu landinu, og þaðan mun einmitt útflutningur vera mestur
af öllum Austfjörðum.

Jón Signrðsson: Jeg á brtt. á þskj 385
ásamt háttv. 2. þm. Ilúnv. (ÞórJ), viövíkjandi greiðslu til A. L. Petersens, fyrrum stöðvarstjóra. Vil jeg gera grein fyrir
afstöðu okkar flm. brtt., þar sem við gátum ekki orðið samferða meiri hl. fjvn. í
þessu máli.
Jeg þarf ekki að hafa langt mál um
þetta; háttv. þingdm. er það kunnugt frá
fornu fari. Var á síðasta þingi samþvkt,
að málið vrði rannsakað, og ljet stjómin
gera það, og lagðar fyrir þingið tillögur
rannsóknarnefndar. Eru till. þessar allóákveðnar og bera með sjer, að reipdráttur hefir verið innan nefndarinnar. Þó
hafa ekki verið svo mikil brögð að því, að
nefndin klofnaði, heldur hefir hún orðið
sammála um að leggja til, að ríkissjóður
greiði Petersen í skaðabætur 10000 kr..
eða 5000 kr. í viðbót við það, sem honum
var áður veitt. Leggur nefndin það á vald
stjórnarinnar, hvort liún leggi til við
þingið, að þessar 5000 kr. verði veittar.
Og þó er hún ekki viss um, hvort þær beri
að greiða að fullu, samanber þessi orð
hennar, ef hæstv. forseti levfir, að jeg lesi
þau upp:

„Nefndin býst einnig við því, að
krafa Petersens fari ekki svo langt
fram úr hófi, að 10 þúsund krónur
sjeu ekki nær hinu rjetta en 5000 kr.“
Þetta er að vísu nokkuð óákveðið, en
sýnir, að ósamræmi hefir verið í skoðunum nefndarmanna.
Með þeim störfum, sem við fjárveitinganefndarmenn höfum haft undanfarið, hefir fjvn. ekki unnist tími til að rannsaka
þetta mál svo nákvæmlega sem skyldi; það
getur því ekki kornið til mála, að fjvn. fari
að setja sig í dómarasæti í þessu máli og
koma fram með nýjar tillögur eða úrskurð í máli, sem hún hefir ekki getað
rannsakað.
Það er af þessum ástæðum, að við hv.
2. þm. llúnv. fÞórJ) höllumst að tillögu
rannsóknarnefndarinnar og berum fram
brtt. um, að hr. Petersen sjeu nú greiddar 5000 kr. í viðbót. Annars hefði mjer
verið næst skapi að greiða atkv. gegn öllum frekari fjárgreiðslum til þessa manns,
en lieimila honum að fara í mál við landssímastjóra eða það opinbera. Mjer er nær
að ætla, að hann muni hvorki láta sjer
nægja þær 10000 kr., er við leggjum til
að veita lionum, nje þær 15000 kr., sem
meiri hluti fjvn. vill greiða honum; hann
mun varla verða ánægður að heldur. Jeg
skal svo ekki fara frekar út í þetta mál.
Þar sem sjerstök nefnd hefir verið sett til
að rannsaka það, tel jeg enga ástæðu til,
að þingnefnd fari að setja sig í dómarasætið. Lægi beinast við að vísa málinu algerlega frá og láta dómstólana skera úr.
Úr því að jeg er staðinn upp, skal jeg
leyfa mjer að minnast á fáein atriði önnur. Get jeg gert það með því betri samvisku sem jeg var einn af þeim örfáu, er
sátu hjá við 2. umr. Fyrst vil jeg beina
nokkrum orðum til háttv. frsm. samgmn.
(ÞorstJ). Því miður heyrði jeg ekki alla
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ræðu lians, cn mjc-r tkldist af því, sem
jeg heyrði, að camgmn. hefði sent tillögur
tun starfræk'ila E*ju til íramkvæmdastjóra
Eimskipafjelagsins. Jeg o,g fleiri hv. þm.
höfðum enga hugmynd uni þessa áætlun,
en einn nefndarmanna í samgmn. liefir
góðfúslega lofaö mjer að líta á uppkastið
að henni. Þar komst jeg að raun um, aö
Hofsósi, sem er annar aðalverslunarstaðurinn við Skagafjörð, er ætluð ein viðkoma, og Ilaganesvík 2. Aftur rak jeg
mig á, að af höfnum við Eyjafjörð eru
Olafsfirði, sem er á borö við Hofsós, ætlaðar 5 viðkomur, og Dalvík, sem er svipuð Haganesvík, 3 viðkoniur. Xú er þess
að gæta, aö Skagfirðingar hafa engan
flóabát, en um Eyjafjörð gengur sjerstakur bátur því nær alt árið, að minsta kosti
alt sumarið. Jeg get því ekki sjeð, á hverju
háttv. samgmn. hefir bygt tillögur sínar.
Að vísu hefi jeg ekki kynt mjer þær nákvæmlega, en ef víöa er svona ástatt, dylst
mjer ekki, að hjer er stigiö spor aftur á
bak frá því, sem var, þegar síðastliðið ár
er skilið frá. Almenningur liafði vonasteftir, aö nýja skipið mundi greiða úr sanigönguerfiðleikunum við smærri hafnirnar.
En nú kemur þaö upp úr dúrnum, eftir
því, sem sumir nefndarmenn segja, að
skipið hafi orðiö of dýrt til þess, að það
geti sint þessu, og liggur við, að þetta sje
orðið vandræðamál.
Xú vil jeg beina þeirri áskorun til hv.
samgöngumálanefndar, að hún taki máliö
á ný til rækilegrar yfirvegunar. Jeg aúla
ekki, aö lijer sje um ásetningssynd að
ræða hjá hv. nefnd, lieldur um breyskleikasynd. ef svo mætti kveða að orði, og
er það skiljanlegt. þegar þess er gætt, aö
enginn Xorðlendingur á sæti í nefndinni.
Enn fremur verð jeg að skora á nefndina
að skrifa framkvæmdastjóra EimskipafjeAlþt. 1923, B. (35. Iöggjafarþing).

lagsins um, að þetta verði leiðrjett og að
smærri hafnir, þar sem enginn flóabátur
er. fái sem flestar viðkomur. Hitt nær auðvitað engri átt, aö sleikja upp liverja höfn
þar, sem flóabátur, styrktur úr ríkissjóði,
gengur langan tíma ársins, svo sem á
Austfjörðum, Eyjafirði og víðar.
Jeg get ekki varist því aö minnast á
annað atriði, brtt. frá meiri hluta sjútvn.,
þó að jeg búist við, að mín skoðun megi
sín lítils, þegar meiri hl. sjútvn. og meiri
hluti fjvn. leggjast á eitt.
Með þessari tillögu um að veita Bjarna
yfirkennara Sæmundssyni lausn frá embætti með fulluin launum, til þess að hann
geti eingöngu starfað aö fiskirannsóknum,
og auk þess sjerstaka uppliæð sem ferðakostnað við fiskirannsóknirnar, álít jeg
gengið út á aðra braut en margir hefðu
óskað. Með þessu er í raun og veru verið
að stofna nýtt embætti, er niætti nefna
fiskiráðunautsembætti. Það embætti mundi
baka ríkissjóði 7—8 þús. kr. útgjöld árlega, eftir því hve ríflegur ferðastyrkur
yrði lagður manninum. Jeg hefi verið að
leggja hlustirnar við til þess að reyna að
finna lielstu nauðsynina á stofnun þessa
embættis, en liefi ekki getað náð í neitt,
er unt væri að festa hendur á. Það er um
þetta embætti sem mörg önnur, að þegar
verið er að reyna að smeygja einhverju
slíku inn, er talað um nauðsyn og gagnsemi þess með almennum orðum, án þess
að tekin sjeu fram sjerstök atriði eða rök,
er sanni það. Jeg vil mælast til. að háttv.
frsm. fjvn. (MP) bendi á einhver atriði,
til sönnnnar þessari nauðsyn. úr reynslu
undanfarinna ára.
Maður sá. sem hjer ræðir um, hefir
óneitanlega starfað mikið og vel. Jeg játa,
að hann hefir aflað oss ýmislegs fróðleiks, en hitt er annað mál, hve mikla
61
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praktiska þýðingu þetta hefir. ÞaS er
fróðlegt að heyra, að állinn fer suður í
Atlantshaf til þess að hrygna, eða að
þorskurinn hrygnir á ákveðnum stöðum;
það er gaman að vita þetta, en að það
hafi praktiska þýöingu hefi jeg ekki rekið mig á enn þá. (JakM'. Hefir það ekki
praktiska þýSingu að vita um hrygningarsvæðin?). Jeg býst við, að menn þekki
af a'fagamalli reynslu, hvar fiskurínn heldur sig helst, en hvort hann kemur þangað
til þess að hrygna eða af öðrum ástæðum
mun ekki vera neitt höfuðatriði, ef menn
vita aSeins, að hann kemur þangað.
Þá hefir það veriB borið fram, að Danir verji stórfje árlega í þessu skyni og
að viS megum ekki vera minni en þeir.
Þetta hefir klingt við áður, en jeg treysti
okkur ekki til að vinna alt. í hlutfalli við
Dani. MeSan fjárhagsástæður okkar eru
svo erfiðar sem nú, verSum við að neita
okkur um ýmislegt, sem æskilegt væri að
geta látiS eftir sjer.
Mjer virðist enn fremur, að ef mönnum
er hugleikið aS stofna fískiráSunautsembætti, mætti alveg eins leggja það undir
Fiskifjelagið. Það hefir nii fengið talsvert aukið fje til umráða, og þar sem þessi
maSur er talinn bráðnauðsynlegur í þetta
starf, ætti fjelagið að taka hann í sína
þjónustu. Loks vil jeg taka eitt fram, sem
ef til vill er aukaatriði í augum sumra
manna, aS hjer er verið að taka mann
frá starfi — aS vísu eftir tilmælum hans
sjálfs — sem óvíst er, livort nokkur hæfur
maður fæst til aS gegna.
Hv. þm. Dala. (BJ) hjelt því fram, að
þær 20 þús. kr.. sem heimilað var við síðustu umræðu að lána efnilegum mönnum
til fullnaðarnáms, væri áætlunarupphæð,
og skildist mjer hann telja sig þar mæla
fvrir hönd fjvn. Hafi jeg skiliS þetta
rjett, verð jeg að mótmæla þessu fyrir

mína hönd. Jeg álít þetta sem liverja aðra
lánsheimild, er í felist ákveðið hámark, er
stjómin megi ekki fara yfir. Annars mun
hv. frsm. (MP) væntanlega gera grein fyrir, hvernig hann lítur á þetta.
Þá skal jeg dr.epa stuttlega á styrkveitinguna til Páls ísólfssonar. ÞaS er mín
skoSun, aS hún liefði aldrei átt að koma
inn á þennan sjerstaka lið. Nú eru veittar
15 þús. kr. til að styrkja listamenn, og
eftir því, sem af þessum manni er látið,
efast jeg ekki um, að hann ætti að vera
sá fyrsti, er látinn væri njóta stvrks á
næsta ári, og er þá ástæðulaust að hafa
þetta nafnbundinn styrk. Einhver Ijet þess
getið, að hjer væri að ræða um síðasta
stvrk til fullnaðarnáms, en því miSurbýst
jeg þó ekki við, að þetta verSi síSasti
stvrkurinn. Reyndin hefir því miður oft
orðið sú, að listamenn vorir hafa líka orðið að fá styrk til að lifa.
Annars er ekki unt að verjast þeirri
hugsun, þó að það komi þessum manni
ekki beinlínis viS, að stjómin hafi við úthlutun listamannastyrksins reynt aS linitmiða niður, hverjir mundu helst geta flúið á náðir þingsins og fengið sjerstakan
styrk. Mörgum óþektum mönnum var úthlutaður styrkur, en algerlega gengið
fram hjá mörgum þeim, sem hafa notið
þessa styrks undanfarín ár. Jeg efast ekki
um, að hæstv. forsrh. (SE) mundi mæla
með sjerstökum styrk til þeirra, er gengið var fram hjá, en það er í raun og veru
sama sem að hækka listamannastyrkinn.
Og þessi styrkur til Páls Isólfssonar er
ekki heldur annað en grímuklædd hækkun.
Að endingu skal jeg geta þess um gistihiisið við Gevsi, þar sem till. um fjárveitingu til endurbyggingar þess hefir verið
tekin upp aftur, að þó að mjer sje áhugamál, að aftur verði komið upp gistihúsi á
þessum stað, sje jeg mjer ekki fært að
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greiða þessari tillögu atkvæði, eða öðrum
í sömu átt, cins og nú er þröngt um fjárhaginn.

Prsm. (Magnús Pjetursson): Jeg skal
byrja á því að taka undir þau orð, er hv.
2. þm. Skagf. (JS) vjek til samgmn. Áður
hefir oftast verið venja, þegar samgöngumálanefnd hefir samið áætlun um skipaferöir, að tillögur hennar hafa gengið
á milli, þingmanna, áður en þær hafa verið
sendar sem fullnaðarályktun frá nefndinni.
Það hefði verið viðkunnanlegra, ef háttv.
samgmn. hefði synt þeim landshlutum, er
eiga enga fulltrúa í nefndinni, þá kurteisi
að lofa þingmönnum þeirra að sjá tillögur
hennar.
Jeg skal geta þess, að um styrkhækkunina til Þjóðvinafjelagsins, er hv. 1. þm.
N.-M. (ÞorstJ) mælti með, hafa nefndarmenn óbundnar hendur.
Hv. 2. þm. N.-M. (BH) talaði um símana, eins og fleiri. Sagði hann, að sjer
mundi ekki hafa komið til hugar að bera
fram tillögu um símalagningu, ef fleiri tillögur hefðu ekki komið fram. En það er
einmitt það leiðinlega, að ef menn sjá tii
lögur um einhverjar framkvæmdir í hjeruðum annara þingmanna, þurfa þeir endilega að koma með tillögur um samskonar
verk í sínu hjeraði. Eins og jeg tók fram
í fvrri ræðu minni, kom fjvn. ekki til hugar að gera upp á milli þessara símalína og
áleit, að þær yrðu að bíða betri tíma. Enda
hafa allir viðurkent, að þær línur, er
nefndin hafði tekið upp í tillögur sínar,
ættu þó að ganga fyrir. Það er enginn vafi
á því, að ef deildin vildi samþykkja að
bæta þessum símalínum við, mundi sami
leikurinn halda áfram, þangað til frv. er
komið í gegnum þingið; það mundu ef-

laust koma svipaðar brtt. í hv. Ed., með
sömu ummælum og sama formála.
Jeg skal benda hv. þm. Barð. (HK) á
það, svo að hann viti hug fjvn., að hún
getur ekki mælt með þeim styrk, er hann
fer fram á. Það væri ekki sambærilegt við
það, sem áður hefir verið gert, og þær yrðu
margar hreppstjóraekkjurnar, sem mundu
sækja um styrk, ef sá siður yrði tekinn
upp að veita sumum þeirra eftirlaun.
Þá töluðu þeir hv. 1. þm. Reykv. (JakM) og hæstv. atvrh. (KIJ) um tillöguna
um launauppbót til starfsmanna landssímans. Hafi háttv. 1. þm. Reykv. (JakM)
skilið orð mín í dag svo, að nefndin hafi
ekki tekið ákveðna afstöðu til þessarar tillögu, þá hefi jeg ekki hagað orðum mínum
eins og jeg vildi gert hafa. Jeg lýsti yfir
því, að nefndin legði á móti tillögunni, og
sjerstaklega fyrir þá sök, að hún var ekki
eingöngu bundin við uppbót til símameyjanna við bæjarsímann í Reykjavík. Jeg
skal geta þess, í tilefni af orðum hæstv.
atvrli. (KIJ), að þetta er stefnumál fyrir
nefndinni, eins og hæstv. atvrh. (KIJ) er
kunnugt. Hjer er að ræða um breytingu á
launum starfsmanna ríkisins, er taka laun
eftir launalögunum. Telur nefndin ekki
rjett að taka smáhópa út úr heildinni
og hækka laun þeirra með sjerstakri
veitingu í fjárlögum, heldur eigi þá að
lireyta launalögunum. Nefndin benti hæstv.
stjórn á, hvaða leið hún teldi rjettasta, og
hvatti hana að bera fram frv. um breytingar á launalögunum í þessa átt.
Mig furðar á því, að hæstv. atvinnumálaráðherra (KIJ) kveðst ætla að bera
fram brtt. við fjáraukalögin um líka uppbót, í stað þess að gera það formlega með
breytingu á launalögunum.
Um brtt. háttv. 1. þm. Reykv. (JakM),
um styrk til prestsekkju einnar, hefir
61*
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fjvn. ekki getað borið sig saman. En þó Hefir fjvn. þótt rjett að höggva nú
að engin ákvörðun hafi verib tekin í loks á þennan knút, sem lengi hefir verið
nefntlinni, þar sem hana vantaði allar óleystur, og höfum við mikil líkindi og
upplýsingar, býst jeg við, að nefndar- nær því vissu fyrir, að ef manninum verði
menn muni yfirleitt hlyntir þessum styrk, veitt þetta. þá sje þessu máli þar með
eftir þeirri skýrslu, er háttv. þm. hefir lokið. og hefir þá Alþingi skilist vansalaust viö það.
gefið.
Jeg skal ekki tefja tímann með því að
Hæstv. atvrh. (KIJ) og sjerstaklega
hv. 2. þm. Skagf. (JS), er ber fram brtt. svara liæstv. atvinnumálaráðherra viðvið þennan lið, hafa nokkuð fett fingur víkjandi heimildinni til að veita Eimskipaút í tillögu meiri hl. fjvn. um uppbótina fjelaginu styrk. Ilann mun geta lesið það,
til A. L. Petersens. Háttv. 2. þm. Skagf. sem jeg sagði um þetta í dag, í þingtíð(JS) komst vel að orði um þessi skjöl, er indunum, og það mun nægja.
Jeg skal heldur ekki andmæla háttv.
liggja fvrir frá rannsóknarnefndinni, að
það væri rjettast að kalla þau ekki til- 2. þm. Árn. (ÞorlG). Jeg býst við því,
að hann hafi hrært liugi einhverra háttv.
lögur.
Er líkast því, sem rannsóknarnefndin þm. með hinni hjartnæmu ræðu sinni
vilji ekki bera fram neinar ákveðnar til- um styrkinn til Skeiðaáveitunnar, en
fjvn. er vissulega svo forhert, að áhriflögur.
Býst jeg við, að mörgum, er lesið hafa anna mun ekkert gæta á liana. Hún vill
þessa rannsóknarskýrslu, finnist, að hjer aðeins veita þessa lánsuppliæð, en engan
sje fiemur um varnarskjal fyrir lands- heinan styrk að sinni.
Háttv. 1. þm. S.-3I. (SvÓ) þarf jeg
símastjóra að ræða en hlutlaust álit.
I raun rjettri er því enn ekkert veru- engu að svara fyrir hönd nefndarinnar,
legt við að styðjast í máli þessu, nema en get þess aðeins. að nefndin er enn
skýrsla Petersens sjálfs. sem sýnist rjett einhuga um það að vera á móti ullarútreiknuð. Fara till. fjvn. nær kröfu verksmiðju hans.
Þessi sami háttv. þingmaður talaði um
hans, sem var 17000 kr., heldur en brtt.
þeirra liv. 2. þm. Húnv. og háttv. 2. þm. það, að nefndin hefði flutt Dansk KunstSkagf.
flidsforening vestur í Dalasýslu. — Á
Þess er og að gæta, að Petersen sýn- hann þar víst við hannyrðakenslustyrkist hafa fengið loforð, bæði hjá landssíma- inn til Þórdísar Ólafsdóttur á Fellsenda.
stjóra og stjórninni. um það að fá líf- En jeg hjelt, að háttv. þm. væri svo vel
vænlega stöðu, bæði fyrir sig og konu að sjer í þessum sökum, að hann vissi, að
sína. C1H7: Ilann hefir stöðu hjá ríkinu). fleiri geta kent hannyrðir en þetta fjeÞað er ekki lífvænleg staða, og því síður lag. Ileld jeg, að nefndinni sje ekki láföst til frambúðar. Fjvn. liefir því tekið andi. eftir því sem henni fórust orð við
þann kostinn að leggja til, að mannin- 2. umr. fjárlagafrv., þótt hún vilji styðja
um verði veitt ákveðin' fjárhæð í eitt að þessu.
skifti fyrir öll, en að slept sje þeirri
Það var von, að liáttv. þm. furðaði á
skyldu, að stjórnin sjái honum fyrir því, að jeg skyldi ekki geta um till. hans,
stöðu. Teljum við þetta hreinlegra og sem hann tók aftur við 2. umr., um aukbáðum aðiljum betra, eins og komið er. inn styrk til berklavarna.
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Jeg gleymdi að geta um liana. En
nefndin hefir alt að einu atliugað þetta,
en hafði ekki við svo mikil gögn að
stvðjast, að hún treystist til að koma
fram með brtt. En það þykist nefndin
vita, að þetta fje, sem áætlað er, muni
ekki nægja; en þó er lijer aðgætandi, að
margir þeir, er áður nutu styrks samkv.
77. og 78. gr. fátækralaganna, komast nú
undir berklavarnalögin, og við það minka
mjög þau útgjöld, sem áður fjellu undir
þessar greinar.
Háttv. 1. þm. G.-K. (EÞ) get jeg sagt
það sama og háttv. 1. þm. Revkv. (JakM),
að jeg býst við því, að nefndin sje sammála brtt. lians.
Ekki vil jeg andmæla háttv. form.
fjvn. (ÞorlJ), enda fór liann lióglega í
sakirnar. Vil jeg undirstrika síðustu orð
hans, um það, að rjettmætt sje að bera
fram till., til þess að minna á, að sími bessi
er forgangssími samkvæmt símalögunum.
En annars vil jeg skjóta því til liáttv.
þm., hvort þeir vilji nú ekki allir taka
þessar símatill. sínar aftur, úr því að bent
hefir verið á, að þeir eigi allir að koma
í náinni framtíð.
Háttv. þm. ísaf. (JAJ) gat þess út
af styrknum til alþýðuskólans í Þingeyjarsýslu, að engin teikning eða kostnaðaráætlun um hann lægi fyrir frá sjerfróðum manni. Jeg gat um það í dag, að
nú hefði nefndin haft með höndum uppdrætti og áætlun frá bvggingarfróðum
manni. Þessi ástæða háttv. þm. er því íir
sögunni, og ætti liann nú helst að taka
brtt. sína aftur, þar sem þetta mun aðallega hafa valdið því, að hún kom fram.
Háttv. 1. þm. Árn. (EE) ljet það á
sjer skiljast, að deildin hefði veitt einum manni eftirlaun fyrir dýralækningar.
Jeg hjó eftir þessu lijá lionum og vil ekki
láta þetta standa ómótmælt í þingtíðind-

.inum, því að þetta er ekki rjett. Þessi
uppliæð er veitt í viðurkenningarskyni,
eitt skifti fyrir öll. enda stendur hún á
alt öðrum stað í fjárlögunum en eftirlaun
standa. Um þá till. háttv. þm. (EE) að
veita þessari gömlu ljósmóður eftirlaun,
þarf jeg ekki margt að segja umfram
það, sem jeg liefi áður sagt. Nefndin vill
ekki, að gefið sje fordæmi fyrir því, að
aliar ljósmæður landsins komist á eftirlaun. Háttv. þm. vildi setja þetta í samband við einhver hreppstjóraeftirlaun,
en þau hafa ekki verið veitt, þótt tilraunir
liafi verið gerðar til þess að fá þau.
Iláttv. 2. þm. Skagf. varð til þess að
mótmæla till. meiri hl. sjutvn., er meiri hl.
fjvn. styður. Sagði hann, að hjer væri
um nýtt embætti að ræða. Það er rjett;
en það er persónulegt embætti, bundið
við þennan mann.
Ilann kallaði þetta vísindalegt fiskiráðunautsembætti, og jeg liefi ekkert á
móti því nafni og get ekki sjeð, að það
sjeu nein mótmæli gegn því. Er ekki
óeðlilegt, að jafnmikil fiskiþjóð sem íslendingar eru, hafi 1 fiskiráðunaut; að
minsta kosti er það ekki mikið, þegar
litið er til allra ráðunautanna, sem Búnaðarfjelag Islands hefir í sinni þjónustu.
Er langt frá því, að við sjeum í samræmi við aðrar þjóðir í þessu efni, þótt
við höfum þennan eina mann í þjónustu
ríkisins til þess að vinna að þessu.
Þá sagði liann, að liann liefði ekki
fundið, að maður þessi hefði gert eða
ætti að gera nokkurt praktiskt gagn. Hann
varð niá sjálfur til þess að nefna ýmislegt praktiskt, er þessi maður hefði fengist við á þessu sviði. Hygg jeg, að fáum blandist hugur um, að það sje ærið
þýðingarmikið og liafi praktiska þýðingu
að vita um fiskigöngur og hrvgningarsvæði. Þessi maður á líka upptökin að
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því, aö byrjað var að veiða síld með
reknótum. Og margt fleira mætti telja.
Það má vel vera, að rjettara væri að
leggja þetta uudir Fiskifjelagið; má vera
að það verði síðar gert, ef starf þetta
heldur áfram eftir að þessi maður hefir
látið af því.
En þetta þótti rjettara nú, sökum
þess, að embættið er bundið við nafn
•þessa manns.
Annars þarf ekki að fjölyrða um, hve
sjálfsagt það er að gera þetta. Þessi maður hefir þegar unnið svo mikið á þessu
sviði, að það eitt var nægilegt til ab
veita honum þetta. En auk þess má mikils
af honum vænta’ í framtíðinni.
Ekki má það heldur vera nein grýla
á háttv. þm., að ekki fáist neinn hæfur
maður til að gegna kennarastarfi hans
við mentaskólann. Er enginn vafi á því,
að til eru margir, sem það geta, og
mætti nefna nöfn, ef þess væri þörf. Kemur og einhvern tíma að því, að hann verði
að láta af þessu embætti.
Þá skaut þessi háttv. þm. (JS) því
til mín, að háttv. þm. Dala. (BJ) hefði
sagt, að upphæð sú, er heimilað er að
veita námsmönnum lán af, væri áætlunarupphæð.
Þetta kemur mjer eða nefndinni ekkert við. Hún hefir ekkert álit látið uppi
um þetta eða gefið neinar skýringar á
því. Einungis hefir hún sagt, að styrkbeiðnir gætu fallið hjer undir. En hitt
hefir hún aldrei rætt, hvort þetta skyldi
teljast áætlunarupphæð eða ekki ■ en jeg
veit, að sumir háttv. nefndarmanna
munu ekki ætlast til, að þetta sje áætlunarupphæð.
Svo skal jeg láta mínu máli lokið.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Örfáar
aths. út af ræðu háttv. frsm. fjvn. (MP).

Hann gat þess út af till. frá háttv. 1.
þm. Reykv. (JakM), um uppbót á laun
starfsmanna landssímans, að sig furðaði
á því, að jeg hefði ekki tekið bendingum
fjvn. um að koma fram með frv. um
laun þessara manna.
Það er rjett, að jeg fjekk brjef frá
háttv. fjárveitinganefnd, þar sem jeg var
hvattur til þessa, að því er virtist, og .nú
veit jeg, að jeg hefi átt vísan stuðning
þaðan; en mjer finst ekki tímabært að fara
nú að koma með breytingar á launalögunum, því eins og andinn er nú í þinginu, mundi það síst verða til sparnaðar,
sem jeg ætlaðist þó til, að þær yrðu.
Jeg er að vísu háttv. frsm. (MP) sammála um, að ekki eigi jafnaðarlega að
gera breytingar á launalögunum með
fjárlagaákvæðum; en það er nú samt iðulega gert, og hafa einkum mikil brögð
verið að því að undanförnu, sem öllum
þeim, er nokkuð þekkja til þingsögunnar, er fullkunnugt um.
Annars skal jeg ekki fara að tala um
launalögin; þau eru ekki gömul. Ef ætti
að breyta þeirn, þá þyrfti að gera launajöfnuð, og máske fremur lækka sum
launin. Jeg get ímyndað mjer, að þetta
komi fram á næsta þingi. Jeg vil ekki,
að svo áliðnum þingtíma, hleypa þessu
þingi út í umræður um launalögin, og
sje því ekki fært að taka til greina bendingar frá fjvn. um það efni. En í hinu
er engin mótsögn, að taka til greina umbótatill. um hækkun á launum símastúlkna
til bráðabirgða í fjárl. og fjáraukal. þangað til launalögunum verður breytt. Þó að
þm. vilji ekki hækka laun símamanna
alment, þá vilja þeir máske hækka þennan launaflokk. Og ef jeg sje, að brtt.
háttv. 1. þm. Reykv. (JakM) fá góðan
byr, kem jeg — og ef til vill hvort sem
er — með brtt. við fjáraukalögin.
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Þá hefir háttv. 2. þm. Skagf. (JS) og
aðrir minst á ferðaáætlanir Esju. Jeg
hefi ekki sjeð þær. En háttv. frsm.
samgmn. (ÞorstJ) hefir sagt mjer, að
þær væru sendar stjórn og framkvæmdarstjóra Eimskipafjelagsins, sem nú er
staddur í Kaupmannahöfn til að taka á
móti skipinu, svo að hann gæti gert þær
breytingar, sem honum sýndist. Þessar
áætlanir eru því aðeins till., ráðgefandi,
en ekki bindandi fvrir stjórnina. En jeg
hefi sem sagt ekki sjeð þær. Enda held
jeg það sje betra og heppilegra, að
framkvæmdarstjórinn ráði meira um áætlunina, heldur en að reiptog verði um
það meðal þingmanna, þar sem hver otar
sínum tota og berst fyrir sinni höfn.
Loks skal jeg minnast á mál Petersens. Jeg skildi háttv. frsm. svo, að hann
teldi álit nefndarinnar, sem rannsakaði
þetta mál, vera varnarskjal, en ekki
óhlutdrægt álit. Ef hann ekki mótmælir,
skoða jeg það rjett skilið. En þetta er
gersamlega rangt. Jeg skipaði þrjá valinkunna sæmdarmenn í þessa nefnd ■—
svo að jeg noti þá gömlu málvenju, — og
skal jeg tilfæra nöfn þeirra: Sigurður
Þórðarson fyrverandi sýslumaður, Gísli J.
Ólafson símastjóri og Vigfús Einarsson
fulltrúi í stjórnarráðinu. Jeg get ekki
annað sjeð en að þessi nefnd hafi verið vel skipuð til starfsins; en um skýrsluna verð jeg að segja, að hún er alveg
óhlutdræg, en jeg hefði óskað eftir ákveðnari tillögum frá nefndinni um niðurstöðu hennar. Jeg skal geta þess, að
háttv. 2. þm. Skagf. hefir rjett fyrir
sjer í því, að alls ekki ætti að veita meira
en 10 þús. kr. samkv. skýrslunni og að
búið er að borga út 5 þús. af þessari upphæð.
Að endingu skal jeg geta þess, að jeg
vildi ekki leggja dóm á þetta mál, og

gerði það ekki, enda gaf þingsáltill. frá
síðasta þingi ekki ástæðu til þess.

Frsm. samgmn. (Þorsteinn Jónsson);
Mjer láðist í fyrri ræðu minni að minnast
á eina breytingartill. mína, sem sje tillöguna um utanfararstyrk barnakennara. Jeg
þarf ekki að fjölyrða um hana. Eins og
háttv. þingmönnum er kunnugt, hefir
þessi styrkur verið veittur í fjárlögum
síðan 1914; en þingið í fyrra feldi hann
niður í sambandi við vonsku sína við alt,
er að bamafræðslu laut. Jeg get þakkað
hæstv. forsætisráðherra (SE) fyrir að hann
veitti þessu máli stuðning og meðmæli.
Allir háttv. þm. ættu að sjá nauðsyn
þessarar 'fjárveitingar. Það er ekki vanþörf á, að einn maður úr hinni fjölmennu
kennarastjett færi utan á hverju ári, til
þess að afla sjer fyllri mentunar og kynnast nýungum í kenslumálum. Við erum
svo mikið út úr menningarstraumnum og
nógu langt á eftir öðrum þjóðum samt.
Enda veitir ekki af þessu, eftir þeim
anda, sem nú ríkir hjer hjá þingmönnum
í þessum efnum, og skilningsleysi sumra
þeirra á barnafræðslunni.
Þá þarf jeg sem frsm. samgmn. að
svara aðfinslum nokkurra þingmanna í
garð samgmn. út af ferðaáætlunaruppkasti, sem hún hefir samið fyrir Esju.
Háttv. frsm. fjvn. vítti samgmn. fyrir
það, að áætlunin hefði ekki gengið á
milli þingmanna; það hefði áður verið
fÖst venja. Þetta er ekki rjett; það hefir ekki verið venja, heldur liafa þeir
þingmenn, sem óskað hafa eftir því, fengið að sjá hana hjá nefndinni. Annars
fæ jeg ekki sjeð, að ferðaáætlun Esju
geti verið hjer til umræðu. Hjer í umræðum um fjárlögin þarf aðeins að
tala um styrk til strandferðanna. Og í
sambandi við strandferðastyrkinn hefi
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jeg tekiö það fram, að samgöngumálanefnd ætlast til, a5 önnur tilhögun verði
á strandferðunum en áður liefir tíðkast.
heggja
deilda
Samgöngumálanefndir
sendu sitt uppkastið livor a5 áætlun
fyrir Esju til framkvæmdarstjóra Eimskipafjelagsins, án samvinnu milli nefndanna, og jeg veit, að tillögur þeirra
hafa ekki verið samhljóða að öllu leyti.
Jeg býst við, að þeir þm., sem það vildu,
hafi getað fengið að sjá áætlunaruppkastiö hjá formanni nefndarinnar. (MG:
En sú náð!) Að þaö var sent svo fljótt,
stafaði af því, að Xielsen framkvæmdarstjóri bað um að fá tillögur nefndarinnar
áður en Esja færi frá Kaupmannaliöfn.
Svo skal jeg taka það fram,- að það
ber alls ekki að líta á þetta uppkast sem
fullnaðaráætlun; það er samið eftir tilmælum framkvæmdarstjóra Eimskipafjelagsins; en það er aftur hans verk
og landsstjórnarinnar að semja fullnaöaráadlun. Verk samgöngumálanefndar er
aöeins aö marka fyrir aðalatriðunum.
Annars er rjettast fyrir þingmenn að
snúa sjer til framkvæmdarstjórans með
sínar athugasemdir og breytingar, ef þeir
álíta, aö samgöngumálanefnd liafi ekki'
gengið nógu vel frá tillögunum.
Háttv. 2. þm. Skagf. taldi eðlilegast, að
Esja ka*mi við á sem flestum smáhöfnum, sem flóabátar koma ekki á. Ef einstakir þingmenn gætu togað ferðaáætlunina á milli sín, þá yrði sennilega raskað
þeim grundvelli, sem nefndin hefir
hugsaö sjer. Eins og jeg tók fram. hefir hún og útgerðarstjóri einmitt ætlast
til, að strandferðirnar yröu ööruvísi en
áður. þannig að skipið kæmi fremur
sjaldan á smáliafnir, til þess að það geti
farið sem hraðastar og flestar ferðir.
Jeg álít ekki rjett, að . samgöngumálanefndin eða þingið geri þessa ferðaáætl-

un, heldur framkvæmdarstjórinn. Þaö
lendir jafnan í reiptog meðal þingmanna
utan og innan nefndarinar; en hitt er
rjett. aö þingiö gefi bendingar um aðaltilhögun ferðanna.
Háttv. 2. þm. Skagf. taldi hlut Skagafjaröar borinn fyrir borð, samanborið
við Eyjafjörð, eftir uppkasti nefndarinnar. og kendi því um, að enginn Xorðlendingur hefði verið í nefndinni. I Ed.nefndinni er þó einn Xorðlendingur. En
nefndin hefði þó ekki f'remur fyrir það
átt aö hafa hvöt til að taka Eyjafjörð
fram yfir Skagafjörö.
Háttv. 2. þm. Skagf. (JS) var að bera
saman Olafsfjörð og Ilofsós, og þótti
hinn síðarnefndi vera misrjetti beittur
um viðkomur strandferöaskipsins. En
þessar liafnir eru ekki saman berandi; það
er svo miklu fleira fólk í Olafsfirði en á
Ilofsósi. Þar að auki er mikil útgerð á
Olafsfirði, en jeg held engin á Ilofsósi.
Sama er að segja um Haganesvík og Dalvík; hin síðarnefnda er miklu fólksfleiri.
Þá gat háttv. þm. um flóabát á Eyjafirði; en hann er enginn; þar er aðeins
póstbátur, með styrk úr ríkissjóði til
póstflutninga. IIv. sami þm. talaði um, að
það væri komið í ljós, að Esja væri svo dýrt
skip, að hún mundi verða ein af vandra*ðaeignum ríkisins.
Það er leitt að heyra þennan hrakspádóm einu dægri áður en skipið kemur
til landsins. Þaö væri eðlilegra, að öllum
landsmönnum væri það gleðiefni, að landið
hefir eignast svo gott og vel útbúið strajidferöaskip, og jeg veit ekki, á hverju þessi
spádómur er bygður. Jeg álít, að það
sje betra fyrir menn að fara eina dagleið eða svo landveg af smærri höfnurn
til þeirra stærri, svo að þeir fái fljótari
sjóferð og um leið miklu ódýrari. Jeg
sje svo ekki ástæðu tii að fjölyrSa um
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þetta meira, en vil benda háttv. 2. þm.
Skagf. og öðrum, sem eru óánægðir með
till. samgöngumálanefndar. að fara til
framkvæmdarstjóra Eimskipafjelagsins. ef
þeir vilja fá bót á þeim.

Jón Þorláksson: Háttv. 1. þm. Ám.
(EE) gerði deildinni þann greiða að
taka upp aftur brtt. mína um byggingu
á Geysishúsinu, svo hún er þá enn til
umræðu. Jeg vil þá fyrst halda uppi vörn
fyrir Geysi gamla. Iláttv. þm. (EE) taldi
hann ekki hafa annað til gildis en forna
frægð og að hún mundi visna undan
tímans tönn, eins og gengur um frægðina.
En það er nú svo um Geysi og hverina
umhverfis liann undir Laugafjalli, að þeir
eru ennþá einsdæmi í Xorðurálfunni uian íslands. Og ferðamenn hjer í álfu.
sem vilja sjá slík náttúruundur, sækja því
auðvitað hingað í þeim erindum. Það
má óhætt gera ráð fyrir, að þessir hverir
haldi áfram um okkar daga aö draga
hingað ferðamenn.
Þá talaði háttv. þm. uni, að húsið
hefði ekki veiið notað sem gistihús upp
á síðkastið. Jeg hefi sjálfur gist í húsinu og fengið frá öðrum mönnum hjer í
bæ staðfestar umsagnir og upplýsingar,
síðan þm. lijelt ræðu sína, um, að þeir
hafi einnig gist þar. Það er að vísu salt,
að eldhús vantaði í liúsið. svo að gestir
urðu að sjá um sig sjálfir að því er
nesti og útbúnað snerti, eða fá aðstoð til
þess hjá bóndanum á Laug, þar sem gestir gátu keypt greiða, en engin liúsakynni
voru til gistingar. Þó vil jeg ekki fullyrða, livort fólkið þar hafi á hverju
sumri treyst sjer til þess að veita gestum beina; en venjulega hefir það verið
svo. Um þörf fyrir gistihús á þessum
stað má segja, að fyrir stríðið var hún
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

mikil. Þá var mikill ferðamannastraumur,
og fóru flestir til Þingvalla. Gullfoss og
Geysis og þaðan til Heklu eða niður á
undirlendið. og fóru þá fleiri niður á
Skeiðin en austur í Ilreppa. Tilhögun
þessara ferða var venjulega þannig, að
ferðamenn gistu tvær nætur við Geysi
og var dagurinn á milli notaður til þess
að skoða Gullfoss. Enda er vegalengdin
þangað ekki meiri en svo, að þægilegt er
að fara það á stuttri dagstund.
Eins og menn vita, þá er verið að leggja
flutningabraut eða akfæran bílveg frá aðalveginum lijá Ingólfsfjalli upp Grímsnesið til Geysis, og má búast við, að þá
aukist mjög ferðamannastraumurinn, þegar hann er kominn á. Hjer við bætist, að
vegamálastjóri landsins hefir verið að
undirbúa framkvæmdir í þá átt að gera
ferðafólki mögulegt að ferðast með litlum kostnaði imi óbygðir hjer sunnan- og
vestanlands. Hann liefir látið varða leiðina frá Geysi upp að Hvítárvatni og
norður til Ilveravalla, þaðan fyrir norðan
Langjökul til Arnarvatns, en þaðan var
áður varðað niður í Ilvítársíðu í Borgarfirði. Saduhús eru svo gerð eða fyrirhuguð við Ilvítárvatn. á Hveravölluni og við
Arnarvatn. Tilætlunin er sú, að gera
gangandi mönnum kleift að fara hringferðina frá Þingvöllum til Geysis og þaðan upp á fjöllin og svo niður í Borgarfjörð. Unga fólkið sækir í það að komast
út úr bænum og upp til fjalla, þar sem
er stórfengleg náttúrufegurð. A stríðsárunum stöðvaðist ferðamannastraumurinn
hingað til landsins, en full ástæða er til
að halda. að hann muni aukast aftur. En
ekki verður því neitað, að skilvrðin fyrir
því frá okkar hendi eru næsta ljeleg. Gistihúsin eru fá og ferðamönnum er illa við
það að troða sjer inn á bændabýli, sök62
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um þeirra óþæginda, sem það hlýtur að lýstist það, að trjáviður var fáanlegur á
valda fólkinu, þó gistingin sje að öðru Eyrarbakka, en þá var því borið við, að
leyti viðunandi. Til þess því að ferðamenn nefndin hefði ekki handbært fje, en gæti
geti haft nokkra viðdvöl í sumarferðum hins vegar ekki fengið timbrið að láni, en
sínum, þarf fyrst og fremst að koma upp fengi húsið aftur á móti til láns. Þá var
boðlegum gistihúsum á Þingvöllum, við leitað til annars bankans hjer, til að vita,
Geysi og svo nálægt Olfusá. Með því væri livort hann væri ekki fáanlegur til að
hægt að fara í hæfilega stóran hring, með lána það fje, sem þyrfti til trjáviðarkaupa
viðdvöl í þessum gistihúsum eftir vild. í húsið á Laugarási, til þess að bjarga
Og þó menn annars hafi löngum gert lít- Geysishúsinu. Bankinn tjáði sig fúsan til
ið úr þeim hagnaði, sem ferðamanna- þess, en alt kom fyrir ekki,
straumurinn frá útlöndum hefir í för með
Svona er þá gangur málsins. Jeg ætla
sjer, þá verður því samt ekki neitað, að rnjer ekki að fara að koma með neinar
hann veitir afarmikla atvinnu fólki, sem ásakanir í garð hæstv. fráfarandi ráðá erfitt með að stunda önnur störf, svo herra, sem ekki getur nú svarað til saka,
sem námsfólki, sem annaðhvort hefir ekki en viðvíkjandi því, sem hv. 1. þm. Árn.
þrek til eða kann ekki til sveitavinnu, auk (EE) sagði, þá skal jeg geta þess, að mjer
þess sem það gefur mikla atvinnu fyrir fundust ummæli hans benda á það, að
hesta. Þá er það heldur ekki þýðingar- samviska hans segði honum, að hann væri
laust á þessum tímum, að hann flytur ekki alveg óviðriðinn þetta mál. En það
talsvert af erlendum gjaldeyri til landsins. leiðinlegasta við þetta alt saman er, hvað
Alt þetta var án efa vegamálastjóra Ijóst, hagnaðurinn fyrir sýsluna hefir hlotið að
og þess vegna vildi hann bæta úr því, sem vera lítill, í samanburði við tjón það, sem
áfátt var með gistihúsið við Geysi. Var af því leiddi að taka húsið í burtu og
það endurbætt svo konungskomusumarið, rífa það, því þó það gæti komið að gagni
að það gat komið að tilætluðum notum. þar, sem það stóð, sem gistihús að sumFyrst svo mikið er búið að tala um arlagi, þá er það víst, að viðurinn úr
þetta hús og aðgerðir stjórnarinnar í því því, sem var 16 ára gamall, hefir hlotið
máli, þá er rjett að geta um það, sein gert að vera ljelegt efni í nýtt hús. Svo hafi
Var til að afstýra því, að húsið yrði selt hjer verið um styrk að ræða, þá hefir
og rifið niður. Þegar fyrst frjettist, að hann verið næsta óheppilegur.
haft væri í hyggju að selja húsið til niðJeg vona nú, að jeg hafi stilt svo oröurrifs, þá leitaði vegamálastjóri til nokk- um mínum í hóf, að þau þurfi ekki að
urra manna hjer í bænum, hvort þeir gefa tilefni til langra ræðuhalda, hvorki
vildu ekki eitthvað á sig leggja til þess að hv. 1. þm. Árn. (EE) nje öðrum. Hins
halda gistihúsinu uppi. Þessu var vel tek- vegar vænti jeg þess, að mál þetta hafi
ið, nægilegt fje bauðst og var gert tilboð nokkuð skýrst við það, sem jeg nú hefi
í húsið, sem var hærra en það verð, sem sagt.
það var síðar selt fyrir. Þá var sú ástæða
fram borin, að selja þyrfti húsið nefnd,
Bjami Jónsson: Jeg hefi hlustað með
sem sjá átti um að koma upp læknisbústað undrun á umræður þær, sem orðið hafa
í Laugarási, af því að annar trjáviður út af till. hv. samgmn. Veit jeg eigi til,
fengist ekki til byggingarinnar. Þá upp- að sú nefnd hafi nokkurt það erindis-
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brjef í höndum, sem heimili henni að fara
á bak við okkur með till. um eimskipaferðir og segja fyrir, hvernig skipaferðum
skuli háttað. Jeg vil víta þetta og tel
ósæmilegt, hvernig nefndin hefir fariö
með sitt umboð. Jeg vissi ekki fyrri en nú,
að nefndin væri búin að gera nokkrar tillögur í þessa átt, en nú eru þær sendar í
önnur lönd. Mætti þetta verða áminning
til nefndarinnar um að fara ekki oftar á
bak við þingið.
Þá kem jeg að fjárlögunum. Skal jeg«
fyrst minnast á brtt. frá hv. 1. þm. Kang.
(GunnS), um að lækka styrkinn til Danskislandsk Samfund niður í 300 kr. Jeg tel
þessa till. í alla staði rjettmæta, en þó
furðar mig á því, að háttv. þm. skuli ekki
liafa fundið hagkvæmustu leiðina, þá, að
strika út aftasta núllið. Skal jeg geta
þess, að jeg veit eigi betur en það fjelag
hafi veitt styrk undanfarið til Dansk
Kunstflidsforening, þessa fjelags, er haldið hefir uppi sumarskóla fyrir „ubemidlede Piger fra Færöerne, Grönland, Island
og Sönderjylland“ og í ávarpi sínu sagði,
að skömm væri, hvað litið væri niður á
stúlkur frá löndum þeim, sem áliangandi
væru móðurlandinu. Mjer er óskiljanlegt,
að hv. þm. skuli ekki sjá, hvar fiskur
liggur undir steini, að hjer er hafinn
undirróður þess, sem gerast á árið 1940.
Og ekki verður það talið hyggilegt af íslendingum að veita fjárstyrk til slíkra
starfa.
Jeg skal vera fáorður um stvrkinn til
Bjarna yfirkennara Sæmundssonar, en vil
annars geta þess, að það getur ekki orðið
neitt lausnarorð, livort stofnað er nýtt
starf eða ekki, ef á starfinu þarf að halda.
Og sje starfið nauðsynlegt fyrir þjóðin, þá er það aukaatriði, hvort það er
borgað með 7 þús. eða 70 þús. Kemur

lijer hvort sem er vist aldrei sú gullöld yfir þjóðina, að menn þurfi ekkert til síns
viðurværis. Nú er þess að gæta, sem enginn hefir rninst nógsamlega á, að Bjami
hefir um mörg ár unnið að fiskirannsóknum með stökum dugnaði og haft til þess
styrk, sem numið hefir aðeins 600—1200
kr. á ári, og er það sýnilega ekki meira en
lítil hlutdeild í ferðakostnaði hans. Þá
mætti og taka tillit til þess, að af tveim aðalatvinnuvegum landsins er sjávarútvegurinn sá, sem miklu meira greiðir í ríkissjóð, og er því naumast teljandi eftir,
þó honum bætist þessi vinnukraftur.
Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) er fyndinn
maður. Sást það á því, er hann var að
tala um hannyrðakensluna í Dalasýslu.
Hjelt hann, að Dansk Kunstflidsforening
hefði flust þangað, og vildi ekki, að Dalasýsla þyrfti að búa við þá óhæfu. En þó
það fjelag sje duglegt, þá hefir það þó
aldrei átt beykistöð þar. Honum er því alveg óhætt að sýna sig svo góðviljaðan að
greiða atkvæði með þessari litlu fjánveitingu, eins og hann gerði á síðasta þingi.
Þessi stúlka hefir liaft skóla á heimili föður síns, með mjög vægum kjörum fyrir
nemendurna, og tel jeg vafalaust, að hv.
þm. muni vilja stuðla að þessari viðleitni
framvegis.
Þá hefi jeg, ásamt hv. þm. V.-Sk. (LII), levft mjer að bera fram brtt. um, að
veittar verði 200 kr. til viðbótar við eftirlaun Bjarna prófasts Einarssonar. Við
síðustu umræðu munaði minstu, að samþykt væri að veita þessum manni 1000 kr.
Ætti hv. deild því að vera Ijúft að verða
við þessari litlu beiðni.
Þá var feld af einhverjum óskiljanlegum ástæðum tillaga uni smálán til Sigurðar Lýðssonar, bónda á Hvoli, til að endurreisa Svínadalssel. Svo hagar þar til, að
62*

983

Lagafrumvörp samþykt.

984

Fjárlög 1924 (3. nmr. í Nd.).

dalurinn liggur milli bygöa og standa oft
um liann strokur miklar á móti mönnum
á vetrum. Er þá oft gott, bæði pósti og
öorum, að þurfa ekki að fara aila leið.
hvernig sem veður er, og geta liaft atlivarf
í dalnum. Veit jeg. að öllum, sem þekkja
til á þessum slóðum, er ljós nauö>ynin á
að fá þarna skýli fyrir fe.ðamenn. En
felt var að veita til þessa 8 þús. kr. lán,
samtímis því, að hv. deild samþykti 50000
kr. lánsheimild til tunnuverksmiðju og 120
þús. kr. til sútunarverksmiðju. Er þó ólíb
saman að jafna. Iljer er boðinn 1. veðrjettur í fasteign, svo áliættan fyrir ríkissjóðinn ætti ekki að vaxa mönnum í augum. Kemur nefndin nú meö till. aftur, og
til samkomulags lækltar hún upphæöina
um 1000 kr., í þeirri von, að hún finni þá
náð fyrir augum hv. deildar. Bæöi er það,
að nauðsyn er, að þarna sje bygð, auk
þess sem það er í samræmi við liugmyndir
sumra þingmanna um nýbýli.
Þá tel jeg víst, aö samþvkkja megi án
atkvæða brtt. hv. 3. þm. Reykv. (JÞ)
um aö „rafmagnsveita“ komi í stað orðsins ,,rafveita“, svo sjálfsögð er hún. (BH: Er ekki vissara að hafa nafnakall’).
Það má vel vera. Rafið kann aö vera rennandi að sumra áliti, en á hitt vildi jeg
minna, aö lögmál tungunnar lætur ekki að
sjer hæða, og aðallögmál hennar er, að
rjett hugsun hvíli aö baki orðanna. Það
var ekki siður forfeöra vorra að láta fossana sigla um sjóinn og fljóta á öldunum,
nje heldur að láta Esjuna kljúfa þa-r.
Þaö getur vel verið, að nú sje þetta sjálfsagt, að fara að dæmi annara óhugsaðra
og ógöfugra tungna.
Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) lagöi mikið
kapp á klæðaverksmiöju sína og vill fá
lánaðar 100 þús. kr. handa því geróþarfa
fvrirtæki, sem mundi aðeins verða til að
eyðileggja eða skemma fyrir öðrum sams-

konar fyrirtækjum, sem þegar eru komin
á fót hjá okkur. Það mundi drepa þær
vonir, sem landsmenn hafa á því að geta
unnið ull sína sjálfir. í stað þess aö senda
hana óunna út úr landinu. Þaö er líkur
sparnaður í þessu hjá hv. þm. eins og er
liann talaði um kostnað landssjóös sem
afleiðing af barnaskólabyggingum. Hingað til hefir ekki verið veittur styrkur til
annara bamaskólahúsa en þeirra. sem
reist eru utan kaupstaða. En nú koma
aðrir á eftir og heimta sömu rjettindi,
Bæykjavík með 100 þús.. ísafjörður með
15 þús. o. s. frv. Það verður um liálf önnur miljón, eins og jeg spáöi, á næstu árum, ef enginn bjargar málinu við á þessu
þingi.
Þá vil jeg minnast fáum orðum á mínar eigin tillögur, og er mjer þá fyrst skylt
að þakka liv. þm. X.-ísf. (SSt) liin góðu
ummæli hans um Sveinbjörn tónskáld
Sveinbjörnsson og um hækkunina á styrknum til lians. Meömæli þessa liv. þm. eru
nægileg til aö færa hv. þm. heim sanninn
um, að till. mín er sanngjörn, þar sem
liann er svo sparsamur maður, sem allir
vita, en mælti þó svo ríkt með lienni. Ef
menn eiga að geta fengið 3 sæmileg herbergi hjer í bænum, verður húsaleigan
sjálfsagt 2000 kr. á ári. Xú hefir þessi
tónsnillingur aðeins tvö herbergi og aðgang að eldliúsi, og fyrir það þarf hann
að borga 1800 kr. Svo á liann aö lifa af
2200 kr. að öllu öðru leyti, og þetta er
gestur, sem þjóðin hefir boöið lieim.
•Jeg get ekki verið að mæla frekara með
þessu; jeg geri ekki ráð fyrir, að nokkur
hv. þm. verði á móti till. minni. Yfirleitt
vona jeg, að till. mínum sje svo í hóf stilt
í þetta sinn, að óþarfi sje fyrir mig að
tala mikið meö þeim, svo sem þessari litlu
viöbót við Einar Jónsson, sem jeg hefi
farið fram á. Jeg vil aðeins þakka þeim,
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sem taka till. mínum vel. Viðvíkjandi
þeim sjerstöku mönnum, sem jeg liefi farið fram á, að veitt yrði viöbót við launin,
þá tel jeg það vel til fallið, ef þingmenn
halda áfram í kvöld, að þeim vcrði gefin
sú viðbót í sumargjöf.

Gunnar Sigurðsson: Til þess að tefja
eigi tímann, er rjett, að jeg haldi mjer
eingöngu að mínum eigin tillögum. Jeg
þakka liv. 3. þm. Reykv. (JÞ) fyrir málrjettingu hans. Það er ávalt mjög leiðinlegt að sjá orðskrípi og málleysur í lögum, og vonast jeg eftir, að liáttv. Alþingi
taki sjer fram í þessu efni, því frágangur
fyrirfarandi þinga hefir oft verið blöskranlegur hvað þetta snertir. Jeg er hræddur
um, að sumir hv. þingmenn liafi misskilið
það, sem jeg sagði í fyrri ræðu minni viðvíkjandi því, að styrkbeiðnin til Dýraverndunarfjelagsins væri ekki borin fram
að tilhlutun þess. Það er nú að vísu svo,
en hins vegar er styrkbeiðnin í fullu samræmi við vilja fjelagsmanna. Jeg liefi talað við formanninn. og liefir hann skýrt
mjer frá. að fjelagið væri algerlega fjevana, en hefði hins vegar mikinn bug á að
ráðast í meiri framkvæmdir, t. d. að koma
upp sjúkraskýli, þar sem dýr væru undir
læknishendi.
IIv. 3. þm. Reykv. (JÞ) mælti á rnóti
tillögu minni um niðurfærslu á styrk til
Dansk-islandsk Samfund, en þar sem hann
talaði mjög hóflega um málið, skal jeg
gera honum sömu skil. Það þýðir ekki að
tala um þjóðernisþýðingu þessa máls. Það
er öllum kunnugt, að skoðanir okkar á
því máli eru fjarskyldar. En styrkur fjelagsins til Dansk Kunstflidsforening sýnir, að það er ekki sjerlega kræsið hvað
þjóðerni viðvíkur.
Það kann að mega segja, að fjelagið láti
eittlivað gott af sjer leiða, en ef Danir

vilja vinna að nánari samvinnu við okkur. þá verða þeir sjálfir að annast um
það. Jeg skoða þetta dansk-íslenska fjelag
að miklu leyti svipað frá Dana hálfu eins
og Anglia og Alliance francaise eru frá
bálfu Englendinga og Frakka.
Jeg vænti þcss festlega, að styrkurinn
verði ekki látinn vera hlutfallslega hærri
frá hendi Islendinga en Dana.

Bjöm Hallsson: Aðeins örstutt athugasemd við ræðu hv. frsm. fjvn. (MP).
Mjer hefði ekki dottið í hug að koma þessum símalínum á framfæri, ef svo margir
hefðu ekki verið komnir á undan með
símalínur, er jeg sá ekki, að meira riði á.
Ymsar óþarfari símalínur hafa verið settar í fjárlögin og samþyktar viðstöðulaust.
Þess vegna er þetta ekkert kapphlaup hjá
mjer, því að aðrir eru komnir á undan;
jeg feta aðeins í fótspor þeirra og er visc
um, að þessar símalínur, sem jeg fer fram
á, eiga eins mikinn rjett á sjer og hinar.
Hins vegar get jeg ekki sjeð, að neitt sje
í hættu, þótt þær sjeu samþyktar, því að
vitanlega verða þær ekki lagðar, nema fje
verði fyrir hendi. Xýjar símalínur og
loftskeytastöðvar munu eiga að kosta minst
220 þús. kr., svo að jeg sje ekki, að þessar 2 línur muni hleypa miklu fram, í samanburði við þá upphæð alla. Jeg vona.
að deildin samþykki þessar brtt. mínar,
og sje svo ekki ástæðu til að segja meira
fyrst um sinn.
Hákon Kristófersson: Það verður ekki
nema lítið, sem jeg segi að þessu sinni.
Það hafa í deildinni komið fram ásakanir
í garð samgöngumálanefndar, og ekki að
ástæðulausu. Það kom mjer á óvart, aö
þm. höfðu ekki haft ástæðu til að kynna
sjer nokkrar till., sem nefndin hafði sent
frá sjer, og var það á móti vonum mínum

987

Lagafrumvörp samþykt.

988

Fjárlög 1924 (3. umr. i Nd.l

um hv. frsm. nefndarinnar (ÞorstJ). Jeg
lít svo á, að þm. eigi að fá kost á að
kynna sjer álit og till. frá nefndum. Að
vísu hefir hv. fjvn. sent frá sjer till., sem
ekki hafa komið til þingmanna fyr en seint
og síðar meir, en það er engin afsökun
fyrir hv. samgmn. Jeg skildi svo orð hv.
frsm. fjvn. (MP) viðvíkjandi símalínum,
að þeir þm., sem fram hefðu komið með
till. í þá átt, hefðu gert sitt til, að þessi
sími ætti að vera í símalögunum. Jeg hefi
máske misskilið hann. Jeg skal taka það
fram, að bæði jeg og fleiri hv. þm. vita,
að það hefir verið komið símalínum inn
í símalögin, sem ekki hafa komið lijer til
umræðu.
Hv. frsm. (MP) mintist á þessa fátæku
ekkju, sem jeg fór fram á, að veittar yrðu
200 kr., og taldi það vera varhugavert fordæmi. Jeig skal ekki um það segja, en jeg skil
ekki, að þingið gæti ekki sett stíflu fvrir
þann straum af styrkbeiðnum, er kannske
mundi af þessu leiða. Mjer virtist, ef jeg
hefi skilið rjett orð hans, að hann vildi
fúslega ganga inn á styrkveitingar til
annara kvenna hjer, og er í rauninni ekkert við því að segja, en bágt á jeg með
að skilja samræmið. Og það sýnir sig
sjálft, að það er erfitt að skilja, hvar hv.
fjvn. vill draga markalínuna á milli. Þótt
svo verði að líta á, að hreppstjóri, sem
hefir þjónað í 40 ár, sje minniháttar maður en dyravörður við opinbera stofnun,
þá er varla ’sá stigmunur á þeim.

Eiríkur Einarsson: Jeg verð aftur að
leyfa mjer að mæla með styrknum til Þórdísar Símonardóttur ljósmóður á Eyrarbakka, sem jeg og hv. samþm. minn (ÞorlG) flytjum. Þessi heiðurskona á það skilið, og auk þess er það ekki undantekning
frá almennri reglu, eins og jeg hefi fyr

tekið fram. Þá get jeg ekki heldur leitt
hjá mjer að minnast lítið eitt á styrkinn
til að stofna ullarverksmiðju. Hv. frsm.
fjvn. (MP) bvgði mótmæli gegn tillögu
minni á því, að málið væri ekki nógu
formlega tekið upp og vantaði upplýsingar, þótt hann virtist hlyntur stórri klæðaverksmiðju. En þetta er ekki rjett. Þingmenn hefðn getað kynt sjer mál þetta, ef
þeir hefðu viljað. Stjórnskipuð nefnd hefir unnið að þessu máli og liún hefir samið ítarlegt nál. um málið, sem jeg gat um
við 2. umr. En samhliða nál. ryðjast hjer
inn á þingið tillögur um smáverksmiðjur
til og frá um landið, og finst mjer ekki
gerlegt að ljá þeim málaleitunum liðsyrði
á þessu stigi málsins. Virðist það helsti
kákkent. Nefndarálitið þarf að ræðast,
þingið mvnda sjer heildarskoðun og síðan
að takast afstaða til málaleitana frá einstökum hjeruðum. Jeg vil nú skjóta því
til hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ), hvort hann
vilji ekki taka sína tillögu aftur að svo
vöxnu máli.
Jeg þarf ekki miklu að svara hv. 3. þm.
Reykv. (JÞ) út af Gevsishúsinu. Helsti
ágreiningurinn er um það, hvort húsið
hafi verið hæft til gistingar eða ekki. Jeg
staðhæfi, að menn hafi verið hættir að
gista þar 1921 og það hafi verið mesta
örtröð á bæjunum í kring, af því að húsið var orðið ónothæft til gistingar. Annars get jeg verið þakklátur háttv. 3. þm.
Reykv. (JÞ). Hann hefir með máli sínu
staðfest, að það er þörf á gistihúsum á
ferðamannastöðvunum eystra, og allir
kunnugir vita, að Gnúpverjahreppur er
þar öðrum sveitum fremur áfangastaður.
Um það þarf ekki að deila.
Að síðustu vil jeg, til þess að fyrirbyggja allan vafa, geta þess, hvern þátt
jeg átti í því, að húsið við Geysi var rifið. Jeg átti, í fám orðum sagt, engan þátt
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í því á nokkurn hátt, en hitt játa jeg, að
úr því húsið var rifið, taldi jeg það að
öllu leyti sanngjarnt, að læknissetrið nyti
öðrum fremur góös af röftunum úr því.
Þetta endurtek jeg hjer. Jeg mótmæli því,
er hv. 3. þm. Reykv. sagði, að jeg væri
eigi óviðriðinn mál þetta. Hann leiddi það
af því, að jeg var stuöningsmaður fyrverandi fjármálaráðherra (MagnJ). Það
er sat.t, að jeg studdi hann í stjórnina, og
er hann nú er farinn, þá vil jeg bera blak
af honum, af þvi að mjer finst of mikið
gert úr ávirðingum hans. En hvorki hann
nje aðra ráðherra vil jeg styðja lengra en
sæmilegur málstaður levfir.

Forseti (BSv) tók til máls þá er klukkan sló tólf á miðnætti og mælti :
Þá er nú veturinn liðinn og vil jeg leyfa
mjer að óska þingmönnum gleðilegs sumars.
Þórarinn Jónsson: Það á þá best við
að þakka hæstv. forseta og óska honum
hins sama.
Það skal ekki vera langt liðið af þessu
sumri, er jeg lýk máli mínu. Jeg vildi aðeins
segja nokkur orð viS samgöngumálanefndina, því að framkoma hennar hefir verið
óvenjuleg og óæskileg á þessu þingi. ÞaS
virSist svo, svo hún hafi skoðað sig sem
ráðgefandi nefnd fyrir stjórnina. En
þessu á þó ekki að vera þannig varið. Tillögur hennar hafa á undanförnum þingum legið fyrir þingmönnum til samþyktar. En nú hefir hún upp á eigin spýtur
samið áætlun fyrir Esju, án þess að þm.
hafi gefist kostur á aS sjá hana og gera
sínar athugasemdir. Þetta hefir þó verið
venja, þó þetta hafi ekki getað fallið undir atkvæði deildarinnar. En svo er annað
atriði, sem hv. samgmn. liefir algerlega
vanrækt, og það eru tillögur um, hvernig
styrknum í 13. gr. C 2 sje varið. ÞaS er
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nú með öllu dulið fyrir þinginu, hvernig
bátastyrknum er varið, og má þar jafnt
hafa ráSið hlutdrægni sem annað hjá hv.
nefnd. Þar verður ekkert undan kvartað
og má vel vera, aS hún leggi þessa dul á
þetta af því að ekki sje hreint inni við
beinið. Annars tel jeg rjettast, að samgöngumál á sjó eða fjárhagshliS þeirra
væri ekki lengur dregin undan fjárveitinganefnd. Það er eSlilegast, að hún hafi
alt fjárlagafrv. Og eins og hún er nú búin
að vfirtaka fjárhagshliðina, ætti hún að
fá þetta líka. Og fjárhagsnefnd hefir ekkert kvartað undan því. Frá hendi fjvn.
mundi þetta atriði eins og önnur liggja
greinilega fyrir deildinni. Og eins og
nefndin hefir nú hagað sjer. tel jeg þetta
alveg sjálfsagt.

Sveinn Ólafsson: Jeg hefði getað fallið
frá orðinu, ef ekki hefði staSið þessi
stormur um samgöngumálanefndina. En
það er bygt á hinum mesta misskilningi
alt þetta skraf um, að nefndin hafi samið
og sent framkvæmdarstjóra áætlun Esju.
Um þetta er talaS hjer eins og einhverja
ógnargoðgá. En sannleikurinn er sá, að
framkvæmdarstjóri Eimskipafjelagsins hefir óskaS eftir tillögum hennar, og nefndin
hefir orðið við þeim tilmælum hans og
sent honum tillögur sínar um fyrstu ferðirnar, en jeg veit ekki, að hve miklu levti
þær hafa verið teknar til greina. Annars
ímynda jeg mjer. að framkvæmdarstjórinn
birti þinginu áður því slítur þá áætlun,
sem hann meS samþykki ráðherra telur tiltækilega, eins og venja liefir verið að
undanfömu. Þingið hefir aldrei, svo jeg
muni, rætt þessar strandferðaáætlanir eða
greitt atkvæði um þær. Sama máli er aS
gegna um styrkinn til flóabátanna. Jeg
man ekki til, að þingið hafi gert út um
styrk til þeirra; það mun stjómin venju-
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lega bafa gert. Það er því skotið hjá markinu með þessum aðfinslum við samgöngumálanefndina og amstri á liana. Það er
einkver hærri pólitík, sem liggur að baki
þessum hávaða.
Mjer þótti undarlegt, hversu háttv. þm.
Dala. (BJ) var viðkvæmur fyrir barnaskólabyggingunum. Hann hamast nú gegn
bamaskólunum eins og einhverri ógnar
hættu, og er þá kominn í baksegl við sína
fyrri stefnu. Er þetta níesta kynlegt, því
að hann hefir á undanförnum þingum
verið næst a framsækinn á þessu sviði og
jafnan talið fje vel varið til mentamála.

Magnús Guðmundsson: Það var við
víkjandi ferðaáætlun Esju, að jeg stóð
upp. Eftir því sem mjer hefir skilist, þá
hefir samgöngumálanefnd ekki gert áætlun
fyrir hana. En hver liefir þá gert liana?
(Ýmsir: Hún er ekki til!). Ilæstv. atvrh.
(KIJ) segist heldur ekki hafa gert þessa
áætlun. En Esja er nú samt væntanleg á
morgun og búið er að gefa út auglýsingu
um fyrstu ferðirnar. Þó vill enginn gangast við áætluninni. En það liefir nú komið
skeyti frá framkvæmdarstjóra Eimskipafjelagsins, Nielsen, sem jeg skal lesa upp
og hljóðar svo:
„Har ikke arrangeret Esjas fartplan.
kun ansat rammernes liovedanlöbe samfærdselsministeriet skulde udfylde anlöbene for hver rejse.
Xielsen Eimskip? ‘
Ha.nn hefir því ekki lieldur ákveðið
ferðaáætlunina.
Samgöngumálaráöherra
hefir ekki sjeð liana. Xei, það sem hjer
hefir gerst, er, að samgmn. hefir farið á
bak við þing og stjórn með þessa áætlun
og er búin að búa út áætlun fyrir 7 ferðir, svo kúfurinn verður nú farinn að
lækka af árinu, þegar Esja er búin að

fara þær ferðir. (MJ'. 3 mánuðir af 12).
Já, en það eru nú lieldur ekki nema 8
eftir af árinu. Sem sagt. það vill enginn
viðurkenna að hafa búið þessa áætlun til.
Frsm. samgmn. (Þorsteinn Jónsson):
Jeg hafði eigi ætlað að taka til máls nú.
en verð þó að gera það, vegna þess, hve
mjög hefir verið deilt á .samgmn. Einkum kom mjer það þó kynlega fyrir. þegar
einn úr þessari nefnd (HK) fór að deila
á liana. Hann hafði engan ágreining gert
í nefndinni, og ræðst því jafnframt á
sjálfan sig. (MG: Hann er bara ifertur
úr nefndinni. — MP: Það hefir bara verið liugsað um Austurland). Xei, hv. þm.
líarð. (IIK) hefir engan ágreining gert.
og var þó á fundi, þegar þessi till. var
gerð um fyrstu ferðir Esju.
Aðalkjarni þessa máls er sá. að samgmn. varð við þeirri beiðni hr. Xielsens,
sem væntanlegs framkvæmdarstjóra skipsins. að gera till. um nokkrar fyrstu ferðirnar. Samgmn. beggja deilda höfðu verið
send þessi tilmæli. og þær ekki orðið sammála um tillögurnar, en hvor sent sínar.
Mátti líta svo á, að báðar deildir þingsins
væm jafnrjettháar í þessu efni, og þá till.
nefndanna líka. Framkvæmdastjóranum
var jafnframt skýrt frá því í brjefi, að
þetta væru aðeins tillögur.
Xefndin hafði engan tíma til þess að
bera þetta undir þingmenn, því hún hafði
aðeins 2 daga til að gera þessar till., áður
skipið færi. sem þær urðu að fara með.
Það er því naumast rjett, að nefndin hp.fi
farið að baki þingsins með þetta. Og um
það. að hún hafi farið á bak við stjórnina
með till. sínar, er það að segja, að hr.
Xielsen er umboðsmaður stjórnarinnar á
þessu sviði. þar sem hann vinnur á hennar
ábyrgð. og er því ekki liægt að segja, að
farið sje á bak við stjórnina.
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Iláttv. 2. þm. Húnv. (ÞórJ) tók þaö
fram, aö till. iim samgöngur lieföu jafnan
veriö lagðar fyrir deildina. Þetta er rjett
að því er snertir fjármálaliliðina. En það
hefir alls ekki verið gert með áætlanirnar.
Þingmenn hafa að vísu átt aðgang að því
að sjá þær; en þó hefir stundum naumast
unnist tími til þess. T. d. fyrir eitthvað
tveimur árum var áætlunum ekki lokið fyr
en á síðasta degi þingsins og nokkrir hv.
þm. fóru sama kvölclið. Iljer er því ekki
um neina nýja aðferð aö ræða.
Eins og hv. 1. þrn. S.-AI. (SvÓ) sagði,
þá er þetta ekki nein fullnaðaráætlun
eða búið að slá neinu föstu. nema að búið er að auglýsa eina ferð. Og ef bíð,
hefði átt eftir því, að alt þingið hefði átt
aö verða sammála um. hvernig lienni
skyldi haga. þá heföi Esja áreiðanlega
fengið að liggja við hafnargarðinn ti!
þingloka.
Þá deildi hv. 2. þm. Ilúnv. (ÞórJ) á.
samgmn. út af flóabátastyiknum. Ilið eina,
sem nefndin liefir lagt til í því efni. er. að
till. stjórnarinnar um hann verði samþyktar. En ef hann hefir verið að deila
á nefndina fvrir þetta yfirstandandi ár.
þá skil jeg ekki (Þór.J'. Nei. alls ekki).
já, þá skil jeg enn síður, hvers vegna
nefndin ætti að fara aö gera till. um niöurskipun þess styrks, hvað sem þörfum
liði næsta ár. Vr því yrði bara togstreita
milli þm. Jeg geri ráð fyrir því. að næsta
þing sjái betur þörfina í þessu efni. og
getur það þá veitt fje í fjáraukalögum til
viðbótar. ef með þarf. Sami liáttv. þm.
(ÞórJl sagði. að fjvn. ætti að hafa till.
um strandferðirnar í sinni hendi. Sumum
fjárveitinganefndai mönnum finst sjálfsagt
rjett, að sú háttv. nefnd hafi flest eða öll
mál þingsins til meðferðar. A síöasta
þingi taldi hún t. d. fræðslumálunum best
Alþt. 1923. B. (35. löggjafarþlngr).

borgið í sínum höndum. Rjettast væri þá
líklega að kjósa aðeins mátulega marga
menn í fjvn. á þing! En þá yrðu það líklega ekki allir þeir sömu menn, sem nú
sitja í nefndinni.
Jeg get annars huggað þessa háttv. þm.
með því, að þingið hefir enn fult vald
og tækifæri til að breyta ferðunum frá
þessum till. samgmn. En jeg sje ekki,
hvernig þingið alt á að fjalla um þessi
mál. nema þá að það væri borið fram í
frumvarpsformi.

Jón Sigurðsson; Jeg hafði hugsað mjer
að leggja til, að umr. yrði slitið, en af
því að það er sýnilega kominn móður í
menn. sleppi jeg því. Jeg skal þti ekki
segja nema fáein orð að þessu sinni.
Jeg vil þá fyrst snúa mjer að há.ttv.
frsm. fjvn. (MP) út af því, sem hann
lagði út af ummælum mínum og nefndarinnar um Petersensmálið, að 15000 krónur væri ekkert fjær sanni en 5000 kr.
Þetta er algerlega röng skýring eftir venjulegri málvenju. I nefndarálitinu er talað
um tvær upphæðir. 5 og 10 þús., hvor
þeirra væri nær sanni, og eftir því orðalagi mætti segja, að næst sanni væri t. d.
8 þúsund. Þetta veit hv. þm. vel, þó að
hann vildi leggja þessa meiningu í þetta,
sínum málstað til bóta. Því er borið fyrir
af meiri hluta fjvn.. að ef upphæðin væri
höfð svo liá, sem hún leggur til, þá væri
ölluin skaðabótakröfum lokið af hans
hendi. Jeg veit ekki til, að neitt liggi fvrir. sem sanni það, og vil draga það í efa,
að svo yrði. En meiri liluti nefndarinnar
vill auðsjáanlega kaupa á sig frið með
þessu.
T'm styrkinn til Bjarna Sæmundssonar
skal jeg vera fáorður. Jeg álít. að starfscmi hans heyri undir Fiskifjelagið. Hvað
63
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gagnið af henni snertir, þá skal jeg vera
fáorður. Jeg held, að við háttv. þm. Str.
ÍMP^ sjeum báðir jafnsnjallir fítgeröarmenn. (MP: Xei, jeg er betri). Jeg efa
það.
Jeg skal þá snúa mjer að sanigmn. Mjer
skiklist helst á formanni hennar, a5 ekki
mætti ræða um till. bennar. En jeg inótmadi þvi algerlega. Jeg held einmitt, að
rjett sje að ræöa till. liennar við þessa umíæðu fjárlaganna, ekki síst, þegar um nvtt
fyrirkomulag eða verulegar breytingar er
að ræða. Þá eiga þingmenn einmitt heimtingu á að fá að láta í ljós álit sitt um
það og koma fram meö óskir sínar. Hann
sagði. aö jeg hefði veriö að spá hrakspám,
en jeg sagði hara það, sem ýmsir þingmenn hafa sagt mjer, aö skipið myndi
vcrða of dýrt til að koma inn á smærri
hafnir. Ef svo verður, þá tel jeg það sannkallað vandræðamál.

Lárus Helgason: Það eru aðeins fáein
orö út af till. minni á þskj. 369. Jeg er
ekki viss um, að jeg hafi áður tekiö nógu
skýrt fram þiirfina á þessari fjárveitingu.
Hún á sem sje að ganga til viöbótarbvggingar við skólahúsið í Vík, svo hægt sje
að halda þar uppi unglingakenslu. Börnin e u orðin svo mörg, aö unglingakenslan
verður að leggjast niður, ef ekki er bætt
við húsrúmi. En það er ilt. að þurfa aö
vísa þeim unglingum. sem vilja afla sjer
meiri mentunar en barnaskólarnir veita.
burt úr hjeraöinu. Hjeraðið er afskekt og
þörf á aö halda unglingunum heima.
Þá var það. að liáttv. þm. Barð. (IIK)
áleit, að tillaga mín í XXXVT. lið, um
banka.stjórana. væri fram borin í hefnda”skyni. En þetta er algerlega rangt. Jeg
held. að mörgu hafi verið neitað L.jei’, sem
átt hefir meiri rjett á sjer. Þesd eftirlaun eru há, og ætti síst að þurfa aö bæta

þau upp. Og þar sem feldar voru uppbætur til embættismanna, þá er lítið samræmi í að bæta miklu liærri laun upp.
Þessar getsakir háttv. þm. eru því algerlega rangar.

Hákon Kristófersson: Jeg skal vera fáorður og vík nijer þá fyrst að hv. þm.
V.-Sk. (LII). Ilann sagði. aö jeg heföi
borið sjer á brýn, að hann hefði flu't
till. í hefndarskyni. En jeg sló engu fostu
um það, aöeins gat jeg ummæla annara
um það, en gat ekki um mitt eigið álit.
(LII: Jú!). Xei, jeg þarf engan að spyr,;s
um mitt álit á því. Skal jeg svo eld’i
ráðast meira á þann sæmdamiann.
Frsm. samgmn. sagöi, aö jeg hefði ráðist á nefndina. (ÞorstJ: Jeg sagði. að þm.
hefði ráðist á sjálfan sig!) Jeg hvorki
rjeöist á sjálfan mig eða nefndina. Jeg
aðeins ljet óánægju mína í ljósi yfir
því, að háttv. þingmönnum hefðu ekki
verið sýndar tillögur samgöngumálanefndar áður en áaúlunin var prentuð. Að
lofa ekki þingmönnum aö sjá tillögur
nefndarinnar, gæti litið út fvrir að væri
af því. að þær væru á einhvern hátt svo
úr garði geröar, aö betra væri að enginn
sæi.
Það er rangt að bera þetta ekki undir
þingmenn. en undir stjórnina þurfti ekki
aö bera það, því að hún liefir síst betur
vit á þessu en við, sem ættum að vera
kunnugri.
Magnús Guðmundsson: Aðeins örfá orð.
IIv. T. þm. X.-M. (ÞorstJ) sagði. að það
væri ekkert nýtt, þó þm. væri ekki gefinn
kostur á aö gera till. um ferðaáætlunina.
En þetta er ekki rjett. eins og hann
reyndar viðurkendi sjálfur, því það hefir
altaf verið gert, jafnvel þótt tíminn væri
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orðinn eins naumur og hann talaði um.
að hefði verið í hitteðfyrra.
Þá talaði sami háttv. þm. um, aS það
yrði þá að flytja till. í frv.formi. En þess
þarf ekki með. Það má bara láta þær
liggja frammi til sýnis þm., svo þeim
gefist kostur á að gera tillögur um þær.
Jeg vil svo leyfa mjer að skora á samgmn., að hún taki aftur till. þær, er
hún hefir gert til Xielsens, og gefi þm.
kost á að athuga þær, með auglýsingu frá
forsetastóli, og taki svo við þeim tillögum, er þeir koma fram með. Jeg álít
þetta sjálfsagt. ekki síst þar sem samkomulagið, jafnvel innan sjálfrar nefndarinnar, er ekki betra en það er.

Þórarinn Jónsson: Það er komið greinilega í ljós, að samkomulagið hefir ekki
verið sem best innan háttv. samgmn. Hv.
1. þm. X’.-M. (ÞorstJ) sagði, að samgmn.
beggja cleilda hefðu sent tillögur, án þess
að vera sammála um þær. Þá hafa till.
verið sendar til framkvæmdarstjóra Xielsens, en ekki til stjórnarinnar. En hv..
ig hefir átt að koma þessuni sunduiþykku tillögum saman, veit jeg ekki.
Það er alveg nauðsynlegt, að þm. fái
kost á að kynna sjer þessar áætlanir og
geti gert tillögur um einstök atriði, því
samgmn. getur anðveldlega verið svo hlutdræg í tillögum sínum fyrir einstök hjeruð, að þm. þeirra geti alls ekki unað við
það. Því er líka svo fyrir koinið nú, að
enginn Xorðlendingur á sæti í nefndinni,
og þessi áætlun, sem jeg nú hefi sjeð. ber
þessa ljós merki. En jeg f;e líka livarvetna frá þau sömu svör, að henni verði
ekki hjeðan af breytt. Hvort þessi áætlun
cr tillaga efri eða neðri deildar, veit i
ekki, eða sambræðsla úr báðum, en hún
er jafnafleit livort sem er.

Þá mintist hv. 1. þm. X.-M. (ÞorstJ)
á bátastyrkinn og taldi fráleitt að gera
tillögur urn það fyrir árið 1924. Hvers
vegna er það fráleitara en verið hefir?
Og hvað veit þingið líka um þessa úthlutun fyrir yfirstandandi ár? Alls ekkert. Þetta er hvorttveggja falið, en á alls
ekki að líðast lengur. Heldur ekki er nein
þörf á því að gera þetta að fjáraukalagaatriði, og hefir ekki verið gert.
Þar sem sami liv. þm. talaði um, að
fjárvn. vildi fá öll mál í sínar liendur,
þá er þetta auðvitað aðeins sagt af
gremju, af því liann finnur. hvað lítið
traust samgmn. hefir. En það er óhætt
að fullyrða það. að betur hefði verið
gengið frá þessum málum í höndum fjvn.
Og þegar þess enn fremur er gætt, að
samgmn. þarf að fá samþykki fjárvn. á
tillögur sínar áður en þær koma fyrir
deildina, sýnist þessi tvískifting vera alveg óþörf.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg þarf
aðeins að gera örlitla atliugasemd við
það, sem háttv. 2. þm. Ilúnv. (ÞórJ)
sagði um Petersensinálið. Reyndar væri
hægt að halda 1—2 tíma ræðu um málið,
en jeg vil aðeins geta þess, að með þessari till. nefndarinnar er heillavænlegur
heppilegur encú bundinn á málið. Og viðvíkjandi því, sem liáttv. 2. þm. Skagf.
(JS) sagði um það, hvaða tryggingar
væru fyrir því, að málið fjelli þá niður,
skal jeg segja það eitt, að jeg hefi mjög
miklar líkur fyrir því, að svo verði, og
í rauninni meira en líkur, en þess er þó
ekki að vænta, ef aðeins verður samþykt
tillaga minni hlutans.
Ut af því. sem sagt var um fjárveitinganefndina og samgönguinálin á sjó, þarf
jeg ekki að segja annað en það, að það
63*
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hefir altaf verið siður, að slík mál væru
tekin til meðferðar þar á þann hátt, sem
nú var gert, þangað til að minsta kosti
að með nýju þingsköpunum var sett á
stofn samgöngumálanefnd, sem jeg te'
annars alveg óþarfa.

Forseti (BSv): Fleiri hafa ekki kvatt
sjer liljóðs, og er umr. því lokið.

Jakob Möller: Jú, jeg hefi kvatt mjer
hljóðs.

Forseti (BSv): Það mun r jett vera, og
tekur 1. þm. líeykv. þá til máls.
Pjetur ÞórSarson: Ef aðrir fá að tala,
krefst jeg þess að fá að tala líka.
Frsm. samgmn. (Þorsteinn Jónsson):
Og jeg þarf sem samgöngumálanefndarmaður að fá að tala líka.

Forseti (BSv): Úr því svona er, og
jeg hýst ekki við. að menn hafi annaö en
ánægju af' þessum skemtilegu umræðum.
þá geta liáttv. þm. haldið áfram. sjálfum
sjer og öðrum til uppbyggingar.

Jakob Möller: Þó að jeg hafi tekið
tvisvar sinnum til máls, þá á jeg rjett á
aS tala einu sinni enn sem framsögumaður sjávarútvegsnefndar. því að meiri hluli
hennar á hjer eina brtt.. sem lionum er
ant um og jeg verð að fara nokk: um
orðum um, þótt hv. frsm. fjárveitinganefndar liafi líka mælt skörulega mrð
henni. Það er till. um Bjarna Sæmundsson. Háttv. 2. þm. Skagf. fJSt talaði um
það, að hjer væri aöallega um að ræða
mál vísindalegs eðlis. en það hefði hins
vegar lítiö praktiskt gildi. -Teg vil nú
engan veginn bera það af sjávarútvegs-

nefndinni, að hún sje vísindalega sinnuð,
en liins vegar bera skjöl málsins, sem hv.
þingmenn hafa átt kost á að sjá, það
greinilega með sjer, að lijer er einmitt
jafnframt. og þó miklu fremur, um mjög
praktiskt, starf og prakti.skt gildi að ræða.
Vil jeg þar benda á ummæli tveggja erlendra vísindamanna, sem sýna þetta vel.
Sömuleiðis má minna á meðmælabrjef
Fiskifjelagsins og Búnaöarfjelagsins. Þá
skal jeg taka það fram, að Bjarni Sæmundsson hefir beinlínis verið frumkvöðull ýmsra piaktiskra framkvæmda á
þi ssu sviði, og þar með gert mikið gagn.
Ilann vakti eða endurvakti áhugann á
þorskveifíum í net, átti upptök að síldveiðum með reknetum hjer við Faxaflóa.
og má sjálfsagt telja í miljónum gróðann af
þessu. Það er því bersýnilegt. aö starf
lians Iiefir haft hina mestu praktisku þýðingu. Auk þess er auðsætt, að rannsókn á
fiskigöngum og hrygningarsvæðum liefir
einmitt fyrst og fremst praktiska þýðingu. því að samkvæmt niðurstöðum
slíkra rannsókna leita fiskimennirnir að
nýjum miðum. En jeg fór ekki mikið út
í þetta síðast. af því að mjer datt ekki í
hug. að mótmæli eins og þau. sem hv.
2. þm. Skagf. ("JS) hreyfði. mnndu yfirleitt koma fram.
Jeg skal svo ekki fjölyrða um þetta
mál meira. en vísa til þess. sem jeg hefi
áður sagt. enda þykist jeg þess fullviss.
að hv. deild muni samþykkja þetta.
En úr 'því jeg er staðinn upp á annað boriS. ætla jeg að gera stuttar atliugascmdi! út af tveímur öðrum málum. Það
fyrra eru launakjör símastúlknanna. Hv.
fjárveitinganefnd liefir ekki þóst geta
fallist á till. mína. af því að hún korai
ekki fram sem brevting á launalögun”
því með því brjóti hún princip sitt í þessu
efni. Þó er sagt. aö hún hefði getað fall-
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ist á það að taka síma.stúlkurnar einar
út úr, en sleppa hinum starfsmönn
sínians. Ef svo er. þá er piineipið alveg
eins brotið með þessu. Annars leggur
símastjórinn alveg jafna áherslu á hvorttveggja þessi atriði, enda eru launakjör
þessarar stjettar, eins og oft liefir verið
tekið fram, alveg óviðunandi, og eru símamenn lakast launaöir allra opinberra
starfsmanna og því næst póstmenn. En sá
munur er þó á þessu, að enga sjerþekkingu er lieimtað að póstmenn liafi en
hennar er krafist af símamönnum.
Þá ætla jeg að minnast örlítið á Petersensmálið svonefnda, einkum að því er
rannsóknina svonefndu snertir. Hv. frsm.
fjvn. (MP) sagöi, að sjer hefði fundist
álitsskjal nefndarinnar líkast varnarskjali fyrir landssímastjóra. Mjer fanst
það blátt áfram vrra sóknarskjal á hendur Petersen. Xefndin hefir auk þess algerlega misskilið hlutverk sitt. Ilenni var
ekki ætlað aö gera neinar tillögur um
skaðabætur. Hún átti aðeins að rannsaka
þaö, hvort maðurinn liefði verið beittur
ranglæti eða ekki. En þetta hefir hún alls
ekki rannsakað, og skýrsla Petersens
sjálfs er það eina í málinu. sem hönd
verður fest á og liægt er að byggja á,
hvaða skaðabaúur beri aö greiða. Og þessa
skýrslu hefir rannsóknarnefndin, þrátt
fyrir góðan vilja, ekki getað lirakið.

Frsm. sajngmn. (Þorsteinn Jónsson):
TJt af því, sem liv. þm. Barð. (HK)
sagði um það, að liann liefði ekki verið
sammála okkur samnefndarmönnum sínum um áætlun Esju, verð jeg að lýsa 'því
yfir, að þetta er ósatt, og er öllum, sem
óska þess, heimilt að sjá fundargerð
nefndarinnar frá 20. mars. Sjest þar, að
enginn nefndarmaður hefir gert neinn
ágreining um áætlunina.

Hákon Kristófersson: Úr því að hv.
1. þm. X.-M. (ÞorstJ) fór aö leiöa þennan asna inn í herbúðirnar, verð jeg að
geia þess um fundargerðina frá 20. mars,
að liann hefir skrifað liana sjálfur, og ef
þetta stendur þar ekki, þá er það aðeins
af því, að hann hefir slept því. En athugasemd mín var viðvíkjandi Bílduc.'al
og Patreksfirði.

Magnús Jónsson: Jeg tel rjett, að óvilhalt vitni úr nefndinni lýsi því vfir, út
af deilu þeirra hv. þm., sem síðast töluðu,
að það er rjett, að enginn ágrefningur
varö um þetta í nefndinni. Hitt er alt
annaö mál. liverju menn kunna að hafa
varpað fram einlivem tíma í fundarumræðum, og kemur ekki þessu máli við. Fundargerðin var lesin upp á sínum tíma, á
venjulegan liátt, og var ekkert liaft við
hana að athuga, hvorki af hv. þin. Barö.
(HK) nje öðrum.
ATKVGK.
Brtt. 369,1 1 samþ. með 15: 5 atkv.
— 385,1 samþ. með 22 shlj. atkv.
— 3G9.I 2 samþ. án atkvgr.
— 369,1 3 a—b samþ. með 15 shlj. atkv.
— 369.11 samþ. með 16:3 atkv.
— 369,TIl tekin aftur. en tekin upp
aftur af 1. þm. Árn. (EE) og
feld meö 17: 5 atkv.
— 385.11 feld meö 20:1 atkv
— 369,IV samþ. með 19:9 atkv., aö
viðliöfðu nafnakalli, og sögðu
já: SvÓ. ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, BJ, BH,
EÞ, EE. GunnS, HK. JakM, JB, LH,
MK. PO. PÞ, SSt, StSt. BSv.
nci-. ÞórJ, IngB, JAJ. JS, JÞ, MG, MJ,
MP, ÓP.
Brtt. 379,1 fehl með 15:13 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
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jú: SvÓ, ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, BJ, BII,
EÞ, JakM, JB, LH, MK, MP, SSt.
nci: StSt, ÞórJ, EE, GunnS, IIK, IngB,
JAJ, JS. JÞ, MG, MJ, ÓP, PO, PÞ,
BSv.
Brtt. 385,111 feld með 15:13 atkv., að
viðliöfðu nafnakalli, og sögðu
jú: EÞ, JakM, JB, LH, MK, MP, SSt,
SvÓ, ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, BJ, BH,
nei: EE, GunnS, HK, IngB, JAJ, JS,
JÞ, MG, MJ, ÓP, PO, PÞ, StSt.
ÞórJ, BSv.
Brtt. 369,V samþ. með 15:10 atkv.
— 385, IV samþ. með 18:10 atkv., aS
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: IIK, JAJ, JB, JS, JÞ, LII, MG,
MK, ÖP, PO, PÞ. SSt, StSt, SvÓ.
ÞorlG, ÞorstJ, ÞórJ, BII.
nci: GunnS, IngB, JakM, MJ, MP ÞorlJ.
BJ, EÞ, EE, BSv.
Brtt. 369,VI 1, svo breytt, samþ. með 18- 6
atkv.
■— 369,VI 2 feld með 15:13 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
jú: lngB. JakM, JS, JÞ, MG, M.J, MP,
SSt, ÞorlJ, ÞórJ, BJ, BII, EÞ.
nei: HK, JAJ, JB, LII, MK. ÓP. PO.
PÞ, StSt, SvÓ, ÞorlG, ÞorstJ, EE,
GunnS, BSv.
Brtt. 369,VT 3 saniþ. með 17 : 7 atkv.
— 369,VHa feld með 15:13 atkv.. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jú: ÞorlJ, Þorst J, BJ, GunnS, IngB,
JakM, JB, LH, MJ, MK, StSt, SvÓ.
ÞorlG.
nei: ÞórJ. BH, EÞ, EE, IIK, JAJ, JS,
JÞ, MG, MP, ÓP, PO, PÞ, StSt,
BSv.
Brtt. 369,VII b feld með 19:8 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jú: LH, MK. SvÓ, ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, BH, JB.

nei: MG. MJ, MP, ÓP, PO, PÞ, SSt,
StSt, ÞórJ, BJ, EÞ, EE, GunnS. HK,
IngB, JAJ, JS, JÞ, BSv.
JakM greiddi ekki atkv.
Brtt. 369,VTII feld með 18:6 atkv.
— - 369,IX a—b feld með 23:4 atkv.
— 369,IX (varatillaga) samþ. með
15:12 atkv., að viðliöfðu nafnakalli, og sögðu
jú: ÞórJ, BJ, HK, JakM, JAJ, JS, JÞ,
MG, MJ, MP, ÓP, PO, SSt,. StSt,
BSv.
nei: ÞorlJ, ÞorstJ, BII, EÞ, GunnS.
IngB, JB, LII, MK, PÞ, SvÓ, ÞorlG,
EE greiddi ekki atkv.
Brtt. 369,X feld með 15: 5 atkv.
— 369,XI tekin aftur.
— 385,V 1 feld með 15 :10 atkv.
— 385,V 2 samþ. með 16 : 6 atkv.
— 369.XII samþ. með 16 : 12 atkv., að
viöhöfðu nafnakalli, og sögðu
jú: ÞorlJ. ÞorstJ, BJ, BII. EÞ. EE,
GunnS, IngB, JakM, JB, JS, LII,
MJ. MP, SSt, BSv.
n( i: StSt. SvÓ, ÞorlG, ÞórJ, HK, JAJ,
JÞ. MG, MIv, ÓP, PO, PÞ.
Brtt. 385.V 3 feld með 16:6 atkv.
— 385,V 4 samþ. með 17: 7 atkv.
— 369,XIII samþ. með 15:9 atkv.
— 385.V 5 samþ. með 18 shlj. atkv.
— 369.XIV a—b samþ. með 22 : 6 atkv.
— 369.XV samþ. með 20 shlj. atkv.
— 385,V 6 samþ. með 17 :1 atkv,
— 369,XVI a feld með 15:8 atkv.
— 369,XVI (varatill.) feld með 16:12
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
jú: ÞorlG, BJ. EÞ, EE, GunnS. JakM,
JB, MJ, MK, MP. ÓP, BSv.
nei: PO. PÞ, SSt, StSt, SvÓ. ÞorlJ.
ÞorstJ, ÞórJ, BH, IIK, IngB, JAJ,
JS, JÞ, LH, MG.
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Brtt. 369,XVI b feld með 15 : 9 atkv.
— 369,XVII samþ. án atkvgr.
— 369,XVIII (aðaltill.) feld meö 18:9
atkv.
— 369,XVIII (varatill.) feld með 16:
12 atkv., að viðhöfðu nafnakalli,
og sögðu
já: EÞ, JakM, JB, LII, MJ, MK, PO,
PÞ, StSt, SvÓ, ÞorlJ, ÞorstJ.
nei: Þór-J, BJ, BH, EE, GunnS, HK,
IngB, JAJ, JS, JÞ, MG, MP, ÓP,
SSt, ÞorlG, BSv.
•
Brtt. 369,XIX samþ. með 20: 3 atkv.
— 369,XX feld ineð 17:8 atkv.
— 369,XXI feld með 17:11 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli og sögðu
já: MP, ÞorlJ, ÞórJ, BJ, EÞ, EE, JakM, JB, LÍI, MJ, BSv.
nei: MK, ÓP, PO, PÞ, SSt, StSt, SvÓ,
ÞorlG, ÞorstJ, BII, GunnS, IIK, IngB, JAJ, JS, JÞ, MG.
Brtt. 369,XXII samþ. með 20 shlj. atkv.
— 369,XXIII samþ. meö 16: 5 atkv.
— 369,XXVI feld með 19:4 atkv.
— 369,XXIV 1 samþ. með 16: 4 atkv.
— 369,XXIV 2 samþ. með 20 shlj. atkv.
—■ 385,VI samþ. með 18: 4 atkv.
— 369,XXIV 3 sjálffallin.
-— 369,XXV samþ. með 15:13 atkv.,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jú‘ GunnS, HK, JakM, JAJ, MJ. MK,
MP, ÓP, PÞ, SSt, StSt, ÞorlG, EÞ,
EE, BSv.
nei: IngB, JB, JS, JÞ, LH, MG, PO,
SvÓ, ÞorlJ, ÞorstJ, ÞórJ, BJ, BH.
Brtt.. 379,2 (aðaltill.) feld með 15:4 atkv.
— 379,2 (varatill.) feld með 14:9atkv.
— 385,VII feld með 14:6 atkv.
— 369,XXVII samþ. með 16:3 atkv.
— 369,XXVIII samþ. með 16:5 atkv.
— 369,XXIX samþ. með 17 shlj. atkv.
— 379,3 samþ. með 15: 4 atkv.
— 369,XXX feld með 18: 5 atkv.

Brtt. 369,XXXI feld með 18: 6 atkv.
— 369,XXXII1 tekin aftur af flm.
(fjvn.), en var tekin upp aftur af
1. þm. Reykv. (JakM) og samþ. með
16: 5 atkv.
— 369,XXXII 2 a samþ. með 14:12 atkv., að viðliöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JB, LH, MP, ÞorlJ, ÞórJ, BJ, BH,
EÞ, EE, GunnS, IIK, IngB, JakM,
BSv.
nei- JS, JÞ, MG, MJ, ÓP, PO, PÞ, StSt, SvÓ, ÞorlG, ÞorstJ, JAJ.
Tveir þm. (MK, SSt) fjarstaddir.
Brtt. 369.XXXII 2 b samþ. með 15 : 5 atkv.
— 369,XXXIII feld með 17 : 4 atkv.
— 369,XXXIV samþ. án atkvgr.
— 369,XXXV samþ. með 15: 5 atkv.
— 369,XXXVI feld með 15:12 atkv..
að viðliöfðu nafnakalli,- og sögðu
já: LII, MK, PO, StSt, SvÓ, ÞorlG.
ÞorstJ, BIl, EE, GunnS, IngB, JB.
nei: JS, JÞ, MG, MJ, MP, ÓP, PÞ, SSt,
ÞorlJ, ÞórJ, BJ, EÞ, HK, JakM,
BSv.
JAJ greiddi ekki atkv.
Brtt. 385,VIII feld með 14:10 atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 23 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 44. fundi í Ed., föstudaginn 20. apríl,
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Nd. (A. 394).
A 46. fundi í Ed., mánudaginn 23.
apríl, var frv. tekið til 1. umr.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg vil aðeins
benda á, að í dag er 23. apríl, og því komið fram á sumar, er frv. þetta kemur fyrst
liingað til þessarar liv. deildar frá hv.
Nd. Er því ekki langur tími, sem fjár-
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veitinganefnd þessarar deildar liefir til
þess að fjalla um það. En að sjálfsögðu
mun liún gera alt, sem í hennar valdi
stendur, til þess að t fjárlögin þurfi ekki
að tefja fyrir þingslitum og aö þau veröi
eins vel úr garði gerð og liægt er.
ATKVGR.
Frv. vísaö til 2. umr. meö 13 sldj. atkv.
og til fjárveitinganefndar með 11 sldj.
atkv.

Á 51. fundi í Ed., mánudaginn 30.
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A.
394, n. 474, 458, 482).
Prsm. (Einar Ámason): Það er vika
síðan þetta frv. var til 1. umr. lijer í deildinni og var vísað til fjvn. Þegar frv. kom
liingað, var það búið að vera um 9 vikur
í liv. Xd. Xefndin hefir talið sjer skylt
að gera sitt til þess aö flýta frv., þar sem
svo mjög er áliðið þingtímann og það er
oröinn sterkur vilji flestra liv. þm., að
þingstörfunum geti orðið lokið sem allra
fyrst. Xefndin hefir þess vegna orðið að
hraða mjög störfum sínum, og geta vitanlega orðið skiftar skoðanir um það, hvernig lienni hefir tekist. En nefndin væntir
þess, hvernig sem farið verður með hinar einstöku hrtt. liennar, aö hv. deild taki
vel í sparnaðarviðleitni hennar. Það er
skoðun nefndarinnar, að meðan þingið
heldur þeirri stefnu að skila fjárlögunum
meö tekjulialla, þá komist fjárliagurinn
ekki í sæmilegt horf. Þaö er eina ráðið að
ætla gjöldin gætilega og hafa einhvern afgang til þess að mæta fjáraukalöguni. seni
altaf hljóta að koma. Eins og frv. þetta
kom frá liáttv. Xd., var tekjuhalli tæpar
139 þús. krónur, en ef brtt. nefndarinnas
verða samþyktar, þá veröur tekjuafgangur um 100 þús. krónur. Hjer er um veru-
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legan sparnaö að ræða, og þó að liáttv.
þm. þyki nefndin ef til vill nokkuð harðhent á sumum sviðum, vona jeg, að þeir
virði viðleitni liennar og styðji liana aö
því að reyna aö rjetta við fjárliaginn.
Jeg vil ekki fara um frv. fleiri almennum oröum, því að jeg vil ekki tefja tímann meira en nauðsyn krefur, og þá sný
jeg mjer að því að skýra brtt. nefndarinnar með örfáum oröum.
Xefndin ber aðeins fram 1 brtt. við 10.
gr., 9g fer lnin í þá átt að lækka tidagið
til hagstofunnar. I frv. er áætlað til hennar 42300 kr., en nefndin vill lækka það
niður í 40000 kr. Það vakir fyrir nefndinni, að henni þykir liagstofan nokkuð dýr
og aö þörf væri á að reyna að takmarka
það fje, sem til hennar fer. Mjer dettur
ekki í hug að halda, að liagstofustjóri fari
ósparlega með það fje. sem fram er lagt,
en það gæti komið til mála að reyna að
diaga saman verksvið hagstofunnar. Jeg
vil skjóta þessu til stjórnarinnar til íliugunar. hvort ekki sje liægt aö minka störf
hagstofunnar, án þess að bagi veröi aö.
Þá er önnur brtt. við 11. gr.. um að
hekka luisaleigu lögreglustjóra úr 6500 kr.
niður í 5000 kr. í sambandi við þessa brtt.
vil jeg geta þrss, að nefndin fer víöa fram
á að lækka skrifstofukosfnað lijer í Reykjavík. og er það gert með tilliti til þess, aö
húsaleiga lækki. sjerstaklega ef opinberar
skrifstofur verða fluttar í nýja Landsbankahúsið, eins og mun vera í ráöi. Jeg
læt þessa skýringu nægja í þessu efni og
tala ekki um það sjerstaklega viö hinar
einstöku brtt. í þessa átt.
Þá vil jeg vísa til þess, sem segir í nál.
ttm brtt. uin embættisskeyti.
Xæst er brtt. itm, að fjárveiting til aðstoðarlæknis á Isafirði veröi feld niður.
Þetta embætti var stofnað meðan læknislaust var í Bolungarvík, og þá var líka
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settur aðstoSarlæknir á Akureyri. Það
embætti er uú lagt niður, því revnslan
liefir sýnt, að þess var ekki þörf. Jeg held
reyndar, að það sje ekki formlega lagt
niður enn; það mun hafa lagst niður af
sjálfu sjer, og á ríkissjóðslaunum er enginn læknir á Akureyri nema lijeraðslæknirinn. En hins vegar eru þar 3 „praktiserandi" læknar, og er ekki annað að sjá
en að þeir lifi þar góðu lífi. Af þessum
sökum virðist engin ástæða til að launa
aðstoðarlækni á Isafirði, sjerstaklega þegar búið er að setja lækni í Bolungarvík.
Þá er brtt. við 12. gr., um að veita
2000 kr. styrk til Skúla læknis Guðjónssonar til þess að nema lieilbrigðisfræði.
Þessi maður er nýlega útskrifaður frá liáskólaniun með mjög góðri einkunn. Ilann
hefir góð og ákveðin meðmæli frá Guðmundi prófessor Hannessyni og ýmsum
helstu læknum Reykjavíkur, og auk þess
frá 3 læknuin utan af landi. Þessi maður
hefir í liyggju að nema lieilbrigðisfræði,
og veit jeg ekki til, að nokkur læknir hjer
hafi numið þá fræðigiein til fullnustu
fyr, en hún er sögð mjög nauðsynleg.
Xefndin liefir viljað styðja þennan unga
og efnilega mann og vonar, að þessi liður verði samþyktur.
Þá er nýr liður, 1200 kr. styrkur til
Guðrúnar Gísladóttur, til lijúkrunarnáms
í Danmörku. Hún hefir góð meðmæli og
nú er hún á Kommunehospitalet í Kaupmannahöfn, og sýnir það, að liún er í talsverðu áliti, því aðrar hjúkrunarkonur eru
ekki teknar þangað. Xefndin vill því
styrkja þessa stúlku; okkur er mikil þörf
á lærðum lijúkrunarkonum, en námið er
nú orðið langt og dýrt og ókleift efnalausum stúlkum, nema þær sjeu styrktar
að einhverju levti.
Þá er 7. brtt., um að styrkur til KristAlþt. 1923, B. (35. löffsJafarþlnr).

jáns gestgjafa Jónassonar í Borgarnesi falli
niður. Þessi maður hefir krafist skaðabóta fyrir það, að hann hafi orðið að taka
mann með smitandi veiki í hús sitt og
beðið við það atvinnutjón. Xefndin hefir
fengið umsögn landlæknis um þetta efni,
og telur hann manninn ekki eiga neinn
lagalegan rjett til þess að fá þessa fjárupphæð, því alt hafi þar farið fram samkvæmt lögum. Annars get jeg vísað til
nól. og umsagnar landlæknis um þetta
efni.
Þá kem jeg að 8. brtt. Það, sem segja
má um þessa brtt., gildir einnig um 9.
til 15. brtt. Þessar 8 brtt. fara allar fram
á að fella niður símalagningar og byggingu loftskeytastöðva. Xefndin neitar því
ekki, að þarft verk væri að koma öllu því
í framkvæmd, sem hjer ræðir um, en liins
vegar lítur hún svo á, að margt verði að
bíða vegna fjárskorts og þessu sje þannig
varið, að það geti að skaðlitlu beðið. Jeg
ætla ekki fyrirfram að deila um þessar
brtt.; aðeins vil jeg taka það frain, að
nefndin skoðar, að allir þessir liðir eigi
að fylgjast að, og leggur til, að þeir sjeu
bornir upp í einu lagi.
Þá er 16. brtt., um uppbót til stúlknanna við bæjarsímann í líeykjavík. Xefndin gat ekki fallist á fjárhæð þá, sem hv.
Xd. ákvað í þessu skyni. Ekki svo að
skilja, að nefndin telji í rauninni, að með
því hefði stúlkunum verið oflaunað. Síður en svo. Ileldur sá nefndin, að ef svo
langt ætti að ganga í þessu efni, þá kæmu
fleiri stjettir, sem líku máli væri að gegna
um, og krefðust sömu uppbótar, t. d. póstmenn. Xefndin viðurkennir fúslega, að
sumar símameyjarnar liafi svo lág laun,
að þær geti ekki framfleytt sje-r á þeim,
og því leggur liúu til, að þeim lægst launuðu sje veitt sú uppbót, að samanlögð
64
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laun og dýrtíöaruppbót nemi ekki minna í liyggju að semja kenslubækur í miðaldaen 1800 kr. Mun sú fjárliæð, er nefndin sögu og sögu nýja tímans. og hafa þeir
ætlar til þessa, vera nijög hæfileg til að sótt um styrk í því skyni. Telur nefndin
bæta úr brýnustu þörfuni. Sá nefndin sjer það gott verk og nauðsynlegt, og er mal
ekki fært að fara lengra, og þar seni hún til komið, að hætt sje að nota erlendar
er ófáanleg til þess að breyta launalögun- kenslubækur í þessum greinum.
um, vill liún ekki breyta launakjörum
Xefndin liefir lagt til, að veittar sjeu
þessarar stjettar sjerstaklega, þar sem svo 5500 kr. til þess að girða blett umkverfis
kennaraskólann og yfir höfuð lagfæra lóðlíkt stendur á um aðrar.
17. brtt. nefndarinnar er aðeins orða- ina umhverfis hús þetta, svo sem hægt er
breyting, „fullnaðaruppbót“ í stað „upp- fyrir þessa upphæð. Telur nefndin varla
bót“. Meinar nefndin með því, að þessu vansalaust, að þetta sje dregið lengur,
svokallaða Petersensmáli, sem er svo alþekt því að stöðugt vatnsrensli er að húsinu og
skemmir það að mun. Er því mikil nauð
lijer í þinginu, sje þar með lokið.
Jeg hefi áður minst á 18. brtt., og get syn að bjarga húsinu í tírna, enda hefir
því hlaupið yfir hana.
þess oft verið beiðst.
Þá kem jeg að 24. brtt., hækkun iauna
19. brtt. fer fram á að hækka skrifstofukostnað biskups upp í 2000 kr., svo að Einars Jónssonar kennara við stýrimannáliann verði jafn landlækni. Xefndin sjer skólann í Keykjavík. Eins og menn muna,
enga ástæðu til, að biskupi sje ætlaö var flutt frv. um þetta efni í þingbyrjun,
minna til skrifstofuhalds en landlækni.
en nefndin vildi ekki afgreiða það, vildi
Þá leggur nefndin til, að feld sjeu úr at- ekki breyta launalögunum, en þar sem
hugasemdinni við styrktarfje liáskólans krafan virðist á allri sanngirni bygð, taldi
þau ákvæði, að eigi megi veita meira en nefndin rjett að taka liana til greina í
175 kr. á ári í húsaleigustyrk og 560 kr. i fjárlögum.
námsstyrk. Stafar þetta m. a. af því, að
I 25. brtt. er lítillega breytt orðalagi
hv. Xd. liefir hækkað um þriðjung húsa- atlis. um skólagjaldið. Virtist nefndinni
leigustyrk stúdenta, og virtist nefndinni mega misskilja orðalag aths. Ber þess að
því rjett að breyta gamla ákvæðinu. Auk gæta, að ekki má vera sama orðalag nú
þess taldi hún rjettast að gefa það í vald og í fyrra, þar sem nú er um 2 árganga
þeirra, sem með styrkveitingarnar fara, nemenda að ræða, en í fyrra aðeins um
hversu mikið liver fengi. Er og liugsan- einn. Breyting þessi er því nauðsynleg og
legt, að óþægilegt sje fyrir þá að vera þarf ekki að fara um hana fleiri orðum.
bundnir af takmörkunum, sem kynnu ac
Þá leggur nefndin til, að rafmagnsveitvera gerðar af ágiskunum að meira eða an á Hólum sje látin bíða, — og er það
minna leyti.
einungis af sparnaðarástæðum, að nefndin
21. brtt. er aðeins skýring, sem ekki treysti sjer ekki til að mæla með þessari
þarf að orðlengja um.
fjárveitingu í ár.
Þá kem jeg að kenslubókastyrk til
Jeg get verið fáorður um forstöðumentaskólans, sem nefndin leggur til, að mannslaun yfirsetukvennaskólans. Hann
hækkaður sje úr 800 upp í 2400 kr„ með hefir farið fram á, að hann fengi að halda
það fyrir augum, að sögukennararnir Þor- þeirri upphæð, er hann hefir haft áður, og
leifur. H. Bjarnason og Arni Pálsson hafa getur nefndin mælt með því.

1013

Lagafrumvörp samþykt.

1014

Pjárlög 1924 (2, amr. í Ed.).

Xefndin leggur til, að styrkur til nemenda yfirsetukvennaskólans lækki um 1000
kr., og auk þess, aS takmörkuð sje tala
þeirra við tólf, og sje styrkurinn 500 kr.
til hverrar. Ilækkunin á húsaleigustyrk til
sömu nemenda er aðeins leiðrjetting, áttu
að vera 1200 kr. í stað 600 kr., sem nú
standa í frv.
Þá leggur nefndin og til, að námsstyrkur kvennaskólans í Reykjavík sje hækkaður úr 800 kr. upp í 1000 kr., og enn
fremur skrifstofukostnaður fræðslumálastjóra úr 900 upp í 1200 kr.
Því næst koma tveir nýir liðir. Ilinn
fyrri er utanfararstyrkur barnakennara,
2000 kr. Þessi liður liefir um mörg ár
staðið í fjárlögum, en mun hafa fallið
niður í fyrra. Áleit nefndin það ekki rjettmætt, þar sem styrks þessa hafa notið
ýmsir mjög efnilegir kennarar meS ágætum árangri, og má því fullyrða, að liann
hafi komið að miklu liði. Ilinn síðari liðurinn er 15000 kr. til styrktar barnaskólabyggingum. Þe.ssi liður hafði einnig
verið feldur niður í fyira, en staðið áöur um hríð. Xú lá fyrir fjöldi beiðna um
slíkan styrk, sem nefndin sá sjer engan
veginn fært að sinna hverri um sig, enda
hefði það orðið mikið hærri uppliæð en
hjer er farið fram á.
Vildi nefndin því takmarka sig og ákveða eina upphæð í þessu skyni og taldi
liæfilegt, aS hún væri jafnhá þeirri, sem
ákveðin er til húsabóta á prest&setrum.
Xefndin telur að sjálfsögðu, að styrkur
þessi komi jafnt til greina, þó að húsin
sjeu notuð og áður bvgS í öðru skyni, en
síðan keypt til skólahalds. ef fræðslumálastjóri tekur húsið gilt sem skólahús.
33. brtt. er aðeins önnur rööun, og þarf
ekki að ræða hana.
Þá hefir nefndin sett þá athugasemd við

styrkinn til Flensborgarskólans, að hann
veröi bundinn því skilyrði, að Hafnfirðingar greiði skólagjald eftir sömu reglum
og aðrir skólar, sem njóta samskonar
styrks. Þó hefir nefndin ekki lagt til, að
styrkurinn sje lækkaður, en gerir ráð fyrir, að skólanum sje nauðsynlegur sá tekjuauki, sem skólagjald gæfi.
Loks hefir nefndin lagt til, að styrkurinn til Stefáns Eiríkssonar trjeskera hækki
um 900 kr., upp í 2400 kr. Nægir í þessu
efni að vísa til nál. Þessi merki maður er
nú þungt haldinn af veikindum og á við
þröngan efnahag að búa, og væntir nefndin því, að hv. deild sjái sjer fiert að rjetta
honum hjálparhönd.
Jeg sje ekki ástæðu til að svo komnu
að fara út í brtt. einstakra þingmanna,
enda fæ jeg efalaust tækifæri til þess
síðar.

ForsætisráSherra (SE): Það eru aðeins
nokkrar brtt., sem jeg vildi minnast á.
Fyrst er lækkun á liúsaleigu lögreglustjórans í Iíeykjavík. Jeg vil taka það
fram, að hún var ákveðin eftir mati dóukvaddra, óvilliallra manna.
Það má vel vera, að hægt verði að
fá ódýrari skrifstofu í nýja Landsbankahúsinu t. d., en þess ber að gæta, að
þessi embættismaður þarf mjög margar
og miklar skrifstofur, þar eð starf hans
er svo umfangsmikið og mannfrekt.
Ef ekki verður hægt að fá húsnteði.
sem una má við, fyrir þetta vero, þ.l
skoðar stjórnin sig hafa rjett til að ráðstafa máli þessu sem best hún má, þó
að till. þessi nái fram að ganga.
Þá er 4. brtt. nefndarinnar, við 12. gr„
að fella niður styrkinn til aðstoðarlæknisins á ísafirði. Þó að þetta megi gera,
þá er samt dálítið hart að fara svo að,
64*
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Maður sá. er gegnir þessu starfi, er ekki
lengur ungur maður. Ilefir liann og haft
ástæðu til að ætla, að liann fengi að halda
styrk þessum, og því ekki sótt um neitt
hjeraö, sem hann þó eflaust liefði getað
fengið. Jeg mun því greiða atkvæöi á
nióti þessari brtt.
I sambandi við styrkveitingu til Skúla
V. Guðjónssonar læknis, til að nema heiibrigðisfræði erlendis, vil jeg geta þess, að
rnargir hafa talið þess þörf, aö sendur
yrði að minsta kosti einn maður til
augnlæknisnáms. Að vísu er hjer einn
augnlæknir, en það er hætt einu auga.
ef illa fer. Þessi eini læknir verður að
vera á ferðalögum langan tíma á hverju
sumri, og er þá Reykjavík augnlæknislaus hvernig sem fer. Mun jeg minnast
á þetta við liáttv. fjvn.
Um 20. brtt. nefndarinnar, athug.i
semdina um styrktarfje liáskólans, skal
jeg taka það fram, að jeg lit svo á. að
hún sje rjett.
Með 23. brtt. get jeg mælt eindregið.
Skólastjórinn, sem er mjiig gætinn nmður og hinn ágætasti embættisinaður, hefir oft komið að máli við mig um styrk til
þessara framkvæmda, en jeg ekki sjeð
rnjer fært að veita lianii án lieimildar. Er
jeg því þakklátur háttv. fjvn. fyrir að
hafa tekið þennan lið upp.
27. brtt. nefndarinnar, 11111 Iaun forstöðumanns yfirsetukvennaskólans, er að
vísu ekkert stórmál. Þó fæ jeg ekki sjeð
neina á-stæðu til að liækka laun lians.
Hann á að vísu heimtingu á launum,
samkvæmt samningi frá því hann tók
við landlækniseinbættinu, en ef starf
þetta væri falið nýjum manni, sem verður
þegar til kemur sennilega prófessor við
háskólann, þá mun hann vafalaust engin laun fá. Annars skiftir þetta ekki svo
mjög máli.

Þá er 2S. brtt., 11111 styrk til kvenna til j
að læra yfirsetukvennafræði. Sainkvæmt
gildandi lögum frá 20. okt. 1912, 4. gr.,
á hver slík námskona að fá 45 kr. á mánuði. E11 í dýrtíöinni sýndi það sig brátt,
að ómögulegt var að halda sjer við þá
upphæð. Þess vegna liækkaði fyrv. stjórn
styrkinn upp í það, sem talið var, að
komast mætti af með minst, og' það með
ítrustu sparsemi. Síðasta ár voru greiddar 120 kr. á mánuði. Landlæknir liefir i
skýrt mjer frá, að 500 kr. væri fulllítil
uppliæð, mætti varla minni vera en 600
kr., sem mætti svo lækka, ef tímarnir
breyttust til batnaðar. Eiinfremur skýrir
liann svo frá, að órjett sje að takmarka
tölu nemenda skólans við 12. Segir liann
svo frá, að meðan dýrtíðin stóð sem luvst
hafi fáar sótt skólann, vegna erfiðleika.
Ya-ri því liörgull á yfirsetukonum, og
hafi þær allar átt vísar stöður, -seni útskrifast hefðu síðustu árin. Þess vegna
telur hann ekki rjett aö takmarka tölu
nemenda fyrst um sinn, og fæ jeg ekki
betur sjeð en þetta sje rjett röksemdaleiðsla. Má öllum vera Ijóst, liversu óheppilegt það væri, ef eigi væru nægilega margar yfirsetukonur.
31. brtt. er 11111 liækkun á skrifstofukostnaði fræðsluinálastjóra. Get jeg vel
fallist á þessa brtt. Þessi embættismaður
hefir gert Iitlar kröfur og yfirleitt kostað landið lítið, og þó hefir hann haft
mjög mikið að gera.
Þá vil jeg mæla mjög ákveðið með 32.
brtt. Jeg hefi fengið upplýsingar um, að
kennarar hafa haft óvenjulega mikil not
af þessum utanfararstvrk, enda má öllum vera það ljóst, hversu mikla þýðingu
það hefir, að þeir, sem kenna eiga uppvaxandi börnum þjóðarinnar, eigi að
einhverju levti kost á að fylgjast meö
nýjum straumum og verða fyrir nýjum
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áhrifum í uppeldis- og menningarmálum.
Sömuleiðis vil jeg mæla með b-lið
sömu brtt. Ivæmi liið nýja kennaraskipulag aö litlu liði, ef ekkert væri aðliafst
í því efni að koma upp viðunandi skólahúsum sem víðast á landinu.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Fyrsta
brtt. hv. fjvn. á þskj. 458 er um það að
lækka fjáfveitingu til hagstofunnar um
2300 kr.
Forstöðumaður hagstofunnar var hjá
mjer í morgun og átti tal um það við
mig, af hverjum ástæðum nefndin mundi
hafa lagt þetta til, enda eru engar ástæður færðar fyrir því í greinargerð nefndarinnar. Jeg bjóst helst við, að nefndin
hefði hugsað sjer að færa launin niður
um sem svaraði 30%. en hefði eigi aðgaút
það, að búið var áður að færa þau niður
um þessa upphæð. Líka var íuí ástæöa
hugsanleg. að nefndinni þætti þessi
stofnun dýr og vildi fívra uppbæðina
uiður í 40 þúsund krónur. sem er óneitanleg falleg tala.
Jeg skal nú ekkert fullyrða um rjettmæti þessarar till. Jeg er einn af þeim,
sem þótt hefir þessi stofnun æðidvr. En
jeg sje þó ekki glögt. hvar á að spara
á þessum lið. Laun forstöðumanns og
aðstoðarmanns eru lögákveðin, svo ekki
er hægt að spara á þeim. Það ætti þá
að vera á launum skrifstofufólksins, en
það munu vera fjórir menn. En forstöðnmaðurinn hefir miðað kaup þeirra
við það, sem gerist í stjórnarráðinu, enda
heyrir skrifstofan undir það og má nánast skoðast sem ein deild þess. En þó
er sá munur á. að í stjórnarráðinu eru
aðstoðarmennirnir aðeins þeir, sem tekið
hafa fult embættispróf. en aðstoðarmað-

ur hagstofustjóra hefir aðeins tekið fyrri
hluta hagfræðisprófs í Kaupmannahöfn.
Að það megi minka störf hagstofunnar skil jeg varla að sje meining nefndarinnar. Mjer finst miklu fremur þörf á
að auka þau. Að vísu mun nú bráðum
vera búið að vinna úr síðustu manntalsskýrslunum, og þá aútu önnur störf hennar að fara að ganga fljótar, því enn þá
eru margar skýrslur fyrirliggjandi, sem er
óunnið úr.
Ef þessi brtt. fjvn. nær samþykki
þingsins, þá mun stjómin reyna að láta
þessa fjáibæð duga, en telur sjer þp
ieyfilegt að fara fram úr þessari upphæð, ef nauðsyn krefur.
Þá er 3. brtt. fjvn., til embaútisskeyta.
Þetta er nú að vísu engin breyting, önnur en sú, að af þessum 50 þús. kr., sem
verja á til embættisskeyta, eiga 5000 kr.
að ganga til þess að útvega skeyti um
markaðshorfur og vöruverð erlendis. Það
er nú að vísu gott að fá þessa heimild og að
geta iiaft þessar skýrslur á reiðum höndum. En á þessa fjárveitingu verður þó
að líta sem áætlunarupphæð. Er óvíst að
hún brökkvi til, því þessi skeytakostnaður hefir aukist ár frá ári undanfarið.
Þaö hefir þó verið lagt fast að e
bættismönnum að nota þessa skeytasendingu «em allra minst að fært er. Senda
í brjefum það. sem ekki krefst meiri
hraða en póstflutningur veitir. En þetta
hefir verið mikið misnotað, því þrátt, fyrir þessar áminningar hafa þó embættaskeytin aukist mjög og mörg þeirra verið alveg óþörf.
Hv. fjvn. hefir auðsjáanlega viljað
feta sömu braut og stjórnin vill fara,
að skila fjárlögunum sem tekjuhallaminstum. En ráðið til þess hefir verið
hjá nefndinni að skera niður nærri all-
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ar f járveitingar til verklegra framkvæmda, og sparar við það nærri 200
þús. kr. Hún leggur til, að feldar verbi
rdður símafjárveitingar, að undantekiuui
einni, og stór upphæð til sútunarhúss til
Sláturf jelags Suðurlands. Með þessu
næst takmarkið!
Jeg skal nú játa það, að Nd. hefir
máske verið fulllin á þessu sviði, því
hún bætti við upphæðum til símalagninga. En mjer þykir þó of langt gengið
hjer í Ed., ef það á að skera állar símalínur niður, að undantekinni einni. Jeg
hefði viljað láta 4 standa, nr. 1, nr. 2,
nr. 3 og nr. 6. Þessuin línum öllum er
eiginlega margbúið að lofa.
Ennfremur hefði jeg haft von um, að
7. liðurinn fengi að standa, liðurinn um
loftskeytastöð í Grímsey og Flatey. Það
er öllum ljóst, sem þekkja til í Grímsey,
að þessi stöð væri þeim til ómetanlegs
gagns. En Grímseyingar hafa hingað til
einskis styrks notið. Grímsey er mjög
afskekt, póstur kemur þar sjaldan og
skipagöngur eru fáar þangað. En þessi
loftskeytastöð setti þá í samband við
landið, þeim til ómetanlegs hagnaðar. Ef
fjárhagurinn revnist mjög örðugur. þá
má að vísu. eða verður að láta þetta
bíða eitt ár.
Xefndin hefir sem sagt lagt til. «að aðeins ein lína ytrði lögð. Er það vegn.a
þess, að til þeirrar línu var búið aö
kaupa staura; og stjórnin hefir jafnvel
fengið ámæli fyrir að hafa ekki látið
leggja þá línu, þar sem úaurarnir til
hennar liggja og grotna niður. En þessi
lína verður nú væntanlega lögö á þessu
ári.
Xefndin fer mjög varlega í orðavali
sínu, þar sem hún neitar því ekki, að
nokJntr þægindi muni vera að símun-

v.m. En jeg hygg, að hlutaðeigandi hjer- !
aðsbúar mundu komast nokkuð öðruvísi
en nefndin að orði um nauðsyn þeirra.
Þeir mundu telja þá mikil þægindi eða
jafnvel bráðnauðsynlega.
Jeg býst ekki við, að jeg geti talið
nefndina á að láta þær línur standa, sem
jeg áður nefndi, en vona þó, að hún taki
það til nánari athugunar til 3. umr.
Frsm. sagðist óska eftir því, að allir
liðirnir væru bornir upp í einu lagi. Jeg
skaíl nú ekki hafa á móti því, jafnvel
þótt líkurnar minki fyrir því. að þessar
línur. sem jeg nefndi, fái þá að standa.
Máske er líka einhver huggun í því, að
eitt gangi yfir alla.
Pm 16. till. nefndarinnar er það að
segja, að mjer þótti Xd. ganga fulllangt
í því að veita öllu starfsfólki landssímans launauppbót. Það voru aðeins stúlkurnar á bæjarstöðinni, sem jeg táldi
rjett að fengju launahækkun. En till.
nefndarinnar um persónulega launauppbót lianda einni stúlku mundi eflaust
draga dilk á eftir sjer. Mjer er til dæmis
persónulega kunnugt um, að þrír menn
aðrir eru mjög illa staddir þar. Einn af
þeim telur landssímastjóri sig alls ekki
mega missa, en er þó líklegt, að hann
fari. fái hann annað betur launað starf.
En verði einum veitt slík uppbót, þá
verður erfitt að neita hinum.
Jeg er mjög þakklátur nefndinni fyrir brtt. sína um. að greiðslan til Petersens. 5000 krónur, sje kölluð endanlec)
greiðsla til hans. Það væri mikill liettir,
að þessu máli verði einhvern tíma lokið.
Aður hafði hann gert kröfu um 5000 kr.,
en nú hefir hann hækkað hana. Jeg skal
ekki leggjá á móti því að hann fái þessar 5000 kr., en þá sem fullnaðar borgun
og í þeirri von, að næsta þing sinni ekki
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frekari kröfum frá lians hendi. Jeg tel líklegt, eftir fyrri franikomu hans að dæma,
að liann geri enn kröfur til skaðabóta.
Þá er lækkun á skrifstofukostnaði
vitamálastjóra. Þetta getur máske tekist,
einkum ef ódýrara húsnæði fæst. En að
hækka þá skrifstofukostnað biskups
jafnframt er hreinasta ,,anomali“. Þegar kol, ljósmeti o. fl. lækkar, þá er þessi
liður hækkaður. Þegar skrifstofukostnaður t. d. landlæknis er ákveðinn „alt
að“ 2000 kr., þá hefði þó átt að hafa
sömu ákvæði um skrifstofukostnað biskups.
Bendi jeg báttv. fjvn. á þetta. ef hún
vildi laga það til 3. nmr.
Þá þykir mjer mjög leitt, að nefndin
vill fella niður fjárveitinguna til rafmagnsveitunnar á Ilólum. Jeg álít. að
þann skóla þyrfti að set.ja í stand. eins
og aðra skóla. Undir 32. lið leggur nefndin til að veita 15000 kr. til bvggingar
barnaskóla. En jeg álít. að þá skóla. sem
fyrir eru, ætti að gera sem fullkomnasta
áður en farið væri að baha nýjum við.
Jeg hefi ekki á móti tillögu nefndarinnar um barnaskólana. en þá ætti nefndin ekki að kippa að sjer hendinni nm
þennan eina búfræðiskóla á Xorðurlandi.
Ilvanneyri hefir þegar fengið rafmagnsveitu. Sanngjarnt er. að Ilólar fái hana
líka. Vil jeg því mælast til þess við háttv.
fjvn., að hún leyfi þessari fjárveitingu að
standa.
Brtt. einstakra þingmanna koma mjer
ekki við, og skal jeg þá heldur ekki tala
um þær.

Halldór Steinsson: Það þykir hlýða. að
minst sje á brtt. þær. sem hafa í för með
sjer útgjöld fyrir ríkissjóð, hversu smáar
sem þær eru.
Jeg befi komið fram með eina brtt.. á

þskj. 482, um að Staðars'veit sjeu veittar
200 kr. til læknisvitjunar.
Eins og liv. deild er kunnugt, þá hefi
jcg oft flutt áður fyr frumvarp til laga
um að gera Hnappadalssýslu að sjálfstæðu
laJcnishjeraði. þó ekki fengi fram að ganga.
Þetta var nú ekki flutt á síðasta þingi,
þó ekki væri það látið ógert af því, að
þörfin væri minni nje kröfur um það. Það
var þröngur fjárhagur ríkissjóðs, sem olli
því.
En til að bæta nokkuð úr erfiðleikum
hjeraðsins, ]>á voru veittar 200 krónur til
læknisvitjunar þremur hreppur sýslunnar.
En Staðarsveit var skilin eftir.
Allir þessir 4 hreppar eiga jafnerfiða
aðstöðu til kvknisvitjana. Fróðárheiði liggur milli Staðarsveitar og Ólafsvíkur. Er
hún oft illfær á vetrum. Það hefir jafnvel
komið oftar fyrir en einu sinni í minni
læknistíð. að ekki hefir náðst í lækni vegna
þess. að heiðin hefir verið ófær, og þá
til óbivtanlegs tjóns fyrir hlutaðeigendur.
Þetta er sanngii niskrafa og í samræmi
við ýmsa aðra hreppa, sem hafa fengið
samskonar styrk. Vona jeg því. að hún nái
fram að ganga.
En fyrst jeg stóð upp, verð jeg aö
minnast á 4. brtt. fjvn.. á þskj. 458, um
að fella niður fjárveitingu til aðstoðarlæknis á ísafirði. Jeg varð satt að segja
forviða. þegar jeg sá, að nefndin hafði
lagst á þennan mann. Þessi fjárveiting
sainkvæmt lögum frá 1907, sem enn eru
í gilcli. Og þótt fjárveitingin hafi fallið
niður á Akureyri, þá er því ekki saman
að jafna. því það er af því, að aðstoðarlæknirinn. sem þar var. vildi hana ekki.
Ilún hefir heldur ekki verið afnumin með
lögum þar.
Jeg hygg mi lielst. að hv. fjvn. hafi
ekki munað eftir þessum lögum, svo að
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það sje af vanþekkingu, en ekki hlutdrægni, að þessi till. hefir komið fram.
Það væri hart fyrir starfsmenn landsins,
ef þeir þyrftu að liöfða mál gegn því opinbera til þess að fá lögmæltum kröfum
sínum fullnægt.
Þá hefir hv. fjvn. lagt til að fella niður
alla síma, að einum á Austurlandi undanskildum. Þetta er nú ærið liart, því ekki
er margt, sem er nauðsynlegra á þessu
landi en símarnir.
Nefndin hefir gengiö fram hjá áliti og
tillögum landssímastjóra í þessu efni og
einnig landsstjórnar. Landssímastjóri hafði
lagt til, að 4 línur væru látnar ganga fyrir, og er Grundarfjarðarlínan ein af þeim.
Hinar tvær línurnar, sem hv. Nd. bætti
við. Ilraungerði—Ilúsatóftir, sem komst
inn fvrir dugnað eins manns í fjvn. Nd..
og Þorlákshöfn—Selvogur. sem engin meðmæli hafði frá landssímastjóra og á óskiljanlegan liátt var smeygt inn í f.járlögin í Nd. En þótt jeg vilji eigi heiii:
leggja á móti þessum límun, þá stendur
hjer þó misjafnlega á, því hinir voru áður viðurkendir.
Annars sýndist ekki svo mikil haúta á
því að láta þessa síma standa í fjárlögunum, vegna þess, að sú aths. fylgdi, að þeir
væru því aðeins lagðir, að fje væri fyrir
hendi. Og ef nefndin álítur, að ekki verði
fje til þess, verður það enginn fjáraustur.
Þetta er því aðeins sparnaður á pappírnum.
Hv. frsm. (EÁ) sagði, að þessir símar
þyldu vel eins árs bið. Mjer fanst þessi
hv. þm. tala fremur kæruleysislega uni
þetta mál. Jeg get trúað því, að lilutaðeigandi hjeraðshúar líti öðruvísi á málið. Og
ef hjer hefði verið að ræða um símalínu
í kjördæmi hv. frsm. (EÁ). þá get jeg
liugsað, að kveðið hefði við annan tón
hjá honum. Annars vil jeg þakka hæstv.

atvrh. (KIJ) fyrir það, að hann lítur alveg sömu augum á þetta og jeg geri.
Þá er það ljósmæöranámsstyrkurinn. Jeg
held. að hv. fjvn. hafi ekki verið nógu
kunnug málinu og að hún hafi ekki leitað
álits landlæknis, sem þó var sjálfsagt. þar
sem hann var sá maðurinn, sem hafði best
vit á þessu. Þetta var rannsakað nákvæmlega 1911. og landlæknir skrifaði þá bók
uin rannsóknirnar. Niðurstaðan varð, að
12 stúlkur þyrftu að læra á ári að meðaltali. 1912 voru svo samin lög nro yfirsetukvennaskólann. Var þeim þar ætlaður
45 kr. námsstyrkur hverri á mánuði. En
sú upplnæð var fyrir stríðið tiltölulega
hærri en sá námsstyrkur. sem þær liafa
nú. Þegar dýrtíðin óx á stríðsárunum.
gátu yfirsetukonur ekki fremur en aðrir
starfsmenn lifað á síniun lágu launum, og
afleiðingin var sú. að þær sögðu af sjer
hópum saman. og er nú ekla á þeim alstaðar á landinu. Þess vegna er það, að nú
ínegir ekki að útskrifa 12 námsmeyjar á
ári. Nú ern 17 í skólanum og allar pantaðar fyrirfram. Dvalarkostnaður námsmeyjanna hjer í Revkjavík liefir komist
hæst upp í 150 kr. á mánuði, en fer nú
lakkandi og mun nú vera 110—120 krónur mánaðarlega.
Jeg held þess vegna. að ekki komi til
mála annað en að láta styrk þann. sem
Nd. samþykti. halda sjer. 7 þús. kr. er síst
of mikið. og það þýðir ekki að áætla þessa
upphæð lægri. því við getum ekki verið
án yfirsetukvenna. Það nær engri átt að
hnitmiða upphæðina við einhvern ákvðinn nemendafjölda.

Ingibjörg H. Bjamason: Jeg vildi leyfa
mjer að gera nokkrar athugasemdir út af
ummælum háttv. þm. Snæf. (HSt) um
yfirsetukvennanemendur. Þegar þetta mál
var til mcðferðar í fjárveitinganefnd, átti
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jeg tal við eina vfirsetukonu lijer í bæ.
sem hefir verið kennari við yfirsetukvennaskólann og haft flesta nemendur með sjer
í „praksis“. Hún gaf mjer ýmsar upplýsingar, og ætla jeg hjer að rekja þær lauslega. Hún sagði, að í ár hefðu verið 17
nemendur á skólanum, og námstíminn er
6 mánuðir, talið frá 1. október. Xú er í
ráði að auka 1 mánuði við skólaárið, og
hefir það vitanlega aukin útgjöld í för
með sjer. Jeg spurði hana, hvað hver
stúlka fengi háan styrk mánaðarlega, og
svaraði hún á þá leið. að þegar hæsti
styrkur hefði verið veittur, hefði hann
numið 150 kr. á mánuði, en nú í ár liefði
hann ekki verið nema 120 kr. Þá spurði
jeg hana, hvort hún áliti, að 16—18 nemendur þyrftu árlega að sækja skólann, til
þess að fullnægja eftirspurninni. Ilún
kvað 10—12 nemendur kappnóg, því að
af öllum þeim fjölda, sem útskrifaðist frá
skólanum, væru tiltölulega margar, sem
aldrei tækju lijerað. Annars áleit þessi yfirsetukona, að besta fyrirkomulagið væri
það, að nemendurnir væru styrktir að
einhverju leyti af hjeruðunum og væru
uin leið skvldaðir til að fara í hjeruðin
síðar, að afloknu náini. En þetta skilyrði
og fleiri, sem hún benti mjer á, eru í
raun og veru ekki til umræðu nú, en þó
eru þau fullkomlega þess verð, að þeim
sje gaumur gefinn.
Það sæti illa á mjer að amast við því.
að veittur sje styrkur til mentunar kvenna.
því vissulega er ekki of mikið til þess lagt
af almannafje, en hjer stendur svo sjerstaklega á. að aðsókn að þessum skóla hefir verið of mikil. samanborið við eftirspurnina, og þær stúlkur. sem þaðan hafa
komið, hafa ekki horfið að þeim starfa.
sem þær hafa verið styrktar til. L.jósmóðir sú. sem .ieg talaði um áðan. og sem
Alþt. 1923, B. (35. lÖgrgjafarþing;).

jeg get nafngreint, ef þess er krafist,
sagði mjer, að hún vissi um 10—20 nemendur. sem liefðu útskrifast, en aldrei tekið hjerað. Þegar alt þetta er athugað,virðist óþarfi að eyða f je landsinsum of í þessa
fræðslu, þegar nóg er til af konum, sem
mentaðar eru í þessari grein. Þetta vil
jeg taka fram vegna þess, að dregið var
í efa, að till. nefndarinnar væru rjettmætar í þessu efni.
Áður en jeg sest niður vil jeg geta
þess, þó að það komi ekki fjárhagsatriðinu við. að þessi sama kona áleit, að aldurstakmarkið yrði að vera liærra, því að
þetta nám hafa stundað 18—19 ára gamlar stúlkur, en það eru of ungir nemendur. Hún gat þess líka, að ekki virtist vera
ekla á yfirsetukonum eins og nú stæðu
sakir.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg á nokkrar brtt. með öðrum og þykir því tilhlýðilegt, að jeg segi örfá orð. A þskj. 482 á
jeg till. um að færa fjárveitingu til embættiseftirlitsferða úr 5 þús. kr. niður í
3 þús. kr. Þetta er áætlunarupphæð, en
reynslan er sú, að slíkar uppliæðir eru
oftast notaðar allar. Það er því heppilegra að hafa upphæðirnar heldur lægri,
til þess að hvetja menn ekki til skemtiferða. en liins vegar getur stjórnin altaf
veitt fje til eftirlitsferða, ef þess er þörf.
Jeg býst því við. að till. verði tekið vel.
Þá á jeg brtt. um styrk til 2 hreppa til
læknisvitjana. Jeg hefi athugað aðstöðu
þessara hreppa með tilliti til annara
hreppa. sem njóta slíks stvrks. og eru þeir
ekki betur stæðir. því aö þarna hamla
stór vötn, sem geta oft valdið miklum töfum. sjerstaklega að vetrarlagi. Jeg býst
við. að þessi styrkur nægöi aðeins til
65

1027

Lagafrumvöip samþykt.

1028

Fjárlög 1924 (2. nmr. í Ed).

tveggja vetrarferöa, og er það ekki til
mikils mælst.
Þá á jeg till. með háttv. 2. þm. G.-K.
(BK) um styrk til Sigvalda læknis Kaldalóns. Hann hefir verið viðurkendur af
þinginu í aukafjárlögum, og þar sem það
ei fyrirsjáanlegt, að liaun verður óvinnufær líka þetta ár, er ekki nema sanngjarnt.
aö hann haldi þeim styrk. Annars býst
jeg við, að háttv. 2. þm. G.-K. (BK) tali
ef til vill nánara um þetta atriði.
En fyrst jeg stóð. upp á annað borð.
ætla jeg aö víkja nokkrum orðum að brtt.
nefndarinnar. Jeg get verið stuttoröur.
því aðrir liafa tekið margt það fram, sem
jeg vildi sagt hafa.
Jeg get ekki fallist á till. um aðstoðarlakninn á Isafirði. Þaö emba'tti er enn
þá í lögum um skipun læknishjeraöa, og
væri það alveg nýtt hjer á landi að leggja
á menn embættisskyldur, án þess að nokkur rjettindi kæmu í móti. Maðurinn hefir ekki sagt lausu embættinu, og því engin
ástæða til að lirekja hann frá því. Það er
engin sanngirni í því. og jeg mun því
greiöa atkvæöi á móti till.
Þá liefir nefndin viljað ba'ta launakjör
símanieyja. og jeg er því alveg sammála.
en hins vegar hefir hún slept öðrum lágt
launúðum starfsmönnum símans, sem virðast þó hafa fult eins mikla þörf fyrir
launahækkun. I’t af þessu liefir borist
brjef frá einum slíkum starfsmanni. sem
er nauðulega staddur og virðist eiga viö
mjög ófullnægjandi launakjör að búa. Svo
mun ástatt um fleiri starfsmenn símans.
og va*ri full ástæða til að gera þeim ei
liverja úrlausn.
Jeg vil ekki tala mikið um yfirsetukvennaskólann. því að mikið hefir verið
um hann rætt. Iláttv. G. landsk. þm. (III-

B) hafði þar margt eftir einni yfirsetukonu hjer í bæ, og bar það yfirleitt saman við þær upplýsingar, sem ieg hefi fengiö, en þó ber henni ekki sanian við álit
lancllæknis um þörfina, og verð jeg að
taka hann trúanlegri. Landlæknir tahli
1912. að þá hefðu þurft að læra milli 10
og 12 á ári, til þess að fullnægja eftirspurninni, en á stríðsárunum liafa margar yfirgefið embætti sitt, vegna ljelegra
launakjara, og enn er ekki fylt í þ
skörö. Það er því ógerningur að takmarka
ncmendatöluna við 12 á ári. Apnars líst
mjer vel á það, að lijeruðin legöu eitthvað
fram í þessu efni, ef þaö yrði til þess, að
nemendumir færu þangað heldur að afloknu námi; en um slíkt verður ekki að
ræða nú, en það má taka það til athugunar síðar.
Mjer þykir undarlegt, aö skrifstol
kostnaður er sumstaðar lækkaður. en
hækkaður á öðrum stöðum. Jeg skil ekki
það samræmi.
Jeg kann ekki við aö skamma nefndina
lengur. því ýmislegt hefir hún vel gert, og
skal jeg þar nefna styrk til barnaskó’ ■
bygsúnga utan kaupstaöa. Þessi styrkur
stóð í fjárlögum 1922, en stjórnin neitaði
að greiða bann og bar fyrir sig glundroða þann. sein væri í öllum skólamálum
landsins. Þetta er orðið svo gamalt, aÖ
ekki þýöir að skamma stjórnina fyrir það.
en nú er vel. að styrkurinn er kominn í
fjárlögin aftur. Og svo jeg vitni í sjálfan
mig. þá gat jeg þess í fvrra, þegar jeg
var að berjast fyrir þessum styrk, að það
hcföi verið fariö öfugt að í kenslumálunum, að stofna fyrst kennaraembætti án
þcss að hafa nokkurt liúsnæði til þess aö
not yrði að kenslukröftum þeirra. Það
verður aö sjá um, að heilsa og líf barn-
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anna sje ekki í veði vegna ljelegra liúsa
kvnna, og góður kennari getur ekki' notið
sín í ljelegum og köldum húsakynnum.

Sigurður Hjörleifsson Kvaran: Jeg
ætla ekki að þreyta deildina meö langri
ræðu. Jeg vil fvrst minnast á till. um. aS
stjórnin útvegi markaðsskýrslur, og líst
mjer vel á þaS. En til þess að þetta geti
komið að sæmilegum notum, verður að sjá
um, að skýrslurnar komist fít um landiS.
Þá er aðstoðarlæknirinn á ísafirði. Jeg
lield, að kent bafi misskilnings í umr. um
þetta mál. ÞaS liefir verið boriS saman
við aðstoðarlækninn á Akureyri, en það
er ekki fullkomlega sambærilegt. Sá maður, sem hafði það embætti á bendi, sagði
því af sjer áSur en launalögin voru sett
1919, og hef'ir ekki verið skipað í það síðan. En aðstoSarlæknirinn á ísafirði befir
ekki sagt embættinu af sjer, og jeg efa ;t
um, að bægt sje að hrekja bann frá því
nauðugan.
Jeg er nefndinni þakklátur fyrir till.
um barnaskóla utan kaupstaða og vona, að
bún verði samþykt, en jeg sje ekki ástæðu
til að ræða liana frekar, enda býst j-u
ekki viö, að menn sjeu benni mótfallnir
lijer í deildinni.
Það befir verið radt hjer mikið um yfirsetukvennaskólann og sá misskilningur
liefir komið fram, aö ekki þurfi nema 10
—12 nemendur að útskrifast á ári. En
þes.s ber aö gæta. aS yfirsetukonur eru svo
illa launaðar, að þær baldast mjög illa
í embættum sínum og sækja í burtu, þegar
er þeim býðst eitthvað betra. Það er
því ótiltækilegt að takmarka töluna, því
ekla er talsverð og auk þess væri gott aö
geta losnað við margar af eldri yfirsetukonunum, sem ekki eru starfi sínu vaxnar.

Þá vil jeg mæla með till. minni um styrk
til Lárusar Bjarnasonar kennara á Akurcyri. 2500 kr., til þess að semja kenslubók
fyrir gagnfræðaskóla í eðlis- og efnafræði.
Þessi maöur liefir próf frá kennaraháskóla
í Kaupmannahöfn og fjekk vottorð fyrir
..overordentlig Flid og Fremskridt“ og er
bann talinn ágætlega að sjer af öllum
þeim, sem til þekkja. En bann er mjög
samviskusamur og telur sig ekki geta samið þessa bók eins vel eins og hann vill,
nema liann geti farið utan og aflað sjer
frekari fræðslu. Við eigum nú enga notbæfa bók í þessum efnum, og má það undarlegt lieita. því frekar öðrum þurfum
vjer íslendingar að berjast við náttúruna,
og þekking í t. d. raffræði og aflfræði er
okkur ómissandi. Jeg vona, að báttv. deild
fallist á till. Jeg liefi heyrt það, að nefndin vilji sinna þessu aS nokkru leyti, en
telji sjer ekki fært að fara eins langt og
jeg vil. Jeg er náttúrlega nefndinni þakklátur fyrir það. þó að lieldur befði jeg
kosið. að liún liefði getað fallist á till.
mína.

Ingibjörg H. Bjarnason: Jeg þarf ekki
aö deila mikið á báttv. 2. þm. Rang. (ClGuðf). því okkur bar ekki svo mikið á
milli. Jeg gladdist af því, að hann var
mjer sammála um. að einhver takmörk eða
skilyrði þyrfti aö setja til þess, að styrkurinn kæmi að tilætluðum notum.
Þá sný jeg mjer að liáttv. 2. þm. S.-M.
(SIIK). Ilann vildi ekki takmarka töluna
vegna þess, hve yfirsetukonur væru lausar í sessi, og þyrfti því altaf að fylla í
þau skörð. Það mun vera rjett. að þær
baldast beldur illa í embættum sínum,
vesma þess bve þeim er illa launað. eins
og báttv. þm. íSIIK) benti á. En við því
65*
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er aðeins eitt ráð : Að launa þeim betur.
Fyr verður ekki ráðin bót á þessu, þvi
það er ekki ráðið að útskrifa óþarflegan
fjölda frá skólanum, sem svo aldrei fer í
nein embætti. En þá yrði þessu máli ráðið til góðra lykta, ef launakjörin yrðu
bætt: ef lijeruðin styrktu nemendurna
sjálf að einhverju levti og sjeð væri um.
að þ;vr færu í þau lijeruð. sem þær væru
ákveðnar í. þegar þær kæmu í skólann

Halldór Steinsson: -Teg ætla að gera
örfáar athugasemdir út af fyrri ræðu hv.
G. landsk. þm. (IHB). Hún liefir vitnaö
í álit einnar ljósmóður hjer í bænum. og
þó að það sje merk kona, þá kemur ekki
til mála ab meta meira skoðanir hennar í
þessum efnum en skoðanir landlæknis, sem
hefir verið vörður lieilbrigðismálanna í
þessu landi um langt skeið. Hann heldur
því fram, að ntá þurfi meira en 12 nemendur á ári, og jeg hefi sýnt fram á það
og það er vitanlegt öllum, sem þessu máli
eru kunnugir, að 12 nemendur eru ekki
nægilegir. Xú er ekla á yfirsetukonum, og
þessi nemendafjöldi getur ekki fylt þau
skörð. Það má benda á. að síðustu ár liafa
verið fleiri í skólanum, en það hefir ekki
lieldur reynst nægilegt.
Þá var háttv. þm. (IIIB) að tala um.
að nemendur ættu að hafa styrk úr hjeruðþuium. en það er vitanlegt. að það hefa
þær. Þær verða að leggja fram talsvert
fje auk námsstyrksins; hvernig ættu þær
annars að geta lifað hjer í Reykjavík?
I þriðja lagi hjelt sami hv. þm. (IHBi
því fram. að setja yrði þeim það skilyrði,
er nytu styrks þessa. að þær tækju að sjer
yfirsetukvennastarf að afloknu námi. Þetta
kann að vera mjög a’skilegt. og þaúti mjer
vænt um. ef bent væri á leið. sem fær
væri til að tryggja þetta skilyrði.

Það er alkunnugt, að fjöldi fólks. sem
notið hefir svipaðs námsstyrks, hefir hlaupið með hann til útlanda og jafnvel aldrei
gefið sig að því námi. sem styrkurinn var
veittur til, — hvað þá heldur orðið starfsfólk þjóðarinnar í þeirri grein. Jeg get
t. d. nefnt hjiákrunarkonur. Það mun
standa næst því. er hjer um ræðir.
Eins er óhugsandi að setja þeim, er
nema vilja yfirsetukvennafræði, svo harða
kosti. Gæti það og leitt til þess, að enginn
fengist til þess að nema. þessa grein, }»ví
engin glæsileg embætti bíða yfirsetukvenna
að afloknu námi.
Aðalatriðið er, að við þurfiun að styrkja
nógu margar stúlkur til náms í þessari
giein, til þess að bætt verði úr þörf þeirri,
sem nú er á yfirsetukonum.

Forsætisráðherra (SE): Jeg gleymdi
áðan að minnast á 7. brtt. hv. fjvn., um
að fella niður styrkinn til Kristjáns Jónassonar í Borgarnesi. Það er alveg rjett
hjá hv. frsm. (EA), að maður þessi á
enga lagalega kröfu á hendur ríkissjóði.
En það vakti fyrir háttv. Xd., aö hann
varö fyrir miklu tjóni vegna þessa taugaveika sjúklings, sem lá á heiinili hans.
Mun atvinna hans sem gestgjafa hafa
eyðilagst að miklu leyti um mjög langan
tíma.
Til viðbótar því. sem jeg sagði í fvrri
ræðu minni um 4. brtt. hv. fjvn., skal
jeg taka það fram. að samkvæmt lögiun
um skipun læknishjeraða. frá 16. nóv.
1907. 2. gr.. er beinlínis kveðið svo á. að
bessí aðstoðarlæknir skuli skipaður, og
verður það ákvæði ekki upphafið ineð því
að fella niður styrk þennan í fjárlögum.
Kæmi þá til greina 3. gr. nefndra laga og
yrði samkvæmt henni að greiða þessum
aðstoðarlækni 800 kr. á ári. en samkvaunt
beirri grein voru laun hjeraðslækna 1500
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kr. árlega. Hefir jafnan verið álitið, að
þessu sam^ lilutfalli bæri að halda. aðstoðarlæknirinn liefði sem na*st helmingi
minni laun en lijeraðslækniiinn. og var
sú uppliæð tekin í fjárlagafrv.
I’að hefir mikið verið rætt um yfirsetukvennaskólann. Jeg þykist vita, að liáttv.
6. landsk. þm. (IHB) hefir það rjett eftir
hinni mætu ljósmóður, er hann nefndi í
ræðu sinni, að yfirsetukonur væru nógu
margar í landinu. En jeg vil geta liins,
að í gær átti jeg einmitt tal um þetta efni
við landlækni, og hann taldi eklu á yfirsetukonum, og þess vegna óskaði hann,
að tala námsineyja við skólann væri ekki
takmörkuð fyrst um sinn. Þessar umsagnir standa hvor á móti annari, en fara
verður eftir því, sem landlæknir segir í
þessum efnum.

Jónas Jónsson: Jeg ætla fyrst að fara
nokkrum orðum um störf fjvn. Ed., þar
eð orkað hefir tvímælis um till. hennar, t.
d. að fella niður síma- og loftskeytastöðvaliðina, samanber brtt. fjvn. 8.—15. Þessar
brtt. eru að nokkru leyti hæstv. stjórn að
kenna. Unimæli hennar við nefndina voru
í þá átt, að lítið mundi liægt af þessu að
gera á næsta ári, vegna fjárskorts. Ef því
símarnir eru látnir standa, þá hefir það
fyrst og fremst þann ókost, að það vekur
tálvonir þeirra, sem eiga að njóta þeirra.
I öðru lagi vekja fjárlög með tekjuhalla
altaf megna óánægju. Og inargir álíta, að
tekjulialli sje, enda þótt sum útgjöldin
sjeu bundin því skilyrði, að fje sje fyrir
hendi, eins og hjer er gert. En vitanlega
er þetta ekki allskostar rjett.
Þegar til orða kom að fullgera Kleppsspítala, var stjórnin mjög hikandi, vegna
fjárskorts. Ytti nefndin mjög undir hana
að ljúka við spítalann öðru fremur.

Tilraunir nefndarinnar fóru því í þá
átt, að reyna að fá fjárlögin til að líta
sæmilega út, og þó jafnframt að herða á
stjórninni að láta ljúka því verki, sem
þjóðin bíður svo mjög eftir: síður að
ráðast í nýjar fiamkvæmdir áður en því
verki er lokið. Það er því langt frá sönnu,
að við nefndarmenn viljum vanrækja allar verklegar framkvæmdir.
Það er t. d. ekki með glöðu geði, að við
viljum ekki veita fje til Sláturfjelags
Suðurlands, til að koma upp sútunarverksmiðju, í þetta sinn.
Ef jeg lifi næsta ár, þá verður injer
ómögulegt að vera á móti slíkri veitingu,
og er ekki óhugsandi, að taka megi hana
upp í fjáraukalög næsta árs, ef fjárhagur
leyfir.
Samt álít jeg gott, að Sláturfjelagið
rannsaki og undirbúi mál þetta eitt ár enn.
Undirbúningurinn virðist enn þá ekki
tæmandi, og væri gott, ef það fengi sjerfræðing til aðstoðar.
Ef þessi liáttv. deild vill setja inn í
fjárlögin þær verklegar framkvæmdir, sem
nefndin liefir lagt til, að frestað vrði, þá
er að sjálfsögðu rjettast að láta þær
fylgjast allar að og ekki draga sumar
þeirra út úr, því í raun og veru eru þær
allar sjálfsagðar, þó að nefndin saú sjer
ekki fært annað en gera þessar brtt. sakir fátæktar ríkissjóðs.
Þá kem jeg að einstökum brtt.
Ilæstv. forsrh. (SE) var ekki ánægður
með að lækka útgjöldin til hagstofunnar.
Fjvn. óskaði að fá nákvæma skýrslu um
þessa stofnun, en fjekk ekki. En víst er
það, að þrettán þúsund krónur til launa
starfsmanna þessarar stofnunar, annara en
þeirra tveggja, sem fá laun sín eftir launalögunum, er býsna há uppliæð. Að vísu
eru störfin umfangsmikil, en hins ber og
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að gæta, að ýinsar aðrar opinberar skrifstofur veröa aö halda fleiri menn en ella.
einmitt vegna skvrslugerða til hagstofunnar. T. d. eykur þaö ekki lítið störf
bæjarfógeta, að senda verður hagstofunni
nákvæmar skýrslur um öll dómsmál. án
þess þó að þær sjeu gefnar út. Væri því
vert að athuga, hvort hagstofan gengi
ekki fullríkt eftir að fá lieimildir, sem
hún hefir ekki starfskrafta til að vinna
úr. en sem altaf er hægt að ganga að hjá
ýmsum öðrum skrifstofum.
Annars er þessi liður, eins og lnestv.
atvrli. (Kl-J) tók fram, aðeins áætlunarliður. en er þó bending til stjórnarmnar
um, hvort ekki muni vera hægt að takmarka að eiuhverju leyti mannahald við
þessa stofnun. Þá má og geta þess, að
töluverð óánægja ríkir um störf hagstofunnar, einkum að því er snertir hversu
skýrslur koma seint frá henni, og því
gagnið að þeim liverfandi. Mun ástandið
í þessum efnum lítið betra en þegar Indriði Einarsson annaðist einn um útgáfu
hagskýrslnanna. auk annara starfa. Þaö
liggur í augum uppi, að eigi verulegt
gagn að verða að hagskýrslum, verða þær
aö koma út jafnóðum, og þyrfti hagstofan því að vera strangari í innheimtu
gagna í þa»r skýrslur. sem hún á annað
borð gefur út. Yerði þessu ekki breytt
til batnaðar, missir hún tilverurjett sinn.
Þá má og beina því til hæstv. stjórnar,
að kunnugt er, að sá maður, er gegnir
fulltrúastörfum í hagstofunni, er kunnur
að því aö vinna tímum sanian við önnur störf, t. d. veitir hann kosningaskrifstofu forstöðu við flestar kosningar o. s.
frv. Veröur manni því á að lialda, að
citthvað af aukamannahaldinu stafi af
því, að ekki sjeu notaðir þeir kraftar.
sem hagstofunni eru beinlínis fengnir.
Hagstofustjórinn sjálfur mun vera mjög

eljusamur og sparsamur maður. En ósannað er, nema hann hefði getað sparað enn
meira starfsmannalialdið. Og það er óviðkunnanlegt, þó það á engan hátt þurfi að
vera ranglega ráðstafað, að margt aðstoðarfólkið eru nákomnir vandamenn hans,
t d. kona hans og aðrir nánir venslamenn.
Þá vil jeg taka undir meö liæstv. atvrh. (KIJ), að kostnaður viö embættisskeyti er óneitanlega mjög mikill, en úr
því verður aðeins bætt með því, að stjórnin skapi þar aðliald, og vænti jeg þess, að
hún geri sitt ítrasta í því efni.
Þaö má að vísu segja, aö innanlands
geri þetta ekki svo mikið til. Gjaldið sje
tekið úr öðrum vasanum og látið í hinn.
Þó er aögætandi, aö embættisskeyti geta
ba-gt frá öðrum skeytum, og þannig rýrt
tekjur ríkissjóðs.
Þá vil jeg minna.st á símana aftur.
Brtt. nefndarinnar stafa af því, eins og
jeg hefi tekið fram, að lienni var ant um
að afgreiða fjárlögin tekjuhallalaus, og
niun hæstv. stjórn vera þar á sama u'ál’.
Xú hafa komið fjölda margar óskir um
nýjar símalínur, og munu fleiri á eftir
fara.
Jeg hygg, að ef þessar brtt. okkar veröa
feldar. þá sje ekki rjett að gera upp á
milli þeirra. Annaöhvort allar eða enga.
Jeg skal til dæinis lýsa yfir fyrir mitt
leyti. og get jeg þar mælt af nokkrum
kunnugleika, að sími að Grundarfirði mun
síst nauðsynlegri en sími aö Húsatóftum.
Suöurlandsláglendið er tiltölulega mjög
símasnautt, en aftur á móti mun Snæfellsnc-ssýsla betur sett í þeim efnum en flest
ar aðrar sýslur, og er það máske dugnaði
þingmanns þeirra Snæfellinga að þakka.
Auk þess eru tiltölulega fá býli í Grund
arfiiði. Yfirleitt hlýtur að leiöa til vandræða, ef gera á upp á milli brtt. nefndarinnar í þessu máli.

i
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í þessu sambandi skal jeg og benda á
það, að ef þeir símar. sem nú eru í fjárlagafrv., verða samþyktir, verður ólijákvæmilegt að sinna bráðlega kröfum um
síma inn Eyjafjörð, og svo upp Fljótsdalshjerað. Það er rangt af þingi og stjórn
aö leggja síma í livert smáþorp. en láta
stór hjeruð vera án hans. Kröfur frá þeim
hjeruðum, sem þannig verða úti. hljóta
að koma, og þingið getur ekki til lengdar
þverskallast við þeiim
Jeg verð að mótmæla þeirri skoðun
hæstv. atvrh. (KIJ), að raflýsing megi til
ab koma á Hóluin, úr því að Iivanneyri
sje búin að fá hana. A8 vísu veit jeg vel,
að það þarf að raflýsa Hóla, en jeg liefði
líka verið á móti því að raflýsa Hvanneyri, ef það heföi staðið til nú. Enn fremur ber að athuga það, að þessi 20 þús.
til rafveitu á Ilólum eru ekki nema Vj
af öllum kostnaðinum.
Þá eru 15000 kr. til barnaskólabygginga. Fvrir hv. fjvn. Nd. lágu margar
kröfur um styrk í þessu skyni, víðs vegar
af landinu. Eru þessi útgjöld óhjákvæmileg aö mínu viti, enda í samræmi við það,
sem varið er til viðhalds prestssetrum.
Þessi upphæð getur hjálpað á niörgum
stöðum — segjum að veittar verði 1000
—2000 kr. í hvern stað — og ver þingið
fvrir frekari styrkbeiðnum. Jeg held því,
að rjett sje að fresta raflýsingunni á Hólum um eitt ár, en bjarga við nokkrum
barnaskólabvggingum, sem ekki er liægt
að lúka við, nema landið hlaupi undir
bagga.
Þá eru örfá orö um aðstóðarlækninn á
ísafirði. Nefndinni var kunnugt, að til
mála gæti komið, að hann ætti kröfu á
liendur ríkissjóði um 700—800 kr. árslaun, en ekki meira. Þess ber nú að gæta,
að á ísafirði er ágætur lijeraðslæknir, og
auk þess er kona hans læknir og mun

vinna með honum án þóknunar úr ríkissjóði. Þá eru og margir fleiri læknar við
Djúpið. Ástæðan fyrir því. að aðstoðarlæknir var skipaður á Isafirði. er því
horfin. Hans er ekki þörf lengur.
Annars má sem best flytja þennan Iækni
til Barðastrandarsýslu, úr því hann hefir
ekki nóg að gera á Isafirði. Virðist lítil
sanngirni í því að ofhlaða sum hjeruð
læknum, en láta önnur vera læknislaus. í
sjálfu sjer er þessi læknir „praktiserandi“,
eins og læknar eru 3 á Akureyri og eitthvað 20 í Reykjavík, og ekki ástæöa til
að launa hann fremur en þá. Það væri
eiginlega mest ástæða til að launa aðstoðarlækni á Akureyri,- því eins og kunnugt
er, þá er Steingrímur Matthíasson hjeraðsheknir þar ágætur skurðlæknir, og hefir því svo mikið að starfa við sjúkralnisið, að hann má illa vera að því aö
sinna ferðalögum út um hjeraðið. Enda
er það annar læknir. sem mest er sóttur
út um lijeraðið, án þess að liann fái til
þess stvrk úr landssjóði. Þessi aðstoðarheknir á Isafirði mætir því vandra-ðum
við samanburð, og virðist alls ekki eiga
meiri rjett til launa en læknarnir á Akureyri og í Reykjavík.

Guðmundur Ólafsson: Jeg á enga brtt.
við íjárlagafrv. í þetta sinn, en fyrst
menn eru farnir að deila um breytingar
við' það, þá vildi jeg þó leggja fáein orð
í belg.
Það liefir mikið verið talað um símana.
Og þó jeg ætli nú ekki beint hð fara að
iasta verk fjvn., þá skil jeg þó ekki í því,
hve mikið kapp hún hefir lagt á að fella
niður fjárveitingarnar til símanna. Það
sýndist þó vera fremur áhættulítið að
láta þá standa með því skilvrði. er fylgdi,
að til þeirra væri því aðeins veitt, að fje
væri fyrir hendi.
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Mjer þótti Iiörö orð háttv. 5. landsk.
þm. ' (JJ) uiii þetta mál. En fjvn. hetir
þó ekki sparað á öllum sviðum. Það þykist sjáanlega hver mestur, sem mest tekur
út úr fjárlagafrv. verklegar framkvæmdir. En sömu menn liafa þó ráð á aö
veita nokkrar þúsundir t il kvers af ýmsnm
einstaklingum, sem styrks leita. Háttv.
fjvn. Xd. þótti víst sæmilega brjóstgóð
við þessa styrkleitendur, en fjvn. Ed. hefir þó reynst enn brjóstbetri, því hún hefir
hadt nokkrum við. Mjer finst háttv
fjvn. þurfa að taka betur fram, hvað
fyrir henni vakir. Mjer finst of mikið
gert að því að stöðva ár eftir ár allar
verklegar framkvæmdir. og að meö þeí
móti miði í raun og veru aftur á hak.
Þá finst mjer of langt gengiö að bera
till. fjvn. um að fella niður símana, eins
og háttv. frsm. (EÁ) óskaði, alla undir
atkva-ði í einu. Hver.s vegna vildi ekki
fjvn. láta hera till. sínar, um 70 aö tölu,
upp allar í einu ? Jeg mótmæli því, að
borin sje nema ein breytingartillaga undir
atkvæði í einu, eins og þingsköp mæla
fyrir. — En hún heldur sennilega, að þær
verði fremur samþyktar allar í einu lieldur en ef borin er upp ein og ein.
IIv. frsm. (EÁ) sagði, að ýmsum myndi
finnast nefndin vera harðhent á verklegum framkvæmdum. En mjer finst hún
fremur vera mjúkhent á þeim, því hún
vill ekkert láta gera. Xefndin hefir þó
máske ekki staðiö ver í stöðu sinni en
vænta mátti á svo stuttum tíma. En mjer
fanst vera ærið liörð orö liáttv. 5. landsk.
þm. um að þeir, sem ekki væru sammála
gerðum nefndarinnar, tækju þá á sig áhyrgðina á því. Já, jeg held jeg þori nú
vel að taka á mig ábyrgðina á því,
þó tveir til þrír símar yrðu samþyktir meö áðurgreindu skilyrði. Jeg liefi
sjálfsagt einhvern tíma verið með í því.

sem lakara er. Mjer finst sumt ekki þarfara, sem nefndin vill veita fje til. T. d.
girðing kringum kennaraskólalóðina. Um
liana hefir nú verið talað, en þaö hefir
ekki sannfært mig. Ef girðingin á aö vera
til þess að verja vatni að renna inn í
skólann, þá þyrfti hún senniléga að vera
vatnsheld. (EA: Það á að vera steingiröing). Ilún þyrfti þá líklega að ná yfir
húsiö, svo að liún verji að gagni. Mjer
finst jnnndi mega veita vatninu frá. En
þessi skólalóð sýnist mjer ekki svo fallegur staður, aö miklu fje sje kostandi til að
verja hana.
Mjer finst rjett að veita utanfararstyrk
til kennara. Þetta er fjölmenn stjett og
þarf aö vera sem best ment, Það er ein
sparnaðarráðstöfun, sem ekki er góð, aö
ekkert fje hefir verið veitt til bamaskólabygginga. Ur þessu vill hv. fjvn. bæta og
leggur til, að til þessa sjeu veittar 15000
kr. á ári, og er jeg henni þakklátur fyrir
það. Þetta komst inn í fyrra, en er ófært
að svo standi lengur. Húsrúm til kenslu er
víða slæmt. og það hefir shi'in áhrif fyrir
hjeruðin, ef enginn styrkur er veittur.
Þennan styrk má ekki miða viö það, sem
veitt er til hygginga á prestssetrum. Þau
eru eldri og færri en barnakensluhjeruðin. sem eru nýlega stofnuð og þar af leiðandi oröið að byggja frá grunni.
Mjer þótti meiia ganian en gagn að
hlusta á ræður hv. þm. um yfirsetukonurnar. Jeg sje ekki vel, hvernig á að
tryggja það, að þær verði fastar í sessi.
Það er rjett, að það þarf að stvrkja þær
til námsins. en þó þeim væru settir skdrnálai, þá mundi það verða svo, aö þær
samviskusamari mundu byrja, en svo
máske vera farnar eftir 2—3 ár. Reynslan
liefir sýnt, að slík skilyrði reynast ekki
haldgóð. Mai'gir liafa t. d. fengið styrk
til utanfarar í ákveðnum tilgangi, með
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settum skilyrðum, en á efndunum lield jeg
a5 liafi orðið hálfgerðar Ilálfdanarheimtur. Það er ekki álitleg braut að tala um
sparnað og láta liann lenda mest á þeim
liðum, sem síst má án vera, Og jeg lield
nú, að líkur sjeu til, að því meira sem
veitt væri til síma nú, því niinna yrði af
ýmsu ónauðsynlegu í fjáraukalögum næst.
Því altaf er lögö áhersla á, að ekki verði
afgangur af tekjunum.

Frsm. (Einar Ámason): Umr. getur
að mestu verið lokiö frá minni hálfu IIv.
o.landsk.þm. (JJ) tók margt fram af því,
sein svara þurfti. Jeg vil þó minnast á fáein atriði. Það er þá fyrst aöstoðarlæknirinn á Isafirði. Ilæstv. forsrh. (SE) og
allir læknar deildarinnar hafa tekið til
máls um það og telja till. nefndarinnar
varla frambærilegar. En það einkennilega
er þó, að enginn hefir haldið því fram. að
nokkur þörf sje á þessu aðstoðarheknisembætti. Það virðist því bara eiga að
halda starfinu til að geta launað manninn. En það er rangt aö halda starfi á
þennan liátt. Ætti því brtt. að ná samþykki. Jeg skal ekki dæma um það, livort
þessi læknir gæti fengið sjer dæmda þessa
upphæð með lögsókn. Tel það þó vafasamt.
Auðvitað ber honum engin skylda til að
halda þessu starfi áfram launalaust. Enda
skildist mjer á hæstv. forsrh., að hann
mundi geta fengið annað embætti, þar sem
hann væri orðinn reyndur og gamall
læknir.
Þá eru símarnir. Hv. þm. Snæf. (HSt)
tók harðast á nefndinni fyrir það, að liún
hefði gengið fram hjá landssímastjóra og
landsstjórn með till. sínar. En þetta eru
engin undur. Það er þingið, sem ræður
fjárveitingum til síma, en ekki landssíma
stjóri. Ilitt er vitanlega sjálfsagt, að ef
Alþt. 1923, B. (36. löggjaíarþlngr).

eitthvað á að framkvæma, þá á að leita
ráða hjá þeim, er liafa eiga framkvæmdiraar á hendi; lengra nær þeirra valdsvið
ekki. Fjvn. var því í síntun frdla rjetti,
þó luín leitaði ekki ráða lijá landssímastjóra.
Þá talaði hv. þm. Snæf. (HSt) um, að
engin liætta hefði verið að láta símana
standa vegna þeirrar athugasemdar, sem
fvlgdi, að þeir yrðu ekki lagðir, ef ekki
væri fje fyrir hendi. Nefndin vildi því
bara sýnast með þessu. En jeg álít hitt
ekki síður að sýnast, að liafá það í fjárlögiun, sem engin von er um, að verði
lnegt að framkvæma. Fjvn. álítur, að ekkert sje unniö við J>að, þó þingmenn komi
lieim með þær fjaðrir í hatti sínum, sem
eru einskis virði.
Sami hv. þin. (HSt) sagði, að ef kjördæmi frsm. hefði átt von á símalínu, þá
Iiefði kveðið við annan tón. Mjer þótti
vænt um, að hv. þm. sagði þetta, því það
gefur mjer tækifæri til að minna á það, að
fyrirliugaðar símalagningar í Eyjafirði
eru komnar inn í símalögin. Þetta hjerað
hefir sama rjett og aðrir til síma, og er
síst símaríkara en sumar aðrar bvgðir, sem
nú standa í frv. Innfjörðurinn hefir engan síma og ekki heldur Oxnadalur og
Hörgárdalur í Eyjafjarðarsýslu. Enda
tók jeg það fram í fjvn., að ef þessar línur stæðu, þá ætti líka að taka þessar línur í Eyjafirði upp. Jeg get svo að öðru
leyti skírskotað til þess, sem hv. 5. landsk.
þm. (JJ) sagði um þetta atriði, og um
það, sem hæstv. atvrh. (KIJ) sagði um
rjettmæti þeirrar símalínu, sem nefndin
leggur til að gangi fram.
Þá er 3. atriðið, sem er vfirsetukvennamálið. Hv. 6. landsk. þm. (IHB) hefir nú
skýrt þaö mál svo vel, að jeg þarf lítið að
fara út í það. Hvort 12 lærlingar á ári
66
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er hæfileg tala eða ekki. skal jeg ekki
dæma um. Má vera. að 12 sje of lág tala.
En því, sem nefndin leggur til, að hámarksstyrkur sje 500 kr. til liverrar. vill
hún slá föstu. og eins að þessi upphæð sje
ekki áætlunarupphæð. I landsreikningunum sjest, að sum árin hefir þessi upphæð
komist upp í 10-20 þús.kr. Nefndinvillslá
föstu, að kenslan standi í 6 mánuði, eins
og gert er ráð fyrir í lögunum, þó það
hafi í framkvæmdinni orðið 7 mánuðir.
En 500 kr. í 6 mánuði er sem næst því
að vera lielmingi meiri styrkur en ráð er
fyrir gert í lögunum, sem var 45 kr. á
ínánuði, eins og liæstv. forsrli. '(SE) liefir
skýrt frá.
Þá skal jeg í fám orðum minnast á
brtt. einstakra þm., á þskj. 482, og skýra
afstöðu nefndarinnar til þeirra.
Nefndin getur ekki fallist á 1. brtt.
ITún vill ekki láta það koma fram, að
dregið sje úr eftiiliti með embættismönnum, nje að þeir geti komið við vanrækslu
vegna eftirlitsleysis. Þetta er líka áætlunarupphæð, svo það skiftir ekki verulega
máli, hvort henni er breytt eða ekki.
Þá er 2. og 3. till. á sama þskj. Nefndin hefir á hvoruga þeirra getað fallist.
Þessar sveitir hafa fengið síma. og álítnr
nefndin, að þær eigi ekkert erfiðari aðstöðu til læknisvitjana en ýmsar aðrar
sveitir landsins. Nefndin lítur jafnvel svo
á, að þegar hafi verið of langt gengið í
þessu efni. Vill nefndin taka það atriði til
nánari athugunar til 3. umr. Ef þessir
hreppar ættu að fá þennan styrk, þá gætu
flestir hreppar landsins krafist hans með
sama rjetti. (HSt: En þeir sem eru fyrirl). Nefndin vill gjarnan fækka þeim.
Þá er 4. brtt., frá hv. 2. þm. Rang. (GGuðf) og hv. 2. þm. G.-K. (BK). Nefndin er meðmælt því, ab liún verði samþykt.
Þá er 5. brtt., frá hv. 2. þm. S.-M. (S-

HK). Nefndin hefir ekki treyst sjer til
að mæla með svo háum styrk. En jeg g.‘t
lofað fyrir hönd fjvn., aö hún muni fylgja
svo sem 1500 kr. styrk í þessu skyni. ef
hv. þm. vill taka brtt. sína aftur við þessa
umræðu.
ATKVGK. um 1,—14. gr.
1. gr. samþ. með 14 atkv.
2. —5. gr. samþ. í e. hlj.
6.—9. gr. samþ. í e. hlj.
Brtt. 458,1 samþ. með 8:3 atkv.
10. gr., svo breytt, samþ. með 14 atkv.
Brtt. 458.2 samþ. nieð 9: 2 atkv.
— 458,3 samþ. með 10 slilj. atkv.
— 482,1 feld með 8:2 atkv.
11. gr., svo breytt, samþ. í e. hlj.
Brtt. 482,11 tekin aftur.
— 482,111 tekin aftur.
— 458,4 feld með 10:4 atkv., að viöliöfðu nafnakalli, og sögðu
jft: S.J, EÁ, GÓ, JJ.
nri: KE, SE, SIIK, BK, GGnðf, HSn,
IHB, JóhJóh, JM, HSt.
Brtt 458,5 feld með 7:7 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
,/'á: HSn, IIIB, JJ, SIIK, SJ, EÁ, GGuðf.
nri: JóhJóh. JM, KE, SE, BK, GÓ HSt.
Brtt. 458,6 samþ. með 9:1 atkv.
— 458,7 samþ. ineð 9: 4 atkv.
— 482,IV samþ. með 11 shlj. atkv.
12. gr., svo breytt. samþ. með 12 slilj.
atkv.
Brtt. 458,8 feld með 8:4 atkv.
— 458,9 feld með 8:5 atkv.
— 458,10 samþ. meb 8: 3 atkv.
— 458,11 samþ. með 8:3 atkv
— 458,12 feld með 7:7 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jn: SE, EÁ, GGuðf, HSn, IHB, JóliJóh, JJ.
nei: SHK, SJ, BK. GÓ, JM, KE, HSt.
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Brtt.
—
—
—
—
—
13.
atkv.
Brtt.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
14.
atkv.

458.13 feld með 7 : 6 atkv.
458,14 samþ. með 8 :4 atkv.
458,15 tekin aftur.
458,16 feld með 7: 7 atkv.
458,17 samþ. með 10 slilj. atkv.
458,18 samþ. með 10 :1 atkv.
gr., svo breytt, samþ. með 13 :1
458,19 samþ. með 9 :1 atkv.
458,20 samþ. með 12 sblj. atkv.
458,21 samþ. með 12 shlj. atkv.
458,22 samþ. með 10 :2 atkv.
45S,23 samþ. með 9 : 3 atkv.
458,24 samþ. með 10 shlj. atkv.
458.25 samþ. með 12 slilj. atkv.
458,26 samþ. meö 10 slilj. atkv.
45S.27 samþ. með 8 : 3 atkv.
458,28 feld með 8 : 6 atkv.
458,29 samþ. með 11 shlj. atkv.
458,30 samþ. með 12 shlj. atkv.
458,31 samþ. með 10 :2 atkv.
458,32a samþ. í e. hlj.
458,32b samþ. í e. hlj.
458,33 samþ. án atkvgr.
458,34 samþ. í e. hlj.
482,V tekin aftur.
458,35 samþ. með 12 shlj. atkv.
srr., svo breytt, samþ.. með 13 shlj.

Frsm. (Einar Ámason): Fjárveitinganefnd hefir gert nokkrar breytingar við
þennan kafla fjárlaganna. Það er þá fyrst
um handritaskrá Landsbókasafnsins. Xefndin leggur til, að styrkurinn sje hækkaður
um 500 kr. Sá, sem hefir haft þetta verk
á hendi, það er próf. Páll E. Ólason, hefir sýnt lofsverðan áhuga og dugnað við
það starf. Xefndin vill því ekki. að hann
leggi starfið frá sjer, þar sem ekki er
völ á hæfari eða jafnhæfum manni í hans
stað. Meiri hluti nefndarinnar leggur til,

að laun aðstoðarkvenna við Þjóðmenjasafnið sjeu færð upp úr 1800 kr. í 2400 kr;
þær eru nú 4, og myndu því fá 600 kr.
liver. Það liefir komið til þingsins sjerstök
málaleitun frá Bókasafni Austurlands, um
að hækkaður yrði styrkurinn til kaupstaðabókasafna. Xefndinhefir viljað verða
við þeirri beiðni, þar sem komið hefir í
ljós, að Seyðisfjarðarkaupstaður og Múlasýslur ætla að leggja fram allríflega fjárupphæð í því skyni að koma þessu safni
í betra horf. Það hefir ekki enn verið
liægt að prenta skrá yfir safnið, en það
mun kosta allmikið fje. Xefndin vill því
mæla með, að styrkurinn til kaupstaðabókasafna verði liækkaður um 1000 kr.,
með sjerstöku tilliti til þess, að Bókasafn
Austurlands hljóti liærri styrk en ella.
Þá leggur nefndin til, að styrkurinn
til Bókmentafjelagsins verði hækkaður um
1000 kr., til þess að það geti gefið út
Islenskt fornbrjefasafn; þó með því skilyrði. að það gefi út jafnóðum samskonar
registur og fylgdi fyrsta bindi safnsins,
því að án þess væri naumast hægt að notfæra sjer safnið.
40. brtt. ætlar nefndin að taka aftur,
því að hún hefir fengið nýjar upplýsingar
í málinu. Það er um Lög íslands, og sjer
nefndin ekki lengur ástæðu til að fella
þann lið niður.
45. brtt. er um hækkun á styrk til
Dansk-islandsk Samfund, úr 300 kr. upp
í 1000 kr. Xefndinni virðist varla vansalaust fvrir þingið að hafa styrkinn svo
lítinn sem í frv. stendur. Hins vegar hefir fjelagið sýnt, að það á skilið aðstob og
lijálp hjeðan, eftir því sem unt er, með
því að gefa út ýmsar þarflegar bækur.
Xefndinni hefir borist- skrá yfir þær — þær
eru 20 talsins
og vill htín, að reynt sje
að lilynna að fjelagi þessu.
66
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Styrkur til skálda og listamanna liefir safn Stefáns heitins skólameistara þannlækkað töluvert. En það stafar af því, að ig, að lielmingurinn verði greiddur 1924,
nefnclinni þótti rjett að taka Einar skákl en svo komi síðari heliningurinn að sjálfKvaran út af þeim lið og setja laun sögðu í fjárlögin fyrir 1925. Xefndin þykhans í 18. grein. Xefndinni virtist, að ist mega fullyrða, að þeir, sem hlut eiga
þessi viðurkendi ritliöfundur, sem þegar bjer að máli, hafi ekkert á móti þessari
er kníginn á efri ár, eigi skilið, að lion- skiftingu.
um sje meiri sómi sýndur en verið hefir,
Xefndin hefir breytt einu orði í liðnuin
með því að tryggja laun hans samkvæmt um að leitast fyrir um markað erlendis;
18. gr.
í staðinn fyrir „fiskiafurðir“ komi: ísÞá er brtt. um ferðastyrk til Bjarna lenskar afurðir. Xefndinni liefir fundist
Sæmundssonar, sem nefndin fann ekki þörfin svo brýn að greiða fyrir sölu allra
ástæðu til að liafa minni en samskonar íslenskfa afurða, að best væri, að upphæðstyrk til dr. Helga Jónssonar. Þá liefir in, sem veitt er í því skyni, kæmi öllum
nefndin hækkaö styrkinn til Guðmundar til góöa. Það má vera, að uppliæðin sje
Bárðarsonar um 500 kr., þar eð starfi lieldur lág, en nefndin sá þó ekki ástæðu
lians er svo háttað, að hann verður að til að liækka liana að svo komnu. Þá liefir
leggja á sig mikil ferðalög, og það kostar nefndin numið burtu athugasemdina við
ærið fje, en hins vegar er vísindastarfsemi styrkinn til Sambands íslenskra heimilisþessa manns svo merkileg í alla staði, að iðnaðarfjelaga. Hún vill sýna því fjelagi >
nefndin vill ekki setja fót fyrir það, að allan sóma og telur 10 þúsundir síst of
liennar geti notið sem best.
mikið handa því til að vinna að þessu
Þá vill nefndin mæla með því, að Jón þarfa verki. Þó ætlast hún til, að 600 kr.
Þorsteinsson frá Hofsstöðum fái styrk til af þeirri upplnvð fari til handavinnuskólað lialda áfram íþróttanámi erlendis. Ilann ans á Akureyri. Xefndin vill líka viðurer rnaður áhugasamur og hefir liin bestu kenna starf.semi frk. Halldóru Bjarnameðmæli um dugnað og atgervi. Hann dóttur, sem hefir mikið starfað að efling
dvelur nú í Danmörk, en býst við að fara og iitbreiðslu heimilisiðnaðar lijer á landi.
víðar til að fullkomna sig í sinni grein, Ilún er ekki sjerstaklega ráðin hjá neinu
til Noregs, Svíþjóðar og jafnvel Finn- heimilisiðnaðarfjelagi áfram, en er fús til
lands. Sótti hann um 2500 kr. styrk, en að starfa að málinu, og því veitir nefndin
nefndin sá sjer ekki fært að hafa hann henni 1000 kr. styrk til þess.
hærri en 1500 kr. Þá er annar nýr liður,
Þá liefir nefndin lagt til að hækka styrkum 1500 kr. stvrk til Markúsar Kristjáns- inn til ábúandans í Fornahvammi um 300
sonar píanóleikara, til framlialdsnáms. kr. Henni hefir sem sje borist til evrna,
Hann hefir þegar unnið sjer mikið álit, að það gæti legið við borð, að býlið legðen er kornungur, tæplega tvítugur. Hefir ist í eyði, þar sem það er svo afskekt og
hann og notið tilsagnar hjá Páli ísólfs- hrjóstrugt, en nauðsyn er, að bygð haldist
syni og Árna Thorsteinsson, er ljúka upp þar vegna ferðamanna, og er frekari von
einum munni um það, að hann sje snill- á því, ef nokkur ríflegur styrkur yrði
ingsefni.
veittur. Hins vegar hefir meiri hl. nefndarÞá leggur nefndin til að skifta fjárhæð innar viljað fella niður styrkinn til ábúþeirri, sem verja skal til að kaupa grasa- andans í Grísartungu, sem fór fram á

1049

Lagafrumvörp samþykt.

1050

Fjárlög 1924 (2. umr. í Ed.).

500 kr. stvrk til hítsabj’ggingar, svo að
hann gæti hýst ferðamenn. Xefndin er
ekki öll kunnug um þær slóðir, en jeg
býst við, að meiri hlutinn byggi þessa
skoðun sína á því, að þessi bær sje ekki
svo langt frá öðrum bæjum, að sjerstök
þörf sje fvrir þetta.
Eins og skýrt er frá í náh, hefir nefndin í samráöi við stjórnina felt athugasemdina við laun húsagerðarmeistara niður. Annars býst jeg við, að hæstv. stjórn
geri frekari grein fyrir þeirri breytingu.
Nefndin leggur til, að upphæðin, sem
verja á til að gera Eyrarfoss laxgengan,
falli niður. Hún vill engan dóm á það
leggja, hvort það sje nauðsynlegt eða ekki,
en henni finst lilutáðeigandi hjeraði ekki
ofvaxið að hrinda þessu í framkvæmd, ef
það er álitið mikilsvert.
Þá kem jeg að þeirri brtt. nefndarinnar,
að fella niður styrkinn til sútunarhúss
Sláturf jelagsins. Nefndin vill ekki leggja
dóm á, hvort fyrirtækið er vert þess, að
það sje styrkt, en henni finst mörg drög
liggja til þess, að það sje felt niður. í
fyrsta lagi leyfir fjárhagur ríkisins það
naumast. að styrkurinn sje veittur svona
hár; í öðru lagi er spursmál, hvort hjer
sje ekki í of mikið ráðist og hvort málið
sje svo vel undirbúið. sem æskilegt vaui.
Því er ekki að neita, að gærur eða skinn
þyrfti nauðsynlega að vera verðmeiri vara
en nú er. og því er heldur ekki að neita,
að reynslan hefir sýnt. að það er hægt að
gera góða vöru úr gærunum; en það er
ekki nægilegt. Fyrst er að tryggja markaðinn. og nefndinni finst hæpið. að ábyggilegur markaður sje enn fvrir hendi. Af
þcssum tilgreindu ástæðum þótti nefndinni rjett að fella liðinn niður.
Þá leggur nefndin til. að styrkurinn til
viðurkenningar við Sæmund Sæniundsson

sje luækkaður. Nefndin hefir fengið ábyggilegar upplýsingar um, hvílíkt sjerstaklegt
snarræði og dugnað þessi maður hafi sýnt
við að bjarga tveim skipshöfnum, 18
manns, frá druknun. Alit nefndarinnar er
það, að þar sem hann eigi skilið, að viðurkenning sje honum sýnd, þá sami þinginu varla að bjóða minna en það, sem hún
stingur upp á, eða 1000 kr.
Um 57. brtt., um að sá liður falli niður. er það að segja, að nefndin hefir
ákveðið að taka hana aftur til 3. umr.
Brtt. um lendingarbót í Bás styðst við
það, sem venjulegt er í þeim sökum.
Meiri hluti nefndarinnar hefir lagt til,
að Sigurði Magnússyni lækni væru veittar
500 kr. Það er talið, að hann hafi við
mjög þröngan efnahag að búa, en ekki er
mjer mikið um það kunnugt.
61. brtt. er aðeins orðabreyting, sem
nefndin gerði til þess, að betur færi.
62. brtt., um áveitufjelag Þingbúa, er
tekin aftur.
Þá get jeg tekið í einu lagi liðina 63.—
67., því að um þá er hið sama að segja.
Jeg tek það strax fram viðvíkjandi þessum liðum, að nefndin leggur ekkert kapp
á, að þeir sjeu samþyktir. en þótti rjett,
eins og komið var, að lánsheimildir þessar fjellu niður. Nefndin átti tal við stjórnina um. að hve miklu leyti mundi vera
hægt að sinna lánveitingunum í 21. gr.
Stjórnin sagði. að það mundi verða að
litlu eða engu leyti hægt. Telur nefndin
því óviðkunnanlegt að láta standa í fjárlögunum langa runu af lánsheimildum,
sem aldrei koma til framkvæmda. Um 68.
brtt. er það sama að seg.ja, nema hvað
það er ábyi gðarheimild. en nefndin lítur
svo á. að slík heimild sje alt eins varhugaverð og lánsheimild. Þess vegna leggur
hún til, að sá liður falli einnig niður. og

í
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jat'nframt er meiri hlutinn því fylgjandi,
að lánsheimildin til Sláturfjelagsins til
að koma upp sútunarhúsi falli niður.
Til þess að spara tímann, er rjett, að
jeg minnist nokkrum orðum fyrir hönd
nefndarinnar á þær aðrar brtt., sem
komið hafa fram við þennan síðari hluta
fjárlagafrv. Pyrst er 6. brtt., frá liáttv.
2. þm. G.-K. (BK), um að liækka styrkinn til dr. Helga Pjeturss úr 4 þús. upp í
5 þús. kr. Jeg skal ekki segja annað um
hana en að nefndin lætur þetta fara óbundið frá sinni hendi. Þá er 7. brtt.. frá sama
háttv. þm., um að hækka styrkinn til
Goodtemplara úr 3 þús. upp í 10 þús.
kr. Xefndin getur ekki fallist á þessa brtt..
af sömu ástæðum og annars hafa ávalt
vakað fyrir henni, sem sje, að fjárhagur
ríkisins sje of örðugur til þess að standast slíkt.
Þá er brtt. frá háttv. 2. þm. S.-M. (SHK), sem nefndin hefir ekki tekið afstöðu
til. og hefir því óbundin atkvæði.
Síðan er ein brtt. frá háttv. 2. þm.
Rang. (GGuðf), tillaga um ellistyrk. (GGufif-. Ilún er tekin aftur). Það er gott.
Þá er aðeins ein eftir frá háttv. 2. þm.
G-K. (BK) um, að Arna Jóhannssyni sjeu
veittar 600 kr. fyrir langa og ötula starfsemi í þjónustu Landsbankans. Þessi maður hefir nú stöðu í Islandsbanka. og er
nefndinni ekki kunnugt um, að nauðsyn
sje á þessum styrk. en óbundin er hún í
atkvæðagreiðslu um þessa tillögu.
Þá eru allar brtt. upp taldai-, sem liggja
fvrir við þetta frv., og hefi jeg því ekki
meiru við að bæta.

Forsætisráðherra (SE): Jeg skal aðeins minnast á 53. brtt. fjvn.. og jafnframt þakka henni fyrir. að hún hefir lagt
til, að athugasemdin um aukavinnu húsagerðarmeistara falli niður. Xd. gekk svo

frá þessu, að ríkið skyldi eiga helming
þess fjár, er hann fengi fyrir verk sír,
í þágu einstakra manna. Mjer finst sjálfsagt, að landssjóður fái borgun fyrir það,
sem húsagerðarmeistari vinnur fyrir stofnanir og einstaka menn í vinnutíma sínum
og eftir fyrirlagi stjófnarráðsins. En jeg
skal geta þess í sambandi við það, að ekki
er heimild til að launa aðstoðarmanni
húsagerðarmeistara. Stjórnin hefir nú
gengið inn á, að honum skyldi launað á
þessu ári af fje því, sem ætlast er til,
að verði tekið fyrir vinnu húsagerðarmeistara við Landsbankann. Vegna annríkis varð ekki án aðstoðarmannsins verið.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg gct
verið stuttorður. Háttv. fjvn. leggur til,
að sú breyting sje gerð á meðferð þeirrar
upphæðar, sem ætluð er í frv. til að grenslast eftir markaði á fiskiafurðuin, að hún
sje bundin við íslenskar afurðir yfirleitt.
Jeg get fallist á það. að fjárveitingin sje
bundin við afurðir alment, en þá álít jeg
líka, að hækka þurfi liðinn, og vildi jeg
skjóta því undir álit háttv. f.jvn.
Þá er 55. brtt. fjvn.. um að fella niður
styrkinn til sútunarvei ksmiðju Sláturfjelags Suðurlands. Jeg átti kost á að ræða
þettá við fjvn. á fundi hennar. og er
jeg henni sammála um. að þetta geti þolað bið. Jeg geng út frá því, að þetta sje
mjiig merkilegt mál. en vegna þess. hvað
kostnaðurinn er mikill, þá verður að láta
það bíða, enda liægt að nota tímann til
frekari undirbúnings.
Sama er að segja um ábyrgð fyrir saina
fjelag, (brtt. 69).
Þá er jeg líka þakklátur liáttv. nefnd
fyrir þá röggsmni sína að skera niður
lánsheimildir. Xd. gekk svo frá, að þar
stóðu 16 slíkar lánsheimildir. En eins og
útlitið er nú, þá er ekki nein von um, að
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liægt verði aö fullnægja slíkum lánsheimildum. Þetta var þm. líka ljóst. En þaö
er alls ekki rjett að leika sjer með slíkt.
því hlutaðeigandi menn eða fjelög sækja
mjög fast aö fá lánin. Og þó að það hafi
verið tekið fram á þingi af hlutaðeigandi
ráðherra, að ekki væri hægt að veita þessi
lán, þá trúa þeir því ekki og álíta illgirni
af stjórninni aS veita þau ekki.
Nefndin hefir látið 4 fyrstu liöi 21.
gr. frv. standa, og er það rjett. Þá mun
og 10. liður sömu gr. nauðsynlegur, eins
og á stendur. Hinir liðirnir, sem nefndin
hefir látið standa, eru máske nauðsynlegir.
•Teg segi ekkert um þaS. En það er mikill
vafi á því, að hægt verði að veita þau lán.
Um ábyrgðarheimildirnar get jeg sagt
hið sama og háttv. frsm. (EÁ) sagSi, aS
þær geta oft verið jafnvarhugaverðar og
lánsheimildirnar. Þær valda líka stjórninni
erfiðleikum, því ef hún álítur ekki þ;er
baktryggingar nægar, sem menn koma
með, þá er afsvar frá stjórnarinnar hálfu
skoSað sem illgirni. Enn fremur getur
verið vafi á því, hvort stjórnin á að taka
gild veö einstakra manna. Jeg er því alveg
sammála fjvn. um breytingar hennar við
21. og 22. gr.

Bjöm Kristjánsson: Jeg hefi leyft mjer
að bera fram brtt. á þskj. 482, þess efnis.
að dr. Ilelga Pjeturss verði veittur 5000
kr. styrkur, í staöinn fyrir 4000 kr.. eins
og veriö hefir. Jeg hefi leitað mjer upplýsinga um fjárhag þessa mæta manns, og
mun liann vera afarþröngur, sem ekki er
að furða. þar sem hann liefir öll styrjaldarárin orðið aö lifa á þessari upphæð með
allþunga fjölskyldu. 3 börn og ráðskonu,
án þess að fá nokkra dýrtíöaruppbót á
þann styrk. Heima eru tvö af börnunum.
elsta barnið, drengur. ekki vel hraustur,
og stúlka, en aðra dóttur sína kostar hann

við nám í Höfn. Það er kunnugt, aö dr.
Helgi Pjeturss er einn af lærðustu mönnum þessa lands sem jaröfræðingur og
málamaður. Islensku skrifar hann afburða vel, eftir því sem málfróðir menn
segja, og hann leitast við í skrifum sínum
að hafa sem best áhrif á hugarfar þjóðar
sinnar, sem best má sjá af riti hans Nýal.
Svo hefir þetta rit verið viðurkent, að
minsta kosti að þessu, leyti, að áskoranir
ligg.ja nú fyrir frá þjóbinni í þingmálafundargerðum að gera vel við þennan
mann. Allir þekkja, hversu mikla vinnu
þessi maður leggur á sig. og þaö þrátt
fvrir það, að hann hefir stórliðið af svefnleysi. Það má því nærri geta, hversu mikið
á þann mann er lagt, sem hefir löngun til
að starfa aö örðugum viðfangsefnum, að
njóta ekki nægilegs svefns, og hafa þar á
ofan miklar áhvggjur út af því að komast
ekki af fjárhagslega.
•Teg hygg, að ef þingið sjer nú ekki fært
að láta þennan mann lifa neyöarlausu lífi,
fjárhagslega sjeð, þá veröi hann einn af
þpim mönnum, sem þjóðin síðar iðrast
eftir að hafa ekki lijálpað á meðan lijálpin var möguleg.
•leg vonast því til, að háttv. deild samþykki brtt., enda hefir háttv. Nd. í fjáraukalögunum viðurkent þörfina.
Jeg kem þá að brtt. minni undir tölul.
VII á þskj. 482, um að veita Goodtemplarafjelaginu 10 þús. kr. na*sta ár. Var till.
þessi feld í Nd. með litlum atkvæðamun.
Jeg sje, að fleíri brtt. fara í sömu átt. en
jeg held mjer þó við þessa.
Á síðasta þingi flutti jeg till. sama efnis. og var sú till. tekin til greina aö nokkru
leyti. Þá voru veittar 3000 kr.. og við
það stendur. Jeg lýsti því þá, hversu
miklu góðu það fjelag hefði komið til
leiðar frá því það var stofnað og fram
aö því að bannlögin voru samþykt. Að
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þab liefði haft svo mikil áhrif á hugi
manna í landinu, að menn alment væru
farnir að skammast sín fyrir að láta sjá
sig ölvaða. Og drykkjuskapur var þá. að
heita mátti, alveg lír sögunni.
Xú er hugsunarháttur manna breyttur,
ekki síst ungra manna, og verður því að
hefja nýja baráttu á mórölskum grundvelli gegn vínnautninni, en til þess þarf
allmikið fje. Jeg gat þess þá, að þetta fjelag væri eitt af þeim sárfáu fjelögum, sem
hefði unnið og starfað án tillits til eigin
hagsmuna, aðeins með það fyrir augum að
útrýma áfengisbölinu.
En flestir meðlimir reglunnar munu
vera fremur fátækir. Reglan þarf því
verulegs stuðnings við. Eins og jeg tók
fram þá, þarf enginn að óttast, að reglan
beiti sjer nú fyrir áhrifum á löggjöf
landsins, eins og komið er. Reglan hefir
sýnt svo mikla stillingu í svo viðkvæmu
máli eins og Spánarmálið var, enda eru
aðalleiðendur hennar nú viðurkendir ágaúismenn.
Jeg vænti því þess, að háttv. deild fallist
á tillöguna.
Þá er það ein brtt. nefndarinnar, s<un
jeg þarf að minnast á. Ilún er við 21.
gr. 11, um að fella niður lánsheimildina
til -Tóns fí. Olafssonar. Þeirri till. er jeg
mjög mótfallinn. Þ<*ssi maður er stýrimaður á Borg og hefir gert ýmsar merkar uppgötvanir. og fyrir 2 þeirra hefir
hann sótt um einkaleyfi í Þýskalandi.
fíetur hann fengið einkaleyfi þetta eftir
dálítinn undirhúning í þrennu lagi. Onnur
aðaluppgötvunin er gangráður í gufnvjel.
Hin er aflvjel, sem stækka má og minka
eftir þörfum og nota má sem eimvjel og í
stað vatnstúrbínu og dælu. Xú þarf hann
að fá einkaleyfi í helstu löndunum, svo
sem Englandi og Bandaríkjunum, svo að
hann geti liaft full not af uppgötvun

sinni, og kostar það 10 þús. kr. Auk þess
verður hann að láta smíða sýnishorn af
þessum áhöldum. Einkaleyfisstofan hefir
farið lofsamlegum orðum um uppgötvanir
þessar.
„Praktisku“ notin af þessum uppgötvunum geta orðið mikil. Fyrst er það nú
heiðurinn fyrir ísþind, að eiga slíkan
uppgötvara, og svo fje, sem kemur inn í
landið. Slík einkaleyfi eru oft seld háu
verði, stundum svo miljónum skiftir. Er
því ekki lítið varið í að tryggja uppgötvaranum, og þá um leið landinu, þetta fje.
Að öðrum kosti mundi þessi maður verða
að snúa sjer til erlendra fjárgróðamanna
og missa rnegnið af arðinum.
-Jeg vil því mælast til, að liin hv. fjvn.
vildi fresta atkvgr. um þessa till. og taka
þetta mál til nýrrar vfirvegunar til 3.
umr. Jeg er þakklátur hv. fjvn. fyrir, að
hún hefir tekið vel till. um styrkinn til
Sigvalda Kaldalóns læknis.
Loks á jeg brtt. á þskj. 482, þar sem
farið er fram á að veita Árna Jóhannssyni
bankaiitara dálítil eftirlaun fyrir þjónustu hans í Landsbankanum um 10 ára
skeið, þar af eitthvaö 2 ár sem bankast.jóri
við utibúið á EskifiriSi. Farið er fram á
600 kr. á ári. en dýrtíðaruppbót slept, af
því liann hefir fengið stöðu annarsstaðar.
Ilann sótti um þessa þóknun til bankastjórnarinnar. en hún vísaði til þingsins.
eins og vonlegt var.

Hr. Árni segist liafa sagt upp útibússtöðunni vegna vanheilsu. Jeg get gefið
þessum manni þann vitnisburð, að hann
var annar hæfasti maðurinn á meðal
starfsmanna bankans, sem þar voru í
miuni tíð ; með afbrigðum iðinn og skyldurækinn maður, s.jerstaklega verkhagur á
alla bókfærslu og fyrirkomulag hennar.
Jeg tel því bankanum mikinn skaða að
hafa mist þennan mann. Hann hefir bestu
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endurskoðunarhæfileika, og ætti því r'
vera sjálfkjörinn endurskoðandi þar, sem
opinberrar enduskoðunar þarf við, t. d.
? sparisjóðum og bönkum.
Þá vildi jeg aðeins minnast á Eyrarfoss, sem hv. fjvn. vill láta fella út úr
frv. En jeg held, ab það sje ekki rjett og
að hv. fjvn. ætti að athuga þetta betur.
Evrarfoss er í á, sem rennur fram með
Yatnaskógi, sem er eign landsins. Ef lax
gæti gengið svo langt upp eftir ánni. fengi
landssjóöur það máske endurborgað aftur, fyrir veiðileyfi, sem hann legði til
þessarar framkvæmdar.

Karl Einarsson: Jeg á hjer brtt. um
að hækka tillagið til björgunar- og eftirlitsskipsins Þórs, úr 20 þús. kr. í 30 þús.
kr. Jeg þarf ekki að fara mörgum orðum um þessa tillögu. Háttv. deildarmönnum er málið kunnugt frá fyrri þingum. Aðeins má geta þess, að ekkert útlit er til þess, að útgerð skipsins verði
ódýrari en í fyrra, og þá var hún svo
dýr, að fjárveitingarnar hrukku varla
til. 1 fyrra voru veittar 30 þús. kr. úr
landssjóði og 40 þús. kr. úr bæjarsjóði
Yestmannaeyja. Stjórnin tók skipið á
leigu um 2 mánuði til eftirlits með síldveiðaskipum, og var að því óbeinn hagnr fvrir útgerð skipsins, því vfirmenn
þess eru fastráðnir vfir alt árið. og er
því tap að því að láta þá vera aðgerðalausa. Yestmannaevingar hafa lagt talsvert á sig til þess að geta keypt þetta
skip og rekið það, og höfðu þeir alls lagt
fram utai 516 þús. kr. í árslotk í hitt eð
fyrra í þessu skvni. Xú eru veittar 40
þús. kr. úr bæjarsjóði. eins og í fvrra,
og jeg vona, að landssjóðstillagið verði
cins og þá, 30 þús. kr. Þessi háttv. d.eild
hefir altaf skilið nauðsyn þessa máls.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

eins og þingið í heild sinni, og tekið því
vel, og eins vona jeg, að verði í þetta
skifti.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg ætla að
lýsa því yfir, að jeg tek till. mína á
þskj. 482 aftur að sinni, en það getur
verið, að hún komi fram seinna. Þá vil
jeg geta þess, að jeg felli mig ekki við
brtt. nefndarinnar um að fella burt ábyrgðarheimildina til Sláturfjelags Suðurlands. Jeg veit, að fje er ekki fyrir
hendi. en jeg sje ekki betur en að munur sje á ábyrgð og láni, og gæti því
heimildin komið að fullum notum. Jeg
mun því greiða atkvæði á móti till.
Guðmundur Ólafsson: Mjer skildist
það á háttv. frsm. (EA), að hann tæki
aftur till. við 16. lið 15. gr., en jeg leyfi
mjer að taka hana upp. Það er spamaður að henni og það gerir ekkert til, þó
að þctta verk dragist eitthvað. Jafnvel
betra. að nýjustu liigin sjeu ekki tekin
upp í þetta verk þegar, því að þau verða
fyrir mestum breytingum. Jeg vil ekki
kosta fleiri orðum upp á þetta. Það
hefir lítið að þýða, því að sparnaður
virðist ekki eiga upp á háborðið h.jer
í þessari háttv. deild.
Sigurður Jónsson: Jeg ætla aðeins að
tala ura eina brtt. nefndarinnar. stvrkinn til Halldóru Bjarnadóttur. Xd. ákvað
lmnn 2. þús. kr.. en nefndin hjer aðeins
1 þús. kr. Þetta tel .jeg misráðið. Það
skiftir ekki máli, þó að konan veiti engum skóla forstöðu sem stendur, því hún
vinnur heimilisiðnaðarmálinu eins mikið
gagn með hvatningum sínum og námsskeiðum.
■*.
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Þá vil jeg styðja brtt. um hækkun á
styrk til dr. Helga Pjeturss. Jeg tel það
c-kki sæmilegt að veita honum ekki svo
mikinn styrk, að hann geti lifað sómasamlegu lífi fyrir hann. íslenskri tungu
verður um aldur sómi og styrkur að
‘til hans og ritgerðum að minsta kosti.

ATKVGR. um 15,—24. gr.
Brtt. 458.36 samþ. með 8:3 atkv
— 458,37 samþ. með 9: 5 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JóliJóh, JJ, KE, SJ, BK, EÁ, GGuðf, HSn, IHB.
flfi': JM, SE, SIIK, GÓ, HSt.
Brtt. 458,38 samþ. með 11: 1 atkv.
— 458,39 feld með 7:7 atkv., að víðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JóhJóh, JJ, KE, SJ, EÁ, HSn, IHB.
nci: JM, SE, SHK, BK, GGuðf, GÓ.
HSt.
Brtt. 458,40 tekin aftur, en tekin upp af
1. þm. Húnv. (GÓ) og feld með
8:6 atkv., aö viðhöfðu nafnakalli,
og sögðu
já: GÓ, SIIK, SJ, BK, EÁ, GGuðf.
nei: HSn, IHB, JóhJóh, JM, JJ, KE, SE.
HSt.
Brtt 458.41 samþ. með 8: 2 atkv.
458.42 samþ. með 10 shlj. atkv.
458.43 sæmþ. með 11 shlj. atkv.
455.44 samþ. með 12 sldj. atkv.
482,VI samþ. með 8: 4 atkv.
458.45 samþ. ineð 8 : 4 atkv.
458.46 samþ. með 8: 4 atkv
482,VII feld með 9: 5 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
JM. KE, SE, SIIK, BK.
Jd'nei: GÓ, HSn, IHB, JóhJóh, JJ, SJ. EÁ.
GGuðf, HSt.
Brtt. 482,VIII samþ. með 11: 3 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

./(/:

GÓ, IlSn, IHB, JóhJóh, JM, JJ, KE, SE, SHK, SJ, BK.

nei: EÁ, GGuöf, HSt,

Brit.
15.
atkv.
Brtt.
—

458.47 samþ. með 12 sldj. atkv.
gr., svo breytt, samþ. með 13 sldj.

458,48 samþ. með 12 shlj. atkv.
458,49 feld með 8:6 atkv., að viðliöfðu nafnakalli, og sögðu
já: EÁ, GGuðf. HSn, IIIB, JóhJóh, JJ.
nei: GÓ, JM, KE. SE, SHK. SJ. BK.
HSt,
Brtt. 458,50 tekin aftur.
— 458,51 samþ. með 10 shlj. atkv.
458,52 samþ. með 8:2 atkv.
— 458,53 samþ. með 12 shlj. atkv.
— 458,54 samþ. með 8:3 atkv.
— 482,IX samþ. með 9:4 atkv.
— 458.55 samþ. með 9 : 5 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: SE, SHK, SJ, BK, EÁ, IHB, JóhJóh, JM, JJ.
nei: KE, GGuðf, GÓ, HSn, HSt.
Brtt, 458,56 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 458,57 tekin aftur.
— 458.58 samþ. með 10 :3 atkv.
16. gr.. svo breytt, samþ. í e. hlj.
17. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Brtt. 458,59 samþ. með 12:2 atkv.. að
viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
já: KE. SE. SIIK. SJ. BK, GGuðf, HSn. IIIB. JóhJóh, JM, JJ.
nei: EÁ, GÓ.
Brtt. 458.60 sam]). með 12 slilj. atkv.
— 458,61 samþ. án atkvgr.
— 482,X tekin aftur.
18. gr., svo breytt, samþ. meö 12 shl.j.
atkv.
19. gr. samþ. með 14 atkv.
20. gr., með þeim breytingum. sem á
eru orðnar öðiuun greinum frv., samþ í
e. hlj.
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Brtt.
—
—
—
—
—

458,62 tekin aftur.
458,63 samþ. með 8: 2 atkv.
458,64 samþ. með 8: 6 atkv.
458,65 samþ. með 12 shlj. atkv.
458,66 samþ. með 12 slilj. atkv.
458,67 samþ. með 8: 6 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögöu
já: IHB, JóhJóh, JJ, SE, SJ, EÁ, GÓ, HSn.
nei: JM, KE, SHK, BK, GGuðf, HSt.
21. gr., svo breytt, samþ. í e. hlj.
Brtt. 458,68 samþ. meS 11 shlj. atkv.
— 458,69 samþ. meS 8: 6 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: SE, SHK. SJ, BK, EÁ, THB, JóhJóh. JM.
nei: KE, GGuðf, GÓ, HSn, JJ, HSt.
Brtt. 458,70 samþ. í e. hlj.
22. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj.
atkv.
Brtt. 482,XI feld með 9: 5 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: KE, SHK, SJ, BK, HSt.
nei: JóhJóh, JM, JJ, SE. EÁ, GGuðf. GÓ, HSn, IHB.
23. gr, óbreytt, samþ. með 13 shlj atkv.
24. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e, hlj.

Á 54. fundi í Ed.. fimtudaginn 3. maí.
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 499, 519,
535).

Frsm. Einar Árnason): Jeg þarf ekki
fyrir hönd nefndarinnar að tala lengi um
þetta mál að svo komnu. Brtt. þær, sem
nefndin flytur, eru hvorki margar nje
stórvægilegar. Fyrsta brtt. nefndarinnar
er um aðstoðarlækninn á Isafirði, sem,

eins og hv. deild rekur sjálfsagt minni til,
hefir verið hjer áður til umræðu. Þá var
borin fram brtt. um að afnema þetta embætti, en aðrir andmæltu því og sögðu, að
þetta væri lögfest starf. sem ekki yrði lagniður án þess að maðurinn, er því gegndi,
fengi eftir sem áður sína þóknun. Nefndin gat þó ekki fallist á þessar skoðanir og
ber því frarn þessa brtt., sem fer fram á.
að þessum aðstoðarlækni sjeu greidd laun
eftir hinum upphaflegu lögum. eða 800
kr„ er með dýrtíðaruppbót verður 1280
kr. á ári. Nefndin byggir þessa till. sína
aðallega á því. að embætti þetta sje óþarft,
og eftir þeirri reglu, að láta ríkissjóð
aldrei greiða fje til ónauðsynlegra starfa.
2. brtt. er aðeins örlítil athugasemd, sem
skýrir sig sjálf, enda er liún í samræmi
við þá athugasemd, er stendur við liðinn
um símalagningar.
Þá er brtt. um lendingarbót í Bás, sem
byggist á því, að við nánari upplýsingar
liefir nefndin fengið vitneskju um, að
hjer sje aðallega um vegabót að ræða; það
þarf sem sje að ryðja veg yfir stórgrýtisurð til þess að komast að og frá lendingunni. Af þessiun ástæðum vill nefndin
færa þennan lið undir þá grein fjárlaganna, sem fjallar um vegalagningar. og telur það nánast lieyra til sýsluvegum. Hún
leggur því til. að helmingur kostnaðar sje
greiddur úr ríkissjóði.
Nefndin hefir ekki getað fallist á að
greiða Árna Th. Pjeturssyni 500 kr. á
ári liverju, þangað til stjórnin getur útvegað honum hið gamla starf hans eða
annað álíka; lnin kýs liehlur að hafa upphæðina í eitt skifti fyrir öll 1200 kr. Þá
leyfir nefndin sjer að bera fram brtt. um
styrk til hljóðfæraskólans, sem stofnaður
var Iijer í Iíeykjavík á síðastliðnu hausti.
Ilann ótti um 5000 kr. styrk, en nefndin
67*
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treysti sjer ekki til að fara svo langt.
Hún hefir sett 1200 kr. Það er að vísu alllítið, en mun þó nægja upp í húsaleigu að
minsta kosti. í þessu sambandi finst mjer
rjett að geta gjafasjóðs Guðjóns heitins
Sigurðssonar, sem ætlaður var til stvrktar
hljóðfærasveitinni í bænum. Nú liefir þaö
komið í ljós, að það er ómögulegt fvrir
skólann að fá styrk úr þessum sjóði, vegna
þess, að skipulagsskrá hans leyfir það ekki.
Z\Ijer finst því ekki úr vegi, að skipulag.sskráin sje athuguð og breytt í það librf,
að skólinn geti notið styrks úr sjóðnum.
Nefndin hefir borið fram litla brtt. við
liðinn um fjárveitinguna, sem ætluð er
Þórarni fiðluleikara Guðmundssyni til að
veita utanbæjarpiltum ókeypis tilsögn í
fiðluspili. Sú brtt. fer fram á. að kennaraefni gangi fyrir öðrum umsækjendum
um tilsögn í fiðluleik. Það er nú svo. að
söngur er kendur við ýmsa barnaskóla úti
um land, og væri því kennaraefnum hagkvæmt að geta fengið þarna ofurlitli
undirstöðumentnn. I sambandi við þetta
vil jeg minnast á brtt. frá hv. 2. þm. G K. CBK). þar sem hann vill orða brtt.
nefndarinnar lítið eitt öðruvísi, sem sje.
að kennaraefni skuli sitja fyrir, er hann
tekur nýja nemendur.^Þetta Iiggur í rauu
og veru í brtt. nefndarinnar. enda a*tlast
hún ekki til þess, að þeir. sem þegar eru
byrjaðir á náminu og aúla að halda áfram.
væru látnir víkja. Annars getur vel verið.
að þessi brtt. sje skýrari en brtt. nefndarinnar. Báðar segja í raun og veru það
sama. og nefndin amast ekkert við þessari
brtt. hv. þm.
Þá er brtt. um launaupphæð ullarmatsmanna og kjötmatsmanna. Það er aðeins
leiðrjetting: hafði verið reiknað skakt út.
og þarf jeg ekkert um það frekara að
segja.

Viðvíkjandi byggingu Siglufjarðarbryggju vill nefndin, að landsstjórnin hafi
verkfræðilegt eftirlit með því, að verkið
sje vel af hendi leyst. Það er gert til varúðar, þar sem svo mörg hafnarvirki hjer
hafa reynst ótraust.
Þá er ein brtt. eftir, á þskj. 535,IV, um
sjúkrastvrk til Elínar Sigurðardóttur,
1000 kr. Þessi kona er í fjáraukalögunum
með styrk í þessu skyni, og lítur nefndin
svo á, að ef Alþingi vill hjálpa þessari
konu í veikindum hennar, þá megi það
ekki kippa að sjer hendinni of fljótt. Það
cr engin von á því, að hún geti náð verulega góðum bata úr þessu, en þó er von
um nokkurn bata. ef hún getur átt þolanlcga daga. Um 20 ár hefir hún verið
berklaveik, en starfað þó af og til að póstafgreiðslu og barnakenslu af mesta dugnaði. Nú er hún sem stendur á Franska
spítalanum, og þar er árskostnaðurinn alveg geysilegur. Er það nú ósk hennar að
geta komist af spítalanum, enda segja
heknar, að hún megi það. ef hún getur
fengið samastað. þar sem hún geti átt
þolanlega daga og þurfi lítið á sig að
reyna fyrst um sinn. Nefndin madir eindrearið með. að styrkurinn verði veittur
henni. svo að hún geti fengið sæmiiegt
hú.-na-ði úti í bænum.
Nú held jeg. að jeg hafi minst á þa-r
brtt.. sem mestu máli skifta. en jeg sje
ekkí ásta-ðu til að fara út í brtt. einstakra
þingmanna. fyr en þeir hafa fært rök
fyrir þeim og gefið mjer ástæðu til að
minnast á ])ær.

ForsætisráJðherra (SE): .Teg ætla fyrst
að leyfa mjer að minnast á II. brtt. á
þskj. 519, frá fjvn. Jeg hygg. að þó að sú
brtt. yrði ekki samþvkt. þá ætti aðstoðarheknirinn samt heimtingu á 800 kr. Ann-
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ars er sama um þetta inál að segja nu og til að halda aðstoðarlækni yfir vertíðina,
jeg tók fram viö 2. umr., aö jeg tel ilia 400 krónur. Þessi maður hefir nú starfað
farið meö þennan mann, sem hefir notið sem læknir í 39 ár, og er því orðinn lústyrks þessa í fjárlögum um mörg ár og inn. enda þótt hann sje heill heilsu. Ibúar
hefir enga ástæðu haft til að ætla, að í læknishjeraði hans eru aö jafnaði um
2600, en á vertíöinni strevmir þangað
liann yrði sviftur lionum.
Jeg get fallist á viðbótina frá hv. fjvn. fjöldi fólks, og mun sanni nær, að þá
sjeu þar eigi færri en 4000. Auk þess
um spítalann á Isafirði.
Þá er brtt. frá mjer á sama þskj., III. koma þar oft skip, einkum fiskiskip, se;/.
liður, til að styrkja lækni til augnlækn- læknir þarf að líta eftir.
Þessi læknir hefir sagt mjer. að síðasiinganáms erlendis, 2000 kr., eftir tillögum
landlieknis. Ástæðan fyrir þessari brtt. er liðin 7 ár liafi hann liaft aðstoðarlækni yfsú, að ótrygt þykir aö hafa aðeins einn ir vertíðina fyrst, en nú mun hann hafa
augnlækni í landinu. Bæði er það, að aðstoðarlækni að staðaldri. Þykir mjer
augnlæknir sá, sem nú er, þarf að fara í því sanngjarnt, að hann fái hjeðan af svo
ferðalög um land alt á ári hverju, og er sem 400 kr. árlegan styrk. Að vísu gæti
þá enginn hjer, sem gégnt gæti störfum hann sagt af sjer, en ekki vrði ríkissjóði
hans, hvað sem fyrir kæmi, og svo getur það kostnaðarminna.
Háttv. fjvn. Xd. lagði til, að hann fengi
altaf komið fvrir, að þessi eini maður
veikist, og er þá vont að vera læknis- þennan styrk, en það var felt í þeirri hv.
laus. Þetta á.stand er óverjandi, og það deild, en ekki man jeg með hve miklum
því fremur, sem fleiri en einn og fleiri en atkvæðamun. Vænti jeg þess, að þessi hv.
tveir ágætis læknar munu fúsir að nema deild sýni þessum embættismanni þá kurtþessa sjerfræðigrein, ef þeir fá til þess eisi, því það er ekki nema kurteisi að
nokkurn styrk. En vitanlega mun stjórnin styrkja hann að þessu leyti þennan tíma,
gæta þess, að einungis sjerlega vel hæfur sem hann kann að sitja í embætti enn þá.
Þá er till. mín og háttv. 6. landsk. (IIImaður kæmi til greina.
V. liður 1 á sama þskj. heyrir aö vísu B) um að veita Sesselju Olafsdóttur ljósekki sjerstaklega undir mitt embætti. En móður 2000 kr. í viðurkenningarskvni í
af því, að jeg er kunnugur í Vík, þá vil eitt skifti fyrir öll.
Hún hefir sótt um eftirlaun, en vegna
jeg lýsa ánægju minni á því, að till. þessi
er fram komin. ,,Bás“ er þrautalending þess að ekki virðist kleift að innleiða þá
venju, að ljósmæður fái eftirlaun, þá fórþeirra Víkverja, en eins og hv. frsm. (i
Á) tók rjettilega fram, þá er illmögulegt um við þessa leið. Þessi kona hefir gegnt
að komast að lendingunni sakir grjóts og ljósmóðurstarfi í 37 ár og jafnan með
urðar, og því nálega ógerningur að koma ötulleik og samviskusemi. Um 17 ár var
varningi þaðan. Er því sjálfsagt að sam- hún á Vatnsleysuströndinni, og mun sennilega hafa verið skipuð þar, en síðan í
þykkja þessa till.
Reykjavík. Votta þeir læknarnir Þórður
Bjöm Kristjánsson: Það eru nokkrar Thoroddsen, landlæknir og Jón Hj. Sigbrtt. á þskj. 535, sem jeg vildi segja fáein urðsson lijeraðslæknir hjer í bænum um
orð um. Fyrst er till. um að veita Þor- starfsemi hennar og bera henni allir hið
grími lækni Þórðarsyni í Keflavík stvrk besta orð. Þess má og geta, að auk ljós-
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inóðurstarfsins liefir hún af mikilli alúð
lagt stund á hjúkrun, og segir Jón IJj.
Sigurðsson, að sjer sje sjerstaklega minnisstætt, liversu mikla ósjerhlífni hún hafi
svnt liaustið 1918, þegar „spánska pestin“ geisaði hjer og hún stóð ein uppi af
öllum ljósmæðrum bæjarins. Og þar sem
þessi kona hefir eigi síður unnið hjá efnalitlu fólki en efnuðu, þá má nærri geta,
að hún liefir oft ekki borið mikil laun úr
býtum. Xu er hún liálfsjötug aS aldri og
útslitin.
Vænti jeg því þess, aö háttv. deild taki
vel þessari málaleitun, og það því fremur, sem fyrir nokkrum árum var veitt
svipuð upphæð í sama skyni.
Um aths. viö styrkinn til Þórarins Guðmundssonar þarf jeg ekki að 'fjölyrða,
enda hefir háttv. fism. (EÁ) fallist á
hana. Það er vitanlega ekki tilætlunin, að
hann hætti aö kenna þeim, sem liann nú
kennir.
Annars get jeg gefið þær upplýsingar
um núverandi nemendur hans. að einn
þeirra er af kennaraskólanum, annar af
samvinnuskólanum og hinir hafa flestir
komið hingað til bæjarins í því skyni
einu að læra hjá lionum Segir Þórarinn,
aö sumir þeirra hafi ágæta hæfileiki og
sjeu miklu næmari en alment gerist.
Þá vil jeg minnast á eina brtt. liáttv.
fjvn., þá aö veita Árna Theódór Pjeturssyni 1200 kr. í eitt skifti fyrir öll, í stað
500 kr. árlega, nema honum sje veitt svipað embætti, eins og nú stendur í frv. Eins
og menn muna, var mál þetta til meðferðar á síöasta þingi og hefir stjórnin látið
rannsaka það. Hefir ekkert það sannast í
málinu. sem gæfi ástæðu til aö svifta
mann þennan kennaraembætti því, sem
hann hefir gegnt í um 30 ár. Er og auðsætt. að háttv. Nd. hefir litið svo á mál
þetta, að liann liefði ekki það til saka unn-

iö, að ástæða væri til að svifta hann lífsstöðu sinni.
Annars hefir það komiö í ljós, að sumum mönnum er yfirleitt ljett um að svifta
menn lífsstöðu þeirra, án þess að þeim
væri nokkuð rjettmætt til saka fundið.
Hefir slíkt ágerst í þjóöfjelagi voru í
seinni tíð.
Jeg mæli eindregið á móti þessari till.,
enda býst jeg við því, að liður þessi verði
tekinn upp í Xd. aftur eins og sú liv.
deild skildi við hann, ef hann verður feldur burtu hjer.
Jeg veit, að langar ræður gagna lítið,
en vænti þess, að þessi liáttv. deild sýni
sanngirni í máli þessu.

Atvinnumálaráðherra

(KIJ):

Jeg

á

eina brtt. á þskj. 519,1, sem jeg vildi segja
nokkur orð .um.
Jeg þvkist vita, aö öllum háttv. deildarmönnum sje kunnugt um það, að eitt af
mörgu, er þeim fjelögum Árna Magnússyni
prófessor og Páli lögmanni Vídalín var
falið að inna af hendi, þá er þeir ferðuðust um landið til að semja jarðabókina
miklu, var að taka manntal um land alt.
Þeir famkvæmdu manntal þetta áriö
1703. Var það síöan sent út til Kaupmannahafnar og lá þar um langan tíma
í Leyndarskjalasafninu og Ríkisskjalasafninu. Eldri fræðimönnum á 18. öld var
kunnugt um manntal þetta og þeir hafa
notað það, en síðan gleymdist það um
liríð og er stutt síðan menn fóru að gefa
því gaum aftur. En á síðustu árum hafa
ættfræðingar og ýmsir áhugamenn í þeim
efnum aðrir skrifað upp kafla úr því, sem
þeim hafa mjög að haldi komið viö rannsóknir sínar.
í fyrra haust var manntal þetta ljeð
hingað heiin og er nú geymt í hagstofunni.
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Þetta manntal er alveg einsdæmi. og á
engin þjóð í lieimi þess líka. Það er alveg
fullkomin skrá yfir livert mannsbarn á
landinu með nafni, fööurnafni, aldri, stöðu
á heimilinu, livort viðkomandi er húsbóndi,
lnismóðir, barn þeirra, lijú eða niðursetningur o. s. frv. Enn fremur er víða tilgreint framtal hjá hverjum bónda. Það
er því auðsætt, hverja þýðingu manntal
þetta hefir, eigi aðeins fyrir ættfræðina,
heldur og fyrir'sögu landsins í heild, og
sjerstaklega fyrir liagfræðina.
Fyrst nú safn þetta er komið heim, þá
er okkur ekki vansalaust að revna ekki að
koma því út, láta prenta það.
Auðvitað þyrftu, ef vel væri, að fylgja
leiðbeiningar og athugasemdir sjerfróðra
manna, en bæði yrði það mjög dýrt, og
svo er það ekki beinlínis nauðsynlegt fyrst
um sinn. Þegar manntalið er komið út,
geta sagnfræðingar komið með allar sínar
athugasemdir. Eftir manntali þessu má
tengja ótal ættliði saman á marga vegu,
þá, er menn áður voru í vafa um eða vissu
ekkert um, því að manntalið er hreinasta
gullnáma fyrir ættfræðina. En eins og áður var sagt, þá er ekki síður mikils vert
fvrir hagfræðina, og yfirleitt sögu landsins, að fá manntalið gefið út.
Má þar meðal annars sjá, hversu mikið
fje hver sveit lagði til ómagaframfæris í
þá daga, og það var oft meira en lítið.
Sem sagt. safn þetta er hið dýrmætasta,
hvernig sem á það er litið.
Hjer er farið fram á litla fjárupphæð
til að byrja með, en auðvitað veröur að
lialda áfram fjárveitingum til útgáfunnar, ef bvrjað verður á því. Mun ríkissjóði
ljettara að styrkja þessa útgáfu smátt og
smátt heldur en með stórum fjárframlögum í einu.
Jeg gæti lýst nauðsyn þessa máls og
hversu mikla þýðingu þaS hefir enn bet-

ur en hjer er gert. Jeg læt þetta samt
nægja og væHti þess, að liáttv. deildarmenn skilji, hvert gildi manntalið getur
komið til að liafa, ef því verður komið út,
og ljái styrk þessum hið besta fylgi.
Þá er önnur brtt., sem jeg ætlaði að
minnast stuttlega á. Undir lið VIII á þskj.
519 er brtt. frá liáttv. 2. þm. Rang. (GGuðf). Mjer er að vísu ekki ljúft að
mæla með auknum lánsheimildum, en þetta
lán, sem hjer ræðir um, er óhjákvæmilegt
að veita. verði nokkur tök á því. Holtavegurinn má heita ófær meS öllu og hefir verið
það í 2—3 ár, svo aS það er blátt áfram
brýn nauðsyn að endurbyggja hann hið
allra fyrsta. Xú stendur svo á, að sýslumaður þeirra Rangæinga liefir leitað fyrir sjer um lán handa sýslunni í þessu
skyni, en báðir bankarnir hjer hafa neitað, hvort sem um getuleysi þeirra eða
vantraust þeirra á sýslunni er að ræða.
Liggja fyrir skrifleg skilríki um neitunina frá báðum bönkunum.
Því er eigi annað sýnna en að landssjóður hljóti að hlaupa undir bagga meS
þessari sýslu, eins og hann liefir oft gert
með Arnessýslu.

Ingibjörg H. Bjamason: Jeg hefi litlu
við þaS að bæta, sem hv. 2. þm. G.-K.
(BK) liefir tekið fram um þá brtt. okkar
að veita Sesselju Ólafsdóttur Ijósmóður
2000 kr. í viðurkenningarskyni fvrir mikið og vel unnið starf. Mjer er ekki kunnugt um það, hvort hún hefir verið skipuð
ljósmóðir hjer, en hitt veit jeg, að alt,
sem hún hefir unnið að þessu starfi, hefir
hún unnið með ósjerplægni og samviskusemi. Jeg ímynda mjer, að henni hefði
veist auðvelt að fá yfirsetukvennaumdæmi,
ef henni hef ði verið það hugleikið; en
hún kaus að vera hjer í bænum, til þess
aS geta betur komið börnum sínum til
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menta. Ilún bjó við mikla ómegð og
liefir verið ekkja í fjöldamörg ár; og enn
fremur hefir hún átt við sjúkdóma aö
stríða. Yngsta dóttir hennar hefir veriö
brjóstveik um 5—6 ára skeið, og hefir f;ú
Sesselja, ásamt þeim börnum sínum, sem
þess voru umkomin, kostað dvöl þessarar
veiku stúlku.bæði í Danmörku og í Sviss.
í þeirri von, að lienni mætti auðnast bati.
Er mjer kunnugt um, að frú Sesselja hefir hleypt sjer í skuldir af þessum ást;vöum.
Þá yænti jeg þess, að háttv. deild minnist ummæla líeknanna um þessa mætu
konu. Hjeraðslæknirinn í Reykjavík. Jón
Ilj. Sigurðsson, segir t. d., að hún hafi
að mjög miklu leyti starfað meðal efnalítils fólks. Má því nærri geta, livort hún
muni ekki oft liafa starfaö án endurgjalds.
Ekki niun hún heldur hafa gengið ríkt
eftir kaupi. Og þó að ánægjulegt sje að
meðtaka góð orð og þakklæti fyrir vel
unnið starf, þá verður slíkt altaf ljett í
vasa.
Af þeim ástæðum, sem jeg hefi nú tekiö fram, varð jeg vel við þeirri beiöni að
gerast meðflm. þessarar till. og vil ljá
henni mín bestu meðmæli, og vænti þess.
að fleiri háttv. deildarmenn taki í sama
streng.
Þessi kona hefir unnið til viðurkenningar. bæði af hólfu bæjarstjórnar Reykjavíkur og Alþingis. En jeg býst viö, að
bæjarstjórnin verði sein til að launa það.
sem vel er gert af frjálsum vilja, og vænti
því, að hið háa Alþingi taki henni fram
og sýni þessari merkiskonu verðskuldaöa
viðurkenningu í eitt skifti fyrir öll.

Jón Magnússon: Á þessari öld hefir
verið rætt og ritað mikið hjer á landi um
fræðslumál og unnið að því aö koma þeim
í það lag, er menn hugðu best. Ilafa fram-

kvæmdir í þessu efni verið miklar, Rjett
eftir aldamótin, eða árið 1901, sótti Guðmundur Finnbogason, er þá hafði nýlega
lokið embættisprófi í heimspeki, um styrk
úr landssjóði til þess að kynna sjer uppeldis- og mentamál erlendis, í því skyni
að afla sjer ..svo víðtækrar þekkingar og
svo margra upplýsinga, að á þeim mætti
byggja skynsamlegar tillögur um nauðsynlegar endurbætur á uppeldi og mentun
hinnar uppvaxandi kynslóöar“. Alþingi
tók þessu erindi fegins hendi og veitti
Guðmundi Finnbogasyni í þessu skvni
2000 kr. hvort árið 1902 og 1903, eftir
tillögu fjárlaganefndar neðri deildar, ,.að
því tilskildu, að hann á eftir leggi fram
árangurinn af rannsóknum sínum og komi
fram með ákveðnar tillögur um það fyrirkomulag á uppeldis- og mentamálum vorum. sem liann telur heppilegast“. I fjárlögunum fyrir árin 1904—1905 voru hinum sama manni svo veittar 2200 kr. hvort
árið. „til að kynna sjer alþýðufræðslu og
mentunarástand hjer á landi“.
Árangurinn af þessum rannsóknum utanlands og innan — að því er barnafræðsluna snertir — kom svo fram með
ástæðum og athugasemdum, sem Guðmundur Finnbogason sendi þáverandi
ráðherra. Hannesi Hafstein, veturinn 1904
—1905. Frumvarp þetta. breytt að vísu,
en þó ekki verulega í aðalatriðum, lagði
ráðherra fyrir þingið 1905, eftir að hafa
borið það undir ýmsa menn í nánd við
Reykjavík, sem fengist höfðu við alþýðufræðslu, þar á meðal kennarana við Flensborgarskólann í Hafnarfirði.
Á því þingi sætti frumvarpið mikilli
rannsókn og athugun í efri deild, og
samdi nefndin þar mjög ítarlegt nefndarálit.
Eins og tekið er fram í áliti hennar,
voru helstu nýmæli frumvarpsins þessi:
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Að heimta að börn 10 ára að aldri sjeu
læs og skrifandi, og um leið að hækka
nokkuð kröfur þær, er gerðar voru til
fræðslu barna á fermingaraldri í þágildandi lögum,
að veita fræðslunni aðhald og eftirlit
með því að lögbjóða árleg próf fyrir börn
á 10—14 ára aldri,
að setja skilyrði fyrir stvrkveitingu úr
landssjóði til barnafræðslu, þar sem meðal annars væri ákveðið lágmark launa
barnakennara,
að fela sjerstökuni skólanefndum að sjá
um og hafa eftirlit með barnafræðslu í
hverjum hreppi og kaupstað um alt land,
að leggja yfirumsjónina með barnafræðslunni í hendur stjórnarráðsins, er
hefði sjer til aðstoðar umsjónarmann, og
að koma á ahnennri skólaskyldu um alt
land, bæði til sveita og í kaupstöðum, fyrir börn á 10—14 ára aldri.
Nefndin í Ed. og deildin sjálf fjelst á
öll þessi nýmæli, nema hið síðasta. Var
það talið skilyrði fyrir því að lögbjóða
skólaskyldu, að unt sje um leið alstaðar
að vísa á góða skóla, sæmilega úr garði
gerða að kenslukröftum, húsrými og öllum útbúnaði, er geti tekið á móti öllum
börnum á skólaaldri og veitt þeim fræðslu
nógu langan tíma á hverju ári. — Þetta
var þá talið eiga langt í land. Nefnd Ed.
kvað því ekki kominn tíma til að lögbjóða
almenna skólaskvldu, síst til sveita, þar
sem heimafræðslan væri þá enn, og vrði
óefað um langan aldur, helsti grundvöllur alþýðumentunarinnar. Því var ákvæðið um skólaskylduna felt burtu, en í þess
stað sett ákvæði um fræðslusamþyktir í
hjeruðum.
Neðri deild fjelst á þessa breytingu á
frumvarpinu, ekki af því, að því er virðist, að skólaskylduákvæðið í frumvarpinu
Alþt. 1923, B. (35. lðKK]af&rþla<>.

væri ekki í sjálfu sjer talið rjett, heldur
af liinu, að ekki væri sem stæði hægt að
fá nóg af góðum kennurum, með því að
ekki væri til neinn almennilegur kennaraskóli. Frumvarpið var svo felt í Nd. með
rökstuddri dagskiá, og þess jafnframt óskað, að stjórnin legði málið fyrir næsta
þing. En þingið veitti þá 2500 kr. á ári
til umsjónar með fræðslumálum landsins.
Var núverandi fræðslumálastjóri, þá skólastjóri við Flensborgarskólann, Jón Þórarinsson, fenginn til aðstoðar stjórninni við
umsjónarstarf þetta.
Ráðherra, sem þá var enn Ilannes Hafstein, lagði. málið aftur fyrir Alþingi 1907,
svo að segja óbreytt frá því, er það hafði
verið lagt fyrir þingið 1905. Hafði milli
þinga verið leitað álits hjeraðsfunda og
sýslunefnda um málið. Þetta álit reyndist
mjög á reiki og lítið á því að byggja,
eins og ljóslega var sýnt fram á á þinginu. En nefndin í Nd. og deildin sjálf
felst nú í einu hljóði á frumvarp stjórnarinnar, felst alveg á grundvöll þann, er
frumvarpið er bygt á. Um það farast
nefndinni þannig orð:
„Frumv. stjórnarinnar er bygt á þeirri
grundvallarsetningu, aö þjóðfjelaginu sje
skylt að sjá um, að hvert einasta barn
þjóðarinnar eigi kost á að njóta þeirrar
inentunar, sem nauðsynleg er talin hverjum manni.
I frumv. eru ákveðnar kröfur um kunnáttu barna, sem eru fullra 14 ára. En jafnframt því að gera þessar kröfur til einstaklinganna skvldar frv. þjóðfjelagið —
sveitarsjóðina og landssjóð með vissum
skilyrðum — til þess að styðja að því
með fjárframlögum, að foreldrar og framfærendur barnanna geti fullnægt fræðslukröf unum' ‘.
„Ekkert getur, að vortt áliti“. scgir
68
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nefndin enn fremur, „verið sjálfsagðara
nje sanngjarnara“.
Ed. segist aö vísu, eða nefndin þar, ekki
hafa breytt áliti sínu frá 1905, en gengui
þó í rauninni mjög langt til þess aS n.aúa
stjórninni og Nd. í aSaldeilumálinu, skó a
skylda eða fræðslusamþyktir. Hún viðurkennir, að lieimafræðslunni liafi hnignað,
hefir ótrú auðsjáanlega á farkenslu og telur „hið mesta óráð að lögbjóða skólaskyldu annarsstaðar en þar, sem vísa má
börnunum á sæmilegan fastan skóla, er
veiti þeim að minsta kosti 6 mánaffa
frœðslu á ári.“
Nefndin þessi lagði það til, til samkomulags, aS lögleiða skólaskyldu í kaupstöðum og þeim kauptúnum, er væru sjerstök hreppsfjelög, og enn fremur, með
ákveðnum skilvrðum, í þorpum og hverfum, sem ekki sjeu sjerstök hreppsfjelög.
Á þessum grundvelli, sem í rauninni var
viðurkenning og að miklu framkvæmd á
grundvelli stjómarfrv., urðu svo sættir og
frv. samþykt.
Á hinu sama þingi (1907) var stofnaður sjerstakur kennaraskóli í Reykjavík.
Stjórnin bar fram málið um stofnun sjerstaks kennaraskóla, jafnframt barnafræðslufrumvarpinu 1905 og 1907, með
því, að Hannes Hafstein var þeirrar skoðunar, og reyndar flestir, er um þessi mál
fjölluSu, að ekki væri vorr um verulegar
bætur á barnafræðslunni. nema aldir væru
upp sæmilega mentaðir barnakennarar,
sem flestir og sem fyrst, og aS þessi tvö
frumvörp yrðu því aS fylgjast aS og
verða að lögum jafnhliða.
Fyrir Alþingi 1911 var af þáverandi
ráðherra lagt fram frv. um breyting á
barnafræðslunni, í þá átt að draga úr
henni, en leggja meiri áherslu á ungmennafræðslu, meS ungmennaskóla að
minsta kosti í hverri sýslu. Frumvarp, er

kom fram í Ed. um þetta, var felt þar
meS rökstuddri dagskrá. Síðan var í nokkur ár kyrt um barnafræSslulögin á þingi,
eða þangað til 1917.
Neðri deild Alþingis 1917 skoraði á
stjórnina að rannsaka uppeldismál og
fræðslumál landsins, og fal stjórnin
fræðslumálastjóra að rannsaka og atliuga
þetta mál í samráði við kennendur kennaraskólans, Það, sem Nd. meðal annars
óskar spurt um, er það, „livort eigi muni
rjettara að láta skólaskyldu koma á menn
16—20 ára, en láta svo forelda og hjeruö
sjá fyrir því, að börn hafi tilskilda þekkingu undir staSfestinguna, en landið kosti
ekki annað við þá kenslu en eftirlit með
prófum.“
Fræðslumálastjóri sendi fvrirspurnir
um málið til allra skólanefnda, fræðslunefnda, presta, prófasta, kennara, margra
prófdómenda og einstakra manna. Yfirgnæfandi meiri hluti þeirra manna er
svöruðu (ca. 350), þeirra manna er helst
höfðu fengist við fræðslumálin, fóru í þá
átt, aS ekki beri að breyta þeirri skipun,
sem nú er um skólaskvldu á barnsaldri.
En það kom í ljós við þessa eftirgrenslan, að mjög mikið skorti á, aS barnafræðslan væri í því lagi, sem vera þurfti; sjerstaklega er þetta víða kent bágbornum
hag barnakennara, og þá jafnframt eða
þar af leiðandi óhæfum kennurum.
Jeg var þá kenslumálaráðherra, og var
injer ljóst, að hjer var bent á galla, er
bráðnauðsynlegt var úr að bæta. Launakjör kennara voru svo bágborin, víðast
hvar, að engi von var til þess, að hæfir
menn veldust í barnakennarastöðu, og
þótt einhver nýtur maSur kynni að leggja
þetta fyrir sig um stund, þá mundi hann
hverfa frá, ef hann ætti annars kost. Jeg
tók því upp frumvarp um laun kennara,
er kennarafjelag landsins hafði samiS og
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sent Alþingi 1917, og lagði fyrir Alþingi
1918. Voru kröfur kennarafjelagsins fyrir
kennaranna liönd mjög hóflegar. Frumvarp þetta náði þó ekki fiam að ganga á
því þingi, en jeg lagði það aftur fyrir
þingið 1919, og var það þá samþykt án
verulegra breytinga. Alþingi viðurkendi
þá, að hæfir barnakennarar væri aðalskilyrðið fyrir sæmilegri barnakenslu hjer
sem annarsstaöar og að óhugsandi væri
að fá hæfa menn til þess að gera barnakenslu að lífsstarfi sínu, nema þeir hefðu
viðunanleg launakjör.
Alþingi hið sama ár. eða sjerstaklega
Xd., krafðist enn frekari rannsóknar og
athugunar á fræðslumálum landsins, og
kvaddi ríkisstjórnin sjer til aðstoðar í
þessum efnum þá prófessorana Guðmund
Finnbogason og Sigurð Sivertsen. Þeir
luku þessari rannsókn og komu fram með
tillögur sínar, hinar síðustu um áramót
1921—1922, og hafa þær verið lagðar fyrir þingið flestar. Af skýrslu þessara
manna sjest það, að það er svo langt frá
því, að þeir, sem mest ætti að mega
treysta á í þessu efni, vilji láta opinbera
skyldukenslu á barnsaldri falla niður, þá
sem nii er, að mikill hluti þeirra telur
rjett, að hún bvrjaði á enn vngra aldri.
Þegar fræðslulögin, sem nú eru í gildi,
voru á ferðinni í þinginu, þá var það, eins
og áður er sagt, heimafræðslan, sem einstökum mönnum var svo hughaldið um.
Þegar um aldamótin var það játað af
þeim mönnum sjálfum, sem mest vildu á
henni byggja, að heimafræðslunni væri
víða orðið mjög ábótavant. Síðan hefir
orðið sú brevting á högum þjóðarinnar,
að það er hið mesta óvit að byggja barnafræðsluna á heimakenslu aðallega. Og þegar það er sagt, að barnakenslan sje sv:
Ijeleg í skólunum, börnin læri ekkert, þá

er það yfirleitt rangt. Hin íslenska þjóð
stendur eflaust ekki að baki annara mentaðra þjóða í bóklegum fræðum. Oðru máli
gegnir máske urn verklega kunnáttu.
A þinginu í fyrra var til meðferðar
frumvarp um barnafræðsluna, bygt á
rannsóknum þeirra prófessoranna Guðmundar Finnbogasonar og Sigurðar Sivertsens, og hafði jeg lagt það frv. fram.
Það gerði mjög litlar breytingar á barnafræðslunni, gerði hana aðeins lítið eitt
fvllri. Þessu frv. var ekki sint, en í stað
þess samþvkt frv., er dró lieldur úr barnafræðslunni. Jeg var þá farinn af þinginu.
Breytingin var að vísu ekki mikil í sjálfri
sjer, en hún var að minni skoðun skaðleg.
Hún markaði afturför, í stað þess aö
þangað til hafði barnafræðslunni þokað
fram á veg. Þrátt fyrir það, þótt þetta
óhapp vildi til í fyrra, þá hygg jeg nú,
að óhætt sje að byggja á því, að skólafræðsla barna til fermingaraldurs sje
komin á svo fastan fót, að henni verði
ekki haggað, þrátt fyrir mjög vanhugsaðar árásir á hana. Og þetta verður enn
fremur að hafa fyrir augum, er vjer erum
að íliuga það, hvað ríkissjóður getur lagt
af mörkum til mentamála, að ríkið getur ekki varpað af sjer þeirri byrði, er
það hefir tekið á sig vegna barnafræðslunnar, heldur mun sú byrði fremur þyngjast. Það þýðir eflaust ekki hjeðan af að
fara fram á það, að sveitarfjelögin skuli
bera þessa byrði aðallega, eins og tíðkast
í öðrum löndum.
Þá koma sjerskólarnir, sem eru og hafa
verið ríkisskólar. Þeir verða það eflaust
áfram allir eða sama sem allir: Háskólinn, hinn almenni mentaskóli, gagnfræðaskólinn á Akurevri, kennaraskólinn, stýrimannaskólinn, vjelstjóraskólinn, búnaðarskólarnir, daufdumbraskólinn og Biðaskól68*
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inn. Enn má nefna vfirsetukvennaskólann. Þessum skólum verður ríkið eflaust
að halda uppi, bæta og gera fullkomnari,
eftir því sem efni leyfa. Þó held jeg, að
vel mætti komast af með einn búnaðarskóla. en gera liann því betur úr garði.
Búnaðarhættir eru ekki svo ólíkir lijer á
landi, að ekki megi þess vegna liafa einn
skóla. og samgöngur eru svo, að Xorðlendingar og Austfirðingar gætu vel sótt
skólann á Hvanneyri. Aftur á móti býst
jeg við, að ekki verði komist hjá því að
gera kvennaskólann í Reykjavík að ríkisskóla. Hann er hvort sem er kostaður svo
að segja eingöngu af ríkinu. Ilvernig fara
ætti með Blönduósskólann, það skal jeg
ekki um tala. Jeg ætla heldur ekki að tala
verulega um húsmæðrafræðsluna. Jeg hefi
ekkivel vit á þvímáli. Yfirleitthyggjeg,að
mentun karla og kvenna eigi að vera sú
sama og fengin að mestu í samskólum;
auðvitað þarf að vera einhver skóli eða
einhverjir skólar fyrir konur sjerstaklega,
en ekki nema fáir, mjög fáir. Meðan konur búa aðallega til mat og vinna fleira
sjerstaklega að heimastörfum, þurfa þær
að hafa tækifæri til að kynna sjer það,
en það er mjög mikið efamál, livort ríkið
á að sjá fyrir því, nema að litlu leyti. Þá
hygg jeg rjettast væri, að ríkið sæi um
fræöslu í verslun, í einu bæði fyrir kaupmenn og samvinnumenn eða kaupfjelög,
líklega helst í sambandi við háskólann.
Þá geri jeg ráð fyrir því, að ríkið þurfi
að sinna meir en gert hefir verið ver
legri kenslu, annari en hinni sjerstöku
kvennafræðslu.
Eins og á er vikið, hygg jeg, að ríkissjóður komist ekki undan því að sjá um
þá fræðslu, er að framan er um getið, og
þá kem jeg loks að efninu, því að þetta,
er jeg hefi sagt, er í rauninni ekki annaö
en formáli, og skal jeg þá reyna að hafa

því færri orð um aðalefni máls míns sem
formálinn var lengri. En af því, er á eftir fer, mun það sjást, hvers vegna mjer
varð svo skrafdrjúgt um barnafræðsluna.
Það kom nefnilega til af því, að unglingafræðslan, eða hin almenna framhaldsfræðsla eftir barnafræðsluna, liefir svo
sem kept viö barnafræðsluna. Fvrir mínum augum er þá þetta aðalatriðið, eius
og nú víkur við: Að hve miklu leyti getur ríkið tekið að sjer unglingafræðsluna?
Það var minst á það, að 1911 bar þáverandi ráðherra, Björn Jónsson, fram
frumvarp um það að skifta á unglingafræðslu og barnafræðslu, þannig, að ríkið sæi sjerstaklega um unglingafræðsluna,
en heimilin um barnafræðsluna. Þessi
sama stefna hefir hvað eftir annað gægst
upp með höfuðið á síðari árum, en jeg
ætla samt ekki að orðlengja um þessa
baráttu, ef svo mætti kalla, milli barnafneðslu og unglingafræðslu, því að jeg tel
barnafræðsluna, þrátt fyrir víxlsporið í
fvrra, komna á fastan fót.
Það, sem þá er um að ræða, er það,
hvort og hvernig eigi að hafa unglingafræðslu eða ungmenna í viðbót við barnafræðsluna, með öðrum orðum framhaldsfræðslu. Að gera unglingafræðsluna að
skyldunámi fyrir þá, sem ekki fara í sjerskóla, t. a. m. í 2—4 ár eftir 14 ára aldur,
sem virðist hafa vakað fyrir sumum, það
held jeg að varla sje fært, að minsta kosti
ekki fyrst um sinn. Eflaust á að vera
kostur á almennri framhaldsmentun fvrir
þá, sem ekki ganga í sjerskóla. En þaö er
eins og um svo margt annað hjá oss, það
verður ekki gert alt í einu.
Mentamálanefndin, þeir prófessorarnir
Guðmundur Finnbogason og Sigurður
Sívertsen gerðu ráð fyrir framhaldsfræðslu, að lokinni barnafræðslu, í kvöldskólum, framhaldsbekkjum barnaskóla, í
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tveggja ára unglingaskóla og í gagnfræðaskólunum tveim, í Revkjavík og á Akureyri. Xefndin ætlast til, að ríkið borgi að
miklu leyti framhaldskensluna í kvöldskólum og framhaldsbekkjum barnaskóba,
þ. e. í sama hlutfalli og barnafræösluna.
Gagnfræðaskólarnir eru algerlega ríkisskólar, en hina eiginlegu ungmennaskóla
vill nefndin hafa 4 fyrir utan Eiðaskóla,
einn fyrir Norðurland, annan fyrir Vestfirði og Strandasýslu, hinn þriðja fyrir
Dalasýslu, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, Mýra- og Borgarfjarðarsýslu og
Gullbringu- og Kjósarsýslu, og hinn fjórða
fyrir hinn hluta Suöurlands. Gert var ráð
fyrir, að skólinn væri stofnaður þegar
helmingur stofnkostnaðar væri fenginn
með samskotum í hverju ungmennaskólahjeraði. Síðan greiddi ríkið % rekstrarkostnaðar. — Jeg lagði ekki fram á þinginu í fvrra frv. það, er nefndin hafði
samið um ungmennaskólana, af því mjer
viitist gerðar hjer of miklar kröfur til
ríkissjóðs. En nú virðist mjer sem hyggilegra liefði verið að gera einliverja svipaða áætlun um þetta. sem nefndin lagði til.
Hjer eru á ferðinni kröfur, sem ekki er auðvelt yfir að sjá, hverjar afleiðingar hafa.
Þegar jeg var að koma af stað Eiðaskólanum. hugsaði jeg mjer eitthvað svipaða skipun á unglingafræðslunni. þannig
að komið væri upp álíka skóla og Eiðaskóla í hverjum fjórðungi, eða þá máske
5, eins og nefndin. og að ríkið greiddi allan kostnaðinn við þessa skóla. en aðra
framhaldsfræðslu önnuðust kaupstaðir og
sveitir á eigin kostnað eða einstakir menn.
Eins og áður er sagt, hjelt jeg, að búnaðarskóli á Ilólum mætti falla niður. og í
staðinn mætti þá koma ungmennaskóli.
Ef skóli yrði settur á Suðurlandsundirlendinu. þá finst mjer. að Flensborgarskólanum þyrfti að breyta að minsta kosl i.

,*~-í

Hvernig sem annars kann að verða litið
á ungmennafræðsluna. þá finst mjer, að
þingið verði að gera sjer einhverja grein
fyrir, hvað það ræðst í, ef það tekur hana
sjer á herðar.
Hjer virðist mjer vera að opnast vegur
til þess, að ríkið taki að sjer unglingaskóla í hverri sýslu, því að það þarf enginn að segja mjer, að ekki komi síðar
kröfur um fje úr ríkissjóði til starfrækslu.
Þetta ríður alveg í bága við fvrirætlanir
um hjeraðsskóla, þ. e. skóla fyrir stærri
hjeruð en eina sýslu. Jeg væri ekki að amast við þessum styrk út af fyrir sig, ef
jeg ekki teldi, að lijer fvlgdu á eftir kröfur í sömu átt, sem ómögulegt verður að
neita. Auk þess virðist það dálítið undarlegt að veita mikið fje til þessa sýsluskóla, en verða að neita sjer um nauðsynleg hús handa Eiðaskóla, skóla sjálfs ríkisins. að jeg ekki tali um ýms önnur bráðnauðsvnleg ríkisfyrirtæki. Dixi et liberavi
animam meam.
En af því jeg veit, að það þýðir ekkert
að halda brtt. áfram. þá tek jeg hana
aftur.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg skal
leyfa mjer að minnast lítilsháttar á fáeinar brtt. Það er þá fyrst á þskj. 519.
II.1, frá fjvn., um aðstoðarlækninn á
ísafirði. Jeg hefi leitað mjer upplýsinga
um það, að laun hans hafa upphaflega
verið miðuð við y2 laun hjeraðslækna.
Xú munu þau ekki nema svo miklu, þar
sem laun hjeraðslæknisins eru nú 2500
kr., auk dýrtíðaruppbótar. Jeg verð því
ekki með brtt. fjvn., tel það ekki sæmilegt. En í frv. mun vera miðað við hjer
um bil y2 laun, og er það rjettara.
Þá er það brtt., sem jeg á á sama þskj.,
519,VI., 2500 kr. til að byggja unglingaskóla í Vík. Þessi unglingaskóli er bú-
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inn að starfa í mörg ár með ágætum
Ikenslukröftum og hefir haft húsnæði'í
barnaskóla kauptúnsins; en nú liefir orðið að tvískifta börnunum í barnaskólanum, svo að unglingaskólinn fær þar ekki
lengur inni, og nú verður unglingaskólinn að leggjast niður. Er hugmyndin að
byggja við barnaskólahúsið. — Háttv.
þm. V.-Sk. (LH) hefir gert ráð fyrir
því við mig, að þessi upphæð yrði 1,3
kostnaðar, og hefi jeg flutt þessa brtt.
fyrir beiðni lians, jafnframt þeirri ástæðu.
að jeg tel þetta mjög nauðsynlegt.
Þá er það brtt. VIII.l, á þskj. 519,
7000 kr. lán til Holtavegarins. Hæstv.
atvrh. (KIJ) hefir mælt svo vel með
þessu láni, að jeg hefi þar engu við að
bæta.
Þá er það 2. liður sömu brtt., 3000
kr. lán til ábúandans að Hlíðarenda, til
að byggja. Jeg bar samskonar brt.+. fram
í fvrra, og get vísað til umsagnar minnar um hana þá. Þetta býli, sem er frægur staður, er endastöð fyrir marga ferðamenn. þá er fara inn á Þórsmörk. Umferð er mjög mikil. svo erfitt er um
gistingu. Húsakynni eru lítil á Hlíðarenda; verður oft að búa um menn í lítilli stofu á flatsæng. Bóndinn á sjálfur
jörðina, og mvndi hann væntanlega geta
veitt þá tryggingu fyrir láninu, er
stjórnin tekur gilda. Jeg fór fram á
styrk í fyrra, en nú lán, og vona jeg,
að rJkissjóður sje eigi svo tæpt staddur,
að honum sje um megn að verða við
svona lítilli beiðni.
Þá hefi jeg á þskj. 335,11. farið fram
á það, að Austur-Evjafjallahreppi væru
veittar 200 kr. til læknisvitjunar. Háttv.
þm. Snæf. (HSt) hefir borið fram samskonar brtt., og vorum við einnig með þær
við 2. umr. fjárlaganna, en þá tókum við
þær aftur. Ástæðan til þess var sú, að

háttv. fjvn. hafði góð orð um að athuga
þær til 3. umr. ásamt fleirum styrkveitingum af sama tægi, sem þegar eru
komnar inn í fjárlagafrv. Nú hefir nefndin ekki gert það, og verðum við því að
líta svo á, að hún sje samþvkk þessum
till. okkar.
Við 2. umr. lagði háttv. fjvn. til, að
fje til Sláturfjelags Suðurlands væri felt
niður, vegna þess, að henni þótti máiið
ckki nægilega undirbúið. Nú hefi jeg
ásamt 2 öðrum háttv. þm. flutt brtt. um,
að þessir liðir yrðu teknir upp aftur, og
er gert ráð fyrir, að það sje trygt, að
nægur undirbúningur verði framkvæmdur, þar sem það er því skilyrði bundið,
að „landsstjórnin hafi eftirlit með því,
að fengin verði nægileg sjerfróð aðstoð
við undirbúning og framkvæmd fvrirtækisins.“ Jeg vona, að allir sjái, að hjer
er um nauðsynjamál að ræða, og samþykki því þessa brtt.

Jónas Jónsson; Jeg á hjer nokkrar
sinávægilegar brtt., ýmist einn eða með
íleirum. Steindór Björnsson, efnisvörður
landssímans, hefir sótt um styrk tilþingsins. til að bæta erfið kjör sín. En háttv.
fjvn. hefir ekki sjeð það fært að taka
upp þessa styrkbeiðni á þann hátt að
breyta launalögunum, en mundi frekar
vera tilleiðanleg að bæta úr, þar sem
sjerstaklega stendur á. Till. fjvn. um
símafólkið voru nú feldar í Ed„ en þær
till. voru ekki feldar af því, að laun
fólksins yfirleitt væru svo há, heldur
vegna þess fordæmis, sem gefið væri
með þessu.
En deildin hefir nú samþykt að bæta
öllu starfsfólkinu upp; þess vegna hefi
jeg komið með þessa till., að jeg býst
við, að háttv. deildarmönnum þyki eigi
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minni ástæða til að bæta úr þörfinni þar,
sem hún er brýnust. Steindór Björnsson
liefir um allmörg ár verið í þjónustu
landsins sem kennari og efnisvörður
landssímans. Hann hefir 8 börn í ómegð
cg eina gamla vandamanneskju, eða 12
manna heimili, að nauðsynlegri þjónustustúlku meðtalinni. Tekjur hans eru 350
kr. á mánuði og afkoman svo, að ekkert
iiggur f.vrir nema sveitin. Það mætti
segja, að styrkur til þessa manns væri
fordæmi, en jeg þekki þó engan annan mann í þjónustu landsins nærri svo
báglega staddan. Styrkur þessi mundi
bjarga manninum frá því að gefast upp.
Jeg hefði ekki komið með þessa brtt.,
hefði ekki verið gengið svo langt með að
bæta upp laun símafólksins.
Vera má, að einhverjum þvki hjer ekki
vera farin rjett leið, að miða styrkhæðina við fjölskylduna, en jeg álít það að
mörgu leyti vera það heppilegasta.
Þá á mentamálanefnd hjer brtt. um
að hækka styrkinn til Þjóðvinafjelagsins úr 6000 kr. upp í 10000 kr. Þjóðvinafjelagið hafði skrifað Alþingi snemma í
vetur og beðið um aukinn styrk til útgáfu alþýðlegra fræöibóka. Ráðgert er
að gefa út flokk bóka af sömu stærð,
líkt og enska útgáfan ,.Tbe Home Universal Library“. Oddur Björnsson byrje.ði að gefa út Bókasafn alþýðu fyrir
mörgum árum. Hann varð að hætta
vegna fjeleysis, en gaf þó út nokkrar
ágætar bækur.
Þetta er hugmynd Sigurðar Nordals
en bæði hann og Páll Bggert Olason
hafa komist að þeirri niðurstöðu, að
heppilegast væri. að Þjóövinafjelagið
hefði þessa útgáfu með höndum. Þessi
útgáfa ætti að vera ódýr og 'komast inn
á hvert heimili. Álíta þeir, að rjettast
væri að hækka tillagið úr 5 kr. upp í

10 kr. og áskrifendur fái það, sem ut er
gefið árlega, fyrir það verð. Nú eru um
1600 fjelagar Þjóðvinafjelagsins, en
mætti telja víst, að þeir yrðu bráðlega
2000 eða vfir. Nöfn nefndarmanna. Páll
Eggert Olason forseti, Guðmundur landla'knir Björnson, Magnús skólastjóri
Helgason, Sigurður Nordal prófessor, eru
næg sönnun þess, að ekki yrðu gefnar
út Ijelegar bækur. Þeir eru allir alíkunnir smekkmenn.
Nd. hækkaði styrkinn um 5000 kr. En
forstöðunefndin álítur, að mest fje muni
þurfa 2—3 fyrstu árin, meðan bókaútgáfan er að komast af stað og bækumar
að komast í veltuna.
Fjvn. Ed. treystist ekki að hækka
þetta, en mentamálanefnd vill hækka
það í 10 þús. kr., þannig, að til þessarar
bókaútgáfu megi verja 9000 kr. En 1000
kr. styrk hefir fjelagið haft.
Það er að vísu þakkarvert að fá 5000
kr. til þessa, en þar sem þetta nær svo
að segja til hvers einasta heimilis, þá
bygg jeg, að enginn þm. þurfi að bera
kinnroða fyrir kjósendum sínum, þótt
hann samþykki þessa hækkun.
Þá get jeg tekið undir með háttv. 2.
þm. Rang. (GGuöf) um fjárframlag til
Sláturfjelagsins, til sútunarverksmiðju.
Að nefndin lagði til við 2. umr., að þessir liðir fjellu niður, var af því, að bæði
var hún að reyna að koma jöfnuði á
tekjur og gjöld fjárlaganna, og eins hitt,
að lienni þótti þetta mál naumast nógu
vel undirbúið. En í fjvn átti það engan
beinan andstæðing.
Nú eru báðir liðirnir, styrkurinn og
ábvrgðin, lækkaðir, og það aðalatriði
sett inn, að landsstjórnin hafi eftirlit
með undirbíiningi og framkvæmd verksins.
Annað fyrirtæki þessu líkt hefir verið
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stofnað og landið veitt því lán og ábyrgð. en ábyrgðin mun ekki hafa verið
notuð. Það er Álafoss. Hann var stækkaður, en þó mun undirbúningur hafa
verið ónógur, svo vinnan varð ekki eins
vönduð og þurft hefði að vera. Einnig
var fleiru áfátt. T. d. skoðaði erlendur
verkfræðingur vjelarnar í vetur, og áleit
hann sumar þeirra farnar að skemmast,
vegna þess að þær stóðu á trjególfi, en
það var ekki nógu stöðugt.
Till. þessar miðast því við það, að undirbúningurinn geti orðið sem bestur. Ef
brtt. þessar ná fram að ganga, þá munnm
við koma meö brtt. við fjáraukalögin, um
að veita dálitla upphæð til þess, að þetta
verði rannsakað á þessu ári af hæfum
manni. Enda höfum við lækkað aðalfjárveitinguna um 10 þúsund kr. Jeg hefi
tekið fram áður. að jeg álít, að annað
stórmál ætti þó að ganga á undan þessu,
en það er ullariðnaðurinn, að stofnaðar
verði verksmiðjur til að vinna fataefni
á landsmenn. Jeg álít, að ríkið og þjóðin í fjelagi ætti að stofna ullarverksmiðju
eða endurreisa Alafoss. Verður máske
tækifæri til að minnast nánar á það
síðar.
í sjálfu sjer hefir þessi sútunarverksmiðjustofnun engri andstöðu mætt, enda
nauðsynjamál. Er líka niikill raunur að
veita svona sterku fjelagi styrk til fyrirtækja heldur en einstökum mönnum. sem
máske brestur fje til að halda slíkri
stofnun uppi.
Um upphæðina til Árna Theodórs er
það að segja, að frá mínu sjónarmiði
skiftir ekki miklu máli. hvort upphæöin
er 500 kr. á ári eða 1200 kr. í eitt skifti
fyrir öll. En það er annað, sem hjer
skiftir máli. Þetta atriði kom fyrir
mentamálanefnd, og var nefndin skift

um það. Annar hlutinn hjelt því fram,
að eftir þeim skýrslum, sem lágu fyrir
um þetta mál, væri hjer um hættulegt
fordæmi að ræða, ef veita ætti þeim
mönnum viðurkenningu úr ríkissjóði,
sem reynst hefðu ófærir að gegna stöðu
sinni.
Af því að jeg býst við mótmælum
gegn þessari tillögu, þá vil jeg geta
þess strax, að sá brevskleiki, ^sem Árni
Theodór Pjetursson er sakaður fyrir, er
vínnautn. Er sá ljóður mjög slæmur á
þjónum hins opinbera, ekki síst þeim,
sem eiga að vera leiðtogar æskulýðsins.
Jeg get því ekki greitt atkvæði mitt
með því, að sá maður, sem missir starf
sitt fyrir vanrækslu, sje settur á eftirlaun. En þar sem maður þessi er gamall og hefir unnið lengi, þá get jeg þó
greitt atkvæði með því, að hann fái dálitla uppluuð einu sinni.
Þá er það aðstoðarlæknirinn á ísafirði.
Því máli er svo variö. að fvrir 16 árum voru samþykt lög hjer á Alþingi,
að stofna skvldi 2 aðstoðarlæknisembætti. annað á Akureyri, hitt á ísafirði.
Þetta embætti hefir lagst niður á Akureyri. enda þótt mikið sje að gera þar,
bæði sjúkrahús og ferðalög. Aukalæknarnir þar hafa engin laun úr landssjóði.
Á Isafirði er níi breytt frá því, sem áður
var. Iueknir cr kominn í Bolungarvík og
á fsafirði er nú mjög góður læknir, auk
þess sem kona hans er líka læknir. Prumástæðan er því fallin niður. En þar við
bætist. aö læknir þessi þykir ekki hafa
staðið svo vel í stöðu sinni sem vera
ætti. Enda er heldur engin þörf fyrir
hann. En auk þess hefir ' hann fengið
dóm fyrir vínsölu, sem vera mun einsdæmi. Það var reiknað út eftir dóms-
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skjölunum, sem fyrir lágu, að hann hefði
á einu ári látið úti vínseðla fyrir sem
svarar 20 tunnum áfengis.
±\ú er spurning, hvort nokkur læknir
þurfi svona mikið áfengi til lækninga.
Jeg held það varla. Að minsta kosti
þurfa sumir þeirra lækna hjer, sem
lækna einna mest, ekki nema fáa potta
á ári. Þegar nú þetta embætti er óþarft
og læknirinn hefir hrotið landslög og
skapað sjer með því tekjur, þá get jeg
ekki verið með því að greiða atkvæði
með launum til þvílíks manns. 1 sambandi við þetta vil jeg geta um eitt atriði, sem jeg reyndar hefði átt að taka
fram við 2. umr. En það skýrir betur
afstöðu mína til þessa máls. Það var að
Einar Kvaran rithöfundur var tekinn úr
15. gr. og settur í 18. gr., og mun jeg
ekki síst bera ábyrgð á þeirri hækkun.
Eru laun hans hækkuð með því, sem vitanlega var sjálfsagt. Jeg lít nefnilega
svo á, að þeir fáu menn af hverri kynslóð, sem gnæfa hátt upp úr fjöldanum,
eins og Einar Kvaran gerir. eigi aS vera
launaðir svo, að þeir geti átt sæmilega
daga. Þessir menn, sem eru tiltölulega
fáir, eiga oftast við verri aðstöðu að
búa en vera ætti, til þess að þeir geti
sint sinni köllun.
Það er lítil hagsýni í því að láta 5—10
afburða gáfumenn búa við sult og seyru,
en eyða fje í óhófi í hversdagsmenn,
suma alóþarfa þjóðfjelaginu. Læknirinn
á Isafirði mun vera meðalgreindur maður, ekki þar fram yfir, og þjóðfjelaginu
ber engin skylda til að kosta hann og
á ekkert sjerstaklega við hann að virða.
Við þá menn á þjóðin að spara, en veita
ríflega til hinna, sem unnið hafa þjóðinni sæmd og gagn. Brtt. með Einar
H. Kvaran gengur of stutt, það er hennAlþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

ar galli. Jeg hefði farið nokkrum orðum um brtt. háttv. 4. landsk. þm., ef
hann hefði ekki tekið hana aftur. Þaö
stendur svo á um þetta mál, að mikill
áhugi er fyrir skólabyggingu í Þingeyjarsýslu; samskot hafin í því skyni
og dugandi maður vinnur að stofnun
skólans. Og úr því að landið leggur fje
til vita og brimbrjóts í Bolungarvík o.
fl.. þá hygg jeg. að ekki verði hjá því
komist, að hindið stvrki líka andlega
\ ita og brimbrjóta.
Karl Einarsson: Jeg á hjer brtt. á

þskj. 519. sem jeg vona að hv. deihl álíti
meinlausa. Ilún er um að veita stjórninni
heimild til að ábyrgjast alt að 80 þús. kr.
lán ti! Vestinannaeyjakaupstaðar, til aukningar rafveitunni þar. Þetta er endurveiting; hefir staðið í fjárlögunum tvívegis
áður. Það gefur að skilja, að rafstöð á
erfiðara uppdráttar í Vestmannaeyjum en
víða annarsstaðar, því að Vestmannaeyingar liafa ekki vatn handa sjer að drekka,
hvað þá til að reka með rafstöð.
Þá á jeg aðra brtt. á þskj. 535. Eins og
kunnugt er, sóttu starfsmenn ríkisins í
Reykjavík um 25% launauppbót vegna
dýrtíðar, og þá sjerstaklega vegna hinnar
háu húsaleigu. En Xd. fanst ekki hægt
að veita þessa uppbót, ekki vegna þess,
?ð hún væri ekki sanngjörn, heldur vegna
liins, að raddir komu utan af landi um, aö
líkt væri ástatt. og ef liefði átt að veita
öllum þá uppbót. liefði þetta orðið svo
mikil fúlga, að ríkissjóður hefði ekki mátt
við því, eins og fjárliagur hans er nú. Þá
myndaðist hjer í Reykjavík fjelagsskapur,
sem nefnist Byggingarfjelag starfsmanna
ríkisins. Þetta fjelag liefir nú sótt um 25
þús. króna styrk til þess að koma upp
hentugum íbúðum fyrir sig, þó þannig,
69
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aS liann fari ekki fram tir 15% af öllum
byggingarkostnaðinum. Líka fór fjelag
þetta fram á, að ríkisstjórninni væri heimilt að ábyrgjast lán fyrir því, sem á vantaði byggingarkostnað, gegn 2. veðrjetti í
húsunum. Fjelagsmenn segja í skjali, sem
þeir sendu, að þeir sjeu svo illa staddir.
að þeir geti ekki lagt neitt af mörkum.
enda er það skiljanlegt, þegar litið er á,
hvernig farið hefir verið með embættismcnn þessa lands síðan 1916. Laun þeirra
hafa verið svo lág, að ómögulegt hefir
veriö fyrir þá, sem ekki höfðu annað en
launin að lifa af, annað en eta upp eignir
sínar, ef nokkrar væru, eða þá safna
skuldum. Hjer er um tilraun að ræða til
sjálfshjálpar þeirra til að koma upp húsum, sem áætlað er, að kosti 167 þús. kr.
nú. Þegar styrkurinn er dreginn frá, eru
eftir 140 þús.; af því ætti að mega fá 70
þús. gegn 1. veðrjetti, en þá er ætlast til,
að stjórninni sje heimilt aö veita 70 þús.
krónur gegn 2. veðrjetti, þó svo, að það,
sem hvílir á 1. og 2. veðrjetti, auk
styrksins, fari ekki fram úr virðingarverði samkvæmt fasteignamati. Jeg vona
nú, að hv. þm. sjeu svo víðsýnir, að þeir
samþykki brtt. þessar. Þetta er fyrst og
fremst góður styrkur fyrir hlutaðeigandi
menn og í öðru lagi tilraun, hvort ekki
sje hægt að koma upp ódýrari húsum.
Þetta er auk þess ekki svo stórvægileg
upphæð fyrir ríkissjóðinn, að ekki sje vert
að reyna.

Ingibjörg H. Bjamason: Jeg stendhjer
ásamt tveim liáttv. þm. sem meðflytjandi
brtt. á þskj. 519, um að veita Skúla V.
Guðjónssyni lækni 1800 kr. styrk til þess
að nema heilbrigðisfræöi erlendis. Eins og
kunnugt er, sótti þessi ungi læknir í byrjun þingsins um 5000 kr. styrk til þess að
lialda áfram sjernámi í heilbrigðisfræði í

tvö ár, annaðhvort við liáskólann í Edinborg eða við háskóla í Ameríku. I skjali
því, er hann sendi með umsókn sinni, færir hann ýms rök fyrir nauðsyn þessarar
fræðigreinar, sem telja má góð og gihl, og
vil jeg, með leyfi hæstv. forseta, leyfa
mjer að lesa upp lítið eitt úr skjali þessu.
T upphafi máls síns segir hann svo:
.IleilbrigðisfriPði (Ilygiame) er tiltölulega ung sjerfræðigrein heknisfræðinnar. Talin er hún mjög mikilsverð
og ágrip af henni heyrir til venjulegrar heknamentunar. Hún verður æ merkilegri fyrir þá sök, að læknisfræöin hneigist nú mjög í þá átt að bæta heilbrigðishagi manna og fyrirbyggja sjúkdóma, en ekki einungis að því að lækna
veika menn, því að „at ósi skal á
stemma“. Aðalþættir þessa sjerfags
eru: Skólaheilbrigðisfræði, sóttvarnaog farsóttafræði (Epidemiologia), verkfræðileg heilbrigðisfræði, matvælaheilbrigðisfræði og loks alt, sem lýtur að
almennum heilbrigðisráðstöfunum.1 ‘
Enn segir hann í niðurlagi röksemdafærslu sinnar:
„Jeg hefi ákveðið, ef þess er nokkur
kostur og svo fljótt, sem auðið er, að
nema þetta sjerfag sem allrabest og
vandlegast. Og til þess að fá tryggingu fyrir því, að mjer takist það, vil
jeg helst ná prófi í því. Þar sem þetta
nám tekur tvö ár að minsta kosti,
verður það dýrt og illkleift fjelausum manni eins og jeg er. Fyrir því
sæki jeg um þennan styrk. Þegar jeg
ákveö að leggja út í þetta nám, liugsa
jeg á þessa leið : Sem allra fullkomnasta
mentun og lærdóm í þessari sjergrein
vil jeg fá. Þegar því er lokið, koma dagar og koma ráð. Og hina almennu læknismentun mína hefi jeg þó og ætti
altaf að vera borgið. Þetta er enginn
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gróöavegur, sem jeg lield út á, og því
fremur þarfnast jeg fjárins. En jeg
treysti því fastlega, að geti jeg gert
þetta, geti jeg orðið þjóð minni þarfari en ella.“
Enn fremur má geta þess, að læknadeild
háskólans mælir eindregið með þessari
styrkbeiðni og manninum sjálfum. Hún
hefir meö brjefi, dagsettu 14. mars þ. á.,
undirskrifuðu af Guðmundi Hannessyni
prófessor, látið þessa getið:
„1. aö það væri mjög æskilegt að völ
væri á sjermentuöum lækni í þessari grein, og að staðgóð þekking
á henni myndi koma aö góðum
notum, hvort heldur sem umsækjandinn verður síðar hjeraðslæknir
eöa starfar á annan hátt í landsins þarfir.
2. að Skúli V. Guðjónsson sje efnilegur heknir og líkindi til, að' stvrkur, sem honum vrði veittur, komi
aö tilætluðum notum.
Deildin er því á einu máli um
að gefa umsókn hans bestu meðmæli.‘ ‘
Enn fremur hefir landlæknir mælt hið
besta með honum. Segir hann meðal annars:
„— vil jeg vekja athygli á því, a<
þeir læknar, sem vilja verða lijeraðslæknar (eða landlæknar), þurfa í raun
og veru allir meiri mentun í heilsufræðum en heimtuö er undir alment læknapróf,‘ ‘
Þá má einnig geta þess, að Læknafjelag
Reykjavíkur telur sig samdóma tillögu
læknadeildarinnar. Þá liafa og nokkrir
læknar utan af landi látið í ljós álit sitt
á manninum og málefninu. Ingólfur Gíslason hjeraðslæknir segir í símskeyti 14.
mars þ. á.:
„Hefi kynst yður sem duglegum

námsmanni og mjög álitlegu læknisefni.
ILæli eindregið með því, að þjer fáið
styrk til IIygiæne-n.áms.“
Jónas Kristjánsson hjeraðslæknir á
Sauðárkróki símar, að hann sje samþykkur meömælum læknadeildarinnar um stvrk
úr ríkissjóði til framhaldsnáms Skúla V.
Guöjónssonar. Og loks mælir Þórliallur Jóhannesson læknir á Þórshöfn mjög eindregið með styrkbeiðni hans og telur vöntun heilsufræðings í landinu mjög bagalega.
Að jeg stend með þessari brtt. sprettur
af því, aö jeg álít tilfinnanlegan skort á
sjerfræðingi í heilsufræði hjer í þessum
bæ og um land alt. Að vísu hefir núverandi landlæknir unnið heilbrigöismálunum
hjer í bæ og úti um land mikið gagn: en
jeg leyfi mjer þó að benda háttv. deild á.
aö síst væri vanþörf á að tryggja sjer það,
að þessi ungi læknir fái tækifæri til þess
að búa sig meö sjerfræðinámi undir það
að verða fær um að vinna að umbótum
heilbrigðismálanna hjer á landi. Fátt ætti
að vera landsmönnum kærara en heilsuvörn og heilsubót einstaklinganna og heildarinnar.
Persónulega þekki jeg Skúla V. Guðjónsson lítiö. Jeg veit, að hann er ættaður
norðan úr Skagafirði. Þar á hann fátæka
foreldra, sem ekki geta styrkt hann til
þessarar utanfarar, en styrkbeiðandi mun
vera — eins og fleiri námsmenn, þegar þeir
hafa lokið embættisprófi — nokkuö skuldugur, og því erfitt fyrir hann að fá meira
lán til framhaldsnáms. Styrkbeiðandi sýndi
þegar á stúdentsárum sínum ákveðna löngun til að vinna að almennum lieilbrigðismálum.
Eins og jeg þegar liefi tekið fram, hefir
þessi ungi læknir eindregin meðmæli
læknadeildar
háskólans,
Læknafjelags
69*
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Reykjavíkur, landlæknis og nokkurra lijeraöslækna utan af landi, sem hann liefir
unnið hjá. Xú vill liann vinna aö þessu
þjóðþarfa starfi og velur sjer það sem
sjernám, í stað þess aö leggja stund á einhverja aðra sjerfræðigrein, t. d. augnlækningar, sem óefað er miklu arðvænlegra
sjernám. Þetta sannfærir mig og vamtanlega fleiri um það, aö Skúli Guðjónsson
sje ákveðinn og ötull maður, sem ga-ti orðiö rjettur maður á rjettum stað í þarfir
heilbrigðisfia’öinnar, bæði í ræðu, riti og
framkvæmd. Þess vegna leyfi jeg mjer að
vænta þess, að styrkur sá honum til handa.
sem fram á er farið á þskj. 519, 1800 kr.
hvort árið í 2 ár, verði samþyktur meö
yfirgnæfandi meiri hluta hjer í þessari
háttv. deild. Stvrkur þessi er nú 1400 kr.
lægri en styrkbeiðandi fór fram á í upphafi. Jeg skal svo ekki orölengja þetta frekar; jeg hygg það hafi stafað af misskilningi, að styrkur þessi var feldur með jöfnum atkvæðum hjer í þessari háttv. deild
við 2. umræðu, og því hefi jeg leyft mjer
aö koma fram með þessar upplýsingar

Sigurður Hjörleifsson Kvaran: Það
þykir hlýöa að mæla nokkur orð með brtt.
sínum. Jeg á lijer eina brtt. á þskj. 535,
þess efnis. að Lárasi Bjarnasyni, kennara
viö gagnfræðaskólann á- Akureyri, verði
veittur 1500 kr. styrkur til þess að semja
kenslubók í eðlisfræöi og efnafiæði handa
gagnfræðaskólum.
Jeg talaði nokkuð fyrir þessari brtt. við
2. umr. fjárlaganna, en jeg mun þá liafa
gleymt að taka það fram, að umsókn þessari fylgdu meðmæli frá dr. Olafi Dan
Daníelssyni. sein er mjög vel liæfur til að
dæma um þessi efni. Einnig hafa þeir
Þorkell Þorkelsson, forstöðumaður Iöggildingaskrifstofunnar, og Sigurður Guðmundsson, skólameistari á Akureyri, mik-

inn áhuga á þessu máli og hafa lieitið honum stuðningi.
Jeg bar brtt. þessa fram við 2. umr.
fjárlaganna í öðru formi en nú, en af því
að hv. fjvn. vildi ekki sinna henni þannig,
þótti mjer rjett að breyta henni, og ber
hana því fram nú 1000 kr. lægri en áöur.
Yænl i jeg því, að háttv. nefnd' vilji nú
sinna henni, þótt jeg treysti mjer ekki til
að tala eins hjartnæmlega fyrir henni
eins og sumir háttv. þm. bafa gert fyrir
till. sínum.
Þá vil jeg minnast á nokkrar aðrar
brtt., er hjer liggja fyrir, en mjer þykir
illa farið, að hæstv. Stjórn skuli ekki vera
hjer viöstödd.
Skal jeg þá fyrst nefna till. frá hæstv.
fjrh. (KIJ), á þskj. 519, um 1000 kr. til
að gefa út manntalið frá 1703. Um brtt.
þessa hefi jeg aöeins gott að segja. Mjer
er sönn ánægja að greiða henni atkvæöi.
Þá vil jeg aðeins minnast á viðaukatillöguna. sem nefndin flytur og ætlast er
til. að bætt sje aftan við fjárveitinguna
til Isafjarðarspítalans. Jeg mun greiða
henni atkvæði mitt, því jeg tel hana til
bóta, þótt jeg annars telji það varhugavert. að fjárveitingar sjeu gefnar mjög á
vald stjórnarinnar. Annars verð jeg að
játa. að jeg á bágt með að greiöa atkvæði
með miklum fjárveitingum til byggingar
spítala á þessu þingi, þegar búið er að
ákveöa. að Kleppur verði bygður og til
þe*s varið eflaust 300 þús. kr. Þetta þykir nú kanske ekki vera ,,kollegielt“, en
jeg tala lijer sem þingmaður, en ekki sem
la*knir.
Það mun lfka vera full ástæða til aö
vera varkár í fjárveitingum nú. því að
ekki mun von mikils hvalreka fyrir ríkissjóö þann tíma, sem eftir er þessa þings,
þar sem kunnugt er orðið, að fjvn. Xd.
mun ætla að sitja á vörutollslögunum, sem
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þó voru afgreidd lijeðan nieð miklum atkvæðamun. Var þar þó um mikinn tekjuauka að ræða, sem ekki mundi hafa oröið
minni en 300—400 þús. kr. Enn freniur
liefir háttv. Nd. ekki þótt ástæða til að
senda þessari deild frv. um framlengingu
útf'lutningsgjaldsins, og jeg hefi jafnvel
heyrt pata af því, að sumum lijer í deildinni þyki maklegt, að það fari sömu leiðina og vörutollsfrumvarpið. Hafa líka engu
síður komið mótmæli utan af landi gegn
þeim lögum en öðrum sköttum til ríkissjóðs.
Þá get jeg verið með till. liæstv. dómsmálaráðherra (SE) um styrkinn handa
lækni til augnlækninganáms erlendis, því
að það gæti vel borgað sig fyrir þjóðfjelagið að stuSla að því, að augnlæknar
yrðu fleiri en einn, því að þá myndi koma
samkepni þeirra á milli, og auk þess síður
hætta á, að landið yrði augnlæknislaust.
Um styrkveitinguna til Skúla V. Guðjónssonar þarf jeg ekkert að tala. Jeg
greiddi henni atkvæöi við 2. umr. fjárlaganna, án þess þó að jeg ætli að fara að
veita honum landlæknisembættið. Enda er
þaS nú ekki á mínu valdi, og svo er heldur ekki víst, að þetta embætti sje svo
laust, sem margir hvggja, þó mikið liafi
veriS um það talað nú í seinni tíð, því vel
má vera, að það sannist hjer liið fornkveðna, að þeir lifa lengst, sem með orðum eru vegnir.
Þá vil jeg minnast á ræðu hv. 5. landsk.
þm. (JJ), þar sem hann talaði fvrir hönd
nefndarinnar uin 10 þús. kr. fjárveitingu
til Þjóðvinafjelagsins. Háttv. þm. vildi
láta heita svo, sem hjer væri verið að
koma í framkvæmd hugmynd Sigurðar
prófessors Nordals, sem hann hefir oft
minst á hjer í deildinni. En þó jeg hafi
ekki nýlega lesið ritgerð prófessorsins, veit
jeg að þetta er alveg rangt. Jeg skal láta
þess getið, að jeg ber mikla virðingu fyrir

Sigurði Nordal fyrir glæsilegar gáfur hans
og listfengi. En jeg liefi þó ekki haft miklar mætur á tillögum lians um útgáfu í
stórum stíl á þýddum bókum. Hugmynd
prófessorsins var sú, að slík bókaútgáfa
aúti að íniklu leyti að bæta úr alþýðuskólaþörfinni. Á þetta atriði var lögð
mest áherslan hjá lionum. Staðhæfingin
um, að svo gæti orðið, vakti vitanlega
töluverð mótmæli, og meðal þeirra, sem
mótmæltu, var hinn ágæti skólamaður sjera
Magnús Helgason, forstöðumaður kennaraskólans.
Þýðingar þessar, í eins stórurn stíl og
gert var ráð fyrir, gætu tæplega orðið
heilladrjúgar fyrir frumlegar bókmentir
í landinu, og ætti þannig að liella heimsbóknientunum í þýðingum yfir þjóðina,
þá sjá allir, hverjar afleiðingar það myndi
liafa. Jeg get þessa lijer, af því að í þessari háttv. deild liefir verið talað um þessa
tillögu prófessorsins sem svo einkar viturlega og sjálfsagða. Svo viturleg liefir hún
þótt, að talað hefir verið um að verja allniiklu af því fje, sem ríkissjóði áskotnaðist fyrir levfilega og óleyfilega áfengissölu í landinu, til þess að koma þessari
hugmynd í framkvæmd. Annars var sú
tillaga vitanlega mjög loftkend, eins og
tillaga prófessorsins. En nú sje jeg, að tillögur þessar eru komnar niður á jörðina,
þar sem ekki er farið fram á meira en 9
þús. kr. til slíkrar bókaútgáfu. Jeg er því
fús á að greiða brtt. þessari atkv. mitt,
því jeg sje ekkert eftir, þó bætt sje við
þessum 3 þús. kr. eftir till. nefndarinnar.
Þá eru tvær brtt. frá hv. þm. Vestm.
(KE) ; hin fyrri um að veita Byggingarfjelagi starfsmanna ríkisins 15% byggingarkostnaðar, en hin síðari um ábyrgð fyrir 70 þús. kr. láni til sama fjelags.
Mjer lievrðist hæstv. atvrh. (KIJ) mæla
með síðari till., en ekki hinni fyrri.
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Því er nú svo varið fyrir mjer, að jeg
liefi ekki heyrt þetta Byggingarfjelag
starfsmanna ríkisins nefnt fyr en jeg sá
það á þessu blaði. Það má vera, að fjelag
þetta sje búið að afkasta miklu, og sitji
því ekki á mjer að vera a<5 mæla á móti
því, og skal jeg lieldur ekki gera það að
því er snertir síðari tillöguna. En hinni
fyrri verö jeg aftur að mæla á móti, því
jeg sje enga ástæðu til aö fara að gefa
fjelagi þessu 15% af öllum byggingarkostnaði þess, því að jeg tel minni ástæðu
til að byrja lijer í Reykjavík en annarsstaðar á landinu. Við höfum vitanlega
heyrt, að það væri mjög mikil dýrtíö hjer
í Reykjavík. En það er nú svo, að hver
einn veit það best, er skeður í hans eigin
heimkynni. Reykvíkingar vita vel, að skórinn kreppir að hjá þeim, en lítið um aðra:
og jeg veit ekki betur en að t. d. í kauptúni því, sem jeg á lieima í, sje fult eins
dýrt að lifa og hjer í Reykjavík. Jeg get
því alls ekki verið með þessari tillögu.
meðan ekkert er farið að hugsa um embættismannabústaði úti um land. En sjái
ríkissjóður sjer aftur á móti fært að leggja
fje fram til þeirra, þá væri öðru máli að
gegna, því að þær kröfur. um byggingu
embættisbústaða úti um land. eru ekki
komnar fram fyrst í gær.
Skal jeg ekki tala um fleiri tillögur.
sem hjer liggja fyrir, en mun sýna með
atkvæði mínu afstöðu mína til þeirra.
.- * í
Ingibjörg H. Bjarnason: Mjer þykir
leitt, hafi jeg komist svo óljóst að orði í
ummælum mínum um styrkbeiðni Skúla
V. Guðjónssonar hvknis, að draga hefði
mátt af þeim þá ályktun, að jeg ætlaði mjer
jafnvel að tilnefna hann í landlæknisembættið, annaðhvort nú þegar eða þegar
það losnaði.

Jeg tilfærði aðeins ummæli landlæknis
sjálfs, 14. mars þ. á., þar sem hann segist
fallast á tillögur læknadeildar liáskólans
og meðmæli hennar með þessari styrkbeiðni. Þau ummæli landlæknis eru á þessa
leið:
„Jeg get í alla staði fallist á tillögur
og meðmæli læknadeildar háskólans. Og
í því sambandi vil jeg vekja athygli á
því, að þeir læknar, sem vilja verða
hjeraðslæknar (eða landlæknar), þurfa
í raun og veru allir meiri mentun í
heilsufræðum en lieimtuð er undir alment læknapróf.“
Það er í tilefni af ummælum hv. 2. þm.
S.-M. (SHK), að jeg geri þessa aths., þar
eð jeg hefi ekki með einu orði, hvorki nú
nje fyr, vegið að núverandi landlækni.

Karl Einarsson: Jeg hygg, að það sje
misskilningur hjá liv. 2. þm. S.-M. (SHK), að hæstv. fjrh. (KIJ) hafi aðeins
mælt með síðari lið brtt. minnar um styrk
til Byggingarfjelags starfsmanna ríkisins.
Ilann mun hafa mælt einmitt með fyrri
liðnum, en lítið minst á hinn. Enda er
sjerstaklega þörf á að samþvkkja fyrri
liðinn, og hefir alt of lítið verið gert að
því að sjá embættismönnum fyrir viðunandi húsnæði. En vegna dýrtíðarinnar
hafa embættismenn í Reykjavík, og enda
öðrum kaupstöðum, orðið sjerstaklega illa
úti í þessum efnum.

Bjöm Kristjánsson: 1 ræðu háttv. 5.
landsk. þm. (JJ) kom fram, að Árni Th.
Pjetursson mundi hafa verið sjerlega
hneigður til víns. Jeg verð að skírskota til
vottorða frá foreldrum flestra barna, sem
liann hefir kent, og er menn lesa þau, getur engúrn blandast hugur um, að hjer hefir alls ekki um verulegan drykkjumann
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verið að ræða. enda er augljóst. að liann ir úrskurð þingsins, þá liefir nefndin afhefði ekki verið kennari í ea. 30 ár, þar greitt þær til stjórnarinnar.
Þá sný jeg mjer að brtt. við frv. Aðsem hreppsbúar rjeðu sjálfir, liver var í
því embætti, ef svo liefði verið. Það eitt eins tvær brtt. fjvn. hafa mætt andmæler nóg sönnun. Og enda þótt hann kunni um. Onnur er um aöstoðarlækninn á Isaað hafa skvett í sig í ferðalögum, þá var firði, og get jeg slept að tala um hann,
hann aldrei drukkinn heima fyrir og ekki þar sem liv. 5. landsk. þm. (JJ) hefir
kom fyrir, að kensla fjelli niður af þeim svarað þeim atlis., sem kornið hafa við
sökum. Vottorð bílstjórans, sem hann hefir brtt. nefndarinnar í því efni. Þá er hin,
útvegað, sannar því lítið í máli þessu, sem er um styrkinn til Arna Tli. Pjetursnema þá helst það, að maður þessi hefir sonar. Mjer er óljúft að fara langt út í
verið lagður í einelti öðrum fremur. Jeg það efni. Skal jeg aðeins taka það fram
tel rjettast að láta sitja við það, sem liv. um svona mál yfirleitt, að jeg tel illa farNd. hefir gert í þessu atriði, enda hefir ið, ef einstakir menn, sem telja sig beitta
'misrjetti af veitingarvaldinu, þurfa ekki
hæstv. stjórn mælt með því.
annað en hlaupa til Alþingis. Komist þessi
Frsm. (Einar Árnason): Samgöngu- venja á, er ekki gott að vita hvar staðar
málanefnd þessarar hv. deildar hefir beð- verður numið, og strangt tekið heyrir það
ið mig að skýra í örfáum orðum frá störf- ekki undir þingið að úrskurða um slík
um sínum og till. viðvíkjandi samgöngum mál. Fjvn. álítur því rjettast, að þingið
á sjó á þessu ári. I gildandi fjárlögum er skifti sjer sem allra minst af svona málætlast til, að 200 þús. kr. gangi til strand- um, og er því mótfallin, að maður þessi
ferða, en 100 þús. kr. til bátaferða. Fyrri sje tekinn á eftirlaun, sem máske haldast
liðurinn er áætlunarliður, enda gerir alla æfi hans. Hafi þessi maður verið
nefndin engar till. um hann, nema hvað rangindum beittur, þá liggur beinast við,
hún liefir gefið útgerðarstjóra Esju að dómstólarnir rjetti hlut hans.
Þá eru nokkrar brtt. einstakra þm.
nokkrar bendingar um, hvernig liún óskaði, að fyrstu ferðum skipsins væri hag- Fyrst eru brtt. á þskj. 519. Nefndin liefir
að. Aftur á móti leggur liún áherslu á óbundnar hendur, bæði um brtt. hæstv.
það, að bátastyrkinn fái einkum helstu flóa- fjrh. (KIJ) og eins brtt. hæstv. forsrh.
bátarnir, svo sem báturinn á ísafjarðar- (SE) um styrk til augnlækninganáms.
djúpi, Breiðafjarðarbáturinn, BorgarnesÞá er brtt. frá 3 hv. þm. um utanfarbáturinn og svo Skaftfellingur. Ætlast arstyrk, 1800 kr., til Skúla læknis Guðnefndin til, að 100 þús. kr. nægi til þess- jónssonar. Við 2. umr. lagði meiri hl.
ara báta, ásamt nokkrum smáupphæðum nefndarinnar til, að lionum væru veittar
til minni báta. Smærri styrkir til báta tel- 2000 kr., og er hann því þessari styrkveitur hún rjett, að settir sjeu í fjárlög fram- ingu að sjálfsögðu lilyntur enn, og væntir
vegis. Nefndin hefir haft til álita tillögur þess, að þessi brtt. verði samþ., enda mun
samgmn. Nd., og ganga till. Ed.-nefndar- það hafa stafað af ókunnugleika eða tilviljinnar í svipaða átt, aðeins hefir hún un, að till. nefndarinnar var feld við 2. umr.
Nefndin treystir sjer ekki til að mæla
breytt örlítið sunnan- og austanlands.
En þar sem þessar till. liggja ekki und- með brtt. hv. 2. þm. Rang. (GGuðf), um
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styrk til unglingaskólans í Vík. Tók hún
upp 15000 kr. fjárveitingu til að styrkja
barnaskólahyggingar utan kaupstaða, og
treystir nefndin sjer ekki til að fara
lengra með skólabyggingarstyrk.
Frá sama liv. þm. (GGuðf) er brtt. um
að veita stjórninni lieimild til að lána
7000 kr. til þess að endurbyggja Holtaveginn. Xefndin er þessu meðmælt, enda ekki
sjáanlegt, að hægt sje að komast hjá því,
ef nokkurt fje er fyrir hendi. Aftur á
móti getur nefndin ekki mælt með því
að veita ábúandanum á Illíðarenda í
Fljótshlíð lán til húsabygginga, jafnvel
þó að þessi fornbelgi staður ætti það skilið, að honum væri sýndur sómi. Þessi lánsheimild væri gagnslaus, þar sem ekkert fje
verður fyrir hendi til útlána.
Meiri hluti nefndarinnar er meðmæltur
80 þús. kr. lánsábyrgð til rafmagnsveitunnar í Vestmannaevjum. Telur það sjálfsagt, þar sem hjer er aðeins um endurveitingu að ræða, sem hefir staðið áður
í fjárlögum.
Þá koma brtt. á þskj. 535. Hin fyrsta
er um læknisvitjanastyrk, sem talað var
hjer um við 2. umr. frv. Eins og þá stóð
á, gat nefndin ekki fallist á þennan styrk
og tók til athugunar, hvort ekki ma-tti
fella niður eittlivað af samskonar styrkveitingum, sem komið var inn í frv. En
sökum naumleika tímans sá nefndin sjer
ekki fært að gera upp á milli styrkveitinganna, enda brast hana kunnugleika á
ýmsum stöðum. Lætur hún hrtt. þessar
því afskiftalausar, enda þótt telja megi
ver farið, að þær væru samþyktar, því
við það hækkar upphæðin, sem veitt verður í þessu skyni, frá því sem nú er.
Þá er brtt. hv. 2. þm. G.-K. (BK) um
styrk handa Þorgrími lækni Þórðarsyni í
Keflavík, til að halda aðstoðarlækni, 400
kr. Xefndin getur ekki mælt með þessari

brtt., enda þótt hlutaðeigandi læknir sje
orðinn þungfær til að gegna störfum
sínum. Henni finst varhugavert að ganga
þessa braut, og ef þetta verður veitt, þá
verður erfitt að neita öðrum um samskonar styrk, sem líkt stendur á um. Hv.
flm. (BK) sagði, að það væri ekki nema
kurteisi að veita þennan styrk. Vitanlega
ræðir lijer ekki um háa upphæð, en það
er fordæmið, sem nefndin vill ekki skapa.
Jeg get ekki varist að bera þetta saman
við það, að prestar taka sjer oft aðstoðarpresta og launa þeim þá altaf sjálfir.
Það aúti því að vera sama regla með læknana. Sje hjer um svo mikil læknisstörf að
ræða, að einn maður komist ekki yfir þau,
þá ætti að vera lífvænlegt þar suður frá
fyrir 2 lækna.
Xefndin hefir óbundin atkvæði um brtt.
háttv. 5. landsk þm. (JJ) við liðinn um
uppbót til símamanna.
Þá er brtt. frá liv. 2. þm. S.-M. (SHK)
um að hækka styrk til útgáfu alþýðukenslubóka, og getur nefndin fallist á þá
tillögu.
Þá er brtt. frá Jiáttv. mentmn. um að
hækka styrk til Þjóðvinafjelagsins upp í
10 þús. kr. Um þessa brtt. liefir nefndin
óbundin atkvæði og sömuleiðis um aðra
hrtt. frá þrem háttv. þm., um að veita
Sláturfjelagi Suðurlands lán til sútunarverksmiðju.
Kem jeg þá að brtt. þeirra liáttv. 2. þm.
G.-K. (BK) og háttv. 6. landsk. þm. (IIIB), um að veita Sesselju Ólafsdóttur 2000
ki'. viðurkenningarstyrk. Meiri hluti nefndarinnar getur ekki aðhylst þessa brtt. Ekki
svo að skilja, að liann neiti því, að kona
þessi sje alls góðs makleg. En meiri hh
vcit, að það eru svo margir, sem leyst hafa
af hendi mikilvægt æfistarf, en ríkissjóður
verður aldrei megnugur að veita makleg
laun öllum.
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Fjvn. veit heldur ekki til þess, að hún er því fullkomin ástæða til að rasa ekki
sje á flæðiskeri stödd efnalega; henni er fyrir ráð fram.
Þá kem jeg að síðustu brtt., þ. e. heimkunnugt um, að þessi kona er í tengdum
fyrir landsstjórnina að ábyrgjast alt
ild
við efnað fólk, og er þess vegna ástæða til
að ætla, að henni sjeu nokkurn veginn að 80000 kr. fyrir Vestmannaeyjakaupstað til aukningar rafmagnsveitunnar þar,
trygðir góðir dagar í elli.
Þá er næst að atliuga 2 brtt. liáttv. þm. og hefir nefndin óbundnar hendur um
Vestm. (KE), og get jeg rætt um þær atkvæðagreiðsluna. Þessi heimild hefir
-staðið í fjárlögunum áður, og er því endbáðar í einu lagi.
Fjvn. setur sig ekki beint á móti brtt., urveiting. Meiri hluti nefndarinnar telur
en ástæða er til að geta þess, að um það rjett að samþykkja þessa tillögu.
Sje jeg svo ekki ástæðu til þess að segja
leyti, er nefndin var að ljúka till. sínum
til 3. umr. við fjárlögin, fjekk hún heim- meira fyrir hönd fjvn. um brtt. þessar, en
sókn frá fulltrúum Byggingarfjelags starfs- vil að lokum taka undir ummæli háttv. 2.
manna ríkisins, sem fóru fram á, að þm. S.-M. (SIIK), að jeg tel það illa farnefndin tæki upp í frv. styrk og lánsheim- ið, ef háttv. Nd. ætlar að setja fótinn fyrild til fjelagsins. Nefndin sá sjer ekki fært ir vörutollsfrumvarpið, sem þessi deild
að verða við þessum tilmælum á síðustu afgreiddi, því að ríkissjóði mun ekki veita
stundu, þar sem henni virtist málið ekki af þeim auknu tekjum, sem það frv. hefði
vel undirbúið, og því tæpast tímabært að veitt honum. Sama er að segja um útflutnflytja það nú í þinginu. Hins vegar viður- ingsgjaldsfrumvarpið, sem legið hefir í
kennir nefndin fúslega, að húsaleigan Nd. frá því í þingbyrjun og enn er ekki
lijer í Reykjavík er þungur skattur, og komið fram. En ef til vill má vænta þess
að full þörf er á því, að gera eitthvað til bráðlega.
þess aö ljetta þá byrði, en hvort þetta
ATKVGR.
er heppilegasta leiðin, er annað mál. Það
Brtt.
519,1 samþ. með 12 slilj. atkv.
er fyrst og fremst hætt við því, að þess— 535,1 samþ. með 10 shlj. atkv.
ar byggingar verði dýrar, ef á að fara að
— 535,11 sainþ. með 12 slilj. atkv.
ráðast í þetta meðan byggingarefni og
— 519,111 samþ. með 8 :6 atkv.
vinna er í eins liáu verði og nú er. í öðru
— 535,111 feld með 8:2 atkv.
lagi geta það ekki orðið nema sárfáir
— 519,11 2 samþ. með 13 slilj. atkv.
menn af öllum starfsniannafjöldanum,
— 519,111 samþ. með 13 shlj. atkv.
sem þessa geta notið fyrst um sinn. Áhrif—• 519,IV samþ. með 11 shlj. atkv.
anna af þessu færi ekki að gæta fyr en
— 535,IV samþ. með 9 shlj. atkv.
eftir 10—20 ár. Enn fremur er hugsan— 519,V 1 samþ. með 12 shlj. atkv.
legt, að húsaleiga á næstu árum muni al— 535,V samþ. með 10 shlj. atkv.
ment lækka, svo að íbúðir þessar yrðu
— 519,V 2 samþ. án atkvgr.
of dýrar til þess, að mennirnir gætu borið
— 519,V 3 feld með 7 :7 atkv., að viðleiguna, og væri þá ver farið en lieima
liöfðu nafnakalli, og sögðu
setið. í stuttu máli: Fyrirtækið er nýtt,
jtt:
JóhJóh,
JM, JJ, EÁ, GÓ, HSn, IHB.
lítið undirbúið og flestum ókunnugt. Það
Alþt. 1923, B. (35. lögrgjafarþlngr).

70

110?

Lagafrumvörp samþykt.

1108

Fjárlög 1924 (ein nmr, i Nd.).

nei: KE, SE, SHK, SJ, BK, GGuðf. HSt.
Brtt. 535,VI tekin aftur.
— 519,VI feld með 7 :4 atkv.
— 535,VII samþ. með 10 slilj. atkv.
— 535,VIII samþ. með 8 : 5 atkv.
— 519,VII1 samþ. með 8 :3 atkv.
— 535,IX samþ. meS 11 shlj. atkv.
— 519,VII 2 sjálffallin.
— 519,VII 3 samþ. án atkvgr.
— 535,X samþ. með 9 :5 atkv., að viöhöfSu nafnakalli, og sögðu
jú: SJ, GGuðf, GÓ, HSn, JM, JJ, KE,
SE, HSt.
nei: BK, EÁ, IHB, JóhJóh, SHK.
Brtt. 535,XI feld með 8 :4 atkv.
— 519,VII4 samþ. með 13 shlj. atkv.
— 519,VII 5 samþ. án atkvgr.
— 535,XII feld með 7 :4 atkv.
— 519,VII6 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 519,VII 7 samþ. með 8 :6 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: SHK, EÁ, GÓ, HSn, IHB, JóhJóh.
JM, JJ.
nei: SJ, BK, GGuðf, KE, SE, HSt.
Brtt. 519,VIII1 samþ. meö 12 shlj. atkv.
— 519,VIII 2 feld með 9 :4 atkv.
— 519,IX samþ. með 11 shlj. atkv.
— 535,XIII samþ. með 8 : 6 atkv.
— 535,XIV samþ. með 9:5 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
já: SJ, GGuðf, GÓ, HSn, JM, JJ. KE,
SE, HSt.
nei: SIIK, BK, EÁ, IIIB, JóhJóh.
Frv., svo breytt, samþ. í e. lilj. og endursent Nd.

Á 57. fundi í Nd., föstudaginn 4. maí,
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Ed. (A. 547).

Á 59. fundi í Nd., mánudaginn 7. maí,
var f rv. tekið til e i n n a r u m r . (A. 547,
557, 578, 582).
Afbrigði um brtt. 578 og 582, sem of
seint var útbýtt, leyfð og samþ. meS 15
shlj. atkv.
Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg tek
undir með hæstv. forseta, að það er
liægt aS vera stuttorður um brtt. þær,
er hjer liggja fyrir, eigi hvað síst um
till. fjvn. þessarar háttv. deildar, sem
áSur liafa verið ræddar. Jeg þykist
vita, að háttv. deildarmenn hafi tekið
eftir brtt. háttv. Ed., og ætla jeg því
ekki að tefja tírnann með nákvæmri
útlistun á þeim.
Eins og háttv. deildarmenn munu
sjá, þá hefir aSalupphæð útgjaldaliðsins lækkað um 16680 kr. við meðferð
háttv. Ed. Og þegar atliugað er, hvar
lækkunin kernur lielst niður, þá sjest,
að þaS er aSallega á verklegum framkvæmdum. Mismunurinn á hverri grein
er sem hjer segir:
10. gr. Nd.
Ed.
11. gr.Nd.
Ed.
12. gr.Ed.
Nd.
13. gr.Nd.
Ed.
14. gr. Ed.
Nd.
15. gr. Ed.
Nd.
16. gr. Nd.
Ed.
18. gr. Ed.

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nd. —

264580
=lækkun kr.
263280
558920
=lækkun kr.
557420
711720
=hækkun kr.
705840
2101760
=lækkun kr.
2065760
1239706)
=hækkun kr.
1229626/
245170)
=hækkun kr.
236370J
629220)
=lækkun kr.
625700)
183452)
=hækkun kr.
182572)

1306
1500
5880
36000
10080
8800
3520
880

c

f
t
f
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Á 10. gr. liefir lækkunin orðiö 1300 kr.,
sem meðal annars eru teknar af aðstoðarog skrifstofukostnaði hagstofunnar, sem
áætlað var af stjórninni 13000 kr. Pjvn.
Nd. gerir sjer engar vonir um þaö, að sú
upphæð, sem hún áætlaði, komi eigi til
útborgunar, en vill hins vegar ekki fara
út í neitt þref um það atriði við háttv.
Ed., þar sem þetta er hvort sem er áætlunarupphæö.
Á 11. gr. hefir lækkunin orðið 1500 kr.
Er hið sama um það að segja og lækkunina á 10. gr. Hjer er um áætlunarupphæð
að ræða. Húsaleigukostnaður lögreglustjórans er reiknaður út eftir því, sem hann
er nú, en þaS er eftir mati. Fjvn. gerir
sjer ekki von um, að sá liður lækki jafnmikið og háttv. Ed. hefir gert ráð fyrir,
og vill því færa liðinn í svipaS horf og
áöur, þó nokkru lægra.
Háttv. Ed. hækkar 12. gr. um 5880 kr.,
en lækkar 13. gr. um 36000 kr. 14. og 15.
gr. hækkar háttv. deild um nærfelt 20 þús.
kr. til samans, en lækkar 16. gr. uni 3520
kr. Er þaS ljóst, að lækkun háttv. deildar
kemur aðallega niður á verklegum framkvæmdum, en hækkunin á öðrum liðum.
Er óhætt að segja, að töluverður stefnumunur með deildunum komi fram í þessu
efni. Fjvn. Nd. hefir reynt aS forðast
liækkun á 14. og 15. gr., en heldur viljað
hlynna að þeim greinum, er til framkvæmda miða. Nú hefir nefndin leyft sjer
aS koma fram með nokkrar brtt. á þskj.
557, sem flestar eru áSur kunnar. Ein till.
nefndarinnar er bæði til hækkunar og
lækkunar, um 50—60 þús. kr. til hækkunar, en 35 þús. kr. til lækkunar. VerSi till.
nefndarinnar samþykt, þá hækkar útgjaldaliðurinn um 28 þús. kr. Tekjuhallinn verður þá um 150 þús. kr. En þegar
þess er gætt, að gert er ráð fyrir rúmum

200000 kr. gjaldamegin, sem eru skilvrðisbundnar, þá má með rjettu segja, aS þingið skilji við fjárlögin meS 50 þús. kr.
tekjuafgangi, og má það teljast viðunanlegt eftir atvikum.
Þá vildi jeg minnast nokkrum orðum
á aðra brtt. nefndarinnar, sem sje þá, aS
aSstoðarlæknirinn á IsafirSi njóti sömu
launa og gert var ráð fyrir áður hjer í
háttv. deild. Nefndin sá eigi ástæðu til
þess að grípa sjerstaklega niður til spamaðar á þessum eina manni. Þessi laun hans
eru búih að standa í fjárlögum síSan
1919 og hafa verið skoðuð sem samningsatriði við hann. Þessi upphæS er þannig
tilkomin, að læknirinn hafSi 800 kr. samkvæmt lögum, en þegar launalögin komu
til sögunnar og hjeraðslæknalaunin voru
hækkuS um helming, eða að meðaltali sem
því svaraði, þá þótti og rjett að hækka
laun þessa læknis hlutfallslega. Stofnþóknun hans var þá ætluð kr. 1500, og af þeirri
upphæð átti síSan aS reikna dýrtíðarbætur. En þá var gert ráS fyrir, að hækkunin væri bundin við þennan mann og
embætti þetta legðist niður með honum.
Þá kem jeg að 3. brtt., um að fella niður styrkinn til Guðrúnar Gísladóttur
Björns, hjúkrunarkonu. Hefir nefndinviljað fara að vilja háttv. Ed. um það aS
fella niður styrk til hjúkrunarkvenna, en
eigi sjeð ástæSu til að taka þennan styrkbeiðanda einan út úr. Því leggur nefndin
til, aS liðurinn falli niður.
Um 4. brtt., um viðbótarstyrk til Breiðafjarðarbátsins, skal jeg eigi fjölyrða Hefi
jeg skýrt frá því áður, að nefndin hefir
gert ráS fyrir 16 þús. kr. í alt til hans,
þar af 10 þús. kr. í fjáraukalögum. En
þrátt fyrir þetta, hefir hún ekki sjeð
ástæðu til að hækka aðalupphæðina til
flóabátanna.
70*
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Um 5. og 6. brtt. skal jeg ekki fjölyrða. Háttv. Ed. setti þessa atliugaseind um
Um þær hefir verið rætt áður. Nefndin byggingu sjúkrahúss á Isafirði. Þótti
hefir eigi sjeð ástæðu til annars en að láta nefndinni þessi atriði nokkuð hliðstæð,
þær framkvæmdir, sem þar ræðir um, og vildi því láta jafnt yfir þau bæði
fylgjast með öðrum af sama tægi. Nefnd- ganga. Nú hefir liáttv. þm. Isaf. (JAJ)
in vill lækka uppbótaruppliæð til starfs- komið fram með till. uin, að þessi atmanna landssímans, og gerir þá ráð fyrir liugasemd falli niður að því er snertir
að uppbótina fái aðeins talsímakonurnar sjúkrahúsið á ísafirði, og verði sú till.
við bæjarsímann í Reykjavík, 200 kr. hver, samþykt, þá verður athugasemd nefndarauk dýrtíðaruppbótar, og Steindór Björns- innar um barnaskólahúsin tekin aftur.
Nefndin treystir sjer eigi til að mæla
son efnisvörður, vegna sjerstakra ástæðna,
með því, að liækkuð sje fjárupphæðin til
200 kr. með hverju barna sinna.
Skrifstofukostnað vitamálastjóra hefir að semja og gefa út alþýðukenslubækur,
nefndin viljað færa til þess, er áður var, og skal jeg í því efni láta mjer nægja
enda hefir hann skýrt nefndinni frá því. að vísa til þess, sem jeg hefi áður sagt
um það mál.
að hann megi ekki minni vera.
Iláttv. fjvtt. Ed. liefir hækkað tillagið til
Nefndin leggur til, að niður falli fjárveiting til girðingar um kennaraskólann. Þjóðvinafjelagsins um 5000 kr. En fjvn.
Getur liún vel fallist á það, að æskilegt þessarar liáttv. deildar lítur svo á, að
væri að girða umhverfis skólann, en álít- fjelaginu sje mjög mikil bót að því að
ur hins vegar, að ýmislegt fleira sje eins hafa 5000 kr. til þess að spila úr, og
nauðsynlegt að komist í framkvæmd. Hef- sjer eigi ástæðu til þess að hækka uppir þetta mál verið áður til meðferðar í liæðina upp í 10 þús. kr. Ilún leggur því
háttv. deild, og var nefndin á móti því til, að upphæðin sje færð í sama horf og
áður.
þá engu síður en nú.
15. brtt. er gamall kunningi, og þarf
10. brtt. er áður þekt; hefir af vangá
aftur verið prentað „rafveita“ í stað „raf- eigi að tala um hana.
16. brtt., um að lækka Guðm. Bárðarson
magnsveita“, en það má vitanlega laga á
um
500 kr., miðaði nefndin við það, ;u
skrifstofunni.
Þá er það 11. brtt. nefndarinnar, þar hann hefir hæst haft 1800 kr. hjá Alþingi,
sem hún hefir lækkað byggingarstyrkinn og áleit nefndin því eigi ósanngjarnt, að
til barnaskóla utan kaupstaða um 5 þús. liann hefði 300 krónum lægri styrk nú
kr. Þó að nefndin hafi eigi breytt skoðun en áður. Fanst lienni eigi ástæða til að
sinni á máli þessu og telji eigi rjett að veita þessum manni hærri ferðastvrk en
veita fje í þessu skyni, þá liefir hún eigi t. d. dr. Helga Jónssyni.
Meiri hluti nefndarinnar sá sjer ekki
sjeð sjer fært að fara í kapp við háttv.
Ed. út af þessu. Álítur nefndin eigi rjett fært að hækka styrkinn til dr. Helga
að ganga lengra en að veita fje til þess Pjeturss.
Þá koma 2 nýir liðir, sem liáttv. Ed.
að gera við þau skólahús, sem nú eru til,
og auk þess hefir nefndin sett þá athuga- hefir sett inn, en það er styrkur til þeirra
semd aftan við greinina, að fjeð verði Jóns Þorsteinssonar og Markúsar Kristþví aðeins greitt, að útlit sje fyrir, að jánssonar. Fjvn. hefir lagt til, að liðir
tekjur ríkissjóðs hrökkvi fyrir gjöldum. þessir væru feldir niður, og býst jeg við,
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aö þaö hafi eigi komið liv. deildarmönnum á óvart. Því hefir verið lýst yfir, að
stefna nefndarinnar er sú, að veita eigi
námsstyrki, heldur lánsheimildir til náms,
og því sá nefndin sjer eigi fært að taka
einstaka menn út úr og brjóta með því
regluna. Er það eigi af því, að nefndin
sje á móti mönnum þessuin, að hún leggur
t’l, að liðirnir sjeu feldir niður; hún hefir þvert á móti ástæðu til að ætla. að
þeir sjeu mjög efnilegir menn í sinni
grein. En nefndin hefir einu sinni tekiö
þessa stefnu og getur eigi breytt henni,
nema með því að taka þá alla slíka styrkbeiðendur til greina.
Um 20. brtt. þarf jeg eigi að tala.
Um 21. brtt., um Búnaðarfjelagsstyrkinn, skal jeg taka það fram, að nefndin
sá, að það var tilgangslaust og jafnvel
rangt að hafa athugasemdina aftan við
liðinn eftir samþykt jarðræktarlaganna.
Háttv. Ed. hækkaði tillagið til bóndans
í Fornahvammi um 300 kr. En fjvn. þessarar liáttv. deildar sá eigi ástæðu til, að
hann fengi hærri styrk en þeir fá hæstan,
er líkt stendur á fyrir.
23. brtt. er áður þekt. Það er endurveiting, og nefndin væntir þess, að hv.
deildarmenn sjeu á sömu skoðun nú og
áður í því efni.
Hvað 24. brtt. snertir, um stvrkinn til
Sláturfjelags Suðurlands til sútunarhúss,
er þess að geta, að nefndin heldur fast
við það, sem áður var gert í því máli.
enda getur það eigi komið í bága við hv.
Ed. Eins og háttv. deildarmönnum mun
kunnugt, þá var borin fram í þeirri háttv.
deild till. um að fella niður styrkinn, og
var hún samþykt. en svo tekin upp aftur
till. nokkru laagri, af því að eigi var hægt
að taka upp sömu till. aftur. Var sú till.
samþykt, og bendir þaö á, að háttv. Ed.
hafi snúist hugur í málinu.

Meiri hl. fjvn. leggur það til, að feldur
verði niður liðurinn um styrk til Sigurðar Magnússonar, af sömu ástæðu og
nefndin tók fram hjer áður um liækkun
eftirlauna Sigvalda S. Kaldalóns. Treystir hún sjer ekki til að mæla með hærri
eftirlaunum.
2G. hrtt. hefir verið rædd áður.
Um það, sem eftir er af brtt., get jeg
verið mjög stuttorður. Háttv. Ed. liafði
hyrjað á því að fella niður allar lánveitingar. er gert var ráð fyrir. En fjvn. þessarar deildar áleit enga hættu, þó að
heimildir til lánveitinga va*ru gefnar, ekki
síst úr því farið var inn á þá hraut, og
skal jeg þá geta þess, að háttv. Ed. hefir
horfið frá stefnu sinni og komist inn á
lánsheimildarbrautina aftur.
Þá vildi jeg minnast nokkrum orðum á
brtt. á þskj. 578. Nefndinni er kunnur
læknir sá, er í vetur ætlaði að leggja þetta
fyrir sig, og taldi því rjett að binda stvrkinn við hann. Telur hún óhætt að veita
honum þetta fje, því að hún er sannfærð
um, að það muni að gagni koma.
Þá kem jeg að brtt. um 1000 kr. hækkun á uppliæðinni til afritunar skjala. Svo
er málinu varið, að fengið hefir verið að
láni frá Kaupmannaliöfn mikið af skjölum fyrir Pál Eggert Olason prófessor, til
notkunar við sögurannsóknir hans. Hann
liefir nú notað þessi skjöl, og ætti því að
rjettu lagi að skila þeim strax. En þar
sem skjöl þessi eru mjög merkileg, er álitið nauðsynlegt að afrita þau, því að það
má búast við því, að þau verði ekki lánuð hingað aftur, því að hlutaðeigendur
vilja vitanlega eigi leggja þau í meiri
hættu en nauðsynlegt er. Xú er búið að
panta skjöl til afritunar, fullkomlega fyrir
þessum styrk, og því verður að bæta við
hann, ef skjöl þessi eiga að afritast.
Þá er brtt. nefndarinnar undir lið XII
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á þskj. 578. Stendur þar 600 kr. ,,uppbót“ N.-M. tÞorstJ) og háttv. þm. N.-ísf. (Stil Einars Sæmundsens skógarvarðar, en St) til verðlauna fyrir ritgerð um útrýniá að vera ,,húsaleiguuppbót“. Skógarverö- ing refa. Telur hún ekki tryggilega um
irnir á Völlum og Hallormsstað liafa ó- búið, þar sem gert er ráð fyrir, að verðkeypis bústað auk launa sinna, en þessi launin sjeu greidd þegar er ritgerðin sje
skógarvörður, sem hefir mjög stórt um- afhent stjórn Búnaðarfjelagsins, án þess
dæmi, hefir aðeins hina lögákveðnu þókn- að víst sje, að ritgerðin sje nokkurra verðun fyrir starfa sinn, og verður því sjálfur launa verð.
Sama gildir um brtt. hv. þm. Dala (Bað kosta dýrt húsnæði. Nefndinni fanst
J)
í þessu rnáli.
þetta ósamræmi, sem bæta yrði úr að einUm brtt. hv. 3. þm. Revkv. (JÞ) hefir
hverju leyti, og hefir því lagt til, að þessum skógarverði væru greiddar 50 kr. á nefndin óbundnar hendur, en aftur á inóti
mánuði í húsaleiguuppbót. Vitanlega verð- er hún mótfallin brtt. hæstv. atvrh. (KIJ)
ur hann ekki eins vel settur og hinir skóg- um að halda áfram stvrkveitingu til Þorarverðirnir, þó að lirtt. þessi verði sam- valds Árnasonar. Finst nefndinni, að
þykt, en hún veitir honum nokkra úr- þingið sje búið vel að gera í garð þessa
manns, að veita honum 3000 kr. námslausn.
Þá eru ekki fleiri brtt. frá fjvn., en um styrk, og þrátt fyrir það, liversu nauðleið vil jeg minnast á nokkrar brtt. frá synlegt það kann að vera, að hann haldi
áfram þessu námi, telur hún ekki ósanneinstökum þm.
Jeg gat um, að nefndin væri meðmælt gjarnt, að hann bjargi sjer með lánum
III. brtt. á þskj. 578, en næstu brtt. á hjer eftir, eins og aðrir námsmenn verða
sama þskj. getur nefndin ekki fallist á. að gera.
Treystir hún sjer ekki til að mæla með
Um brtt. á þskj. 582 get jeg ekki sagt
hærri styrk til sjúkrahúsbygginga að neitt fyrir hönd nefndarinnar, þar eð þær
þessu sinni en gert var til sjúkrahússins hafa ekki komið fram fvr en hjer á fundá Isafirði, sem var ekki nærri því eins inum. Hefir nefndin því óbundin atkv.
hár og þurfti, en nefndin fór þar svo um þær.
langt, sem hún sá sjer fært.
Nefndin hefir enn ekki heyrt ástæður
Forsætisráðherra (SE): Að því er
hv. þm. Mýra. (PÞ) fvrir brtt. hans um
hækkun á styrk til bátaferða, og getur snertir 1. brtt. hv. fjvn. á þskj. 557, skal jeg
því ekki að svo stöddu lýst afstöðu sinni taka það fram, sem jeg liefi revndar áður
til hennar.
tekið fram í hv. Ed., að jeg verð að líta
Af því, sem jeg hefi áður sagt, leiðir svo á, að þó að 5000 kr. upphæðin verði
afstaða nefndarinnar til brtt. hv. 1. þm. samþykt, mun stjórnin ekki telja það
bindandi fyrir sig, nema því aðeins, að
Reykv. (JakM) á þessu sama þskj.
Meiri hl. nefndarinnar er meðmæltur hæfilegt húsnæði fengist fyrir þá leigu.
Mjer þykir leitt, að nefndin liefir lagt
brtt. hv. 4. þm. Reykv. (MJ)’til handritakaupa (handrit Jóns Aðils), en heldur á móti fjárveitingu til að girða fyrir lóð
uppteknum hætti, að vera á móti styrk til kennaraskólans. Er hin mesta nauðsvn á
ábúandans í Grísartungu. Sömuleiðis er þessu verki og liefir skólastjórinn margoft
nefndin á móti brtt. þeirra háttv. 1. þm. farið fram á fjárveitingu í þessu skyni, ep

\
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stjórnina hefir brostiö fjárlagaheimild til
að veita hana.
Mjer þvkir leitt, að nefndin hefir nieð
11. brtt. sinni á þskj. 557 lækkað styrkinn til barnaskólahúsa utan kaupstaöa og
breytt þar orðalaginu. En þaS þýðir víst
ekki að deila við dómarann. Till. nefndarinnar í þessu efni eru bygðar á skoSunum,
gerólíkum mínnm. Verst er þó, að nefndin hefir hnýtt aftan við þennan lið, að
styrkurinn skuli því aðeins greiddur, aS
tekjur hrökkvi fvrir gjöldum. Ilefði jeg
kosið, að þessi fjárveiting væri ekki bundin neinu skilyrði.
Þá hefir nefndin nafnbundið styrkinn til
augnlækninganámsins. Jeg flutti í háttv.
Ed. brtt. um þennan styrk, og var ástæðan
sú, aS svo má ekki lengur standa, að aðeins sje hjer á landi einn augnlæknir.
Liggja þau vandræði í augum uppi, sem
af því geta hlotist, aS enginn augnlæknir
sje hjer í Reykjavík meðan þessi eini maður er í hinni árlegu hringferS umhverfis
landið og eins ef hann vrði veikur. Þessar voru ástæSumar fyrir till. minni og
var mjer kunnugt um fleiri en einn lækni,
sem höfðu hug á þessu framhaldsnámi.
Jeg er þó alls ekki mótfallinn því, að
styrkurinn sje bundinn við nafn, ekki síst
það nafn, sem háttv. fjvn. leggur til. Sá
læknir hefir áður sýnt sjerstakan áhuga
og dugnað, og er því vel fariS, að hann
njóti styrksins.

Jakob Möller: Jeg á tvær brtt. við
þetta frv. eins og það nú liggur fyrir.
Sú fyrri er á þskj. 578, um hækkun á
uppbót símamevjanna. Háttv. Ed. hefir
breytt þessari fjárveitingu þannig, aS af
þeim 17700 kr., sem hjer voru samþyktar,
skuli 1600 kr. veittar ákveðnum manni.
Þetta raskar grundvelli þeim, sem upp-

hæðin, 17700 kr., var bygð á, eftir till.
landssímastjóra, og verður því ekki hægt
að skifta upphæSinni á þeim grundvelli.
Jeg geri ráð fyrir, að þessi háttv. deild
sje samþykk þessari 1600 kr. fjárveitingu,
en vilji hins vegar ekki lækka upphæð þá,
sem hún hefir einu sinni sett inn í fjárlögin til almennrar uppbótar á launum
símamanna.
Viðvíkjandi till. háttv. fjvn. skal jeg
taka það fram, að það er vitanlégt, aS
nefndin var altaf á móti þeirri upphæð,
sem samþj-kt var, og því ekki nema eölilegt, aS hún beri fram þessa brtt. um lækkun. Háttv. frsm. (MP) gerir grein fyrir
þessari brtt. nefndarinnar á þann hátt, að
hún ætlist til, að hver stúlknanna fái 200
kr., og þar að auki dýrtíðaruppbót. En
till. landssímastjóra, sem þessi háttv. deild
hefir áSur samþykt, miðaðist við það, að
kjör stúlknanna á miSstöð Reykjavíkur
vrðu eftir henni ekki lakari en hinna, sem
starfa við landssímann. Jeg þarf því vonandi ekki að mæla frekar meS þessari brtt.,
þar sem þessi háttv. deild hefir í raun og
veru tekiS afstöðu til hennar áður, sem
jeg býst við, að hún kviki ekki frá.
Hin brtt. mín er á þskj. 582, um 800
kr. til útgáfu Skólablaðsins. Slík styrkveiting hefir um mörg ár verið í fjárlögunum, en fjell niður úr stjórnarfrv. fvrir
árið 1922, væntanlega af því, að stjórninni var kunnugt, aS útgefendur blaðsins
voru þá orSnir þrír, og þá talið ljettara
fyrir þá að standast kostnaSinn. Reynsla
þessara útgefenda er sú, að þeir hafa ekki
staðist kostnaðinn, og uppgáfust tveir
þeirra, en sá þriSji, sem nii er orðinn einn,
telur sig neyddan til að hætta við útgáfu
blaðsins. ef hann fær ekki styrk. Hvgg
jeg, að Alþingi teldi það illa farið og
muni fúst til að veita þennan stvrk, enda
hefir þaS aldrei felt hann.
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Það mun enn fremur hafa vakað fyrir
stjórninni, að margar beiðnir um styrk
til útgáfu sjerfræðiblaða og tímarita bafa
borist henni. Nú er það kunnugt, að þau
hafa flest eða öll leitað annarsstaðar
styrks og fengið úrlausn, og því lítil lnvtta
á, að margar styrkbeiðnir sigli í kjölfar
þessarar, þó að hún yrði samþykt.
Þá má og bentla á það, aS 2 tímarit,
„Freyr“ og „Ægir“, eru í raun og veru
gefin út fvrir fje ríkissjóSs, þar sem þau
eru kostuð af því fje, sem hann leggur til
Búnaðarfjelaginu og Fiskifjelaginu.
Vonast jeg eftir aö þurfa ekki að mæla
með þessu lítilræði frekar, enda gott verk
og þarft að styðja kennara til útgáfu
blaSs þessa.

Gunnar Sigurðsson: Jeg hefi litlu látið
mig skifta þessi fjárlög vfirleitt og síst
hefi jeg valdið hækkunum útgjaldanna.
Það er ein brtt. hv. fjvn., sem jeg ætlaði að minnast á örfáum orSum, sú, að
fella niSur námsstyrk til Markúsar Kristjánssonar slaghörpuleikara (eða píanóleikara). Jeg man reyndar ekki betur en að
jeg’ hafi áður greitt atkvæSi á móti þessari styrkveitingu, en þá þekti jeg ekki
þennan mann, og jeg legg yfirleitt ekki
mikið upp úr vottorðum, sem fylgja styrkbeiðnum.
En fyrir skömmu hittist svo á, að je
fjekk tækifæri til aS hevra mann þennan
leika á hljóðfæri.
Að vísu skal það viðurkent, að jeg
enginn sjerstakur listdómari á þessu sviSi,
en þó þori jeg að fullyrða, aS hann hc
alveg óvenjulega hæfileika til að bera, e"tir þeirri leikni að dæma, sem hann spilar
meS hin vandasömustu hlutverk, ekki meiri
kenslu en hann hefir hlotið. Þá hefir hann
og sjálfur samið mjög snotur lög og má

gera sjer hinar bestu vonir um framtíð
hans á því sviði. Legg jeg eindregið til,
aS honum sje veittur þessi styrkur, því
svo segir mjer hugur um, að það geti
margborgað sig fyrir þjóðina.

Þorsteinn Jónsson: Jeg hefi borið hjer
fram brtt. á þskj. 578, ásamt liáttv. þm.
N.-ísf. (SSt), um verðlaun til Sveinbjörns
Sveinssonar fyrir aS semja og birta í Búnaðarritinu ritgerð um örugg ráð til að
vinna á stuttum tíma refi í grenjum. Þessi
sama till. kom fram á þinginu 1919 og
var þá borin fram af hv. 1. þm. N.-M.,
sem þá var. Er orðalag tillögunnar sama
og var þá, og skal jeg játa, að það er ekki
sem heppilegast. Þó till. þessi verði samþykt, er ekki ætlast til, að styrkur þessi
verði veittur, nema stjórn Búnaðarfjelagsins telji það rjett, eftir því sem í tillögunni felst.
Jeg þekki mann þennan og veit, að
hann er óvenjuheppinn í grenjavinslum.
Hann telur, ef rjett sje að farið, þá megi
vinna hvert gren á 12 tímum. En til þess
ganga oft fleiri dagar. Ef þetta er rjett,
þá fengi landið margborgaðan þennan
litla styrk aftur, með því að almenningur
lærði hinar fljótlegu og hagfeldu aðferðii' við grenjavinslu.
Þá á jeg brtt. á þskj. 582, ásamt háttv.
1. þm. Revkv. (JakM), um styrk til Skólablaðsins. Annars hefir meðflutningsinaður
minn talað svo vel fyrir till. þessari, að
það er óþarfi af mjer að bæta þar miklu
við. Vil jeg þó undirstrika það, sem hann
sagði, að það er algengt, að blöð og
tímarit fái styrk; er þetta því engin undantekning. Og fái blaðið ekki styrk þennan, verður það að liætta að koma iit.
Um styrkinn til Þjóðvinafjelagsins skal
jeg taka það fram, að jeg tel rjett að láta
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hann halda sjer eins og efri deild gekk
frá honum, því að jeg tel, að liann geti
orðið til mikils gagns fvrir þjóðina.

Pjetur Þórðarson: Það virðist helst
sem hv. fjvn. þyki það að ófyrirsynju,
að jeg hefi borið fram brtt. á þskj. 578,
um hækkun styrks til bátaferða á flóum,
fjörðum og vötnum. Jeg mintist á það
endur fvrir löngu í samgöngumálanefndinni, þegar hún var að semja tillögnr um
skifting styrksins fyrir vfirstandandi ár,
að mikil nauðsvn væri að hækka styrkinn
til þessara ferða, og tóku flestir nefndarmenn því þá mjög fjarri. Var hann þó þj
hærri en nú í fjárlagafrv., eða 100 þúsund krónur. Hann var samt langt frá því
að vera fullnægjandi til þeirra bátaferða,
sem mest nauðsyn var á að styrkja. Þannig voru t. d. sumar umsóknirnar lækkaðar um % hluta. Alstaðar var sama sagan.
stvrkurinn reyndist alveg ónógur til þess
að halda allra nauðsynlegustu ferðunum
uppi. Má þar til nefna Djúpbátinn, Breiðaflóabátinn, Faxaflóabátinn og bát þann,
er gengur upp að ströndum Vestur-Skaftafellssýslu, eða yfir höfuð að tala fyrir
allri strandlengjunni austan frá Hornafirði og norður fyrir ísafjarðardjúp.
Austfirðir og Norðurland munu líka hafa
þótt bera skarðan hlut frá borði. þrátt
fvrir Esjuferðirnar væntanlegu.
Sumir telja, að ekki sje rjett að ætla
rneira til bátaferðanna en stjórnin áætlaði,
af því að með strandferðaskipinu nýja
minki þörfin fvrir þá. En þessu er ekki
þann veg farið, því að það lilýtur að
vera öllum hv. þm. auðsætt, að ekki cr
hægt að komast af með minni ferðir t. d.
á Isafjarðardjúpi en nú eru. Sama er að
segja um ferðir á innanverðum Breiðat'irði, Hvammsfirði og Clilsfirði. Hið eina,
Alþt. 1923, B. <35. löggJafarþlng).

sem hugsanlegt er að fella mætti niður af
ferðum þessum, eru nokkrar ferðir milli
Breiðafjarðar og Reykjavíkur. En aftur
er knýjandi nauðsyn á því að fjölga ferðum á innanverðum Faxaflóa, alveg óumflýjanleg. Þá er líka lítil von um, að
strandferðaskip bæti úr ferðaþörfinni L:1
Suðurlandsundirlendisins. Það bendir því
ekkert í þá átt, að ferðaþörfin verði minni
eða ferðirnar ódýrari eftirleiðis. Tleldur
lítur út fyrir liið gagnstæða. Á þessum
ástæðum hefi jeg bygt tillögu mína; og jeg
skal geta þess, að jeg samdi hana ekki fyr
en jeg var búinn að sjá tillögur liv. fjvn.
Sá jeg þar, að hún hefir ætlað 6 þús. af
þeim 75 þús. kr., sem til bátaferðanna
eiga að ganga, sem viðbótarstyrk til
Breiðafjarðarbátsins Svans. Hefi jeg því
miðað mína tillögu við till. nefndarinnar og ætlað stvrkinn 96 þús. kr., til þess,
að eftir yrðu 90 þús. til bátaferðanna vfir höfuð, og farið þannig sem næst meðalveg milli áætlunar þessa ár.s og þeirrar, er
nú liggur fyrir.
•Jeg liefi enga hugmynd gert mjer um
það, hvernig þessu verði tekið. En það
eitt veit jeg, að óhjákvæmilegt verður að
veita þetta eða síst minni fjárhæð til
þessara ferða áður langt um líður. Það
má vel vera, að sumir líti svo á. að ..frestur sje á illu bestur,“ og því sje rjett að
veita þessa fjárhæð sem minsta nú, til
þess að mismunurinn á tekjuni og gjöldum fjárlaganna verði sem minstur. En
mjer finst það koma alveg í sama stað
niður.
Þá á jeg enn fremur XIII. brtt. á þskj.
578. um lítinn styrk til ábúandans í Grísartungu. Iláttv. deild sýndi till. þessari
velvild um daginn. Laú jeg því skeika
að sköpuðu. hvernig um liana fer nú.
Þá skal jeg geta þess. háttv. fjvn. til
71
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hugarliægðar, að jeg býst við aö geta
greitt atkv. með einhverjum af till. hennar, sem jeg greiddi atkvæði á móti um
daginn. Jeg skal svo að endingu geta þess,
að jeg mun greiða atkv. um hverja fjárveitingu eftir því, hvort jeg tel þær sanngjarnar eða rjettar, og læt mig engu
skifta, hvaðan þam koma eða hverjir mæla
með þeim eða á móti.
Bjami Jónsson: Jeg skal vera stuttorður og aðeins drepa á nokkra liði, sem
liggja fyrir hjer til umræðu. Er þá fyrst
11. liður á þskj. 557. Ilarma jeg, aS hann
skyldi komast inn, því að barnaskóla utan
kaupstaða ætti aldrei að byggja á þessu
landi.
Þá er 16. liður. Jeg er alveg á móti
að lækka styrkinn til þessa nafnkunna vísindamanns. Þá sje jeg ekki ástæðu til að
fara í kapphlaup við hv. Ed. með af>
fella niður stvrkinn til Helga Pjeturssonar, Jóns Þorsteinssonar og Markúsar
Kristjánssonar. -Jeg er því alveg á móti
])ví. að þessir liðir sjeu feldir niður. Sama
er að segja um 25. lið. Jeg bar hann fram
hjer í þessari hv. deild og er því mótfallinn, að vilji Ed. verði virtur að vettugi í
þessu efni.
Þá verfy jeg að mæla með 26. liS, því
að hann er til þess að láta mann ná rjetti
sínum, ])ví að þaS verður svo að vera, að
menn viti. að ])eír eigi h.jer athvarf. ef
rjettur þeirra er fyrir borð borinn. Þó
jeg telji ekki r.jett að vera að fella niður
smáliði. sem Ed. hefir tekið upp. þá er
þar meS ekki sagt, að jeg sje á móti því
að taka aftur upp þá liði. sem hún hefir
felt niður, sem talist geta stefnumál, eins
og t. d. símana. Vænti jeg nú, að þeir
vcrði ineð þeim, er áSur voru á móti, til
þess að sýna sjálfstæSi þessarar hv. deildar, Og líkaði mjer vel það, er liáttv. þm.

Mýra. (PÞ) sagði, að hann myndi nú
geta verið með mörgu því, er hann áður
hefði verið á móti.
Þá skal jeg snúa mjer að III. brtt. á
þskj. 578, frá háttv. þm. Skutilsfjarðarevrar. Þeirri brtt. er jeg meðmæltur, því
aS þaS yrði of seint, sem Isafjarðardjúpið fengi sjúkrahús sitt, ef athugasemdin
væri látin standa.
Þá vil jeg leggja VII. brtt. á áðurnefndu þskj. mitt liSsvrði, því að hún hefir veriS samþykt hjer áður, og er því
auðsætt, að hana ber að samþykkja aftur.
Þá flyt jeg X. brtt. á þskj. 578, um
styrkinn til Bjarna Sæmundssonar. Hann
hefir óskað eftir þessu orðalagi, og vænti
jeg því, að brtt. verSi samþ. án atkvgr.
Þá kem jeg að þessari refatillögu þeirra
samherjanna, liáttv. 1. þm. N.-M. (ÞorstJ) og háttv. þm. N.-ísf. (SSt). Þetta er
vitanlega mjög merkileg tillaga, því að
áríðandi er að geta eytt sem flestum refum í landinu. og efast enginn um, að ritgerSir í Búnaðarritinu s.jeu best til þess
fallnar. Fyrir því hefi jeg leyft mjer að
koma meö brtt. við till. þeirra, til þess að
hægt væri líka að fá upplýsingar hjá
manni nokkrum vestur í Dölum. Jóni Guðmundssyni að nafni. sem hefir alla tíð verið mikill refaóvinur og eytt fjölda þeirra.
Ef jcg væri eins mikill refasnillingur og
þessir menn. þá mundi jeg semja ritgerð og
Ieggja til. að þeir færu til liv. þm. N.-M.
(ÞorstJt. sem vildi tala og skrifa refina
dauða. en liinir til hv. þm. N.-ísf. (SSt),
er vildi skrifa líf í þá. En fari svo, að
mín brtt. um styrkinn til Jóns Guðmundssonar verði feld, þá verð jeg einnig á
móti hinum stvrknum.
‘
Jeg vil mæla með till. liv. 3. þm. Reykv.
(JÞ) um styrk til Byggingarfjelags starfsmanna ríkisins. Vona jeg aS háttv. deild
verði ekki á móti slíkri sanngirniskröfu,
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Þá kemur styrkurinn til Reinholds Anderssons skraddara til þess að sauma landsforða af karlmannafatnaði úr íslenskum
dúkum. Yrði ekki svo lítill gjaldevrissparnaöur fyrir ríkið, ef þetta kæmist í
framkvæmd, auk þess hve það er miklu
eðlilegra, að unnið sje hjer úr ullinni, og
mundi það veita trvggari markað fyrir
hana. En til þess að slíkt geti orðið, verður að framleiða vöru úr íslenskum dúkum, sem ekkj standi að baki þeirri útlendu og sje jafnútgengileg. Xú kaupa
menn inn útlendan fatnað fvrir % milj.
króna. Margt af þeirri vöru er hræódýrt
en líka hræónýtt. Ef nú kæmi í staðinn
góður íslenskur fatnaður, mundi hann
fljótt hola hinn út af markaðinum og
jafnframt bæta fyrir ullarmarkaðinum
hjer heima. En nú er það erfitt fyrir fátækan mann að kaupa mikið af efnum og
vinnu og leggja mikið fje í það fyrst í
stað. Bankalán fæst ekki til þess nema
með afargóðum tryggingum og háum vöxtum. Háttv. deild hafði svo góðan skilning á þessu síðast og sá. að hjer var um
það að ræða að hjálpa öðru nytsemdarfyrirtæki hjer, nefnilega ullariðnaðinum,
og þess vegna er þetta tekið upp aftur. þó
að það væri af misskilningi felt í háttv.
Ed. Þetta er öðrum þræði verslunarfvrirtæki, og mun Andersson fá í lið með sjer
færan verslunarmann. Og enginn vafi er
á því, að þetta fyrirtæki muni blómgast,
þar sem Andersson er mjög góður og duglegur skraddaii og verslunin í liöndum
góðs manns. Þetta fer alveg í sömu átt og
þingið hefir oft o.g lengi barist fyrir,
nefnilega að bæta fyrir íslenskum markaði og bæta úr gjaldeyrisvandræðunum.
Ef þetta verður nú samþykt hjer, vona
jeg, að það verði látið í friði í liv. Ed.
Hefir það máske verið felt þar sökum

þess, að liv. deild hafi þótt líkur fyrir
því, að fje mundi ekki verða fyrir hendi,
en það er ekki liægt að segja um fvrirfram, og gott að liafa lánsheimildina af
öðriun ástæðum. Það gæti bætt fyrir á
öðrum sviðum, ef það kæmi í ljós, að
ríkið hefði tekið svona vel í þetta.
Þorleifur Guðmundsson: Jeg stendupp
til þess að láta óánægju mína í ljós á
meðferð hv. Ed. á fjárlögunum yfirleitt,
þar sem hún hefir leyft sjer að fella niður fjárveitingar til nauðsynlegra fvrirtækja, sem gefiö gætu þjóðinni beinlínis
eða óbeinlínis arö, en tekiö upp í þeirra
stað ýmsa bitlinga og aðrar fjárveitingar,
er síður virðast nauðsynlegar. Ein af
þeim fjárveitingmn, sem háttv. Ed. hefir
látið sjer sæma að fella í burtu, var styrkur og lánveíting til sútunarverksmiðju, er
Sláturfjelag Suðurlands hefir ráðgert að
koma á fót, sem ldýtur að skoðast bráðnauðsynlegt fyrirta*ki, sem miðar til eflingar framleiðslu þjóðarinnar. En þó
þótti mjer taka út yfir með símana, þar
sem fjvn. þeirrar hv. deildar lagði til, að
þeir væru allir feldir niður. að undanskildum einum, sem búið var að flytja
efnið til á staðinn. En þó var það verra.
að hæstv. atvrh. (KIJ) skyldi trufla svo
háttv. deild, að liann gat komið henni til,
eftir áeggjan landssímastjóra, að setja inn
aftur alla þá síma, er honum einum hafði
þóknast að yrðu lagðir öðrum fremur, og
var því valdur að því að koma hv. deild
gersamlega út af þeirri samræmisbraut,
sem hún virtist vera komin á, enda þótt
jeg sje ekki að lirósa því samræmi, er hún
virtist vilja lialda, en var þó öllu skárra
en endalokin. Mjer finst, að þessi háttv.
deild geti ekki gert sig ánægða með það,
að háttv. Ed. sýni lienni þá lítilsvirðingu
71*
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að fella niður fjárveitingar eins og t. d.
til Selvogssímans, sem samþyktur var hjer
með 19 atkvæðum. Að minsta kosti get
jeg ekki þolað þá kúgun af þeirri háttv.
deild fyrir hönd háttv. Xd. Jeg get ekki
skilið í því, að það geti verið rjett, sem
mjer hafði borist til eyrna, að sumir af
þeim háttv. þm., sem höfðu samþykt þessa
fjárveitingu, væru nú að hugsa um að
beygja sig undir ofurvald háttv, Ed., þar
sem jeg hafði lýst svo greinilega þeirri
þörf og því gagni, sem þessi símalína
mundi gera, þar sem hún gæti beinlínis
orðið til að bjarga lífi íbúa sveitarinnar,
ef um veikindi er að ræða og leita þarf
læknis til Evrarbakka, og þar sem hún
gæti orðið til þess að efla sjávarútveginn
austan fjalls og bjarga lífi sjómanna
þeirra, er stunda þangað sjó frá Stokkseyri og Eyrarbakka, og þá einnig til að
reisa vib sjávarútveginn þar í sveit, svo
sem í Herdísarvík og Nesi. Og sem loks
gæti orðið til þess að efla landbúnaðinn
þar drjúglega og auka íbfiatölu sveitarinnar aS miklum mun, ef um nýbýlarækt
væri að ræða. En sárast tók mig þó, aó
hæstv. atvrh. (KIJ), sem á að iiafa vakandi auga á því með hverju best megi
hjálpa við atvinnuvegum þjóðarinnar, að
hann skyldi láta svo að vilja landssímastjórans, að hann skyidi drýja þá ósanngirni að
ráða hv. deild til þess að fella niður þessa

i

fjái veitingu, þrátt fyiir það þótt hann
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Iil ii’ti að liafa snnnfærst nieð ræðii niinni
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er jeg hjelt um þetta efni við 3. umr. fjárlaganna hjer í háttv. deild. eingöngu til
þess aö þóknast þeim aflmeiri og kröfuharðari, án þess að líta á það. sem er
rjettmætt og sjálfsagt. Og vil jeg láta
háttv. deildarmenn skilja það. að þjóðin.
hún mun ekki verða þeim þakklát að fella
niður fjárveitingu sem þessa, þar sem hún
er bygð á fullkominni sanngirni og rjett-
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mætum kröfum afskektrar sveitar, sem
aldrei hefir notið neins styrks til nokkurs
hlutar, en ávalt greitt það, sem henni bar.
Og hæstv. stjórn vil jeg segja það, að
sú stjórn, sem á slíkan ráðlierra, sem
gengur á móti rjettmætuni kröfum lítilmagnans, eingöngu til þess að þóknast
þeim, sem eru meiri máttar, að hún er
ekki á framtíðarvegi.
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Björn Hallsson: Jeg stend ekki upp
vegna þess, að jeg hafi neinn breytingatillögudrösul að draga. Jeg á enga brtt.
nú. En háttv. fjvn. hefir lagst á móti
einni fjárveitingu, sem snertir Austurland,
og vil jeg fara um þann lið nokkrum orðum. A jeg þar við styrkinn til kaupstaðabókasafna. Eins og háttv. þdm. er kunnugt, var sá styrkur hækkaður í háttv. Ed.
um 1000 krónur, eða úr 3000 upp í 4000
krónur. En háttv. fjvn. Nd. leggur til,
að hann verði lækkaður aftur. Var þetta
gert í háttv. Ed. til þess, að hægt væri að
hækka styrk til Bókasafns Austurlands,
sem þessari upphæð næmi. Samkvæmt undanfarandi fjárlögum er heimilt að viúia
tii bókasafna og lestrarsala í þorpurn og
bajjum alt að helmingi móti því, sem lagi
er til úr sýslu-, sveitar- eða bæjarsjóðum.
En í áætlun Bókasafns Austurlands fyrir
1924 er gert ráð fyrir, að úr luvjarsjóði
Seyðisfjarðár og sýslusjóðum Múlasýslna
sje lagt til 1850 krónur, svo að það verður
talsvert fyrir ofan þá uppluvð, sem gert
er ráð fyrir að ríkissjóður greiöi. en sem
er 1500 krónur.
Þetta er því engin ósanngirni, þótt farið sje fram á aukinn styrk til safnsins.
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Þari' ekki annað en benda háttv. deild á
þaö. hvílíka þýðingu svona söfn hafi sem
menningarmeöal. Það ef því fjarri því, að
þetta sje bitlingur, heldur nauðsynleg
fjárveiting, til þess að efla mentun og
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menning a Austurlandi. Eftir áætluninni
er veitt 500 krónuni meira annarsstaðar
frá en úr ríkissjóði, og vex liröðum skrefum seinustu ár. sem veitt er til saf'nsins.
Svo er enn ein ástæða, sem stjórn bókasafnsins bendir á að sje sjerstaklega knýjandi, og vil jeg með leyfi liæstv. forseta,
lesa upp kafla úr skýrslu bókasafnsstjórn
arinnar:
„Sökum fjeleysis liefir ekki verið
hægt að prenta bókaskrá fyrir safnið
síðan 1913. Síðan liefir þó bæst mjög
mikið við það, og þá fyrst og fremst
hið ágæta safn Ásgeirs heitins Torfasonar. Ohugsandi er, að safnið geti
starfað eins og fvrirhugað er, nema
skráin verði samin og prentuð, enda
er þegar byrjað að semja liana. En
hún verður ekki samin og prentuð,
nema til þess fáist sjerstakt fje, eða
starfi safnsins verði að miklu skotið á
frest og til skrárinnar notað þaö, sem
annars gengur til reksturskostnaðar“.
Vona jeg, að háttv. deild lofi þessu að
standa, sem Ed. hefir samþykt, og felli
till. háttv. fjvn. Þykir mjer þó leitt að
þurfa að ganga á móti tillögu nefndarinnar, því að jeg hefi yfirleitt staðið
nærri henni og fylgt till. hennar að miklu
leyti, í það minsta þeim öllum, sem til
sparnaðar stefna.
Þá ætla jeg aðeins að minnast á 2 eða
3 liði. Fyrst till. frá háttv. fjvn., að
styrkur til Dansk-islandsk Samfund verði
lækkaður niður í 300 krónur. Jeg er í
raun og veru á móti þessum styrk, vildi
helst fella hann alveg niður, og greiddi
þannig atkvæði hjer í deildinni. En ef
hann á nokkur að vera, þá er næstum
hlægilegt að hafa hann ekki meira en
300 krónur, þar sem líka nýtt fjelag, sem
starfar á líku sviði, hefir 1000 krónur. Það
hefði þá verið betra að veita ekki neitt.

eða þá eitthvað dálítiö meira, t. d. 500
krónur. Auövitað legg jeg alls ekkert kapp
á þetta, en finst þetta aðeins liálflilægilegt.
Þá er brtt. á þskj. 578,2. Er það afturganga lijer í deildinni. Er jeg liissa á því,
að þetta skuli vera borið fram aftur, eftir
að búið er að fella það einu sinni og sýna
fram á, að til þessa læknisbústaðar er
búið að veita meira en annarsstaðar er
gert, þar sem Geysishúsið gekk til þessarar byggingar og var selt gjafverði, sem
kunnugt er af ámælum þeim, er stjórnin
hefir lilotið út af þeirri sölu. Ætla jeg
að þessi kjarakaup vegi á móti nokkrum
styrk, og þykir mjer nokkuð langt gengið
að fara jafnframt fram á beinan stvrk.
Mun jeg greiða atkvæði á móti þessari till.
Vitanlega eru fleiri liðir, sem jeg er á
móti, því ekki er alt liægt að veita, jafnvel þótt þarft sje, t. d. til sjúkrahússbvggingar á Siglufirði 20000 krónur; enn
fremur ýmsir bitlingar, sem sjálfsagt er
að reyna að fella, sem eru bæði á þskj.
557 og 578. En það er ekki til neins að
fjölyrða um það, heldur láta atkvæðagreiðsluna skera úr.

Eiríkur Einarsson: Jeg skal láta þess
getið viðvíkjandi þessari brtt. minni um
styrk til sjúkrahússins, að fjárbeiðnin
kemur nú fram við fjárlögin, í stað þess,
að hún var áður komin fram í sambandi
við fjáraukalögin og var feld þar með
litlum atkvæðamun. En síðan hefir þessari beiðni aukist fylgi, því formaður heilbrigðismálanna. landlæknir, leggur eindregið til, að þessi styrkur verði veittur,
samkvæmt álitsskjali hans, er liggur nú
fyrir háttv. deild, og segir landlæknir þar
einnig í óspurðum frjettum, að það hafi
verið hann, sem lagði til, að Gevsishúsið
yrði rifið og selt, eins og gert var. Ætla
jeg ekki að fara að endurtaka það, sem

í
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um þetta hefir verið rætt, en þykir jafngott, að þessar snarrótarþúfur lijer í þinginu, er stancla í hvirfingu og ekki láta sig,
þótt góð og gild rök komi á móti staðliæfingum þeirra, lieyri enn með auknum
upplýsingum, hvað rjett er og satt um
þetta Geysismál.
Jeg verS að segja það, að það er einkennilegt innræti hjá háttv. 2. þm. X.-M.
(BH), sem er bóndi af Austurlandi, að
hann skyldi finna ástæðu til þess að minnast á þessa brtt. mína við hliðina á brtt.
um styrk til Dansk-islandsk Samfund; allur í auðmýktaráttina gagnvart liinu danska.
en þjösnaleg andæfi gegn hjálp lianda
fátæku og ógreiðfæru læknislijeraði til aö
reisa læknisbústað. Þetta sýnir vel, hve
fvlgispektin við hjegómadýrðina getur leitt
bóndaeðlið langt frá föðurliúsunum

Atvinnumálaráðherra (KU): Jeg á
hjer eina brtt., en þar sem jeg hefi rætt
um þá fjárveitingu áður. finn jeg ekki
ástæðu til að endurtaka það nú. En það
var háttv. 2. þm. Árn. (ÞorlG), sem knúði
mig til þess að standa upp. Hann gat
þess, að jeg hefði gleymt fjárveitingunni
til símans frá Þorlákshöfn að Xesi í Selvogi, þegar fjárlögin voru til umr. í hv.
Ed.. og liefði jeg nieð því vakið þann
glundroða, að þess vegna hafi hann verið
feldur burt. En jeg hefi ekki talað um
þann síma þar eitt orð, hvorki með nje móti,
og hafði alls enga ástæðu til að minnast
á hann, svo jeg skil ekki orð og ummæli
háttv. þm. nm mig í þessu sambandi. Jeg
hefi álitið 4 símalínur, sem margnefndar
eru í þinginu, forgangslínur, sem ættu að
sitja fyrir öllum öðrum. Jeg liefi haldið
því fram, að þótt aðrar línur yrðu settar
inn, mundi verða ómögulegt að leggja
þær vegna fjárskorts, að svo stöddu, svo
að þær mundu aðeins vera til á pappírn-

um. Kanske það eitt hafi vakað fyrir hv.
þm. að fá liana bara á pappírnum. En
sje svo, þá hefi jeg ekki verið meinsmaður
þess. því sem sagt, jeg talaði ekki eitt
orð um liana, hvorki með nje móti.
Með þessu athæfi mínu sagði liáttv.
þm., að jeg hefði lagst á lítilmagnann.
það er að segja sjálfan hann. Jeg liygg
þó, að háttv. þm. finnist hann vera alt
annað en lítilmagni, þegar hann er að
mæla fyrir tillögum sínum. I þessu sambandi skal jeg leyfa mjer að skýra frá
því, að í dag var til uniræðu í háttv. Ed.
brtt. um fjárveitingu til tveggja nýrra
símalína, er fluttar voru af þingmanni,
sem liáttv. 2. þm. Árn. (ÞorlG) mundi
alls ekki nefna lítilmagna. Jeg mælti þá
í gegn báðum þessum símum, og það má
liáttv. 2. þm. Árn. (ÞorlG) vita, að jeg
liefi fulla einurð til að mæla með eða móti,
þegar jeg sje ástæðu til þess. Þennan síma,
sem háttv. þm. ber svo mjög fyrir brjósti,
hefi jeg látið afskiftalausan til þessa, og
mun gera það framvegis, hvorki mæla mcð
honum nje verða meinsmaður þess, að
hann komist aftur inn í fjárlögin. Jeg
tók það frarn í dag í háttv. Ed., að mjer
væri óljúft að vera á móti nokkurri símalínu. alveg eins og jeg gat ekki fengið af
mjer að vera andvígur fjárveitingum til
brúa og vegagerða, þegar jeg átti atkvæðisrjett hjer á þingi áður fyr.
Úr því að jeg er staðinn upp, skal jeg
leyfa mjer að fara nokkrum orðum um
brtt. mína á þskj. 578,XVI, um 3000. kr.
styrk til Þorvalds stúdents Árnasonar,
til fullnaðarnáms við ullarverksmiðju í
Englandi. Jeg heyrði mjer til mikillar
mæðu, að jeg hafði hrapallega misskilið
háttv. frsm. (MP). Hann tók það fram,
að hann áliti, að þessi maður ætti að fara
að eins og aðrir námsmenn, sem væru
komnir að því að ljúka námi, sem sje
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brjótast í gegn nieð lántöku. Jeg skildi
háttv. fjvn. svo, seni liún kysi lieldur, að
styrk til þessa manns væri skift niður á
2 ár, 1923 og 1924. Jeg flutti því brtt.
viö fjáraukalagafrv. fyrir 1923 mn 3000
kr. styrk handa honum, og flaug sú tillaga í gegn með um 20 atkv. Jeg liugði
því, að þessi brtt. þyrfti engra meðmæla.
En þar sem jeg hefi misskilið liv. fjvn.
í þessu efni, vil jeg levfa mjer að mæla
fastlega með því, aö brtt. verði samþykt,
og vænti jeg þess, að þeir háttv. þm., sem
áður greiddu atkvæði með styrk til þessa
manns, geri það einnig nú. Það er að vísu
auðvelt að vísa mönnum á lántöku, en ekki
altaf jafnauðvelt fyrir fátæka menn að
fá lán. Jeg efast um, að þessi námsmaður
eigi þá menn að, sem geti veitt honum
rneiri styrk. Hann hefir þegar verið styrktur af nokkrum mönnum til náms í 3 ár,
og væri því sorglegt, ef hann yrði nú að
hætta námi án þess að taka fullnaðarpróf. Jeg vona því, að þessi brtt. fái góðan byr, ekki síst með tilliti til ullariðnaðarmálsins, sem rætt var hjer á laugardaginn, eins og öllum mun minnugt.
Háttv. 4. þm. Reykv. (MJ) ber fram
brtt. að færa fjárveitinguna til útgáfu
manntaisins 1703 yfir á rjettan stað. Það
mun að líkindum óþarft, því að þetta
stafar af misgáningi í prentun. Jeg flutti
þessa fjárbón í háttv. Ed., og var greinilega tekið fram, að liðurinn ætti að vera
undir 10. gr. B., og var hann samþyktur
þannig. En þyki nauðsynlegt að leiðrjetta
þetta með formlegri brtt., er auðvitað
sjálfsagt að gera það.

Stefán Stefánsson: Jeg á eina brtt. á
þskj. 578,IV, um að veittar verði alt að
20000 kr. til sjúkrahússbvggingar á Siglufirði, gegn að minsta kosti % hlutum
annarsstaðar að. Snemma á þinginu sendi

jeg umsókn um styrk þennan til liattv.
fjvn., ásamt glöggri greinargerð frá hjeraðshekni og pindregnum meðmælum landlæknis. Jeg skal ekki tala langt mál uin
þetta, en vil, með leyfi hæstv. forseta, lesa
upp nokkur orð úr erindi hjeraðslæknis.
Ilann segir meðal annars í þessari löngu
og nákvæinu frásögn um málið, sem hefir
verið í undirbúningi frá því 1911, þegar
fyrst var tekið að safna fje til sjúkraliússins, sem nú er orðið fullar 20000 kr.:
„Eins og áður var drepið á, eru nú búsettir lijer á Siglufirði rúm 1200 manns,
en á sumrum þyrpast hingað fleiri
þúsundir manua, innlendir og útlendir. Það lætur nærri, að þetta fólk
dvelji hjer að jafnaði 3 eða 4 mánuði,
lifir oftast í ljelegu húsnæði, verður
að vinna hvort sem er um daga eða
nætur og oft bæði dag og nótt. Sýkist
þetta fólk, en að því stuðlar bæði hart
erfiði og ill aðbúð, er þeim búinn bæði
fjárhagslegur og lieilbrigðislegur voði.
Sje um næma sjúkdóma að ræða, er
voðinn auðvitað einnig búinn öllum
hjeraðsbúum, því í ekkert liús er að
venda til sóttvarna. Slys munu vera
hjer tíðari um þennan tíma en annarsstaðar á Islandi, og vahla þar um
þær atvinnugreinir, er lijer eru reknar, svo sem verksmiðjuiðnaður og mótorbátaútgerð' ‘.
Annars væri öll frásaga hjeraðslæknis
mjög fróðleg fyrir háttv. þm., en hún er
of löng til þess, að jeg geti lesið hana
upp alla. En í stað þess vil jeg leyfa mjer
að lesa upp kafla úr meðmælabrjefi landlæknis. Hann segir í svari við brjefi, er
jeg sendi honum:
„Mjer er vel kunnugt um staðhætti
og almenningsþarfir í Siglufjarðarhjeraði, eins og í öðrum hjeruðum
landsins.
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Það er efalaust mál, að þar, eins og
víðar, er brvn þörf á litlu sjúkraliúsi.
Verð jeg yfirleitt að fallast á alt það,
sem hjeraðslæknir segir, leggur til og
fer fram á í fvrnefndii brjefi.
Jeg verð lijer, sem um sjúkraliúsmál
Isfirðinga, að taka fram, aö jeg tel
nauðsynlegt, aS væntanlegar styrkveitingar til sjúkrahúsa komi ekki framvegis til útborgunar fyr en viðkomandi
lijeruð hafa fært lieilbrigðisstjórninni
ljósar sönnur á því, aö þau sjeu fær
um fyrirtækin, ef styrksins nýtur við“.
Af þessu er auðsætt, hvernig þessir
menn líta á, sem best þera skyn á málið.
Xú þegar eru komnar inn á fjárlögin
styrkveitingar til nokkurra hjeraða í sama
skyni. Jeg vil leyfa mjer að halda því
fram, að ekkert af þessuni hjeruðum hefir
meiri þörf fyrir sjúkrahús en Siglufjörður. T. d. hefir verið samþykt 25000 kr.
fjárveiting til sjúkrahúss á ísafirði. fyrsta
veitingin af 3. Kíkið hefir með öðrum orðum skuldbundið sig til að leggja fram
75000 kr. til þessa sjúkrahúss. Xú munu
vera um 2100 manns á Isafirði, en 1200
á Siglufirði, og þar sem hjer er einungis
farið fram á 20000 kr. í eitt skifti fyrir
öll, en ísafirði eru veittar 25000 kr. sem
fyrsta greiðsla af 75000 kr. alls, en ekki
meiri munur á fólksfjölda, sje jeg ekki.
að nokkur sanngirni geti verið í því að
neita Siglfirðingum um þessa upphæð.
Segi jeg þetta ekki af þeirri ástæðu, að
jeg sjái ofsjónum yfir styrknum til ísafjarðar, enda greiddi jeg atkvæði með
honum og tel hann sjálfsagðan. En þegar eitt hjerað fær svo háan styrk og loforð um þrefalt meira, tel jeg að Siglfirðingar eigi fulla sanngirniskröfu til þess,
að beiðni þeirra verði sint. Enn fremur
hafa verið veittar 17000 kr. til sjúkrahússbyggingar og læknisbústaðar á Blönduósi,

10000 kr. í sama skyni til Síðuhjeraðs og
4200 kr. til sjúkraliúss á Sauðárkróki. Jeg
hefi greitt atkvæði með ölluin þessum fjárveitingum, tel þær allar jafnsjálfsagðar,
en jeg get búist við, að menn muni alment ólíta, að fult svo mikil þörf sje
fyrir sjúkrahús á Siglufirði sem á hverjum liinna nefndu staða.
Jeg sje svo ekki ástæðu til að fjölyrða
um þetta. Vona, að liáttv. þm. hafi sannfærst af umsögn hjeraðslæknis og meðmælum landlæknis um það, hve mikið
nauðsynjamál er lijer á ferðinni, og greiði
till. minni atkvæði.

Sveinn Ólafsson: Það er með hálfum
hug að jeg stend upp. Veit jeg ekki, nema
jeg kunni að korna við kaun einhverra hv.
þm., og vrði það til að lengja umræður,
en því vildi jeg síst af öllu verða valdur
að. Sjálfur á jeg enga brtt. við fjárlögin
í þetta sinn, svo að jeg þarf ekki að mælast til skófna. En sumum brtt., sem nú
eru til umræðu, er svo varið, að þær
snerta mig nokkuð, þótt óbeint sje.
Jeg hefi veriö að velta því fyrir mjernú
uin hríð, hver væri aðalstefna fjvn. í tillögum hennar, og er mjer það ekki vel
ljóst. Tláttv. frsm. (MP) hefir að vísu
lýst henni svo, að nefndin legði einkanlega kapp á að koma fram verklegum fyrirtækjum og veita fje til þeirra. Þó finst
mjer ýmislegt í tillögum nefndarinnar
benda í aðra átt og sumar þessara verklegu framkvæmda vera alt annað en líklegar til að gefa góðan árangur.
Þá þykir mjer það sjerstaklega einkennilegt, að háttv. fjvn. virðist líta liornauga allar þær fjárveitingar, sem miða
að því að auka alþýðlega mentun og
menningu. Þannig eru 3 tillögur, hver á
eftir annari, á þskj. 557, er sýna þessa
stefnu nefndarinnar. Hún leggur sem sje
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á móti styrk til byggingar barnaskóla utan
kaupstaða, og einn nefndarmaður, liv. þm.
Dala. (BJ), tók jafnvel svo djúpt í árinni, að liann sagði, að hvergi á landinu
ætti eða mætti veita fje til byggingar
slíkra skóla nema í kaupstöðum Mjer er
spurn, bver ástæða sje þá til að leggja
fje til skóla í kaupstöðum, þar sem þeir
t. d. eru ekkert mannfleiri en kauptúnin.
Líkt mun þó ástatt um þörfina, hvor:
kaupstaður heitir eða kauptún. Mjer er
ekki ljóst, hvers vegna veitt hefir verið
á sínum tíma til skólahúsa þar, ef stærri
kauptún geta aldrei vænst styrks í líkri
mvnd. Þetta er áreiðanlega ekki sú stefna
í mentamálum, sem almenningur telur
nefndinni til meðmæla eða þakkarverða.
Þar sem nú stendur svo á, að enn er
skólalaust í tiltölulega fjölmennum kaupstöðum, vona jeg, að 11. brtt. fjvn,, um
að lækka styrk til skólahúsa utan kaupstaða, verði feld, og þá einkum athugasemdin.
Annað, sem bendir í sömu átt hjá hv.
nefnd, er 13. brtt. á þskj. 557, þar sem
hún leggur til að lækka fjárveitinguna til
kaupstaðabókasafna. Þetta hefir verið tekið svo ljóslega fram af háttv. 2. þm. N,M. (BH), að jeg þarf ekki að fjölvrða
um það.
Þriðja tillagan, er bendir í sömu átt,
er 14. brtt. á sama þskj., sem fer fram
á að rýra að miklum mun styrk þann, er
háttv. Ed. ætlaði til útgáfu alþýðlegra
fræðirita af hendi Þjóðvinafjelagsins. Því
fer svo fjarri, að jeg geti verið þakklátur
nefndinni fvrir afskifti hennar af þessu
máli, að jeg tel hana miklu fremur mjög
ámælisverða.
Jeg skal ekki grípa víðar niður, þó aC
jeg sje óánægður með ýmsar fleiri tillögur nefndarinnar. En það vil jeg taka fram
Alþt. 1923, B. (35. lösgjafarþing).

alment um þær verklegu framkvæmdir,
sem háttv. frsm. (MP) lætur svo mikið
af, að jeg tel þær ekki allar heppilegar.
T. d. er í 24. brtt. á þskj. 557 há styrkveiting til sútunarhúss Sláturfjelagsins. Jeg tel það mjög hæpið fyrirtæki;
liggur nærri mjer að líta á það eins og
glæfrafyrirtæki, eftir þeim kynnum, sem
jeg hefi af skinnasútun. En háttv. nefnd
vílar eigi fyrir sjer að mæla þar með háum styrk og enn hærra láni. Hjer er um
allsendis óþekt fyrirtæki að ræða og miklu
hæpnara en ullariðjufyrirtæki það, sem
hjer í deildinni var farið fram á að
styrkja með láni, en meiri hl. nefndarinnar lagði fastlega á móti, og þó var
þetta fvrirtæki, og er, svo vel á veg komið, að bestu vonir gaf um framkvæmd.
Jeg mun því óhikað greiða atkvæði móti
þessari stóru fjárveitingu til skinnasútunar.
Þá vil jeg drepa á 23. brtt., um 800 kr.
styrk til að gera Eyrarfoss í Laxá í Svínadal laxgengan. Jeg tel það fyrirtæki,
sem hjeraðsbúar eigi að annast sjálfir.
Jeg veit, að í mínu hjeraði mundi það
vera talinn hálfgerður beiningamannshugsunarliáttur að biðja um ríkisstyrk
til þess að koma upp silunga- aða laxastiga í læk eða veiðiá.
26. brtt. nefndarinnar, um styrk til
Arna Theódórs Pjeturssonar, er mjer lík?
þyrnir í augum með þeirri athugasemd,
sem henni fylgir.
Þá er 29. brtt. Þar er að vísu um lán
að ræða, en jeg tel það einberan hjegóma
að veita 7000 kr. lán til að endurreisa
eyðibýli í Dölum vestur. Jeg þekki fjölda
evðibýla, sem hafa verið í rækt og bygð
fram á síðustu ár, en nú fást eigi bygð.
Hjer er um beinan bitling að ræða, og
það nær engri átt að styrkja menn af
ríkisfje til að taka upp afskekt heiðarbýli,
72
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sem fólkið liefir yfirgefið vegna einangurs. Þar lielst ekki bygð við til lengdar,
og því fje niun oftast sem í sjóinn kastað,
sem til þeirra fer. Væri nær liæfi að
stvrkja nienn til ab taka upp nýbýli í
nánd við margbýli eða fiskiver, þar sem
landkostir eru góðir.
Jeg get þá ekki stilt mig um að jninuast á brtt. á þskj. 578,XVI, er fer fram á
að veita austfirskum manni 2000 kr. fyrir að senija og birta í Búnaðarritinu ritgerð um örugg ráð til að vinna á stuttum
tíma refi í grenjum. I fjárlögunum 1020
voru þessum sama manni veittar 2000 kr.
í sama skyni. Þá var fjárveitingin ekki
bundin neinu skilyrði, en við umræðurnar
hjer í þessari liáttv. deild var það látið
í veðri vaka, ef því var ekki beint lofað,
ab hann mundi gefa almenningi upplýsingar um þessar nýju aðferðir. En þær
eru ókomnar enn þá. Mjer er ókunn'igt,
um, hvort maðurinn hefir hrept þetta fje,
en fjárveitingin stendur í fjárlögunum.
Jeg sje mjer ekki fært að fylgja þessari
brtt., finst það nokkuð þokukent, sem fjárveitinguna á að byggja á.
Loks kem jeg að síðasta atriðinu, sem
jeg vildi víkja að. Það er brtt. á þskj.
578,XVII, þar sem farið er fram á lánveitingu til ákveðins manns, klæðskera
hjer í bænum, til þess að sauma karlmannafatnað úr Álafossdúkum. Jeg sje
í þessu ekkert annað en tilraun til að
koma í peninga lítt útgengilegri vöru, sem
eru þessir grófu og garmslegu Álafossdúkar, sem hvarvetna eru lijer á boðstólum hafðir með ránverði og ganga ekki
út. Má vera, að þetta sje góðverk við verksmiðjuna, en ekki veit jeg, hvort það tekur svo mjög til almennings, að vert sje
að fórna fje til þess, og fráleitt getur
þetta skraddaralán afstýrt innflutningi á
tilbúnum ásjálegri fötum.

Þetta var hið lielsta, er jeg þóttist þurfa
að taka fram, og mun jeg láta mjer þab
nægja.

Björn Hallsson: Jeg kom svo illa við
kaun háttv. 1. þm. Árn. (EE) með því
að minnast á tvær brtt., að liann fór að
leitast við að gera mig hlægilegan. Hann
kvað það undarlegt, að bóndi austan úr
fjörðinn skyldi mæla með styrk til Danskislandsk Samfund, en vera mótfallinn lítilsháttar styrk til fátæks læknishjeraðs.
Jeg vil leyfa mjer að leiörjetta þetta. Jeg
var ekki að mæla með styrknum til Danskislandsk Samfund, enda liefði jeg staðið
illa að vígi til þess, þar sem jeg greiddi
atkvæði með því að fella þann styrk alveg
niður. En mjer þykir hv. fjvn. hafa farið
of langt í till. sinni, lækkað styrkinn svo,
að hann er blátt áfram hlægilegur, þar
sem þingið er á annað borð að styrkja
fjelagið. Því var það, að jeg mælti á móti
brtt. nefndarinnar, en ekki af því, að jeg
væri meðmæltur styrknum. Hins vegar
liefði það ekkert hnevksli verið, þótt bóndi
hefði talað fyrir styrk til þessa fjelags,
því að ýmsir bitlingar eru veittir, sein að
minna lialdi koma, því að fjelagið starfar
mikið. En þessu var nú sanit ekki til að
dreifa.
í tilefni af því, að jeg hafði andmælt
styrkveitingu til læknisbústaðar í Grímsneshjeraði, sem margupplýst er um, að er
þegar orðin allveruleg, var háttv. 1. þm.
Árn. (EE) að tala um snarrótarþúfur,
sem væru hjer í deildinni, og virtist hann
vera hræddur um, að hann myndi hnjóta
um þær. Þetta er skiljanlegt. Iláttv. þm.
kemst aldrei út úr þeim þokumekki, sem
umvefur hann sí og æ hjer í hv. deild, og
er því von til þess, að honum verði byltuhætt, þegar eitthvað verður fyrir fótunum á honum eða fæti brugðið fyrir hann.
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Þorleifur Guðmundsson: Jeg vil leyfa
mjer að leiðrjetta ofurlítinn misskilning
hjá hæstv. atvrh. (KIJ). Hann sagði fyrst
og fremst, að jeg niundi verða ánægður.
og hefði aldrei ætlast til annars en að fá að
vita af Selvogssímanum á pappírnum. Jeg
vil láta hæstv. atvrh. (KIJ) vita, að jeg sje
engin ráð til að fá þennan síma, nema
hann komist fyrst á pappírinn. Og þó að
hæstv. atvrh. noti þá athugasemd um, að
símamir veröi ekki lagðir nema fje sje
fyrir hendi, eins og hann er að hóta mönnum, er meiri von til þess, að þingið endurveiti síðar fje til þeirra síma, sem einu
sinni eru komnir inn í fjárlögin.
Þá mintist hæstv. atvrh. (KIJ) á, að jeg
hefði brugðið honum um, að hann legðist á lítilmagnann, svo sem jeg hefði þar
átt við sjálfan mig. En auðvitað átti jeg
þar ekki við mig, heldur við þá, sem símans
eiga að njóta. Því ekki kom mjer það til
hugar, að hæstv. atvrli. færi í manngreinarálit í deildunum. Jeg lýsti því einmitt
hjer um daginn, af því að jeg vildi ekki
dylja háttv. deild neins, að þá sagði jeg
í sambandi við þennan síma, svo að þeir
gætu sjeð. að ekki væri mikilla tekna að
vænta af símanum fyrst um sinn, að þessir menn, sem Selvoginn byggju, væru fáir, fátadrir og smáir, og að það væru
þeirra þarfir, sem hæstv. atvrh. (KIJ)
lagðist á móti, en ekki jeg. En jeg veit
vel, að það er vandi að vera ráðherra, en
jeg veit líka, að á ráðherra hvílir sú
skylda að gæta hagsmuna allra þegna ríkisins, og þá ekki síst þeirra smærri, því
það, sem hann gerir fyrir þá, gerir hann
fyrir þjóðina, af því að þeir eru þjóðarinnar börn.

Hákon Kristófersson:* Jeg á enga till.
* Ræðan óyfirlesin af þm. (HK).
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nú við fjárlögin og þarf því eklri að vera
langorður. Voru það aðeins unimæli háttv.
1. þm. Árn. (EE), sem gáfu mjer tilefni
til að rísa upp. Hann kvartaði undan
því. að þm. hefðu viljað gera söluna á
Cteysishúsinu að hneykslismáli. Þar sem
jeg er einn þeirra nianna, sem fann að
þeirri sölu, vil jeg mótmæla þessu bæði
fyrir mína hönd og hinna. Hv. þm. færði
það fram sem vörn í málinu, að fyrir lægi
umsögn landlæknis nm þetta, og mætti af
henni sjá. að þetta sje gert með hans ráði.
Þeir eru þá einum manni fleiri, sem hafa
verið riðnir við þetta hneyksli. Því að
hneyksli kalla jeg þetta, ekki af því, að
við höfum gert það að því, heldur var
það þegar orðið það áður en þing kom
saman. Þessi sala var algerlega ófyrirsvnju gerð, enda mun ekki á allra færi að
mæla henni bót. Að því er viðvíkur snarrótarþúfunni, þá þarf jeg ekki að fara
mörgum orðum uni hana, því háttv. 2. Jjm.
N.-M. (BH) hefir svarað því.
Jeg vil þá aðeins benda þessum háttv.
þm. (EE), sem sannarlega getur talist til
hinna ungu, upprennandi fífla í landinu,
jeg vil benda honum á það, að til munu
vera snarrótarþúfur hjer í háttv. þingi,
þótt ekki sje neinn af þessum fjórmenningum. Vænti jeg þess, að hann hafi
komist að raun um þetta um það bil, er
hann verður orðinn að bifukollu.

Magnús Jónsson: Jeg á tvær brtt. á
þskj. 578, og get jeg verið fáorður um
þa>r. I hinni fyrri er aðeins um lítilsháttar leiðrjettingu að ræða, og þarf
hún engra skýringa við.
Hin brtt. er um að setja inn í fjárlögin 2500 króna upphæð, til að greiða
með 2. afborgun af andvirði handrita dr.
Jóns Aðils. Vona jeg, að háttvirt deild
72»
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íallist á þessa fjárveitingu. Er jeg þakklátur háttv. fjvn. fyrir að hafa tekið
svo vel í þessar till. mínar. Ef til vill
er það nú ekki fallegt af mjer að þakka
háttv. fjvn. með því að vefengja 2 brtt.
hennar, en jeg get þó ekki stilt mig um
þaö. Onnur er tölul. V. á þskj. 578. Er
hún um það að nafnbinda styrk til augnlækninganáms. Það er ekki svo, að jeg sje
mótfallinn því, að þessi styrkur sje veittur, en jeg vil ekki nafnbinda hann. Jeg
hefi sem sje heyrt, að fyrir nokkru síðan
sjeu 2 íslenskir læknar byrjaðir að nema
augniækningar erlendis. Er ekki að
vænta þess, að þeir hætti við það nám
sitt, og finst mjer því, er farið er að
veita styrk til þessa náms, að skakt sje
að binda hann við nafn þriðja mannsins,
sem enn þá hefir ekki bundið sig náminu.
Jeg skal játa, að of lítið mun vera, að
hjer sje aðeins einn augnlæknir, en óvíst
er aftur á móti, aö 4 verði ekki of mikið.
Fellur mjer, af þessum ástæðum, betur
við gr. eins og háttv. Ed. hefir gengið
frá henni, að stjómarráðið veiti þennan
styrk einhverjum manni eftir tillögum
landlæknis. Standa þessir menn með því
móti jafnt að vígi.
Hin brtt. er 3. tölul. á þskj. 557. Er
hún um það að fella niður styrk Guðrúnar Gísladóttur hjúkrunarkonu. Bvst
jeg við, að hún stafi af því, að 2 hjúkrunarkonur hafa sótt um slíkan styrk,
báöar feldar í Nd., en svo önnur tekin
upp aftur í háttv. Ed. og samþykt. Hefir
háttv. fjvn. sjálfsagt borið fram hina
brtt. af því, að hún hefir ekki viljað
gera upp á milli þessara tveggja kvenna.
En nú hefir önnur þeirra komist að í
fjáraukalögum, og væri því misrjetti að
samþykkja þessa tillögu og fella niður
styrkinn til þessarar. Býst jeg viö, að
þetta hafi orðið af misgáningi, og þætti

mjer fróðlegt að heyra frá háttv. frsm.
(MP), hvort svo er ekki.
Skal jeg svo ekki þreyta háttv. deild
á lengri ræðu, þótt jeg annars liefði

gjarnan viljað minnast á fleiri atriði.
Lárus Helgason: Það eru aðeins nokkur orð, út af ræðu liáttv. 1. þm. S.-M.
(SvÓ). Ilann veittist mjög að styrkveitingunni til Sláturfjelags Suðurlands.
Hann taldi þetta fyrirhugaða fyrirtæki
vera jafnvel glæfralegt, svo ekki væri
vogandi að leggja fje í það, en hann
gleymdi alveg að rökstyðja þetta og
sýna fram á, í hverju þeir glæfrar muni
ligg.ja. Sú röksemdafærsla mundi líka
sjálfsagt hafa gengið heldur þunglega,
því eins og flestum háttv. deildarmönnum mun kunnugt, er braut þessa fjelags alt annað en glæfraleg. Það hefir
fetað sig áfram smátt og smátt og stuðlað að því á ýmsan hátt að auka og bæta
efnahag bænda á fjelagssvæðinu. Það
hefir komið sjer upp miklum og vönduðum húsum, þar á meðal vandaðasta frvstihiási í landinu. Alt þetta hefir fjelagið
gert án nokkurs styrks af opinberu fje.
Fjelagið hefir verið gætinn brautrvðjandi
hingað til. Nú stendur þaö best allra að
því að leita eftir sölu á erlendum markaði á frystu kjöti. Bendir þetta og ýmislegt fleira á það, að hjer er ekki farið
neitt glæfralega að. Jeg hefi ekki sagt
þetta af því, að jeg hafi í raun og veru
álitið það nokkra nauðsyn að mótmæla
liinum órökstuddu ummælum háttv. 1.
þm. S.-M. (SvÓ), því jeg býst ekki við,
að háttv. deildarmönnum hafi snúist
hugur við þau. En jeg kunni ekki við að
láta svo ómakleg orð um þetta fjelag
standa ómótmælt hjer í þinginu.
Þá lagðist háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ)
á móti brtt. háttv. þm. Dala. (BJ) um
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lánveitingu til að styðja fatagerð úr íslenskum dúkum. Kvað hann það mál
einskisvert. En jeg tel einmitt rjett að
styðja að þessu, að okkar eigin ullardúkar sjeu notaðir til fata hjer. Eru
þeir sem kunnugt er miklu haldbetri en
flestir erlendir dúkar, og væri mikill
munur fyrir landsmenn að kaupa fatnað úr þeim heldur en hinum dýru og
ónýtu erlendu dúkum. Er þetta og spor
í áttina til að styðja íslenskan iðnað, og
samir oss tæplega að standa gegn því.
Vona jeg líka, að háttv. deildarmönnum
hafi ekki heldur snúist hugur í þessu
máli.

Jón Þorláksson: Jeg á brtt. á þskj.
578, um fjárveitingu til Byggingarfjelags starfsmanna ríkisins, sem nemi alt
að 20000 krónum. Eins og háttv. deildarmenn muna, þá hefir verið á þessu þingi
torið fram frv. til laga um sjerstaka
uppbót til embættismanna hjer í Reykjavík, vegna meiri dýrtíðar hjer en annarsstaðar. Voru þá leidd rök að því, að sú
dýrtíðaruppbót, sem embættismenn hjer
eiga við að búa, er hvergi nærri fulluægjandi, enda hlutfallslega minni en
annarsstaðar á landinu, þar sem ódýrara er að lifa. Eitt. sem veldur mestu
um þetta. er hin háa húsaleiga hjer í
bænum. Kemur hún einkum hart niður
á þeim embættismönnum hjer, sem eru
svo ungir að árum, að þeir voru ekki
búnir að byggja sjer hús til íbúðar áður en ófriðurinn mikli skall á. Við umr.,
sem urðu út af frv. þessu, sem jeg gat
um áður, var það upplýst, að til eru hjer
embættismenn. sem gjalda helming launa
sinna aðeins til húsaleigu. Má geta nærri,
hvernig afkoma þeirra manna muni
vera. Þetta frv. um dýrtíðaruppbót náði
ekki fram að ganga, en í umr. var það

þó viðurkent af þeim, sem mæltu á móti
því, að nauðsynlegt væri að gera eittlivað til að bæta úr kjörum þeirra manna,
sem verst væru settir. Var þar einkum
bent á tvær leiðir. Önnur var sú, að
veita nokkra fjárhæð í því skyni að veita
þeim embættismönnum hjer, sem verst
yrðu úti, nokkurs konar húsaleigustyrk.
Skvldi þá sá styrkur veittur eftir till.
stjórnar fjelags starfsmanna ríkisins. —
Hin leiðin er að styðja þessa menn til
að koma sjer upp bústöðum. Jeg geri
ráð fyrir, að fyrri leiðin myndi, er fram
í sækir, verða óvinsæl, einkum vegna
þess, að það fje, sem hjer yrði greitt úr
ríkissjóði, rynni fremur í vasa þeirra
manna, sem leigja hús sín þessu háa
verði. en til leigjenda þeirra, sem það
var ætlað. Hallast jeg því fremur að
þeirri síðari, að styrkja þessa menn til
þess að koma sjer upp bústöðum, ekki
dýrari en svo, að þeir samsvari launakjörum þeirra. Eins og menn vita, var
fyrir 2 árum gerð tilraun til þess að
stofna bvggingarfjelag meðal þessara
starfsmanna ríkisins. En sú tilraun
strandaði á því, að byggingarkostuaður
var of hár það ár. Nú má sjá það af
skýrslu húsameistara í Hagtíðindunum,
að sá kostnaður hefir lækkað talsvert
síðasta ár. Árið 1920 er byggingarkostnaður fimmfaldur við það, sem var 1911,
en 1922 er hann aðeins orðinn þrefaldur.
Má eftir því gera ráð fyrir, að hann sje
nú eitthvað minni en þrefaldur við það,
sem hann var fyrir stríðið. Nú hafa þessir starfsmenn ríkisins endurtekið tilraunina og stofnað byggingarfjelag. Eru
cinkum í þeim fjelagsskap þeir embættisnienn. sem húsaleiguvandræðin steðja
frekast að. Til þess að geta komið fram
þessu fvrirtæki sínu, hafa þeir nú snúið
sjer til háttv. Alþingis með beiðnir um
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það, að það veiti stjóminni heimild til
að ábyrgjast lán fyrir fjelagið í þessn
skyni. Jafnframt hefir og styrkbeiðni
verið lögð fyrir þingið í sama augnamiði. Hafa till. í samræmi við þessar
umleitanir verið bornar fram í háttv.
Ed. Var styrkbeiðnin feld, en samþykt
aftur á móti að veita ríkisstjórninni
lánsheimild í þessu skyni. Nú hefi jeg
tekið styrkveitinguna upp á ný, þó með
þeirri breytingu, að hún er 5 þúsund kr.
lægri, en komið fram með brtt. við þann
lið fjárlagauna, sem fjallar um lánsheimildina. Vona jeg, að báðar þessar till.
nái fram að ganga. I fjárlögunum stendur nú þegar önnur fjárveiting, sem líkt
stendur á um. Hún er til Byggingarfjelags Revkjavíkur. Eru þar veittir 5r/c af
byggingarkostnaði, gegn því, að bæjarfjelag
Reykjav. leggi fram 10%. Xú mun þykja
sanngjamt, að ríkið, sem er vinnuveitandi þessara manna, leggi fram það, sem
svarar báðum þessum framlögum, en
það yrði þá 15% af bvggingarkostnaði
fjelagsins. Það eina, sem hægt er að hafa
á móti þessu, er útgjöldin úr ríkissjóði,
sem er fátækur fyrir. En jeg vil biðja
háttv. þingdeildarmenn að athuga það,
að ef þetta fyrirtæki kemst á fót, þá vrði
hjer með tímanum um allmikinn sparnað að ræða fvrir ríkissjóðinn. Því þótt
hægt sje að vísa á bug uppbótarbeiðni
þessara manna í ár og ef til vill næsta
ár, þá kemur að því, ef kjör þeirra að
öðru leyti batna ekki, að ómögulegt verður lengur að vísa henni á bug. Þykir
mjer líklegt, ef alt stendur eins og nú
er, að þingið verði til neytt eftir eitt
eða tvö ár að hækka laun þessara manna,
og það að talsverðum mun. Ef nú hins
vegar væri hlaupið undir þagga með
þeim á þennan hátt, þá tel jeg líklegt, að

til launahækkunar þvrfti ekki að koma.
Er því auðsætt, að þetta getur haft í fiir
með sjer mikinn sparnað, er til lengdar
lætur. Eitt, sem vel ber að atliuga í þessu
máli, er það, að þessir starfsmenn ríkisins, er hafa orðið að búa í þessum dýru
liúsum, liafa orðið að gjalda hærri leigu
en sem svarar verði húsanna, og væri það
þá ærið nóg, þar sem húsin eru nú mörg
fimmfalt dýrari en þau, er bygð voru fyrir stríð. Nei, þeir verða að borga talsvert
meira, og liggur það í því, að þeir, sem
húsin eiga, óttast verðfall á þeim eftir
nokkurn tíma, er dýrtíðin minkar, og vilja
þeir því nota dýrtíðarárin til að færa niður verð húsanna. Er þetta í rauninni
mjög eðlilegt, en engu að síður. kemur það
of hait niður á leigjendunum, því þeir
verða með þessu lagi að borga ekki einasta vextina af peningum þeim, sem liggja
í þessum dýru húsum, heldur talsverða
fúlgu fram yfir, á ári hverju, til að
lækka verð þeirra. Það er þetta, sem gerir
húsaleiguna víða hjer í bænum alveg óbærilega. Xú liefir það orðið ofan á í
flestum öðrum löndum, að byggingar í
bæjum hafa verið styrktar af opinberu
fje, því ekki liefir verið hægt að fá menn
til að byggja með öðru móti. Hjer hefir
þetta aftur á móti ekki verið gert nema
að mjög litlu leyti. Aðeins eitt fjelag hefir
verið styikt. Er þetta þó mjög eðlilegt, að
það opinbera hlaupi hjer undir bagga.
Tel jeg þessa aðferð, sem hjer hefir verið
rætt uni, bæði fjárhagslega forsvaranlega
og sjálfsagða. og vonast jeg til, að háttv.
deild fallist á að veita þessu fyrirtæki
þennan stuðning og samþvkki þessa brtt.
mína.
Um hina brtt. mína skal jeg geta þess.
að jeg get vel felt mig við, ef svo vill
verkast, að fella það orðalag niður, sem
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livað nefndin hefði lagt til verklegra fvrirtækja og framkvæmda, þó honum þættu
sumar varliugaveröar. Hitt virtist mjer
aftur á móti koma berlega í ljós, að hv.
Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg hefi þm. hafi brevtt stefnu sinni í fjármálum
ekki ástæöu til þess að vera langorður, því frá þeirri, sem hann hefir áður haft. Fyr
að fáir hv. deildarmanna hafa ráðist veru- ála-saði liann nefndinni fvrir eyðslu, en
lega á gerðir fjvn. Iláttv. 2. þm. N.-M. nú fær liún ákúrur fyrir sparnað. Er það
(BH) þótti nefndinni mislagðar hendur, mjög nýstárlegt úr þeirri átt, og varla
þar eð hún hefði fært niður hókakaupa- hægt að taka það alvarlega. Líklegast er,
stvrk til Þjóövinafjelagsins. Skil jeg ekki að hv. þm. hafi verið orðinn of syfjaöv.r.
þessa árás hv. þm., því að hún fer í bein- Hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) taldi, aö fjvn.
an hága við það, sem hann hefir áður sagt mundi lítið þykja til alls þess koma, sem
og gert, enda síst hægt aö lá nefndinni, lýtur að alþýðufræðslu. en þó hefir nefndþótt hún vilji færa styrkinn til sama veg- in lagt til, að samþykt vrði stór uppliæð
ar og hv. deild hefir áður sýnt, að lnin til þess að reist yrði alþýðuskólahús í
vildi hafa hann. Hæstv. atvrh. (KIJ) Þingeyjarsýslu, en hitt er satt, aö nefndin
sagðist hafa misskilið mig út af styrkn- hefir verið á móti því, að veitt væri fje
um til Þorvalds Arnasonar, en jeg sagöi ti! þess að bygö vrðu barnaskólahús utan
ekki eitt orð um framhaldsveitingu á þess- kaupstaða, en þá stefnu getum viö hjer
um styrk, enda minnist jeg þess ekki, að látið liggja milli hluta. Hv. þm. hallmælti
nefndinni fvrir að hafa lækkaö styrkinn
fjvn. liafi gert neitt í því skyni.
Háttv. 1. þm. Eyf, (StSt) lýsti átakan- til Þjóðvinafjelagsins, og er það einkennilega þörfinni á því, að sjúkrahús yrði legt. þar eð nefndin vildi einmitt færa
hygt á Siglufirði. og fer fjarri því. aö hann í sama horf og áður hefir verið, og
fjvn. vilji vefengja. að mikil og brýn þó einkanlega vegna þess, að það er samnauösyn sje þar til slíkrar byggingar. en kvæmt einróma áliti mentamálanefndar,
hún fær ekki sjeð, að nokkur leið sje til aö fjvn. ber fram þessa upphæð. Það er
þess að veita meira fje á þessu ári til auk þess meira en lítið aö bæta við 5000
sjúkrahúshygginga, og treystir sjer því kr. til þess aö gefa út þessi rit, eins og
ekki til þess aö mæla með því. Áður hefir fjvn. hefir gert.
Hv. þm. V.-Sk. (LII) svaraði stórvrðverið til meðferðar hjer í þinginu fjárveiting til sjúkrahúsbyggingar á ísafirði, um liv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) út af skinnaog var þá það loforð gefið, aö sjrikrahúsið sútunarfyrirtadd Sláturfjelags Suðurlands.
þar skyldi verða þaö næsta, sem bygt Tel jeg hann taka sjer of stór orð í munn,
yrði, og nú ætla jeg ekki. að hv. þm. segi. að kalla það glæfrafyrirtæki, en ef það er
að hann verði að fá sjúkrahús fvrir Siglu- glæfrafyrirtæki að bæta atvinnuvegi landsfjörð, af því sje;staklega. aö Isafjöröur á ins og færa þá í betra liorf, þá veit jeg
ekki. hvað eru góð fvrirtæki.
nú að fá það.
Tel jeg þetta stafa af því, að þetta
IIv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) byrjaði á að
lýsa því yfir, aö sjer væri ekki Ijós stefna fyrsta sútunarhús verður ekki reist á
fjvn., en mjer finst þó enginn hafa lýst Austfjörðum, heldur á Suöurlandi.
Þá talaði hann um laxastigann, sem
henni betur en hann, þar sem hann rakti,
þar er, og hafa greinina orðaða samkvæmt
till. háttv. fjvn.
Skal jeg svo ekki orðlengja þetta frpl ar.
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hlutaöeigendur leggja til, að gerSur verði.
Alít jeg því fremur vera ástæðu til að
styrkja þá, þar eö landssjóSur á jörðina,
sem mestan hag mundi hafa af því, að
Eyrarfoss yrði gerður lasgengur.
Þá var auðheyrt, að hv. þm. skildi ekki
till. um að heimila landsstjórninni aS veita
lán til þess að endurreisa eyðibýlið Svínadalssel í Saurbæjarhreppi. Styrkur til þess
aS byggja eyðibýli er ávalt veittur í því
skyni aS gera bændum, sem viS fjölfarna
og liættulega fjallvegi búa, mögulegt a
halda þar uppi griðastöðum fyrir ferðamenn, og þær ástæður eru einmitt hjer
fyrir hendi. Móti slíku nauðsynjamáli
skyldi enginn maður mæla.
IIv. 4. þm. Reykv. (MJ) fann að því,
að nefndin hefSi nafnbundið styrkinn til
auknlækninganáms, en taldi rjettara, að
slíkur styrkur væri ónafnbundinn þangað
til einhver hefði bundið sig. En þessi
læknir (GuSmundur GuSfinnsson) varö
einmitt fyrstur til þess að binda sig við
þetta framhaldsnám, og hefir þegar ráðið
annan mann til lijeraðsins, en eins og liv.
þm. er kunnugt, er þannig lagaður styrkur venjulega nafnbundinn. þegar hann
er veittur í eitt skifti.
Þarf jeg svo ekki að tefja Jímann frekar, en vænti þess, fyrir hönd fjvn.. að brtt.
gangi vel fram.
ATKVGR

Brtt.
—
—
—

578,1 samþ. án atkvgr.
557,1 samþ. með 15: 7 atkv.
557,2 samþ. meS 19: 4 atkv.
578.TI feld með 14:14 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og siigðu
JB, LTI, MK, PÞ, StSt, SvÓ. ÞorlG.
Þorl.J, ÞorstJ. BJ, EÞ, EE. GunnS.
IngB.
nei: JAJ, JS. JÞ, MG, MJ, MP. ÓP. P0, SSt, ÞórJ, BII, HK, JakM, BSv.

Brtt.
—
—
—

578,111 samþ. meS 19 shlj. atkv.
578,IV feld meS 14:10 atkv.
578,V samþ. meS 18: 3 atkv.
557,3 tekin aftur af fjvn., en tekin
upp aftur af 2. þm. Skagf. (JS)
og feld með 15:13 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
./«: HK, JAJ, JS, JÞ, MG, ÓP. PO, SSt, StSt, SvÓ, ÞórJ, BH, GunnS.
nei: IngB, .JakM, JB, LII, MJ, MK, MP.
PÞ, ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, BJ, EÞ.
EE, BSv.
Brtt. 578,VI feld með 14:4 atkv.
— 557,4 samþ. með 15: 6 atkv.
— 557,5 samþ. með 15:4 atkv.
— 578,VII samþ. með 16: 9 atkv.
— 557,6 samþ. meS 21:1 atkv.
— 578,VIII samþ. með 15:13 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögSu
já: JB, JÞ, LH, MJ, MK, ÓP, PÞ, ÞorlG, ÞorstJ, BJ, EÞ, EE, GunnS, JakM, BSv.
nei: JAJ, JS, MG, MP, PO, SSt, StSt,
SvÓ, Þorl.J, ÞórJ, BH, HK, IngB
Brtt. 557,7 fellur burt.
— 557.8 samþ. meS 15: 12 atkv.
— 557,9 samþ. meS 18 : 4 atkv.
— 557,10 samþ. með 16:11 atkv.
— 582.1 samþ. með 15:13 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
jú: JakM. JB, LII, MJ, MK, PÞ, SvÓ,
ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, BJ, EÞ EE,
GunnS. IngB.
nei: JAJ. JS, JÞ. MG, MI’, ÓP, PO, SSt, StSt. ÞórJ, BII, HK, BSv.
Brtt. 557,11 samþ. með 15:7 atkv.
— 557, 11 (aths.) tekin aftur af fjvn.,
en tekin upp aftur af 1. þm. Reykv.
(JakM) og feld með 15:12 atkv.
— 557.12 samþ. með 15:3 atkv.
— 578,IX samþ. meS 15:11 atkv.
— 557,13 samþ. með 20: 8 atkv.
— 557,14 samþ. með 15:10 atkv.
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Brtt.
—
—
—
—

557,15 samþ. með 16 :7 atkv.
578.X samþ. án atkvgr.
557,16 samþ. með 15 : 7 atkv.
557,17 samþ. meb 15:11 atkv.
557,18 samþ. meö 15:13 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JAJ, JS, JÞ, MG, MP, PO. SSt. StSt, SvÓ, ÞorlJ, ÞórJ, BH, EÞ HK,
IngB.
nei: JakM, JB, LH, MJ, MK, ÓP. PÞ.
ÞorlG. ÞorstJ, B.T. EE, GunnS. BSv.
Brtt. 557,19 feld með 14:11 atkv.
— 557,20 samþ. með 15:13 atkv.. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GunnS. TngB, JAJ, JS, JÞ, MG. MP, ÓP, SSt, ÞorlJ. ÞórJ. BJ. BH.
EE, BSv.
nei: HK, JakM, JB. LII. MJ, MK, PO,
PÞ, StSt, SvÓ, ÞorlG, ÞorstJ, EÞ.
Brtt, 578,XI samþ. með 16 : 8 atkv.
557.21 samþ. án atkvgr.
578.XII samþ. með 23 shlj. atkv.
557.22 samþ. með 20 shlj. atkv.
578,XIII samþ, með 15 :12 atkv.
557.23 samþ. með 21 :2 atk'.
557.24 samþ. með 18 : 4 atkv.
582,11 feld með 21 :4 atkv.
578.XIV feld með 17 :3 atkv
578.XV samþ. með 16 :3 atkv.
578,XVI feld með 16 :10 atkv.
557.25 samþ. með 16 :10 atkv.
557.26 samþ. með 16:7 atkv.
557.27 saniþ. ineð 16 : 4 atkv.
557.28 samþ. með 17 : 6 atkv.
557.29 a samþ. með 15 :13 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JB, MG. MP. PÞ. ÞorlG. ÞorlJ. ÞórJ. BJ. EÞ. EE. GunnS. HK. TngB,
JakM. BSv.

neh. JAJ, JS, JÞ, LH. MJ, MK. ÓP. PO,
SSt, StSt, SvÓ, ÞorstJ. BII.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlng).

Brtt. 557.291) samþ. með 15 :5 atkv.
— 578.XVII samþ. með 15 :11 atkv.
— 557,30 samþ. með 17 :10 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: StSt, ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, ÞórJ,
EÞ. EE, GunnS, HK, IngB. JakM,
JAJ, JS, MG, MK, MP, PÞ.
nei-. SSt, SvÓ, BH. JB, JÞ. LH, MJ, ÓP,
PO. BSv.
BJ greiddi ekki atkv.
Brtt. 578,XVIII samþ. meö 23 shlj. atkv.
— 557,31 tekin aftur.
Frv., svo breytt. samþ. með 19 shlj.
atkv. og endursent Ed.

A 4. fundi í Sþ.. þriðjudaginn 8. maí,
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
eina umr. í Xd. (A. 601).
Á 58. fundi í Ed., miðvikudaginn 9.
maí. var frv. tekið til e i n n a r u m r .
(A. 601. 605).
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
og bitt. 605. — Afbrigði leyfð og samþ.
í e. hlj.
Frsm. (Einar Ámason): Jeg þarf lítið
að segja um þetta mál eins og stendur.
Frv. er nú komið liingað í annað sinn.
eftir að hafa tekið allmiklum breytingum
í háttv. Xd„ frá því það fór hjeðan.
Fjárveitinganefndin var fyrst í nokkrum vafa um, hvort hún ætti að leggja það
til, að frv. yrði samþykt óbreytt í þessari
deild. en eftir nánari íhugun hinna einstöku liða. þá ákvað nefndin þó að leggja
fram nokkrar brtt.. sem leiða auðvitað til
þess. ef háttv. deild samþykkir þær, að
fjárlögin verða að koma fyrir sameinað
þing. Xefndinni fanst hún ekki geta unað
73
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viö það, hve lítiö tillit háttv. Nd. hafði
tekið til brevtinga Ed. á fjárlögunum. Því
leggur hún þessar tillögur fyrir hv. deild
og samþykki þeirra á hennar vald. En
þar sem allar þessar hrtt. eru gamlir kunningjar deildarinnar, sje jeg ekki ástæðu til
að fara fleiri orðum um þær.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil láta
það álít mitt uppi, að jeg tel þessar brtt.
ekki svo mikils virði, að tilvinnandi s'
þeirra vegna að láta máliö fara fyrir Sþ
Það lengir þingið, en ekki ólíklegt. að niðurstaöan verði hin sama.
Jóhannes Jóhannesson: Jeg get ekki
vcrið sammála hæstv. forsrh. (SE), því ef
litið er á 1. brtt. fjvn., þá er hún livorttvcggja í senn, nokkurt fjárhagsspursmá!.
en þó einkum „prineip“-spursmál. Ef á
að bæta einum flokki starfsmanna ríkisins, þá verður óhjákvæmilegt • að bæta
fleirum upp. sem alveg eins stendur á um.

ForsætisráSherra (SE): Jeg vil taka
það fram. að jeg álít þetta lieldur ekki
næga ástæðu. enda vafasamt. hvort það
nær samþykki Sþ.

uppbót, þá álít jeg, að ekki sje um stórt
atriði að ræða og enginn skaði skeður.
ATKVGR.

Brtt.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

605,1 samþ. með 10: 3 atkv.
605,2 samþ. með 11 shlj. atkv.
605,3 sarnþ. með 11 shlj. atkv,
605,4 samþ. meö 12:1 atkv.
605,5 samþ. með 10 slilj. atkv.
605,6 samþ. með 11:3 atkv.
605,7 samþ. meö 8 slilj. atkv.
605,8 samþ. með 10 : 2 atkv.
605,9 a samþ. meö 10:1 atkv.
605.9 b samþ. með 9: 5 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
,/ú: IHB, JóhJóh. JM, JJ, SE. EÁ, GÓ. IlSn, HSt.
nel: KE. SIIK. SJ, BK, GGuðf.
Brtt. 605,9 e samþ. með 12 shlj. atkv.
— 605,9 d samþ. með 12:2 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögöu
j<i: GGuðf, GÓ. IlSn, IHB, JóhJóh, .1M. JJ. SE, SIIK. BK. EÁ. HSt.
nri: KE, SJ.
Brtt. 605,9 e samþ. með 12 shlj. atkv.
-— 605,10 samþ. með 11 sldj. atkv.
Frv.. svo breytt. samþ. í e. ldj. og afgr. til Sþ.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg vil aðeins
vekja athygli á því. að þessi liv. deild
verður að fara eftir sinni skoðun á málinu. og hefir rjett til þess. Ilinu ber hún
ekki ábyrgð á, hvað verða kann ofan á í
Sþ.. því þar er hún auövitað í minni
hluta.

Forsætisráðherra (SE): Það eru veniulega stórar upphæðir, sem verða þess valdandi. að fjárlögin fara fyrir sameinað
þing. Xú er því ekki til að dreifa. Og
þótt þessir starfsmenn fengju þessa litlu

Á 5. fundi í Sþ.. föstudaginn 11. maí,
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
eina umr. í Ed. (A. 6091.
Á sama fundi var frv. tekið til e i n nar u m r. (A. 609, 612).
Of skamt var liðiö frá útbýtingu frv. og
brtt. 612. — Afbrigði levfð og samþ. í
e. ldj.

Frsm. fjvu. Nd. (Magnús Pjetursson):
Jeg geri ráð fyrir því. að allir liv. þm.
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óski þess, að eigi verði langar umræður eins til ljósa, en á Hólum er ætlast til
um þetta mál, og mun jeg gera mitt til þess, að það verði þæði til hitunar og
þess að stuðla að því. Það mun þykja tíð- suðu, auk Ijósa, og til þess að reka með
indum sæta, að fjárlögin eru hjer til um- smávjelar. Er það eigi nem'a 20 þús. kr.,
ræðu í sameinuðu þingi. Mun það eigi sem farið er fram á til Hóla, en Hvannhafa komið fyrir síðan árið 1915. Kom eyrarskóli fjekk 18 þús. kr.
það því fjvn. Nd. mjög á óvart, því að
Þá kem jeg að brtt. um það að færa
henni virtist eigi eins mikill ágreiningur aftur niður byggingarstyrkinn til barnaá milli fjvn. deildanna nú sem oft áður, skóla utan kaupstaða. Jeg hefi áður tekog þurfti þá jafnan meira tilefni til þess. ið það fram, að fjvn. Xd. treysti sjer ekki
að fjárlögin kæmu fyrir sameinað þing. til að mæla með því, að reist yrðu ný
Fjvn. Xd. sýndi þá sjálfsafneitun í fyrra skólahús eins og nú standa sakir. En úr
að taka á móti fjárlögunum eins og þau því að Alþingi vildi styrkja skólana á
komu þá frá hv. Ed. eftir 3. umr. þar. og einhvern hátt, þá lagði nefndin það til.
þó var ágreiningurinn milli neíndanna að aðeins þeir skólar, sem þegar eru reistum 70—80 þús. kr. Xú er ágreiningurinn ir, yrðu styrktir til viðbótar eða aðgerðeigi nc-ma 17 þús. kr.. og því fanst fjvn. ar, eftir því sem þyrfti. Jeg skal svo eigi
háttv. neðri deildar fullkomlega hægt fyr- minnast á fleiri einstakar till., en aðein;
ir hv. Ed. að ganga að frv. eins og það geta þess, að þeim láns- og ábyrgðarheimkom frá hv. Xd. eftir eina uinræðu þar. ildum, sem í frv. voru áður, liefir nefndJeg skal eigi fara mörgum orðum um in viljað lofa að vera þar kyrrum. Nefndtill. þær, sem hjer liggja fyrir; aðeins in lítur svo á, að úr því að sú stefna var
leyfa mjer að minnast nokkuð á þær alÞa eigi tekin upp, að útiloka algerlega allar
stærstu.
láns- og ábyrgðarheimildir úr frv„ þá
Það er þá fyrst till. um það að set.ja væri enginn skaði skeður. ]>ó að í því
aftur inn till. um fjárveitinguna til raf- væru einhverjar smálánsheimildir. sjerstakmagnsveitunnar á Ilólum. Fjvn. Xd. vill lega þegar þess er gætt, að lánin verða alls
halda fast við till. Finst henni eigi rjett eigi veitt. nema peningar til þess sjeu fvrir
að varna því, að rafmagnsveitan komist hendi. Fjvn. Xd. væntir þess, að hv. Xd.
í framkvæmd, þar sem bændaskólinn á sýni henni fylgi sitt nú sem áður. og ætti
Hvanneyri hefir nú fengið rafmagnsveitu það eigi að koma hv. Ed. á óvart. þó að
og Aiþingi hefir veitt honum fje til þess. brtt. Xd. verði samþyktar, því að Xd.
Er ekki minni ástæða til þess að stvrkja hefir vitanlega
atkv. sameinaðs þings
þessa rafmagnsveitu en rafmagnsveituna og á samkvæmt st.jórnarskránni að hafa
á Hvanneyri, sjerstaklega þegar á það er meiri áhrif á fjárlögin. Enn fremur geng
litið, að það er enginn vafi á því. að raf- jeg þess eigi dulinn, að f.jvn. Xd. mun fá
magnsveitan á Hólum mun verða til þess nokkurt fylgi úr hv. Ed. Læt jeg mjer
að lækka mjög allan íækstrarkostnað skól- þetta nægja og þykist eigi hafa gefið tilans í framtíðinni. En um Hvanneyrar- efni til mikilla umr. um niálið, og býst
rafmagnsveituna verður eig' hið sama .jeg því við, að jeg þurfi eigi að standa
sagt, því að rafmagnið þar er nærfelt að- upp aftur.
73
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Frsm. fjvn. Ed. (Einar Áraason): Jeg styrkurinn megi eigi minni vera en 15
var í nokkrum vafa um það, hvort jeg þús. kr., og getur því ekki fallist á þær
ætti að kveðja mjer'liljóðs, fyrst og fremst 10 þús. krónur, sem Xd.-nefndin leggaf því, að svo mikið verkefni er fyrir ur til.
liöndum á þessum degi við ýms önn
Ilvað lánsheimildimar snertir, þá er
mál, að ekki er fært að eyða tímanum að það í sjálfu sjer eigi stórt atriði, en fjvn.
óþörfu. I öðru lagi af því. að fyrir eitt Ed. virðist óviðeigandi að setja inn í fjármun koma, hvort þetta mál verður rætt lögin mikið af slíkum lánsheimildum, sem
lcngur eða skemur. Háttv. þm. munu ve:a aldrei koma að neinu liði. vegna þess að
nokkurn veginn fyrirfram ráðnir í því, ckkert fje er fyrir hendi til að lána, og
hvernig þeir greiða atkvæði um þær brtt. þó að nefndin hafi ekki gengið lengra en
sem að þe.ssu sinni eru bornar fram við að fella niður surnar af þessum lánsheimfjárlögin. Ekki tel jeg heldur neina nauð- ildum. þá er það eigi af því, að hún sjái
syn bera til þess að ræða mikið um hverja eigi, afi slíkar heimildir eru í raun og veru
einstaka till., þar sem þær eru allar kunn- hjegómi eins og nú stendur á. Áleit nefndingjar frá fyrri umr. um þetta mál.
in þó rjettast að gera sitt til þess, að lánsIív. frsm. fjvn. Xd. (MP) mintist á þrjár heimildirnar færu eigi svo vaxandi sem
aöaltill, og ætla jeg mjer því eigi að raun er á. Allar þessar lánsbeiðnir stafa
minnast á aðrar. Það er þá fyrst fjár- af fjárkreppunni, af því að bankarnir
veitingin til rafmagnsveitunnar á Hólum. geta eigi sint þörfum manna sem skyldi.
Fjvn. Ed. getur eigi fallist á, að nauðsyn- En nefndin telur það óhugsandi, að ríkislegt sje að veita þetta fje nú, sjerstaklega sjóður geti tekið hluta af þeirri bankaþegar tekið er tillit til þess. hversu þröng- starfsemi að sjer. Jeg skal svo eigi lengja
ur fjárhagur landsins er. En auk þess lief- umr.. en læt þetta nægja.
ir nefndinni borist til eyrna. aS þetta sje
eigi lokaveiting til fyrirtækisins. því að
Jakob Möller: Jeg á hjer eina brtt.
til þess að koma því að fullu upp muni Er jeg sá eini þingmanna, utan nefndþurfa tvær aðrar veitingar jafnháar og anna. sem liefi orðið sekur um slíkt. Er
þessi. Hjer er því um alldýrt fyrirtæki að sú till. kunnug háttv. þm.. því hún hefir
ræða.
cinnig farið í milli deilda. Er svo ástatt
Þá er það till. um styrk til byggingar um þessa till . að það er hægt svo að segja
skólahúsa utan kaupstaða. Agreiningurinn með tölum að sýna, að hún hefir fylgi
á inilli nefndanna er sá, að fjvn. Ed. vill, meiri hl. háttv. þm.. því hún hefir verið
að þetta sje veitt með sömu skilyrðum og samþykt í háttv. Xd. tvisvar sinnum. en
áður. sem sje aðallega til nýbygginga. En till. í liáttv. Ed. um að lækka upphæðina
Xd.-nefndin vill aðeins veita til aðgerða hefir verið feld. þó að nú sje svo komið,
og liafa upphæðina minni. Er það al- að háttv. f.jvn. Ed. liafi með harðfylgi
kunna. að víða úti um land eru hin mestu tekist að fá hana hekkaða. Er það af
vandræði með barnaskólahús. Nefndin lít- ástæðum. sem mjer eru eigi kunnar. Ilevrt
ur svo á. að eigi sje rjett af ríkinu að hefi jeg því fleygt til andmæla gegn till.
kippa að sjer hendinni í þessu efni, en vill þessari. að hún taki símamenn eina út úr
hjálpa hlutaðeigendum til þess aö koma flokki starfsmanna landsins um bætt kjör.
upp skólahúsunum. Álítur nefndin. aS En það þarf ekki að saka okkur þm.
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Reykjavíkur um það, því við liöfuni gert
okkar til að b;ett yrðu líka kjör annara
starfsmanna landsins. En við lítum svo á,
að þó að ekki yrðu bætt kjör allra starfsmanna landsins, þá bæri þó að bæta kjor
þeirra, er lægst væru launaðir. Og fjárveitinganefndirnar, eða meiri liluti þeirra,
hafa einnig verið því fylgjandi. Býst jeg
við, að meiri hl. háttv. nefnda haldi fast
við þá skoðun. Og það hefir eigi komið
fram nein rödd um það að neita þessum
starfsmannaflokki algerlega um bætt kjör,
en það hefir verið klipið af uppliæð brtt.
og gengið skemra en jeg liefi getað sætt
mig við. Það er vitað, að starf kvenna við
bæjarsímann í Reykjavík er engu umsvifaminna en við landssímann, og ættu því
launakjörin að vera jöfn. Af upphæðinni
telst mjer, að um 12—14 þús. kr. gangi til
þess að jafna kjörin, þar við bætast 1600
kr., er háttv. Ed. setti inn til að bæta kjör
eins starfsmanns símans, og það, sem eftir
er, fer til þess að bæta kjör annara starfsmanna símans, er verst verða úti í þessu
efni. Jeg skal víkja aftur að því, að ef
háttv. þm. bera saman launaflokkana samkvæmt launalögunum, þá munu þeir sjá,
að þessi flokkur hefir langlægst laun.
Hefir það komið til mála og haft töluvert
fylgi í þinginu að bæta öðrum starfsmönnum landsins upp laun þeirra á annan hátt, og er þetta alveg í sama anda.
Jeg sje því eigi, áð háttv. þm. geti verið
till. þessari andvígir.

Jóhazmes Jóhannesson: Það eru aðeins
örfá orð út af orðum hv. frsm. fjvn. Nd.
(MP) um það, að fjárlagafrv. er koniið í
sameinað þing.
Jeg vildi aðeins geta þess, að síðan
þingsköpum Alþingis var breytt er engin
hætta á því að láta fjárlagafrv. koma fyrir sameinað þing, því samkvæmt 32. gr.

3. málsgr. þingskapanna má eigi í sameinuðu þingi gera breytingartillögur við
lagafrumvörp um önnur atriði en þau, er
sú deildin, er síðast hafði frumvarpið til
meðferðar, breytti við þá umræðu.
Eyrirbyggir þetta ákvæði bæði, að mikl
ar brevtingar geti orðið á fjárlögunum
og eins hitt, að mikil töf hljótist af því,
þó að fjárlagafrv. komi fyrir sameinað
þing, og í þetta sinn ætti eigi að þurfa
lengri tíma en stundarfjórðung til að afgreiða frv. Um 1. brtt. á þskj. 612 eru
báðar fjáiveitinganefndirnar sammála. Að
öðru leyti skal jeg eigi lengja umræðurnar
með því að fara út í einstaka liði.

Jakob Möller: Jeg skal taka það fram,
út af athugasemd liáttv. þm. Seyðf. (JéhJóh), að mjer er eigi kunnugt um afstöðu
háttv. fjvn. Ed., en mjer er kunnugt um,
að í fjárveitinganefnd Nd. eru sk’f'tar
skoðanir um till., svo að þetta, að báðar
fjárveitinganefndirnar sjeu sammála um
till., á væntanlega að skiljast þannig, að
nokkrir menn í báðum nefndum sjeu sammála.
Frsm. fjvn. Nd. (Magnús Pjetursson):
Jeg vildi aðeins taka það fram uin rafmagnsveituna á Hólum/að það mun eigi
rjett, að hún þyrfti mn 3 samskonar veitingar síðar meir til að koma að fullum
notum. Það var áætlað þegar hæst var
verð á öllu, að fyrirtækið þyrfti 60 þúsund kr., en líkt og verðlag er nú, þá lætur nærri, að 45 þúsund væri nóg. Jeg get
bætt því við, að gert er ráð fyrir því, að
verkið verði svo stórt, að unt verði að
selja út rafmagn. Segi jeg þetta til þess
að benda háttv. þm. á það, að hættulaust
er að greiða þessari fjárveitingu atkvæði.
ITáttv. þm. Sevðf. (JóhJóh) mintist á
það, að hættulaust væri að hleypa fjár-

1163

Lagafrumvörp samþykt.

1164

Fjárlög 1924 (ein nmr. í Sþ.).

nei: BK, EA, EÞ, GGuðf, HSt. HSn.
IIIB, JakM, JóhJóh, JA.J, JB. JM.
,JÞ, JJ, KE, LII, MJ, ÓP. PO, SE.
SIIK, SJ, StSt, SvÓ, ÞorlG, ÞorstJ.
ÞórJ, BSv. B.J.
Brtt. 612,114 feld með 22 :20 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
ATKVGR,
já: MG, MP, PO, PÞ, SSt, SvÓ, ÞorlJ.
Brtt. 612,1 felcl með 22 :19 atkv., að viðÞorstJ, ÞórJ, BSv, BJ, BH, EE.
höfðu nafnakalli, og sögðu
GunnS, HK, IngB, JakM, JB, JS.
já: JakM, JAJ, JB, JÞ, KE, LH, MJ.
MK.
MP, ÓP, SE, SJ, ÞorlG, ÞorstJ BSv. nei: KE, LH, MJ, ÓP, SE, SHK, SJ,
BJ, EÞ. EE, GGuðf. MK.
StSt, ÞorlG, BK, EÁ, EÞ. GGuðf,
nci: IngB, Jóh-Jóh. JM, JS, JJ, MG, PO.
GÓ, HSt. IlSn. IHB, JóhJóli, JA.J,
PÞ, SIIK, SSt, StSt. SvÓ, ÞorlJ.
JM, JÞ, JJ.
ÞórJ, BII, BK, EÁ, GÓ, IlSt. IIK. Brtt. 612.11 5 feld með 22 : 20 atkv.. að
HSn, IHB.
viöhöfðu nafnakalli, og sögðu
Einn þm. (GunnSi fjarstaddur.
já: ÞórJ, BII, EÞ, EE, GÓ, HSt, IIK,
Brtt. 612,11 1 feld með 27:14 atkv., að viðIngB, JAJ, JS, MG, MJ, MP. ÓP,
höfðu nafnakalli, og sögðu
PO, SE, SJ, SSt, StSt, ÞorlJ.
já: IngB, JB, JS, LII, MG, MP, l’O, nci: BSv, BJ, BK, EÁ, GGuðf, GunnS,
StSt, ÞorlJ, ÞórJ, B.l. EÞ, EE. MK.
IlSn, IIIB, JakM, JóhJóh. JB. JM,
uci: IlSt, IIK. IlSn, IIIB, JakM. JóhÍÞ, JJ. KE, LII, PÞ, SHK, SvÓ,
Jóh. JAJ. JM. JÞ, JJ. KE, MJ. ÓP.
ÞorlG, ÞorstJ. MK.
PÞ. SE. SIIK. SJ. SSt. SvÓ. ÞorlG. Brtt. 612.11 6 feld með 21 : 18 atkv.
Þorst.L BSv. BII. BK. EÁ. GGuðt'.
— 612,117 samþ. meö 22 : 14 atkv.
GÓ.
— 612,118 samþ. með 23 :16 atkv.
Einn þm. (GunnS) fjarstaddur.
— 612,11 9 samþ. með 24 : 18 atkv., að
Brtt. 612,112 feld með 21 :20 atkv.. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögöu
viðhöfðu nafnakalli, og sögöu
já: KE, LII. MJ. MP, PO, PÞ, SHK,
já: EE, HSt. HK. IngB. JakM. .JAJ,
s.J, StSt. ÞorlJ. Þór.I. BSv, BJ, BII,
JB, JS. MG, MP. ÓP. PO, SSt. StSt.
BK. EÞ. EE. GGuðf. GunnS, HK,
ÞorlJ, ÞórJ, BSv, BJ. BH, MK.
IngB, JakM, JB, JS.
nei: EÞ, GGuðf, GÓ, HSn, IHB, JóhJóh. uei: MG, ÓP, SE. SSt, SvÓ, ÞorlG,
JM. JÞ, JJ, KE, LH, M.J, P*Þ. SE,
ÞorstJ, EÁ, GÓ. HSt, HSn, IHB,
SIIK. SJ, SvÓ, ÞorlG, ÞorstJ, BK.
JóhJóh, JAJ, JM, JÞ, JJ, MK.
EÁ.
Brtt. 612,1110 a feld með 23 :12 atkv.
Einn þm. (GunnS) fjarstaddur.
— 612.II10 h feld með 22 : 20 atkv.,
að viðhöföu nafnakalli, og sögðu
Brtt. 612,113 feld með 29 :13 atkv.. að
já: GunnS, IngB, JakM, JB, JS, JÞ,
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
KE, LH, MP, SJ. StSt, ÞorlG, ÞorlJ,
já: BH, EE. GÓ, GunnS, HK, IngB, JS.
ÞorstJ, ÞórJ, BSv, BJ. BH, EÞ, MK.
MG, MP, PÞ, SSt, ÞorlJ, MK.
lagafrv. í sameinað þing eftir að þingsköpunum var breytt. Það má vel vera.
en þó hygg jeg, að töluverð töf geti að
því oröið, ef liáttv. þm. sýna eigi þá
sjálfsafneitun aö tala sem fæst um till.
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nei: GÓ, HSt, HK, HSn, IHB, JóhJóh.
JAJ, JM, JJ, MG, MJ, ÓP. PO, PÞ.
SE, SHK, SSt, SvÓ, BK, EÁ.«»EE.
GGucf.
Brtt. 612,II10 c feld með 22 : 20 atkv.,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jái: BJ, EÞ, EE, IIK, JakM, JAJ. JB,
JÞ, LH, MG, MJ, MP, PO. PÞ,
SSt, StSf, ÞorlG, ÞorlJ, BSv, MK.
nei: BH, BK, EÁ, GGuðf, GÓ, GunnS,
HSt, HSn. IHB, IngB, JóhJóh, JM,
JS, JJ, KE, ÓP, SE. SHK, SJ. SvÓ,
ÞorstJ, ÞórJ.
Brtt. 612,1111 feld með 26 : 13 atkv.
Prv., svo breytt, samþ. með 31 shlj.
atkv. og afgr. sem
Lö g f rá Alþing i..
(Sjá A. 644).

18. Stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur.
Á 15. fundi í Nd., fimtudaginn 8. mars,
var útbýtt:
Frumvarpi til laga um að leggja jarffirnar Arbœ og Ártún í Mosfeílshrepp.
og Breiðholt, Bústaði og Eiði í Seltjarnarneshreppi undir lögsagnarumdami og
bajarfjelag Beykjavíkur (þmfrv., A. 76).
Á 17. fundi í Nd., laugardaginn 10. mars,
var frv. tekið til 1 . u m r .

Rm. (Jakob Möller): Hv. deild mun
eflaust kannast fljótlega við þetta frv.,
því það er í sama búningi og það var í í
fyrra, er það þá var borið fram hjer í
deildinni og komst þá ekki lengra en til
nefndar. Bæjarstjórn Reykjavíkur telur

nauðsynlegt, að jarðir þessar verði lagðar undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur,
en samkomulag um þetta hefir enn eigi
náðst við viðkomandi sveitarstjórnir.
l.m nauðsyn þá, sem lijer er um að
ræða, getur auðvitað verið álitamál, og ef
í það færi, gæti Alþingi samþykt lög um
þetta án þess að leitað yrði samkomulags
við hreppana, en það er alls ekki tilgangur vor, flutningsmanna þessa frv., að fara
fram á það; málið er ekki nógu undirbúið til þess enn. Væntanleg nefnd, sem
fengi frv. til meðferðar, yrði þá eflaust
að bæta inn í frv. ákvæðum um, með
hvaða skilyrðum þessar jarðir yrðu lagðar undir Reykjavíkurbæ, og leggja til um.
að viðkomandi lireppum yrði úrskurðaðar
bætur fyrir, eða eitthvað því um líkt.
Fjölyrði jeg svo ekki um þetta rneir á
þessu stigi málsins, en vænti, að háttv.
deild taki frv. vel og samþykki, að það
gangi til 2. umr., og jeg geri það að tillögu minni, að því verði' vísað til allsherjarnefndar.

Einar Þorgilsson: Eins og tekið er fram
í greinargerð frv. og liáttv. flm. (JakM)
hefir einnig tekið hjer fram, lá frv. þetta
hjer fyrir deildinni í fyrra. og lognaðist
þá út af í nefnd, eins og ófullkominn eða
ótímabær burður. Jeg hefi kynt mjer þetta
mál á ný allrækilega og hjá hreppsnefndaroddvita Mosfellshrepps liefi jeg fengið
að vita, að í Mosfellshreppi liafa verið
samþykt eindregin mótmæli gegn sameiningu nefndra jarða í þeim hreppi við lögsagnarumdæmi Reykjavíkur að svo stöddu
máli. Enn frernur hefi jeg fengið upplýst,
að ekki hefir lieldur verið leitað álits viðkomandi sýslufjelags um þetta mál, og
mótmæli jeg því frv. þessu, að það nái
fram að ganga, enda þótt jeg ekki vilji
meina því að fara til 2. umræðu. Eru alls
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ekki veigameiri ástæður bornar fram frv.
þessu til stuðnings en þær, sem á nióti
eru. Þó að því sje lialdið nijög fram, að
Reykjavíkurbær eigi þessar jarðir nú og
liafi þeirra þörf, vegna þess, að þar liafa
vei ið reist ýms mannvirki, t. d. bygðar
rafstöðvar, lögð vatnsveita um lönd þessara jarða, eða að Reykjavíkurbær hafi
orðið fyrir einhverjum kvöðum, t. d. útsvari eða einhverju þess háttar, eru það
alls eigi nægar ástæður til, að frv. þetta
verði samþykt og gert að lögum. jafnilla
undirbúið sem það er enn, og mótmæli jeg
því í fullu mnboði frá viðkomandi hreppum og sýslufjelagi.

Flm. (Jakob Möller): Háttv. 1. þm.
G.-K. (EÞ) hefir sjeð ástæðu til að andmæla þessu máli, en vildi þó hins vegar
ekki leggjast á móti því, að það kæmist í
nefnd. Er jeg honum þakklátur fyrir það.
þar sem liann var mjög fjandsamlegui
þessu máli á síðasta þingi. Ilann sagði, að
mótmæli hefðu verið samþykt í hlutaðeigandi hreppum gegn því. sem hjer er um
að ræða, en það mun ekki vera rjett, heldur mun samkomulag hafa strandað á fjárhagsatriði málsins. Og því er þetta mál
komið fyrir þingið, að vjer höfum, flutningsmenn frv., liugsað oss, að það væri á
valdi þess að koma málinu í það horf.
að hrepparnir og bæjaifjelagið mættu
vel við una. Býst jeg við, að háttv andmælandi fari því fulllangt, er hann mótmælir frv. fyrir hönd hreppanna. Annars
þykir mjer ekki ástæða til að deila um
þetta lengur. meðan málið er enn ekki
komið til athugunar í nefnd.

Einar Þorgilsson: Jeg vil aðeins gera
stutta athugasemd við ræðu liáttv. 1. þm.
Reykv. (JakM). ITann sagði, að ekki sta-ði
á öðiu til samkomulags en fjárliagsatriði

malsins. En jeg vil leyfa mjer að leiírjetta
þetta. Jeg hefi lijer fyrir mjer eiadregin
mótmæli hreppsnefndaroddvita Mosfellshrepps, í umboði hreppsins. Od.lviti Seltjarnarneshrepps liefir sömuleiðis komið
fram með mótmæli, en setti til vara vissa
fjárupphæð til grundvallar, ef til framkvæmda kæmi. Að jeg geri ekii að kappsmáli, að málið sje þegar felt eða tekið af
dagskrá, kemur til af því, að jeg býst við,
að það sofni í nefnd, eins og það hefir
sofnað áður, nema betur verði undirbúið
en það er nú og liefir verið til þessa.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Öllum,
sem hlutdrægnislaust líta á þetta mál,
hlýtur að veia það fullljóst, að það sje
bænum hin mesta nauðsyn, að mál þetta
nái fram að ganga. En oft hefir sú orðið
raunin á, að þingið sje ófúst á að leggja
jarðir undir kaupstaði án samþyktar viðeigandi hrepps- og sýslunefnda. Jeg geri
því ráð fyrir, að þingið muni kveinka sjer
við að leggja þessar jarðir undir bæinn.
þrátt fyrir nauðsynina, ofan í skýlaus
mótmæli hreppsnefndanna. sem fram hafa
komið. Um þetta er mjer kunnugt, því
það stendur svo á, að jeg liafði fyrir eitthvað 30 árum svipað mál til meðferðar
hjer í þinginu. Þá hafði Akureyrarbær
keypt jörð í Ilrafnagilshreppi, sem bænum var nauðsynlegt að ná undir sitt lögsagnarumdæmi, en hreppsnefnd Hrafnagilshrepps var því mjög öndverð. Mjer
var það því fullljóst, að til þess, að frv.
kæmist í gegn, vrði bærinn talsvert á sig
að leggja og ganga mjög langt til samkomulags, því án þess samkomulags vissi
jeg, að ekki þýddi að bera fram frv., og
því samkomulagi náði jeg með sjerstökum
hlunnindum, er hreppurinn fjekk í staðinn. Jeg býst því við, að Reykjavíkurbær
þurfi að leggja eitthvað meira í sölurnar
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fvrir þetta mál en það. seni frv. getur um
Vil jeg skjóta því inn í, livort bæjarstjórnin sjái sjer nú ekki fært að leita hófanna
hjá hreppsnefndum þessara lireppa og gera
þeim svo góð boð, að þeir megi við una.
Málið mun hvort sem er vera svo þýðingarmikið fyrir bæinn, að hann sje þess vel
umkominn að leggja talsvert í sölurnar
fyrir það.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 15 shlj. atkv.
og til allsherjarnefndar með 14 slilj. atkv.

A 37, fundi í Nd., mánudaginn 9. apríl,
var frv. tekið til 2 . u m r .
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 56. fundi í Nd., fimtudaginn 3. maí,
var frv. aftur tekið til 2 . u m r . (A. 76,
n. 283).

Frsm. (Jón Þorláksson): Jeg veit ekki,
hvort það er til of mikils mælst, að frv.
þetta með brtt. nefndarinnar gangi umræðulaust til 3. umr. Allsherjarnefnd liefir gert grein fvrir undirbúningi málsins,
og sýnist mögulegt að láta þær umræður,
sem frv. þarfnast, fara fram við 3. umr.
1_

ATKVGR.
Brtt. 283,1 (ný 1. gr.) samþ. með 14 shlj.
atkv.
— 283,2 (ný 2. gr.) samþ. með 14 shlj.
atkv.
— 283,3 (ný fvrirsögn) samþ. með 14
shlj. atkv.
Frv. vísað til 3. umr. með 14 shlj. atkv.
með fyrirsögninni:
Alþt. 1923. B. (35. löKgjaíarþing).

Friimvarp til laga iim stakkun lögsagnantmdœniis Reykjavíkur.

Á 58. fundi í Nd., laugardaginn 5. maí,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 546, 550).

Frsm. (Jón Þorláksson): Háttv. deild
sýndi þessu máli þá velvild að lofa því að
ganga umræðulaust til 3. umr., en nú vil
jeg, áður en það fer út úr deildinni, gera
grein fyrir helstu atriðum málsins. Frv.
var flutt af þingmönnum Reykjavíkur, en
allshn. hafði það til meðferðar. Nefndin átti þátt í því að leita samninga og
samkomulags milli bæjarstjórnar Reykjavíkur annars vegar og hreppsnefndanna í
Seltjamames- og Mosfellshreppum hins
vegar. Samkomulag hefir náðst viö Seltjarnarneshrepp á þeim grundvelli, sem
lagður er í frv. Hreppsnefnd Mosfellshrepps veitti afsvar, en gerði þó kost á
samningi, með því skilyrði, að jarðirnar
Arbær og Ártún yrðu ekki teknar undan
Mosfellshreppi, heldur aðeins Elliðaárnar
og land, sem þeim þvrfti að fvlgja. Bæjarstjórn Reykjavíkur vildi ekki ganga að
þessu. En af því að mismunurinn var svo
lítill á þeirri upphæð, sem Mosfellshreppur krafðist, og þeirri er bæjarstjórnin
vildi greiða — aðeins 2 þús. kr. — og
Mosfellshreppur bauö einnig góða borgunarskilmála, þá vildi nefndin ekki láta
málið stranda á þessu, en samþykti þá
upphæð, sem Mosfellshreppur krafðist að
fá, og hefir borgarstjóri tjáð, að bæjarstjórn Reykjavíkur mundi fallast á þetta,
ef ekki fengjust betri kostir.
Síðan nefndin skilaði málinu hafa komið tvö erindi til þingins því viðvíkjandi,
annað frá Seltjarnarneshreppi, um að
74
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sveitin verði aðnjótandi þeirra náttúrugæða, vatns og raforku, sem Elliðaámar
láta Reykjavíkurbæ í tje. Xefndinni fanst
þetta sanngjarnt. þar sem árnar eru teknar úr sveitarfjelagi þeirra og lagðar undir
Reykjavík aSallega vegna þessara náttúrugæða, að þeir yrðu ekki útilokaðir frá
hlutdeild í þeim, einkum þar sem þeir
hafa verið sanngjarnir í fjárkröfum. Enda
fóru þeir ekki fram á annað en það, sem
vatnalögin heimila þeim, sem nú eru nýsamþykt lijer í deildinni. Þess vegna ber
nefndin fram brtt. um þetta.
Hitt erindið er frá sýslunefnd Kjósarsýslu, sem mótmælir sanininguniun við
lireppana. Ekkert samkomulag liefir náðst
við sýslunefndina, og allslin. hefir ekki
leitað eftir því á þessu þingi, þar eð málið hefir áður verið borið undir sýslunefndina árangurslaust. Tekjur sýslusjóðs
af jörðunum renna fyrst í sveitarsjóðina.
Við burtnám þessara jarða úr hreppunum
er tekið fult tillit til allra tekna af þeim.
og skaðabótaupphæðin ákveðin samkvæmt
því, einnig sá hluti, sem hreppurinn á að
greiða af jörSunum í sýslusjóð Kjósarsýslu. Allar tekjur, sem þeir geta vænst af
jörðunum, eru borgaðar lireppnum, og
af því á hann að greiða sýslusjóði sinn
hluta.
Þegar svona er gieitt úr málinu, getur
allshn. ekki sjeð, að Kjósarsýsla eigi neina
sanngirniskröfu til Reykjavíkurbæjar um
þetta gjald, sem hreppurinn hefir fengið
greitt. En það ætti aftur á móti að vera
samningsmál milli hreppsins og sýslufjelagsins, hvort eitthvað af bótunum væri
látiS renna í sýslusjóSinn. Allshn. lítur
svo á, að ef tekin væri til greina krafa
Kjósarsýslu og henni greidd sjerstök uppbót, þá yrSi þar um tváborgun að ræSa.

Jón Baldvinsson: Frv. þetta er nú orðið alt annað en það var upphaflega.
Jeg verð að segja. að mjer þykir þaS
vei a mikið, sem Reykjavíkurbær á að greiða
Mosfellslireppi, þó að því megi svara, að
afborgunarskilmálar sjeu góðir og að reiknaSir sjeu lægri vextir af uppliæðinni en
algengt er. En þess ber að gæta, að upphaflega var til þess ætlast, að jarðirnar
báðar, Arbær og Artún, yrSu lagðar undir
lögsagnarumdæmi bæjarins. Þó að jeg sje
mjög óánægður meS þetta, mun jeg samt
greiða atkvæði með frv., af því að Reykjavíkurbær þarf þetta landsvæði og það
stendur í vegi fyrir framkvæmdum á landareign bæjarins, sem bráðlega verSur byrjað á, ef þetta fengist. En ef landið liggur
undir annað lögsagnarumdæmi, verður
ekkert gert. Þar má nefna t. d. laxaklak í
Elliðaánum og ræktun bæjarlandanna Sem
sagt, jeg er óánægSur yfir því, hvað upphæðin til Mosfellshrepps er há, af því aS
slept er undan jörðunuin Árbæ og Ártúni.
sem upprunalega voru í frv. því, er borið
var lijer fram.
Einar Þorgilsson: Þegar þetta mál var
lijer til 1. uiDi’., mælti jeg á móti því, af
því að jeg áleit það svo óundirbúið, þar
sem vantaði samþvkki bæði Seltjamarneshrepps og Mosfellshrepps. Nú hefir háttv.
allslin. leitað samkomulags á milli hlutaðeigenda; og samkvæmt nefndaráliti á
þskj. 283 sýnist þaS hafa náðst við Seltjarnarneshrepp, en ekki við Mosfellshrepp
að því leyti, að bæjarstjórn Reykjavíkur
hefir enn ekki samþykt tilboS hreppsnefndar Mosfellshrepps. Ef til vill hefSi verið
óhætt að samþykkja frv., þó það vantaði;
en mjer hefði þótt betur við eiga, að samþykki bæjarstjórnar Reykjavíkur væri
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komið, þar sem málið er búið að liggja
svo lengi fyrir þinginu. En sjerstaklega
vantar samþvkki sýslunefndar Kjósarsýslu, sem áskilið er í gildandi lögum, en
þvert á móti liggur fyrir þinginu nú erindi frá henni, þar sem liún á nýafstöðnum sýslufundi neitar að ljá samþvkki sitt
til, að sú breyting verði gerð, sem lijer
um ræðir. Að sjálfsögðu saknar sýslan
tekna, ef sú breyting kemst á, því ekki
er gert ráð fyrir því, að hún njóti neins
beinlínis af því fje, sem Reykjavíkurbær
greiðir viðkomandi hreppum samkvæmt
því, sem tilboðin eru orðuð, og má ætla.
að ágreiningur geti síðar orðið um það.
hvort og hve mikið henni beri af því. Þess
vegna er jeg á móti málinu, enda er það
nóg ástæða fyrir mig, að sýslunefnd Kjósarsýslu mótmælir því. Jeg mun því greiða
atkvæði á móti frv.

Á 58. fundi í Ed., miðvikudaginn 9.
maí, var frv. tekið til 2 . u m r . (A. 564,
n. 602).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Frsm. (Jón Magnússon): Jeg hefi engu
við að bæta það, sem nál. segir. Háttv.
allshn. Nd. hefir gengið frá máli þessu
og hjálpað til við samningagerð milli
Reykjavíkur og hlutaðeigandi sveitarfjelaga. Hygg jeg rjett vera, að mál þetta
gangi fram.
Bjöm Kristjánsson: Jeg vil aðeins geta
þess fyrir hönd hreppsnefnda þeirra, er
lijer eiga hlut að máli, að þær eru mjög
ánægðar með samningana, eins og þeir
eru, og hafa ekkert við þá að athuga.

I

ATKVGR.
Brtt. 550 sarnþ. með 13 sblj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 13 : 5 atkv.
og afgr. til Ed.

Á 57. fundi í Ed.. mánudaginn 7. maí,
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Nd. (A. 564).
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. —
Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. unir. með 12 shlj. atkv.
og til allsherjarnefndar með 12 shlj. atkv.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2.—3. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

A 59. fundi í Ed., föstudaginn 11. maí,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 564).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.

Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr.
sem
lögfráAlþingi.
(Sjá A. 631).
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19. Einkaleyfi.
Á 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. febr..
var útbýtt frá Xd.:
Frumvarpi til laga um einkaleyfi (stjfrv., A. 8).
Á 4. fundi í Xd., fimtudaginn 22. febr.,
var frv. tekið til 1. u m r.

AtvinnumáJaráðherra (KIJ): Þetta frv.
er enginn nýr gestur lijer í deildinni.
Það er nú í fjórða skifti, sem það er
á ferðinni. Seinast í fyrra var það
lagt fyrir liáttv. Ed. og afgreitt þaðan
meS ýmsum brevtingum. sem liorfðu til
bóta. En svo sofnaði það í Xd., enda gerði
jeg mjer ekkert far um að koma því fram.
Samt sem áöur hefi jeg fundiö ástæðu
til að koma fram með frv. enn einu sinni.
aðallega vegna þess að engin lagaheimild
er til lijer á landi. sem veiti mönnum
einkaleyfi á uppgötvunum sínum, eða
vernd. Er það mjög bagalegt og má helst
ekki svo vera lengur. Erlendis eru sjerstakar skrifstofur, sem annast umsóknir
um leyfi viðvíkjandi uppgötvununum;
hafa það sem atvinnu. Þær hvetja því alla
uppfundningamenn til að sækja um einkaleyfi, en þær hafa margsinnis tekið það
fram, að menn hafi hætt við að sækja, er
þeir höfðu lieyrt, að engin lög væru hjer
til, sem veittu þá vernd, sem meS þurfti.
Setning þessara laga vrði því ekki aðeins
til hagræðis fyrir uppfundningamenn, og
ef til vill þá um leið fyrir atvinnuvegi
landsins, heldur yrSi það og til að auka
rekjur ríkissjóðs. Slík leyfi eru æðidýr;
gjaldiS er nú 34 kr. + 50 kr. á stimpilgjald. Gjaldið má ekki vera hátt fyrst, því
raunar er þaS ekki á fjárgróSaskyni, þótt
sótt sje um leyfi, lieldur til aS geta sagt,
að einkaleyfi fyrir hlutinn sje veitt alstaS-

ar, en þegar leyfi er endurnýjaö 5. eöa
10. livert ár, er ástæða til að liafa gjaldið
hærra, sbr. 7. gr. frv.
Um grundvöllinn undir þessu frv. vísast til athugasemdanna við frv. í fyrra,
en erlendis fylgja menn aðallega tveim
reglum í þessu efni. Onnur er sú, aö
einkaleyfið er ekki veitt fyr en búið er
aS rannsaka, hvort um nýja uppgötvun
sje að ræða, og alt annað þar aS lútandi.
Er sjerstök nefnd manna þar til kjörin,
og fær leyfisbeiöandi engan úrskurð fyr
en hún hefir látið uppi álit sitt. Þannig
er þetta á Xorðurlöndum, Englandi. Þýskalandi og Ameríku. Á Frakklandi aftur á
móti fer engin slík rannsókn fram á undan, hehlur er levfið veitt, og hver einstaklingur verður sjálfur að reka þar rjettar
síns, ef hann á þann hátt er borinn fyrir
borð.
í þessu frv. er hvorug leiðin farin.
Iljerlendii rannsókn er slept og þaö talið
nóg. ef sannað er, aS slíkt einkaleyfi, er
um ræðir, liefir áður verið veitt í landi,
þar sem rannsókn fór fram. I þeim fáu
tilfellum, sem þetta væri ekki nægilegt, þá
væru það innlendir menn, sem hlut ættu
að máli, og verSur að telja það nægilegt
að auglýsa og gefa á þann hátt til kvnna,
hvernig uppgötvuninni er varið. Kæmu
svo samt sem áður einhver vafaatriði til
greina, þá hefir danska rannsóknarnefndin í Kaupmannaliöfn tjáð sig fúsa til að
taka þær rannsóknir aS sjer fyrir sáralítiS
verð, eins og hún hefir gert að undanförnu. Er það óneitanlega mikiS hagræði,
því það er engu síður nauSsynlegt fyrir
Islendinga en aðrar þjóðir að vita með
vissu, hve nær þeir hafa gert uppgötvanir
og hve nær ekki. Það er ekki nægilegt að
gera bara uppgötvun. Menn verða aS
sanna hana og fá þá sönnun viSurkenda.
Af því að heyrst hafa raddir um það,
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að nauðsynlegt sje að setja hjer á stofn
sjerstaka rannsóknarstofu, þá skal jeg
geta þess, aö slík skrifstofa hlyti að verða
afardýr. Eins og liggur í augum uppi. þá
er það óhemjumikið starf, í hvert sinn
sem leyfisbeiðni kemur fram, að rannsaka.
hvort ekki sje eins eða svipuð uppgötvun
og levfi komiS fram einhversstaðar úti í
heimi. Þarf auk þess sjerfróða fagmenn
til þess starfa, og myndi sá kostnaður allur verða oss íslendingum langtum of hár.
En hún er óþörf, og nægileg trygging fvrir alla hlutaðeigendur, ef þetta frv. nær
fram aS ganga.
Því fyrir utan þá vernd, sem það veitir.
þá losnar stjórnin við í hvert sinn sem
menn vilja fá leyfisframlengingu, að skrifa
til konungs, meS miklum og löngum skrifum og tillögum. Og ýmsum óþægindum
af svipuðu tægi er með þeim kipt í burt.
Jeg sje svo ekki ástæðu til að orðlengja þetta meira, en læt mjer nægja að
vísa til aths. við þetta frv. á þinginu í
fyrra og ræSu atvinnumálaráðherra þá.
Að svo mæltu leyfi jeg mjer að leggja
til, að málinu verði. aS lokinni umr.. vísað til allshn.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv.
og til allsherjarnefndar meS 19 shlj. atkv.

Á 36. fundi í Nd„ laugardaginn 7. apt'íl,
var frv. tekið til 2 . u m r . (A. 8, n. 263).

Frsm. (Jón Þorláksson): Þetta frv. til
laga um einkaleyfi hefir líka legið fvrir
undanförnum þingum. Það kom fyrst
fram á þinginu 1919. og hefir síðan legið
öðruhvoru fyrir þinginu. Að málið hefir
ekki enn þá hlotið afgreiðslu, virðist stafa

af því, aS ágreiningur hefir verið um
þetta meginatriði, hvort vjer erum þess
umkomnir að setja hjer upp sjerstaka
rannsóknarnefnd á einkaleyfum. Árið 1921
kom málið aftur inn á Alþingi og var þá
ákvæSum um slíka rannsóknarnefnd bætt
inn í frv. í Ed. En stjórnin gat ekki fallist á þá viðbót og lagði frv. fyrir þingið
1922 í fyrri mvnd sinni. Þá komst það í
gegnum efri deild, en varð aldrei útrætt
í þeirri neðri. Og nú er það komið hjer
enn á ný. I nál. er gerð grein fyrir því,
að allshn. geti ekki liugsaS sjer, að faris
verði að leggja í þann kostnað að setja
hjer upp slíka rannsóknarnefnd. Hún vill
leggja áherslu á það. að sneitt verði hjá
slíkri nefndarskipun og þeim kostnaði,
sem af henni myndi leiða. Hún lítur enn
fremur svo á, að þetta mál sje ekki sjerlega þýðingarmikið, en þó telur hún rjettara að lög verði sett um þaS, en þá á
þann hátt, að ekki hafi það í för með
sjer neinn teljandi kostnað. I frv. er að
vísu ekki beinlínis farið fram á, að skipuð verði sjerstök ránnsóknarnefnd í þessu
skyni, en gert ráð fvrir, að ráðunevtið
láti framkvæma rannsóknirnar. Nú þykir
nefndinni ekki trvgt, að rannsóknirnar
verði í framtíðinni framkvæmdar á þann
hátt, sem núverandi og fyrverandi stjórn
hafa hugsað sjer þær, nema þessu sje
ráðstafað með lögum. ITún vill því láta
þiað koma fram í sjálfum lögunum, sem
vakað hefir fyrir þessum stjórnum. Nefndin liugsar sjer, að venjulega verði þessu
hagað þannig. að þegar sótt verður hjer
um einkaleyfi. þá skuli beðið með afgreiðslu þeirrar beiðni þar til umsækjandi
getur sýnt, að slíkt leyfi liafi verið veitt
í einliverju ríki, þar sem einkaleyfisrannsókn fer fram. Þá fyrst getur hann fengið
einkaleyfi hjer. En þegar sótt væri um
einkaleyfi hjer á landi eingöngu, þá er

1179

Lagafrumvörp samþykt.

1180

Einkaleyfi.

það tilætlunin, að leitað verði til rannsóknarskrifstofunnar í Kaupmannahöfn,
og hefir hún lofað því að taka að sjer
rannsóknir fyrir oss gegn borgun. Það
þótti okkur nefndarmönnum og rjett, til
þess að gera ríkissjóði ekki kostnað með
þessu, að umsækjandi greiði þann kostnað
sjálfur, sem rannsóknin hefir í för með
sjer. Hins vegar vill nefndin lieimila ríkisstjórninni að hlaupa þar undir bagga,
þegar um efnalitla menn er að ræða og
ástæða þykir til að öSru leyti. Ætlast hún
sjerstaklega til, að sú heimild sje notuð. er
ríkisstjórninni þykir útlit fvrir, að um
uppgötvun sje að ræða, sem kunni að hafa
þýðingu fyrir framleiðslu landsins eða
atvinnuvegi landsmanna. Oðru máli er
að gegna um uppgötvanir, sein eru þess
eðlis, aS þær koma aðallega til framkvæmda erlendis.
Að öðru leyti þarf jeg ekki að fjölyrða
neitt um hrtt. á þskj. 263. Þar er að mestu
leyti bara um rjetting á máli og prentun
að ræða.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg get
verið stuttorður að þessu sinni. Þessi eina
efnisbreyting á frv., sem háttv. allshn.
stakk upp á, er þess eSlis að koma í veg
fyrir, að til sjerstaks kostnaðar sje stofnað í sambandi við- þessi mál, og það er
nákvæmlega það sama, sem haldið er fram
í frv.. og því hefi jeg ekkert á móti því.
að það sje enn skýrara tekið fram þar.
Aðrar brtt. háttv. nefndar eru, eins og
háttv. frsm. (JÞ) tók fram, ýmist til
skýringa eða leiðrjettinga á sinávægilegum atriðum. 5. brtt.. við 24. gr. frv.. er
ítarlegri en frv., og því til bóta.
Þarf jeg svo ekki að fara fleiri orðum
um þetta, og þakka hjer meS liáttv. allshn.
fyrir góða meðferð þessa máls, sem jeg
vænti, að gangi nú greiðlega gegnum báS-

ar deildir þingsins. Þó er jeg ekki viss
um, að Ed. muni fallast á skilning allshn.
Nd. á orðinu „ráSuneyti“ — að það sje
átt við þann ráðherra og þá deild stjórnarráðsins, sem málið heyrir undir. en ekki
alla ráðherrana í einu. En ef háttv. Ed.
mótmælir eigi þessum skilningi orðsins eða
breytir þessu, þá lít jeg svo á, að þannig
eigi þetta að vera.

Frsm. (Jón Þorláksson): Það er aðeins
örstutt athugasemd • vegna þess að jeg
gleymdi því, að orðið „ráðuneyti“ í frv.
á samkvæmt skilningi nefndarinnar aðeins að þýöa þann ráðherra og þá deild
eða stjórnai skrifstofu, er málið heyrir
undir. Þessa vill nefndin geta af því að
í umræðum um þetta mál í Ed. 1922 kom
fram efi á því, hvort rjettara væri að
láta sjerstaka .nefnd rannsaka einkaleifin
eða fela þá rannsókn öllu ráðuneytinu. En
eins og stjórnarfyrirkomulagiS er nú, hlýtur þetta aðeins að merkja þann sjerstaka
ráðherra og deild lians, er málið snertir.
Það. sem Ed. virbist hafa meint með orðinu „ráöuneyti11. mun heita á rjettu máli
ráðliei rafundur eða ráðherrasamkoina.
Xefndin tekur þetta fram af því hún vill
ekki láta taka þetta mál frá rjettum viðkomandi ráðherra og leggja það undir alt
ráðuneytið.
ATKVGR.
1. gr. samþ. meS 17 shlj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 263,1 samþ. án atkvgr.
— 263.2 samþ. án atkvgr.
5. gr.. svo breytt. samþ. meS 16 shlj
atkv.
6,--12. gr. samþ. með 16 shlj. atkv
Brtt. 263,3 samþ. án atkvgr.
13. gr„ svo breytt. samþ. með 17 shlj
atkv.
14. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
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3rtt. 263,4 (ný gr., verður 15. gr.) samþ.
með 18 shlj. atkv.
15.—23. gr. (verða 16.—24. gr.) samþ.
með 19 shlj. atkv.
Brtt. 263,5 (ný 24. gr., verður 25. gr.)
samþ. með 18 :1 atkv.
25. gr. (verður 26. gr.) samþ. með 17
shlj. atkv.
Pvrirsögn samþ. án atkvgr.
Prv. vísað til 3. umr. með 22 shlj. atkv.

Á 37. fundi í Nd„ mánudaginn 9. apríl,
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 297').
Enginn tók til máls.
ATKVGR.

Frv. samþ. með 15 slilj. atkv. og afgr.
til Ed.

A 35. fundi í Ed„ s. d„ var frv. úthýtt
eins og það var samþ. viö 3. umr. í Xd.
(A. 297).
Á 37. fundi í Ed., miðvikudagínn 11.
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.

Atvinninnálaráðherra (KIJ): Jeg býst
ekki við, að jeg þurfi að fara mörgum orðum um frv. þetta. Það er gamall gestur;
hefir verið hjer oft áður og síðast á þinginu 1922. Þá var það afgreitt frá þessari
háttv. deild, en sofnaði í Nd. Nú hefir
þetta frv. verið lagt enn á ný fyrir Alþingi. meðfram eftir ítrekaðri beiðni
þeirra manna, sem mest umsvif hafa vegna
einkaleyfanna, en það eru embættismenn
vorir í Kaupmannahöfn. Það var lagt
óbreytt fyrir Nd. eins og það var afgreitt
lijeðan í fyrra, og hefir hún nú afgreitt

það með tveim breytingum. Nefndin í Nd.
lagði áherslu á það, aS engan aukinn
kostnað leiddi af frv. þessu og engin ný
embætti yrSu stofnuð vegna þess, og eru
ákvæði hjer að lútandi sett inn í frv. Þá
hefir og það ákvæöi verið sett inn, að ef
einhver hefir beiSst einkaleyfis í öðru ríki.
þá þurfi rannsókn ekki að fara fram hjer,
lieldur megi þá veita honum leyfið án
frekari rannsóknar, ef hann sýni skilríki
fyrir því. Slík rannsókn er oft mjög ítarleg og kostnaðarsöm og þarf til sjerþekkingu. Ilingað til liefir ,,Patent-Kommissionen“ í Kaupmannahöfn annast þaS fyrir ekkert gjald, en eftir að landið varð
fullvalda, taldi hún sjer ekki skylt að gera
þaö fyrir ekki neitt, en stjómin hefir nú
samið um það, að hún haldi áfram rannsóknuní fyrir litla borgun. Nd. hefir fallist á. að beiðandi greiði sjálfur kostnað
þann, er ríkissjóSur ber af þessu, en í
reglugerð, sem ráðuneytið setur, má
ákveða, aS veita megi efnalitlum beiðendum uppgjöf á kostnaði þeim, sem af rannsókninni leiðir, og er það til bóta. Yfirleitt er frv. aSgengilegt frá Nd„ og vænti
jeg þess, að þessi deild lofi því fram að
ganga. Legg jeg til, að frv. verði vísað
til allshn.
ATKVGR,

Frv. vísaS til 2. umr. með 12 shlj. atkv.
og til allsherjarnefndar meS 8 shlj. atkv.

Á 44. fundi í Ed„ föstudaginn 20. apríl,
var frv. tekið til 2. umr. (A. 297. n.
370).

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg ætla aðeins að taka það fram. að efnisbreytingar
eru hjer engar gerSar, aðeins orðabreyt-
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ingar og leiðrjettingar á tilvitnunum. Jeg
skal viðurkenna, aö breytingin á 1. gr.
er ekki viðkunnanleg að orðalagi, en örðugt er mjög að orða hana. Ákvæöi greinarinnar eru samt fullgreinileg eins og
breytingartillagan orSar hana.
ATKVGR.

Brtt. 370,1 a—b samþ. án atkvgr.
— 370,1 e samþ. með 11 shlj. atkv.
— 370,1 d samþ. með 10 shlj. atkv.
1. gr., svo hreytt, samþ. með 10 shlj.
atkv.
2. —13 gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Brtt. 370,2 samþ. án atkvgr.
14. gr.. svo hrevtt. samþ. með 10 shlj.
atkv.
15. —19. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Brtt. 370,3 samþ. án atkvgr.
20. gr., svo breytt, samþ. með 11 shlj.
atkv.
21. —23. gr. samþ. með 11 shlj. atkv
Brtt. 370,4 samþ. án atkvgr.
24. gr., svo hreytt. samþ. með 11 shlj.
atkv.
25. —26. gr. samþ. með 11 sldj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 46. fundi í Ed.. mánudaginn 23. apríl,
var frv. tekið til 3. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 47. fundi í Ed„ þriðjudaginn 24.
apríl, var fiv. aftur tekið til 3 . u m r .
(A. 401/422).

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg verð að
hiðja afsökunar á því, liversu óhöndulega
nefndinni hefir tekist að koma þessari brtt.
á, sem hjer liggur fyrir á þskj. 422, því
eins og jeg tók fram við 2. umr.. þótti

»

nefndinni 1. gr. frv. ekki allskostar vel
orðuð, og fyrir því bárum við fram þessa
brtt. Hin fyrri brtt. líkaði nefndinni ekki
fyllilega, enda dálítið örðugt að koma
henni vel fvrir. Jeg hefi nú fengið aðstoð
skrifstofustjóra Alþingis, sem er mjög vel
stílfær maður og orðheppinn, og vona jeg.
að við megi hlíta. Hvgg jeg því, að greinin sje nú forsvaranlega orðuð og geti ekki
valdið misskilningi. og sje því óhætt að
samþykkja hana eins og hún liggur fyrir.

ATKVGR.
Brtt. 422,a samþ. með 9 shlj. atkv.
— 422,b samþ. með 9 shlj. atkv.
Frv„ svo hrevtt, samþ. með 10 shlj. atkv. og endursent Nd.

Á 50. fundi í Nd„ miðvikudaginn 25.
apríl, var frv. útbýtt eins og það var
samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 439).
Á 52. fundi í Nd„ laugardaginn 28.
apríl. var frv. tekið til e i n n a r u mr.

Frsm. (Jón Þorlálcsson): Hv. Ed. hefir
einungis gert smávægilegar orðabreytingar til skýringar á þessu frv. Hefir það
ekki verið borið formlega undir allshn.
hjer í deildinni nú, en jeg hefi athugað
frv. og þori að segja fyrir hönd nefndarinnar. að hún muni vera samþykk því,
að það verði samþykt óbreytt eins og það
liggur nú fyrir.
ATKVGR.

Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgr.
sem
l 'ó fj f r á Al þ ing i.
(Sjá A. 480).
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20. Læknisskoðun aðkomuskipa.
Á 36. fundi í Ed., þriðjudaginn 10.
apríl, var útbytt:
Frum>'(irpi til laya um laknisskoðuu aðkomuskipa (þmfrv., A. 311).
Á 38. fundi í Ed., fimtudaginn 12. apríl,
var frv. tekið til 1. u m r.
Frv. of seint fram komið. — Deildin
leyfði 'í e. hlj., að það mætti taka til
meðferðar.

lielming, sem sje upp í 8, 16 og 20 kr.
Yfirleitt eru sóttvarnarlögin orðin svo
gömul og úrelt í ýmsum greinum, að þau
þörfnuðust nákvæmrar endurskoðunar. —
Xefndin hafði hvorki tíma nje tæki til að
athuga málið sem skyldi, en hún beinir
þeirri ósk til stjórnarinnar, að hún athugi það til næsta þings. Yona jeg, að hv.
þm. samþykki svo frv. til 2. umr.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv.

Frsm. (GuðmtmdurGuðfhinsson): Þetta
frv. flytur allsherjarnefnd eftir tilmælum
bæjarlæknisins eða sóttvarnarlæknisins í
Reykjavík, og er það breyting á 1. og 24.
gr. sóttvarnarlaga frá 1902. í þeim lögum
er ekki gert að skyldu að skoða skip, sem
koma frá útlöndum, en nú er það komið
í hefð, síðan inflúensan geisaði hjer. Það
hefir haldist síðan. En margar slíkar pestir geta borið að liöndum þá og þegar, þótt
inflúensan sje hjá liðin. Þess vegna er
ekki fjarri sanni, að rjett sje að lögfesta
þetta, án þess þó að gera samgöngum og
siglingum erfiðara fyrir. Frv. ber heldur
ekki slíkt með sjer, en aðeins tryggingu
fyrir því, að læknar skoði öll þau skip,
er kynnu að geta haft með sjer smitandi
sjúkdóm, og að heilbrigðisstjórn geri allar nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra,
að slíkar pestir nái landfestu. Síðan er
það annað atriði, og það er taxtinn, sem
er í sóttvarnarlögunum fastákveðinn 4, 8
og upp í 10 kr., eftir stærð skipanna. Það
var að vísu sæmilegt í þá daga, en nú er
alt hækkað, og þykir þvi nefndinni þetta
ljeleg borgun fvrir eftirlitið. Nefndinni
fanst alveg sjálfsagt að hækka taxtann og
kom sjer saman um að hækka gjaldið um
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

Á 40. fundi í Ed., laugardaginn 14.
apríl, var frv. tekið til 2. umr. (A. 311,
350).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Brtt., 35'0 feld með 7:1i atkv
2 gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
3. gr. samþ. með 11 shlj. atkv,
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 41. fundi í Ed., mánudaginn 16. apríl,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 311).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv. og afgr.
til Nd.
75
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Á 44. fundi í Xd.. þriðjudaginn 17.
apríl, var frv. útbýtt eins og það var
samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 311).
Á 46. fundi í Xd„ föstudaginn 20. apiíh
var frv. tekið til 1. u m r.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 20 slilj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

Magnús Pjetursson: Jeg sje, að hæstv.
Á 50. fundi í Xd„ miðvikudaginn 25.
forsrh. (SE) er ekki viðstaddur, annars
hefði hann að líkindum látið nokkur orð apríl. var frv. tekið til 3. u m r. (A. 311 ).
fylgja þessu frv., sem borið var fram í
Enginn tók til máls.
hv. Ed. að nokkru levti eftir tilmælum
heilbrigðisstjórnarinnar. Aðaltilgangur frv.
er að lögbjóða fyrirkomulag, sem um
ATKVGR.
Frv. samj). með 20 shlj. atkv. og afgr.
nokkur ár hefir tíðkast um læknisskoöun
aðkomuskipa. Þetta fvrirkomulag hefir sem
I ii g f r á ,4 1 þ i n (/ i.
ekki átt neina stoð í lögum, og ef skip
(Sjá A. 451).
hefðu einhvern tíma kvartað undan því
eða neitað að greiða þann kostnað, sem
af því leiðir, hefði það opinbera orðið að
láta í minni pokann. En til þess hefir
aldrei komið. svo sjálfsagt hefir þetta þótt.
og nú þykir rjett að ákveða þetta með
21. Herpinótaveiði.
lögum. Annars fylgdi rækileg greinargerð
Á 23. fundi í Xd„ mánudaginn 19
þessu frv. í hv. Ed„ og býst jeg við. að
mars. var útbýtt:
hv. deildarmenn hafi kynt sjer hana.
Fritnirarpi til laga iini breyting á liigJeg vildi mælast til, að frv. yrði ekki
uin
nr. ;~>6, 10. nór. 1013 | Herpinótareifii]
vísað til nefndar, því að með liverjum
A. 160).
(þmfrv..
degi verður meiri þörf á lögum um þetta
efni. Hygg jeg, að frv. mætti fara nefndÁ 25. og 27. fundi í Xd„ dagana 21. og
arlaust, að minsta kosti til 2. umr„ en þá
mætti vísa því í nefnd, ef þess þætti þurfa. 23. mars, var frv. tekið til 1. u m r.
ATKVGR,

Prv. vísað til 2. nntr. með 23 shlj. atkv.

Á 48. fundi í Ncl„ mánudaginn 23.
apríl. var frv. tekið til 2 . u m r . (A. 311).
Enginn tók til máls.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 28. fundi í Xd„ laugardaginn 24.
mars, var frv. enn tekið til 1 . u m r .

Plm. (Magnús Guðmundsson): Þetta
litla frv„ sem hjer liggur fvrir. er borið
fram samkvæmt ósk almenns hjeraðsfundar í Skagafirði. Vona jeg. að eigi þyki
]>örf að hafa um það langar umræður og
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að það tai hljóðalaust að ganga til 2
umr. og verði síðan vísað til sjávarútvegsnefndar.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. uinr. nieð 17 slilj. atkv. og til sjávai útvegsnefndar með 16
shlj. atkv.

Á 32. fundi í Xd., þriðjudaginn 3.
apríl, var frv. tekið til 2. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 3-1. fundi í Xd.. fimtudaginn 5. apríl.
var frv. aftur tekið til 2. u m r. (A. lfiO.
n. 231).

Frsm. (Pjetur Ottesen): Eins og hál.
á þskj. 231 ber með sjer. hefir það orðið
samkomulag í sjávarútvegsnefnd að leggja
til, að frv. verði saniþ. I lögunum frá 1913.
uni saniþyktir um herpinótaveiði í Eyjafirði
og Skagafirði, er lína sú. sem hjer um ræðir
og takmarkar samþyktarsvæðið í Skagafirði. dregin frá Þórðarhöfða, syðri enda
hans, og á Ingveldarstaði á Reykjaströnd.
sem er yst undir Tindastóli. En samkvæmt
frv. þessu er línan færð út, einkuni að
vestanverðu, þannig, að nú liggur hún frá
Þórðarhöfða um Drangey og þaðan sömu
stefnu á Skaga. Það er því aðallega vestanmegin fjarðarins. sem línan færist út.
En ástæðan til þess. að fram á þetta er
fariö, er sú. að einmitt þarna eða á þessu
svæði eru góð fiskimið. sem þeir vilja
friða, og telja brýna nauðsyn til þess. fyrir herpinótaveiðum. Slíkar veiðar valda
truflunum við venjulegar fiskveiðar og
valda auk þess oft skemdum á veiðarfær-

um. En svo er og enn eitt ótalið, sem
inælir mjög með því. að þessi breyting
sje gerð. en það er sú staðreynd, sem ekki
einasta er fengin á þessum stað, heldur
einnig á öðrum flóum og fjörðum, að
herpinótaveiði inni á fjörðum tálmar því.
að síldin gangi áfram inn eftir fjörðunum
og inn í fjarðarbotn, eins og venja hefir
verið til, að hún geri. Xú, síðan farið var
að stunda herpinótaveiði þarna inni á
Skagafirði, er síldin hætt að ganga nokkuð til muna lengra inn í fjörðinn, en afleiðingin af því er aftur sú, að fiskurinn.
sem fylgir síldartorfunum og síldargöngunni. hefir af þessum orsökum lagst frá
fiskimiðum innar með firðinum. Þetta er
því bagalegra og skaðlegra á þessiun stað.
þar sem afli á aðalfiskimiðum þeirra
Sauðkræklinga, en þar er aðalútgerðin við
Skagafjörð, en þau eru innarlega í firðinum, hefir brugðist nú undanfarið, og
er það einróma álit sjómanna norður þar,
að orsakir að þessu sje að rekja til þess,
er jeg nú hefi greint. En fiskimið þau
lengra úti með firðinum. sem afli helst
enn á. geta Sauðárkróksbúar ekki sótt á
á opnum bátum. sökum vegalengdar, og
verða því að liggja við þar út frá til að
geta notfært sjer þau.
Á Eyjafirði er alt svæðið innan við
Ilrísey friðað fyrir hei pinótaveiði: er þó
miklu meiri vegalengd frá Hrísey inn í
fjarðarbotn en frá Drangey og að botni
Skagafjarðar.
En svona mikil friðun á Eyjafirði fyrir
herpinótaveiði þótti nauðsynleg til verndar þorskveiðunum og til þess að trufla
ekki fiskigöngurnar á grunnmiðin, og á
það sama auðvitað við um Skagafjörð.
Xefndin leggur því eindregið til, að mjög
rjettmætar óskir Skagfirðinga um þetta
sjeu teknar til greina.
75
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ATKVGR.
1. gr. samþ. með 19 slilj. atkv.
‘2. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
3 gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 36. fundi í Nd., laugardaginn 7. apríl.
var frv. tekið til 3. umr. (A. 160).

um, að fa?ra mætti út svæði það, sem
banna mætti á herpinótaveiði í Skagafirði, út fyrir Drangev. AS austan er
punkturinn hinn sami, sem ganga á út
frá, en að vestan færist hann utar á Skagann, svo línan niilli þeirra liggur fast utan við Drangev; nú liggur hún nokkuð
innan við eyna.
Ilefi jeg svo ekki fleira að segja um
þetta, en vænti, að frv. verði samþykt.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 15 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 34. fundi í Ed„ s. d„ var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.
(A. 160).

Á 46. fundi í Ed., mánudaginn 23.
apríi. var frv. tekið til 3. umr. (A. 160).

Enginn tók til máls.

Á 36. fundi í Ed„ þriðjudaginn 10.
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.
Enginn tók til máls.
ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. meS 13 slilj. atkv. og til sjávarútvegsnefndar með 13
shlj. atkv.

Frsm. (Karl Einarsson): Jeg vil aðeins
mæla með því, að frv. verði samþykt eins
og það liggur fyrir, því aS engin brtt. er
við það og þaS hefir gengið óbreytt gegnum þingið.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr.
sem
1 ö n f r á Al þ in q i.

Á 44. fundi í Ed., föstudaginn 20. apríl.
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 160, n. 362).

Frsm. (Karl Einarsson): Það hefir
verið farið fram á það af Skagfirðing-

(Sjá A. 428).
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22. Vjelgæsla á mótorskipum.
Á 9. fundi í Nd., fimtudaginn 1. mars,
var útbýtt:
Frumvarpi til laga urn atvinnu við vjelgœsltt á ísJenskttm mótorskipum (þmfrv.,
A. 46),
Á 11. fundi í Nd., laugaidaginn 3. mars,
var frv, tekið til 1. umr.

Flm. (Magnús Kristjánsson): Mál þetta
kom fyrir þingið 1920 og fjekk þá góðar
nndirtektir, og var af öllum viðurkent. að
nauðsyn bæri til að afgreiða það sem
fyrst, vegna þess, að það stendur í svo
nánu sambandi við mótorvjelstjóraskólann, sem þá var nýstofnaður með lögum.
En ]>rátt fyrir það, þótt undirtektir væru
þær, sem að framan greinir, vildi þó svo
undarlega til, að vegna einhvers misskilnings var málið felt í Ed. á síðustu stundu.
En með því, að nú má telja víst, að þessi
misskilningur eigi sjer ekki lengur stað.
þótti mjer rjett aö bera málið fram af
nýju. Jeg tel því fullar líkur til, að málið
eigi betri viðtökum að fagna í hv. Ed. nú.
Jeg geri ráð fyrir, að slík ábyrgðarstörf
sjeu varla í nokkru siðuðu landi undanþegin lögskipuðu eftirliti. eins og hjer
Það þýðir ekki að lialda langa ræðu um
þetta mál, þó að hjer sje um brýna nauðsyn að ræða. Aðalákvæði frv. eru mikilsverður þáttur í þeirri starfsemi að tryggja
líf sjómanna, sem stunda áhættumesta atvinnuveg þessa lands.
Frumvarp þetta hefir verið borið undir
álit sjerfræðinga í þessari grein, og álíta
þeir ekkert við það að athuga. Jeg tel svo
ekki ástæðu til að fjölyrða meira um
þetta, en legg til, að frv. verði vísað til
2, umr. og sjávarútvegsnefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. og til sjávarútvegsnefndar með 20
shlj. atkv.

Á 18. fundi í Nd., mánudaginn 12. mars,
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 46, n. 82).

Frsm. (Pjetur Ottesen): Jeg þarf ekbi
að hafa langa framsögu; þetta frv. er
gamall kunningi frá þinginu 1921 og
kemur nú fram óbreytt frá því. sem þá
var. Það, sem þá var deilt um. var í rauninni ekki neitt meginatriði málsins, þótt
það yrði til þess að hefta framgang þess
í liáttv. Ed. Nú er sú ástæða burtu fallin.
svo að það ætti ekki að verða málinu að
fótakefli framar. Aðalatriðin, sem hjer er
farið fram á til þess að trvggja vjelgæsluna. er í fyrsta Iagi að heimta af hverjuin vjelamanni. að hann hafi þekkingu á
starfi sínu, og í öðru lagi með því að
kveða svo á, að jafnan sjeu tveir vjelfróðir menn á skipi, sein hefir 10 hestafla vjel eða stærri, og er það nauðsynlegt, ef annar fatlast eða veikist, sem altaf getur viljað til.
Það verður varla tölum talið, hvað
miklu fje og fjörvi hefir verið fórnað á
altari vanþekkingar manna í meðferð olíuvjela.
Allmikil bót liefir óneitanlega verið ráðin
á þessu sleifarlagi nú síðustu árin með
fræðslu þeirri. sem menn hafa aflað sjer
á námsskeiðum Fiskifjelags Islands.
Þó að í frv. sjeu rjettindi manna bundin því skilyrði. að þeir hafi staðist próf
við mótorskólann, sem enn hefir ekki tekið til starfa, þá veita vottorð um það, að
maðurinn hafi verið á mótornámsskeiðum
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Fiskifjelags Islands sömii rjettindi að svo
stöddu, þar sem ekki er krafist enn meiri
og fjölbreyttari þekkingar. t. d. prófskírteinis frá vjelstjóraskóla Islands. þegar
nin er að ræöa að njóta rjettinda til þess
að stunda vjelgæslu á skipi me<5 150 liestafla vjel eða stærri. sbr. 5. gr.
Auk þess eru bráðabirgðaákvæði í 7.
gr.. svo yfirleitt er gengið svo skamt í
kröfuni nú, sein fa-rt þykir. Að öðru leyti
s,íe jt‘g ekki ástæðu til að fjölyrða uin
málið.

Jón Baldvinsson: Jeg hefi skrifað undir nál. með fyrirvara og inun koma með
nokkrar brtt. við 3. umr.. og skal jatnframt geyma mjer að tala uin málið þangað til.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 22 slilj. atkv.
2. —10. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 slilj. atkv.

Á 20. fundi í Xd.. niiðvikudaginn 14.
mai's, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 4(1.
117. 119).

Jón Baldvinsson: Brtt. þær. sem jeg
hefi borið hjer fram. er að finna á þskj.
117. Ef frv. þetta yrði samþykt óbreytt
eins og það liggur fyrir deildinni. þá
gerði það mörgum þeiin mönnum. sem
stunda atvinnu á vjelbátum, óþægindi.
þannig að það varnar þeim að hækka stig
af stigi og taka skip nieð stærri vjeluin.
þegar fi v. væri orðið að lögum. Það er auðvitað nauðsynlegt. að trygging sje fyrir.
að þeir, sem með vjelarnar fara, hafi næga
þekkingu og reynslu í þeim efnum. Fyrst

eftir að mótorskipin koniu til. var þess
ekki gætt. liversu vainlfarið er með vjelarnai. og þekkingarleysi vjelamanna hefir oft orsakað slys og mikið fjártjón Xú
er Ijóst orðið. að fara þarf vel með vjelarnar til þess að forðast slíkt. Og jeg
liygg því. að skipaeigendur miini sjá sinn
hag í því að velja þá menn til vjelgæslu.
sem meg reynsla er fengin’fyrir, að kunnáttu liafi í þessum efniini.
Ilrtt. niínar eru gerðar í samráði við
fjelag vjelamanna í Reykjavík og miða
að því. að þeir, sem starfa að vjelgæslu.
geti lnvkkað stig af stigi, þó þeir eigi hafi
vjelstjórapróf. Er þetta að nokkru hliðstætt því, sem gert var á síðasta þingi.
þegar rvinkun var gerð á lögunum um
atvinnu við siglingar. En sú rýmkun var
í því fólgin að gera gönilum formönniim auðveldara að taka að sjer skipstjórn
á stærri bátum en áður var leyft.
Vildi jeg nú, að takmörkin í þessu frv.
væru sett rúm í byrjun. vegna þess að je"
tel það nauðsynlegt á meðan vjelgiesluskólinn er ekki stofnaður; og er því ankannalegt. ef ætti að binda menn við próf
frá skóla, sem ekki er til enn þá. og því
heldui. sem námsskeið Fiskifjelagsins liafa
ekki starfað um skeið. Að minsta kosti
er það úlilokað sanikvæmt 4. gr. þessa
frv.. að menn geti tekið að sjer vjclgæshi
í skipuni. sem hafa stierri vjelnr en 150
hestafla, nema próf sje fyrir hendi. Menn
hafa liaft það á móti brtt. minni við 5
gr.. að mönnuni án vjelstjóraprófs væri
leyft að fara með svo stórar vjelar. að
skip með þeim fari landa á milli. og á
þeim skipuni verði menn að hafa vje’stjórapróf. En jeg fer fram á í till. minni.
að 30 mánaða vinna við slíkar vjelar sje
jafngild prófi. því vart munu menn settir til vjelgæslu á skipum með 150 hestafla
vjeluin eða stærri, nema trygging sje álit-
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in fyrir jiví. aó jicir liafi hæfilega kunnáttn til starfans, þótt jieir sjeu próflausir.

Þetta kætni jiví ekki að sök.
Sem sagt, þeir nienn. seni nú stunda
vjelgæslu. ættu að fá að lialda áfrani að
Inekka stig af stigi; þeir niunu starfa
hvort sem er, og verða því að njóta Jiessara rjettinda. Vænti jeg svo, að hv. deild
taki þessum till. mínum vel.

Frms. (Pjetur Ottesen): Það var rjett.
hjá flm. þessara brtt., hv. 2. þm. Reykv.
(JB). að liann gat þess í nefndinni, að
hann mundi koma fram með brtt. við
l'rv. um þau atriði. er hann nú hefir
minst á. En áður en jeg sný mjer að þeim
eða ræðu háttv. þm.. vil jeg minnast á
litla brtt. við 1. gr. Það er, eins og menn
s.já. ekki um efnisbreytiugu að ræða. heldur aðeins orðabreytingu. og þannig orðuð samþvðist greinin betur þeirri hugsun.
sem í frv. felst um skyldur og rjettindi í
þessu efni.
Iláttv. 2. þm. Reykv. (JB) gat þess
rjettilega. að það bæri að tryggja það
með lögum, að vjelgæslumenn hefðu sem
mesta þekkingu til brunns aö bera í starfi
sínu. Vjelbátaútgerðin er orðin svo stór
og hraðvaxandi síðari árin, að þetta er
nauðsynlegt. því aS alt of mörg mannslíf eru í liættu, ef út af ber. Höfuðskilyrðið fyrir. að útgerðin beri sig. er það,
að vjelarnar sjeu gangvissar. og verður
jiví að gera jiær kröfur til manna, að
jieir sjeu færir um aS stjórna þeim. Það
má svo segja með miklum rjetti. að lijer
liafi mjiig skort á nauðsynlega fræðslu
um þessi efni. og þannig verSi það enn
iim nokkurt skeið, uns mótorskólanum
verðiu komið á fót. Þó hafa námsskeið
Fiskifjelagsins bætt mikið úr þessari vöntun, enda framför sýnileg á þessu sviði.
ÞaS verður því auðvitað aS hafa fulla

hliðsjón af jiessu ástandi, þegar kveðið
er á uin rjettindi manna til vjelga-slu.
— enda fullkomið tillit tekið til þessa í
frv. — en liins vegar jafnframt að gæta
jiess. að gengið s.je eins langt í kröfunum
og unt er, og taka þar meira tillit til
sameiginlegra hagsmuna þjóðarinnar en
þó einhverjum manni, sem eitthvað hefir
fengist við vjelgæslu, kunni að þykja
sjálfsáliti sínu gert fulllágt undir höfði.
Xú er það svo, að allar þessar brtt. hv.
2. þm. Reykv. (JB) standa í nánu sambandi hver við aðra, og er því hægt aö
tala uin þær allar í heild. Það er sameiginlegt með þeim öllum, að þær miða að
því að draga úr þeim þekkingarskilyrðum. sem í frv. er krafist, og þar með
minka þá trvggingu, sem frv. er ætlað að
veita. ef það verður að lögum, óbrjálaö
frá því, sem nú er.
Það er með öðmm orðum nokkurskonar
frestun á framkvæmd lagauna, frestun á
framkvæmd bráðnauðsvnlegra tryggingarákvæða. Hvað sá frestur er langur. fer
auðvitað nokkuð eftir því, livað lengi
dregst. að mótorskólinn taki til starfa.
Samkvæmt 7. gr. falla þessi bráðabirgðaskilyrði niður. Eins og frv. er nú, eru
jækkingarskilyrðin bundin við stærð vjelanna og smáhert á kröfunum, eftii' því
sem skipin og vjelarnár stækka og meira
er í húfi. Þessari reglu 1011 háttv. 2. þm.
Reykv. (JB) gerbreyta með því, að þeir.
sem gætt hafi vjela í minni bátum, geti
öðlast rjett til að stjórna vjelum í stærri
skipum, með Jiví að hafa verið við vjelgæslu á smærri skipum þann tíma, sem
brtt. gerir ráð fyrir. Hann vill með öðrum orðum, að sú tímalengd verði nægilegt þekkingarskilyrði eða veiti þeim rjettinn án þess að þess verði krafist, að þeir
uppfylli önnur nauðsvnleg þekkingarskilyrðj.

1199

1200

Lagafrumvörp samþykt.
Vielgæsla á mótorskipom.

Það er ekki rtr vegi, þegar hjer er komið, að bera brtt. saman við frv. — -t. gr.
frv. hljóðar svo :
„Sá hefir rjett til að stunda vjelgæslu á mótorskipum með 50—150
bestafla vjel, er staðist liefir fullnaðarpróf við mótorskólann í Reykjavík.
og auk þess verið að minsta kosti G
mánuði vjelgæslumaður samkvæmt 3.
grein. Sbr. þó 7. gr. þessara laga.“
Aftan við þessa grein vill bann bæta:
„eða stundað vjelgæslu að minsta
kosti 24 mánuði á skipi með 10—50
hestafla vjel.“
Eru þeir samkvæmt þessu ekki bundnir
skilyrðinu í 3. gr. frv.. heldur öðla 3
rjettinn þegar eftir að þeir hafa stundað
vjelgæslu þennan tínia, hvernig svo sem
þeir hafa reynst. Þetta gat nefndin ekki
fallist á; leit hrtn svo á, að þar með væri
fótum kipt undan þeirri tryggingu. sem
hún vildi veita með frv.
Þá er það breytingin á 5. gr. frv. Er
hjer miðað við skip, sem hafi 150 hestafla vjel eða stærri. og er hjer því eiginlega um að ræða skip, sem fara á milli
landa. Eins og gert er ráð fyrir í frv..
þarf til vjelgæslu á þeim skipum próf fiá
vjelstjóraskóla Islands og smíðakunnáttu.
sem flm. brtt. mintist á. Vjer skulum gera
oss grein fyrir, hverju bilun í vjel. þegar
uni millilandaferðir er að ræða, getur
komið til leiðar, sje vjelgæslumaðurinn
ekki fær um að bæta rtr lienni. En sje bilunin þannig, að eitthvað brotni í vjelinni. þá getur sá, sem smíðakunnáttu hefir, auðvitað í mörgum tilfellum sjeð við
því og komið öllu í lag aftur, sem sá, er
ekkert kann til þeirra hluta, er ráðþrota
við. Stundum mætti búast við. að þetta
gæti valdið því, að farmur og skip týndist
algerlega. Eða hugsum okkur, að betur
tækist til, en farmur og skip yrði fyrir

þessar sakir fyrir skemdum, og við rannsókn erlendis kamii það í ljós, að vj-2
maðurinn liefði alveg ónóga þekkingu lil
að beia til að hafa svo ábyrgðarmikið
starf á hendi. Mundi þá ekki geta farið
svo, að vátryggingarfjelagið neitaði algerlega að bæta skaðann? Og það er því eðlilegra að álykta, að þetta færi svo. þar sem
strangar kröfur eru gerðar til vjelgæslumanna hvað þekkingu snertir hvarvetna
erlendis. Yfirleitt tel jeg þetta stórvarhugavert atriði. og það var að yfirlögöu
í áði. að nefndin sá sjer ekki annað fært
en að hafa skilyrðin í þessu falli svona
ströng.
Við 7. gr. 2. málsgr. gerir háttv. 2. þm.
Reykv. enn þá lntt. Vill hann að rjettindin. sem þar er talað um. sjeu ekki
bundin því ákvæði, sem rjetturinn er
bundinn við í frv. Þetta ákvæði frv. er
samhljóða ákvæðinu í lögunum frá 1915.
um atvinnu við vjelgæslu á gufuskipum,
og hafa þau gefist vel.
Háttv 2. þm. Reykv. sagði, að mótornámskeið Fiskifjelagsins væru nrt lögð
niður. Þetta er ekki rjett. Ba>ði í fyrra og
í ár hafa þau verið haldin á Akureyri.
Að þau hafa ekki verið haldin hjer í
Reykjavík nú undanfarin 2 ár, stafar af
því. að þess hefir verið vænst, að mótorskólinn tæki þá og þá til starfa. En verði
dráttur á því, mun mótornámskeið hafið
lijer á ný. Annars virðist mjer ekki farið
fram á meira í frv. en svo. að alt sje sæmilega trygt og engra rjettur sje þar fyrir
borð borinn.
Jeg hefi nrt gert nokkra grein fyrir
ástæðum nefndarinnar á móti brtt. Vil aðeins að lokum benda á þá sorglegu reynslu
undanfarinna tíma, hvað þekkingarley: i
og vankunnátta í þessum efnum hefir
valdið miklu tjóni. Og ætti sú revnsla.
srt dýrkeypta reynsla, að vera næg ábend-
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ing um að reisa nú öflugar skorður vió
því, að vanþekking, tómlæti og eftirlitsleysi leiði ekki yfir þjóðina í framtíðinni
aðra eins óliamingju og tjón eins og það
hefir gert á undanförnu tímabili í aflatjóni, eignatjóni og manntjóni.

Jón Baldvinsson: Við hv. þm. Borgf.
(PO) liöfum ekki getað komið okkur saman um breytingartillögurnar. Aftur á
móti erum við báðir sammála um það, að
:vskilegt sje, að vjelgæslunni verði komið
í sem best liorf og góð, raunveruleg þekking á þeim sviðum sje nauðsynleg til þess.
en sje á hinn bóginn ekki, að mínar brtt.
dragi úr tryggingunni fyrir þvú eða breyti
þessu. Jeg tel nauðsynlegt, að menn hafi
sem mesta æfingu og reynslu í meðferð
vjela. og erum við einnig sammála um það
atriði. Hitt leggur hann meiri áherslu á
en jeg, að sú æfing sje fengin á námsskeiðum Fiskifjelags íslands, sem raunar
flestir vjelstjórar hafa sótt. Jeg geri ráð
fyrir, að útgerðarmenn s;ekist mest eftir
þeim mönnum, sem fram úr skara, og er
þá hart að mega ekki njóta krafa þeirra
fyrir þær sakir einar, að þá vantar prófstimpilinn frá námskeiði eða mótorskóla.
Við erum báðir ásáttir um, að fyrst og
frem.st beri að gæta hagsmuna heildarinnar, þó einhverjir einstaklingar kunni með
því að verða fyrir skakkaföllum. En nú
getur svo staðið á, að menn komist í gegnum bóklegt nám. þó þeir annars hafi engin skilyrði til að veröa góðir vjelstjórar.
þegar til framkvæmda kemur. Var um
þetta kvartað við samningu laganna um
atvinnu við siglingar í fyrra og tekið
t. d., að hart væri að svifta gamla og
þrautreynda mótorbátaformenn rjettinum
til að lialda því staifi áfram, þó þeir fyrir aldurs sakir eða aðrar kringumstæður
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

ættu erfitt meö að setjast að námi. Enda
munu útgerðarmenn sjá sinn hag í því að
taka þá menn eina til þessa starfs, sem
raunverulega (praktiska) þekkingu hafa.
Háttv. þm. Borgf. (PO) mintist sömuleiðis á 5. gr. Tók hann til dæmis skip
meö 150 hestafla vjel og fór mörgum orðum um háska þann. sem af því gæti leitt.
að vjelin bilaði og mótormennirnir kynnu
ekki neitt til smíða. Jeg geri nú ráð fyrir,
að til þessa starfa sjeu ekki valdir aðiir
menn en þeir, sem til þess kunna nægilega
mikið. Og hvað viðvíkur þeirri hættu, að
vátrvggingafjelög gætu í vissum tilfellum
neitað að greiða orðinn skaða við slíka
bilun, þá er það eitt aö segja, að frv.
útilokar hana ekki. Hefir og stundum oi ðið sú raunin á, að reyndir menn og vanir
starfinu væru því eins vel vaxnir og þeir,
sem prófskírteini hefðu.
Eftir því, sem nú lítur út fyrir, er
þess langt að bíða, að mótorskóli komist
á fót. og því óeðlilegt að binda rjettindin,
enn sem komið er, við próf þaðan. Frv.
gerir þeim mönnum órjett, sem lagt hafa
stund á þessi störf og sýnt þar gætni og
dugnað. þó þeir sjeu t. d. of gamlir til
þess að ganga undir próf. Býst jeg því
fastlega við. að brtt. mínar nái fram að
ganga.
Magnús Kristjánsson: Með því að jeg
er flm. frv. þess. sem hjer ræðir um. þykir
mjer hlýða að láta í ljósi álit mitt á þeim
brtt., sem fram hafa komið við það. Jeg
þykist hafa gert mjer far um það við
samningu frv. að svifta engan mann neinum þeiin rjetti, sem með sanngirni er
liægt að gera kröfur til, og á liinn bóginn
reynt að gæta þess, að sem tryggilegast
yrði um hnútana búið. Upphaflega reyndi
jeg að ganga eins langt í því, sem mjer
76
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fan-t u.nt. að eiunim víití gert óþarflega
örðugt ;iÓ -t iiiiilii þessíi atvinn !. En jeg
áleii. að þar sem .jeg het'ði tæpl»ga mega
þekkingii á þessum sviðuiu. þá bieri m.jer
að leita ráða til þeirra nianna. sem jeg
vi.--i besta sjerþekkingu liafa í Jieini ei'nniii. Leitaði jeg ]>ví álits forstöðumanns
vj»!st jóra<kó!ans og aöalumsjónarmanns
vjelgieslunnar li.jer á lanili. lir. Olafs
Svi inssonar. og það er því eigi nenia s.jálf.-ao-t að Fara að Jieini ráöuni í aöalatriðun; ?». Jiótt .jeg á hinn b'.ginn luföi ko-ið, að
siiin ákvæðin liefðu verið nokkru ryniri.
Og hversu gjarnan sem jeg og fleiri þinguienn vililu aðhyllast brtt. liáttv. 2. þm.
Reykv. LJBi. ]>á verður sanit álit þessara
manna. sei.-i sjeijiekkingu liafa. svo þungt
á iiu tuniini, að varla mun gerlegt að fara
á -niö við þá. Þess vegna tel jeg ráðlegast. aö frv. veröi samþykt óbrevtt.

Frsm. (Pjetur Ottesen): Jeg skal ekki
deila lengi uui inálið við liáttv. 2. þm.
Reykv. íJB'. en legg Jiað á vahl deildirinnar að meta rökin meö og móti. Jeg
-kal aðeins drepa á 3 atriði. sem háttv.
2. þm. Reykv. IJB) leggur svo inikið upp
úr. Tlann sagði. að útgerðarmenn munrlii
ekki taka aðra vjelamenn en þá. sem
sköruðu fiam úr. En }>að getur veriö (
itt og oft ókleift fyrir útgerðarmenn að
b; kkja þetta. ]>ví þeir verða í m.jög niiii guin tilfellum að taka menn. sem þ»bþekk.ja ekkert. og eru því alls ófróöir u.m
þekkingu þeirra og leikni. og þar af !eiöandi geta ekki valið neitt úr.
Iláttv. ]>m. talaði einnig um raunluvfa
þekkingu. sem bygðist á æfingunni. Já.
— jeg ber ekkert á móti því. að æfingin
-je mikils virði. enrla er gert ráð fyrir
praktisk'á þekkingu í frv.. og mikið lagt
npp úr henni. en hún er ekki ávalt
niegileg: og yfirleitt verður að krefj-

ast þess. að v.jelamenn liat'i ]>á iindirstöðuinrntun eðti þc-kkingu í þessii efni. er veiti
nokkurnveginn þá tryggingu. er gera verður kröfu til. aö samsvari mikilvieei og
ábyrgö þess starfa — vjelgivslustavfans —
er þeim er falið að liafa á hendi.
Þar sem hann mintist að lokum á meðferð hliðstæðra mála á síðasta þingi. um
aukin rjettindi hátafonnanna, vil jeg
benda háttv. þingmanni á, að þar var öinungis um að ra*ða að rýmka nokkuð um
rj‘ttin.fi þeirra manna. er gengið liöfðu
undir pcóf. stýrimannspróf. og liöföu rjettindi sai íkviemt því. en alls ekki gengiö í
]>á átt. að þeir, sem engin prófskírteini
liöi'ðu. fengju nein rjettindi.
Það er því enginn stuðningur fyrir hv.
]>m. aö vera að vitna í þessa breytingu.
liehlur hið gagnst;eða.
ATKVGR.
Brtt. 117 íný 1. gr.) samþ. með 22 sldj.
atkv.
- 119.1 feld með 16:7 atkv.
-— 119.2 feld með 14 :fi atkv.
— 119.3—4 teknar aftur.
Frv.. svo breytt. samþ. með 21 sld.j
atkv. og afgr. til Ed.

Á 18. fundi í Ed . föst udaginn l(i. ínars.
vnr frv. útbýtt eins og þaö var samþ. við
■ >. umr. í Xd. (A. 135 ).
Á 20. fundi í Ed.. niánudaginn 19. ímus.
var frv. tekið til 1 . u m r .
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 10 shl.j atkv.
og til sjávarútvi'gsnefiiílar meö 12 shlj.
atkv.
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Á 31. fundi í Ed„ niiðvikiidaginn 4

apríl, var frv. tekið til 2. iimr. i A. 13->.
n. 251'!.

()f skamt var liðið frá útbýtingu nál. —
Afbrigði leyfö og saniþ. í e. lil.j.

Prsm. (Karl Einarsson): Þetta frv. er
samhljóða frv., sem kom fram liier í
deildinni á þinginu 1921. Þá var ágreiningur um það, hvort ekki skyldi haldið
námsskeið á nokkrum stöðum utan
Reykjavíkur. Síðan hefir þetta brevst;
nú er hörgull á vjelgæslumönnum og
ekki líklegt, að viðkoma vjelbáta hjer
eftir verði eins og verið hefir að undanförnu. En málið er nauðsynjamál • hjer
er mikið í húfi. mannslíf, vjelar. bátar.
En það hefir sýnt sig, að sá skóli. sem
stofnaður var með lögum frá 1920. hefir
ekki getað tekið til starfa sökum húsnæðisleysis. Þessi skóli verður mjög húsfrekur. því að hann þarf mikið pláss
fyrir vjelar, ef hann á að koma að fullum notum. 1 fvrra var skipuð nefnd að
tilhlutun Tðnaðannannafjelagsins; jeg veit
ekki. hvort stjórnin hefir átt nokkurn þátt í því. Þessi nefnd komst að
þeirri niðurstöðu. að best væri. að skólinn stæði í sambandi við iðnskólann. Þar
yrði að vera járnsmiðja og trjesmiðja
i g fleiri iðnaðartæki í sama húsi og
skólinn. til þess að hægt sje aö sýna
nemendunum hið verklega um leið og
það bóklega er kent. Sjávarútvegsnefnd
liafði skólastjóri vjelstjó: askólans ú
íundi með sjer. og hann fræddi hana
um það. að Iðnaðarmannafjelagið ætti
talsverðan sjóð. svo það vildi leggja í
bygginguna. ef það fengi pláss fvrir
skóla sinn. iðnskólann. Þetta frv. mundi.
ef það verður að lögum. flýta fvrir stofnun þessa skóla. Sjávarútvegsnefnd telur

það nauðsvnlegt. að þeir menn, sem hirða
eiga mótorvjeiar. s.jeu tærir uni þaö. bvaó

snertir þekkingu, verklægni og hirðusemi.

Nefndin hefir eftir tillögu skólast.jórans komið með brtt. við 2. gr„ að setja
12 bestiifl í stað 10. Ilann sagði. aö’ þar
væru takmörkin á flestum stærri og
minni vjelum. Hann sagði, að flestar
vjelategundir. er lijer tíðkast. væru 4. 6

S. 12 hestöfl og svo vfir 20 hestöfl, en
ekki nema ein með 10. Þetta er praktískt atriði, sem ekki ætti að hindra framgang inálsins.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Brtt. 251,1 samþ. með 11 shlj. atkv.
2. gr„ svo brevtt. samþ. með 9 shlj.
atkv.
Brtt. 251,2 samþ. án atkvgr.
3. gr„ svo breytt. samþ. með 10 shlj.
atkv.
4. —5. gr. samþ. með 8 shlj. atkv.
Brtt. 251,3 samþ. án atkvgr.
6. gr„ svo breytt, samþ. með 10 shlj.
atkv.
7. —10. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrbsögn xamþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shl.j. atkv.

Á 33. fundi í Ed„ föstudaginn 6. apríl.
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 267).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shl.j. atkv. og endursent Xd.
~6j
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Á 35. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 3. umr. í
Ed. (A. 267).
Á 38. fundi í Nd., þriðjudaginn 10.
apríl, var frv. tekið til e i n n a r u m r.

Frsm. (Pjetur Ottesen): Jeg ætla aðeins að lýsa því yfir fyrir hönd sjávarútvegsnefndar, að hún felst algerlega á
breytingar þær. sem háttv. Ed. hefir gert
á þessu frv., þar sem það er upplýst, að
langflestir vjelbátar eru 12 smálestir og
þar yfir að stærð, og því mun rjett að
miða heldur við þá stærð. Ilefi jeg borið
mig saman vi<5 flm. þessa frv. (MK) um
þetta, og er hann okkur sammála um
þetta. Leggjum við því til, að háttv.
deild samþykki frv. eins og það kemur
frá Ed.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 15 shlj. atkv. og afgr. sem
/ ö g f r á Alþ in g i.
(Sjá A. 314),

23. Skiftimynt.
Á 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. febr.,
var útbýtt frá Ed.:
Frumvarni til taga um skiftimijnt ár
cirnikkel (stjfrv.. A. 26i.
Á 5. fundi í Ed., laugardaginn 24. febr .
var frv. tekið til 1. u m r .
Fjármálaráðherra (MagnJ): Þetta frv.
er lagt fyrir samkv. 23. gr. stjórnarskrárinnar. Á þinginu í fvrra var samþykt þingsályktun um skiftimynt, og

till. var framkvæmd, voru gefir,
út bráðabirgðalög til þess að löggilda
þenuan gjaldeyri. Þetta frv. er samhljóða
þeim liigum og samhljóða samskonar lögum,
sem sett hafa verið á Norðurlöndum, þar
sem slík mynt hefir verið tekin upp.
Jeg legg það til, að frv. verði vísað
til fjárhagsnefndar.

þegar sú

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv.
og til f járhagsnrfndar með 7 : (i atkv.. að

viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
já: JJ, KE, SHK, GGuðf, GÓ, HSn, HSt.
nei: IHB, JóhJóh, JM, SJ, BK, EÁ.
Einn þm. (SE) fjarstaddur.

Á 12. fundi í Ed., fimtudaginn 8. mars,
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 26, n. 60;.
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Frsm. (Karl Einarsson): í nál. er tekin
fram afstaða nefndarinnar og frv. fylgdi
ítarleg greinargerð, og er því óþarfi að
ræða það. Jeg vona. að frv. fái að ganga
gegnum deildina.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg þakka
nefndinni meðferð frv. og held, að gott
hafi verið, að það var athugað þár, þó
ekki hafi verið ástæða til að breyta því.
Jeg vil sjerstaklega taka undir með
nefndinni um, að svo beri að líta á, sem
stjórnin hafi heimild til að gefa út meira
af slíkum peningum, ef þess gerist þörf.
sem þó varla þarf að búast við fyrst um
sinn.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —5. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
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Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 14. fundi í Ed., laugardaginn 10.
mars, var frv. tekið til 3. umr. (A. 26).

Frsm. (Karl Einarsson): Jeg vil mæla
með því við deildina, að hún samþykki
frv., og vísa í nál. og ástæður fyrir frv.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shl.j. atkv. og afgr.
til Nd.

Á 17. fundi y Nd., s. d., var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.
(A. 26).
Á 19. fundi í Nd., þriðjudaginn 13.
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Frv. þetta
er komið frá hv. Ed. og hefir verið samþykt þar óbrevtt. Vona jeg, að það fái
greiðan framgang hjer í deildinni. Það var í
fjhn. í Ed., og tel jeg rjett, að það fari í
sömu nefnd hjer.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. unir. með 23 shlj. atkv. og til fjárhagsnefndar með 18 shlj.
atkv.

Á 26. fundi í Nd„ fimtudaginn 22.
mars, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 26,
n. 183).

Frsm.

(Magnús Kristjánsson): Jeg

geri ráð fyrir því, að frv. þetta þurfi

ekki að valda miklum umræðum. Bráðabirgðalögin um þetta efni komu fram eftir ráðstöfun síðasta Alþingis og af þeirri
brýnu nauðsyn, sem fyrir hendi var. Jeg
geri þess vegna ráð fyrir því, að málið
gangi nú óhindrað í gegnum deildina, og
er þarflaust að eyða fleiri orðum að því.
En jeg vil þó nota tækifærið til að geta
þess, að mjer og mörgum öðrum þótti
framkvæmd þessara laga óþarflega seinfær, því það tók um 6 mánuði að koma
þessu í kring. og var það bagalegt mjög,
því sannkallað vandræðaástand ríkti þá í
landinu í þessum efnum. Er því vonandi,
að hæstv. stjórn hafi vakandi auga á því,
að slíkt komi ekki fyrir aftur.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg skal
viðurkenna, að dráttur nokkur varð á
framkvæmd máls þessa, en hann stafaði
einungis af því, að smiðjan, sem myntina
sló, var ekki fyr tilbúin. og mun verða
sjeð um þetta framvegis svo tímanlega,
að ekki verði bagi að.
ATKVGR,
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. —5. gr. sainþ. með 20 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. ineð 20 shlj. atkv.
A 28. fundi í Nd., laugardaginn 24.
mars, var frv. tekið til 3. umr. (A. 26).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr.
sem
l ö g f r á A l þ i n g i.
(Sjá A. 211),
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24. Veiting ríkisborgararjettar.
Á 33. fundi í Xd.. miðvikudaginn 4.
apríl, var útbýtt:
Frnmciirpi tit Itnja um ceitinij ríkisbnrijiirarjcttdr (þmfrv., A. 261).
Á 36. fundi í Xd.. laugardaginn 7. apríl.
var frv. tekið til 1. u m r.
Frv. of seint fram komið. — Deildin
leyfði með 17 slilj. atkv.. aó það mætti
taka til meðferðar.

Flm. (Stefán Stefánsson): Fyrir nokkriim diigum síðan barst mjer bijef frá lir.
Jóhanni Emil Lardmark lí Sig!ufi,,ði.
ásamt ýmsum skjölum. snertandi umsókr
lians um íslenskan ríkisborgararjett. og
tilmælum til mín um. að jeg flytti þetta
frv.
Þó að jeg þekki nú ekki þennan mann
sjálfur persónulega. befi jeg aflað mjer
ýmsra upplýsinga um liann. og eru þær
allar í raun og veru eindregin meðmæli
með því. að lionum sje veittur hinn umbeðni rjettur íslenskra ríkisborgara. og
iill vottorð. sem hann liefir sent nijer. bera
honuni hinn besta vitnisburð.
Maður þessi flnttist liingað frá Xoregi
til Siglufjarðar árið 1915. Kvæntist liann
þar íslenskri konu og eiga þau eitt barn;
auk þess hafa þau hjón tekið þar barn tii
fósturs. Islenska er töluð á heimili þeirra
og börnin eru að öllu leyti alin upp sem
íslensk börn. Skilríki þau, er hann hefir
sent mjer, sýna að fullu og öllu skil á
þessu. Enn fremur hefir hann dvalið og
átt heimili þarna í samfleytt 8 ár. Hann
er lærður timbursmiður og hefir yfirleitt
á sjer mjög gott orð. bæði sem duglegur
og vandaður maður.

Að endingu vil jeg taka það frani. að
Jóhann Landmark hefir sent mjer simskeyti. þar sem liann kveðst ekki liafa
æskt eftir að halda ríkisborgararjetti í
Xoregi. En eigi aí> síður fór jeg þó til
norska ræðismannsins lijer. að leita enn
frekari upplýsínga um þetta, og sagði
liann mjer, að til sin hefði heldur engin
slík ósk komið. Fæ jeg því ekki sjeð, að
neitt sje því til fyiirstöðu að veita þessum manni íslenskan ríkisborgarar.jett. Vil
jeg því óska, að háttv. deild taki þessu
máli vel. og að málinu verði vísað til
allslin. að þessari umr. lokinni. Vænti jeg
svo. að háttv. allshn. athugi skjöl þau og
skilríki. er jeg liefi vitnaö til í þessu máli.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 15 slilj. atkv.
og til allsherjarnefndar tneð 16 shlj. atkv.

Á 48. fundi í Xd.. mánudaginn 23. apríl.
var frv. tekið til 2. u m r . (A. 261. n.
388 L

Frsm. (Magnús Jónsson): Jeg ætla aðeins að láta þess getið. að nefndin liefir
með viðbótartill. lagt til. að öðrum manni
til sje veittur íslenskur ríkisborgararjettur. nefnilega símaverkstjóra Chr. E.
Björnæs. Mæla alveg sömu ástæður með
þessum manni og þeim fvrri. Nefndin hefir aflað sjer fullna-gjandi upplýsinga um
báða þessa menn, meðal annars frá aðalræðismanni Xorðmanna hjer. og finnur
ekkert athugavert við að veita þeim íslenskan ríkisborgararjett. Leggur nefndin
því til. að frv., svo brevtt, verði samþykt.
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ATKVGR.
Vatill. 388 saniþ. íneö 22 sldj. atkv.

Frvgr., svo breytt. samþ. með 22 shlj.
atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. unir. með 22 shlj. atkv.

A 50. fundi í Xd„ iniövikudaginn 25.
apríl, var frv. tekið til 3 . u ni r . (A 435).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 20 slilj. atkv. og afgr.
til Ed.

Á 48. fundi í Ed.. s. d„ var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.
(A. 435).
Á 50. fundi í Ed„ laugardaginn 28.
apríl, var frv. tekið til 1 . u m r.

vilji lian: að gera þær ráðstafanir. sem
talað er iiin í nál. Eins og þar stendur. er
talið heppilegt. að búin sjeu til eyðublöð.
til þess að umsa*kjendur sæju. hvaða upplýsingar þeir þvrftu að gefa til þess. að
beiöni þeirra yrði tekin til greina. Við
eigum aö meta svo mikils ríkisborgaiarjettinn, að ekki sje hlaupið í aö veita hann
fleirum en heppilegt þykir, aö fái hann.
Það væri ákjósanlegt, að ríkisstjórnin
rannsakaði hag hvers manns áður en
gengið væri með það til löggjafarþingsins. Annars er þetta mál ekki stórvægilegt. en það væri æskilegt. að auglýsingarnar kæmu út sem fyist.

Forsætisráðherra (SE): -Jeg álít rjett.
að málið gangi fyrst í gegnum hendurnar
á stjórninni. til þess að hún geti undirhúiö það og fengið nægilegar upplýsingar
í hverju einstöku falli. Mun jeg veröa
fúslega við þessum tihnælum.
ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 13 slilj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. nmr. með 11 sblj. atkv.
og til allsherjarnefndar með 8 sblj. atkv.

Á 50. fundi í Ed„ langardaginn 5. ma).
var ti'v. tekið til 3. umr. (A. 435).
Enginn tók til máls.

Á 54. fundi í Ed.. fimtudaginn 3. maí.
var frv. tekið til 2. u m r. (A 435. n
495).

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg hefi ekki
neinu aö bæta við það. sem stendur í nál .
en vil aöeins leyfa mjer að skjóta því til
liæstv. forsrli. (SE), hvort það sje ekki

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr.
sem
t ö g f r á AJ þ i v g i.

(Sjá A. 505).

1215

Lagafrumvörp samþykt.

1216

Landsbankastjóralaun.

25. Landsbankastjóralaun.
A 21. fundi í Nd.. föstudaginn 16. mars,
var útbýtt:
Frumcarpi til laga um breytiny á Wyum nr. 55, 28. nóc. 1919, uin breytiny á
lörjunt 18. sept. 1885, nm stofnun lanelsbanka (þmfrv., A. 140).
Á 23. og 25. fundi í Nd., dagana 19. og
21. mars, var frv. tekið til 1. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 27. fundi í Nd., föstudaginn 23. mars,
var frv. enn tekið til 1. u m r.

Flm. (Jón AuSuim Jónssou): Jeg og
líklega flestir hv. þingdeildarmenn hefðum búist við, að hæstv. stjórn mundi
flytja frv. um breytingu á launakjörum
Landsbankastjóranna, þegar það varö
kunnugt, að hún liafði ákveðiö laun hinna
stjórnskipuðu bankastjóra við Islandsbanka. Það hefir þó ekki orðið, en mjer
er kunnugt um, af viðtali við hæstv.
stjórn, að hún mun samþvkk því, sem
nú er til umræðu.
Enginn vafi leikur á því, að nauðsynlegt og sjálfsagt er að launa svo vel bankastjórana við Landsbankann, eins og bankastjóra Tslandsbanka, að þeir þurfi ekki að
bera áhyggjur fvrir efnalegu sjálfstæði.
Það er kunnugt, hve hættulegt slíkt hefir
revnst erlendis, og hið sama getur altaf
komið fyrir hjer á landi. Bankastjórar
ínega ekki vera svo ljelega launaðir, að
þeir þurfi að verja miklu af starfstíma
sínum til að afla sjer aukatekna. Það er
ljóst, að starf þeirra er svo umfangsmikið,
að þeir geta ekki sint öðrum störfum,
enda væri það óheppilegt allra hluta

vegna, sjerstaklega ef þeir tækju þátt í
atvinnufyrirtækjum eða því um líku.
Vel kann að vera, að sumum finnist
launin fullhá eftir frv. En það tel jeg
ekki sæmilegt. aö bankastjórar Landsbankans sjeu ver launaðir en liinir stjórnskipuðu bankastjórar í íslandsbanka, nema
síður sje. Síðan frv. kom fraui, hefi jeg
heyrt ýmsa borgara hjer í bæ halda því
fram, að launin, sem frv. gerir ráð fvrir,
nái ekki nokkurri átt. Kveða þeir þau
svo miklu liærri en laun annara starfsmanna ríkisins, að ekki sje sambærilegt.
En menn verða þá að gæta þess, að störf
annara starfsmanna ríkisins þola engan
samanburð við störf bankastjóranna. Það
mun venjulega vera svo, að embættismaðurinn getur hvílt sig og verið laus við allar áhyggjur, þegar hann fer af skrifstofu
sinni. Oðru máli gegnir um störf bankastjóra. Þeir geta aldrei verið áhyggjulausir, síst á eins erfiðum tímum og nú ganga
yfir þjóðina, og raunar aldrei. Jeg er
öldungis sammála því, sem nýsettur bankastjóri ljet um mælt, að þetta væri versta
verk, sem liann hefði unnið á æfi sinni.
Þetta mun einmitt vera það erfiðasta
starf af andlegum störfum, er menn geta
hugsað sjer. Menn mega hvorki vera
áhyggjulausir nótt nje dag. Það er ekki
nóg að vera við starfið meðan menn sitja
í bankanum; þeir veröa að hafa allan hugann við þaö, jafnt utan bankans sem innan.
Onnur ástæða til þess, að farið er fram
á hærri laun, er sú, að það er almenn
ósk, að til þessa starfa veljist þeir mennirnir, sein hæfastir eru.
Iíefir þess oft verið minst, og stundum
ekki aö ástæðulausu, að það hefir þótt
á vanta, að við hefðum jafnfæra menn og
mentaöa í starfi þessu sem erlendis er
liaft. En eftir því sem viðskiftin aukast,
eykst og þörfin á faglærðum mönnum í
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þessari grein. Er jeg ekki svo kunnugur
starfinu, að jeg viti með vissu, hvort eitthvað hefir á brostið í þessum hlutum hjá
bankamönnum vorum, en hitt veit jeg, að
hin mesta nauðsyn er þessara manna. Anðvitað er það, að sjálfsagt er, að bankastjóramir, einhverjir eða allir, hafi sem
nánasta þekkingu á viðskiftum þjóðarinnar inn á við og atvinnuvegum hennar. og
ráði þar mestu um, en hitt er jafnvíst,
að það er engu síður nauðsynlegt, að
menn með fullkominni fagþekkingu stjórni
peningamálum vorum og viðskiftum út á
við. Þar er fagþekkingin óhjákvæmileg.
En þess er engin von, að efnilegir menn
kosti miklu fje og löngum tíma til að ná
þessari fagþekkingu, nema þeir eigi kost
sæmilegra launa að náminu loknu eða eftir
að þeir hafa tekið við starfanum, því að
eins og jeg hefi áður tekið fram, geta þessir menn og mega ekki fást við önnur störf.
Við flm. viljum afnema óbeinu launin,
ágóðahlutann. Er ekki venja í þjóðbönkum, að bankastjórar njóti hans. Eru menn
og að verða ásáttir um, að hið sama eigi
að gilcla í einkabönkum (privatbönkum).
Er slíkt og best, því að það er aldrei rjett
eða heppilegt, að menn taki hluta af
ágóða, en hafi þó enga persónulega áhættu.
Hitt þykir rjettara að hafa beinu launin
há, en sleppa ágóðahlutanum. Föst laun
bankastjóranna samkvæmt núgildandi lögum eru mjög lág og lítið eitt hærri en
laun óbrevttra starfsmanna bankans. Þau
eru 8700 kr. Er langt frá, að þessi laun
nægi, einkum er þess er gætt, að starf
þetta er mjög slitsamt og bankastjórar
endast yfirleitt mjög illa. Verða þeir að
hafa eitthvað, er þeir fara frá slitnir að
kröftum og heilsu.
Hins vegar vil jeg, að horfið sje fvá
eftirlaunafyrirkomulaginu. Tel jeg heppiAlþt. 1923, E. (35. löggjafarþing).

legra, að vel sje borgað meðan mennirnir
eru við starfann.
Till. frv. um launakjör bókara og fjehirða bankans eru sniðnar eftir till. Landsbankastjóranna sjálfra, og eru ílm. samþykkir þeim. En við viljum taka fram,
að við teljum sjálfsagt, að aðstoðarfjehirðir njóti fullra aldursbóta nú þegar. Er
hann einn af elstu starfsmönnum bankans
og hefir auk þess oft tekið að sjer störf
aðalfjehirðis og þess utan haft þetta starf
með höndum í fleiri ár, áður en það var
lögfest.
Vænti jeg svo, að frv. þessu verði vísað
til fjlin, að umr. lokinni.
ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv.
og til fjárhagsnefndar með 14 shlj. atkv.

Á 50. fundi í Nd., miðvikudaginn 25.
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 140,
n. 434, 447).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
og brtt. 447. — Afbrigði leyfð og samþ.
með 18 shlj. atkv.
Frsm. (Jakob Möller): Jeg þarf ekki
að hafa langa framsögu í þessu máli. Bæði
greinargerðin, sem frv. fvlgir, og ræða
flm. (JAJ) lýstu svo vel nauðsyninni,
sem ber til þess að breyta launakjörum
starfsmanna bankans svo sem frv. fer fram
á. Það er nefnilega óhjákvæmilegt, að
laun þessara manna, sem hjer ræðir um,
fylgi enn betur með tímanum en launakjör flestra annara starfsmanna. Svo
ábyrgðarmikið er starf þeirra og svo nátengt viðskiftalífinu í landinu, að samræmi verður að vera á milli launa þeirra
77
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og þfirra, sem öðrum viðskiftafyrirtækjum stjórna. Svo líkir eru þeir eiginleikar.
sem krafist er til þess hvorstveggja, aö
líkindi eru til, að bestu starfskraftar bankanna geti átt kost á stöðum við önnur
fyrirtæki með betri kjörum. En það er
bersýnilegt, að vjer verðum að gera alt til
þcss að fá færustu mennina til þess að
stjórna aðalpeningastofnunum landsins, en
þá verða launakjörin líka að vera sambærileg við þau kjör, sem slíkir menn
gætu annarsstaðar átt kost á. Eigum vjer
dæmi nálægt til samanburðar, þar sem er
íslandsbanki, sem hefir yfirleitt launað
menn sína betur en Landsbankinn, og hefir nefndin komist að þeirri niðurstöðu, að
kjöiin í þeim síðarnefnda sjeu hvorki
sæmileg nje viðunanleg. A þetta bæði við
um bankastjórana og aðra helstu starfsmenn bankans. Nefndin hefir líka fallist á
frv. óbreytt, og er það einróma álit hennar, að launin sjeu þar hæfilega metin.
Launakjör starfsmanna í Islandsbanka
voru ákveðin síðastliðinn vetur. og töldui.i
við ekki fært annað en hafa þá laun I.andsbankastarfsmannanna í samræmi við þau.
fm bókara og gjaldkera er þess að geta.
að í Islandsbanka eru ef til vill stofnlaunin eitthvað lægri, en uppbótin þá líka
liæri i. Þá er lagt til. að hækkuð sjen
hyrjunarlaun aðstoðarfjehirðis frá því,
sem frv. gerir ráð fyrir. þannig að ekki
muni nema 500 kr. á honuin og aðalfjehii ði.
Þessi aðgreining á störfum fjehirðis og
aðstoðarfjehirðis er að vísu aðeins nafnagreining, því báðir eru hliðstæðir. hafa
jafna ábyrgð og jafnt starf, eða það er
að minsta kosti í ráði að koma því svo
fyi ir. En munurinn er helst sá, að annar
verður oftast nær yngri maður. Þá hefir
nefndin lagt til. að mistalningarfjeð vrði

hækkað úr 4 þús. kr. upp i 5 þus. kr.,
vegna þess að umsetningin hefir vaxið og
þar með áhættan, og þegar upphæöin á
þar að auki að skiftast á milli tveggja,
virðist þetta engan veginn of mikið, úr
því þetta skipulag er haft á annað borð
og bankinn ber ekki sjálfur ábyrgðina,
eins og víðast mun nú siður. En nefndin
fjell frá því að leggja til það skipulag, í
samráði við bankastjórnina.
TTm brtt. háttv. þm. Barð. (HK) get jeg
ekkert sagt fyrir nefndarinnar hönd, þvé
aö hún hefir ekki átt kost á að bera ráð
sín saman um þær, en hins vegar mun jeg
síðar fá tækifæri til að minnast á þær, er
háttv. flm. hefir gert grein fyrir þeim.

Magnús Guðmundsson: Ástæðan til
þess, að jeg skrifaði undir nál. með fvrirvara, var sú, að jeg leit svo á og lít svo
á, að það sje miklu öruggari staða að vera
bankastjóri við þjóðbanka, eins og Landsbankann, heldur en við einkabanka. eim
og Islandsbanka, og þess vegna eru venjulega hegri laun við þjóðbanka en aðra
banka. Stöðurnar rru því ekki fyllilega
sambærilegar. Ilins vegar sá jeg ekki
ástieðu til að kljúfa nefndina í þessu atriði. en komi brtt. fram um þetta. hefi
jeg atkvieði mitt frjálst.
Hákon Kristófersson: Jeg hefi leyft
mjer að bei a fram brtt. við frv. þetta á
þskj. 447.
Ástæðan til þess er sú, að jeg varð að
nokkru lcyti fvrir vonbrigðum, þegar jeg
tá brtt. nefndarinnar. Jeg bjóst við, að
bún mundi koma með brtt. við frv., er
færu í líka átt og mínar. en að svo varð
ekki, kemur líklega til af því. að benni
hcfii ekki unnist tími til þess, því injer
er kminiigí mii, að stimir nefndarmenn, os»
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þar á meðal báðir háttv. flin., eru þeim
ebki ósammála.
Fyrri brevtingin í till. mínum er sú.
að fastákveða þaS, að gjaldkerar við
bankann skuli vera tveir.
í 4. gr. laga frá 28. nóv. 1919 er svo
fvrirmælt, að aðstoðarfjehirðir skuli skipaður, ef „þörf krefur“, og það lagt á vald
bankastjórnarinnar, hve nær hún álíti
þetta nauðsynlegt. Þegar þessi lög voru
samþykt á þingi 1919, var búið að skifta
gjaldkerastarfinu í tvent, því það mun
hafa verið gert 1. júlí 1919, enda taldi
bankastjórnin þá þetta starf orðið ofvaxið einum manni. Og með þetta fvrir
augum var þessi heimild sett í lögin 1919.
Nú eru bráðum liðin 31/, ár síðan þau lög
gengu í gildi, en enn hefir bankastjórnin
ekki notað þessa heimild, og þó hefir þetta
starf verið starfrækt þennan tíma, og
maðurinn, sem hefir gegnt því, tekið laun
og mistalningarfje samkvæmt launaákvæði
laganna. Það sýnist því eigi vera ástæða
til annars en fastákveða það, að fjehirðarnir skuli vcra tveir, eins og þeir nú eru.
og báðir sjeu st jórnskipaðir. Það segir sig
líka sjálft, að það er mjög óviðfeldið fvrir manninn, sem hefir gegnt þessu starfi
alla tíð n'ðan það var stofnað — og mjer
er óba'tt að fullyrða. að hef’ir áunnið sjer
vinsældir og traust viðskiftamanna bankans fvrir kurteisi og lipra framkonr- —
að starfið s.je svo árum skiftir hvorki
fugl nje fiskur. ef svo mætti að orði
kveða. og bann vilji því fá veitingu fyi.ir
því, sem vitanlega er sjálfsagt. að bann
fái. Og í þessu sambandi þvkir mjer rjett
að minnast á það, að jeg tel einnig sjálfsagt, að hann fái hæstu laun strax. eins
og hinn gjaldkerinn og bókarinn fa5r, því
á starfsaldri þessara þriggja manna '
bankanum mun mjög litlu muna — ]>

ei u búnir að vinna þar í 13—14 ár — og
þó hann hafi eigi verið sem sjálfstæður
gjaldkeri nema í tæplcga 3y2 ár, þá ber
þess að gæta, að hann var búinn að vera
aðstoðarmaður gjaldkerans áður í 4 úr,
og hefir mjög góðan vitnisburð frá honuni fyrir trúa og dygga þjónustu. Og á
þeim árum gegndi hann gjaldkerastarfinu
oft aleinn, í fjarveru og forföllum gjaldkerans. Þetta hvgg jeg líka vera tilætlun
háttv. fjárhagsnefndar, og komi engin athugasemd írá henni eða öðrum um,
þetta sje ekki rjett, lít jeg svo á, að bæði
háttv. nefnd og háttv. deild sjeu þessu
áliti mínu samþykkar, að þessi maður fái
strax hæstu laun eins og aðrir.
Af þeiin ástæðum, sem jeg hefi nú fram
tekið, vænti jeg, að háttv. deild geti í'd'
ist á þessa fyrri brtt. mína.
Síðari brtt. mín tekur upp þá brevtingu
á launum og misíalningarfje, sem felst í
brtt. liv. fjhn., og er að því leyti þeim
alveg samhljóða. En í henni felst samt
sem áður mikilsverð brevting, sem sje sú,
að hún fer fram á, að stjórnin, að fengniiui titliigum bankastjórnar. ákveði, hvernig mistalningarfjenu skuli skift á milli
gjaldkeranna, í stað þess, að bankastjórnin ákveði þetta ein. Þessi breyting finsí
mjer í alla staði eðlileg og sjálfsögð, úr
því sú tilhögun er feld niður, sem verið
hefir í bankalögunum alla tíð síðan bankinn var stofnaður, að ákvæði ]>etta væri í
lögunum sjálfum. Báðir þessir menn eiga
að vera skipaðir af stjórninni, og hún á
að ákveða verkaskiftingu á milli þeirra. a<>
fengnum till. bankastjóraar. og stjórnin
ákveður sömuleiðis dýrtíðaruppbót þeirra;
þá ætti bún einnig að sjálfsögðu að hafa
æðsta úrskurðarvald um það. hvernig mistalningarfjenu milli þeirra er skift, vitanlega að fengnum tiHögum bankastjórn-
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ar. Það liggur í augum uppi, að það er
afarmikilsvert fyrir gjaldkerana, að þessi
skifting sje sem allra sanngjörnust, því
báðir bera þeir vitanlega ábyrgð á mörgum tugum miljóna króna, er árlega fara
í gegnum þeirra hendur, og því virðist
mjer þaS miður heppilegt fyrirkomulag,
að aðeins eitt úrskuröarvald, innan bankans, hafi fullnaðarvald til að skifta mistalningarfjenu. Jeg er engan veginn meí
þessu að vantreysta bankastjórninni, og
geri ráð fyrir, að hún í tillögum sínum
um skiftinguna verði svo sanngjörn og
rjcttlát, að stjórnin fallist algerlega
hennar tillögur, en ef óánægja ætti sjer
stað viðkomandi ráðstöfunum hennar :
þessu falli — og það getur vitanlega ætíð
komið fyrir, þó jeg vilji belst ekki gera
ráS fyrir því, — þá finst mjer sjálfsagt,
að veitingarvaldið, sem hefir skipaS gjaldkerana, eigi æðsta úrskurðarvald um þann
ágreining, og mjer skilst ekki betur en
gjaldkerarnir eigi líka kröfu á því. Það
fyrirkomulag, að láta bankastjórnina
skifta þessu fje upp á eindæmi, getur að
mínu áliti haft ýmsa mjög verulega annmarka í för með sjer; og sá fyrsti er. ;
með því yrðu þeir fjárhagslega háðir
bankastjórninni, þegar þeir eiga að sækja
ábyrgSarfje sitt alleina í hennar hendur,
ef svo mætti segja. Slíkt gæti leitt til
ýmislegs, sem miður heppilegt væri, og
hygg jeg, að jeg þurfi ekki aS útskýra þaS
frckar: það hlýtur aS liggja öllum í au,>-um uppi.
Annar annmarkinn er sá, að þetta gæti
leitt til sundurþvkkju og úlfúðar í bankanum sjálfum innbvrðis, og er vissulega
ástæða til að forðast alt slíkt, því til
þess eru vond dæmi að varast þau. Þá
má og minnast á þriðja annmarkann.
þann, sem oft hefir orðið okkur Islendingum að fótakefli á ýmsan hátt — því

miður — í okkar fámenna þjóðfjelagi,
sem er skiftar skoðanir á viSkvæmum málum, t. d. pólitík. Við höfum mörg dæmi
— því er nú ver — fyrir því, aS hún
hefir gert vini að óvinum og breytt rjettu
í langt. Alla sláka ásteytingarsteina tel jeg
rjett að forðast eins og heitan eld, og eigi
hvað síst í stofnun eins og Landsbankan
um, þar sem mjög mikið ríður á, að allir
starfi saman á friði og eindrægni. Annars
tel jeg rjettast og sjálfsagðast að skifta
jafnt störfum milli þessara manna, og láta
þá svo hafa jafnt mistalningarfje, en á
hætta þeirra fer vitanlega mjög eftir því,
hvað mikið þeir hafa að gera, hvað marg
ar afgreiSslur þeir hafa á dag, hver um
sig, en ekki eftir umsetningu. Því þótt t.
d. 500 þúsund króna víxill sje framlengdur, fvlgir því engin áhætta, nema taka á
móti rjettum vöxtum af honum, en hann
evkur þó umsetninguna um 1 miljón kr.
Með alt þetta fyrir augum, sem jeg
hefi nú tekið fram, vænti jeg þess, að hv.
deild geti einnig samþykt síðari till. mána.
Viðvíkjandi brevtingu á heiti gjaldkeranna, aðalfjehirðir og fjehirðir, í stað fjehirðir og aðstoðarfjehirðir, er það aö
í?gja, að heitið aðstoðarfjehirðir er að
mínu áliti ekki rjett, því báðir starfa sjálfstætt. á eigin ábyrgð, og er því hvorugur
aðstoðarmaður bins.
Aðalfjehirðir og fjehirðir er því að jeg
held rjettara, og í fullu samræmi við t. d.
aðalpóstmeistara og póstmeistara.
Annars skal jeg ekki fjölyrða um frv.
að öðru leyti. Jeg er að ýmsu levti sammála hv. 1. þm. Skagf. (MG) um það, að
bankastjórastöðurnar við Landsbankann og
íslandsbanka sjeu ekki sambærilegar að
því er launakjör snertir, án þess að jeg
vilji þó á nokkum hátt segja, að Landsbankastjórarnir eigi ekki að vera vii
launaðir. Jeg hefi með þessum fáu orðum
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aðeins viljað gera stutta grein fyrir brtt.
mínum og vona, að hv. deildarmenn hati
af því sannfærst um, aö hjer sje um rjett
og sanngjarnt mál að ræða.
Frsm. (Jakob Möller): Hv. þm. Barð.
(HK) hefir nú gert grein fyrir brtt. sínum, og má vera, eins og hann sagði, að
hann hafi borið sig saman við einstaka
nefndarmenn sjerstaklega, en nefndin í
heild hefir ekki um brtt. fjallað. Frá mínu
sjónarmiði get jeg sagt það, að mjer
virðast þær þýðingarlitlar. Aðallega ætti
að felast í þeirn það, að tryggja það, að
skipa skuli annan fjehirðinn nú þegar.
En þetta starf er reyndar ákveðið þegar
1919, og það er á valdi bankastjómarinnar að gera þetta, hve nær sem nauðsyn er talin á því, og efast jeg raunar
ekkert um, að það verði gert mjög bráðlega. — Hinar aðrar brtt. hv. þm. Barð.
(HK) verð jeg að telja fremur til óbó,
að því leyti, að þær stuðla að því, að
pólitísk áhrif geti komið til greina í afskiftum stjórnarinnar af þessum málum,
en raunverulega breytingu á frv. er hjer
varla um að ræða, þar sem ávalt verður
að gera ráð fyrir því, að stjómin fari
eftir till. bankastjórnar.
Viðvíkjandi því, sem sagt hefir verið
um launamismun þann, sem venjulega sje
milli bankastjóra þjóðbanka og einkabanka,
vil jeg benda á það, að Islandsbanki er
einmitt nú sem stendur nokkurskonar
þjóðbanki; bankastjórar þar skipaðir af
stjóminni og laun þeirra ákveðin af henni.
Get jeg fyrir mitt leyti ekki fallist á það,
að rjett sje að launa Landsbankastjórana
lægra en hina, því launakjörin eiga að
vera svo, að trygt sje, að góðir menn fáist, en þeir dragi sig ekki í hlje, af því
að kostur sje á betur launuðum svipuðum
störfum annarsstaðar.

Jón Auðunn Jónsson: Jeg vildi bæta
hjer við örlitlu atriði, sem háttv. 1. þm.
Reykv. (JakM) hefir líklega gleymt. —
Nefndin hafði sem sje fengið tilmæli um
það, að einn bankastjóranna, hr. Kaaber,
mætti halda áfram að hafa á hendi lítilfjörlegan aukastarfa, er hann hefir gegnt,
þar sem hann er einn af stjómendum
Sjóvátryggingarfjelags Islands. Það er
ekki launanna vegna, sem hann óskar
þessa, því þau eru lítil, heldur hins, að
hann hefir mikinn áhuga á starfi þessa
fjelags, sem er alíslenskt fyrirtæki, og
hefir gegnt starfanum frá stofnun fjelagsins, og það er mitt álit, að það sje gagnlegt bankanum, að hann hafi þann starfa
áfram. Jeg vil því spyrja ha?stv. forsrh.
(SE), hvort hann álítur ekká, að þetta
muni geta orðið, þótt frv. geri ekki ráo
fyrir, að slíkt sje leyfilegt eftirleiðis.

Hákon, Kristófersson: Aðeins örfá orð
viðvíkjandi því, sem háttv. frsrn. (JakM)
sagði, að tillögur mínar væru lítils virði.
Jeg felst á það, að í þeim felist engin
grundvallarbreyting á frv., og þó þær sjeu
ef til vill ekki þýðingarmiklar, þá sjeu
þær þó óskaðlegar fyrir málefnið. En jeg
get þó ekki fallist á, að í þeim felist ekki
smáatriði, sem komið gætu til með að hafa
töluverð áhrif á ýms atriði, sem felast í
frumvarpinu.
Þá komst háttv. frsm. inn á það, að
aðstoðarfjehirðisstaðan hefði ekki verið
veitt í nokkur undanfarin ár, en gerði
hins vegar ráð fyrir, að sá dráttur yröi
ekki miklu lengri, og virtist yfirleitt hallast að því, að ekki væri neinn raunverulegur munur á setningu í stöðu og veitingu. En jeg skil ekki, hvers vegna veiting á stöðunni hefir dregist svo lengi, því
að altaf verður það að teljast tryggara,
að skipað sje í stöður heldur en sett.
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Því tcl .jeg það vitanlega sjálfsagt, að
niaður sá, er gegnt hefir aðstoðarfjehir&isstarfinu, sein kallað hefir verið. sje skipaður i það nú á næstunni. því nú hefir
liann svnt það fyrii löngu. að hann er
staifinu fullkomlega vaxinn. Enda var
svo að skilja á ummælum liáttv. frsni.
(JakM), að hann teldi víst, að það yrði
gert mjög bráðlega.
Þá mintist háttv. frsm. á. að óþarft
va-ri. að stjórnarráðið legði sinn síðasta
úrskurð á um skipun bókara og fjehirða
bankans, eftii tillögum bankastjórnarinnar, því að vitanlega ætlast jeg til þess.
að menn þessir sjeu skipaðir eftir tillögum
bankastjórnarinnar. Þannig er því líka
háttað með ýmsa starfsmenn ríkisins. að
stjórnarráðið skipar þá eftir tillöguin
þeirra manna, seni stöðumar heyra undir.
Og hafi verið brugðið út af því, hefir það
verið fyrir þá sök. að tillögurnar hafa
ekki fundið náð fyrir augum stjórnarinnar. Það, sem jeg legg áherslu á með till.
mínum, er, að þessir menn í bankanum
sjeu meðal annara embættismanna ríkisins, þó að starfssvið þeirra sje á öðr,;
sviði en flestra annara embættismanna,
og þar af leiðandi hevrir skipun þeirra að
sjálfsögðu undir stjórnarráðið.
Annars þakka jeg háttv. frsm. (JakM)
fyrir það, að hann taldi tillögur mínar
þess verðar, að sjálfsagt væri að samþykkja þær, þó að hann í upphafi ræða
sinnar teldi þær ekki mikils virði. Vænti
jeg því, að háttv. deild geri það og sýni
með því, að hún vilji styðja að rjettu
máli.
ATKVGR,
Brtt. 447,1 (ný gr, verður 1. gr.) samþ.
með 15:10 atkv., að viðhöfðu nafnn
kalli, og sögðu

jó:

JAJ, JS, MG, MK, ÓP, l’O, SSt, SvÓ,

ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, EÞ, HK, JakM, BSv.
„0: JB, JÞ, LII. MJ, MP. StSt, ÞórJ,
BII GunnS, lngB.
Þrír þm. (PÞ, BJ, EE) fjarstaddir.
Brtt. 447,2 feld með 13:12 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
,þí: EÞ, HK, JAJ, JS, MG, MK, ÓP,
PO, SvÓ, ÞorlJ, ÞorstJ, BSv.
nei: BII, GunnS, IngB. JakM, JB, JÞ,
LII, MJ, MP, SSt. StSt, ÞorlG,
ÞórJ.
Þrír þm. (EE. PÞ, BJ) fjarstaddir.
Brtt. 434,1 samþ. með 14:2 atkv.
—

434,2 samþ. með 14: 2 atkv.

— - 434,3 samþ. með 16:2 atkv.
1. gr., svo breytt (verður 2. gr.). samþ.
með 15:3 atkv.
2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 14:1
atkv.
Fyiirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 15:2 atkv.

A 52. fundi í Xd., laugardaginn 28.
apríl, var fiv. tekið til 3. umr. (A. 454,
475).
Afbrigði um brtt. 475, sem of seint var
útbýtt, leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Stefán Stefánsson: Háttv. deild hefir
sjálfsagt veitt því eftirtekt, að jeg greiddi
atkv. móti þessu frv., er það lá hjer fyrir
síðast. Sá jeg enga nauðsyn þess, að laun
bankastjóranna hækkuðu svo mikið, sem
fiv. fór fram á. Hafa þeir nú 6000 kr.
og dýrtíðaruppbót samkvæmt núgildandi
launalögum.
f frv. þessu eru launin ekki aðeins tvöfölduð, heldur eru þau ákveðin 15000 kr.
auk verðstuðulsuppbótar.
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Meö hæstu dýrtíðaruppbót urðu launin
áður ea. 14000 kr., en verða eftir frv. um
24000 kr. Finst mjet þetta algerlega óþörf
evðsla, og ættu hv. þm. að hera þetta
saman við það, sem fram fór hjer í hv.
deild fyrir nokkrum dögutn. þar sem ver.d
stöddu emba'ttismönnum ríkisins var neitað um 15% verðstuðulsuppbót með miklu
atkvæðamagni. Gat jeg alls ekki fengið
mig til að samþykkja svona mikla hækkun, og því bar jeg fram brtt. mínar, og
hefi jeg farið þar svo langt sem mjer var
unt til samkomulags við þá, er fylgja frv.
Vildi jeg láta þessa afstöðu mína koma
skýrt fram, svo að háttv. þm. gæfist kostur á að greiða atkvæði um þetta. Jeg
játa það, að starf bankastjóranna er
vandasamt og veldur miklum áhyggjum,
en svo er um mörg fleiri störf, og eiginlega má segja, að það sje fremur komið
undir samviskusemi hvers eins og sómatilfinningu, live mikla áhvggju hann hefir
af starfi sínu, heldur en það, hvert starfið er. Býr í flestum mönnum sú ábyrgðar- og sómatilfinning að vilja vanda
störfin sem best.
Er það hyggja mín, að t. d. ráðherrar,
dómarar og læknar hafi litlu minni áhyggjur af störfum sínum heldur en bankastjórarnir, og svo mun um marga fleiri.
Get jeg því ekki sjeð, að þetta sje næg
ástæða fyrir þeirri geysimiklu hækkun,
sem frv. ræður til á launum bankastjóranna.
Viðvíkjandi launumannara starfsmanna
bankans, sem nefndir eru í frv., vil jeg
geta þess, aö mjer sýnist ekki full samkvæmni í launum þeirra, en þetta er st jórninni í lófa lagið að lagfæra, þar sem ráðuneytinu er falið eftir frv. að ákveða dýrtíðaruppbótina, að fengnum till. bankastjórnarinnar. Er stjórnin því einráð ur.'.
þetta.

Jeg get hugsað mjer. að við samning

þcssa frv. liafi liv. flm. haft laun bankastjóia Islandsbanka til hliðsjónar. En upp
úr þeim samanburði geri jeg ekki mikið.
jlunu menn fyrst og fremst lítt ánægðir
með þau háu laun. en auk þess er aðgætandi, að staöa þessara manna er mun
valtari en bankastjóra Landsbankans, sem
er okkar eigin í íkisstofnun. Sýnist mjer
heldur ekki, að Alþingi þurfi að taka sjer
það til fyritmyndar, þótt erlendir hluthafai íslandsbanka vilji greiða bankastjórum
sínum hærri laun en alment tíðkast hjerá
landi; en þegar farið er að apa eftir
þessu, er nokkurn veginn sjáanlegt, hver
afleiðingin verður.
Mun jeg svo ekki tala frekar fyrir brtt.
mínum, nema á þær verði ráðist. En mjer
þykir hins vegar fróðlegt að sjá, hverjir
verða til að greiða þeim mótatkv., og þar
með samþykkja 24000 kr. launin.

Frsm. (Jakob Möller): Jeg vil vekja
athygli á því, að eins og frv. þetta liggur
nú fyrir, kennir nokkurs ósamræmis
því, þar sem ýmist er talað um fjehirði
og aðstoðarfjehirði eða fjehirði og aðalfjehirði. Stafar þetta ósamræmi í orðalagi
frá brtt. hv. þm. Barð. (HK), sem samþyktar voru við 2,'untr. Hafði jeg tekið
eftir þessu við þá umræðu, en láðist að
geta þess; en þetta gerir þó ekki mjög
mikið til, og má auðveldlega laga það við
prentunina, og er þá rjett að hafa það
orðalag, sem var á breytingartillögunni,
aðalfjehirðir og fjehirðir.
Viðvíkjandi brtt. hv. 1. þm. Eyf. (StSt) verð jeg að segja það, að mjer skálst,
að þær sjeu bygðar á margföldum misskilningi. Þessi háttv. þm. segir föst laun
bankastjóranna vera aðeins 6 þús. kr., og
telur því, að hjer sje farið fram á meira en
tvöfalda hækkun. Jeg vil því taka það
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fram, að föst laun við þessar stöður nema
miklu meira, þar sem þeim hefir og fylgt
ágóðaþóknun, sem aldrei hef'ir numið
minna en 5 þús. krónum. Föst laun má
því telja að hafi veriö 11 þús. kr. í þessufrv. er farið fram á það að fella niður
þessa ágóðaþóknun, og tel jeg það vera
rjetta stefnu; en auðvitað er þá sjálfsagt
aS ákveða hin föstu laun þeim mun hærri.
En háttv. 1. þm. Eyf. (StSt) vill ekki
htvkka laun þeirra meir en sem nemu 1000 kr. Jeg verð að halda því enn fra-u,
eins og jeg hefi áður gert, að það sje
mjög óheppilegt, að laun bankastjóranna
viS Landsbankann sjeu lægri en við aðrar
stofnanir af líku tægi, t. d. íslandsbanka.
Enn fremur er þaS og bygt á misskilningi,
er þessi sami háttv. þm. (StSt) sagði um
það, að bankastjórastöður við Islandsbanka væru miklu ótrvggari stöður heldur
en við Landsbankann. Iláttv. þm. ætti að
vita, að nú eru bankastjórar þar einnig
skipaðir í stöðurnar af ríkisstjórninni.
Hvað launum þeirra viðvíkur við þann
banka, þá hafa þeir, auk sinna föstu 15
þús. kr. launa, ágóðaþóknun, svo að munurinn er þá nokkur á laununum. Það er
og cnn misskilningur, að hluthafar ráði
launaupphæð bankastjóranna við íslandsbanka. Það gerir bankaráðið í samráði við
ríkisstjórnina, og meiri hluti bankaráðsins er og skipaður þingkjörnum mönnum,
og venjulega ræður stjórnin yfir meiri
liluta atkvæða. (StSt: Hvað er víst um
það, hversu lengi sá banki stendur föstum
fótum?). Já, slíks má ávalt spyrja um
alla banka, en eins og nú standa sakir,
verður íslandsbanki ekki fremur látinn
fara um koll en Landsbankinn. Aðalatriðið cr því þetta: Það er misskilin sparsemi
í því að spara laun við forstjóra Landsbankans, því ella munu þeir sjá sjer hag
í því að fara í burtu úr þjónustu bankans,

ef þeir geta fengið betri kjör, og verður þa
vansjeð, hvort tekst að halda þeim mönnum kvrrum í þjónustu bankans, sem best
eru til þess kjörnir. en það ei öllum ljóst,
að á því ríður mjög mikið.

Jón Baldvinsson: Jeg get ekki neitað
því, að mjer þvkir fullhátt farið í tillögum nefndarinnar, að ákveða launin 24
þús. kr., en sjerstaklega finst mjer því
vera ábótavant, að ekkert er minst á það,
að til þess sje ætlast, að gerður sje munur á eldri mönnum í þessum stöðum og
t. d. alveg nýjum mönnum, sem í þær
kunna að koma. Á þetta er lieldur ekki
minst í brtt. háttv. 1. þm. Evf. (StSt),
sem fara fram á að lækka launin; hafa
þa»r því sama gallann sem frv. sjálft, að
hvergi kemur ’Tram, að gerður sje nokkur
munur á starfsaldri. Jeg mun því fremur
kjósa frv. en brtt. háttv. 1. þm. Eyf.
En það er í raun og veru sök hæstv.
forsrh. (SE), að þessi laun eru ákveðin
svona há, því þau eru miðuð við þau
laun, sem bankaráð íslandsbanka hefir
ákveðið handa bankastjórunum nýju við
þann banka; en mjer er nær að "ætla, að
Landsbankinn sje í engu ófauari til þess
að greiða þessi laun en Tslandsbanki, og
mun jeg því fylgja þessu frv., þrátt fyrir
óánægju mína yfir þeim ágöllum, sem á
því eru. ’
Bjarni Jónsson: Jeg veit ekki, hvort
það er sök eða ekki sök að vilja launa
bankastjórum hátt, og eigi mun jeg bera
þá sök af mjer. þó einhverjir telji þetta
saknæmt. Meðan bæði voru útlendir og
íslenskir bankastjórar við Islandsbanka,
vildi jeg aldrei láta þá innlendu menn,
sem þar störfuðu, vera ver setta hvað
laun snerti en þá erlendu, enda væri það
næsta óviðurkvæmilegt, ef það gengist við.
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Jeg mun því fylgja þeim mönnum að málum, sem bera frarn þetta launaliækkunarfrv., um hækkun á laununi bankastjóranna
og annara starfsmanna við Landsbankann.
Brtt. háttv. 1. þm. Eyf. (StSt) er jeg
eindregið mótfallinn.
Það er nú nýbúið að setja tvo menn
í bankastjórastöður með 15 þús. kr. árslaunum, og hví ætti þá að láta þessa
menn, sem um ræðir í frv., vera skör lægra
setta? En það er ekki nema gott, að allur
sannleikurinn komi fram á ný, enda þótt
hann sje áður kunnur. Það er alkunna,
að enginn bankastjóri getur lifað af
minna en 15 þús. kr. á ári, hvað sem líður þeirn sulti, sem aðrir opinberir embættismenn ríkisins að öðru leyti verða að búa
við. Verði bankastjórum þessum eigi goldin þau laun, sem þeim nægi til að lifa á,
munu þeir neyðast til að leita fyrir sjer
um betur launaðar stöður annarsstaðar,
eins og háttv. 1. þm. Reykv. (JakM)
drap á. Það eru nógar þær stofnanir til,
sem mundu vilja taka rið slíkum mönnum
og greiða þeim eins há eða enn hærri
laun en þetta. Gæti því vel svo farið, að
enginn nýtur eða nógu vel fær maður
fengist í bankastjórastöður ríkisins.
Þess vegna á þaö alls ekki við að launa
mfenn í þessum stöðum eftir aldri, þegar
um það eitt er að ræða að fá í þær þá
allra færustu og bestu'menn, sem völ er á
í það og það skiftið. Þegar slíkar stöður
losna, ríður mest á að fá til þeirra hina
þektustu fjármálamenn og reyndustu, sem
föng eni á. Þýðir því eigi að bjóða þeim
lægstu launin, því þá fást þeir alls ekki,
sem eigi er heldur von.
Tökum til dæmis, að nú losna tvær stöður, er menn fara úr fyrir aldurs sakir, og
til byðust menn eins alþektir og t. d.
Stinnes. Ættum við þá að segja rið hann:
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

Þjer þýðir alls ekki að sækja, góðurinn
minn, nema þú sættir þig rið lægstu launin, þri hjer ert þú aðeins talinn meðal
nýliða í þessum störfum, er þú hefir eigi
verið hjerlendur bankastjóri áður?
Jeg er samþykkur stefnu frv. í þri, að
jeg tel rjettara að fella niður ágóðaþóknunina til bankastjóranna, en launa þá
heldur þeim mun betur.
Þó menn geri sjaldan órjett af fjegræðgi eða vegna fátæktar, og eigi sje
rjett að ætla bankastjórum slíkt, fremur
en öðrum, að óreyndu, er hitt þó svo miklu
rjettara, að launa mennina svo vel, að þeir
fái þarfir sínar uppfyltar. Það e,r eigi
rjett, að kjör þessara manna sjeu þann
veg, að þeir geti leiðst til þess að nota
aðstöðu sína sjer í hag.

Magnús Jónsson: Það er að mínu áliti
dálítið einkennilegt, að öll þau andmæli,
er komið hafa fram gegn þessu frv., snúast um laun bankastjóranna eingöngu. En
í því eru ákvæði um laun nokkurra annara starfsmanna bankans, og gæti það,
finst mjer, miklu fremur orkað trimælis,
hvernig í þessu frv. er ákveðið um laun
þeirra heldur en bankastjóranna. A forstöðumönnunum, bankastjórunum, hvílir
mikil og riðtæk ábyrgð, en á hinum ekki,
þótt störf þeirra að öðru leyti geti verið
að ýmsu leyti vandasöm.
Þegar við lítum á þessi launaákvæði
frumvarpsins, þá hlýtur það í fljótu
bragði að koma dálítið kynlega fyrir, að
fjehirðir hafi hærri laun en skrifstofustjórar í stjórnarráðinu, og enn fremur
þó hitt, að aðstoðarfjehirðir hafi hærri
föst laun en prófessorar við háskólann.
Samkvæmt reglum launalaganna ætti sambandið milli launa þessara starfsmanna að
vera það, að háan&rkslaun aðstoðarfje78
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liirðis væiu jöfn lágmarkslaunum aðalf.jehirðis. Er það hliðstætt því, er dósentar hafa í hlutfalli við prófessora að
launutn við háskólann hjer. I báðnm tilfellum er um fullkomlega sjálfstæð og
hliðstæð störf að ræða. Þeir launalægri
vinna nákvæmlega samhærilegt verk við
þá, sem launahærri eru. En launamunurinn miðaður við það eitt, að í annari stöðunni sje að jafnaði yngri maður.
I þessu finst mjer aðalósamræmi þessa
frv. liggja, þegar það er miðað við reglur
launalaganna. Þessi störf við bankann eru
auðvitað vandasöm og þurfa að vera rækt
ineð alúð, en þau eru engan veginn sambærileg við þau embætti, sem jeg nefndi
áður til samanhurðar, hvorki að vanda.
ábyrgð nje undirbúningsmentun. Og slík
ákvæði hljóta því að vekja rjettmæta
óánægju. Jeg get samt greitt atkvæði með
þessu eftir atvikum, því að jeg tel, að
heldur ætti að hækka laun embættismanna
en lækka laun þessara starfsmanna.
Jeg er á móti því, sem háttv. 2. þm.
Reykv. (JB) talaði um aldursbætur. Þær
ættu ekki að eiga sjer stað, síst í hinum
hærri embættum, t. d. biskups eða landlæknisembættunum o. fl. I þessar stöður
komast eigi aðrir en þeir, sem áður eru
búnir að vera lengi í embættum og eru auk
þess þektir orðnir að sjerstökum dugnaði
og öðru góðu, umfram aðra embættismenn,
og eru að jafnaði rosknir orðnir, svo að
óviðeigandi er að láta þá fá bvrjunarlaun
lægri en síðar. Þetta frv. er því góö umbót að þessu leyti frá núgildandi launalögum.

háttv. þm. hafa lokið máli sinu. er nu
hafa kvatt sjer hljóðs.
Eiríkur Einarsson: Það skal eigi verða
langt mál að þessu sinni hjá ntjer; en jeg
vildi neyta tækifærisins til að láta þá
skoðun inína í ljós, að jeg álít brtt. háttv.
1. þm. Eyf. (StSt) liafa mjög lítinn rjett
á sjer eða engan. Þetta er hreint og beint
sanngirnismál, að bankastjórar Landsbankans hafi laun, er sjeu í samræmi við
laun samskonar starfsmanna við Islandsbanka. Það situr og illa á bændum að
vilja lækka laun Landsbankastjóranna, ef
þeir þá annars nokkuð liugsa um sinnar
eigin stjettar hag eða vilja efla þann lang
elsta og blessunarríkasta atvinnuveg vorr,
landbúnaðinn, því það er í hans þágu, að
sem bestir menn starfi ávalt við þá einu
stofnun, sem getur talist athvarf bænda
og búnaðarmálanna. og á æfinlega að vera
það, þjóðbankann. En hvað sem því líður,
þá er Landsbankinn miklu minni „spekulations“-stofnun en Islandsbanki, og því
eiga fulltrúar atvinnuveganna sem best
að tryggja hann og hlvnna að honum, þar
á meðal að tryggja honum bjargálna
bankastjórn. (IIK-. Eru það bændur, sem
hafa ákveðiö laun Islandsbankastjóranna ?)
Það eru fleiri, sem það hafa gert; jeg veit
eigi betur en sá maður, sem æðstur er á
þessu þingi, sem og hjá allri þjóðinni,
forsætisráðherra, hafi þar ráðið miklu um.
Og hefir háttv. þm. Barð. (HK) ásamt
fleirum stutt þann mann til sætis, og ber
því nokkra ábvrgð á embættisákvörðunum
hans sem stjórnarstuðningsmaður.

Forseti (BSv): Sakir þess, að mörg

Bjarni Jónsson: Þessum síðustu orð-

mál eru enn á dagskrá, þá mun jeg neyta
heimildar þingskapa að bera það undir
deildina, að umræður hætti þegar þeir

um háttv. 1. þm. Árn. ÍEE) mótmæli jeg.
Það er alls eigi forsætisráðherra, sem er
æðsti maður þingsins, og það ætti þing-
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maðurinn að vita, því það vita allir. að
það er forseti. (EE: Forsadisráðherra er
æðsti maður þings og þjóðar).

Stefán Stefánsson: Hv. 1. þm Revkv.
(JakM) þótti kenna misskilnings hjá mjer,
en svo er alls ekki, og þó jeg sje eigi
bankafróður, þá sje jeg, að hjer er aðeins
um ofureinfalt mál að ræða, sem sje upphæð launanna, er jeg vildi lækka. Um annað hefi jeg eigi rætt. Þar sem frsm. (JakM) taldi ágóðaþóknunina svo mikla. að
eigi væri nema um 1 þús. kr. launahækkun
að ræða sainkværnt frv., þá er þetta mjög
svó villandi og í eðli sínu algerlega rangt.
Þessi ágóðaþóknun fer eingöngu eftir því,
hvernig rekstri bankans er farið árlega;
ágóðaupphæðin hlýtur því að breytast
samkvæmt því, hvort fjárhagur bankans
hlómgast, stendur í stað eða hnignar, og
þótt ágóðahluti til hvers bankastjóra liafi
máske einhverntíma orðið nær 5 þús. kr.,
þá vantar eigi að síður fyrst og fremst 4
þús. kr. upp á þá ákveðnu launahæð eftir
frv. og þess utan alla dýrtíðaruppbót. sea
gert er ráð fvrir, að geti numið 9 þús. kr.
En gagnvart ágóðahluta þeim, sem nú
er, má benda á ástæður Islandsbanka nú
undanfarið. Jeg held því enn fram, að
það sje enginn misskilningur hjá mjer,
að stöður við lslandsbanka sjeu óvissari
en við Landsbankann. Styö jeg þessa skoðun mína aðallega við lögin um Islandsbanka, þar sem heimild hans nær aðeins
til ársins 1933. Það er því enginn nú fær
um að segja, hvemig um þann banka
muni fara eftir þann tíma, þar sem leyfistíminn er þá á enda. Því endurtek jeg það,
að það er alt öðru máli að gegna um stöður við íslandsbanka en Landsbankann.
Þá hneykslaðist sami liáttv. þm. á því,
að jeg teldi launin ákveðin af hluthöfum

bankans, og sagði það vera misskilning hjá
injer. Xú er það ölluin vitanlegt, að fram
til skamms tíma hafa liluthafar Islandsbanka sent hingað sína eigin fulltrúa
þess að mæta á bankaráðsfundum, og livað
er þá eðlilegra og sjálfsagðara en það, að
þeir liafi mestu ráðið um það, hver laun
þeirra eigin starfsmenn fengju, þar sem
af þeirra fje var að mestu að taka ? Mundi
því ekki mega ætla, að eitthvert áframhald
af sömu stefnu gæti enn átt sjer stað, sem
þá komst inn fyrir tilverknað erlendra
hluthafa? Það kann vel að vera, að fylsta
rjettlæti sje í því, að laun manna við
Landsbankann sjeu eigi lægri en við Islandsbanka, eins og háttv. þm. Dala. (BJ)
heldur fram, en sje gengið inn á þá braut
hvað þessi embætti snertir, þá verður erfitt að forsvara gerðir þingsins gagnvart
öðrum starfsmönnum ríkisins. En um þá
hlið málsins hefi jeg ekki rætt og ætla
ekki að gera það eða fara út í neinar
einstakar samlíkingar; jeg held mjer aðeins við það, sem jeg tel vera fullsómasamleg laun, og því getur enginn neitað,
að samkvæmt minni till. eru þau það í
mesta máta. Að ákveða launin hærri er
algert misrjetti gagnvart öðrum okkar
starfsmönnum og langt um efni fram,
ætti jafnt yfir alla að ganga.

Frsm. (Jakob Möller); Það, sem jeg
mundi sagt hafa viðvíkjandi ræðu háttv.
samþm. míns, 2. þm. Revkv. (JB), hefir
þegar verið tekið fram í ræðu háttv. þm.
Dala. (BJ), sem hefir svarað flestu af
því, og þarf jeg því ekki að sinna því
frekar. En jeg vil taka það enn fram, að um
laun bankastjóranna getur enginn ágreiningur verið; þau eru of lág. En háttv. 4.
þm. Reykv. (MJ) vil jeg svara því, að
það gildir alveg það sama um bókara og
78*
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fjehirða eins og bankastjóra. Það verður
að velja til þeirra starfa þá bestu menn,
sem kostur er á, alveg eins og bankastjórana, og launa vel, og þó að laun þeirra
fari upp á móts við laun best launuðu
embætti&'manna, þá sýnir það ekkert annað en það, hve laun opinberra starfsmanna ríkisins eru afskaplega lág. Ef
þessa væri ekki gætt, mundi ekki geta
haldist á hinum færustu mönnum í þessum
stöðum. Laun þau, sem í frv. er fariö
fram á handa þessum starfsmönnum bankans, eru alveg samsvarandi launum starfsbræðra þeirra í Islandsbanka. Aö ööru
leyti get jeg alveg fallist á hugleiðingar
hv. samþm. míns (JB). En munurinn á
aðstöðu starfsmanna bankans og embættismanna ríkisins er sá, að embættismennirnir hafa svo þröngt starfssvið; sjerþekking þeirra er bundin við störf, sem eingöngu ríkið þarf að láta vinna, og þess
gjalda þeir.
Viðvíkjandi ræöu háttv. 1. þm. Eyf.
(StSt) er ekki margt að segja, enda kom
þar fátt nýtt fram. Þar sem hann segir,
aö hluthafar hafi ákveðiö laun bankastjóranna, er þaö eitt hæft í því, að þeir
hafa kosið 3 menn í bankaráðið, sem svo
ræður fram úr þessum málum. En venjulega láta þessir þrár fulltrúar hluthafanna
formann bankaráðsins fara með sín atkv.
Háttv. þm. (StSt) vildi gera lítið úr
ágóöaþóknun bankastjóranna og hjelt því
fram, að hún gæti ekki talist hluti af
launum þeirra. En þóknunin er alls ekki
svo lítil, eins og hún er nú ákveðin. Ef
árságóöi bankans nemur 300000 krónum,
fær hver bankastjóranna 5000 kr., og hjá
jafnstórum banka sem Landsbankanum er
300000 kr. ekki mikill ágóði. Þess er og
aö gæta, að þegar nokkur hluti launa
bankastjóranna er ákveöinn hluti ársgróðans, getur það haft áhrif á það,

hvernig reikningar bankans eru gerðir
upp, og sjá allir, hve óheppilegt það er
Þess vegna held jeg því fram, að sjálí'
sagt sje að hækka heldur launin og fella
niður ágóöaþóknunina; þar er beinlínis
um mikilsvert „princip“-atriöi að ræða.

ATKVGR.
Till. um að slíta umr. samþ. meö 19:3
atkv.
Brtt. 475,a feld meö 15:10 atkv.
— 475,b feld með 14:10 atkv.
Frv. samþ. með 15:6 atkv. og afgr.
til Ed.

Á 50. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 3. umr.
í Nd. (A. 454).
Á 52. fundi í Ed., þriðjudaginn 1. maí,
var frv. tekið til 1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv. og til fjárhagsnefndar með 8 shlj. atkv.

Á 55. fundi í Ed., föstudaginn 4. maí,
var frv. tekið til 2. umr. (A. 454, n.
511).

Frsm. (Karl Einarsson): Jeg ætla ekki
að vera langorður um þetta mál að sinni.
Á þskj. 140, upphaflega frv., sem þetta
frv. er árangurinn af, er gerð ítarleg grein
fyrir málinu.
Sú breyting hefir veriö gerð frá upphaflega frv., að eftir þessu frv. á aðstoð-
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arfjehirðir að fá 500 kr. hærri laun. Mis
talningarfjeð er og hækkað um 1000 kr.
Þessi brtt. var samþ. í hv. Nd. og álitin

rjettmæt.
Þetta frv. er fram komið til að bæta
úr því ósamræmi, sem er á launum bankastjóranna við þessa tvo aðalbanka hjer.
Það er naumast sæmilegt. að ríkið borgi
aöalmönnunum við sinn banka miklu ver
en hlutafjelagsbankinn gerir til sinna
manna. Þó verður enn sá munur eftir,
að sá bankastjórinn, sem kosinn er af
hluthöfum Islandsbanka, fær hærri laun,
auk þess, sem þeir allir fá ágóðahluta.
Jeg fer svo ekki frekar út í þetta að
sinni, en vil aðeins taka fram, að jeg álít,
að ekki sje neitt meiri erill í Islandsbanka en oröinn er í Landsbankanum.
Enda þótt mieira fje væri til meðferöar í
Islandsbanka, þá er það nú líka að jafnast í seinni tíö.
Jeg vil því fyrir hönd nefndarinnar
mælast til þess, að hv. deild samþykki
þetta frv.

Jóhannes Jóhannesson: Jeg vil aðeins
leyfa mjer aö benda á það, að ef þetta
frv. verður samþykt, þá slær Alþingi þar
með því föstu, að laun embættismanna,
eins og þau voru ákveðin 1919, sjeu alt of
lág. Vænti jeg því, að ekki veröi langt að
bíða, að þetta verði lagfært.
Guðmundur Ólafsson: Jeg get ekki
veriö sammála háttv. sáðasta ræðumanni
(JóhJóh). Laun bankastjóra get jeg alls
ekki miðaö við laun embættismanna alment nje sjeð, að þau eigi að vera í samræmi viö þau. Svo hefir ekki heldur verið, og því til sönnunar vil jeg benda á
þau eftirlaun, sem fráfarnir bankastjórar
hafa nú, samanborið við eftirlaun annara
embættismanna.

Jóhajmes Jóhannesson: Jeg vil benda
á það, að ríkisstjórnin skipar bankastjóra
Landsbankans, eins og hún t. d. skipar háskólakennara. Staða þeirra er því trygg.
Þeir halda henni, nema þá, að þeim sje
vikiö frá af sjerstökum ástæðum. Um Islandsbanka gildir annað, því að staða
bankastjóranna þar hefir verið samningsbundin til ákveðins tíma. Þeim má því
ávalt vísa burtu, þegar sá tími er liðinn.
Landsbankastjórastöðumar eru þvá í samræmi við önnur embætti, og álít jeg því,
að þingið slái föstu við samþykt þessa
frv., að laun annara embættismanna sjeu
alt of lág. Jeg er ekki á móti þessari hækkun á launum bankastjóranna ■ aðeins finst
mjer, að þingið ætti þá líka að gera betur
við aöra embættismenn ríkisins og skuldbindi sig til þess með samþykt þessa frv.

Frsm. (Karl Einarsson): Jeg stend ekki
upp til að vekja deilur.
Það er rjett, að banka.stjórarnir eru embættismenn ríkisins. En það er samt ekki
hægt aö bera þá saman viö allan þorra
embættismanna. Embættismönnum þessa
lands, að undanteknum hæstarjettardómurunum, er alls ekki bannað að vinna að
ýmsu öðru, enda gera þeir það margir.
Bankastjórarnir hafa eflaust nóg um að
hugsa og nógar áhvggjur, þó þeir þurfi
ekki að bera kvíðboga fyrir efnalegri afkomu sinni.
Jeg hefi áður sagt, að laun embættismanna væru alt of lág. Sjerstaklega voru
þau það þó á árabilinu 1916—1919, því
þá voru launin miðuð við hið lága verö
sem áður var á öllum nauðsynjum. Og sú
litla dýrtíðaruppbót, sem þá var veitt,
náði skamt til að bæta upp þá dýrtíð, sem
þá var orðin. Er það ekki satman berandi.
Á þeim árum mistu margir embættismenn enn fremur tekjur, sem þeir höfðu
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áður liaft; t. d. var svo liáttað skipagöng
um þá, að embættismenn mistu nær því
allar aukatekjur af þeim. Hjer er sjerstaklcga átt við bæjarfógeta og sýslumenn.
sem urðu mjög hart úti í þessu efni. Jeg sje
þó ekki, að hægt sje að bera laun bankastjóranna saman við laun annara starfsmanna ríkisins, nema þá væri hæstarjettardómaianna, og má vera, að laun þeirra
sjeu líka of lág. Þeim er þó aðeins bannað að sitja á þingi, en bankastjórum er
bönnuð öll önnur vinna. Enda er þetta
mikil ábyrgðarstaða, og þarf því að vera
vel launuð.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 : 3 atkv.
2. —3. gr. samþ. með 11: 1 atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 :1 atkv.

A 56. fundi í Ed., laugardaginn 5. maí,
a*yar frv. tekið til 3. umr. (A. 454).
Of skamt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði leyfð og samþ. í e. ldj.

Jónas Jónsson: Jeg vil leyfa mjer að
fara nokkrum orðum um frv. þetta áður
en það verður afgreitt frá þinginu.
Það eina í því, sem skiftir nokkru máli.
eiu laun bankastjóranna, og það kom
fram hjá einum háttv. þm. hjer í gær,
að honum þivtti luvkkun launanna nokkuð
mikil. Jeg get vel játað það, og jeg myndi
ckki greiða atkvæði með þessari lnvkknn.
ef ekki væru sjerstakar ástæður fvrir
hendi. Eins og kunnugt er, hefir íslandsbanki borgað bankastjórum sínum miklu
hærri laun en bankastjórum Landsbankans hafa verið borguð. Hafa laun fslandsbankastjóranna stundum orðiö alt að 80

þús. krónur á ári. A þessu hefir nú orðið
breyting, er hinir tveir þjóðskipuðu bankastjórar komu inn í bankann. En eigi að
síður hafa þeim verið ákveðin töluvert
hærri laun en bankastjórum Landsbankans. Jeg get ekki sjeð. að hægt sje eða
nein sanngirni sje í því að greiða bankastjórum Landsbankans lægri laun en hinum þjóðskipuðu bankastjórum íslandsbanka, og greiði jeg því atkvæði með þessari launahækkun. En jcg tek það fram,
að atkvæði mitt fellur með frv. af því,
að búið cr að ákveða bankastjórum íslandsbanka svona há laun.

Jóhaunes Jóhannesson: Jeg sagði í
gær, að ef frv. þetta næði fram að ganga,
þá fivlist í því viðurkenning um, að laun
embættismanna samkvæmt launalögunum
frá 1919 væru of lág. Því að bankastjórar
Landsbankans eru starfsmenn þjóðarinnar, engu síður en t. d. hæstarjettardómarar, ráðherrar og prófessorar háskólans.
Xú eru sainkvæmt frv. þessu bankastjóriiniini ætluð 15 þús. króna föst laun, en
ráðherrainii ogdómstjóri hæ.'.tarjettar hafn
ekki nema 10 þús. og meðdómendur í
hæstarjetti ekki nema 8 þús. En jeg verð
nú að líta svo á, að störf þessara manna,
t. d. hæstarjettaidómaranna og ráðherr
anna, sjeu engu þýðingarminni en störf
bankastjóranna. Liggur því í augum uppi.
að þetta þarf aö samrýma. því að launakjör Landsbankastjóranna þarf að miða
við laun annara embivttismanna ríkisins,
cn ckki við laun bankastjóra íslandsbank.i,
því að þeir eru aöeins ráðnir til ákveðins
stutts tíma, og nú t. d. eru tveir settir og
einn ráðinn til 5 ára; er hann búinn a',i
vera tvö ár af þeim tíma, og á því aðeins
eftir þrjú. Eru þessar stöður því alls ekki
sainbiviilegar við hinar föstu stöður Landsbankast jóranna.
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En eins og jeg liefi tekið fram áður. tel
jeg þessi 15 þús. króna laun Landsbankastjóranna alls ekkert of há, eins og gildi
peninga er nú og út lítur fyrir, að það
verði í framtíðinni; síður en svo, heldur einungis hitt, að laun annara embættismanna
ríkisins sjeu of lág, og þeir, sem greiða atkv.
með þessu frv., skvlda sjálfa sig til þess
að vera með samsvarandi hækkun á launum annara starfsmanna ríkisins.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil einungis lýsa því yfir, að jeg er með þessu
frv. En hins vtegar lít jeg svo á, að með
samþykt frv. þessa sje fengin viðurkenning þingsins fyrir því, að laun þau, er
bankaráðið ákvað bankastjórum Islandsbanka, hafi ekki verið of há. Því að vitanlega var þingið ekkert bundið við það,
sem bankaráð íslandsbanka gerði, og ef
því heföi þótt launin þar of há, þá hefði
það ekki átt aö fara inn á sömu brautina.
Jeg þakka því fvrir þessa viðurkenningu.

Frsm. (Kaxl Einarsson): Jeg vil aðeins mótmæla því. að rjett sje að bera
laun bankastjóra Landsbankans saman við
laun allra annara embættismanna ríkisins.
því að engum nema þeim og hæstarjettardómurunum er bannað að hafa önnur
störf á hendi. og þó, að því er Inestarjettardómarana snertir. ekki að öllu leyti. en
hins vegar finst mjer illa viðeigandi. að
þeir þurfi eða aúlast sje til aS þeir þurfi
að sinna öðrum stöifum, og eru þeir því
helst sambærilegir við bankastjórana í
þessu tilliti. Sömuleiðis er ekki rjett að
bera laun þeirra saman við laun Islandsbankastjóranna, því að þeir hafa haf
ágóðahluta af tekjum bankans. svo ao
laun þeirra hafa stundum orðið alt að
80 þús. kr. (SE: Sú tíð er liðin). Já, en

hún getur komið aftur. En það liefir ekki
þótt rjett að láta bankastjóra Landsbankans hafa þennan ágóðahluta, enda revnst
illa annarsstaðar um ríkisbanka. Að öðru
levti viðurkenni jeg fúslega, að laun embættis- og starfsmanna ríkisins sjeu og
hafi um mörg ár verið of lág.

Jónas Jónsson: Jeg hefi nú skýrt afstöðu mína til þessa máls, að jeg tel það
síst af öllu traustsvfirlýsingu til bankaráðsins nje annara manna. sem að Islandsbanka standa. Jeg vildi aðeins taka
það fram, að eftir að hæstv. landsstjórn
hefir samið við suma af bankastjórum
landsins um hærri laun en við aðra, þá hefir
hún skapað það fordæmi, að ekki er hægt
að gjalda öðrum hliðstæðum starfsmönnum minna. En hvernig landsstjórnin verður dæmd fvrir afskifti sín af Islandsbanka, fer vitanlega nokkuð eftir því,
hvernig bankastjórnirnar reynast. Teldi
jeg það mjög óheppilegt, ef bankastjórar
Landsbankans freistuðust til þess að sækja
eftir bankastjórastöðu í einhverjum prívatbanka, sakir hærri launa, sem þeim vrðu
þar boðin.
Forsætisráðherra (SE): Það er skrítið,
að háttv. 5. landsk. þm. (JJ) skuli segja.
að jeg blandi málunum saman. Það var
einmitt liann sjálfur. sem gerði það. Það
nær auövitað engri átt, að Alþingi sje
bundið við, hvernig laun í prívatbanka
eru- ákveðin, sem jafnan eru hærri en í
þjóðbönkum. Laun sumra bankastjóranna
við Islandsbanka voru áður 20 þús. kr. og
með dýrtíðaruppbót 40 þús. kr„ og auk
þess ,,tantieme“. En nú hafa þau verið
ákveðin 15 þúsund krónur. með dýrtíðaruppbót af öllum launum eftir verðstuðli
þeim. sem dýrtíðaruppbót embættismanna
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er reiknað eftir. Hæstu launin hafa þá lækkað um 16 þús. kr. Ágóðahlutann mætti
auðvitað leggja niður, ef það væri samrýmanlegt við reglugerð bankans, sem jeg
er í nokkrum vafa um, en þetta má enn
taka til fullrar athugunar, því enn er
ekki búið að skipa bankastjórana.

Frsm. (Karl Einarsson): Jeg vil skýrt
taka það fram, af því að nokkurs misskilnings hefir gætt á því atriði hjá sumum háttv. þm., að bankastjórar íslandsbanka hafa hærri laun en bankastjórar
Landsbankans, þó að frv. verði samþykt.

Forsætisráðherra (SE): Þetta er ekki
alveg rjett hjá hv. þm. Vestm. (KE), því
að ef ágóðahlutinn væri feldur burt, yrðu
launin jöfn. En ástæðan til, að ágóðahlutanum var haldið, var reglugerðin, en
ef það væri talið samrýmanlegt við reglugerðina, þá mætti enn ráða. bót á þessu,
en eitt er að minsta kosti víst, að þab
mætti og ætti að breyta reglugerðinni og
reyna að minsta kosti að takmarka ágóðahlutann.
Jeg segi þetta hreint ekki til að mæla á
móti frv., þvert á móti er jeg því fylgjandi og mun greiða atkv. með því.

Jón Magnússon: Þessi samanburður á
launum bankastjóranna er ekki rjettur,
ekki einu sinni hjá hæstv. forsrh. (SE),
sem ætti að vera manna kunnugastur þessum málum. Eins og áður hefir verið sagt
hjer frá, voru föst laun Eggerts Claessens
ákveðin 20 þús. kr. Það var það hæsta
En dýrtíðaruppbótin hefir algerlega verið og er á valdi bankaráðsins fyrir hvert
ár fvrir sig. Því getur vel farið svo, að
dýrtíðaruppbótin verði feld niður. En af
því leiðir aftur, að komið getur til mála.
að laun bankastjóra Landsbankans verði

í

hærri en hinna. Hvað snertir ágóðahlutann, þá kom till. frá nefnd um að fella
hann niður, en hafa launin aftur hærri.
í nefnd þessari var hæstarjettardómari
Lárus H. Bjarnason og jeg ásamt þriðja
manni. Við, Lárus II. Bjarnason og jeg,
vorum sammála um þetta, en hinn briðji
maður vildi ekki fallast á það, og aðalfundur bankans ekki heldur, er þangað
kom.
Annars skal jeg ekkert annað um málið tala, en verð þó að taka undir það með
hv. þm. Seyðf. (JóhJóh), að samanburður
á ríkisbanka og einkabanka er ekki rjettur, því að yfirleitt hafa þjóðhankastjórar
lægri laun en bankastjórar við einkabanka,
sem eru í miklu óvissarj stöðum. Til dæmis
hafa bankastjórar við þjóðbankann í
Kaupmannahöfn haft miklu lægri laun en
þeir. sem eru við liina stærri einkabanka.
Það er mikill munnr, hvort bankastjórarnir eru sem fastir embættismenn og
eiga ekki á hættu að missa stöðuna þá og
þegar, og a*tti það fyllilega að vega upp á
móti launamismuninum.

Forsætisráðherra (SE): Það er alveg
rjett hjá hv. 4. landsk. þm. (JM), að
dýrtíðaruppbótin var áður ákveðin a"
bankaráðinu jafnóðum, svo að launaviðbótin var nokkuð óviss frá á'. i til árs. Ea
jeg miðaði við dýrtíðaruppbótina eins og
hún var ákveðin áður en breytingin varð
í bankanum á hæstu laununum.
ATKVGR
Frv. samþ. með 9:3 atkv. og afgr. sem
Z ö <7 f r á Alþin g i.
(Sjá A. 566).
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26. Atkvæðagreiðsla fjarstaddra manna við alþingiskosningar.
A 17. fundi í Ncl., laugardaginn 10.
mai s, var útbýtt:
Frumvarpi til iaga um breijting á lögiim nr. 47, 30. nóv. 4914 [Atkvœðagreiðsla
fjarstaddra manna við alþingiskosningar]
(þmfrv., A. 881.

A 18. fundi í Nd., mánudaginn 12. mars,
var frv. tekið til. 1. umr.

Flm. (Bjarni Jónsson): Háttv. þingmenn munu sjá, að eigi þarf önnur meðmæli með þessu frv. en þau, er jeg gat
um áöur í sambandi við frv. á þskj. 87.
Þetta er aðeins önnur hlið á sama hlut.
Vjer viljum alls eigi hlíta því, aö örvasa
mönnum af aldri eða sjúkum gefist eigi
kostur á að kjósa menn til þingfarar, og
láta þá missa þannig af rjettindum. er
löggjafinn hefir veitt þeim. Komið hefir
fyrir hjer í Reykjavík, aS mönnum hefir
eigi veist kostur á að kjósa af þessum
orsökum, þrátt fyrir hjálp bifreiðanna,
og má þá nærri geta, hvernig vera muni í
sveitum, þar sem víða er margra klukkustunda ferS til kjörstaðar, og er gamalmennum þá oft torfært eða ókleift með
öllu að nevta þessa rjettar síns. þótt
fegnir vildu. Get jeg nefnt sem dæmi, að
síðast er jeg var kosinn, var á næsta bæ
viS kjörstaS kona ein áttræð að aldri, sú er
jafnan hafði mjer fylgi veitt við kosningar, og vildi hún nú enn svo gera, en mátti
eigi fyrir elli sakir komast þessa bæjarleiS. VarS hún þar af rjettinum, en jeg
af atkvæðinu, og kom þó eigi að sök í
það sinn. Er þetta aðeins eitt dæmi. en
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

hver af háttv. þm.' mun þekkja mörg slík.
Auk þess, sem jeg gat um í hinni fyrri
ræSu minni um skyldu þings og stjórnar
til þess að gera öllum kjósendum jafnt
undir höfði, má og hjer minna á það, að
margir hinna hrumu, gömlu manna hafa
áður veriS sveitarfrömuðir, og ef til vill
þingskörungar, en fá nú eigi kosið, sökum skorts á þessu ákvæði. Hygg jeg, að
mörguni háttv. þingmanninum, er nú situr hjer. þætti ilt til þess að vita, ef síðar
færi svo, aS hann kæmist eigi á kjörstað
sökum elli eða sjúkleika, og svo stæði á,
að riSið gæti á atkvæði hans, hvort vitur
maður og góður yrSi kjörinn eða óvitur
og háskasamlegur. Þarf jeg eigi lengur að
brýna þetta fyiir hv. þm. Munu þeir
vilja, eigi síður en jeg, veita kjósendum
sínum færi á að neyta rjettar þess, er
löggjafinn liefir veitt þeim. Æski jeg
þess, að frv. gangi til 2. umr. og til allsherjamefndar.
ATKVGR.

Frv. vísaS til 2. umr. með 21 shlj. atkv.
og til allsherjarnefndar með 21 shlj. atkv.

Á 29. fundi í Nd., mánudaginn 26.
mars, var frv. tekiS til 2. umr. (A. 88,
n. 189).

Frsm. (Gunnar Sigurðsson): Jeg skal
fvrst í stuttu máli snúa mjer að formi
frv. og tek það fram, að brtt. nefndarinnar hafa umsteypt frv. aS formi til.
Samkvæmt tillögum nefndarinnar verða
greinar frv. 5, en voru í frv. 2. Getur hv.
deild trevst því, að breytingarnar eru
rjett feldar inn í lögin og vel athugaSar
af nefndinni. Jeg hefi og borið þær und79
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ir hv. flm. (BJ), og hefír hann ekki nema
gott eitt um þœr að segja.
Sný jeg mjer þ4 að efnishlið málsins.
Xefndin var öll sammála um það, að ranglátt væri að meina mönnum að greiða atkvæði sökum atvika, sem þeim væru ósjálfráð, eins og t. d. á sjer stað um elli og
vanheil.su. Um sönnunina fyrir slíkum forföllum reyndist nefndinni erfiðara að
koma sjer saman. Varð þó úr, að krafist
skyldi læknisvottorðs í kaupstöðuin og
vottorðs læknis eða hreppstjóra annaisstaðar. Jeg fyrir mitt leyti liefði sætt mig
við ,.vitni tveggja valinkunnra manna‘‘.
því það er vitanlegt, að oft getur veiið erfitt að ná til læknis eða hreppstjóra
En hins vegar þótti mjer ekki ástæða til
þess að kljúfa nefndina fyrir þessar sakir;
er meira vert um það, að frv. verður að
teljast allmikil rjettarbót frá því. sem
nú er.
Oss þótti rjettara, að lögin öðluðust
gildi jægar í stað. Er með því trygt, að
þau komi til greina við næstu kosningar,
eins og jeg býst við, að hafi verið tilíetlun hv. flm. Meira finn jcg ekki ástæðu
til að taka fram að sinni.

Bjarni Jcnsson: Það var rjett hermt. að
jeg er þakklátur nefndinni fvrir að laga
frv. Jeg hafði. eins og jeg gat um áður.
ekki na*gan tíma til athugunar og undirbúnings fiv.. og tel jeg breytingarnar rjett
feldar inn í lögin. Munurinn á frv. mínu
og brtt. nefndarinnar er raunar ekki mikill, og tel jeg mig góðu bættan, ef frv.
gengur fram eins og það er nú. Þó hefði
jeg óskað, að mönnum hefði verið gert
Ijettara fyrir með að sanna forföll sín.
Ætti það ekki að koma að sök, eins og
hjer cr háttað í sveitum. þó húsfrcvjur
eða húsbændur mættu gefa gömlum mönnum eða lasburða á heimili sínu vottorð,

slík sem þessi. Vil jeg þó ekki gera þetta
að kappsmáli og tel sæmilega rjettarbót að
frv. eins og það er nú. En jeg á bágt
með að þola, að nokkur bönd sjeu á rjettinum, og hefði því heldur kosið, að minkaðai væru hömlurnar á því, að menn
fái notið hans, heldur en auknar.
Þá vil jeg minnast á það, að mjer finst
enn þá vanta ákvæði í frv. um bæi, sem
svo er í sveit komið, að mönnum þar er
ekki kleift að sækja kjörfund. En svo er
um ýmsa staði, t. d. ýmsár eyjar í Breiðafirði, sem mjer er vel kunnugt um. Er
oft erfitt að manna bát til að sækja kjörfund og liafa þó nóg fólk heinia fyrir til allrar búsgæslu. Þar sem svo er háttað, vil
jeg, að fólk fái að kjósa heima. Má búa
svo um þetta, að hættulaust verði. Mun
jeg bera þetta undir nefndina og vona,
að hún taki það til íhugunar.

Sveinn Ólafsson: Jeg tek undir það
með hv. flm. frv. (BJ), að nijer finst
nefndin hafi gengið fulllangt í því að
þrengja skilyrðin fyrir því. að menn fái
notið kosningarrjettar síns. Flm. geiir
ráð fyrir vottorði tveggja skilríkra manna,
en ni’fndin krefst vottorðs hreppstjóra.
Jeg fæ ekki sjeð, að með því væri fengin
meiri trygging fyrii áreiöanleik forfallanna. Þar á ofan er mönnum gert erfiðara fyrir. því oft gctur verið lingt til
lireppstjóra og ekki altaf lilaupið að því
að ná tiÞ lians. Auk þess má gera ráð
fvrir, að flest þessara vottorða verði gefin á kjörfundardegi, en þá mundi lireppstjórinn í flestum tilfellum vera staddur á
kjörstað og störfum háður. Gæti liann þá
ekki gefið vottorð eftir sjón og raun, og
er lijer því tekið annari hendi það, sem
veitt er með hinni. Því finst mjer rjettast, fyrst verið er að reyna að gefa öllum
kjósendum tækifæri til að neyta kosningar-
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rjettar síns, að binda þetta ekki þrengri
skilyrðum, en halda sjer við ákvæðið í
frv. flm. Mun jeg koma með brtt. í þá
átt til 3. umr.

Prsm. (Gunnar Sigurðsson): Jeg tel
sjálfsagt, að nefndinni finnist ljúft að
taka til athugunar það, sem háttv. flm.
tók fram síðast í íæðu sinni. Hvað viðvíkur ummælum hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ),
þá á jeg illa aðstöðu til að svara honum,
því í rauninni er jeg honum að miklu
leyti sammála. En fyrir nefndinni vakti
það, að ,.agitationin“ gæti gengið of
langt. ef aðhvlst væri ákvæðið í frv.. og
vildi hún hamla því, að heimildin yrði
vopn í höndum vottorðsgjafa til ósæmilegrar atkvæðasmölunar. Mætti þá svo
fara, að hinir svokölluðu valinkunnu menn
yrðu miður valinkunnir.

ATKVGR.
Brtt. 189,1 (ný 1. gr.) samþ. með 16
shlj. atkv.
— 189,11 (3 nýjar gr., verða 2.—4.
gr.) samþ. með 19 shlj. atkv.
— 189,111 (ný 2. gr., verður 5. gr.)
samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 21 shlj atkv.

Á 32. fundi í Nd., þriðjudaginn 3.
apríl. var frv. tekið til 3. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 34. fundi í Nd„ fimtudaginn 5.
apríl, var frv. aftur tekið til 3. u m r.
(A. 224, 237, 239, 276).

Frsm. (Gunnar Sigurðsson): Jeg sje
Jón Baldvinsson: Það eru aðeins örfá
orð viðvíkjandi kosningu þeirra manna.
sem ekki eru á heimilum sínum. þegar
kosning fer fram. Lögin hafa verið skilin
svo hjer í Reykjavík, að þeir mættu, t. d.
áður en þeir legðu út á sjó, fara til lurjarfógeta og kjósa þar, en því aðeins, að
þeir sjálfir gætu skrifað. En t. d. veikir
menn og blindir geta þetta ekki. Mjer
finst því vert að athuga. á hvern hátt því
verði best fyrir komið. að fólk, sem svo
er ástatt um, geti notið kosningarrjettar
síns, og hvort ekki væri rjett að setja
ákvæði í lögin um það, að þeim væri
heimilt að láta annan kjósa fyrir sig. Má
vel vera, að án slíks ákvæðis komi sú
rjettarbót, sem ætlast er til, að fáist með
þessum breytingum á kosningalögunum.
Vil jeg leyfa mjer að skjóta þessu til nefnd-

arinnar.

ekki ástæðu til að lengja umræður um
þetta mál. Brtt. allshn. við þetta frv. er
á þskj. 239, og felur hún í sjer það, sem
nefndinni þótti rjett að bæta.við frv.
Hvað snertir brtt. á þskj. 237, þá lýsti
nef'ndin því yfir við 2. umr„ að hún væri
henni mótfallin og vildi ekki frekari breytingar á frv. Þó að jeg gæti fyrir mitt
leyti felt mig við brtt., vildi jeg ekki
kljúfa nefndina, en tel ekkert í liættu,
þó að hún verði samþykt.

Sveinn Ólafsson: Mjer kom það á óvart,
að háttv. allsherjarnefnd skyhli hafa svo
mikið á móti till. minni á þskj. 237, úr
því að hún vill gefa þeim, sem ekki geta
sótt kiörfund, rjett til að kjósa. Mig furðar á því, að hún skuli ekki vilja veita
þeim rjett til að sanna forföll eða sjúkleika með vottorði tveggja skilríkra manna,
79*

1255

Lagafrumvörp samþykt.

1256

Atkvæðagreiðsla fjarstaddra manna við alþingiskosningar.

Prsrn. (Gunnar Sigurðsson): Jeg var
þótt e5a þegar þeir ná ekki í vottorð frá
hreppstjóra eða lækni; og sjálfsagt er, að einmitt að biðja um orðið, til þess að
þeir fái að neyta atkvœðis síns, að fengn- leiðrjetta aths. háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ), þegar háitv. samnefndarmaður minn
um vottorðum þeirra.
Mjer er vel kunnugt um, að það er tMG) stóð á fætur. Jeg er samþvkkur
víða í sveitum svo erfitt að ná til þessara honum í því, að þaS getur ekki komið til
manna, að oft má heita frágangssök, og mála að ganga inn á till. háttv. 1. þm.
trúi jeg því ekki fvrri en jeg tek á því, að S.-M.
hv. deildarmenn vilji meina kjósendum
Jón Baldvinsson: Jeg gat um það við
að neyta atkvæðisrjettar með þeim skilyrðum, sem till. mín setur, heldur láti 2. umr. þessa máls, — sem gengur út á að
hana fljóta með 1. gr. frv. Tel jeg þetta leyfa mönnum, sem ekki komast á kjörfvrirkomulag, sem brtt. greinir, allsendis stað til kosninga, að neyta atkva'öisrjettnauSsynlegt og um leið fult eins tryggi- ar síns, — að ástæða væri til að koma
legt um söníiun forfallanna sem vottorð fram með brtt. við frv. Ef setja á nú
hreppstjóra eða læknis, sem oft mundu lög um þetta efni, finst mjer vanta í þau
verða að gefa vottorð eftir sögusögn ann- eitt þýðingarmikiS ákvæði. Jeg hefi því
ara. eða synja um þau.
samið brtt., sem er á leiðinni inn í þingÞá er í öðrum lið brtt. minnar farið salinn. Ilún gengur út á að levfa mönnfram á breytingu á 5. gr„ í þá átt að fyr- um að fá sjer aðstoð til að kjósa, sem
ir „1.—5. gr.“ komi: 1.—3. gr. Er það ekki eru sjálfir færir til þess sökum sjónvegna þess, að 5. gr. getur aldrei o/ðið depru, veikinda o. s. frv. ÞaS er oft svo,
feld inn í aðallögin og á þar eigi heima. að slíkir menn geta ekki nevtt atkvæðis
Ilefir nefndin líklega ekki athugað þetta. síns og merkt kjörseðil án aðstoðar, og
veiður því að koma í veg fvrir rjettindaMstgnús Guðmundsson: Jeg hjelt, að tap af þessum ástæðum.
háttv. frsm. (GunnS) mundi leiðrjetta
I kosningalögunum frá 1915 er gert ráð
það, sem háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) sagði fyrir, að kjósendur, sem ekki geta greitt
síðast. Það er misskilningur hjá honum, að atkvæði vegna sjónleysis eða annarar lík5. gr. verði ekki feld inn í aðallögin, því amsbilunar, fái aðstoð til að merkja kjörað í þessari gr. er fyrirsögn frv. Síðustu seðilinn hjá einhverjum úr kjörstjórninni,
brtt. nefndarinnar verður því að sam- sem hann tilnefnir. En með frv. þessu er
þvkkja. Má því eigi taka til greina t:ll. þessum mönnum meinað að neyta kosnhv. 1. þm. S.-M. í þessu efni. Annars ætla ingarrjettar síns, nema þeir komist á kjörjeg ekki að blanda mjer inn í framsöguna. staS. Og er þó mikil ástæða til að ætla,
Jeg geri ráð fvrir, að þessir valinkunnu að þetta frv. sje meint sem rjettarbót
og skilríku menn, sem brtt. á þskj. 237 fyrir slíka menn, sjerstaklega til sveita,
nefnir, geti verið kosningasmalar, og verði þar sem erfitt er um ferðalög; kemur
hún samþvkt, geti þeir t. d. hjer í Revkja- þetta því ekki að gagni, nema úr sje bætt.
vík farið hús úr húsi og gefið kjósendum Og brtt. mín fer einmitt fram -á það, aS
vottorS. Þetta get jeg ekki talið rjett. og þeim mönnum, sem er svo ástatt fyrir,
er því mótfallinn þessari brtt,
verði gefinn kostur á að láta aSra kjósa
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fyrir sig. Verði þessi heimild ekki veitt,
koma rjettindin, sem lögin veita, ekki að
hálfu gagni. En á því er minni brtt. ætlaS að ráða bót.
Háttv. 1. þm. Skagf. (MG) talaði iim
þáð, að ef ákvæði eins og það, sem brtt.
hv. þm. S.-M. (SvÓ) fer frarn á, verði
samþykt, mundu „agitatorar“ nota sjer
það. Tók hann Reykjavák sjerstaklega til.
Jeg býst nú við, að flokkarnir muni nokkuð „kontrollera“ hvern annan, svo jeg
verð að telja þá mótbáru ekki sjerlega
veigamikla.
Jeg er að vona, að mín brtt. sje nú á
leiðinni ifln í-deildina, og er hún svo einföld og óbrotin, að háttv. þm. ætti ekki
að verða skotaskuld úr því að átta sig á
komi, þó tími sje stuttur til stefnu, og
vona jeg, að þeir sjái, að hún er nauðsynleg rjettarbót, til að frv. komi að fullu
gagni. Jeg hefi sett það ákvæði, að kjósendur tilnefni sjálfir menn til að kjósa
fyrir sig, og sjeu þeir bundnir þagnarheiti. Ákvæðin eru samhljóða þeim, sem
eru í núgildandi kosningalögum um það,
þcgar menn þurfa aðstoðar á kjörstaðnum.

Forseti (BSv): Útbýtt hefir verið brtt.
frá hv. 2. þm. Reykv. (JB), á þskj. 276,
og þarf að leita afbrigða frá þingsköpum
til þess að hún geti komið til umr. og
atkvgr.
ATKVGR.

Afbrigði um brtt. 276 leyfð og samþ.
í e. hlj.
Frsm. (Gunnar Sigurðsson): Jeg get
auðvitað ekki sagt neitt um þessa brtt.
fyrir hönd nefndarinnar. En við lauslega
yfirferð sje jeg ekki betur en hún sje
í samræmi við kosningalögin, þar sem þau
gera ráð fyrir aðstoð við kosningu á kjör-

stað, og sje jeg ekki ástæðu til að vera
móti henni. Sjeu einhverjir formgallar á
henni, þá býst jeg við, að Ed.-nefndin
bæti úr þeim.
Lárus Helgason: Jeg verð að segja, að
mjer kemur það á óvart, ef fyrri liður
brtt. á þskj. 237 nær ekki fram að ganga,
þar sem það er sýnilegt, að án þess nær
frv. sjálft ekki tilgangi sínum. Það er
öllum kunnugt, að >í strjálbygðum sveitum er oft mjög erfitt, ef ekki ógemingur,
að ná til læknis eða hreppstjóra, og mönnum er að minsta kosti gert svo erfitt fyrir
með þessu, að óhæfilegt virðist að halda
því til streitu. Og í fljótu bragði sje jeg
ekki, ef brtt. á þskj. 276 nær fram að
ganga, að rjett sje þá að fella niður
brtt. á þskj. 237. Annars geri jeg ráð
fyrir, að jeg haldi mjer eindregið við
frv., að viðbættum brtt. á þskj. 237, og
vænti þess, að hv. deild geri hið sama.

Jón Þorláksson: Jeg held það sje misskilningur hjá hv. þm. V.-Sk. (LH), að
svo erfitt sje að ná í vottorð hreppstjóra
eða læknis, sem hann heldur. Það er nefnilega ekki ætlunin, að hreppstjórar geri
skoðun á sjúklingum og gefi þeim síðan
vottorð, bygt á skoðuninni, á líkan hátt
og læknar, heldur fari þeir eftir upplýsingum, sem þeim sýnist næg ástæða til
að taka gildar. Þeim, sem forfaUaðir væru
og lieima sætu, ætti þá að nægja að koma
boðum og fullnægjandi skilríkjum til
hreppstjóra, en hann mundi í flestum tilfellum vera þá á kjörstað, en þangað eiga
menn af flestum bæjum erindix á kjörfundardaginn. Er mönnum þannig gert
tiltölulega ljett fyrir. En væru brtt. samþvktar, gæti svo farið, að menn misbeittu
aðstöðu sinni í kosningunum. Verð jeg
því að álíta óheppilegt að fara lengra í
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frá hreppstjóra eða trygging sje fengin
fyrir því. Þaö er engan veginn auðhlaupið altaf að vottorðum þessum, síst þar,
sem lítt fær vötn, sjór eða líkar torfærur
Jón Baldvinsson: Jeg vil aðeins taka
liggja á milli kjósanda og kjörstaðar, eða
það fram, að það er ekki rjett lijá liáttv.
þá óveður aftrar, eins og oft getur kornið
þm. V.-Sk. (LH), ef liann heldur, að mín
fyrir. Bitt. á þskj. 276 er jeg samþykkur.
brtt. fari í bága við brtt. hv. 1. þm. S.Húu er hliðstæð ákvæðum kosningalag51. (SvO) eða skaöi hana á nokkurn liátt.
anna almennu, um aðstoð viö blinda eða
Það ætti að vera nokkurn veginn augsjóndapra menn. Finst mjer undarlegt,
ljóst, að þær geta báðar farið saman. En
að þeir menn, sem vilja gera sjúkum
út af ummælum háttv. samþm. míns (Jmönnum ljettara fvrir að greiða atkvæði,
Þ) vildi jeg geta þess, hvort mönnum liaíi^
skuli setja sig á móti þeirri brtt.
skilist svo, aö kosningar mættu aðeins fara
Til svars gegn því, sem liáttv. 1. þn.
fram á kjördegi. Þetta er misskilningur,
Skagf. (5IG) sagði um atkvæðasmölun i
því í lögum þeim, sem hjer er farið fram
sambandi við mína brtt. vildi jeg minna
á að brevta, er mönnum heimilað að byrja
á það, að ekki er loku fyrir það skotið, aö
strax að kjósa, þegar framboðsfrestur er
hreppstjórar geti líka verið „agitatorar“,
iitrunninn.
og þarf eigi langt um það að leita. JafnÚt af því, sem hv. samþm. minn (JÞ)
sagði, að kjósendur ættu kost á því að vel sömu söguna má segja xun læknana, og
kjósa heima, vil jeg geta þess, að lijer hef- dettur mjer ekki í hug að áfellast þá fyrir
ir bæjarfógeti ekki leyft þeim mönnum það. En auðvitað verða vottorðsgefendur
að vera ábyggilegii og samviskusamir
að kjósa, sem ekki hafa sjálfir getað það.
menn, og adti kjörstjórn liver að geta metOg því er ákvæðið í lntt. minni nauðsynið áreiðanleik þeirra.
leg umbót frá því, sem mi er.
þessu efni en frv., og vona, að liv. deild
leggist á móti brtt.

Jón Þorláksson: Það er misskilningur
hjá háttv. 1. þm. S.-5I. (SvÓ), að nokkað hv. 3. þm. Reykv. (JÞ) hafi skilið uð standi um það í frv. eða brtt. nefhdþað, sem hjer er um að ræða. öðruvísi en arinnar. að ekkert þýði fyrir kjósendur
alment er gert, hafi á því „reikningsleg- að senda atkvæði sín af stað, nema vottan“ skilning; og mig furðar á því, að orð fylgi. Það eru engin ákvæði um það,
hann, sem kunnur er staðháttum til að hvoittveggja skuli vera í sama umsveita, skuli ekki sjá, að eins og frv. er slagi. Það ætti því að vera nægilegt, að
nú, er mönnum, sem forfallaðir eru. meinað skilríki væru látin fylgja og hreppstjóri
að neyta kosningarrjettar síns, nemaþeirnái gæfi svo vottorðin á kjördegi. Það þarf
til læknis eða hreppstjóra. Hann taldi auð- ekki að tala um kunnugleika eða ókunnvelt að komaboðumtilhreppstjórakjörfund- ugleika í sveitum í þessu sambandi. Það
ardaginn, en þar er því að svara, að þann er vitanlegt, að á kjördegi eru svo margdag er hreppstjórinn einmitt mest hlaðinn ar ferðir til kjörstaðarins, að það ætti
störfum og teptastur, en hins vegar þýð- ekki að vera neinn ógemingur eða tilingarlaust fvrir kjósendur að senda ai
finnanleg óþægindi við að koma þangað
kvæði sín, nema vottorð sje áður komið boðum eða brjefum.
Sveinn Ólafsson: Jeg er ekki frá því,
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Láris Helgason: Jeg get ekki skilið,
að þa? sje rjett hjá hv. 3. þm. Reykv.
(JÞ), að það sje tryggara, að hreppstjóri
gefi vottorðin eftir orðsendingu heldur en
að farið sje eftir vottorði tveggja skilríkra manna, sem eru á staðnum. Mjer
finst það líka liggja beinast fyiir og sje
ekki, ab neitt meira öryggi sje gefið með
þeirri krókaleið, sem frv. gerir ráð fyrir,
að farin verði. Og vil jeg enn nota tækifærið til aö mæla með því, að hv. deild
taki brtt. á þskj. 237 til greina.
Pjetur Þórðarson: Jeg vil aðeins
árjetta þao, sem liáttv. 3. þm. Reykv. (JÞ) sagði, og held því fram, að vottorðið
verði í flestum tilfellum eins gott og gilt,
þó það sje gefið fyrirfram. Þetta er svo
ljóst, að allir ættu að geta sjeð það; getum vjer tekið til dæmis mann, sem að
staðaldri er fatlaður, eða farlama gamalmenni. Jeg vil því leggja aðaláhersluna
á það, að vottorðin sjeu gefin aðeins af
hreppstjóra eða lækni, hvort sem þau eru
fengin á lengri eða skemri fresti á undan kosningardeginum eða kosningarathöfninni.

Sveinn Ólafsson: Jeg skal viðurkenna,
að mjer eru farnar að leiðast umræður í
þessu máli og tel andstöðuna gegn brtt.
minni harla ljettvæga. Iláttv. þm. V.-Sk.
(LH) hefir bent á það, sem er aðalatriðið, að tryggingin verður ómótmælanlega
í flestum tilfellum miklu meiri með vottorði
tveggja skilríkra manna, sem viöstaddir
eru, en með vottorði fjarstadds lireppstjóra. Þá má og minna á það, að venja
hefir verið ai> senda kosningarkassann
strax áleiðis til sýslumanns að kjörfundi
loknum, og því ekki hægt að koma atkvæðum að síðar. Annars er tilgangslaust
að þrátta lengur um þetta. Aðalatriðið

er það, að ekki verði fölsuð vottorð um
forföll og mönnum sje ekki gert of erfitt
fyrir að greiða atkvæði. En eins og jeg
áður nefndi, hefir hv. þm. V.-Sk. tekið
ljóslega fram rökin fyrir brtt. minni og
sýnt, að fyllri trygging fæst að öllum
jafnaði fyrir falslausri skýrslu um forföllin með vottorði tveggja sjónarvotta en
vottorði, sem hreppstjóri kann að gefa eftir skilaboðum eða orðsendingu.

Lárus Helgason: Mjer er óskiljanlegt,
hvernig hv. þm. Mýra. (PÞ) fer að því
að gera sig ánægðan með það, sem í frv.
sjálfu stendur. Hann virðist ekki gera
sjer það ljóst, að víða í sveitiun geta jafnvel margir mánuðir liðið milli þess, að
læknir komi á sum heimilin. Ef hann atliugar þetta, mætti svo verða, að honumfæri
að finnast minna til um trygginguna, sem
íetlast er til, að fáist með vottorðum
þeirra.

Magnús Jónsson: Ef allir ættu að geta
kosið, sem kosningarrjett liafa að löguin,
yrði að bóa svo um, að kosning gæti farið fram á hverju heiinili. Út á þá braut
var þó varla gerlegt að fara, en nefndin
hefir hins vegar viljað gera nokkra bót á
þeirri skerðingu kosningarrjettarins, sem
nú á sjer stað, með því að veita farlama
mönnum rjett til að greiða atkvæði, ef
þeir komast ekki á kjörstað. A hinn bóginn var svo þess að gæta, að þessi undanþága vrði ekki misbrúkuð taumlaust, og
það máske svo, að menn sæju eftir að hafa
veitt hana og færu á stófana til þess að
fá hana afnumda. I þessu skyni setti
nefndin þennan hemil í frv., að vottorð
nm forföll skyldi gefið af lækni eða hreppstjóra. Ef það er látið nægja, að tveir
skilríkir menn gefi vottorðið, þá er í raun
rjettri hlerinn tekinn með öllu úr flóð-
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gáttinni, því að það hljóta allir háttv. þm.
að þekkja, að „skilríkur“ er nálega hver
sótraftur til þessa brúks, svo að eins mætti
þá láta tvo menn votta án frekari ákvæöa.
Nú er það vitað, aS læknar og hreppstjórar geta brugðist eins og aðrir, en
bæði má jafnaðarlega vænta þess, að ekki
sjeu aðrir í hreppstjórastöðu en úrvalsmenn, og auk þess er meiri ábyrgð á slíkum mönnum viö vottorðagjafir í embættisnafni. Yfirleitt vildi jeg leggja áherslu
á það, að frv. yrði samþykt eins og nefndin gekk frá því.

já:

HSn, IHB, JM, JJ, KE, SS, SJ,
BK, EÁ, GGuðf, HSt.
nei: SHK, JóhJóh.
Einn þm. (GÓ) fjarstaddur.
Frv. vísað til allsherjamefndar með 8
shlj. atkv.

Á 39. fundi í Ed., föstudaginn 13. apríl,
var frv. tekið til 2. umr. (A. 281, n.
324).
Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):

ATKVGR.

Brtt. 237,1 feld með 14:10 atkv.
— 276 samþ. með 15:13 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: LH, MK, PÞ, SvÓ, ÞorlG, ÞorlJ,
ÞorstJ, BJ, EÞ, EE, GunnS, IngB,
JakM. JB, BSv.
nei: JS, JÞ, MG, MJ, MP, ÓP, PO, SSt, StSt, ÞórJ, BH, HK, JAJ.
Brtt. 239 samþ. með 18 shlj. atkv.
— 237,2 tekin aftur.
Frv., svo breytt, samþ. með 17 : 5 atkv.
og afgr. til Ed.

A 33. fundi í Ed., föstudaginn 6. apríl,
var frv. útbýtt eins og það var samþ.
við 3. umr. í Nd. (A. 281).
Á 35. fundi í Ed., mánudaginn 9. apríl,
var frv. tekið til 1. u m r.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11:2 atkv..
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

Frv. lýtur að því að gera þeim ljettara
að neyta kosningarrjettar síns, sem ekki
eru ferðafærir til kjörstaðar vegna elli
eða vanheilsu. Nefndin hefir aðhylst stefnu
frv. og telur rjett að gera mönnum mögulegt að neyta þess rjettar, sem þeim er
heimilaður á annað borð. Það er enginn
vafi á því, að sjúkir menn og hrumir hafa
oft orðið af þessum rjetti í raun og veru,
og úr því vill frv. bæta. Hins vegar þykir
nefndinni eðlilegt, að slík forföll sjeu
sönnuð með læknisvottorði, þar sem því
verður við komið, annars með hreppstjóravottorði; og hefir nefndin því borið fram
brtt. í þá átt.
Annað þótti nefndinni athugavert, og
það var hve nær þessir menn fengju að
kjósa. Eftir frv. leit helst út fyrir, að
það mætti fara aö smala þessum atkv.
þegar er framboðsfrestur væri útrunninn, en það væri óheppilegt, og sumir,
sem þá væru veikir, gætu verið orðnir
heilbrigðir á kjördegi. Nefndin hefir því
borið fram brtt. í þá átt, að þessi atkvæði
skuli greidd daginn fyrir kjördag, ef
kjósandi á heima á kjörstaðnum, en ella
2 dögum fyrir kjördag.
Þá hefir nefndin viljað breyta ákvæðinu um aðstoð þá, sem þessum mönnum
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verður látin í tje, og sú breyting er aðallega gerð til þess að samræma ákvæði frv.
við ákvæði kosningalaganna. Þau eru á
þann hátt, að einhver úr kjörstjórninni
á ab veita aðstoð á kjörstaðnum, ef liennar er þörf, og má kjósandi velja á milli
mannanna. ÞaS má deila um það, hvort
þetta sje heppilegt eða ekki. Það má
segja, að eðlilegast væri, að kjósandi veldi
sjálfur og væri ekki bundinn við kjörstjórnina. Jeg hefi vitað merkan mann
ganga frá kjörborði án þess að greiða atkvæði, vegna þess að hann gat engum
treyst af þeim, sem í kjörstjórn voru.
Þetta getur komið oft fvrir, og er hart
aðgöngu fyrir kjósendur að verða af því
að neyta kosningarrjettar af þessum ástæðum. Bn hvað sem því líður, þá er ákvæðið á þessa leið, og rneðan því er ekki
breytt fer best á því, að ákvæði, sem lúta
að svipuðu efni, sjeu í samræmi við það.
Þess vegna leggur nefndin til, að sá, sem
vottorðið gefur, sje látinn tilnefna aðstoðarmanninn, en í praksis mundi það
oftast verða sá, sem kjósandi kysi helst.
Nefndin hefir ekki viljað fara lengra í
breytingamar, og leggur því til, að 3.
og 4. gr. sjeu feldar niður. Það verður
að fara varlega í það að flvtja kosningar
um of frá kjörstaðnum, því svo er tilætlast og heppilegast, að þar fari þær aðallega fram.
Guðmundur Ólafsson: Jeg skal ekkert

um það segja, hvort nefndin liefir breytt
frv. til betri vegar, en jeg verð að líta
svo á, að 3. brtt., við 2. gr., geri hana
lakari. Jeg sje enga ástæðu til þess að
hanga í þessum formum, því að það er
eðlilegast, að kjósandi tilnefni manninn
sjálfur. Það má benda á það, að hann
verður ver settur en þeir, sem þurfa aðAlþt. 1923, B. (35. löggiafarþing).

stoðar á kjörstaðnum, því þeir mega velja
úr 3, eða allri kjörstjóminni, en hann á
ekkert val. Þetta vildi jeg aðeins taka
fram, því jeg sje ekkert því til fyrirstöðu,
að kjósandi fái sjálfur að útnefna aðstoðarmanninn.
Jón Magnússon: Jeg þarf ekki nema
minna á það, sem háttv. frsm. (SHK)
sagði um þetta efni. Breytingin er gerð
til þess að samræma frv. við kosninga
lögin. Þeir, sem þurfa aðstoðar á kjörstaðnum, verða að halda sjer við kjörstjórnina, og þá er það hliðstætt, að
sýslumaður eða hreppstjóri tilnefni mann
til þess að aðstoða kjósanda. Sýslumaöur,
umboðsmaður eða hreppstjóri þurfa að
vera við hvort sem er, til þess að gefa
vottorð, og þess vegna verður þetfca engum að baga. Og eðlilega fengi kjósandi
að ráða þessu í raun og veru, því aðstoðarmaður yrði nær altaf sá, sem hann
kvsi helst. En seim sagt, breytingin er
aðallega gerð samræmisins vegna.
Guðnumdur Ólafsson: Það er anðvit-

að, að fjarstaddur kjósandi er betur settur en sá, sem þarf aðstoðar á kjörstaðnum, ef hann fær að velja sjálfur. En hvers
vegna má hann ekki vera betur settur,
þegar hinn er ekki eins vel settur og
liann ætti að vera ? Það er sá, sem ekki
þarfnast aðstoðar. Það er eðlilegast, að
þegar einhver þarf að láta vinna fyrir
sig jafnþýðingarmikið verk og að kjósa,
þá er honuin nauðsynlegt að geta borið
fult traust til mannsins, og þá sjálfsagt,
að hann fái að velja hann sjálfur.
Forsætisráðherra (SE): Það má vera,
að rjett sje hjá hv. 4. landsk. þm. (JM), að
breyting nefndarinnar sje í samræmi við
80
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frumregluna. sem lögin eru bygð á, en
þó verð jeg að líta á málið líkt og háttv.
1. þm. Húnv. (GÓ), að óeðlilegt sje, að
kjósandi ráði ekki neinu um það, hver
kýs fyrir hann, og held jeg,' að engin
skaði skeði, þó svo væri ákveðið.
Jón Magnússon: Ef hæstv. forsrh. (SE) þykir svo mikið undir því komið, að
kjósandi fái sjálfur ab tilnefna aðstoSarmann, þá hefði liann átt að vera sjálfum
sjer samkvæmur og bera fram frv. um
breytingu á kosningalögunum í þessa átt.
Jeg hefi bent á, að þetta þrengir í raun
og veru ekki kosti kjósanda, því hann
fengi oftast að ráða þessu, og þá er betr.
aS hafa samræmi lieldur en að hafa það
ekki. Þannig liggur málið fyrir. Það er
ekki stórt atriði, en þó er betra að gera
það, sem rjettara er.
Forsætisráðherra (SE): Það getur ver-

ið, að stjórnin hefði átt að endnrskoða
kosningalögin, en það hefir hún ekki
gert; enda er þessi breyting ekki frú
henni. En eins og jeg hefi sagt áður, sje
jeg ekkert athugavert við það að láta
kjósendur hafa þennan rjett, þó hitt væri
prineipielt í meira samræmi við lögin.

Brtt. 324,6 (5. gr. verði 3. gr.) samþ. án
atkvgr.
— 324,7 samþ. án atkvgr.
6. gr. (verður 4. gr.) svo breytt. samþ.
án atkvgr.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 sldj. atkv.

Á 41. fundi í Ed., mánudaginn 16. apríl,
var fiv. tekið til 3. umr. (A. 345, 357).
Guðmundur Ólafsson: Jeg ætla mjer
eigi að tala langt mál um t.ill. mína á þskj.
357. I frv. er gert ráð fyrir því, að sá,
sem vottorðið gefur, ráði því, liver veiti
hinum sjúka aðstoð við kosninguna. Álít
jeg eigi heppilegt að láta það komið undir
einum óviðkomandi manni, hver aðstoðar,
án þess að hinn sjúká liafi rjett til að
hlutast til um það. Þykir mjer því betra,
að hinn sjúki sjálfur tilnefni aðstoðarmann sinn, og þá einna helst einhvern úr
kjörstjórninni. Mundi sá kostnaður, sem
af því leiddi, auðvitað greiddur af kjósanda.
Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):

ATKVGR.
Brtt. 324,1 samþ. með 13 shlj. atkv
— 324,2 samþ. með 12 shlj. atkv.
1. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj.
atkv.
Brtt. 324,3 samþ. með 8 : 6 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: SHK, SJ, BK, GGuðf, HSn, JóliJóh, JM, HSt.
nei: EÁ, GÓ, IHB, JJ, KE, SE.
2. gr., svo brevtt, samþ. með 8 :1 atkv.
Brtt. 324,4—5 (3. og 4. gr. falli niður)
samþ. með 9 shlj. atkv.

Eins og háttv. deild mun kunnugt, þá
hefir brtt. þessi komið fram fvrst nú í
dag, og hefi jeg því eigi getað borið mig
saman við samnefndarmenn mína. En jeg
álít, að oft standi svo á, að ef brtt. yrði
samþykt, þá þyrfti að flytja einhvem úr
kjörstjóminni, til að aðstoða hinn sjúka,
og getur það valdið miklum óþægindum,
enda eigi víst, að hentugra væri fyrir
þann mann að veita aðstoðina en t. d.
sýslumann eða hreppstjóra. Annars skal
jeg taka það fram, að jeg legg hvorki með
nje móti brtt.
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Jón Magnússon: Jeg vildi leyfa mjer
að skjóta því til háttv. flm., hvort hann
álíti eigi betra að orða brevtinguna t. d.
þannig: og skal hann þá fá aðstoð manns,
er kjörstjórn tilnefnir, nema hann óski
að fá aöstoð einhvers úr kjörstjórn. Nú er
oft örðugt að ná í aðstoð kjörstjórnar og
stundum ómögulegt, t. d. á skipum. Ef
málið væri tekið nú af dagskrá, þá mætti
máske breyta frv. svo, að háttv. 1. þm.
Húnv. (GO) væri ánægður með það.

Karl Einarsson: Það var aðeins örstutt athugasemd. Held jeg, að ef kjósandi er staddur á skipi, þá hafi þetta eigi
svo mikla þýðingu eiiis og háttv. 4. landsk.
þm. (JM) heldur fram. Þar sem gert er
ráð fvrir, að ef skipið er statt í kjördæminu, þá kjósi kjósandinn þar, en ef það er
utan kjördæmisins, þá má kjósa um borö
eftir kosningalögunum. Ætti að vera liægt
fyrir hieppstjóra að komast um borð í
skip innan kjördæmisins. Jeg tel þó tillögu háttv. 4. landsk. þm. rjetta eftir
atvikum.

ræðum um þetta mál hjer, að brtt. á þskj.
366 er fram komin. Hún sýnir sig sjálf, og
vænti jeg, að allir háttv. deildarmenn geti
fallist á hana.

Guðmundur Ólafsson: Jeg stend aðeins upp til þess að lýsa yfir því, að eftir
að þessi brtt. allshn. er frain komin, tek jeg
mína brtt. á þskj. 357 aftur.
ATKVGR.
Brtt. 357 tekin aftur.
— 366 samþ. með 11 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 13 shlj. atkv.
og endursent Nd.

A 45. fundi í Nd., miðvikudagin: 18.
apríl, var frv. útbýtt eins og það var
samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 375).
Á 54. fundi í Nd., þriðjudaginn 1. maí,
var frv. tekið til e i n n a r u m r .

Frsm. (Gunnar Sigurðsson): Enda þótt
Guðmundur Ólafsson: Jeg get fallist á,
að það sje betra eins og háttv. 4. landsk.
þm. (JM) vildi orða till., þó að jeg hins
vegar geti eigi fallist á, að hún geri neitt
til, að því er snertir kosningu á skipum.
Annars hefi jeg ekkert á móti því, að
málið verði tekið af dagskrá nú.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 42. fundi í Ed., þriðjudaginn 17.
apríl, var frv. aftur tekið til 3 . u m r .
(A. 345, 357, 366).

allshn. Nd. teiji þær breytingar lítið til
bóta, sem Ed. hefir geit á frv., þá vill hún
samt ekki verða til þess að fella frv. með
því að leggjast á móti þeim, og óskar, að
hv. deild samþykki frv.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr.
sem
l ö g f r á A l þ i n g i.
(Sjá A. 502).

Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):
Það er í beinu áframhaldi af síðustu um
80'
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27. Fjáraukalög 1923.
Á 39. fundi í Nd., miðvíkudaginn 11.
apríl, var útbýtt:
Frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið
1923 (stjfrv., A. 329).

Á 41. fundi í Nd., föstudaginn 13. apríl,
var fr*v. tekiS til 1 . u m r.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg get

verib stuttorður að þessu sinni. Jeg hefi
skýrt frá því áður, að þetta frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1923 myndi lagt fram
og af hvaSa ásteðum. Það er ekki nein
stórkostleg upphæð, sem frv. fer með,
52 þúsund krónur, en raunar býst jeg við,
að háttv. fjvn. muni bæta þar nokkru við,
og svo máske einstakir þm. Það hefir verið
slept ýmsu af fjárlögunum fyrir áriS
1924, sem jeg býst viS, að menn vilji koma
að hjer. Legg jeg svo til, aS málinu verð;
vísað til háttv. fjvn.
Stefán Stefánsson: Jeg kann því vel af

hæstv. stjóm, að hafa komið fram með
þetta frv. Tel jeg, aS hún hafi með því að
nokkru bætt fyrir þá ókurteisi, sem hún
sýndi mjer, er hún svaraði ekki fyrirspurn minni, sem jeg hreyfði nýlega, um
það, hvort hún hefði í hyggju að koma
fram meS frv. til fjáraukalaga fyrir árið
1923, eða sem sjerstaka till., þar sem úr
ríkissjóði va'.ri ætlað að greiða hæfilega
upphæð til viðgerðar vamargarðs á SiglufjarSareyri. Jeg fjekk þá ekkert svar við
þeirri spurningu lijá hæstv. fjrh. (MagnJ),
og tók þó fram, að Siglfirðingar mundu
ekki ófúsir til að leggja eitthvað af mörkum til byggingarinnar, svo að því fremur taldi jeg víst, aS liæstv. stjórn mundi
vilja skýra frá sinni afstöSu. En nú hefir
hæstv. stjóm komið fram með frv., og

get jeg því vel viS unað. Það er þó ekki
svo, að jeg sje allskostar ánægður með
frv. þetta. Jeg er óánægður meS 3. lið
2. gr., þar sem það er gert að skilyrði,
að kaupstaðurinn haldi að öllu leyti við
varnargarSinum. ÞaS álít jeg með öllu
ósanngjarnt og ofviða þessum litla kaupstað, og verð jeg því að leggja áherslu
á, að þessu verði breytt á þann veg, að
kaupstaðurinn leggi fram til viðhaldskostnaSar í sömu hlutföllum og hann leggur til byggingarinnar; lengra sýnist mjer
ógerlegt að fara að þessu leyti.
Mun jeg koma fram með brtt. í þessa
átt við næstu umræðu.
Þá tel jeg æskilegt og óhjákvæmilegt, að
hæstv. stjórn annist um, aS vel hæfum
manni verSi falin öll stjórn á endurbyggingu garðsins, svo að ekki endurtaki sig
í 3. sinn sama sagan, að garðurinn hrynji
svo að segja að vörmu spori. Slík verk
eru dýrari en svo og þýðingarmeiri, að
meS nokkru móti sje við það unandi, að
höndunum sje kastað til þeirra. — Jeg
segi þetta aðeins í því skyni, að hæstv.
stjóm taki til athugunar, aS hún vandi
vel til valsins.
Sigurður Stefánsson: Jeg get ekki tekiS undir það með þeirn liáttv. þm., sem
síðast talaði. aS jeg sje þakklátur haístv.
stjóm fyrir frv. þetta. Hún hefir þar aS
vísu látið af hendi rakna 12000 kr. til viðgerðar brimbrjótsins í Bolungarvík. Eftir orðum hennar áður að dæma, hefSi jeg
frekar getað búist við 24 þúsundum, enda
myndi ekki veita af því. Pyrstu skemdirnar, sean brimbrjóturinn fjekk, áætlaSi
hreppsnefnd in að myndi kosta um 12 |,ús.
kr. En síðan hafa meiri skemdir orðiS á
garðinum livað eftir annað. Hreppsnefndin kveðst hafa tilkynt verkfræðingnum
þetta, og mun hann varla hafa þagað
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um það við hæstv. stjórn. (Atvrh. KIJ:
Hann hefir ekkert tilkynt stjóminni um
þetta). Það er þá hans sök. Það hefði þó
ekki verið ofverkið hans, þess heiðursmanns, aS tilkynna stjórninni þetta. Nú
er svo komiS, að miklu meira fje þai-f til
viðgerðarinnar en þessar 12 þúsundir. Jeg
býst því við, að jeg verði tilneyddur að
koma fram með brtt. þess efnis, og ve.ua
jeg, að hæstv. stjórn verði henni ekki mótfallin.
Þórarinn Jónsson: Jeg vildi bara gerá
þá fvrirspurn til hæstv. stjómar, hvort
hún ætli að gera brtt. viö frv. þetta. Jeg
býst við, að frv. hafi verið svo úr garði
gert sem það er nú af sparnaðarástæðum. Hins vegar líst mjer það eðlilegt, að
hæstv. stjórn komi fram með brtt., ef hún
er hlvnt því, að settir verði fleiri liðir.
En það hefir mjer skilist á hæstv. forsrh. (SE). að svo mvndi vera.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Jeg get

ekki tekið til mín ákúrurnar frá háttv.
1. þm. Evf. (StSt), að jeg hefði ekki
svarað neinu fyrirspurn hans. Jeg gerði
það einmitt, og það mjög ljóslega, að vísu
ekki út af fyrirspum hv. 1. þm. Eyf., en
í svari mínu til hv. frsm. fjvn. (MP). Að
því er annars snertir þessi mannvirki á
Siglufirði, þá heyrir það undir kirkjumálaráðherrann, og skal jeg ekki fata
neitt út í það.
ATKVGR.

Frv. vísað til 2. umr. með 17 slilj. atkv.
og til fjárveitinganefndar með 16 shlj.
atkv.
A 49. fundi í Nd., þriðjudaginn 24.
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 329,
353, 405, 424, 426, 430, 440).

Frsm. (Magnús Pjetursson): Þá er það
nú loksins komið til umræðu í hv. deild,
fjáraukalagafrumvarpið fyrir 1923, og
vænti jeg, að öllum háttv. þingdeildatmönnum muni skiljast, er þeir hafa sjeð
till. stjórnarinnar og fjvn., að það var
eigi að ófyrirsynju, að þess var krafist, að
þetta frv. kæmi fyrir þingið.
Jeg þarf vart aö segja mikið við þessa
umræðu um þetta frv. Flestar till. fjvn.
hafa verið áður ræddar í sambandi við
fjárlögin fvrir árið 1924 og um þær ritað í nál. fjvn. við það frv. Vænti jeg
þess, að hv. þm. verði því mjög fegnir,
vegna þess hve nú er orðið áliðið dags, að
umræður íun þetta frv. þurfi eigi að
verða mjög langar, þar eð flestallar brtt.
við það eru áðar kunnar hjer í deildinn'.
Það mætti þykja undarlegt, að fjvn.
hefir eigi látið neitt nál. frá sjer fara, en
það er vegna þess, að þetta eru flestalt
brtt. við fjárlagafrv., og þvá kunnar þaðan; enda hefði þetta orðið málinu til
tafar og auk þess óþarfa kostnaöur.
Vil jeg þá víkja að 1. brtt. á þskj. 353,
um 5000 kr. til þess að breyta Röntgentækjum sjúkrahússins á Akureyri. Þar
höfðu þessi tæki verið sett upp og fengu
raforku frá mótor, en nú hefir bærinn
fengið rafmagnsveitu, og er því þessi
breyting orðin nauðsynleg. Tækin voru
áður miðuð við 110 volta spennu, en nú
er hún miklu meiri, um 220 volt, og eru
því flestöll tækin óhæf til notkunar, nema
mikið fje komi til, til þess að setja þar
upp straumbreytara eða með öllu ný
áhöld. Nú liafði verið farið fram á, að
Alþingi veitti til þessa 10 þúsund krónur,
en fjvn. mælir ekki með þeirri beiðni.
Sjiikrahúsið á Akureyri er eign bæjarfjelagsins, og sennilega sýslufjelagsins líka,
og rekið af þeim, og sá siður hefir við
haldist, að þessi fyTÍrtæki væru styrkt að
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% til byggingarkostnaðar og til áhaldakaupa. Xú er það vitanlegt, að þessa
sjúkrahúss njóta fleiri en Akureyrarbúar
einir, og því vill fjvn. mæla með því, að
styrkurinn verði alt að V2 kostnaðar. Jeg
get getið þess, að þessar till. fjvn. eru
gerðar í samráði við hæstv. stjórn og
fluttar samkvæmt því.
Þá er næst styrkurinn til Benedikts
Björnssonar á Húsavík; má vísa til þess.
sem stendur um þetta í nál. fjvn. um
fjárlagafrv. En jeg vil óska þess, ef nokkrir eru þeir háttv. þm., sem síðan hafa
gleymt þessu máli, að þeir mótmæli þá
þessari fjárveitingu; skal jeg þá rifja
þetta upp fyrir þeim.
Þá gæti jeg og hugsað, að sumum kynni
að þykja nýstárleg fjárveitingin til bifreiðat'erða austur um sveitir, þar sem
þetta hefir ekki verið siður áður, að
styrkja slíkar ferðir. En eins og allir vita,
eru allir flutningar þar austur nær eingöngu á landi, sjerstaklega allir mannflutningar. Fjvn. finst þetta ekki ólíkt og
samgöngur á sjó, og er þá eðlilegt, að
þessar sýslur verði teknar til greina í
þessu efni, er þær njóta lítils af þeim
styrk. sem veittur er til samgangna á sjó.
Xefndin álítur, að óbeinan hagnað muni
leiða af þessu. Ferðirnar verða reglulegri en áður, áætlunarferðir, sem koma
miklu betur að notum en ella. Er til þess
ætlast, að stjómarráðið semji áætlun um
þessar ferðir, um viðkomustaði, á sama
hátt og gert er um strandferðir.
Þá er línuspottinn frá Reykjarfirði til
Kaldrananess; er þetta því aðeins tekið
upp hjer, að til er ætlast, að þetta verði
gert um leið og lögð verður önnur lína
þar í nánd, sem gerir þetta að miklum
mun ódýrara, er það verður livorttveggja
samtímis. Þátttaka sveitarfjelagsins verður þar og meiri en venjulegt er, t. d. um

flutning á öllum staurum til þessa línuspotta, og er það álíka langt fiá Hólmavík, þaðan sem staurarnir verða fluttir,
og hjeðan efst upp í Hvalfjörð.
Jeg vænti þess, að háttv. þm. hafi
tekið eftir fjárveitingunni til eirstevpu
af líkneski Hallgríms Pjeturssonar eftir
Einar Jónsson. Þeir munu og vita, hvernig þessi mynd lítur út. Skáldið liggur í
rúmi sínu og lieldur á bók, er það les
úr, en mannfjöldinn stendur að baki og
hlustar hugfanginn. Mannfjöldinn, það
er öll þjóðin.
Hefir þessi fjárveiting komið fyr til
tals, en varð þó ekki úr, að veitt vrði.
Var það ekki af mótspymu; en það er
eins og menn þekkja, bæði með þingið
sjálft og fjvn., að þessi mál falla niður,
ef ekki er rekið eftir þeim af einhverjum áhugamönnum. Allir vita, að Einar
Jónsson er ekki gefinn fyrir að reka á
eftir þinginu í þessum efnum, og jeg
þvkist vita, að allir liáttv. þingmenn vilji
koma þessu listaverki sem fyrst upp.
(S'fSí: Hvar á það að standa.’). Það mál
ætlar fjvn. ekki að láta til sín taka.
Þá er enn brtt. um sjóvarnargarðinn á
Siglufirði, á þskj. 405.VIII. Hún kom
frá fjvn. við fjárlögin og er um að veita
helming kostnaðar við þetta verk.
Xefndin sjer ekki ástæðu til að gera
þessum kaupstað hærra undir höfði en
öðrum kaupstöðum, þar sem líkt síendur á. Ríkið á landið, en einstakir menn
mannvirki, sem á því standa. Svo var
og gert við Sauðárkrók. Fjárveitinganefnd
sjer ekki fært að fara eins Iangt eða
lengra en gert er við bryggjugerðir Þ
það sje sagt, að ríkissjóði beri að verja
sitt land, eiga þá og þeir, sem á því eiga
mannvirki, líka að verja þau. Þá hefir
og verið sagt, að öðruvísi hagi til með
Siglufjörð en Sauðárkrók; þar sjeu lóð-
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ir dýrari og leigSar aðeins til skammii
tíma. Þó munu á Siglufirði vera lóðir,
sem leigðar hafa verið til 99 ára, og svo
er þess að gæta, að ríkissjóður hefir þegar> lagt mikið fje til Siglufjarðar, og
vænti jeg því, að háttv. deild fallist á
þetta, er nefndin ætlar að ganga inn á
till. stjórnarinnar, sem þó er hærri en
nefndin hafði í fyrstu viljað veita. Nefndin er fús að veita Siglfirðingum lán. til
þess að þeir geti lagt fram sinn hluta af
kostnaði við þetta verk.
Um allar þær fimm bryggjur, sem
hjer er farið fram á fjárveitingar til,
hefir verið áður skrifað í nál. um fjárlögin. Jeg vil aðeins geta þess, að þegar
búið er að byrja á slíkum mannvirkjum
og þau máske langt komin, vill nefndin
hjálpa til að fullgera þau, svo þau komi
að fullum notum. Því það er leiðinlegt
þegar slík verk stranda nær fullgerð, af
því að aðeins vantar smáupplnrðir, eiiv;
og stundum hefir átt sjer stað.
Næsti liðurinn er til Andakílsfossanna. Nefndin sjer ekki betur en að Alþingi verði að standa við að veita fje
að sínum hluta til þessa, þó það hafi farið fram úr áætlun. Var því í fyrstu lofeð. að ríkið tæki helming kostnaðar.
Þetta til Stokfesevrar er endurveiting.
sem ekki ætti því að mæta mótspyrnu,
þó þessarar fjárveitingar hafi eigi verið neytt enn þá.
Um Skeiðaáveituna hefir þegar verið
svo mikið rætt, að vart mun þörf að
gera það frekar að þessu sinni.
Þá eru víst eigi fleiri brtt. frá fjvn.
En jeg hefi sjálfur borið fram tvær brtt.,
sem eru hinar fvrstu, sem jeg hefi í
þetta sinn borið fram við frv. til fjáraukalaga eða fjárlaga í eigin nafni. Um
hina fyrri er það að segja, að hfin gæti

z

í raun og veru talist frá fjvn. Hefir aðeins gleymst þar. Er það brtt. á þskj.
424, um 375 kr. eftirlaun til Sigríðar
Fjeldsted læknisekkju.
Þá er fjárlögin fvrir 1924 voru til umr.,
var samþykt, að hún skvldi framvegis fá
sömu eftirlaun og ekkjur hjeraðslækna.
Virðist því öll sanngirni mæla meö því, að
hún fái þessi laun frá þeim tíma, er hún
varð ekkja. Er þessi upphæð rjett reiknuð fyrir 10/12 parta yfirstandandi árs.
Hin brtt. er líka á þskj. 405, sjúkrastyrkur til Sigvalda Kaldálóns. 1500 kr.
Við 2. umr. fjárlaganna fór jeg nokkrum
orðum um þennan mann. Gat jeg þess
þá. að nefndin treysti sjer ekki ti’. að
fara fram á hærri eftirlaun handa honum en 1200 kr. Vildi hún ekki innleiða
þá venju að veita læknum hærri eftirlaun. En vjer hljótum að vona, að þessi
maöur fái aftur heilsuna og verði vinnufær.
Hitt dylst væntanlega engum, að honum
mun engan veginn fært að draga fram
lífið í sjer og fjölskyldu sinni með 1200
kr., þó að dýrtíðaruppbót fylgi. Þess
vegna hefi jeg borið fram þessa brtt., að
honum verði í ár veittur 1500 kr. styrkur, til að hjálpa honum yfir örðugasta
hjallann að ná aftur heilsu sinni. Jeg
vona, að jeg þurfi ekki að fará mörgum
orðum um þessa brtt. Hið háa Alþingi
hefir svo oft áður reynst slíkum mönnum vel undir erfiðum kringumstæðum
þeirra, að jeg hefi enga ástæðu til að
ætla, að því farnist síður við þennan
mann.
Brtt. hæstv. stjórnar eða einstakra
þingmanna skal jeg ekki minnast á að
svo stöddu. Jeg býst við að tala aftur
við þessa umr. og vil forðast allar endurtekningar.
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Forsætisráðherra (SE): Jeg á nokkrar
brtt. á þskj. 405. Hin fyrsta er undir lið
II a, til sjúkrahúss og læknisbústaðar á
Blönduósi 17000 kr. Þessa umræddu
byggingu er búið að reisa og varð kostnaður 52 þús. kr. Sá styrkur, sem venjulega hefir verið veittur til slíkra bygginga, er þriðjungur kostnaðar, eins og
hjer er farið fram á. Geri jeg ekki ráð
fyrir, að hægt verði að komast hjá því
að veita umrædda upphæð.
Næsta brtt. mín fer fram á að veita
4800 kr. til geislalækningastofu ríkisins,
til nýrra tækja. Þessi nýju tæki eru til
þess að skýra myndir, sem teknar eru í
stofunni. Það er ánægulegt að geta upplýst, að þessi stofnun mun standa fyllilega á sporði samskonar stofnunum með
frændþjóðum vorum. Þessar upplýsingar hefi jeg ekki eftir lækninum, sem
veitir stofnuninni forstöðu, heldur eftir
tveim prófessorum við læknadeild háskóla vors. Jeg átti tal við þá um þessa
stofnun í sambandi við þennan styrk, og
álíta þeir mjög heppilegt, að þessi tæki
fengjust. 1 brjefi til stjórnarinnar hefir
forstöðumaður stofnunarinnar látið í ljós
þakklæti sitt við Alþingi fyrir, hversu
vel það hefir ski'lið þarfir þessarar stofnunar með’fjárveitingum til hennar.
Samkvæmt síðustu skýrslu stofnunarinnar höfðu um 750 sjúklingar leitað
hennar síðastl. ár. Jeg vænti þess, að
þessi háttv. þingdeild telji óhjákviemilegt að hlynna sem best að svo merkri
lækningastofnun.
Þá er undir sama lið, staflið c, till. um
3000 kr. til geitnalækninga, eða % kostnaðar. Læknafjelag Islands hefir sýnt lofsverðan áhuga á útrýmingu þessa illkr njaða sjúkdóms og hyggur, að það uegi
takast til fulls* á tiltölulega fáum árum.

Samskonar fjárframlag hefir verið samþykt í fjárlögunum fyrir árið 1924, og
get jeg vænst þess, að hv. deild samþykki
þessa fjárveitingu, því að því fyr, sem
hafin verður herför gegn þessum sjúkdómi, því betra.
Þá er brtt. á sama þskj. (405) undir
lið IX, um að bæta íslenskum námsmönnum erlendis upp gengismun á fjávsendingum að heiman, alt að 5000 kr.
Þegar jeg var síðast í Kaupmannahöfn,
kom nefnd íslenskra stúdenta til mín, til
þess að skýra mjer frá fjárhagsörðugleikum þeim, er íslenskir námsmenn þar ættu
við að búa, og það ekki síst vegna gengismunarins. Þá fjekk jeg og vottorð um,
að íslenskir stúdentar í Höfn væru mjög
ástundunarsamir; gengi þar beinlínis lestraralda. Að þessu hvorutveggja atliuguöu,
og svo vc-gna þess, að jeg lofaði umgetinni nefnd mínum besta stuðningi, vildi
jeg mæla fastlega með því, að þessi till.
nái fram að ganga. Svo mun ástatt um
aðstandendur flestra þessara námsmanna,
að aðstandendur þeirra munu eiga erfitt
ineð að hækka styrk til þeirra, og því ekki
nema sanngjarnt, að ríkið ljetti undir
með þeim og taki á sig eitthvað af gengismuninum. Að vísu er farið fram á takmarkaða upphæð. Jeg vona, að hv. deild
verði vel við þessari áskorun, ekki síst,
þegar hjer ræðir um sjerlega ástundunarsama námsmenn.
Þá er brtt. á sarna þskj., undir lið X a,
um styrk til að senda fulltrúa á fundi
erlendis, 7500 kr. Jeg hefi fengið ákaflega
inörg erindi um slíkar styrkveitingar. T.
d. sækja þeir dr. Páll E. Ólason og dr.
Jón Þorkelsson um ferðastvrk til að
sækja sagnfræðingafund, er Norðurlandasagnfræðingar halda næsta sumar og þeim
hefir verið boðið á, Þá sækir Náttúru-
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fra-ðifjelagiö um, að dr. Helga Jónssyni
verði veittur styrkur til að sækja fund
náttúrufræöinga, sem halda á í Gautaborg. Forstjóri veðurathugunarstöðvarinnar sækir um ferðastyrk, sömuleiðis
vjelskólastjórinn. Þá er Siguröur heknir
Magnússon á Vífilsstöðum, sem ætlar að
sækja fund berklalækna, svo og biskupinn
til aö sækja kirkjufund. Þá sækir Cortes
prentari um ferðastvrk til aö sækja prentlistarsýningu. Þá er sótt um styrk til að
senda mann á bindindisfund í Kaupmannahöfn. Atvinnumálaráðuneytið hefir
og sent fjvn. erindi um 1500 kr. utanfararstvrk til póstmanna.
Það er vitanlega ómögulegt, aö ríkissjóður styrki alla þá, sem fá boð á fundi,
og hefir stjórnin því stungið upp á ákveðinni upphæð handa þeim, sem helst þurfa
styrks með. Jeg veit reyndar vel, að það
veröur óþakklátt verk að úthluta þessum
styrk, þegar svo jmargir sækja, en samt
taldi stjórnin heppilegra að fara fram á
eina upphæð heldur en láta fjvn. hafa
með hverja einstaka beiðni að sýsla. Eru
þetta og ekki meiri óþægindi en hver öuuur, sem leiða af stjómarstörfunum.
Þá er sami liður, stafl. b, lokastyrkur
til útgáfu orðabókar Sigfúsar Blöndals.
Þegar kom að útgáfu þessa stórmerka
rits og leitað var til hennar styrks, hafði
höfundur hugsað sjer, aö alt það, er inn
kæmi fyrir sölu bókarinnar, rynni í sjerstakan sjóð, sem verja ætti til aö endurbæta bókina og kosta síðari útgáfur hennar. Þessi uppástunga fjekk ágætan bvr,
bæði hjer og í Danmörku. og f.jekst f.ie
þaö, sem þurfti til útgáfunnar.
Kostnaður hefir oröið svipaöur því. sem
ráð var gert fyrir, nema prófarkalestur.
Hann hefir farið langt fram úr áætlun.
Hefir hann reynst sjerstaklega erfiður.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

enda lagt kapp á að endurbæta og auka
við alt fram á síðustu stundu. Auk þess
verður ritið lengra en áætlaö var, 130 í
stað 100 arkir, og eru nú fullsettar 23
arkir auk þeirra 60, sem út eru komnar.
Eftir síðustu frjettum að dæma, hefir
danska þingið þegar veitt styrk til útgáfunnar, enda fylgdu umsókninni þar
meðmæli fjölda merkra fræðimanna. En
fyrir þessari fjárveitingu Dana er sett það
skilyröi, að Islendingar veiti líka styrk
til útgáfunnar í saina hlutfalli og áður,
eða 15000 kr. móti 25000 kr. úr ríkissjóði
Danmerkur. Veiti Alþingi því ekki styrk
þennan nú, má búast við því, að danska
fjárveitingin falli niður. Verður þá afleiðingin sú, að taka verður úr áðurnefndum
sjóði það, sem á vantar, eða selja bókina
þeim mun dýrari, og er hvorttveggja óhæft.
Bók þessi hefir hlotið hin lofsamlegustu ummæli. Hafa margir stórmerkir
vísindamenn ritað um hana, og er dómur
þeirra á einn veg.
Jeg liefi sýnt fram á þörfina á styrk
þessum og um leið hina lofsamlegu viðurkenningu, sem þessi stórmerka bók hefir hlotið. Hjer er alls ekki um fjárveitingu til höfundarins að ræða, heldur á
að tryggja, að hægt sje að halda áfram
útgáfunni og að ha?gt verði að auka við
og endurnýja bókina, með því að skerða
ekki fyrnefndan sjóð nú þegar. Þetta veröur væntanlega síðasta fjárveiting til þessa
rits, og mæli jeg fastlega með, að hennar
verði ekki synjað.
Þá er undir staflið c. till. um 1500 kr.
styrk til Sigurðar Guðmundssonar byggingarfra-ðisnema, til lokanáms. Þessi maður hefir áður fengiö styrk úr ríkissjóði.
Ilann er óvenjuefnilegur maður, en ef
liann fær eigi styrk þennan, má búast við
þvi, að hann fái eigi klofið að lúka námi.
81
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Yæri því vel gert og í samræmi við það, tveimur öðrum embættismönnum var veittsem Alþingi hefir svo oft áður gert, að ur allríflegur styrkur til þess að fara utan sjer til heilsubótar. Yar annar þessstyrkja þennan efnilega mann.
Þá er enn styrkur til sjóvarnargarðs ara manna bæjarfógeti, en hinn læknir.
á Siglufirði, 30000 kr. Eyri sú, sem garð- Yar Gísli lengi ytra sjer til heilsubótar,
urinn átti að verja, er landssjóðseign. En og hefir hann farið fram á við stjórnnú hefir garðurinn skemst mjög mikið, ina, að sjer yrði veittur styrkur, og hefsvo mikið, að Eyrin er mjög í hættu, og ir fjárveitinganefnd mælt með því, en
er lífi manna jafnvel hætta húin, ef eigi stjórnin taldi sjálfsagt að fá heimild frá
er gert við garð þennan. Krahbe vitamála- þinginu í þessu skyni.
Þar sem sýslumaður þessi veiktist um
stjóri hefir áætlað, að viðgerðin muni
kosta 45000 kr., og hefir stjórnin lagt til. sama levti og hinir áðurgreindu embættis
að % sjeu lagðir fram úr ríkissjóði, en menn, sem fengu hinn ríflega styrk til
Vá komi frá Siglufjarðarkaupstað, sem að leita sjer lieilsubótar, virðist mjer ekki
síðan haldi garðinum við. Fjvn. hefir Iagt annað fært en veita honum hinn umtil, að helmingur komi frá Siglufirði. Það beðna styrk, sem er aðeins lítill liluti af
er fjarskalega gott að spara úr ríkissjóði. þeim kostnaði, sem hann varð fyrir.
Þó að þessum sýslumanni verði veittur
þegar því verður við komið, en eftir því
þessi
styrkur, þá er þar með alls c-kki
sem bæjarfógeti þeirra Siglfirðinga heti
tilkynt mjer, mun reynast fullerfitt að slegið föstu, að ganga skuli út á þessa
fá þennan þriðjung, livað þá helming úr braut eftirleiðis — síður en svo. Þessi
bæjarsjóði Siglufjarðar. Annars geri jeg styrkur verður að skoðast í sambandi við
ráð fyrir, að háttv. 1. þm. Eyf. (StSt). styrk til hinna annara embættismanna,
sem hefir látið sjer svo ant um mál þetta, sem samtímis var hjálpað. Og það er fult
taki til máls við þessa umr. og skýri mál rjetthvti, að sami mælikvarði verði lagöur
á þennan styrk og hina aðra. en þó
þetta betur.
Þá er ein brtt., sem jeg vil minnast á. er nú hjer farið fram á hlutfallslega
Er hún frá liáttv. þm. Str. (MP). á þskj. langtum minna.
Jeg liefi þá gert grein fyrir þeim brtt.,
405, undir tölulið IV, um 1500 kr. sjúkrastyrk til Sigvalda læknis Kaldalóns. Það sem undir mig heyra.
er óþarfi að baúa við það, sem báttv.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Hv. fjvn.
þm. (MP) sagði, því að hann talaði um
þetta af miklum kunnugleik og sanngirni. og liv. Xd. liafa nú fengið ósk sína uppYil jeg því aðeins mæla með því, að þessi fylta, að fá frv. til fjáraukalaga lagt
listamaður. sem hefir orðið fyrir því mót- fyrir deildina. Það hefir þegar sýnt sig,
læti að inissa heilsuna, fái þennan litla hvert það muni stefna, því að svo má
styrk.
segja. að hjer liafi orðið líkt sem stífla
Þá á jeg sjálfur brtt. á þskj. 440, um væri tekin úr á, því að lieill fjöldi af
3000 króna styrk til Gísla sýslumanns brtt. hefir þegar ldaðist á þau; fyrst
Sveinssonar. Eins og háttv. deildarmönn- hljóp stjórnin sjálf á vaðið. og svo hefir
um er kunnugt, varð Gísli sýslumaður háttv. fjvn, og einstakir þingmenn fylgt
veikur og varð að fara utan sjer til dyggilega í kjölfaiið. Er' það í fvlsta
heilsubótar, einmitt um sama leyti og máta eðlilegt, að stjómin vilji ná í eitt-
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hvað af fjenu, sein fyrirsjáanlegt er, að 'í skilum með þau gjöld, sem e'ru í fjárlögmuni verða ausið út, til nytsamra fyvir- um, nema með því að taka ný lán. Og
tækja, iir því á annað borS farið var að eigi svo að fara að setja stórar upphæðir
leggja frranvarp þetta fvrir þingið. og inn í fjáraukalög til útborgunar nú þegstofna þar með til aukaútgjalda, sjálf- ar, fer skörin að færast upp í bekkinn.
sagt margra óþarfra. En jeg skal taka Þetta vona jeg, að háttv. þm. athugi við
það fram, að svo framarlega, sem liáttv. atkvæðagreiðsluna. Af framanskráðu yfdeildarmenn vilja sýna þá sjálfsafneitun irliti verður það og ljóst, að ekki getur
að taka eitthvað af brtt. sínum aftur, þá komið til mála að veita nein lán, hvort
mun síst standa á mjer að draga mig id sem þau standa í fjárlögum eða fjáraukaliigum. Þessu lýsi jeg yfir í heyranda
haka með eitthvað af mínum.
Annars finst mjer ekki vera úr vegi nú hljóði, svo engir geri sjer vonir um þau.
við 2. umr. fjáraukalaganna að gefa dáÞá skal jeg snúa mjer að brtt. Um
lítið yfirlit yfir, hvernig peningasjóðm hrtt. við 2. gr. frv. þarf jeg ekkert að
ríkisins stendur nú. Er þá fvrst. að í segja, því að þær eru í samræmi við till.
sjóði hjá ríkisfjeliirði eru nú ran 310 þús. fjvn.
Þá á jeg brtt. á þskj. 405, IV. liður,
króna. Þar sem svo langt er áliðið, má
því telja, að allar tekjur frá fyrra áii um 10000 kr. aukastyrk til Breiðaflóasjeu nú inn komnar. og sennilega lang- bátsins Svans. Er till. þessi borin fram í
mest af tek.jum fyrsta ársfjórðungs; en á samráði við fjvn., á þann veg, að báturþessum ársfjórðungi, sem yfir stendur, er inn fái 10 þús. kr. í ár, auk hins reglulítilla tekna að vamta. ef að vanda het- lega styrks, og 6000 kr. á næsta ári. Vænti
ur. En hins vegar kemur til útborgunar jeg því, að brtt. þessi verði samþykt.
Þá á jeg einnig VIII. brtt. á sama
bráðlega allmikið fje, svo sem til vegagerða, Flóaáveitunnar o. fl. Og í júní þskj., sem jeg tók aftur við 2. ranr. fjárkoma afborganir og vextir af öllum lán- laganna, og skýrði jeg þá frá. að tilum ríkisins. Til þessa alls eru því nú í ætlunin með a-lið hennar væri að kaupa
sjóði 310 þús. kr. En auk þess má vænta skúrhús, ásamt lóðarrjettindum, túni og
áskilinna gjalda frá Landsversluninni, girðingum, handa vitaverðinran á Oarðum 400 þús. kr. á öllu árinu, eða 100000 skaga. Hús þetta, sem virt er á 4900 kr.,
kr. á þessum ársfjórðungi. Má því varla fæst nú kevpt fyrir 4000 kr. Þeirri spumgera ráð fyrir, að á þessran ársfjórðungi ingu var þá skotið fram, hvort ekki væri
verði meiru úr að miðla til allra útborg- meiningin að láta vitavörðinn borga leigu
ana en -A milj. kr., þar á meðal upp í öll eftir hús þetta og lóð. Ilefi jeg því leitútgjöld og skuldir, en þær eru þessar: að álits vitamálastjóra um það. En hann
Lausar skuldir til bankanna eru nú 591 telur það ósanngjarnt, því að margir vitaþús. kr. og að auki í dönskum krónum verðir hefðu slík hlunnindi, og væru laun
748 þúsund, bæði til Landsbankans og þcirra miðuð við það. Þannig liefði t. d.
Handelsbankans. Er útlitið því alt ann- vitavörðurinn á Gróttu ókeypis húsnæði
að en glæsilegt. og vona jeg, að liáttv. í góðu húsi, sem einnig fylgdi kálgarður,
þingdeildarmenn sjái, að vafalaust mun og hið sama væri að segja um vitaverðekki vera hægt fyrir stjórnina að standa ina á Reykjanesi, Vestmannaeyjum, Dala81*
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tanga og Siglunesi. Yfirleitt væru laun
þeirra svo lág, að ekki gæti ósanngjarnt talist. þó að þeir hefðu þessi litlu lilunnindi
aukreitis. Og um Garðskagavitavörðinn
væri það að segja, að laun hans vær.:
sjerstaklega lág, og mælti hann því eindregið með því, að honum væru veitt þessi
hlunnindi, því að ríkissjóð munaði það
mjög litlu, en vitavörðinn aftur miklu.
Þá er b-liður þessarar brtt., til vitabygginga 1921 og 1922 75 þús. kr. Það
ár var heimilað að byggja 4 vita fyrir
alls 150 þús. kr. Fram úr þessari upphæð liefir í rauninni ekki verið farið, en
þessi upphæð er nær því öll gengismunur. því að á þessum árum Var beypt mikið efni til vitabygginga frá Svíþjóð, eins
og aö undanförnu. En sökum peningavandræða og sumpart sökum yfirfærsluvendræða er upphæð þessi ekki borguö
tun þá. En nú er ekki hægt að komast hjá
að greiða hana.
Þá er c-Iiður VIII. brtt. á samla þskj.,
styrkur til byggingar innsiglingarvitanna
við Berufjörð, 4000 kr. Ástæðan fyrir
fjárveitingu þessari er sú, að í fyrra
voru bygðir nokkrir vitar þar á sýslu og
var áaúlað, að þeir myndu kosta 16—18
þús. kr. En þeir kostuðu 5000 kr. meira.
og stafaði það sjerstaklega af því, að
Ilrómundareyjarviti var bygður sem gasviti í stað olíuvita. Varð kostnaðurinn
við hann því 1—2 þús. kr. meiri en áætlað var. Einnig komst sement til vitanna
ckki með þeirri ferð, sem það átti að
koraa. Varð það einnig til þess að hleypa
fram kostnaðinum.
Nú stendur einmitt svo á, að landið
hefir borgað aUan kostnað við vitana, t. d.
í Sandgerði, Hvanneyri og víðar. Mælir
þvú sanngirni með því að ljetta þessu af
hreppunum. að minsta kosti að því leyti,
sem kostnaðurinn fór fram úr áætlun.

Þá kemur undir d-Iið tillaga um fjárveitingu til endurbyggingar sjómannaskýlis á Kálfafellsmelum og endurreisnar stauraraða og til sjómerkja, 29000 kr.
Eins og háttv. þdm. er kunnugt, var skýli
þetta reist um síðustu aldamót af Thomsen konsúl austur á söndunum og stauraröð sett þaðan til bygða. Hefir þetta orðið mörgum strandimönnum til björgunai, og er því óþarfi að fjölyrða um. hve
nauðsvnlegt sje að halda því við.
Þessi liður sundurliðast þannig:
Staurarnir kosta .................. 5500 kr.
Sjómerki ................................. 6000 —
Húsið sjálft ........................... 18000 —
29500 kr.
Húsið er nú að vísu ekki alveg farið,
og vera kann, að það geti 'hangið uppi
eitt ár enn þá, en sjómerkin tvö, annað
á Meðalfellstanga og hitt á Kálfafellsmelum, er brýn nauðsyn á að endurreisa
nú þegar. Mannúðarinnar vegna má ekki
fresta því, og ekki heldur því aö veita nægilegt fje til viðhalds þessum mannvirkjum,
sem svo mörgum hafa til lífs orðið á þessum eyðistööum. Það var uppliaflega farið
fram á það við stjómina, að hún ljeti
gera þetta upp á væntanlega fjárveitingu, en hún hefir frestað því, til þess að
geta fengið úrskurð þingsins um það, og
er nú eftir að sjá, hvað það gerir.
Næst á jeg undir tölulið XX tillögu,
sem ýmsum kann nú máske að koma
undarlega fyrir, þ. e. styrkur til Þorvalds Árnasonar stúdents, til lokanáms
við ullarverksmiðju í Englandi, 8000 kr.
Kaupmaður einn hjer í bænum skýrði
mjer frá því í vetur, að þessi stúdent
væri við nám í Englandi og ætlaði sjei
að verða ullariðnaðarfræðingur. Hc-fir
hann brotist áfram við námið með tilstyrk vina sinna, en er nú þrotinn að
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fje og þarf á styrk að lialda til þess að
geta lokið náminu. í brjefi frá honum,
sem jeg ’hefi fengið, skýrir hann frá, að
hann hafi nú þegar venð 3 ár við nám
í þessari grein í verksmiðjuíbænum Huddersfield í Englandi, og hefir hann verið við verksmiðju, þar sem hann hefir
fengið að kynna sjer allar deildir, undir
uimsjón forstöðumannsins. Hefir hann
þegar lokið fyrrihlutaprófi og fengið
mjög háar einkunnir, að því er virðist.
Er einkunnastiginn að vísu öðruvísi en
við eigum að venjast, eða reiknað í
hundiaðshlutum, cn þar sem lægst einkunn
hjá honum er 63%, er auðsjeð, að þar
er um gott próf að ræða.
Til lokanáms býst hann við að þurfa
að verja enn 16 mánuðum, en er vonlaus
u!m að fá stuðning annarsstaðar frá.
Gerir hann ráð fyrir að þurfa sem næst
þessari upp'hæð, sem hjer er farið fram
á, þennan tíma, sem hann á eftir, eða
£ 250—300. Jeg get lýst því yfir, að
persónulega þekki jeg ekki þennan mann
neitt, svo að það er ekki af þeim orsökum, setm jeg kem með þessa tíll. En nú
er, eins og háttv. þdm. er best kunnugt
um, mikill áhugi í landinu á því að koma
upp ullarverksmiðju, einni eða fleirum;
hjer í þinginu hefir jafnvel verið minst á 2
eða 3. En hvað sem um það er, þá er lijer
von á mannþsem gengið hefir mentaveginn,
hefir þegar tekið ágætt próf í þessari grein
— „first class“ strndur í skírteininu —
og verður fullkomlega fær um að taka
að sjer stjóm á fullkominni ullarverksmiðju, þegar þörf verður á. Er mikið
í það Varið að hafa færan innlendan
mann til þess að geta tekið að sjer stjórn
á dlíkri verksmiðju, ef stofnuð yrði.
Jeg býst við að hafa tækifæri til þess
að ræða um ullarverksmiðjumálið, þegar
jeg svara fyrirspurn 'háttv. 1. þm. Ám.

(EE), en jeg get ekki stilt mig um, í
þessu sambandi, að geta þess, að mjer
hefir verið tjáð af skilríkum manni, að
enskt firma í bænum Huddersfield muni
ef tii vili gera tilboð um að byggja hjer
1. flokks ullarverksmiðju og bjóðast til
að útvega lán í Engiandi, alt að % af
byggingarkostnaði verksmiðjunnar, gegn
4% vöxtum og 1. veðrjetti í verksmiðjunni. Býst íjelagið við, að svoleiðis verksmiðja kosti ekki mikið yfir eina miljón
króna, og er hugmyndin, að ríkið leggi
til þá, einstakir menn % °g % útvegi
fjelagið samkvæmt framansögðu. Pjelagið mun ætila að senda hingað út mann í
sumar, upp á sinn kostnað, til þess að
athuga staðháttu alla. Ef þetta væri nú
í vændum, að slík verksmiðja kæmist
upp, þá væri gott að hafa mann til taks.
Mundi fjelagið, sem jeg 'hefi áður nefnt,
veita verkiSmiðjunni forstöðu fyrstu 2—
3 árin, meðan alt væri að komast í gang,
en að þeim tíma liðnum yrði Þorvaldur
útlærður og gæti tekið við. Býst j«g við,
að ef háttv. þdm. er á annað borð alvara með þetta ullariðnaðarmád, þá
greiði þeir atkvæði með þessari styrkveitingu.
Þá á jeg ekki sjálfur fleiri brtt., en
ætla að minnast lítið eitt á brtt. XIX
á sama þskj., frá meiri hluta sjútvn.,
þar sem hún fer fram á, að tveini fiskimatsmönnum verði veitt íauna'hækkun,
en ekki öðrum. Piskimatsmennirnir eru
yfirleitt óánægðir með laun sín, þó svo
virðist reyndar, sem þau sjeu sæmileg,
borin saman við laun margra annara,
Þegar þessi starfi losnaði síðast í Vest.
mannaeyjum, var afarerfitt að fá mann
í sætið, og voru sett upp alt að 3 sinnum hærri laun en ákveðið er. Það má
því búast við, að ef þessum mönnum
verður veitt uppbót, þá komi allir á eft-
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ir, enda sanngjamt að veita annaðhvort
öllum eða engum.
Háttv. þm. Str. (MP) á till. á þskj.
424, og mæli jeg með því, að hún verði
samþykt, því hún er mjög sanngjörn og
bygð á því, að Andrjes heitinn augnlæknir, maður þessarar konu, sem hjer
ræðir um, hafði verið embættismaður
ríkisins. En í sambandi við þetta vil jeg
benda háttv. þdm. á þá anomali, sem
komin er inn í þingið út af eftirlaunum ekkna. Það er nú svo komið. að ef
einhver ekkja á einhvern þingmann
sjerstaklega að, þá fær hún orðalaust
aukin eftirlaun sín, en hinar, sem engan eiga að, eða ekki hafa rænu í sjer til
að fara á fjörurnar, sitja við sín gömlu
sultarlaun, og það þótt menn þeirra h.ifi
ef til vill verið miklu merkari menn en
menn hinna og unnið þjóðinni meva
gagn. Er því rangt að láta ekki allar fá
jaínt. Kemur þessi munur fram með
ekkjur presta sjerstaklega, en líka með
ekkjui annara embadtismanna. Vil ji>g
beina athygli háttv. fjárveitinganefndar
að því, án þess að nefna nöfn, að engin
meining er í því að gera þennan mismun.

Sigurður Stefánsson:* Jeg á brtt. á
þskj. 405,XVI um hækkun á styrknum
til viðg.-rðar brimbrjótnum í Bolungarvik úr 12000 kr. upp í 24000, eða til
vara 20000. Þetta verður nii líklega sú
eina fci’tt., sem jeg flyt á þessu þiugi
um að ba.kka útgjöld ríkissjóðs, enda
sæmir mjer ekki annað, svo oft sem jeg
neyðist til að greiða atkvæði móti
gjaldahækkunum, enda þótt jeg álíti
þær oft og tíðum miða til góðs. En það
*) pm.
ræðu.

(SSt) hefir ekki yfírlesið þ.>ssa

er sá ljóður á ráði mínu, að mjer verðu.r
kannske stundum að líta um of á hag
ríkissjóðs. Vona jeg. að ræða hæstv. fjrh.
og atvrii. (KIJ) taki af efa um það,
hversu nú er komið hag ríkissjóðs, og
tek jeg því nærri mjer að þurfa að
flytja þetta, en tel mig til neyddan.
Á þinginu 1921 voru Hólshreppi veittar 10000 krónur til endurbyggingar og
viðgerðar á brimbrjótnum í Bolungarvík, og átti það að vera y3 kostnaðar.
Treysti hreppurinn sjer ekki til þess að
leggja meira til en 20 þúsund. Var tilskilið i fjárlögnnum, að ríkissjóðsstyrkurinn yrði því aðeins veittur, að verkið
væri framkvæmt undir umsjón verkfróðs
manns. Kostnaðurinn við viðger-ðina fór
8000 krónur fram úr áætlun, en hefði
það verið vitað fyrirfram, mundi aldrei
hafa verið lagt út í þetta. Það var aðeins gengið að verkinu í þeirri von, að
fjeð mundi nægja. Jeg ætla ekki að
áfella menn þá, sem fyrir verkinu stóðu.
Það er leitt að þurfa að tala um fráverandi menn, enda þótt satt eitt sje sagt.
En bjá því verður ekki komist að skýra
frá því, að Th. Krabbe sendi mann vestur. til að standa fyrir verkinu, og kemur öllum saman um — Krabbe líka —
að þessi maður bafi ekki staðið vel í
stöðu sinni. Á verkinu voru stöðug mistök, sem ollu mörg þúsund króna kostnaði, og í fyrsta verulega óveðrinu, sem
gerði eftir að viðgerðinni var lokið,
stórskemdist garðurinn. Var illa um
hann búið fremst; kassi. sem settur var
á hallan sjávarbotn og steypt í. var hafður sljettur að neðan, í staö þess aö l.iía
hann laga sig eftir botninuan. Var í staðinn sett undir hann möl og sandur til
þess að taka af hallann. En brimið gróf
það strax undan, svo að kassiim sökk
niður að framan, og við það sprakk
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garðurinn og kom í hann stórt skarð,
sem altaf er að stækka, svo nú gengur
kolblár sjórinn í gegn. Hreppsnefndin
hafði bent á uppbaflega, að svona
mundi fara, en verkfræðingurinn vildi
ekki fara eftir því.
Eftir fyrsta veðrið taldi hreppsnefndin.
að skaðinn væri minst 12000 kr.. en í febrúar var garðurinn svo skemdur, að álitið
var, að ekki væri tiltök að gera viS han í
fyrir minna en 20000 krónur, og nú befi
jeg fengið sundurliðaða áætlun hjá stórskipasmið, búsettum á Isafirði. sem lengi
hefir dvalið í Englandi við hafnarvirkjagerðir, og áætlar hann, að ekki verði
bætt úr skemdunum fyrir minna en alt
að 30000 kr. í þeirri tölu eru þó að vísu
2—3 þús., sem ekki koma beinlínis
skemdunum við. En ef verkið fer yfir
20000 krónur, þá býst jeg við, að hreppurinn muni pína sig til að leggja til
það, sem ávantar. Jeg skal taka bað
fram, að fyrir skemdina var brimbrjóturinn orðinn stórkostleg lendingarbót.
Hafa engin slys orðið við lendingu í
Bolungarvík síðan hann kom, en voru
mjög tíð áður. Af því geta háttv. þdm.
sjeð, að hann hefir komið að stórkostlegum notum. Spellin hafa ekki einungis gert verkið ónýtt, heldur einnig stórspilt lendingunni, svo að nú er ekki
hættulaust að lenda nema í háflæði og
ládeyðu. Mundi það kosta minst 2000
krónur að koma brotunum burt úr lendingunni.
Til þess að sýna, hvað’ lagt hefir verið til þessa verks frá upphafi, þá skal
jeg lesa upp nokkrar tölur:
Ur ríkissjóði hefir verið veitt:
1909
1911
1914
1915

1000 krónur
1000 —
10000 —
10000 —

1916 ................. 10000 krónur
1917 ................ 10000 —
1918 ................. 10000 ' —
1919 ................. 10000 —
1922 ................. 18000 —
. Hafa þannig verið veittar úr ríkissjóði rjettar 80000 krónur.
Jeg hygg, að fáum uppliæðum hafi
verið varið þarflegar, þegar þess er gætt,
hve mörg mannslíf hafa týnst og hve mikið eignatjón liefir orðið af liinni afarslæmu lendingu í Bolungarvík. Ur sveitarsjóði hafa verið greiddar til þessa
veiks: 20000 kr. árið 1914, sama upphæð
livort árift 1916 og 1917 og loks 40300
kr. árið 1922, auk lendingarsjóðsins, sem
var orSinn um 20000 kr. Hreppurinn hefir því lagt til 120 þús. kr., gegn 80 þús.
kr. úr ríkissjóði. Til þess að standast
þennan kostnað hefir hreppurinn orðið að
taka lán á lán ofan, og skuldar hann nú
um 60 þús. kr. Af þeim eru 50 þús. kr.
beinlínis brimbrjótslán, en 10 þús. kr. voru
teknar að láni vegna liallærisráðstafana
á styrjaldarárunum. Jeg hygg, að ekki
verði bent á mörg sveitarfjelög, sem hafi
tekiS aðrar eins skuldbindingar á sig, og
ber það vitni um, að mönnum þykir mikið Iiggja við að vernda eignir og líf sjómannanna.
Um þaS er oft rætt, að þingið þurfi að
veita ríflegan styrk til vegabóta og brúargerða. En jeg tel engar vegabætur eins
bráðnauðsynlegar og lendingarbætur í
stærstu veiSistöðvum landsins. UmferSin
um stærstu og fjölförnustu brýr á landinu kemst í engan samjöfnuð við umferðina í helstu verstöSvunum. Jeg hefi
gert lauslega áætlun yfir umferðina um
vörina í Bolungarvík og reynt að áætla
þar sem varlegast. Það má gera ráS fyr
ir. að 20 vjelbátar sæki þar sjó að stað
aldri og 6 menn sjeu á hverjum til jafm
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aðar. Þeir fara tvisvar á dag ura lendinguna, svo að gera má ráð fyrir, að 240
menn fari um hana á vjelbátum í livert
skifti, sem á sjó kemur. Xú má gera ráð
fvrir, að vjelbátarnir fari á sjó þriöjung ársins, eða 120 daga, og verður urnferöin um lendinguna á vjelbátum einum
þá 33600 manns árlega. Þá liefi jeg áætlað 20 róðrarbáta með 4 mönnum á; þeir
fara einnig um vörina tvisvar á dag, og
eru þaö þá 80 menn. -Jeg geri ráð fyrir
100 sjósóknardögum hjá þeim, því að þó
að sjaldan sje róið að vetrinum til, fara
þeir þó því nær daglega á sjó á sumrum,
þegar gæftir eru bestar. Þetta verður
8000 manns á ári. Eftir þessari áætlun
eru það þá um 41600 manns, sem fara árlega um lendinguna í Bolungarvík. Ei'
menn bera þetta saman við umferðina um
nauösynlegustu brýr í fjölmennustu hjeruðum, hygg jeg, að menn fái ekki neitt
svipaðar tölur. Síöasta brúin, sem gerð
hefir verið, auk brúarinnar á Eyjafjarðará, sem nú er í smíðum, er brúin á Jökulsá á Sólheimasandi. Sú brú kostaöi 250
þús. kr., og skal jeg ekki fárast vfir þeim
kostnaði. En meðan brúin var í smíðum,
í 4 mánuði, fóru um hana að meðaltali
125 menn á mánuöi. Af þessu sjest. hve
mikið þcssar vegabætur eru notaðar í samanburði við það, sem kalla má vegabætur
í fjölmennum verstöðvum, að aðalbrýrna?
komast þar ekki í neinn samjöfnuð.
Þá vil jeg gera áætlun um verðmæti
þaö, sem flutt er um þennan veg, sem
lendingin í Bolungarvík er. Vjelbátana
20 má áætla til jafnaðar 9000 kr. virði
með veiðarfærum, og er það þá 180 þús.
kr. verðmæti í bátum og veiöarfærum, sem
fer um lendinguna tvisvar á dag. 20 róör
arbátar á 1400 kr. að meðaltali með veiðarfæium gera 28 þús. kr. Það er þá samtals 208 þús. kr. verðmæti, sem fer um

lendinguna á hverjum degi, sem á sjó
gefur, auk alls aflans, er menn týndu oft
áöur í lendingu.
Eftir þeirri skýrslu, sem jeg gaf áðan,
er búið aö leggja 200 þús. kr. í þessa
lendingarbót, 80 þús. úr ríkissjóði og 120
þús. úr sveitarsjóði. En brúin, sem jeg
tók til samanburðar, kostaði 50 þús. kr.
meira. Jeg hygg, að jeg megi fullyröa,
að ekki einn einasti hreppur á landinu
hafi lagt jafnmikiö fje fram til móts við
ríkissjóðsstyrk. Jeg er ekki að þakka
hreppsbúum þetta, en það sýnir, hve duglegir og framkvæmdasainir menn eiga hjer
hlut að máli.
Sú lendingarbót, sem gerð var síöastliðið sumar, var áætlað, að mundi kosta
38 þús. kr., og ætluðu menn þá ekki að
leita frekari stuðnings hjá ríkissjóði.
Hreppsbúar fengu þarna ekki einungis
góða lendingu. heldur einnig fremsta
hluta brimbrjótsins sem góða bryggju, sero
alt að 100 smálesta skip geta lagst aö,
en það er mikill hagur fyrir kauptúnið,
því að allmiklu af fiski er skipað þar út
árlega. En þessar góöu vonir verða að
engu, ef svo búið veröur látið standa.
Skuld hreppsins er alLs 60 þús. kr., eins
og jeg tók fram. Síðustu 20 þús. kr., sem
teknar voru að láni, var eingöngu innanhreppslán. Fátakir hreppsbúar lánuðu fje
sitt gegn því, að það yrði endurgreitt á
20 árum. Þeir leituöu ekki á náðir ríkissjóðs eöa bankanna. Xú er þetta alt komið
í sjóinn. Það er sárgrætilegt að þurfa að
bera svo þungar byrðar fyrir það, sem
fariö hefir til ónýtis. Á þessum rökum
bygðu hreppsbúar beiðni sína um viðbótarfjárveitingu. Jeg lái hæstv. stjórn
c-kki, að hún tók ekki upp hærri upphæð;
hún fór þar eftir því, sem hún var beöin
í fyrstu. En svo sem jeg tók fram, hafa
skemdirnar aukist allmikið í vetur, og
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verður viðgerðin því þeim mun dýrari.
Hreppsnefndaroddvitinn sendi vitamálastjóra jafnóðum lýsingar á skemdunum
og áætlanir um viðgerðarkostnað.
Sumir menn hafa álitið, að enginn garður gæti staðið þama. En garðurinn, sem
bætt var við í fvrra, hafði staðið í 5—6
ár. Auðvitað er alt komið undir því, að
vel sje frá öllu gengið, en það var þessum danska manni, sem séndur var vestur
í fyrra sumar, mjög ósýnt um. Sementsblöndunin var t. d. svo, að þegar garð
urinn sprakk, stóðu þorskhausar og dáikar út ur sárinu, sem höfðu verið í sandinum. Svona var vandvirknin. Þó að
hreppsnefndin reyndi að líta eftir verkinu, var það svo um þennan verkfræðing
sem aðra, að hann þóttist einn hafa vit
á verkinu og ábyrgð á því, en þetta
kostaði hreppinn um 40 þús kr., en verkfræðinginn ekki einn evri.
Mjer þykir leitt að þurfa að bera fram
slíka fjárbón, en jeg vona, að háttv. deild
lái mjer það ekki, eftir þær skýringar,
sem jeg hefi gefið, og jeg fullvrði, að þær
sjeu rjettar, enda geta menn sannfært
sig um það af brjefum hreppsnefndarinnar. Verkið kostaði 58300 kr., þegar
þessi maður gekk frá því, á stað 38 þús.,
er vitamálastjóri hafði áætlað. Þessi hækkun kom mest öll á bak hreppsins, en
liæstv. stjórn hljóp undir bagga með þv:
að veita 8000 kr. til viðbótar, sem jeg
leyfi mjer að þakka henni mjög vel fyrir. Jeg hefi oft greitt atkv. gegn fjárveitingum til verka, er jeg taldi mega
bíða án stórspjalla. En hjer er engin
leið að bíða. nema með því að eiga það á
yfirvofandi hættu, að stórtjón verði í
fjármunum og mannslífum.
Jt-g hefi hækkað upphæðina, sem jeg
hafði talað um við hv. fjvn. og hún liafði
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

góð orð að fallast á, um 4000 kr., upp
í 24 þús. Jeg legg það á vald hv. deildar, hvort hún vilji samþykkja þá upphæð,
en jeg treysti því fastlega, aö hún sjái
sjer fært að veita að minsta kosti 20000
krónur. Jeg veit, að -hreppsfjelagið vill
leggja enn mikið á sig í þessu máli, þrátt
fyrir bágar ástæður, og jeg vona, að hv.
deildarmenn meti það.
Það hefir verið hepni mín sem spamaðarmanns á landsfje, að kjördæmi mitt
hefir ekki verið kröfuhart. Eina fjárbónin, sem hefir komið úr Norður-Isafjarðarsýslu meðan jeg hefi verið þingmaður þess kjördæmis, er til þessa brimbrjóts. Að vísu er veitt nokkurt fje til
póstflutninga þar í sýslu, en það er eins
mikið vegna ríkissjóðs sjálfs, þó að styrkurinn sje nokkuð hærri en tekjur af póstflutningum þar. Aðeins ein brú hefir verið smíðuð þar fyrir 20—30 árum, og
kostaði hún 8—9 þús. kr.; það eru allar
vegabæturnar, sem ríkissjóður hefir kostað í þessari sýslu, sem jafnan hefir verið
ein besta mjólkurkýr ríkissjóðs. Sýslan
hefir að vísu fengið lán úr viðlagasjóði;
fór hún fram á greiðslufrest á láninu,
og hefir það nýlega verið samþykt í þessari hv. deild. Jeg veit, að sýslan muni
greiða afborganir sínar á tilsettum tíma,
nema hagur hennar versni því meir, enda
hefir það verið að fara í geitarhús að
leita ullar, meðan jeg hefi verið þingmaður þessa kjördæmis, að biðja mig um að
bera fram tilmæli um eftirgjöf lána. Það
hefir mjer jafnan verið ógeðfelt.
Jeg fel svo hv. deild betta mál; þvkist
jeg vita, að svo margir sanngjarnir menn
sjeu í þessari hv. deild, að þeir muni líta
vingjarnlega til þessarar veiðistöðvar, sem
gefur ríkissjóði árlega tugi þúsunda í
tekjur.
82
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Pjetur Ottesen: Jeg á eina brtt. á þskj.
405. þar sem ríkisstjórinni er falið að innheimta hjá fyrverandi fjármálaráðherra
þá upphæð. sem hann hefir ávísað sjer
fyrir húsaleigu á Ilótel Island. Þegar jeg
afhenti þessa tillögu á skrifstofunni hafði
mjer ekki borist fregnin um, að þessi ráðherra væii burtvikinn úr ráðherrasæti. En
það skiftir nú ekki máli í þessu sambandi,
hvort hann er áfram í ráðherrastöðu eða
ekki, því að jafnrjettmætt og sjálfsagt er að
innheimta þetta hvort semer. Svosemkunnugt er, var þa8 upplýst og viðurkent af ráðherranum sjálfum við framhaldl.umr. fjá’laganna, að liann hefði gripið til þessarar
upphæöar til að greiða liúsaleigu í sínar
þarfir á Hótel Island. Það er jafnkunnugt og vitanlegt, að það var í algerðu
heimildarleysi gert að taka þetta fje og
verja til þeirra þarfa, og á því að sjálfsögðu að endurgreiðast ríkissjóði.
Því verður ekki neitað, að slíkar aðfarir sem þessar eru þess eðlis, að með
endurgreiðslu fjárins er í raun og veru
ekki að fullu kvittað fyrir að fremj..
slíkan verknað, en það er vitanlega jafnsjálfsagt fvrir því að krefjast endurgreiðslu á fjenu, hvað sem því líður.
hvort frekari aðgerða verður krafist í
málinu. Jeg skal svo ekki fjölvrða um
þetta frekar, en vil fá atkvæði deildarmanna um þetta, og þykist jeg vita, að
þau muni ekki falla nema á einn veg.
Jeg vil þá minnast lítillega á nokkur
fleiri atriði. Háttv. fjvn. ber fram brtt.
um að greiða 3000 kr. úr ríkissjóði af
kostnaði við rannsókn Andákílsfossanna.
Háttv. frsm. (MP) hefir gert grein fyrir þessum lið. í fjáraukalögum fyrir 1921
var veitt fje til að greiða alt að helmingi
kostnaðar við rannsókn þessara fossa, sem
þá var fallinn á, og nam sú upphæð þá
5000 kr. Hv. frsm. (MP) gat um, að þessi

rannsóknarkcstnaður hefði farið íöluvert
fram úr áætlun. Það stafar aðallega af
því, að verkfræðingar þeir, er stóðu fyrir
framkvannd á þessari rannsókn. Steingrímur Jónsson og Guðmundur Illíðdal,
hvöttu mjög til þess, þegar þeir höfðu
kynt sjer málið og rannsakað alla aðstöðu,
að fullnaðarrannsókn yrði gerð á öllu því
vatnsafli, er þarna væri unt að ná. Þetta
var meira verk en í fvrstu var hugað. En
verkfræðingamir telja þetta svo mikið
framtíðarmál, að sjálfsagt væri að fá
fullnaðarrannsókn. Xú er sú rannsókn
fengin og veldur hún því. að kostnaðurinn
hefir orðið 6000 kr. meiri en gert v.ir
ráð fyrir, þegar fjeð var veitt 1921. Xú
er farið fram á, að helmingurinn af þessari upphæð verði endurgreiddur úr ríkissjóði í sanrræmi við það, sem áður liefir verið gert í þessu máli.
Hæstv. atvrh. (KIJ) kom með upplýsingar, sem mjer voru mikið gfleðiefni.
Kvaðst hann 'hafa fengið vísbendingu
um, að einhver tóvinnuverksmiðjueigandi á
Englandi væri ef til vill fús á að leggja
fram að einhverju leyti fje til að koma
hjer á fót nýtísku klæðaverksmiðju.
Fellur þetta vel salman, að á þessum hagfelda stað hefir þegar verið gerð fullkomin rannsókn á vatnsaflinu sem er
hvorki meira nje minna en 16—20 þúsund liagnýt liestöfl. ef það er a!t virkjað, sem leiða mætti þennan verksmiðjuhöld að. Vænti jeg, að hæstv. atvrh. (KlJ) beini athygli hans að Andakílsfossunnm.
Þá vildi jeg minnast lítið eitt á þá
styrki, sem farið er fram á að veita
sjúkum mönnum til utanfarar, til þess
að leita sjer heilsubótar. Jeg hygg, að
það hafi verið fyrst í fjáraukalögum fyrir 1920—21, sem gengið var inn á þá
braut, að veita heilsubiluðum embættis-
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mönnum styrk til þess að leita sjer
heilsubótar erlendis. Eftir 10. gr. fjáraukalaganna 1920—21 voru 3 mönnum
veittar 22500 kr. í þessu skyni, þannig
að þeir ’hjeldu fullum launum, en ríkissjóður greiddi fyrir rekstur embættanna.
Á því þingi var töluverður uggur í
mönnum að samþykkja þetta, því að með
þessu væru opnaðar dvr, er fleiri mundu
fara um. Nu hefir hæstv. forsrh. (SE)
flutt brtt. um að veita einum embættismanni, Gísla sýslumanni Sveinssyni, sem
líkt var ástatt um, samskonar styrk, þó
að það sje eftir á. Jeg man ekki, hvort
það var á því sama ári, sem hann fór utan, en jeg hygg, að það hafi verið um
líkt leyti. Því er nú náttúrl'ega svo farið, úr því búið er að ganga inn á þessa
braut, að það kemur fram argasta rangideitni í því að neita einum um það, sem
annar fær, þar sem eins stendur á, og svo
væri það, ef Gísla Sveinssyni væri neitað
nú. En hrtt. sýnir, að þessi uggur, sem
jeg gat um, ætlar að rætast. Nú er komið svo, að þessar styrkveitingar eru ekki
miðaðar við beina starfsmenn ríkisins
eingöngu, menn, sem ef til vill í þessu
falli mætti segja um, að ríkissjóður hafi
ríkari skyldur við en aðra, en jeg minnist þess, að því var haldið fram af þeim,
sem stóðu fyrir að koma þessari fjárveitingu fram 1921, að svo bæri á að líta.
Hjer er komin fram brtt. um að veita
kennara á Húsavík 2500 kr. styrk til utanfarar, til þess að leita sjer lækninga
við sjóndepru.
Það er auðsætt, að slíkar fjárbeiðnir
færast stöðugt í vöxt, og ef ekki er við
gert. cr ekki gott að segja. livar það
lendir. Jeg tél því ekki rjett að halda
öllu lengra inn á þessa braut, því erfitt
verður, eins og jeg tók áður fram, að

gera upp á milli manna, ef einhverjum
er veittur slíkur styrkur og eins eða líkt
stendur á um þá, sem á eftir koma.
Þá er brtt. frá hæstv. forsrh. (SE) við
9. lið. þar sem gert er ráð fvrir að bæta
íslenskum námsmönnum erlendis upp
gengismuninn á fje því, sem þeim er
sent til framfæris við námið. Nú vil jeg
spyrja hæstv. ráðherra, hvort meiningin
sje að bæta þeim upp gengismuninn á
þeim styrk, sem þeir fá af opinheru fje,
eða styrk frá aðstandendum sínum. (Forsrlt. SE: Prá aðstandendum sínuim). Þá
gæti orðið erfitt, að mjer skilst, að fá
fulla vissu fyrir um þær upphæðir, sem
þeim þannig eru sendar, og hafa eftirlit
með því, að gengism’unurinn væri greiddur af þeim raunverulegu upphæðum. Jeg
er því á móti þessu, en tel sanni nær að
greiða þá heldur gengismun á því fje,
sem mönnum, er stunda nám erlendis,
er veitt í fjárlögum. Gengismunurinn
kemur auðvitað hart niður á þessum
mönnum, en nokkur bót er þeim þó að
því, að þeir missi einskis í við hann á styrk
þeim. er þeir hafa í fj’árlögum.
Jeg skal svo ekki tefja tímann frekar,
en aðeins benda á, að svo fór, eins og
vænta mátti, að það mundi leiða til ærna
útgja.ida fyrir ríkissjóðinn, að farið var
að bera fram fjáraukalög fyrir þetta yfirstandandi ár, því nú munu þegar
komnar fram tillögur ti'l útgjalda á þeim,
sem nema fullum 300 þús. kr., og á þó
eftir að bætast mikið við, ef að líkum
lætur. Þegar litið er nú til niðurstöðunnar, sem sennilega verður um afgreiðslu
fjárlaganna nú, og svo skýrslu hæstv. atvinnumálaráðherra, sem hanh gaf áðan
um f járhag ríkissjóðs nú, þá virðist
furðu djarft teflt með útgjöldin, og á
jeg þar sjer í lagi við þau útgjöld, styrki,
82*
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bitlinga og því um líkt, sem að litlu eða
engu raunverulegu gagni kemur, en nemur svo hundruðum þúsunda króna skiftir árlega; já, mjer virðist miklu djarfara teflt í þessu efni en skynsamlegt og
fært er.

Hákon Kristófersson: Jeg á hjer brtt.
við brtt. á þskj. 405, sem jeg vildi drepa
lítið eitt á. Pyrri liður 'hennar lýtur að
þvi, að Reykhólahjeraðsbúum sje veittur
250 króna styrkur til læknisvitjana árið
1922. Þannig stendur á um þessa brtt.,
að núverandi landlæknir hefir sagt, að
hinn setti landlæknir, Guðmundur Hannesson, hafi lofað hjeraðsbúum styrk í
þessu skyni. Að vísu nægir fjárhæð þessi
hvergi nærri til þeirrar útgjaldaaukningar, sem hjer er um að ræða og hjeraðsbúar verða að leggja á sig. En sökuun
fjárhagserfiðleika ríkissjóðsins sá jeg
mjer ekki fært að fara hærra en upp i
250 kr., því jeg vildi Síst af öllu, að hægt
væri að bregða mjer um eyðslusemi eða
neina to'gstreitu fyrir mitt kjördæmi á
þessu þingi. Ef aðrir þingmenn færu ekki
lengra í fjárkröfum en jeg þykist hafa
gert, þá mundu fjárlög og fjáraukalög
líta öðruvísi út en raun mun á verða.
Jeg skal taka það fram, að það er aðeins
að kenna gleymsku minni, að ekki er
líka tekið yfirstandandi ár, og mun jeg
bæta því við við 3. umr. Vænti jeg þess,
að hv. fjvn. fylgi þessum brtt. mínum einróma. Þessi fjárhæð er smáræði móts við
það, sem sparast við að þurfa ekki að
launa þarna sjerstakan lækni. Enginn skilji
samt orð mín svo, að þetta verði svo til
frambúðar.(Þvert á móti mun þetta hjerað
veröa veitt undir eins og viðunandi maður
sækir um það.
Þá er það brtt. um styrkinn til dr.
Helga Pjeturss. Jeg þarf ekki að fara

mörgum orðum um hana. Hæfileikar
þessa vísindamanns eru svo þjóðkunnir,
að óþarft er að lýsa þeim hjer. Jeg skal
aðeins geta þess, að háttv. 4. þm. Reykv.
(MJ) ber fram bitt., sem jeg vissi ekki
af, og fer hún í sömu átt og brtt. mín.
Býst jeg við, að hann mæli með henni,
og get jeg þvi látið staðar numið hjer
um það mál. Aðeins vil jeg taka það
fram, að brtt. mín ætti að skoðast sem
varatill. við þessa till. hv. 4. þm. Reykv.
(MJ). Jeg ætla svo ekki að fara neitt út
í að ræða um brtt. annara háttv. þm., en
vil aðeins geta þess, að jeg get tekið
undir með háttv. þm. Borgf. (PO), að
hjer virðast hafa verið opnalðar hlaupvíðar dyr, sem líka hafa verið notaðar.
Mun jeg að öðru leyti sýna með atkvæði
mínu, hvernig aðstaða mín er til hinna
einstöku breytingartillagna.

Jakob Möller: Af því að þær brtt., sem
jeg hefi borið fram við frv. til fjáraukalaga fyrir árib 1923, nema talsverðu af
þeirri fjárhæð, sem brtt. þm. gera til samans, þá verð jeg að láta nokkur orð fylgja
þeim. Hæstv. atvrh. (KIJ) gaf það í
skyn áðan, að ekki væri sem varlegast
farið í að auka gjöld ríkissjóðsins, og
mun haiín þar hafa átt við, að þm. væru
of ósparir að koma fram með brtt. við
frv. þetta. Fljótlega litið til virðist mjer
frv. ásamt brtt. vera komið upp í 357
þúsund kr. Af því kemur á hæstv. stjórn
235 þúsund, fjvn. 55 þúsund og aðra þm.
til samans 67 þúsund. Það sjest því, að
till. einstakra þm. gera ekki sjerlega háa
upphæð. Auk þess eru nokkrar þessar tillögur um uppbót á launum starfsmanna
ríkisins, sem bæstv. stjórn liefði í raun
rjettri átt að bera fram, enda sumar bornar fram af sjávarútvegsnefnd og aðrar í
samræmi við samskonar till., sem áður hafa
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verið samþyktar og komnar eru inn í
fjárlagafrv. fyrir árið 1924. Auk þess eru
svo nokkrar smávægilegar till. aðrar, sem jeg
skal nú gera grein fyrir með fáum orðum.
Jeg kem þá fyrst að till. þeirri, sem
háttv. þm. Borgf. (PO) lagöist á móti,
um 1600 kr. styrk til Páls. Vigfússonar.
Háttv. þm. virðist líta svo á, sem þessi
stvrkur heyri undir venjnlega ntanfararstvrki, og sje hjer um hreint eyðslufje að
ræða. En svo er ekki. Hann stendur í
heinu sambandi við berklavamalögin. Eiginlega er hjer ekki um neina fjárveitingu
að ræða, því þótt þessi liður yrði feldur,
myndi samt þessi fjárhæð verða veitt af
opinberu fje. Þessi maður er nú á sjúkrahúsi hjer í bænum og er horgað þar með
honum af opinberu fje. Kostar vera hans
þar 8 kr. á dag, og þar sem ekki verður
um skemri tíma að ræða en 200 daga, er
upphæðin, sem hjer er farið fram á. þegar komin. Jeg hefi heyrt, að umsókn um
þennan styrk hafi þegar legið fyrir háttv.
fjvn, og hafi hún ekki treyst sjer til
að mæla með honum, af því að hún hafi
óttast fordæmið. En hjer stendur svo á,
að þessi maður hefir hugsað sjer, með tilstyrk vina sinna, að leita sjer heilsubótar
erlendis, en sá stvrkur hrekkur eklri til
fulls. Er því ekki að óttast fordæmi að
því leyti, að þeir munu verða fáir, sem
kost eiga á svo miklum styrk utan þess
opinbera, sem með þarf. Annars legg jcg
aðaláhersluna á þetta, að það fje, sem
hjer er um að ræða, myndi verða veitt
honum hvort sem er.
Þessi maður var í þann veginn að verða
stúdent, er hann tók veikina. Hann var
um tíma á Vífilsstöðuin, og mun flestum
hjer kunnugt, hversu veru hans þar lauk.
Er hann hvergi nærri búinn að ná heil.'-u
sinni og hefir verið á sjúkrahúsi hjer síðan hann fór af hælinu. Vildi jeg annars

inælast til þess, að Vífilsstaðamálið yrði
ekki neitt dregið inn í umr. í þessu máli.
Cm liinn styrkinn, til Elínar Sigurðardóttur, er nokkuð öðru máli að gegna.
Hún er ekki þannig sjúk, að hún nái undir fyrirmæli berklavarnalaganna. Af henni
stafar ekki smitunarliætta. En efni hennar eru nú alveg gengin til þurðar, svo að
hún getur nú ekki lengur koniist af, nema
hún sje styrkt. Þessi stúlka hefir verið
í þjónustu þess opinbera, bæði sem kenslukona og póstafgreiðslumaður. Getur hún
því vel skoðast sein opinber starfsmaður,
og er full ástœða til að veita henni þennan
styrk. Vonast jeg til, að háttv. þingdm.
taki vel í þessa beiðni.
Þá kem jeg að uppbótinni á launum
starfsmanna við landssímann, sem er í samræmi við það, sem samþykt hefir verið
í fjánlögum fyrir árið 1924. Efast jeg
ekki um, að háttv. þdm. vilji veita þessa
uppbót fyrir yfirstandandi ár, úr því
þeir voru henni samþykkir fvrir næsta ár.
Er í rauninni meiri ástæða til að veita
hana nú en síðar, þar sem enginn getur
vitað, hverju fram kann að vinda á næsta
ári.
Þá er hjer ein brtt. frá sjútvn.. sem
samþykt hefir verið í fjárlögum fyrir
árið 1924. um að veita Bjarna Sæmundssyni lausn frá kennaraembætti, en stvrk
til fiskirannsókna. Er upphæðin, sem hjer
er farið fram á, 1250 kr., laun fvrir þrjá
síðustu mánuði ársins.
Þá er hjer till. frá mjer um að veita
námsmanni Asgeiri Þorsteinssyni styrk
til lokanáms á verkfræðiskólanum. Hefir
það verið siður að veita efnilegum mönnum styrk til að ljúka námi á þeim skóla,
og tel jeg rjett, að svo verði enn. Þes.ri
maðnr er rjett að því kominn að ljúka
námi; mun hann taka burtfararpróf aö
vetri. En hann hygst að leggja stund á
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verksmiðjufræði, til þess að geta síðar
beitt sjer fyrir þesskonar framkvæmcium
lijer á landi, er miða að því, að hagnýtt
verði þau hráefni, sem landið hefir að
hjóða. Þótt hann sjái sjer fært að ljúka
námi á þessum skóla, sem hann er nú á,
þá býst hann við, að efni vanti til framhaldsnámsins. Faðir lians hefir hingað til
styrkt liann til náms, eins og öll sín börn.
Var hann um tíma kallaður vel stæður
maður, en hefir nú fyrir skömmu tapað
öllum eignum sínum, og treystist þ\í
ekki lengur til að kosta. þennan son sinn
til námsins. Þar sem hjer er um mann
að rceða, sem síðar mun ganga í landsins þjónustu, þá tel jeg engum efa bundið, að styrkurinn komi að fullum notum,
ef hann verður veittur. Væri óviturlegt
að horfa í nokkrar krónur til að efla
iðnaðinn í landinu, svo mjög sem oss
skortir á í því efni. Jeg sje, að hæstv.
atvrh. (KIJ) hefir komið fram með brtt.
um styrk handa manni, sem stundar
svipað nám. Hefir hann tekið noukru
dýpra í árinni, þar sem hann fer fram
á 8000 krónur.
Þá er hjer enn brtt., sem jeg bar einnig
fram við fjárlagafrv.. en var feld. að jeg
helcl fyrir misskilning. Það var fjárveiting
til Páls ísólfssonar, að upphæð 2000 kr. Á
þinginu í fyrra var samþ. í Nd. að veita
honum 4000 kr. til að halda áfram uámi.
Upphæðin var sv.o lækkuð um lielming
í háttv. Ed. Veit jeg, að ef jeg hefði þá
getað komið að till. um að hækka hana
aftur, þá hefði það orðið. Býst jeg því
við, að háttv. deild bæti við þessum 2000
krónum. Á jeg bágt með að skilja, að
menn verði svo ósamkvæmir sjálfum
sjer, að láta 'hjer staðar numið.
Þá kem jeg að brtt. þeirri um launauppbót fiskimatsmanna, sem hæstv. atvrh. (KIJ) gat um áðan. Hann furðaði

sig á því, að meiri hlutinn skyldi aðeins
hafa tekið þessa tvo fiskimatsmenn, en
hina ekki. Þannig er því varið, að nefndin hefir ekki sjeð umsókn um launauppbót nema hjá þrem af þessum mönnum.
Að hún ekki tók þá alla, stafar af því,
að hún leit svo á, að nokkuð sjerstaklega
stæði á um þessa tvo menn. Fiskimatsmaðurinn hjer í Reykjavík er auk þess
starfs nokkurskonar ráðunautur stjórnarinnar í þeiin íuálurn, og er því mikilsvert að hafa góðan mann í þeirri stöðu.
Auk þess kemur dýrtíðin einna harðast
niður lijer. Yfirfiskimatsmaðurinn á ísafirði er tekinn með, sem staæar af því,
að Isafjörður er talinn annar dýrasti
staður á landinu. Um uppbót til Jóns
Magnússonar yfirfiskimatsmanns var
nefndin öll sammála, en meiri hl. nefndarinnar mælir með hinum. — Það skal
tekið fram, að nefndinni er kunnugt um,
að Jóni Magnússyni hefir verið gerður
kostur á betur launaðri stöðu en fiskimatsstarfið. Verður því ekki annars
vamst en að hann s.egi því lausu. ef kjörin
verða ekki bætt. Á hinn bóginn telur
nefndin það afarmikilsvert, að hann verði
kyr við starfið, og vill vekja athygli hv.
deildar á því, hve afskaplega mikils
varðandi það er, að fiskimatið fari vel
úr hendi og að því gegni góðir menn.
Þá er brtt. á þskj. 405, um að veita
nefndri prestsekkju 300 kr. styrk til
eftirlauna. Jeg gat um ástæður fyrir þessu
við umr. fjárlaganna, og þarf ekki að
endurtaka það hjer, enda er þetta í samræmi við samskonar fjárveitingu í fjárlagafrv. fyrir 1924. Ut af ummælum liæstv.
atvinnumálaráðherra skal jeg vekja athygli háttv. þdm. á því, að þau ummæli
eiga ekki við þessa ekkju, því að þau 20
ár, sem liðin eru síðan hún varð ekkja,
hefir engin styrkbeiðni komið frá henni
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til þingsins. En níi er hún komin á grafarbakkann, og verður hún væntanlega ekki
þungur ómagi á ríkissjóði.
Loks á jeg brtt. á þskj. 430,11, nm að
veita Kvenrjettindafjelagi Islands 2000
krónur til allsherjarfundarhalds fyrir
konur af öllu landinu hjer í Reykjavík í
sumar. Eins og kunnugt er, hafa karlmenn betri tækifæri til að koma saman
og kynnast, en konurnar verða venjulega
að sitja heima. Þess vegna er rjett að veita
konum þennan styrk. Það þarf ekki að
ræða um þýðingu þess, að konur komi
saman af öllu lanclinu. til þess að ræða
um nauðsynjamál á þeim sviðum, sem þæ:eiga sjerstaklega um að fjalla. Karlmenn
hafa aðgang að mörgum fjelögum til þess
að ræða sín mál og fá á ýmsan hátt beinan og óbeinan styrk til að koma saman,
með greiðslu ferðakostnaðar o. s. frv., t.
d. hjer á Alþingi, Búuaðarþingi, Fiskiþingi o. fl. A því eiga konur cigi kost,
og er því sanngjarnt að veita þeim styrk
í fjárlögum í þessu skyni. Vona jeg. að
ekki þurfi að rökstyðja þetta frekar fyrir
háttv. þdm.
Umr. frestað.
Á 50. fundi í Xd.. miðvikudaginn 25.
apríl, var f r a m h a 1 d i ð 2 . u m r . um
frv. (A. 329, 353. 405, 424, 426. 430. 440.
449).

Eiríkur Einarsson: Jeg skal taka það
fram, viðvíkjandi brtt. frá hæstv. atvinnumálaráðherra, um styrk til ullariðnaðarnema, að mjer þykir vænt um, að
veittur verði styrkur til þess að vinna aö
framgangi ullariðnaðarmálsins. En meira
þarf en styrkja pilt til náms; málið þarf
í heild sinni atfylgi þingsins og forgöngu
stjórnarinnar. Jeg vænti, að hæstv. at-

vrh. (KIJ) svari fyrirspurn frá mjer um
ullariðnaðarmálið. (Atvrh. KIJ: Jeg er búinn að gefa út tilkynningu um það). Þaö
gleður mig að heyra, aS hæstv. ráðh. ætlar að svara henni. Jeg tek það fram, að
jeg tel allan óþarfadrátt á að sinna þessu
mikilsverða máli illan og óforsvaranlegan.
Þá eru nokkrar brtt. frá mjer, sem jeg
vil minnast á. Um lán til Skeiðaáveitunnar hefi jeg áður rætt og bæti litlu við það,
sem liáttv. frsm. (MP) mintist á í gær.
Fjvn. hefir lagt það til, að lán verði veitt
til þessa fyrirtækis, sem á svo erfitt uppdráttar, og vona jeg, að því verði lofað
að ganga fram til háttv. Ed. Hjer hefir
verið farið fram á það minsta, sem hægt
er að láta sjer nægja. Það var styrkur en
ekki lán, sem beiðst var og þurfti, og er
ilt, að þingið skuli ekki vilja sinna þeirri
nauðsyn, en betra er lítið en ekkert, og
mun betur sjást síðar, aö hjer var ekki
til of mikils mælst. En um það mun ekki
tjá að deila.
Þá er brtt. frá fjvn., um styrk til bifreiðaferða austur yfir fjall; er jeg þakklátur fjvn. fyrir að hafa tekið þetta upp
og háttv. samgmn. fyrir að hafa stutt það,
enda þótt hún hafi fært þessa fjárveitingu nokkuð niður frá því, sem farið var
fram á, og síst liefði veitt af, ef nokkru
hefði átt að nema, en þetta er þó spor í
rjetta átt. Vænti jeg, að þc-tta nái samþykki liáttv. deildar og að háttv. þdm. líti
á málið frá þeirri hlið, hversu lítils Sunnlendingar njóta af styrk þeim, sem veittur er til báta- og strandferða, og vona
jeg. að hjer verði mjór mikils vísir. En
af bátastyrknum hafa þeir lítil eða engin
not. Jeg vil taka það fram. að til þess er
ætlast, að bifreiðaferðirnar verði undir
eftirliti stjórnarinnar og að hún ráði
allri tilhögun ferðanna. Vil jeg skjóta því
til hæstv. atvinnumálaráðherra, að þessa;
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ódýru ferðir verði hafðar sem tíðastar, þegar þörfin er mest, t. d. um lestaferðir vor
og haust, þegar flutningur kaupafólks er
mestur til og frá sveitunum. En um hásumarið mættu þær vera færri. Það hefir ekki verið tekið fram. hvort þessar ferðir ættu fremur að vera til vöru- eða fólksflutninga En á þcssu stigi málsins geri
jeg ráð fyrir, að aðallega sje átt við
fólksflutninga.
Þá er síðast að minnast á brtt. um
styrk til dr. Helga Pjeturss, sem tvcir
liáttv. þm. flytja með mjer. Auk þcss hefir háttv. 4. þm. Reykv. (MJ) komið mcð
brtt. um hærri stvrk til handaþessummanni
en við höfðum sjeð okkur fært að fara
fram á. Jeg get upplýst það, að þessi
maður er styrksþurfi, því að hann er gersnauður, og háttv. þm. geta vel staðið sig
við að greiða fyrir honum, því það er
kunnugt, að hugir fólks úti um land stefna
mjög að því að sýna honum sóma og veita
honum viðurkenningu fyrir margt. sem
hann segir því ágætlega, ólíkt að efni og
orðum því, er aðrir tala. En við, sem
hjer sitjum, erum fyrst og fremst umboðsmenn þjóðarinnar, og er oss auðvitað skylt að taka nokkurt tillit til óska hennar. Og gott er oss til þess að vita, að víðs
vegar að berast raddir um það, að styrkja
beri þennan merka mann, því það sýnir,
að enn þá á þjóðin hæfileika til að dást
að því, sem fagurt er, og þá frjálsmannlegu hugsun, sem druknar ekki í pólitískum illdeilum og matarmálaþrasi.
Þá er innsiglingaleiðin á Stokkseyri,
endurveiting, sem jeg býst við, að þingið
telji sjálfsagða, enda er hún það. Þörfin
brýn og hlutaðeigendur reiðubúnir að
leggja mikið í sölurnar sjálfir.

Sveinn Ólafsson: Það er aðeins ein
brtt., sem jeg á, undir tölulið XXI á

þskj. 405. Og eins og menn sjá, þá er þar
ekki farið fram á bein fjárframlög, lieldur
einungis endurgreiðslu á 2000 kr. til Guttorms Pálssonar á Ilallormsstað, sem er
eftirstöðvar af byggingaikostnaði hús<ins þar. Það vitá allir. að Ilallormsstaður
cr, sökum feguröar sinnar, einhver mc.st.i
gersemi, sem ríkið á, og fjöldi manns sækir þangað á ári hverju til að skoð.i skóginn. Ilann var girtur nálægt aldamótunum
og jörðin tckin til bústaðar handa skógarverðinum. En jörðin. ásamt húsum
þeim. sem á henni standa, er eign landsins.
Þarna hefir lengi verið mjög fornfálegur sveitabær, með áföstu litlu timburhúsi,
sem reist var fvrir nærfelt 50 árurn og
síðar hefir verið endurbætt. Yar lengi
reynt til þess að fá fje til þess að endurbæta húsið, en fjekst ekki fyr en árið
1921, og var þá timburhúsið endurbætt og
gert íbúðarhæft, en jafnframt bætt við
það búri, eldhúsi og þvottahúsi. Sigurður
Björnsson trjesmiður á Seyðisfirði hafði
áætlað kostnaðinn við þessa byggingu
5500 kr., og veitti stjórnin þá upphæð.
En það kom brátt í ljós, að upphæðin
hrökk ekki til að fullgera þessa endurbót,
og tók skógarvörður að sjer í samráði við
skógræktarstjóra að fullgera húsin. Fóru
til þess 1500 kr. og auk þess málning á
húsin fyrir 500 kr., eða alls 7500 kr. öll
húsabótin. Það eru því 2000 kr., sem skógarvörður hefir orðið að- greiða úr eigin
vasa, og farið í því eftir óskum skógræktarstjóra, sem fuilvissaði hann um endurgreiðslu á þessu fje, ef ekki eftir beinni
fjárveitingu, þá af skógræktarfje; en til
þessa hefir fjeð ekki fengist greitt. Skógarvörðurinn hefir því snúið sjer til þingsins um að fá þessa uppliæð greidda, og
vænti jeg þess, að háttv. þm. sjái, að hjer
cr um vitasknld ríkissjóos að ræða, sem
óhjákvannilegt er að greiða.
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Aðra brtt. á jeg ekki, en hæstv. atvrh.
(KIJ) skírskotaði til mín. er liann mælti
fvrir tillögu sinni undir tölulið VIII. um
vitana við Berufjörð. Fór jeg fram á við
meðferð fjárlaganna fyrir 1924. að veittar yrðn til vitanna 5480 kr., eða íneft öðrum orðum, að greiddur yrði mismunurinn
á fje því, sem til vitanna er lagt. og byggingarkostnaðinum eins og hann varð.
Gerði jeg þá grein fyrir því, af hvaða
óhöppum kostnaðaraukinn' stafaði. Lá það,
svo sem kunnugt er. í því. að flutningur á
sementi til Berufiarðar, sem Eimskipafjelagið hafði lofað að annast á ákveðnum
tíma, brást um margar vikur og tafði
verkafólkið lengi. En fyri; þá skuld varð
að bvggja úr sementi, sem varð 7 kr. dýrara tunnan en ella hefði orðið. Auk þess
tók vitamálastjóri þann upp að brevta ljóstækjum eins vitans og setja gasljósker í
stað olíuljóskers, og nam kostnaðaraukinn
af því. eftir sögn hans sjálfs, 1500—2000
krénum. Var þetta gert til að færa niður
rekstrarkostnaðinn, því svo stendur á. að
vitinn stendur langt frá mannabygðnm
og dýrt að senda þangað daglega. Að því
er snertir þessar 5480 kr., þá verður eisi
nákvæmlega hægt að sundurliða þær og
sjá. hve mikið kvnni að vera skylt að
greiða af hjeraðinu og hve mikill hluti
kostnaðaraukans stafar af áðurnefnd u
óhappi og Ijóskeraskiftum. Eftir áliti vitamálastjóra liggja skiftin einhversstaðar á
milli t’000 og 5000 kr. Þess vegna lmfir
hæstv. ráðherra, eftir samráði við misr og
vitamálastjórn. farið fram á 4000 kr.
greiðslu úr ríkissjóði. móti því að sýslan
greiddi liitt. Eins og hæstv. ráðherra tók
fram. er með þessu ekki verið að geía
nokkurt hættulegt fordæmi, þar sem aðrir
innOglingarvitar hafa að fullu verið bysrðAlþt. 1923, B. (35. löggjafarbing).

ir fyrir landsfje, en þessir mundu aðeins
verða það að ea.
I þessu sambandi má og minnast á það.
að þetta lijerað, Suður-Múlasýsla, hefir
lagt mikið á sig til þess að gera siglingaleiðina örugga á þessari hættulegu leið
fvrir strandferðir. Það er sem sje alkunnugt, að leiðin fram hjá Papey og Berufirði er ein sú íjlra varasamasta í strandferðum að hausti og vetri eða í dimmviðrum. og í raun og veru eini hættulegi strðurinn við Austurland. Skerjaklasi og
grynnsli ná þar langt frá landi og enda
við svo nefnt Geirfuglasker eða Hvalsbak.
umflotinn stakan klett, sem liggur 8 sjómílur frá landi. Telja kunnugir menn líklegt, að þessi klettur hafi grandað mörgrm þeirra skipa, sem týnst hafa á leið til
Austfjarða eða þaðan, og nefna sumir
svæðið kringum hann grafreit hafsins. En
nú eru þarna komnir vitar, sem ekki aðeins
gera strandsiglingarnar öruggari, en vara
menn einnig við þessari gömlu óvætti. Og
hjeraðið hefir fullnægt öllum skilvrðum,
sem sett voru fvrir byggingu vitans, sem
hjer ræðir um, og tekið þannig að sjer
þunga byrði. hreint og beint í almennings þarfir. Þetta er aðeins lítil árjetting
á ræðu hæstv. atvrh. (KIJ), og get jeg
verið honum mjög þakklátur fyrir. hvernig hann tók í málið.

Stefán Stefánsson: Eins og hæstv. forsætisráðherra tók fram í gær, þá hafði jeg
minst á það við stjórnina, livort hún
rayndi ekki sjá sjer fært að bera fram frv.
eða tillögu um framlög úr ríkissjóði til
byggingar sjóvarnargarðsins á Siglufirði.
Xú er frv. koinið fram, og verð jeg að
segja það. að mjer finnast skilyrðin fvrir
fjárveitingunni. þar sem Siglfirðingum
83
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er gert að greiða J3 kostnaöaiins og síðan alt viðhald, ærið harðsnúin. Ekki livað
síst er það viðhaldið, sem veldur óhug
hjá mjer, vegna revnslunnar á því, hvernig garðurinn hefir bilað hvað eftir annað.
Garðurinn var upphaflega bygður eftir
tillögum og undir mnsjón hafnarverkfræðings, þess manns. sem húast mátti viö. aö
væri færastur manna til þess að hafa
verkið á hendi. Þetta var árið 1915—1916
og voru þá veittar til hans alls 34515 kr.
Síðar skemdist hann á árunum 1919—
1922, og voru þá aftur lagðar til hans frá
ríkinu rúmlega 8 þús. kr. Og nú er enn
svo komið, að garðurinn má heita gersamlega fallinn, þótt hann sje frá upphafi
gerður af þessum lærða hafnarverkfræðingi ríkisins. Það er þessi sorglega reynsla.
sem gerir þaö að verkum, að mjer finst
harla óvarlegt að ganga aö þessu haröa
skilyrði um viöhaldið. Hefi jeg átt tal
um þetta við bæjarfógetann á Siglufirði.
og var hann gersamlega mótfallinn því
fyrir hönd bæjaiins, að viðhaldsskyldunni
væri að öllu leyti dembt á bæjarfjelagið.
Hins vegar hýst jeg við, að þeir telji sjer
fært að taka á sínar Iierðar 5 ?, af byggingarkostnaöinum. Þvi er þaö. aö jeg heíi
leyft mjer að koma fram með brtt., sem
fer fram á. aö viðhaldið verði miðað við
sama hlutfall. og Siglfirðingum sje því
gert að greiða 'á af því. Með því æ11i að
vera sæmilega trygt, að þe>si dýra eign
landsins fari ekki forgöröum vegna liirönleysis. En þessari brtt. minni hefir hv.
fjvn. ekki talið sjer fært að sinna. og er
síst hægt að segja, að henni hafi farist
betur en stjórninni, því hún gengur enn
lengra og fer fram á, að Siglfirðingar
taki að sjer helming kostnaöarins og alt
viðhald, sem jeg verö aö telja meö öllu
óforsvaranlegt. og vil jeg því fastlega

vænta þess, að mín tillaga hljóti náð fvrir
augum háttv. þm.
Þá er enn tillaga um, að níkið veiti alt
að 15000 kr. lán til byggingarinnar. Er
það auðvitað miðað við það, að bærinn
leggi fram aðeins I3, því annars er sýnilegt. aö sú upphæö nægir ekki. Og jeg
get verið þakklátur nefndinni fvrir það,
að hún vill, að heimild til þessarar lánveitingar veröi veitt, enda má segja, að
hvorki hún nje hæstv. stjórn geri málið
of aðgengilegt fyrir Siglufjarðarkaupstað.
þó það nái fram aö ganga. Annars er örðugt aö skilja, að svona skuli vera tekið
í þetta mál, þar sem þetta dýra mannvirki hefir tvívegis farið forgörðum, þrátt
fyrir það, að forstöðu verksins hafði á
hendi sá maÖur, er stjórnin vissi hæfastan
til þess.
Jeg sje nú ekki ástæðu til að fara frekar út í þetta að sinni, en vildi ekki láta
hjá líða að skýra háttv. þm. frá skoðun
minni, sem jeg hygg. að muni vera í full.:
samræmi við einróma álit Siglfirðinga
sjálfra. Og að endingu vil jeg taka þaö
fram. að mjer finst hæpin sanngirni í
því, að Siglfirðingar gangi undir þessi
hörðu skilyrði. eftir alt, sem á undan e
gengið. þar sem þó tæplega er að vænta.
að betri forstöðumaður fáist fyrir verkið
en sá. er áður hefir liaft það á hendi, og
síst ódýrari tímar nú en þegar garöurinn
var bygöur.

Magnús Jónsson: Jeg á brtt. á þskj.
426. Þaö er beiSni um námsstyrk til verkfnvðinema Magnúsar Konráðssonar, sem
nú stundar nám við fjöllistaskólann
Kaupmannahöfn. Er þetta 5. námsár hans
og hefir hann þegar lokið fyrrihlutaprófi.
En nú er fjárhag hans svo farið. að na’sta
tvísýnt er, að hann geti lokið náminu að
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fullu, án þess að hann fái þennan styrk
frá ríkinu. Hefir stundum áður verið
veittur slíkur styrkur til lokanáms fátækum stúdentum. Jeg hefi farið fram á; að
honum vröu veittar 24Ö0 kr., og mun það
vera sú minsta upphæö, sem hann getur
komist af meö, þar sem hann er sjálfur
alveg fjevana og hefir þegar tæmt siít
lánstraust. svo, að lítil von er fyrir han'.
að geta sjálfur bætt sjer það. sem á
vantar.
Jeg sje, að fram er komin tillaga um
að veita dálitla upphæð í því skyni að
bæta stúdentum upp hálla þann, scm þeir
verða fyrir af gengismun peninganna.
Tel jeg þetta vel ráðið. Jeg hefi kynst
því persónulega, einmitt í sambandi við
þennan stúdent, sem jeg var níi að ta!a um.
hve hörmulegt það er, að gengismunurinn skuli höggva stórt skarð í þær smáupphæðir, sem þessir fátæku stúdentar
hafa náð sjer í aö láni eða mrð öðrum
hætti.
Varatillögu flyt jeg við þessa brtt.
mína, ef hið háa Alþingi sæi sjer ekki
fært að veita alla upphæðina í einu.
Vona jeg þó, að aðaltillagan nái samþvkki.
Þá vil jeg minnast örlítið á 2 þús. kr.
til dr. Helga Pjeturss. Nokkrir hv. þm.
hafa komið fram með aðra till. á þskj.
405. XIV. um nokkuð lægri viðbótarstvrk. og sýnir það, að margir þingmenn
vilja unna honum einhvers styrks, enda
er maðurinn alkunnur, þó allm.jög sje
um hann deilt og hann sje álitinn alt
frá því að vera frábærlega mikill spekingur og ofan í frávita mann. Er oft
erfitt að dæma um slíkt. en hvað svo
sem því líður. þá er maðurinn frábær
að lærdómi og gáfum. náttúrufróður osr
tnngumálamaður ágætur. Les hann og

skrifar ensku, þýsku og frönsku, auk
Norðurlandamálanna, og hin erfiðustu
latnesku og grísku rit les hann eins og
við lesum danskar bækur, t. d. gríska
heimspekinga viðstöðulaust. Hann er orðinn fádæma fjölfróður og víðlesinn. Haun
skrifar íslensku svo, að haft er að ágætum. Eru þeir ekki margir, sem Itsnir
eru með meiri aðdáun, og er þó efni
hans ekki við alþýðuhæfi. Að vísu er
vandgert við slíka menn. Enga bletti er
erfiðara að má af þjóðunum en þá, ef
þær hafa ekki gert vel við sína bestu
menn. En meða'I okkar er nú enginn,
sem hættulegri er í þessum efnum en
dr. Helgi Pjeturss. Að vísu munu kannske sumir segja, að allvel hafi verið til
hans gert með styrknum til jarðfræðirannsóknanna. Jeg hefi nú breytt orðalaginu og kallað styrkinn til vísindaiðkana, og jafnframt hækkað hann, því
hann getur ekki lifað á því, sem hann
hafði áður, en á hinn bóginn hefir hann,
svo sem kunnugt er, upp á síðkastið
fengist við önnur vísindi en jarðfræði.
Mjer eru aö vísu ekki kunnar heimilisástæður hans, en jeg hygg, að þær hafi
fremur ver.snaö síSan móSir hans fjell frá.
því þó hún væri fjörgömul, kendi hún mikið hljóðfæraslátt, og mun ekki síst hafa
muuað um það fyrir heimilið.
Þá á jeg eina till. enn. um kaup á
handritum dr. -Jóns J. Aðils, alt að 10
þús. kr. Það er ekki vert að ákveða
neina vissa upphæð; það verður að fara
eftir því, hvernig samningar takast, en
þarna er þó miðað við minni upphæð en
þegar bækur hans hafa verið gefnar út.
Handritin eru fyrirferðarmikil og ná yfir mestan hluta af sögu landsins Jeg
veit ekki. hvort þau eru hæf til prentunar, — látnum mönnum er stundum
83*
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óleikur gerður með því að gefa út rit,
sem þeir hafa ekki gengið frá s.jálfir.
En handritin ættu að liggja frammi :
Landsbókasafninu að minsta kosti. Jeg
skal líka geta þess, að dr. Jón Aðils
skrifaði alllra manna fegursta rithönd,
og væri því meiri fengur að þessu fyrir
safnið, því að óhugsandi er, að handrit
geti verið aðgengilegri en þessi. Jeg

j

h.'fi einnig borið f;a:n varatillögu um

j
j
j
j
j
’
j

2500 kr. afborgun fyrst og svo greiðslur smámsaman árlega. Jeg hafði hálfvegis búist við því, að hæstv. forsrh.
mundi bera mál þetta fram. (Forsrh. 8E:
Jeg hefi ekki verið beðinn um það).
Mjer þykir þá að minsta kosti vænt um
að heyra, að hann hefir ekki synjað um
það, og því ekki afskorið, að hann veiti
því iiðsinni sitt.
Mig langaði að vísu til að minnast á
nokkrar fleiri brtt., en vil ekki tefja
tímann með því. Till. um bætur á gengishalla stúdentanna hefi jeg minst á áður
og vil mæla hið besta með henni. Mig
hefði einnig langað til að mæila með till.
um styrk til Sigurðar Guðmundssonar
húsagerðarmeistara. Hann var mjer um
eitt skeið allkunnugur sem listhneigður
og áhugasamur maður. Sömuleiðis hefði
jeg viljað mæla með launabótinni til vinar míns, prófessors Sigurðar P. Sívertsens, en get það ekki vegna tímaskorts-

i

uin alla tíð, en verkinu verður haldið
áfram. enda reynast málin alveg ótæmandi, þegar á að fara að skrá þau í orðabækur.

’

in •. og af söma ástæðum vv.ð i v einnrr

Magnús Guðmundsson: Jeg vildi leggja
dálítið liðsyrði styrknum til Gísla sýslumanns Sveinssonar. Mjer er kunnugt um
það. af því að jeg hafði með fjárreiður
hans að gera meðan á veikindum hans
stóð. að hann hafði mikinn kostnað af
utanför sinni og var lengi veikur. Á
sama tíma fengu aðrir menn, sem skemur voru veikir, miklu hærri sjúkrastyrk
en hjer er farið fram á. Hjer er því
miög lágt í farið, samanborið við þá
nienn. Annars skal jeg taka það fram,
að mjer mundi ekki detta í hug að
legg.ja með styrk sem þessum. ef c.vo
stæði ekki á. að þessi ágætismaður var
vcikur samtímis þeim embættismönnum, sem fengu styrk 1921. Finst mjer
því. að það væri hróplegt ranglæti að
setja hann alveg hjá. Annars skal jeg
ekki fjölyrða um brtt., en geta þess alment út af því. sem hæstv. atvinnumálaráðherra (KiJ) sagði. að deildin hefir
'kki óskað eftir neinu fjáraukalagafrv.,
lnhlur fjárveitinganefnd, og jeg fvrir
mitt leyti hefði miklu fremur viljað, að
það hefði ads ekki komið fram því að
það mun sannast, að það verður ríkissjóðnum til stórskaða.

'■

að sleppa því, að tala um orðabók Sigfúsar Blöndals. En jeg vil skjóta því
hjer frami, sem einn greinargóður maður sagði við mig nýlega, að tvö merkustu verkin, sem nú væri verið að vinna
hier, væri þessi orðabók og kortagerð
herforingjaráðsins. Sjerstaklega vil ieg
vekja athýgli á því. að orðabókin á að
eiga sig sjálf, svo að þetta er ekki einungis lokaveiting í þetta skifti, heldur

Lárus Helgason: Jeg á brtt. á þsk.j.
105. IIT, sem jeg af vissum ástæðum tek
aftur.
Háttv. 1. þm. Skagf. (MG) hefir þegar mælt með s.júkrastyrk til Gísla sýslumanns Sveinssonar, og er það, er hann
skýrði frá í því samhandi, sí.st ofmælt.
Það er kunnugt, að þessi maður varð
fyrir mjög miklu áfalli á heilsunni.
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Einnig er það kunnugt. að liann og Fyrst var hann nefndur dósent, sem er
bróðir hans komu sjer áfram á námsár- hluttaksorð af doeeo. en síðar prófessor,
unum með óvenjulega litlu fje. Þessari sem er komib af profiteor, en bæSi orðin
reglu hefir þessi háttv. herra ætlað sjer þýða í latneskri tungu það sama: að
að halda í lengstu lög. Hann er þa.unig kenna.
I 7. gr. launalaganna frá 1919 segir:
skapi farinn, að hann kann best við að
„Þá skal og talinn til þjónustuára
bjarga sjer án hjálpar annara, og því
þeiira embættismanna, sem hlut eiga að
hygg je", að hann hafi ekki sótt um
máli, sá tími. sem þeir liafa gegnt
styrk til að leita sjer heilsubótar á sama
stunda- eða aukakennarastörfum við
hátt og aðrir gerðu á þeim tíma. Þessi
skóla
ríkisins. með eigi minni stundalitdi styrkur, sem hjer er um að ræða,
íjölda á viku en krafist hefir verið af
er næsta lítill móts við það, sem aðrir
föstum kennurum.
fengu, sem líkt stóð á fyrir. Að Gísli
SömuleiSis skal telja til embættisára
Sveinsson fór að leitast við að fá styrk,
þau ár. sem prestar hafa gegnt sem aðhygg jeg vera einungis fyrir það, að
stoðarprestar, læknar sem aukalæknar
ferðin til útlanda. og dvöl hans þar varð
og núverandi vegamálastjóri sem aðhonum svo dýr, að hann gat illa staðist
stoðarverkfræSingur' ‘.
það, sem vonlegt er. Jeg vænti, að háttv.
Þessir
menn allir eiga aS njóta sömu
deild sjái, hve hjer er sanngjarnlega
farið eða sparlega í garð landssjóðs, og launa, sem þeir hefSu verið skipaðir, og
samþykki þessa litlu upphæð, sem hjer þótt þeir hafi aðeins verið auka- eða tímakennarar, er því auðsætt, hversu ranglátt
er átt við.
það er, að farið sje ver með þennan mann
Bjarni Jónsson: Jeg á till. viðvíkjandi en þessa.
Ætti ekki að þurfa annað til þess, aS
Sigurði P. Sívertsen og aldursuppbót
á launum hans hjer við háskólann, en maðurinn fengi þessa uppbót, en að
við hann hefir hann starfað frá stofnun stjórnin skildi lögin skynsamlega. Skildi
hans 1911. Var hann fyrst það, sem þau svo, að aSrir menn, sem ekki eru
dósent er kallað — með s auðvitað — taldir í þessum tilvitnuðu orðum 7. gr.
með venjulegum launum. Síðan varð launalaganna, en líkt stendur á með, ættu
hann prófessor; 1916 fjekk hann 400 kr. að falla undir lögin.
Með öðrum orðum, sem liáttv. þm. si.dja
launabót og einnig ndkkuð seinna. En
þegar hann varð prófessor, var talið ef til vill betur, að stjórnin beitti ákvæði
svo, sem það væri nýtt embætti og ætti launalaganna per analogiam.
En stjórnin þykist nú ekki geta skilið
að byrja með dægstu launum án tillits
til þjónustuára hans sem dósents á lögin á þennan veg, og vill því enga
ábyrgð taka á sig, heldur láta þingið útundan.
Það er hart, að þessi maður, sem hefir kljá þetta, en stuðning átti stjórnin að
verið kennari og kent það sama frá veita svo sjálfsagðri sanngimiskröfu.
1911, skuli enn ekki vera kominn á hæstu Vænti jeg, að háttv. deild láti manninn
laun. En þetta hefir komið til af því, að njóta sama rjettar og aSrir hafa fengið.
Jeg vil geta þess, að jeg mun ekki ljá
maburinn hefir ekki altaf borið sama
nafn, enda þótt hann hafi kent það sama. fylgi mitt till. háttv. þm. Borgf. (PO) um
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að fyrv. fjrh. (MagnJ) skili aftur þeim
1500 kr., er hann veitti sjer. Læt jeg
ósagt uin, hvernig mjer líkaSi þetta, en
eggjað mundi jeg hann að láta af þessu.
En það er víst, að fyrv. ráSherra hefir
talið sjer þetta heimilt og fundist sjálfsagt, að liann væri lengur til viStals en
hægt var, ef hann átti aðeins að taka á
móti mönnum í stjómarráðinu.
Þetta hefir verið tilgangur hans, og er
því ekki rjett aS viShafa svigurmæli
urn þaS, að hann hafi tekið fje þetta meS
röngu. Hefir honmn nægilega verið hegnt
með orSum þeim, er út af þessu hafa fallið hjer í þinginu, þótt ekki sje liann
eltur með fjárkröfum og ofsóknum, þegar
liann er farinn hjeðan. (PO: Kallae
þingmaðurinn þetta ofsókn?). Já, jeg
kalla það ofsókn. Er það ekki íslenskt orð ?
(PO: Jú, en það á ekki við hjer). Það
á einmitt viS hjer. Þetta er ofsókn. Er
það líkast því, sem sumir háttv. þm. hafi
fengið hjer feitan bita til aS smjatta á.
sem þeir geta aldrei út úr sjer látið. Væi i
karlmannlegra aS stefna manninum fyrir
landsdóm, ef þeim finst sakirnar svo miklar. (PO: ÞaS er ekki útilokað fyrir
þessu).

Sigurður Stefámsson:* Jeg ætlaði að
minnast á eina till. á þskj. 405 hjer í gær,
en gleymdi því. Þessi brtt. er frá hæstv.
atvrh. (KIJ) um aukastyrk til Breiðafjarðarbátsins Svans. Er mjer ekki ljóst.
til hvers á að verja þessum styrk, þar
sem hann getur ekki verið ætlaður til
rekstrarkostnaðar bátsins, því að samgmn
hefir ætlað honum 10 þús. kr. til þess.
Er ætlunin líklega sú, að borga meS
þessu skuldir, er báturinn stendur í. Ef
* Ræðu þessa hefir þm. (SSt) ekki yfirlesið.

þetta er svo, þá held jeg, að lijer sje komið inn á hættulega braut. Bátur þessi mun
hafa verið keyptur of liáu verði og einstakir menn gengiS svo í ábyrgð fyrir
liann. Er auðvitað slæmt, að einstakir menn
tapi, • en liitt er þó verra, að landssjóður
fari að borga skuldir einstakra manna.
Get jeg ekki fundið, að það sje nein
skylda fyrir þingið aS fara að hlaupa
undir bagga með þessum mönnum.
I þessu sambandi vil jeg geta um Djúpbátsfjelag IsfirSinga. Skuldir þess munu
nú vera um 85 þús. kr. Xokkuð af þessu
lendir á sýslufjelaginu og kaupstaðnum,
ef fjelagið þrýtur, en auk þess standa
einstakir menn í ábyrgðum fyrir 30 þús.
krónum.
Neyöist jeg til, ef þessi styrkur verður
samþyktur til Svans, að fara fram á það
sama fvrir þetta fjelag.
En mjer sýnist, að það sje hin mesta
ósvinna, að menn skuli leita til þingsirs í
svona erindum. Má hvorki þing nje stjórn
láta það fá á sig, þótt hjeraðshöfðingjar
komi hingaö og knýi bæði á þing og
stjórn að gera þetta.
Mun jeg, eins og jeg hefi áöur tekið
fram, nevðast til að koma fram meö brtt.
um stvrk til Djúpbátsfjelagsins við 3.
umr. fjái aukalagafrv., ef till. þessi veröur nú samþvkt.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg skal
geta þess viðvíkjandi brtt. hæstv. forsrh.
(SE) á þskj. 405,11, að fjvn. mælir með
þeim till. Hefir hún áður sýnt, að hún
vill, að fje veröi variö til útrýmingar
geitna. og hinum till. undir þessum lið er
hún einnig meðmælt.
Er þá best aö snúa sjer að því, sem
aðallega ber á milli fjvn. og hæstv. forsrh.
(SE), en það er um hlutfallið í milliun
Siglufjarðar og ríkissjóðs í kostnaðinum

s
í
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viö Siglufjarðargarðinn. Hann sagði. að
það mundi erfitt að fá Siglfirðinga til
að greiða meira af kostnaðinum en liann
liaf'ði stungið upp á, og háttv. 1. þni. Eyf
(StSt) studdi það.
Jeg get vel skilið þetta, því það er líkast því, sem Siglfirðingar vilji engan þátt
taka í kostnaðinuin. En það eru ekki Siglfirðingar, sem eiga að setja þinginu skilyrði, heldur er það Alþingi, sem á að
setja þeim þau. Hugsa jeg, að fullmikið
sje gert úr þeirri hættu, sem lífi og
eignum Siglfirðinga stafi af garðinum
eins og hann mi er; bendir það líka í b.i
átt, hve Siglfirðingar vilja lítið á sig
leggja. Vil jeg einnig, þessu til sönnunar,
lesa upp kafla úr brjefi vitamálastjóra.
Hann segir svo:
„Siglfirðingar hafa jafnan borið sig
mjög illa vfir þeirri hættu, sem þeir
telja, aö stafi af bilun garðsins; hafa
árlega sent hingað símskeyti um, að
garðurinn væri nú stórskemdur og
mundi algerlega fara í næsta brimi,
að öll eyrin mundi eyðileggjast o. s.
frv., en samt sem áður veit jeg ekki
til, að Siglufjarðarevri hafi minkið
nokkuð enn . sem komið er‘ ‘.
Og hann endar með því að segja: ,,Og
álít jeg, að mjög mikið sje ýkt af því, sem
þeir skrifa um málið“.
Brjef þetta hefir legið fyrir Alþingi
og fjvni., og er rjett, að háttv. þm. athugi
það alt.
Háttv. 1. þm. Eyf. (StSt) gat þesy að
þegax væri mikið fje lagt í garðinn, og
vil jeg þá í sambandi við þetta geta
þess, að þegar litið er á alt, sem á undan er gengið, þá er búið að gera mikið
fyrir Siglfirðinga. En þar sem hann segir, að þessi lánsupphæð, þó hún fengist
veitt, sje of lítil, þá veit jeg, að þetta
mun vera rjett, og fjvn. er ekki ófús til

að liækka þetta að nokkru. Þá er það, að
viðhaldið mun verða allkostnaðarsamt.
Þar held jeg muni verða hægt að byggja
á reynslunni, þannig, að kostnaðurinn
yrði minni eftirleiðis. Mjer þætti undarlegt, ef ekki mætti læra af reynslunni
í þessu efni.
Þá leyfi jeg mjer að mæla með fjárveitingunni til Gísla Sveinssonar. Viðvíkjandi ummælum háttv. þm. Borgf. (P0) um, að þetta skapaði hættulegt fordæmi, vil jeg benda á, að þetta er ekki
rjett, því það er alllangt síðan embættismaður nokkur fjekk að halda fullum
launum meðan hann var utan, en ríkið
borgaði manni þeim, sem gegndi embættinu á meðan, og síðan hafa fleiri fengið hið sama. Ef því það eru fordæmi fyrir þessu, þá finst mjer háttv. þm. ættu
að vera fegnir að fá tækifæri til að samþykkja þetta, því hjer er einmitt verið
að breyta fordæminu. Því áður fengu
embættismenn ríkisins að haJda fullum
launum sínum, en ríkissjóður borgaði
mönnunn fyrir að gegna störfum þeirra
meðan þeir voru forfallaðir. Hjer er ekki
farið fram á neitt þess háttar, og ættu
því háttv. þm. að veita þessu góðan atbeina, þar sem hjer er haldið inn á nýja
braut með þessa sjúkrastyrki. Mjer þætti
og allundarlegt, ef Alþingi, sem áður
hefir veitt embættismönnum fulla sjúkrastyrki, eins og jeg var að taka fram,
yrði nú á móti % styrks til þess mannsins, sem alþingismenn þekkja best og
síst mun vera il'la kyntur hjá þeim.
Þá var það hæstv. atvinnumálaráðherra (KIJ). Hann hyrjaði, að mjer
fanst, ræðu sína dálítið undarlega, er
hann sagði það hafa fljótt sýnt sig, að
þegar þetta fjáraukalagafrv. var loksins komið fram, þá hefði það haft lík
áhrif og þegar flóðstífla bilar einhvers-
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staðar. Jeg veit nú varla. hvaða stífla
það gæti verið, sem hefði nú bilað, iiema
það þá væri, að tappinn hefði farið úr
hæstv. stjórn. Hæstv. stjórn er hjer með
hæstar tillögur til fjárveitinga. þ. e. nm
240 þús. kr.; fjárveitinganefnd með um
55 þús. kr., og einstakir þingmenn um
70 þús. kr. Mjer finst, að stjórnin hefði
átt að gleðjast yfir þessu fyrirkomulagi,
vegna þess, að aillar þessar f járveitingar
hefðu annars orðið að koma inn í fjárlögin, og get jeg ekki sjeð, hvemig
nokkur maður gæti hugsað sjer að setja
þetta alt inn í fjárlögin og breyta þannig
útliti þeirra ranglega. Þá get jeg og
ekki skilið annað en að stjórnin hefði
þóst þurfa samþykkis þingsins t. d. til
75 þús. kr. gengismunar á vitabyggingafjenu. Þessi gengismunur stafar frá árinu 1922, og er undarlegt, að það skyldi
ekki koma fram sem brtt. við fjáraukalögin fyrir 1922. Þá þykja mjer og undarlegar undirtektir háttv. 1. þm. Skig'.
(MG), því mjer skildist hann hafa á
móti því, að fjáraukalagafrumvarp þetta
kæmi fram. Jeg fæ ekki skilið, hvers
vegna hann vill ekki veita stjóminni
heimild um þetta, hvers vegna hann vill
Iv'ldur láta greiða þetta í heimilda:1 >vú
Hæstv. atvrh. (KIJ) vildi slaka til á
sínutn fjárbeiðnum. ef aðrir þm. og fjvn.
vildu gera það sama; t. d. að klaka til
með styrkinn til endurbyggingar sjómannaskýilisins; en þetta er enginn afsláttur frá sjónarmiði nefndarinnar, þar
sem hún sjer ekki ástæðu til að veita
þetta fje nú. enda getur þetta hús, að
áliti vitamálastjóra, staðið nokkur ár
enn þá. En fjvn. veit, að það þarf að
gera þar við staura og sjómerki. Fjvn.
er því á móti þessu. en að öSru leyti fellst
hún á brtt. hæstv. ráðherra (KIJ). Viðvíkjandi því, að fjvn. taki aftur eitti

hvað af sínum brtt., þá er hún ófáanleg
til þess, því að hún hefir aðeins tekió
þær fjárgreiðslur til greina, sem hún
telur óhjákvæmilegar. Þá telur hæstv.
ráðherra (KIJ) tillöguna um Breiðafjarðarbátinn gerða samkvæmt till. fjvn.
Það er rjett, að fjvn. vill leyfa þetta, en
hún á ekki frumkvæði að þessu. Þó fer
jeg ekki í matning um þetta atriði, úr
því fjvn. hefir fallist á þetta til samkomulags.
Þá eru það alveg nýjar applýsingar,
sem hæstv. ráðherra (KIJ) hefir gefið
Alþingi um kjör vitavarða. Bæði Alþingi
og öðrum var það áður ókunnugt, að
vitaverðir hefðu frían bústað og oft jarðarafnot, auk ilauna. En fjvn. vill ekki
stvðja að því, að keypt verði 'húsið á
Garðskaga. Vjer vitum, að þessi vitavörður var ráðinn til starfans með sömu
kjörum og fyrirrennari hans, ng þarf
hann því eigi að vænta, að hann fái
meiri hlunnindi en áður hefir tíðkast.
Þá er og fjvn. ekki sannfærð um, hvort,
þetta sje sannvirði hússins, er hún hefir
heyrt þess getið, að hús þetta sje alls
eigi sem álitlegast.
Kem jeg þá að till. hæstv. ráðherra
(KIJ) um vitabyggingarnar við innsiglinguna til Berufjarðar, og mjer liggur
við að segja. að það hefði síst mátt
vænta slíkra tillagna frá nokkurri stjórn;
ekki vegna upphæðarinnar, höldur vegna
hins, að maður álítur, að það eigi að
halda gerða samninga. Þegar Alþingi
veitir loforð um styrk, gegn vissum
ákveðnum skilyrðuín, sem svo eru síðar
rofin. þá má búast við, að ef slíkum
samningsrofum er gefinn byr undir báða
vængi, þá muni niörgum ef til vill þykja
allvíða ótryggilega um hnútana búið í
fjárlögunutn, og getur þetta haft illar
afleiðingar, og þær með afbrigðum.
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Þá hefir og háttv. 1. þni. S.-M. (Sv0) og eins hæstv. ráðherra (KIJ) gleymst
að geta þess gagnvart þessum vitaby'ggingum, að þær hafa alls eigi farið varhluta af opinberu fje, þar sem Fiskifjelag íslands hefir lagt fram fje til þeirra,
en það hefir ekki fje til ulmráða annarsstaðar frá en úr ríkissjóði. Jeg býst við,
að hæstv. ráðherra (KIJ) viti um ýmsa
aðra vita, t. d. á Norðurlandi, sojn bygðir eru gegn svipuðum skilyrðum, og er
það þá líklega tilætlunin að taka á sama
hátt þátt í byggingarkostnaði þeirra
iíka.
Um styrkinn til þessa ullariðnaðarnema á
Englandi vil jeg tilkynna hæstv. ráðherra (KIJ), fyrir hönd fjvn., að henni
þykir hann of hár, borinn saman við
aðra námsstyrki. Samkvæmt skýrslu
hæstv. ráðherra (KIJ) lítur út fyrir, að
stjómin, og þá Alþingi, ef það samþykkir þetta, haíi ákveöið. að reisa skuli þessa
stóru ullarverksmiðju, sem lýst hefir verið. Að minsta kosti skildi jeg það svo.
Því er eigi þannig varið, að fjvn. þyki
eigi gott, að til sje lærður maður í þessum efnum, en þessi uppihæð er svo há, að
nefndin vill ekki fallast á hana.
Þá benti hæstv. ráðherra (KIJ) rjettilega á ósamræmi, er væri í ýmsum styrkveitingum til prestsekkna. Jeg liefi tekið
það fram áður, að þetta getur vel verið,
en er ekki sök Alþingis. Það hefír verið
reynt að meta ástæður í hverju máli og
alls eigi verið tekið tillit til, hverra ekkjur ættu í hlut, en einvörðungu farið eftir
fjárhagsástæðum umsækjenda. Væri þaö
mannúðarverk af hendi stjórnarinnar að
láta rannsaka þetta mál nánar, til þess
að koma meira samræmi á í næstu fjárlögum.
Iláttv. þm. N.-Tsf. (SSt) get .jeg glatt
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

með því, að fjvn. fylgir eindregið varatillögu lians, og vænti jeg því. að hann falli
frá aöaltillögunni, þegar svona vel hefir
verið við þessu vikist af fjvn.
Jeg get að nokkru leyti tekið undir
með háttv. þm. Dala. (BJ) um að vera á
móti till. liv. þm. Borgf. (PO). Jeg get
ekki sjeð, að það sje rjett að krefja um
þessa litlu upphæð, sem er eitthvað um
1500 kr., þar sem þessi maður hefir nú
vikiö úr ráðherrasessi og öllum er það
vitanlegt, að aðstaða hans til þessa embættis var miklu verri en hinna annara,
(r það höfðu á hendi. Enn fremur er það
alkunnugt, að enginn ráSherra getur lifað
af laununum einum. Meiri hluta fjvn. finst
því óeSlilegt að krefjast þessarar upphæðar. En háttv. þm. (PO) er líka opin leið
með þetta til landsdóms, ef hann vill,
enda lítur svo út, að það sje tilgangur
hans, er hann segir, að eigi sje enn fengin full kvittun þessa máls, þótt þetta
gyldist.
Þá vil jeg víkja að brtt. háttv. þm.
Barð. (HK). Þar veit jeg ekki um afstöðu allrar fjvn., um þessa nýju tillögu
hans. en um þá eldri get jeg sagt það, að
fjvn. tók lienni vinsamlega og verð jeg
henni meðmæltur, eins og jeg var við umræður um fjárlagafrv. fyrir árið 1924.
Þá var það 1. þm. Reykv. (JakM), og
þarf jeg ekki að rökræða við hann um
þessa brtt. hans, en vil aðeins drepa á
styrkinn til Páls Vigfússonar. Jeg er
þessu máli eigi óhlyntur, en vegna orð.i
þessa háttv. þm. vil jeg beina þessu til
deildarinnar:
Jeg vil undirstrika það, að jeg tel sjálfsagt, að einskis manns atkvæði í þessu
atriði standi að nokkru í sambandi við
hina ósæmilegu og ranglátu árás á Vífilsstaðahælið, sem framin hefir verið, enda
84
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þykist jeg vita, aö tilgangur flm. sje engan veginn sá.
Þá er jeg með styrknum til Elínar Sigurðardóttur. ÞingmaSurinn (JakM) ^agði.
að hún kæmist ekki undir berklavarnalögin, er hún væri eigi á því stigi veikinnar, en það er ekki rjett. Lögin taka til
allra. Hún er nú á spítala, kostuð at
opinberu fje, og verSur að vera þar
áfram, og er þetta því spamaður, þar sem
þessir sjúklingar verða ekki reknir af
spítölunum, en engin hæli til fyrir þá,
sem ekki beint þurfa sjúkrahúss eða liadis
meö. En jeg hafði hugsað mjer, að þessi
upphæð hefði mátt vera eitthvað lægri.
t. d. 600 kr., og mundi þó koma að gagni.
Um tillöguna á þskj. 405,XXI skal jeg
geta þess, að fjvn. bjóst við, að sú till.
mundi koma frá hæstv. stjórn. En sú
hefir ekki raun á orðið, heldur valin
þessi leið.
Þá hafa komið nokkrar till. um að veita
stúdentum erlendis námsstyrki. Get jeg
tekið alla þá styrki undir eitt og lýst
yfir, að nefndin verður á móti þeim. En
hún mun koma fram með till. við næstu
umr. um, að stjóminni verði heimilað að
veita stúdentum erlendis lán til lokanáms,
á sama hátt og við fjárlögin. (Forsrh.
SE: Á að heimta veðtryggingu í fasteignum? Ef svo er, þá er lánsheimildin alveg
þýðingarlaus). Nefndin hefir ekkert talað
um það, en ábyrgð sýslufjelaga ætti að
vera jafntrygg og fasteignaveð, og jafnvel ábvrgð einstakra manna ætti að mega
taka gilda í sumum tílfellum.
Þá em 2 brtt. frá meiri hluta sjútvn.
Viðvíkjandi fjárveitingunni til Bjarna
Sæmundssonar, þá mun nefndin vera
henni meðmælt eins og við fjárlögin.
Hinni till., um hækkun á launum tveggja
vfirfiskimatsmanna, er nefndin hins vegar mótfallin. Er það af þeim ástæðum,

sem jeg hefi áður tekið fram, að nefndin
vill ekki, að verið sje að breyta launalögunum með ákvæðum í fjárlögunum. Ef
ástæða þykir til breytinga, þá á að fara
frumvarpsleiðina og breyta með sjerstökum lögum.
Um brtt. frá háttv. 4. þm. Reykv. (MJ).
á þskj. 426, skal jeg einungis geta þess, að
nefndin er þeim öllum mótfallin, nema
um varatill. við e-lið hefir hún óbundnar
hendur.
Skal jeg svo ekki tefja tímann lengur.
Nefndin mun með atkvæði sínu skýra frá
áliti sínu á þeim till., sem jeg hefi ekki
minst á.
te

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Hv. þm.

N.-ísf. (SSt) beindi að mjer þeirri fyrirspurn. livort ekki sje tilætlunin, að styrkur sá, sem jeg fer fram á að veittur sje
Breiðafjarðarbátnum Svan, eigi að ganga
upp í skuldir hans. Jú, það er meiningin,
að svo verði. Stjórninni hefir verið tjáð,
að fjárhagur fjelagsins sje í því öngþveiti,
að það fái ekki lengur risið undir skuldunum. Eru sumir sýslunefndarmenn við
Breiðafjörð orðnir persónulega ábyrgir
fyrir skuldum fjelagsins, einungis sakir
stöðu sinnar. Fyrst kom tillaga um 18000
króna styrk, en það varð að samkomulagi
í háttv. fjvn., að veittar yrðu 16000 kr.,
10000 í fjáraukalögunum og 6000 í fjárlögum næsta árs. Háttv. þm. N.-ísf. (SSt)
áleit ekki skyldu þingsins að hlaupa undir
bagga hjer í þessu tilfelli, því skuldirnar
væru komnar sökum óhagsýni og fyrirhvggjuleysis fjelagsins, og það mundi
draga dilk á eftir sjer. Ef svo væri, mundi
jeg vera á sama máli og hann. En jeg álít,
að svo sje ekki. Atvik geta legið svo til,
að nauðsyn sje að leita til þingsins í
svona tilfellum, og er honum að sjálf-
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sögðu, sem elsta þingmanni nú, kunnugt
um mörg slík tilfelli. Háttv. þm. (SSt)
sagði, að líkt væri ástatt með Djúpbátinn;
liann væri stórskuldugur, og að hann sæi
sig tilneyddan að sækja um samskonar
styrk handa lionum, ef þessi verður samþyktur, enda þótt honum sje það óljúft.
Jeg skil það vel, að hann sje tregur til
þess, því að hann er kunnur að því að
vera ebki áseilinn í fje handa sínu kjördæmi. En jeg get ekki sjeð, að hann sjc
neyddur til þess, ef hann álítur það ekki
rjett. Jeg býst líka við, að þingið sýni
fulla sanngirni, ef sömu ástæður mæla
með styrkveitingu til þessa báts og til
Svans.
Þá snv jeg máli mínu að ræðu háttv.
frsm. (MP). Hann tók fyrst fram, að
sjer þætti kynlegt, hvernig jeg hefði bvrjað ræðu mína í gær. En jeg tók það
beint fram, úr því stíflan hefði verið tekin
úr, þá hefði stjórnin sjeð sig knúða til
að bjarga sem mestu af fjenu til einhverra nauðsynlegra fyrirtækja, og að
síðan hafi háttv. fjvn. riðið á vaðið.
Háttv. frsm. (MP) hjelt því fram, að
jeg hefði með skýrslu minni málað fjárhagsástandið alt of svart. En jeg tók
aðeins tölumar eins og þær lágu fyrir.
Tekjur ríkissjóðs þennan ársfjórðung eru
altaf litlar. svo að ekki þarf að búast
við breytingu til batnaðar fyrst um sinn.
Og ríkisbókarinn, sem fengist hefir við
það starf í mörg ár, segist oft hafa sjeð
svart útlit með fjárhaginn, en aldrei sem
nú. Það sje óhugsandi, að hægt sje að
komast af, nema taka bráðabirgðalán með
vorinu, sem borgast geti væntanlega upp í
sumar. Fjárhagsástandið er ekki of svart
litað, heldur mun svo reynast, að fjárhagurinn er enn erfiðari en menn gera
sjer í hugarlund.

Þá mintist háttv. frsm. á einstaka liði.
l.'m Svan þarf jeg ekki að ræða frekar;
þar vorum við á sama máli, háttv. frsm.
og jeg. Viðvíkjandi brtt. um að kaupa
hús ásamt lóðarrjettindum, túni og girðingum við Garðskaga, þá er það kunnugt,
eins og áður hef'ir verið tekið fram, að
ýmsir vitaverðir hafa fría íbúð og lóðarrjettindi. Iláttv. frsm. sagði, að núverandi vitavörður væri ráðinn með sömu
kjörum og fyrirrennari hans. Það mun nú
að vísu vera rjett, en launin eru lág, og
auk þess fordæmi frá öðrum vitum, svo
að þetta er ekki nema sanngjarnt, enda
liefir vitamálastjóri mælt með því, oghann
álítur vel viðeigandi, að ríkið kaupi húsið,
sökiun þess að í því sje einnig fólgin viðurkenning gagnvart erfingjum fyrverandi
vitavarðar. Annars legg jeg ekki mikið
kapp á þennan lið.
Þá kem jeg að feitasta stvkkinu, fjárveitingu til vitabygginga, vegna gengismunar, 75000 kr. Hjá þessu var ekki unt
að komast. Háttv. frsm. (MP) þótti undarlegt, að þetta skyldi ekki koma í fjáraukalögin 1922. En það er ekki von til
þess, að það kæmi þar, því það er ekki
búið að borga þetta enn, og mjer var
ókunnugt um þessa upphæð til skamms
tíma. Þetta fór í milli fjármálaráðherra
og vitamálastjóra, og skýrði hann mjer
nýlega frá því. Er það því ekki mjer að
kenna, þótt það sje ekki fvr fram komið.
Jeg gat þess í ræðu minni í gær, að jeg
gæti fallið frá því, að veitt yrði fje til
endurbvggingar sjómannaskýlis á Kálfafellsmelum í ár, þótt skýlið sje mjög ljelegt. En mjer skildist á hv. frsm. (MP),
að hann hefði það eftir vitamálastjóra,
að hiúsið væri vel stæðilegt. Jeg get ekki
sagt neitt um þetta hús af eigin þekkingu,
en vitamálastjóri skýrir svo frá því skrif84*
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lega, að húsið sje svo ljelegt, að það geti
fokið hve nœr sem er; svo þetta er beint
ofan í ummæli liáttv. frsm. (MP). Það
er þó ekki útilokað, að það geti lafað eittlivað, og því get jeg fallist á. að það sje
látið bíða eitt ár enn. En stauraraðirnar
og sjómerkin er bráö nauðsyn til að sett
sjeu nú þegar.
Iláttv. frsm. (MP) þótti styrkurinn til
Þorvalds Árnasonar alt of hár. Jeg skal
viðurkenna, að mjer þykir hann einnig
nokkuð liár, en jeg þykist vita, að hann
megi ekki vera minni, ef liann á að koma
að notum. Þorvaldur skrifar, að liann
komist ekki af með minni styrk, ef hann
eigi að ljúka námi, og að hann hafi ekki
í önnur liús að venda, til þess að fá fje.
því að hann eigi enga vini eða vandamenn.
er geti styrkt hann til fulls. Þessi maður
er búinn að vera lengi við nám og hefir
þegar lokið injög góðu prófi í London.
Pinst mjer því sjálfsagt að veita honum
annaðhvort svo mikinn styrk, að liann geti
lokið námi, eða þá alls ekki neitt. Þar
sem háttv. frsm. (MP) lijelt því fram, að
með þessu væri slegið föstu, að stofnuð
yrði heljarmikil ullarverksmiðja, þá er
auðvitað alls ekkert ákveðið með þessari
styrkveitingu. En hins vegar virðist mjer
alt stefna að því, að þess* verði ekki langt
að bíða, að slík verksmiðja komist hjer á
fót, og að ekki líði mörg þing áður til
slíkra framkvæmda komi. Er þá gott að
hafa færan íslenskan mann við hendina.
sem veitt gæti verksmiðjunni forstöðu.
Þá talaði háttv. frsm. (MP) að lokum
um það, að það hefði frekar átt að vera
stjórnin en háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ),
sem kæmi fram með brtt. viðvíkjandi
greiðslu á eftirstöðvum byggingarkostnaðar á Hallormsstað. Jeg álít, að mjer
hafi ekki borið nein skylda til þess, heldur þvert á móti. Fylgi jeg þar þeirri góðu

reglu, sem fvlgt hefir verið undanfarið, að
ein stjórn ónýti ekki það, sem önnur eldri
hefir ákveðið. Guttormur Pálsson skrifaði
uppbaflega til stjórnarinnar og fór fram
á 5500 króna styrk til byggingar á Ilallormsstað. Var það eftir sundurliðaðri
áætlun Sigurðar Björnssonar trjesmiðs á
Seyðisfirði. Var þetta borið undir Jóhann
Kristjánsson húsagerðarmeistara og samþykt af lionum, og fjelst stjórnin þá á að
veita þennan styrk. Seinna kemur skeyti
frá Guttormi, þar sem hann fer fram á, að
veittar verði 2000 krónur í viðbót. A
þetta skeyti er skrifað af stjórninni:
..Þessu neitað“. Eftir að jeg varð ráðherra liafa engin skeyti eða tilmæli borist
til stjórnarinnar. svo jeg viti til, og því
i ngin ástæða fyrir mig að taka þetta upp.
Jeg hefi þá minst á þau atriði, sem mig
snerta. En jeg ætla þá að ganga lítið eitt
út fyrir minn verkahring, ef jeg mætti
komast svo að orði, og minnast á brtt.
XV á þskj. 405. frá minni hluta fjvn.,
uin styrk til hljóðfæraskólans í Reykjavík.
1000 krónur. Eins og háttv. þdm. er kunnugt. hefir verið komið hjer á stofn hljóðfæraskóla, fyrir mikinn og lofsverðan
áhnga nokkurra. manna hjer í bæ. Hefir
nú verið fenginn þýskur kennari til skólans. sem hefir komið mjög góðu lagi á
hann, svo að hljóðfæraflokkurinn hefir
tekið miklum framförum og eflst mjög,
ekki einungis að mannfjölda, svo að þeir
eru níi vfir 20, í stað 7 eða 9 áður, lieldur eru einnig hljóðfærin miklu margbreyttari en áður var. Þeir, sem stunda
þetta, eru flestir fátækir iðnaðar- og skrifstofumenn, sem gera þettaítómstundumsínum. Hafa þeir nýlega komið sjer upp húsi
til æfinga og fengið til þess fría lóð, en
eru illa staddir fjárhagslega. Þarf jeg
ekki að taka fram, hve holl og hressandi
áhrif góð sönglist hefir, og mun hennar
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síst vanþörf í þessu landi. Þykir mjer því
rjett, að landið leggi eitthvað af mörkum
til þessa skóla, og leggur Reykjavík vænt
anlega sinn skerf til hans. Af þessum orsökum mæli jeg með því, að þessi styrkur
verði veittur.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil taka
fram ti'l frekari skýringar viðvíkjaridi
brtt. [I a á þskj. 405, um fjárveitingu til
sjúkrahúss og læknisbústaðar á Blönduósi, að það verð, sem hjer er miðað við
á Ihúsinu. er mjög lágt. Húsið er metið á
52 þús. kr., en verðið, sem sýslan galt
fyrir það, er að mun hærra. Held jeg
líka, að öll fjvn. hafi verið sammála um
þessa till.
Jeg vil halda mjer við það, er jeg hefi
áður getið um, að jeg ætla, að erfitt
muni vera að fá % kostnaðar við sióvarnargarðinn á Siglufirði greiddan af
kaupstaðnum. Vitanlega er það rjett, að
það er landið. sem setur Siglfirðingum
skilyrði, en þeir ekki landinu. En þess
ber að gæta. að Siglufjarðareyri er ríkiscign, og er það ekki einskisvert fyrir
landið, hvernig um þá eign þe s fer.
•Teg vhl levfa mjer að þakka háttv. 4.
þm. Reykv. (MJ) fyrir það, hve vel
hann tók í brtt. mína, um að veita 15000
kr. til orðahókar Sigfúsar Blöndals. Hacn
talaði með svo miklum skilningi á málinu og veitti því svo mikinn stuðning,
að mjer ætti að nægja að vísa til orða
hans og þess, sem jeg sagði í gær. Þykist
jeg vita. að háttv. deild muni skilja,
livúlíkt þjóðnytjamál er hjer á ferðinni.
Þá vil jeg minnast á IX. hrtt. á þskj.
405, um 5000 kr. til þess að bæta íslenskcim námsmönnum erlendis upp gengismun á fjársendingum heiman að. Háttv.
þm. Borgf. (PO) mælti ekki á móti þessum lið, en kvað mundu veitast örðugt

að láta þennan styrk koma rjett niður.
Stjórnin mundi gera sjer alt far um, að
þessum styrk yrði úthlutað sem rjettilegast, og gæti hún snúið sjer til trúnaðarmanna stúdenta, þeirrar nefndar,
sem stýrir málefnum þeirra. Treysti jeg
því fastlega, að sú nefnd mundi gefa
stjórninni sem bestar upplýsingar íþessu
efni. (PO-. Hefir gengismunur verið
greiddur af námsstyrk?). Mjer er ekki
fullkunnugt um það, því að það kemur
ekki undir mína deild, en jeg hygg þó,
að svo hafi verið.
Jeg leyfi mjer enn að þakka 'hv. 4.
þm. Reykv. (MJ) fyrir það, hve vel hann
tók undir þessa tillögu. Enginn mun vera
í vafa um það, að það er alveg nauðsynlegt, að ýmsir stúdentar stundi nám erlendis. En þeir eiga mjög erfitt uppdráttar allflestir. í fyrsta lagi er mjög
örðugt fyrir þá að afla sjer nauðsynlegs
fjár, og við þetta bætist hinn mikli
gengismunur, sem þeir verða að greiða.
Þeir. sem stundað hafa nám í Kaupmannahöfn meðan gengismunur var enginn, geta hest dæmt um þetta. Jeg hefi
fengið vitneskju um, að meðal stúdenta
í Kaupmannahöfn gengur yfir hreinasta
'estraralda. Stúdentar, sem þar eru,
leggja óvenjulega mikla alúð við nám
sitt, og er því meiri ástæða til þess að
rjetta þeim hjálparhönd og veita þeim
þessa litlu upphæð, meðan þeir eru að
húa sig undir að taka við störfum fyrir
þjóðina. Jeg vona því. að þessari brtt.
verði vel tekið. en sjálfsagt er að gæta
al'rar sanngirni við úthlutun þessa fjár.
Jcg tók frani í fyrir háttv. frsm. (MP). þegar hann sagði, að fjvn. mundi
snúa styrkjum til ýmsra námsmanna, sem
veittir hafa verið stundum í fjárlögum,
upp í lánsheimild þeim til handa. Jeg
játa, að jeg hefi ekki rannsakað aJlar
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tryggingar, sem ríkissjóður heimtar fyrir lánuim, en venjnlega mun krafist fasteignatryggingar, nema þegar um ábyrgð
fyrir sveitarfjelög er að ræða. Það kom
einu sinni fyrir, að manni nokkrum var,
eftir tillögum fjvn., veitt lán til þess að
nema umbúðasmíði. Var þá krafist fasteignatryggingar, og er mjer kunnugt
um, að maður þessi átti ákaflega erfitt
með að fá sílíka tryggingu. Ef ætlast er
til, að fasteignatryggingar verði heimtaðar af stúdentum, yrðu þessar ábyrgðir
algerlega gagnslausar. Ef þessir menn
eiga nóg af veðum. þyrftu þeir alls ekki
að snúa sjer til Alþingis. Jeg vil taka
þetta greinilega fram, til þess að fjvn.
gefist tilefni til að atliuga. hvort hún
vill gefa bendingu í þá átt, að ekki þurfi
í þessum tilfellum að ganga eins ríkt
eftir tryggingunum og venja er til.

Þorleifur Guðmundsson: Jeg hafði
ekki ætlað mjer að taka nú til miáls, en
þar sem enginn annar ætlar sjer að tala,
ætla jeg að fara fáeinum orðum um
nokkur atriði. Þaö er þá fvrst að minnast á brtt. háttv. 1. þm. Reykv. (JakM),
og legg jeg fastlega með þeirri hækknn.
sem þar er farið fram á á starfsmannalaunum við símann, því að margir þeir,
sem við hann starfa, eiga við þröngan
kost að búa. Annars er jeg heldur á móti
öllum launahækkunum. Jeg liefi heyrt
marga telja það rjettmætt, að símastúikum væri bætt upp, og er það að vísu
rjett, en það er ekki rjett, að símaþjónar hafi nægileg laun. Þau eru svo illa
viðunandi, að ef þeim býðst vinna annarsstaðar, þá eru þeir óðara farnir. Eins
og kunnugt er. liafa þeir ekki nema 250
krónur í mánaðarlaun með dýrtíðaruppbót. Þá ætla jeg að minnast á aðra brtt.
sama hv. þm. (JakM), sem virðist koma

með sjerstaklega sanngjarnar tillögur að
þessu sinni. Þessi brtt. er undir staflið
XXII og fer fram á eftirlaun eða ellistyrk til ekkjunnar Ragnheiðar Gísladóttur. Jeg heyrði í gær, að hæstv. atvinnumálaráðherra fann að því, að ekkjum skyldi vera veittur styrkur án þess
að taka tillit til, hvort menn þeirra hafi
verið merkismenn eða ekki. Hvað sem
uan það er, þá finst mjer, að ekki eigi
síður að taka tillit til, hvort konurnar
hafi verið merkiskonur eða ekki. Og það
er fullvíst, að prestsekkja sú, er hjer um
ræðir. er mesta fyrirmyndarkona, er bjó
með prestinum mesta rausnarbúi, eftir
að hann var orðinn hruimur og til engra
hluta fær, og eftir að hún varð ekkja
hefir hún búið góðu búi, svo að með
sanni mætti hún vera þjóðarstolt. Þessar
300 kr. eru aðeins örlítill hluti af öllu því.
sem hún hefir lagt til ríkisþarfa.
Svo að .jeg komi nær sjálfum mjer.
ætla jeg að minnast svolítið á brtt. mína
viðvíkjandi styrk til að dýpka innsiglinguna á Stokkseyri. Deildarmenn muna
s.jálfsagt það. sem .jeg sagði í fyrra
um þetta mál, og finst því kannske
núna lítil ástæða til að skýra nánara
frá málavöxtum. Kringumstæðurnar hafa
að ýmsu leyti breyst, sjerstaklega hvað
snertir fjárstvrk þann, er menn bygðu á
til þessa þarfa fvrirtækis. Það var von
á styrkveitingum frá sýslunni, Fiskifjelagi Islands og mótorbátaeigendum,
en loforð um það hefir ekki fengist formlega fyr en nú, og er því nú ekkert í
veginum í því tilliti með aö taka til
starfa. Xú eru menn vissir um að fá
þennan fjárstyrk. og er í ráði að bvr.ja
verkið í júlí á þessu sumri. en þá va>ri
bagalegt, ef sá stvrkur. sem farið er
fram á að veita úr ríkissjóði, yrði ekki
veittur, Jeg er þess fullviss, að háttv.
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deild sje samþykk þessari styrkveitingu,
því að það hafa heyrst víða raddir um
það, hversu mikil nauðsyn væri á að
hrinda þessu í framkvæmd. Meðal þingmanna hefir mjer fundist góður hyr með
þessu máli, og er jeg fyllilega samþykkur því, sem háttv. þm. N.-ísf. (SSt)
sagði, að fje væri hvergi betur varið af
oss íslendingum en í sjónum, ef til nota
kæmi. Þarf jeg svo ekki að fara frekari
orðuSn um þetta, því að jeg þykist viss
um, að háttv. þingdeild sje ákveðin í að
samþykkja. þessa brtt. Jeg lít svo á, að
það beri að leggja fje til að vernda líf
og hagsmuni sjómannastjettarinnar, þar
sem hún gefur langmest í ríkissjóð. Og
þótt peningum megi heita mjög vel varið
til að efla listir og mentir, þá tel jeg þó
brýnni nauðsyn að styrkja sjómannastjettina íslensku.

Jón Sigurðsson: Jeg get haft nokkuð
annan formála fyrir minni ræðu en sumir hv. þm. hafa haft undanfarið, því að
jeg á enga brtt., og get því talið mig í
hópi þeirra fáu hamingjusömu manna,
sem þannig er ástatt með. Jeg verð þó
að minnast á nokkur atriði í fjáraukalagafrv., til þess að gera grein fyrir mínu
atkvæði, þar eð jeg hefi að nokkru leyti
sjerstöðu í fjvn. Enn fremur voru það
nokkur atriði, sem hv. frsm. (MP) hefir
gengið fram hjá og í mínum augum eru
ekki óveruleg atriði.
Jeg vil þá fvrst snúa mjer að því, sem
hæstv. forsrh. (SE) mintist á viðvíkiandi
styrk til námsmanna erlendis og gengismun. sem þeim skvldi greiddur vera
af öllum fjársendingum hjeðan heiman
að. Eftir því sem jeg best veit, og samkvæmt þeim upplýsingum, sem stjómin
hefir gefið. hafa íslenskir námsmenn erlendis fengið alla námsstyrki úr ríkis-

sjóði greidda í dönskum krónum, þ. e.
ríkissjóður borgað gengismuninn, svo að
námsstyrkurinn hefir þess vegna orðið
mun hærri en fjárlögin heimila. En það
er ekki einu sinni látiö staðar numið við
þetta, heldur á nú ríkissjóður, samkvæmt
tillögunni, að borga líka gengismuninn
á því fje, er námsmenn, stúdentar, fá
frá vandamönnum sínum. En hjor er of
langt gengið. Það má t. d. benda á, að
það er vafasamt, hvort hægt sje að nema
staðar við stúdenta eina. Ýmsir aðrir en
þeir. sem eru útskrifaðir af mentaskólanum, stunda nú nám erlendis, sem er
engu síður mikilsvert, eða jafnvel margfalt þýðingarmeira; svo er um verklegt
nám, ýmiskonar nám við búnaðarháskóla
o. fl., en þeir menn þurfa ekki stúdentspróf til framhaldsnáms. Mjer sýnist, að
hjer sje verið að opna svo viðar dyr og
stofna til svo verulegs útgjaldaauka, að
jeg vona, að 'háttv. þm. athugi það í
tlma. Rjettast þætti mjer, úr því sem
komið er, að það væri staðar numið við
það. að ríkissjóður greiddi námsstvrkina
í fjárlögunum í dönskum krónum; liygg.
að námsmenn okkar megi við það una.
Hjer liggur sömuleiðis fyrir tillaga frá
hæstv. forsrh. (SE),um að veita ákveðna
upphæð, mig minnir 7500 krónur, til að
senda fulltrúa á fundi erlendis. Taldi
liann, að um þetta myndu sækja sjálfsagt
9—10 menn (Forsih. SE: Jafnvel fleiri.)
eða fleiri. en þó þar með tahlir allir. sem
gætu komið til mála. Einnig taldi haun
þetta brýna þörf. Jeg er nú farinn að
þekkja þetta orðatiltæki. þegar verið er að
sækja um fje til þingsins: það heyrist í
hverju máli. En mjer verður fyrst fyrir
að spyi ja: Ilver hefir árangurinn orðið
af sendiferðum þeim. sem þegar eru farnar? Síöan jeg kom á þing hefir árlega
verið veitt fleirum eða færri fje til utan
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fara á ýmsa fundi erlendis, en jeg liefi annað en kænleg tilraun til að pressa út
ebki orðiö var viS, að af þeim iiafi orðið úr okkur fje. enda er þetta tilboð notað
nokknr árangur. Meira að segja man jeg óspart af stuðningsmönnum þessa máls
ekki til þess, að einn einasti liafi gefiö til þess að knýja menn til fylgis þvi. Þess
opinbera skýrslu um ferðir sínar, en það ber líka að gæta, að við erum að vinna að
virðist þó vera það fyrsta og minsta, sem orðabókarstarfi hjer heima fvrir sem
slíkir menn adtu að gera. Mjer virðist krefst mikils fjár, og þótt jeg hafi ekki
ástæða til að ætla, að allar þessar utan- verið í tölu þeirra, sem barist hafa fvrir
ferðir sjeu miklu frekar skemtiferðir fyr- orðabókarstyrknum til Jóhannesar Lyng?.
ir einstaka menn heldur en nauðsynjaferð- J)á tel jeg þó miklu nær að stvðja fyrst
ir. Þess vegna greiöi jeg óhikað atkvæði þá starfsemi lijer heima fyrir. áður en
menn fari að seilast lengra. Jeg mun því
á móti þessari tillögu.
Þá er það 3. liður, sem er enn fremur greiða atkvæði móti þessari tillögu.
Þá langar mig til að gera eina fyrirborinn fram af hæstv. forsrh. (SE), og
er um styrk til orðabókar Sigfúsar bóka- spurn til hæstv. atvrh. (KIJ) um, hvernig
varðar Blöndals. Af plöggum þeim, sem það er með innkaup þau, er vitamálastjóri
hefir gert á efni til vitabygginga, livort
legið hafa fvrir fjárveitinganefndinnh
virðist það fulltrygt, að orðabókin eeti hann leiti jafnan til Svíþjóðar með þav.
Tillögur stjórnarinnar bera það með sjer. ,
komist út og verði seld með hæfilegu
verði, ef með hana er farið á venjulegan að 75 þús. kr. hafa farið eingöngu í genghátt, það er útgáfurjetturinn seldur í ismun, vegna þess að vitamálastjóri, undir umsjón stjórnarinnar. hefir keypt
hendur forlagi, sem ber svo allan kostnað
af útgáfunni. En höfundarnir hafa í stað áliöld til vitanna í Svíþjóð. en sænsk
þess fundið upp á því að láta orðabók- króna hefir lengi jafngilt 1 kr. og 60 au.
ina kosta sína eigin útgáfu. Þessi 15 þús íslenskum; það sýnist lítil hagsýni í slíkkr. styrkur er því ekkert annað en að um kaupum. Jngar hringinn í kring um
okkur cru lönd. sem hafa lægra gengi,
leggja í sjóð til þess að halda slíkum máljafnvel miklu lægra en við. t. d. Þýskafræðirannsóknum áfram. En hverjum ei
land. svo ef til vill hefði alveg mátt spara
þetta skyldast? Jeg hefi litið svo á. að
orðabókin væri ekki samin handa Tslend- landinn þennan gengismun; en 75 þús.
ingum, heldur fyrst og fremst handa Dön- eru þó enginn smáskildingur. Það er að
um. Jeg veit um orðabækur, svipaðar þess- minsta kosti alveg óverjandi. að slíku
ari, sem gefnar hafa verið út á erlendum haldi áfram. úr ])ví að bæði þing og stiórn
tungum án nokkurs stuðnings frá Islend- eru búin að reka sig á, án þess að reynt
inga hálfu. Þær þjóðir. sem slíkt hafa gert, verði annarsstaðar fvrir sjer. Vitanlega
hafa ekki sótt um stvrk í þeirra þágu til þýðir ekki að sakast um orðinn hlut. t :
okkar. Mje? virðist því málið þannig vax- þetta er svo stói upphæð. að sú spurnið, að Dönum beri fvrst og fremst að ing hlýtur að vakna, hvort ekki sje hæg'
kosta verkið. því með því er unnið mikið að festa hagkvæmari kaup annarsstaðar.
í hag hinnar dönsku þjóðar og danskra
Þá er ein brtt enn, sem í raun og vpcu
bókmenta. Tilboð Dana um 25 þús. króna er enginn nýr gestur, en samt hefir mjer
stvrk til orðabókarinnar, ef við leggjum og sjálfsagt inörgum öðrum ekki dottið
fram 15 þús. á móti, er vitanlega ekkert í hug, að hún næði fram að ganga. Það
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er uppbót á launum símafólks hjer í
Reykjavík, rúmlega 17 þús. krónur, sem
háttv. 2. þm. Árn. (ÞorlG) talaði svo
fagurlega um. Mjer kom þessi brtt. á
óvart, því að fyrir eitthvað viku var felt
frv. í deildinni, er gekk út á það að
greiða starfsmönnum níkisinshjer í Revkjavík 15% aukalega dýrtíðaruppbót, og tók
þessi uppbót einnig til símafólksins. En
frv. þetta var felt með yfirgnæfandi meiri
hluta, og var jeg einn í tölu þeirra, er
það gerðu. En hvað skeður svo? Fám dögum seinna er svo samþykt tillaga, er fer í
þá átt, að tekinn sje einn flokkur manna
út úr heildinni, þ. e. símafólkið, og lionum gert það hærra undir höfði en öðnun,
að honum sje veitt jafnhá uppbót og
þetta. Mun hún nema sem næst
af allri
dýrtíðaruppbótinni, eftir því sem nefndin áætlar. Jeg var einn þeirra, sem greiddu
atkv. móti frv., og enn þá síður get jeg
greitt atkv. með þessari brtt., því hún
er til þess eins að skapa misrjetti og
greiða götu kröfum um launabætur frá
öðrum starfsmönnum ríkisins á næsta
þingi. Háttv. þm. Borgf. (PO) mintist
lítillega á sjúkrastyrk til einstakra manna,
óg er þar skemst frá að segja. að jeg
verð á móti öllum þeim styrkveitinguni.
Xú er jafnvel gengið svo langt, að bornar eru fram tillögur uni sjúkra- og utanfararstvrki til einstakra manna, sem jafnvel hafa ekki verið einn einasta dag :
þjónustu þess. opinbera, og þótt jeg liafi
ávalt verið andvígur þessum sjúkrastyrkjum, þá blandast mjer ekki hugur um, að
það er þó nær lagi að styrkja starfandi
embættismenn; ríkinu ber frekar skvlda
til þess heldur en að styrkja fólk, s n'
aldrei hefir verið í þess þjónustu,- Með
þessu er verið að skapa fordæmi,
sem örðugt er að fullyrða um, hve
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

mikið tjón getur leitt af sjer; sennilegast, að endirinn mundi verða sá, að á
landssjóði lenti öll fátækraframfærsla.
Að lokum vildi jeg spyrja hæstv. atvrh.
(KIJ), hvernig því sje háttað, þegar ríkissjóður lætur byggja yfir skógarverðina, hvort þeir sæti hagstæðari kjörum
en sveitaprestar, eða sjeu látnir borga
vissan hundraðshluta af því, sem byggíngin kostaði, eins og prestum er ætlað
að gera. Það er ekki nein ástæða til að
setja þessa menn skör bærra en sveitapresta, þar eð þeir hafa jafnt jarðir sem
þeir til afnota. Að endingu skal jeg geta
þess um tillöguna um að kaupa handrit
prófessors Jóns -J. Aðils, að þótt ástæða
væri til þess, sem jeg dreg þó mjög í
efa, þá sje jeg ekki, að því bráðliggi svo
á, að það þurfi að standa í fjáraukalöguni. Að öðru leyti skal jeg ekki fjölyrða
um hinar einstöku tillögur, sem fyrir
liggja, þótt jeg sje þeim flestum andvígur. en mun láta mjer nægja að sýna með
atkvæði mínu, hveriar skoðunar jeg er
um liverja einstaka þeirra.

Forsætisraðherra (SE): Af því að jeg
býst ekki við að taka oftar til máls við
þessa umræðu, vil jeg leyfa mjer að
gera fáeinar atliugasemdir nú þegar.
Háttv. 2. þm. Skagf. (JS) sagði, að
ef farið væri út á þá breiðu braut að
bæta stúdentum upp gengishalla. ættu
þeir menn að njóta sama styrks, sem
stunda nám við landbúnaðarháskólann. Jeg
get fallist á þetta, því að hjer mun ekki
vera að ræða um marga menn. Þessi uppliæð. 5000 kr„ er ekki áætlunarupphæð,
og kemur því ekki mikið í hlut hvers
eins, en þó mætti hún verða að nokkru
gagni. Aðstandendur stúdentanna munu
eiga nógu erfitt með að leggja þeim sæmi85
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lega fjárhæð í íslenskum krónum. þó þ.-ir
losni við nokkuð af gengisnuininum.
I’á vil jeg minnast á brtt. mína um
7500 kr. til þess að sencla fulltiúa á futi ''
erlendis. Svo mun verða álitið. að þetta
sje gert í ósparnaðaráttina. En svo <r
ekki. Þetta er beinlínis gert í sparnaðar
skyni. Þcgar sótt hefir verið um ferðnstyrk í gagnlegu augnamiði, hefir Alþingi samþykt það því nær undantekningarlaust. Nú liggja fyrir margar umsóknir:
allar er ekki hægt að taka til greina. og
þar sem nokkur vandi er að gera upp á
milli þeirra manna. sem um styrkina
sækja, þá virðist rjett, að þessi vandi sje
lagður á herðar stjórnarinnar. heldur en
að alt þingiö fari í öllu annríkinu að
gera upp á milli þessara manna. Þetta <
að vísu vanþakklátt verk, en þó mun
stjórnm ekki skorast undan að takast það
á hendur. A síðasta þingi var stjórninni
falið annað svipað starf. en gegn mótmælum mínum, en það var úthlutun listamannastyrksins. (PO: Það tókst líka illa'1
Aður hafði sjerstök nefnd haft það hlulverk, og var það fyrirkomulag tekið upp
í fyrstu eftir tillögu frá mjer. -Teg mælt<
eindregið á móti því. að þessi nefnd yrð:
lögð niður, en því var ekki sint. ílátrv
bm. Borgf. (PO) sagði, að úthlutunin
hefði tekist illa. Jeg var sjálfur óánægðnr
með hana. en þóttist ekki geta g.-rt betur.
Ppphæðin var svo lítil. að úr mjög vöndu
var að ráða, og þó að einhver kunni að
segja. að þessi og þessi liefði átt að
ganga fyrir. er það jafnan mikið álitamál.
Ef jeg ætti að úthluta þessum styrk aítur, mundi jeg láta ýmsa njóta lians, sem
afskiftir urðu í þetta sinn. Meðan up'
hæðin er ekki hærri en þetta. verða menn
að skiftast á að njóta styrksins; sömu
mennirnir geta ekki fengið hann ár eftir
ár. En jeg væri mjög þakklátur, ef það

ákvæði yrði aftur tekið upp í fjárlögin,
að sjerstök nefnd skuli annast þessa úthlutun. Það má vel gera láð fyrir því. að
slík n-fnd hefði að jafnaði betra vit á
þessu en stjórnin. enda má altaf drótta
því að liverri stjórn, að hún ljeti pólitískar ástæður ráða, þó jeg hafi ekki heyrt
þá ásökun nú. .Teg vona, að háttv. 2. þm.
Skagf. (JS) viðurkenni. að það væri
sparnaður að því að ákveða utanfararstyrkinn á þennan hátt, en það væri betra
fyrir stjórnina, að þingið sjálft úthlutaði
honum. því að úthlutun stjórnarinnar
gæti jafnan orkað tvímælis.
Þá kem jeg að orðabókinni. Jeg liefi
þegar gert allrækilega grein fyrir þessari
tillögu, en það var sjerstaklega eitt atriði
í ræðu háttv. 2. þm. Skagf. (JS), sem
jeg hjó eftir. Iláttv. þm. lagði áherslu á,
að bókin væri ekki fvrst og fremst fyrir
oss íslendinga. Þetta hygg jeg alrangt.
Vjer höfum nú eignast sæmilega orðabók
yfir mál vort í ræðu og riti, miklu nákvæmari og fyllri en mjer höfum átt áður.
Orðabókin hefir vakið mikla athvgli úti
um lönd og aðdáun vísindamanna í þessari grein. T’m hana hefir verið ritað mjög
lofsamlega af vísindamönnum í Danmörku.
Noregi. Þýskalandi og víðar. oghjerheima
hafa birst lík ummæli frá manni. sem hefir
mjög mikið vit á þessu. Þá stuðlar orðabókin betur að því en flest annað að
auka þekkingu útlendinga á íslensku máli
og lifnaðarháttum, bæði með beinum upplýsingum og í annan stað með því að gera
útlendingum aðgengilegra að lesa íslensk
rit. Loks stuðlar bókin mikið að því að
efla vísindalegar rannsóknir á íslenskri
tungu. Jeg hefi borið þetta undir sjerfróða menn. og taka þeir allir undir, að
þetta sje rjett í alla staði. Skilningur
þessara manna. sem anda og lifa í þesæ m
vísindum, er sá, að orðabókin sje á marg-
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víslegan hátt afarmikilvæg fvrir íslenska
tungu og þjóðb’2 fnrði.
Yið þctta biVtist. að með þessari fiár-

veitingu fást 25000 kr. annarsstaðar. sem
orðabókin mundi verða af með öllu. ef
þetta yrði felt. Þegar litið er á þetta. og
svo liitt. hve afarmikla þýðingu bókin hefir
fyrir tungu voia, virðist mjer vel til
fallið að sainþykkja þessa fjárveitingu.
Mcð því er trygt. að stöðugt verði unt að
vinna að þessu verki. án þess að nokkurt
lilje verði á. Yona jeg. að jeg hafi. nieð
þessum orðum sýnt fram á, að þetta má’
snertir þjóð vora sjerstaklega.

Jakob Möller: Jeg vil þakka ýmsum
mönnum fyrir góðar undirtektir undir
sumar brtt. mínar, og þá fyrst og fremst
háttv. frsm. (MP) fyrir það, hve vel hann
tók í brtt. á þskj. 405.Y. Jeg vil leggja
áherslu á það, sem jeg tók fram í fvrri
ræðu minni, að jeg tel það illa farið, ef
menn ljetu það nokkuð ráða um atkvæði
sitt um styrkinn til Páls Yigfússonar.
hvernig þeir líta á afstöðu hans til Yífilsstaðamálsins svonefnda, Jeg flyt ekki
þessa tillögu í neinu sambandi við það
mál. Jeg hefi áður haft persónuleg kynni
af hælinu og af lækninum sjálfum fyrr
og síðai', og hefi jeg ekki nema alt gott
af þeim að segja. Hins vegar treysti je/
mjer ekki til að dæma um Yífilsstaðainálið af eigin reynd, því nú eru nokkur ár
liðin frá því jeg hafði nokkur bein kynni
af hælinu. En kunnugt er mjer þó um
það, að nokkur óánægja hefir verið meðal
sjúklinga á liælinu. en þó að sú óánægj'.
væri órjettmæt og árásirnar á hælið óvíðurkvæmilegar.þá má ekki láta þennan mann
gjalda þess. Þó að árásirnar sjeu ósæmilegar. finst honum það ekki sjálfum. enda
er þessi óánægja eldri en svo, að hann geti

átt upptökin að lienni. Þessari óánægju á
liælinu má líkja við samblástur í skóla
gtgn yfirboðurum. Jeg þekki það af eigin reynslu, að menn líta öðruvísi á það.
þegar þeir eldast. En meðan á því stendur. finst mönnum þeir hafa rjettan málstað. Og eftir þeirri viðkynningu, sem
jeg hefi af þessum manni, efast jeg ekki
um, að hann telji sig hafa haft rjett mál
að verja. Jeg hefi hevrt ávæning af því,
að hann hafi verið kjörinn talsmaður
þeirra. sem óánægðir voru, nokkurskonar framsögumaður. Hann hefir því skoðað sig sem fulltrúa eða trúnaðarmann
þeirra manna. og því talið sjer skylt að
fylgja fram þeirra málstað sem einbeittast. Jeg teldi því mjög illa farið og engan veginn til að jafna yfir þessi mál, ef
liann yrði nú látinn gjalda þessa. Hins
vegar er hjer í raun og veru ekki um
bein útgjöld að ræða, eins og jeg gat um
í fyrri ræðu minni, þar sem livort sem
er yrði gefið með lionum af opinberu fje.
Um hinn styrkinn undir saina lið er
það að segja, að háttv. fism. (MP) leiðrjetti missögn hjá mjer, er stafaði af
ókunnugleika. Jeg hugði, að þessi kona
ætti ekki kröfu til styrks samkvæmt berklavarnalögunum, en nú nýtur hún þessa
styrks í sjúkrahúsi. og er greitt meira
með henni en hjer er farið fram á. Þ
yrði því beinn sparnaður fyrir það opinbera að samþykkja þetta. En þar sem
háttv. frsm. (MP) benti á, að lægri upphæð mundi nægja. skal jeg minna menn
á, að þó að sjúklingar sjeu ekki smitandi,
eins og þessi kona, þá er þó erfitt fyrir
þá að ía góða vist. Þó að menn hafi læknisvottorð um. að þeir geti ekki smitað frá
sjer. er fólk mjög hrætt við að taka þá.
Jeg tel því litlar líkur til, að þessi kona
geti komist af með minni upphæð. Jeg
85*
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skal endurtaka þaö, að hjer er í raun og
veru um opinberan starfsmann að ræða,
þó að hún væri það ekki um langan tíma.
Út af tillögu minni á þskj. 405, XII, um
styrk til Asgeirs Þorsteinssonar, gat hv.
frsm. (MP) þess, að nefndin gæti ekki
fallist á að veita slíkan styrk, en mundi
koma með tillögu um lánveitingu. Jeg efast um, að slík lánveiting mundi koma
að nokkru haldi, þó að hún yrði heimiluð. Jeg vil leyfa mjer að minna á uinmæli hæstv. atvrh. (KIJ) í gær, er hann
fullyrti, að ekki mundi veiða auðið að
veita eitt einasta lán. Hins vegar telur
hæstv. forsrh. (SE) mikinn vafa á því,
hvaða tryggingu ætti að heimta fyrir slíkum lánum, og gæti það atriði komið í veg
fyrir allar þvílíkar lánveitingar. Yerður
því að ganga til atkvæða um þennan lið
með það eitt fyrir augum, hvort maðurinn á að fá nokkurn styrk eða þá alls
ekki og hvort háttv. deild vill stöðva þær
tilraunir, sem liann ætlar að gera til þess
að fullkomna sig í þeirri grein, er hann
leggur stund á, svo að liann geti unnið
landinu miklu meira gagn en þessari upphæð nemur. Það er sýnilega mjög mikilsvarðandi, að hann geti aflað sjer þeirrar
verklegu fræðslu í þessu efni, sem hann
hefir hug á. Iljer er verið að koma á fót
ýmsum iðnaðarfyrirtækjum. og er ekki
annars kostur en að fá útlendinga til að
veita þeim forstöðu. Það hefir reynst misjafnlega; sum fyrirtæki hafa oltið um koll
af því, að ekki var nógu vel vandað til
forstöðumanna Það er því ljóst. hve mikið ríður á því, að menn, sem veita slíkum
fyrirtækjum forstöðu, sjeu nógu vel mentir í grein sinni.
Mjer dettur í hug. ef það þætti betra
og aðgengilegra. að setja mætti inn við
•3. umr. aths. um. að þessi styrkur vrði
endurgreiddur, ef maðurinn starfar ekki

hjer á landi, og að það skuli gert
eftir ákveðið árabil. Þetta yrði þá einskonar lán, en kæmi þó fram með beinni
útgjaldaskipun. Jeg skal geta þess, að
maðurinn fór fram á hærri styrk, en jeg
treysti mjer ekki til að fylgja því og
varð að klípa af upphæðinni.
Þá mótmælti háttv. frsm. (MP) uppbótunum til yfirfiskimatsmannanna. En jeg
verð að undirstrika það, að ef þessi launauppbót verður ekki samþykt, þá verður
að gera ráð fvrir því, að fiskimatsmaðurinn í Reykjavík að minsta kosti segi upp
starfinu. Hæstv. atvrh. (KIJ) lýsti því,
hve illa gengi að fá matsmann í Vestmannaeyjum, þar sem við borð liggur, að
matsmaðurinn segi upp starfinu vegna
ónógra launa. og vafasamt að maður fáist til að taka við því nema gegn kaupliækkun.
Yfirfiskimatsmaðurinn hjer í bænum á
kost á töluvert betur launaðri stöðu annarsstaðar. Jeg bendi aðeins á nauðsvn
þessa og hve slæm áhrif það liefir, ef
uppbótin verður feld.
Jeg legg enn áherslu á, hversu þýðingarmikið fiskimatsstarfið er og hvað er í
liúfi. ef eftirlitið versnar. Eins og nú
stendur, er íslenskur fiskur talinn besti
fiskur í heimi, en álit hans á markaðnum
veltur mest á matinu og er að mjög miklu
leyti því að þakka.
Þá vil jeg víkja nokkrum orðum að
háttv. 2. þm. Skagf. (JS). Hann mælti á
móti launauppbót til símameyjanna og
taldi hana fjarstæðu. af því að frv. um
aukna dýrtíðaruppbót til starfsmanna ríkisins hefði verið felt hjer í deildinni. En
jeg liefi bent á, að þessar umsóknir komu
fram áður en það var gert. Þessar óskir
lun launauppbót eru ekki fram koninar
af augnabliksþörf, heldur af því, að símameyjarnar hafa um langan tíma haft
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lægst laun allra opinberra starfsmanna.
Og það er líka viðurkent, að engin sanngirni er í því, að stúlkurnar við bæjarsímann hafi lakari kjör en stúlkur við
landssímann. Ætlast er til, að þessi viðbót fari mest til þeirra og geri þær jafnrjettháar kynsystrum sínum. Jeg skal
minna háttv. þm. (JS) á það, að háttv.
samþm. hans (MG) hefir áður vikið að
því, að rjett mundi vera að veita þeim
embættismönnum styrk eða uppbót, sem
lakast verða úti vegna dýrrar húsaleigu,
og gerði ráð fvrir að flvtja till. í þá átt.
eða styðja, ef hún kæmi fram frá öðrum.
Þessi uppbót til símafólksins er alveg
samskonar. Það getur ekki talist neitt aðalatriði. af hverjn starfsmenn ríkisins
verða þurfandi, hvort það er vegna ónógra
launa eða of hárrar húsaleigu. En sje það
sanngjarnt, að bæta öllum starfsmönnunum upp, sem við húsaleigudýrtíð búa, án
tillits til þess, hver laun þeirra eru, þá
er auðsætt, að lægst launuðu starfsmennirnir muni lijálparþurfa. Háttv. þm. (JS)
mælti enn fremur á móti styrkbeiðni minni
til handa Kvenrjettindafjelagi Islands, á
þskj. 430, og bar það saman við bændaförina, sem farin hefði verið stvrklaust.
Það má vel vera, að til sje þannig eitt
dæmi eða tvö. En að því ber að gæta, að
ef kvenfólkið á að sækja slíkan allsherjarfund í Reykjavík, þá þarf sterka hvatningu. Það er nú svo, að þær eru meira
bundnar við heimilið en karlmennirnir.
En það liggur í augum uppi, að ekki er
síður nauðsynlegt, að kvenfólkið ferðisf
og fái útsýn í verkahring sínum en karlmenn; þess vegna virðist sjálfsagt að
veita þennan styrk. Meiningin með þessum styrk er sú, að greiða nokkum hluta
ferðakostnaðar fundarkvenna og ef til
vill að einhverju leyti dvöl þeirra í bænum. Styrkurinn er hverfandi lítill og þarf

ekki að búast við honum í fjárlögum árlega. Verður þetta því að teljast til undantekningar.
Vænti jeg svo, að háttv. deild taki sóinasamlega þessari styrkbeiðni.

Pjetur Ottesen: Það er aðeins stutt
athugasemd út af þeim andmælum, sem
tillaga mín hefir mætt. Má segja, að
meiri hluti fjvn. hafi þótt mikils við
þurfa, þar sem tveir gerðust framsögumenn gegn þessari tilllögu; en það voru
þeir hv. þm. Dala. (BJ) og hv. þm. Str.
(MP). Það geta þó tæplega verið skiftar skoðanir um það, að fyrverandi fjármálaráðherra hafi ekki haft neina heimild til þess að ávísa sjer úr ríkissjóði
þessari húsaleiguupphæð, og hið sama
kom fram hjá háttv. þm. Dala. (BJ).
Hann játaði, að hann hefði ekki sjálfúr
viljað gera þetta og mundi fyllilega
hafa ráðið hverjum sem hefði verið frá
því að aðhafast slíkt. Því undarlegra er
að bregða mjer um svigurmæli. Það er
sjálfsagt að krefjast endurgreiðslu á
þessu fje, og jeg held því fram, að sú
krafa sje einmitt fram komin á rjettum
stað og tíma. Þar sem háttv. þm. Dala.
(BJ) talaði í þessu sambandi um ofsókn
frá minni hálfu, mætti frernur segja, að
hann væri að ofsækja alment velsæmi
með mótmælum sínum gegn þessari tillögu. Því að jeg geri ekki ráð fyrir, að
hann líti svo á, að opinberir embættismenn eigi að fara þannig að, eða afla
sjer aukatekna á þennan hátt.
Hinn eiginlegi frsm. fjvn., háttv. þm.
Str. (MP), sagði, að þessi ráðherra hefði
haft aðra aðstöðu og lakari en hinir
ráðherrarnir. Jeg held, að hún hafi verið
sú sama í því, að honum bæri að rækja
trúlega stöðu sína og starf, og því meiri
ástæða hefði verið til þess, að hann hefði
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ski'iið stöðu sína svo. þar sem honum var
falin umsjá með fje ríkisins. Jeg vil geta
þess. að hæstv. stjórn hefir ekki miiist
á þetta mál nje látið þessa tillögu til
sín taka, og af því dreg jeg. að fyrverandi ráðherra liafi ekki sjeð sóma sinn
í því að greiða þetta fje áður en liann
vjek úr ráðherrasessi. Jeg veit, að hæstv.
.stjórn muni telja sig fúsa á að krefja
inn þetta fje. Deildarmenn munu minnast þess, að ráðherrarnir, bæði hæstv.
forsrh. (SE) og atvrh. (KIJ), neyttu um
daginn fyrsta færis til að skýra frá, að
þeir hefðu ekki verið í vitorði með fjármálaráðherranum um þetta; hefi jeg orð
þeirra ráðherranna fyrir því, að þeir
álíta þetta óhæfuverk.
Jeg er ákveðinn í því að láta þessa
tillögu ganga til atkvæða deildarmanna;
keinur þá í ljós, hve mikla samúð þessi
fjölþreifni ráðherrans í fjehirslu ríkisins hefir í þessari háttv. deild.
Hæstv. forsrh. (SE) mintist á gengismun á styrknum til stúdenta. Jeg varpaði fram spurningu um. hvort gengismunur hefði verið greiddur af stúdentastyrknum 1922, en fjekk ekkert svar við
því. En jeg verð þó að ætla, að svo hafi
verið. Þannig hefir 8000 kr. styrkurinn.
sem ákveðinn var í fjárlögum, hækkað
til muna; og þar eð þetta hefir verið
gert. sem jeg ætla, ]>á er það í algerðu
heiímildarlevsi. Og jeg tel ekki rjett nje
ástæðu til að sinna tillögu hæstv. ráðherra um þetta efni. Enda er þá farið
inn á mjög hæpna leið.

Sveinn Ólafsson: Jeg vildi aðeins leiðrjetta dálítinn misskilning í ræðu háttv.
frsm. fjvn. (MP). Mjer fanst hann vilja
halda því fram, að gengið væri á gerða
samninga, ef veittur yrði 4000 kr. styrkur úr ríkissjóði til smávitanna við Beru-

fjörð. eins og farið er fiam á í till. frá

liæstv. atvih. KIJ). á þ-k.j. 40Ö.Y 111 c.
Þetta verður víst að skilja svo. að Suður-Múlasýsla hafi gert samning og skuldbundið sig til að byggja vitana, og gangi
nú á þann sanming með því að biðja um
þennan styrk. En þannig er þó málið
ekki skoðað í rjettu ljósi. Að vísu hefir
hjer verið gengið á gerða samninga, en
ekki af hjeraðinu, heldur af skipafjelaginu, sem lofað liafði vitamálastjóra að
flytja efni til byggingar vitanna á Berufirði í tæka tíð. Hjeraðið átti enga sök
á þessum samningsrofum, en þau leiddu
til þess, að 16 verkamenn, sem áttu að
vinna að vitabyggingunni, urðu að mestu
vertílausir, þegar kom á vettvang, þar
til senient var fengið frá fjarlægum
stöðum, sem þá var líka 7 kr. dýrara
tunnan en sement það. sem átti að
koma frá Danmörku og nota til bygginganna. Verður nú að muna, að þetta
skakkafall, verkatöfin og verðmunur sementsins, liefir verið talið sýslunni til
gjalda, þótt sá kostnaður stafi af vanhöldnum samningi við vitamálastjórann,
sem sýslan gat ekkert við ráðið nje gert
að. Hjer verður líka að minnast þess, að
sýslan gekk ekki að þessu harða skilyrði frá 1919, um að kosta byggingu
allra smávitanna, fvr en í marsmánuði í
fyrravetur, þegar Fiskifjelag íslands
hafði tekið að sjer að greiða kostnað
þann, sem færi fram úr 18000 kr., er
sýslan hafði lofað. alt að 25000 kr. En
þá var vitað um verð á öllu efni og tækjum til smávitanna og talið, að þeir
mundu vart geta farið fram úr 22000 kr.
Ftkoman varð þó svo, sem kunnugt er,
að kostnaðurinn varð yfir 30 þús. kr.
Stafaði það, eins og fvr er getið, af
vinnutöfinni og ókjaraverði sementsins,
en einnig af því, að breytt var um ljós-
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ker í Hrómundareyjarvita; settur þar liafðir hjer fyrir augum, þegar talað er
gasviti í stað olíuljóss. Og nam sú breyt- um hættulegt fordæmi. Annars furðar
ing ein. eftir sögn vitamálastjóra, 15—29 mig á. að talað er um þetta eins og varasamt fordæmi. þegar ríkissjóður er nýhundr. krónum.
Ef nú á að liengja hattinn á það, að búinn að leggja fram alt fjeð til innsýslan gekk að harða skilyrðinu, og láta siglingarvitanna í Sandgerði og á Hvannhana gjalda óhappanna með byggingar- ey, en þriðjung kostnaðar eða meira
efnið og breytingarnar á gasvitanum, annarsstaðar. Þau fordæmi er þó öllu
sem henni var áður ókunnugt um,þá virðist erfiðara að verja.
Þá eru fá orð til háttv. 2. þm. Skagf.
lítið verða úr sanngirninni, og einkenni(JS).
Að vísu heyrði jeg ekki vel, hvað
legt er í þessu sambandi að tala um
það, að hjeraðið gangi á gerða samn- hann sagði, en mjer fanst hann gefa í
inga, þegar það hefir greitt hvern eyri skyn. að ófyrirsynju væri beðið um fje
kostnaðarins sanna, og tekur auk þess til greiðslu á kostnaðarafgangi húsaað sjer nokkurn hluta þess kostnaðar, byggingar á Hallormsstað. Virtist honsem af óhappinu og breytingunni stafar. utm sem ábúandinn þar nyti betri kjara
Það mætti víst með sama rjetti segja, en prestar, sem bygt væri fyrir, ef þetta
að gengið væri á samninga, þegar fje væii veitt, því að prestar yrðu að
opinberir starfsmenn, svo sem tíðkast, greiða vexti af byggingarkostnaði á
biðja um launabætur eða styrk, þegar prestssetrum. Jeg veit nú ekki, með
laun þeirra endast þeim ekki og ríkið hvaða kjömm skógarvörðurinn hefir
hleypur undir bagga með þeim. Lögmælt jörðina Hallormsstað; hefi ekki grensllaunakjör þeirra og móttöku ákveðins ast eftir því, en hitt veit jeg, að ríkisstarfs má skoða eins og samning, og sjóður á bæði jörðina og liúsin, og mun
starf þeirra er í eðli sínu samningsbund- því verða að halda þar uppi húsum. Má
ið verk. En enginn talar uim samnings- vera, að hæstv. atvrh. (KIJ) geti upprof, þótt þeir beiðist launabóta, og því lýst um byggingarkjör þarna.
Jeg tók eigi eftir, að háttv. þm. (JS)
síður, þótt þeir beiðist bóta vegna
mótmælti þessari fjárveitingu, enda er
óhappa, sem þeim voru ósjálfráð.
Hjer er í raun og veru um sanngirnis- hún vitaskuld ríkissjóðs. Mjer fanst hann
kröfu að ræða, með styrk til vitanna, og vera að leita frekari skýringa á því, hversu
hana lága, því að hjeraðið hefir sætt sanngjarnleg fjárbeiðnin væri.
hjer þungum kjöruni í almenningsþarfir,
Pjetur Þórðarson: Enginn þarf að óttog skal jeg ekki fara lengra út í það.
En á það verð jeg jafnframt að benda, ast, að jeg tali langt mál. Að jeg kvaddi
að með því að veita þessa litlu upphæð mjer hljóðs, kemur ekki af því, að jeg
er ekkert varasamt fordæmi myndað fyr- eigi hjer neina brtt., he-ldur vegna þess,
ir aðrar vitabyggingar. Hjer er í mesta að ýmsir aðrir þingmenn gætu hugsað
lagi um áð ræða %—l/g hluta bygging- sem svo, að þingmenn yfirleitt greiði
arkostnaðar vitanna, og þætti mjer ekk- atkvæði eftir þeim miklu meðmælum, er
ert óeðlilegt, þótt ríkissjóður hlypi und- flutt eru nieð hverri tillögu.. En þessu
ir bagga að sama híutfalli um byggingu er ekki þannig varið. Um brtt., sem fyr
vitanna við Eyjafjörð, sem einkum munu ir liggja til launahækkunar, hefir fátt
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af því, sem sagt hefir verið þeim til meðmæla, getað haft áhrif á mitt atkvæði.
Mjer virðist það vera orðin venja hjer
að ætlast til, að það hafi mest áhrif,
sem borið er fram með mestri frekju og
hótunum um, að svona og svona skuli
fara, ef allir þingmenn sætti sig ekki við
það, sem farið er fram á. En jeg ætla að
láta þá þm., sem þann sið temja sjer,
vita, að jeg hefi að engu hótanir þeirra.
en greiöi atkvæði eftir því, sem mjer þykir
best henta og jeg tel rjettast vera. (BJ:
Hvaða hótanir eru þetta?). .Jeg meinat.d.
hótanir um það, að landið verði að vera án
hæfra fiskimatsmanna, ef þe-ssir fiskimatsmenn, sem nú sækja um launauppbót, fá hana ekki. Þá sje alt fiskimat í
veði. Þetta eru hótanir. Sama máli gegnir um símafólkið. Jeg hefi heyrt það hjá
fleirum en einum þm., að þá sje alls
herjarverkfall í aðsigi, ef því sje ekki
veitt uppbót. (JakM: Þetta er ósatt).
Nei. Jeg get vitnað í háttv. 2. þni. Árn.
(ÞorlG). Orð hans hnigu í þessa átt.
Háttv. 1. þm. Reykv. (JakM) sagði það
viðvíkjandi styrk þeim, er hann var að
mæla með, að það kæmi hlutaðeiganda
ekki að haldi að fá lán; það væri ekkert
fje til að lána. Ef ekki er fje til þess
að lána, þá hygg jeg, að það sje ekki
frekar til, til þess að gefa það. Annars
skal jeg ekki fara neitt út í einstakar
tillögur; jeg býst við að hafa gert grein
fyrir því með þessum orðum mínum, að
jeg get fullkomlega gert mjer ljóst,
hvernig jeg hvgg rjettast að greiöa atkvæði, og það án þess að tillögumenn
þurfi að tala oftar en einu sinni.
Af því að jeg er að mörgu leyti sammála hv. þm. Borgf. (PO), þegar um
þessi efni er að ræða, þá get jeg ekki
látið hjá líða að minnast lítið eitt á tillögu þá, er hann flytur á þskj. 405, og

verð jeg þá að lýsa yfir því, að jeg
tel ekki allskostar rjett að samþykkja
hana og get ekki verið með í því.
Jeg hygg, að hjer sje ekki farin rjett
leið. Það mun vera rjettara að fara aðra
leið, fá dóm um, að hverju leyti afskifti
þessa ráðherra eru varhugaverð í þessu
efni. Jeg hygg, að þetta geti heyrt undir þau viðskifti ráðherra og Alþingis,
þar sem það er ákærandi gagnvart honum, en landsdómur dæmir, og því virðist mjer harla óviðeigandi, að ákærandinn leggi dóm á kæruatriðið. Af þessum
ástæðum mun jeg ekki greiða tillögu
þessari atkvæði mitt.
Bjarni Jónsson: Er jeg talaði síðast.
gleymdi jeg að minnast á tillöguna viðvíkjandi hljóðfæraskólanum. Nú hefir
ha'.stv. atvrh. (KIJ) tekið af mjer ómakið
og mælt með honum. Jeg þykist vita, að
þeir þm., sem fóru með Esju um daginn,
hafi heyrt, hver munur er á hornaflokknum
nú og áður. Þótt það að vísu liafi verið
vel gert áður af kennaralausum mönnum.
sem vantaði þekkingu, þá hefir leikurinn
þó gersamlega umsteypst til hins betra
síðan Jieir fengu hinn þýska kennara í
sína þjónustu. Jeg þykist vita, að þeir
menn, sem unna listum í landi þessu, vilji
ekki láta þá list verða útundan, sem best
nær til hjartnanna og mest áhrif hefir á
alþýðu manna. Það getur ekki talist sæmilega mentuð þjóð, sem ekki hefir sönglistina í hávegum. Hjá Forngrikkjum voru
menn þannig uppaldir, að sá þótti ekki
maður með mönnum, sem ekki gat í
samkvæmum tekið við hörpunni af sessu
naut sínum og slegið hana. Og það mr.n
vera skoðun manna, að uppeldi og þjóðarmentun Grikkja hafi verið samræm því,
sem liolt var og fagurt, og dæmin sjeu
lielst takandi þaðan. Vísir til þessa hljóð-
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færaskóla. sem hjer er kominn, er þannig
tilorðinn, að bláfátækir menn hafa varið
frístundum sínum til þess að æfa sig og
lagt fje fram til að launa kennara og
komið upp húsi. Bærinn hefir styrkt þá
lítið eitt, en landinu ber líka skylda i ''
að hjálpa. Hjer er aðeins farið fram á
1000 krónur að þessu sinni. Þá má minna
á fjárhagshlið þessa máls. Eins og kunnugt er, sigla á ári hverju nokkrir ungir
menn til þess að læra að leika á hljóðfæri, af því að hjer er engin stofnun íP
sem kennir slíkt. Ef þessi skóli yrði
styrktur og efldur. mundu slíkar ferðtr
að mestu leggjast niður, og mundi þá
miklu meira en þessar 1000 kr. græðast á
gjaldeyrissparnaði og gengismun. Jeg skal
svo ekki fjölyrða frekar um svona ein
falt mál.
Þá er það örstutt athugasemd út af
ræðu háttv. þm. Borgf. (PO). Hann sagði
að jeg hefði sagt, að fvrv. fjármálaráðherra hefði enga heimíld ha.ft til þess ae
taka þessa húsaleigu fyrir herbergið á
Hótel Island. Jeg sagði það aldrei. en
hitt sagði jeg. að jeg mundi ekki hafa geit
það, og mundi hafa ráðið honum frá að
gera það, ef jeg hefði vitað um það Jeg
sagðist mundu hafa verið svona varkár
vegna þess, að jeg veit, hversu sumir menn
eru frakkir að eigna öðrum illar hvatir og
þjófkenna menn. Það er ekki eins einfalt mál og sumir þm. halda að það sje,
heimildarlaust að leigja eina skonsu í því
skyni, sem þessi ráðherra hefir gert. Ef
menn vilja líta í kring um sig, er víðar
þar, sem líkt stendur á, notað fje án
nokkurrar heimildar, t. d. í Landsversluninni 2—3 eða 5 herbergi, og enginn
talar um þetta. Jeg álít. að heimildin sje
þörfin, sem sá viðkomandi ráðherra telur
vera á þessu. Sama máli gegnir um vínAlþt. 1923, B. (36. löggjafarþlng).

verslunina. Forstöðumenn hennar álíta,
að svona og svona margir menn og svona
og svona mikið húsnæði sje nauðsynlegt.
En þó getur verið, að mjer og háttv. þm.
Borgf. (PO) þyki þessar stofnanir eyða
of miklu fje í húsaleigu og mannahald,
en við heimtum eigi fyrir það, að forstöðumennirnir endurborgi þetta fje. Það
mun ekki vera eins viss málsvegur og
þessir menn halda, að fá Magnús Jónsson
dæmdan til þess að borga þessa upphæð
aftur. En ef þeir álíta þetta mikið brot,
þá er sú leiðin, sem háttv. þm. Mýra.
(PÞ) benti á, hin eina rjetta, að Alþingi
gerist ákærandi, en ekki dómari. Háttv.
þm. Borgf. (PO) þótti jeg taka mikið upp
í mig, er jeg kallaði þetta ofsókn á Magnús Jónsson, varnarlausan hjer. En hví
ber hann það af sjer? Hann talaði um
fjölþreifni við ríkissjóðinn. og jeg þykist skilja íslensku svo vel, að jeg viti, hvað
það þýðir, og jeg álít óleyfilegt að nota
slík orð um þetta. Jeg deili ekki um
þetta við háttv. þm. Borgf. af því að
Magnús Jónsson sje flokksbróðir minn,
ekki af því, að jeg vilji taka tækifærið
frá flokksmönnum hans. En hann er gamall lærisveinn minn, og jeg er ekki vanur
að láta þá standa óvarða, er jeg sje þá
ofsótta.
Jakob Möller: Mjer skilst, að háttv.
þm. Mýra. (PÞ) hafi misskilið það, sem
jeg sagði viðvákjandi fiskimatsmönnunum,
og er sjálfsagt að leiðrjetta, ef menn
halda, að komið hafi frá þeim nokkrar
hótanir. Svo er ekki. Þeir fara fram á
uppbót og segja, að laun sín sjeu ekkí
nægileg. En hitt veit jeg, að einn þeirra,
Jón Magnússon, á kost á betri kjörum
annarsstaðar, og jeg taldi mjer skylt að
upplýsa það, til þess að hægt væri að
86
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hegða sjer eftir því. því að ekki er óliklegt. að hann taki þeim hetri kjörum.
Furðar mig því mjög á þjósti háttv. þm.
Mýra. (PÞ.) út af þessu. Satna máli gegnir um símameyjarnar. Jeg talaði ekki uni
neitt verkfall þar. En jeg sagði, að kjör
þeirra lægst launuðu við bæjarsímann
væru óviðunandi, og ef þeim byðist betra.
þá hlytu þær að fara. Og það getur hver
maður sjeð sjálfur. að er eðlilegt. Þetta
var því alt út í bláinn hjá háttv. þm.
Mýra. (PÞ) með þessar hótanir, er hann
þóttist verða var við.

Prsm. (Magnús Pjetursson): Vegna
orða hv. 2. þm. Skagf. (JS) vil jeg gera
nokkrar athugasemdir, þar sem hann
talaði um, að jeg hefði ekki minst á
sumar till. til mótmæla.
Það er þá fyrst gengisuppbótin til íslenskra stúdenta erlendis. Þessi liður var
feldur í fjvn., og hv. þm. (JS) gat því
varla búist við, að jeg talaði um hann
sem frsm. nefndarinnar.
Sama er að segja um utanfararstyrkinn. Um hann voru jöfn atkvæði í fjvn.
Einn var ekki viðstaddur.Var því engin
ástæða fyrir mig að leggja dóm á það
sem frsm. nefndarinnar.
Ut af orðum háttv. þm. (JS) um, að
utanfararstyrkir kæmu ekki að gagni,
vil jeg benda honum á, að styrkir til utanfara hjeraðslækna munu hafa orðið
að miklu gagni, þó ekki liggi fyrir beinar skýrslur um það. Sama má segja um
suma þá stvrki, sem liæstv. ráðherra nefndi.
Alþingi ætti síst aö mótmæla styrk til
utanfarar yfirlæknisins á Vífilsstöðum.
Það ætti frekar að skylda yfirlækna
til að fara utan á ákveðnu árabili, sjer
til frekari mentunar. Jeg tek þetta sem
dæmi um not af utanferðum. Þá hefir
verið talað um sjúkrastyrkinn af sumum

háttv. þm. F.jvn. gerir till. um styrk til
eins manns. sem ekki getur talist til
starfsmanna ríkisins. Benedikts Björnssunar kennara. Þetta er ekki að ástæðulausu gert. því þó maðurinn teljist ekki
til starfsmanna ríkisins, þá hefir þessi
maður helgað þ.jóðinni krafta sína. Ilann
hefir haldið uppi uuglingaskóla um mörg
ár. og auk þess verið forstöðumaður
barnaskóla. Og vottorð fylgja honum frá
mætum mönnum, sem telja hann mesta
þjóðnytjamann. Einnig hefir hann gerið
út kenslubók í íslensku. Þótt slíkir hæfileikamenn hafi ekki haft opinbera stöðu
fyrir ríkið, þá hefir það þó skyldur við
þá. Það dugir ekki að vísa þeim á sveitarfjelagið, því allir vita, að það mundi
naumast veita svo háan styrk sem þyrfti,
enda þess naumast umkomið.
Xefndinni fanst það því vera skylda
þingsins að vemda lieilsu slíkra manna,
svo þeir gætu haldið áfram að vinna þjóðfjelaginu gagn. Um aðra styrki skal jeg
ekki ræða.
Þá er launauppbót starfsmanna landssímans. Hví mátti ekki koma fram með
launabótina í þessum aukafjárlögum ?
Það er þó naumast annað en formsatriði.
Það er meiri ástæða til að bæta upp nú,
þegar víst er um launin, heldur en næsta
ár, þegar ekki er hægt að segja, hver
uppbótin verður.
Um uppbót til fiskimatsmannanna er
það að segja. að það er stefnumál fyrir
fjvn. Hún telur rjettara, að slíkt sje gert
með breytingu á launalögunum.
Þá vildi jeg skjóta því til hæstv. ráðherra (KIJ), og gæti hann eins vel svarað því síðar, hvort hann geti ekki búist
við því, að einhverjar tekjur mundu
verða af vínversluninni þetta ár. Mjer
finst ekki ósennilegt, að svo geti orðið,
þar sem tekjur af henni eru áætlaðar
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talsvert hátt fyrir næsta ár. Það er víst
ekki öllu fleira, seni jeg þurfti að svara.
Hv. þm. Borgf. (PO) hefir verið svarað af hv. þm. Dala. (BJ). Jeg skal ekki
gefa mig við þrætum þessara háttv. þm.
En jeg vil undirstrika það, sem hv. þm.
Dala. (BJ) sagði um það atriði, að höfð
sjeu óviðurkvæmileg orð um fjarstaddan mann, sem ekki getur borið hjer hönd
fyrir höfuð sjer. Islendingar hafa jafnan
þótt drengskaparmenn, en það er ekki
drengskapur að vega svo að baki mönnum. (PO: Jeg var biiinn að segja þetta
áður en hann fór).
Jeg get sagt eins og hv. þm. Dala. (BJ), að jeg hefi ekki sagt þetta sem
flokksmaður fvrv. fjrh. (MagnJ), heldur
sem frsm. fjvií. Flokksmenn hans hefðu
haft ríkari skvldu til að verja hann, en
jeg vona, að ekki hafi farið fyrir þeim
líkt og rottunum, sem sagt er að yfirgefi
hið sökkvandi skip, þó þeir hafi ekki
gert það.
Þá hjelt hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) sömu
ræðu og hann hjelt við 2. umræðu fjárlaganna um vitana. Jeg teldi litlu skifta
fjárhagslega, þótt vitar þessir fengju %
—V10 hluta kostnaðarins af opinberu fje.
En það er ekki gott að vita, nema þetta
yrði skoðað sem fordæmi, enda mun slíkt
jafnvel vera farið að koma í ljós. En svo
kemur nú hitt, aö það sje ekki meira
en þs—^/j,, hluti, sem kostaður sje af
opinberu fje. þá er jeg ekki sammála
því. Fiskifjelag Islands hefir veitt 7000
krónur til þessara vita, Svo bætast við
þessar 4000 kr. Það verða þá 11000 kr.
eða þá kostnaðar, og er það þó langt of
mikið.
Hv. þm. (SvÓ) gat þess, að gengið
hefði verið á gerða samninga við vitamálastjóra. En þingið ber enga ábyrgð

á því. Það hc-fir ekki gengið á gerða
samninga í þessu efni, heldur hafa þessi
hjeruð gert það, er þau vilja undan
skjótast að greiða tilskilda upphæð.
•Teg skal svo ekki fjölyrða meira um
þett'a. Það eru líklega fleiri þingmenn
eins og háttv. þm. Mýra. (PÞ), að þeim
sje ljóst, hvernig atkvæði eigi að falla.
En hann verður að fyrirgefa, þótt aðrir
rökstyðji sínar tilh, þótt hann sje svo
skjótur að ákveða sig. En jeg vona, að
háttv. þdm. sýni brtt. nefndarinnar þann
sóma og sanngirni að samþykkja þær.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg ætla
að leitast við að svara tveimur spurningum, er háttv. 2. þm. Skagf. (JS) lagbi
fyrir mig. Það var þá fyrst út af gengismun á efni, sem keypt var frá Svíþjóð
af vitamálastjóra, hvort ekki væri ástæða
til að kaupa efnið annarsstaðar, þar sem
minni gengismunur væri. Því er fyrst að
svara, að í gildandi fjárlögum er ekkert
fje lagt til vitabygginga. VerSur því ekki
um nein kaup að ræða til þeirra hluta í
ár og hefir ekki verið síðustu mánuðina.
Vitamálastjóri hefir skýrt mjer frá því,
að fá megi þessi tæki frá ýmsum löndum,
t. d. Englandi. Frakklandi og Svíþjóð.
Ljósakrónurnar, sem notaðar eru. sjeu t.
d. keyptar frá Frakklandi, en gasleiðslur
og önnur ljóstæki sjeu keypt í Stokkhólmi,
og verði að takast þaðan, því annars passi
þau ekki inn í kerfið. En þar sem nú eða
næsta ár verður ekki um neinar vitabyggingar að ræða, þá kemur auðvitað beldur
enginn gengismunur til greina á þeim
árum.
Þá spurði sami háttv. þm. (JS), hvort
ekki ætti að fara með skógarverðina eins
og prestana, þegar bygt væri yfir þá, að
þeir ættu að borga eftirgjald.
86
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í 19. gr. launalaganna stendur, að skóg- prentara, utanfararstyrkur til að kynna
arvörðúrinn á Vöglum skuli hafa 1200 kr. sjer litprentun seðla og frímerkja Jeg
í laun, auk hlunninda. Hann hafði haft skal ekki fara að mæla sjerstaklega meS
þessi hlunnindi áður, og launaupphæðin þessum manni, en læt mjer nægja að vísa
er ekki ákveðin hærri með það fvrir aug- til umrnæla, sem fvlgja umsókninni. Skal
um, aS þessi hlunnindi væru partuf af jeg lesa kafla úr þeim.
Stjórn prentarafjelagsins segir svo:
launum hans. Þar sem þetta var áður
„Hr. Emanuel Cortes er ótvírætt
ákveðið, þá er það ekki nema sanngjarnt,
hinn langhæfasti af prenturum hjer til
þó skógarvörðurinn á Hallormsstað hafi
þessarar farar, enda er hann viSurkendsömu hlunnindi, nema þá að byggingin sje
ur af öllum, sem til þekkja, fyrir þekksvo dýr, að hún fari fram úr áætlun.
ingu sína á allri skraut- og myndaprentÞá var það spurning frá háttv. frsm.
un, og hefir gert íslenskri bókagerð
(MP), hvort ekki mætti vænta tekna af
mikið gagn með þekkingu sinni þau
áfengisverslun ríkisins á þessu ári. Jeg
mörgu ár, sem hann hefir dvaliS hjer
er nú ekki tilbúinn að svara því frá sjálfá landi.“
um mjer. En fyrv. fjrh. (MagnJ)sagði mjer
Þá hefir bankastjórn Landsbankans talfyrir nokkru, að hann hefði spurst fyrir
um það, en fengið þáð svar, aö þess mætti ið heppilegt, að rannsakað sje, livort tilnaumast vænta. Samt tel jeg það líklegt, tækilegt sje, að almenn seðlaprentun verði
framkvæmd hjer, og segir:
en jeg skal athuga þetta betur síðar.
„Teljum vjer mjög ákjósanlegt, að
Jeg er ekki mótfallinn því, aS bætt sjeu
slík rannsókn verði framkvæmd af hr.
kjör fiskimatsmannanna. En það ætti þá
Emanuel Cortes, sem er viðurkendur
að bæta kjör þeirra allra. Það væri illa
afburðamaSur í sinni iðn.“
farið, ef Jón Magnússon viki frá þessum
Hr. Cortes hefir dvaliS hjer nærfelt
starfa. Hann hefir reynst mjög góSur eftirmaður þess manns, er hafði það áður, 20 ár og er talinn mjög fær í sinni iðn.
og var þó talið, aS vandfylt yrði hans Ætti því stjórnin að liafa hann í huga við
skarð. En það liggur engin hótun í þessu úthlutunina.
Þá er það till. háttv. þm. Borgf. (PO),
frá hans hendi. ASeins er eðlilegt, aS liann
vilji hverfa að betur launuðu starfi, ef sem mikið hefir verið deilt um. Jeg nn ■
greiSa atkvæði móti henni. Það er að vísu
þessari málaleitun er ekki sint.
álitamál, hvort ráðherra hafi haft leyfi til
Jón Baldvinsson: Jog vildi aðeins aS nota fje landsins á þennan hátt. En
verSi þessi till. samþykt, þá er jeg aðeins
minnast á tvent.
Pyrst er það XI. brtt. á þskj. 405, frá hræddur um, að vekjast mundu upp fleiri
dómsmálaráðherra, um styrk til aS senda till. af líku tægi, viðvíkjandi einhverjum
fulitrúa á fundi erlendis. Það munu þeg- greiSslum, sem núverandi eða fyrverandi
ar komnar umsóknir frá 6 mönnum og stjórnir hefðu veitt, en vafi gæti leikiS á.
stofnunum. Þetta verður því sýnilega ekki Menn færu þá að leita aS því, hvort ekki
nóg fje. En jeg vildi ekki láta tækifærið mætti innheimta fleira. Það gæti máske
hjá líða til að benda hæstv. stjórn á eina verið gott, þó jeg hafi samt ekki hugsað
umsóknina. ÞaS er handa Emanuel Cortes mjer að gera það.
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Þorstemn Jónsson: Jeg skal aðems
segja örfá orö, út af ummælum, sem fjellu
hjá háttv. frsm. fjvn. (MP) út af till. hv.
þm. Borgf. (PO). Hann taldi það skyldu
þeirra manna, sem heföu verið í flokki
meö fyrv. fjrh. (MagnJ), að verja hann.
Mjer er nú ekki annað kunnugt en að
þeir tveir háttv. þm. (MP og BJ), sem
hafa variö gerðir hans í þessu máli, væru
stuðningsmenn hans. Þeir, eins og Pramsóknarflokksmenn, skoruðu á núverandi
forsætisráðherra að mynda stjórn og lofuðu honum stuðningi. Forsætisráðherra
valdi svo hinn nú nýfráfarna fjármálaráðherra í ráöuneytið. Framsóknarflokkurinn útnefndi hann ekki, en ráðherrann
fjekk inntöku í flokkinn eftir aö hann
var kominn í ráðuneytið. En þótt hann
gerðist flokksmaður Framsóknarflokksins,
bar sá flokkur ekki neina sjerstaka ábyrgð
á honum, fremur en aörir þeir menn, er
stóðu að myndun núverandi stjórnar. Og
viðvíkjandi þeirri skvldu, sem háttv. frsm.
(MP) taldi, að flokkurinn hefði til aö
verja hann árásum, þá vil jeg taka það
fram, að við flokksinenn hans höfum ekki
sjeð þörf á frekari röksemdum en fram
eru komnar lionum til varnar. Annars lít
jeg svo á. ef um athugaverðar stjórnargerðir er að ræða, að flokksmönnum
stjórnarinnar beri engin skvlda til að
verja hana fvrir þær. Þeim ber aðeins
skylda til að verja hana fyrir ranglátum
árásum.
Jeg ætla hjer ekkert að rökræða þetta
húsaleigumál fyrv. fjrh. frekar. En jeg
tel hjer ekki um rjetta aöferð að ræða
hjá háttv. þm. Borgf. (PO). Ef þingið vill
ákæra fyrv. fjrh, þá er landsdómsleiðin
rjett, eins og háttv. þm. Mýra. (PÞ) hefir
tekiö fram. En fyr en sá dómur væri
fallinn gegn ráðherranum er ekki hægt
að innheimta fje þetta.

ATKVGR,
1. gr., með þeirri tölubreytingu, er á
verður við atkvgr., samþ. með 20 shlj. atkv.
Brtt. 449 samþ. með 18 :1 atkv.
— 405,1 fellur burtu.
— 405,11 a samþ. með 17 shlj. atkv.
— 405,11 b samþ. með 16 shlj. atkv.
—1 405,11 e samþ. með 18 :1 atkv.
— 353,1 a 1 samþ. með 20 shlj. atkv.
— 353,1 a 2 samþ. með 17 :6 atkv.
— 405,111 tekin aftur.
— 405,1 V samþ. með 18 :4 atkv.
— 405,V a samþ. með 15 :10 atkv.
— 405,V b samþ. meö 15 :10 atkv.
Greinin (verður 2. gr.) samþ. meö 16:
8 atkv.
Brtt. 353,1 b 1 samþ. með 21 shlj. atkv.
— 405,VI samþ. með 15 :8 atkv.
— 353,1 b 2 samþ. með 17 : 3 atkv.
— 405,VII samþ. með 16 :11 atkv.
— 405,VIII a feld meö 14 : 8 atkv.
— 405,VIII b samþ. með 20 shlj. atkv.
— 405,VIII c samþ. með 16 : 12 atkv.,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: ÞorlJ, Þorst J, BH, EÞ, EE, GunnS,
IngB, JB, LH, MJ. MK. SSt, StSt,
SvÓ, ÞorlG, BSv.
ÞórJ, BJ. HK, JakM, JAJ. JS. JÞ,
MG, MP, ÓP, PO. PÞ.
Brtt. 405.VIII d tekin aftur.
Greinin (verður 3. gr.) samþ. með 19
shlj. atkv.
Brtt. 430,1 feld meö 14 :11 atkv.
— 405.TX feld meö 14 :14 atkv. _
— 353,1 c samþ. meö 20 shlj. atkv.
— 405,X samþ. meö 22 :3 atkv.
— 405,XI a feld með 15 :13 atkv.. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: EE. GunnS, JakM, JB, JÞ, LH, MJ.
MK, MP, ÓP. ÞorlJ. BJ, BSv.
nei- BII, EÞ. HK. IngB, JAJ, JS. MG,
PO, PÞ, SSt, StSt, SvÓ, ÞorlG,
ÞorstJ, ÞórJ.
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Brtt. 405,XI b samþ. með 17 : 8 atkv.
— 405,XI c feld með 14:12 atkv.
— 405,XII feld með 15:6 atkv.
__

405.XIIT feld meó 17:11 atkv.. að

jd: JB, LH. MJ. MK. MP. ÞorlG, ÞorlJ. BJ. EÞ, GunnS. JakM.

nei: JS. JÞ. MG. ÓP. PO. PÞ, SSt. StSt. SvÓ. ÞorstJ. ÞórJ. BII. EE,
HK. IngB. JAJ. BSv.
Brtt. 405.XX feld með 15:9 atkv.
— 405.XXI feld með 14:11 atkv.
2. gr.. svo breytt. (verður 5. gr. i samþ.

viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
,/n: B.I, EÞ, EE, GunnS. JakM. JB. MJ.
MK, MP, ÞorlG, BSv.
nei: ÞorstJ. Þór.T, BII, HK, IngB. JAJ.
JS, JÞ. LH. MG, ÓP. PO. PÞ, SSt. með 20 shlj. atkv.
Brtt. 405.XXII samþ. með 15:7 atkv.
StSt, SvÓ, ÞorlJ.
— 424 samþ. með 16:7 atkv.
Brtt. 426.b feld með 16: 3 atkv.
Greinin (verður 6. gr.l samþ. með 16:
— 405,XIV samþ. með 16: 11 atkv.
2
atkv.
— 405,XV samþ. með 16:12 atkv., að
Brtt. 440 (verður 7. gr.) samiþ. með 18:
viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
4 atkv.
jd: GunnS, JakM. JB, JÞ. LH M.I M— 353,111 samþ. með 19: 1 atkv.
K, MP. ÓP, PÞ, Þorl-T, ÞorstJ. B.T,
:— 405.XXIII tekin aftur.
EÞ, EE, BSv.
Greinin íverður 8. gr.) þar með ánei: HK, IngB, JAJ. JS, MG, PO, SSt,
kveðin.
StSt, SvÓ, ÞorlG, ÞórJ, BH.
Brtt. 426,a (aðaltill.) feld með 17 : 3 atkv. Brtt. 405.XXII' feld með 16:12 atkv.,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
— 426,a (varatill.) feld með 16: 6 atkv.
— 426,c (aðaltill.) feld með 18:4 atkv. jci: PO, SSt, StSt. Þór.I, BH, EÞ, HK,
JAJ, JS, JÞ, MG, ÓP.
— 426.c (varatill.i samþ. með 15:10
nei: PÞ, SvÓ, ÞorlG. ÞorlJ. ÞorstJ, BJ,
atkv.
EE, GunnS, IngB, JakM, JB. LH,
Greinin (verður 4. gr.) samþ. með
MJ, MK. MP, BSv.
18:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Brtt. 405,XVI (aðaltill.) feld með 14:6
Frv. vísað til 3. umr. með 22 shlj. atkv.
atkv.
— 405,XVI (varatill.) samþ. með 26
shlj. atkv.
A 54. fundi i Xd., þriðjudaginn 1.
— 405,XVII samþ. með 21: 3 atkv.
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 455.
— 353,11 a fellur burtu.
484. 491. 498, 500, 509, 515).
— 405.XVIII tekin aftur.
Afbrigði um brtt. 498. 500, 509 og 515,
— 353,11 b 1—5 samþ. með 24:1 atkv.
sem ölltun var of seint útbýtt. leyfð og
— 353.11 c samþ. með 19 shlj. atkv.
samþ. með 23 slilj. atkv.
— 353,11 d samþ. með 23: 1 atkv.
— 405,XIX a samþ. með 16: 4 atkv.
Prsm. (Magnús Pjetursson): Fjárveit— 405,XIX b samþ. með 15 :13 atkv.
inganefnd
liefir komið fram með nokkr— 430.11 (aðaltill.) feld með 15: 5 atkv.
— 430,11 (varatill.) feld með 17:11 ar brtt. við frv. þetta og skal jeg nú
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og gera grein fyrir þeim með nokkrum orðura.
sögðu
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Fyrst er á þski. 484 till. um styrk
til sjúkrahúss á Sauðárkróki, hý kostnaðar, sem nemi alt áð 4200 kr. Stafar
kostnaður þessi af því, að bæta þarf við
spítalahúsið til ljóslækninga, og auk þess
bæta upphitun þess með því að koma
upp miðstöðvarhitun í kjallara hússins.
Er kostnaðurinn af þessum breytingum
áætlaður 13000 kr. Geri jeg ráð fyrir, að
háttv. deild fallist á að veita þennan
styrk, sem er í fullu samræmi við það, sem
tíðkast hefir að veita til slíkra sjúkrahúsa.
Þá er hjer till. um 2000 kr. styrk til
útgáfu ljósmóðurfræði. Var veittur styrkur til hennar á síðasta þingi, en kostnaður
hefir revnst meiri en áætlað var, og er
þetta viðbótarstyrkur. Þetta verk er mjög
vel af hendi levst. Fyrverandi hjeraðslæknir Davíð Seheving Thorsteinsson befir þýtt bókina, en landlæknir las handrit
og prófarkir. Pjetur Halldórsson bóksali
bauöst til að gefa út bókina og selja
ákveðnu verði gegn ákveðnu tillagi. Bjóst
liann við, að liún mundi ekki koma út fyr
en eftir nýár í vetur, og að prentunarkostnaður yrði þá fallinn. svo að útgáfan yrði ódýrari. En landlæknir rak
svo eftir útgáfu hennar. að hún var
prentuð fvrir nýár. enda lá mjög á
henni. og varð því útgáfukostnaöurinn
bærri en gert hafði verið ráð fyrir. Sjer
nefndin ekki annað fært. þar sem svo
stendur á, en að veita þennan viðbótarstyrk. Býst jeg annars við. að heilbrigðisstjórnin láti málið til sín taka og að
hæstv. forsrh. (SE) gefi því nánari upplýsingar um það.
Þá er 3. liður, um sjúkrakostnað nokkurra taugaveikissjúklinga í Flensborgarskólanum. Kom þar upp mögnuð taugaveiki síðastliðið haust og lagðist bver
nemandinn á fætur öðruni. Var sótthreinsað hvaö eftir annað og gert alt, sem

hægt var, til að sporna við útbreiðslu
sjúkdómsins. en ekkert dugði. Þótti mönnum þetta mjiig undarlegt. að ekki skyldi
verða komist fyrir upptök veikinnar. En
loksins kom þó í ljós. að ráðskonan þarna
í skólanum olli veikinni. Er hún ein þeirra
undarlegu manna. sem bera í sjer slíka
sýkla árum saman. án þess þó sjálfir að
taka veikina. Það liaföi veriö uppgötvað áður, að þessi kona væri meö þessum
annmarka, en þrátt fyrir það, þótt reynt
sje annars að hafa gát á þessu fólki, sem
svo er ástatt um, hafði hún samt einhvern veginn sloppið undan eftirliti. Það
leiðir nú af sjálfu sjer. aö þetta fólk, sem
veikina tók í Flensborg, getur ekki að
því gert, að svo fór, og er ekki nema
sanngjarnt, er svo stendur á, að því sje
bætt upp að nokkru þaö fjártjón, sem
það hefir beðiö af þessu. Einn þeirra
misti raunar lífið, og verður það ekki
bætt, en hinum ætti að bæta þaö, sem bæí '
má. Xefndin hefir hjer farið eftir till.
skólastjórans. að því er snertir upphæðina, og eru það 5 menn, sem hún á að
skiftast á. Jeg skal svo að lokum geta
þess. að konu þessarar mun gætt vandlega í framtíðinni.
Þá vill fjvn. mæla með, að veittur
verði 3000 króna stvrkur til aðgeröa á
Þingvöllum. Hefir þjóðmenjavörðurinn
óskað eftir. aö þetta sje gert, og er Þingvallanefndin því meðmælt. Hjer er ekki
um nýmadi að raeða, þar sem þegar má
teljast ákveðið að framkvæma þetta verk
fyrir árið 1930. eða hafa þá að fullu
lokið aögeröinni. Er því rjett að gera
þetta smámsaman. því ef þaö dreifist á
lengri tíma. kemur það ljettara niður.
Þá eru bjer líka 450 krónur til aðgerðar á Bessastaðakirkju. Háttv. deildarmenn muna sjálfsagt, að hún hefir
verið boðin þjóðmenjasafninu að gjöf.
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En sökum þess, hve dýrt var álitið, að
yrði að gera við gripinn, þótti ekki fært
að taka á móti gjöfinni. Gengust þá
nokkrir áhugasamir menn fyrir samskotum til að gera við kirkjuna, og safnaðist 6350 krónur. Aðgerðin kostaði 6800
krónur, og hefir þjóðmenjavörðurinn
farið þess á leit, að ríkissjóður borgaði
eftirstöðvarnar, sem eru 450 krónur. Finst
nefndinni sjálfsagt að verða við þessari
ósk, svo mikinn áhuga sem einstakir menn
hafa sýnt í þessu efni..
Þá er hjer enn till. frá nefndinni, um
að tveim skáldum verði veittur lítill
styrkur, sem sett voru hjá við úthlutun listastyrksins. Eru þau svo kunn, að
ekki þarf að fara neinunr orðum um
þau. ITefir verið talað um það meðal
háttv. þingmanna, að óheppilega hafi
viljað til, að þessir menn skyldu ekki
hljóta neitt af þeim styrk. Segi jeg þetta
þó ekki í því skvni að ávíta hæstv. stjórn.
því jeg geri ráð fyrir, að hún liafi setr
þessa menn hjá, af því að fjeð hrökk ekki
til að styrkja fleiri. En nú á hv. Alþin J
kost á að bæta úr þessu, og finst nefndinni rjett að gera það
Þá er 17. liður. um 8000 krónur lianda
efnilegum mönnunr til lokanáms erlendis.
Hæstv. stjórn hefir gert fvrirspurn til fjvn.
um það, hvort meiningin sje. að þau lán.
sem hjer er um að ræða, skuli aðeins veitt
gegn fasteignaveöi, eða hvort nægja muni
að hafa þau einhverjum öðrum skilyrðun
bundin. Jeg vil svara á þá leið, að nefndin lrtur svo á. að aðrar trvggingar geti
nægt. Finst henni jafnvel. að sjálfskuldarábyrgð geti komið hjer til greina. Annars hefir náttúrlega stjórnin nokkuð
óbundnar hendur í þvr efni, hvaða trvggingu hún tekur gilda og hverja ekki.
Þá vill nefndin mæla með því,
stjórninni sje heimilað að ábyrgjast þau

lán, sem getur um r 19. lið. Eru þar fyrst
15000 krónur til Hvrtárbakkaskólans.
Hjeraðsmenn, sem sjeð hafa um hann til
þessa, eru nú búnir að leggja fram mikið
fje til hans, og vill nefndin nú hlaupa
undir bagga með þeim. Þessi skóli hefir
verið til nrikils gagns, og mundi nefndin
hafa nrælt með beinni fjárveiting til hans,
ef hún hefði sjeð það fært. fjárhagsins
vegna. En talsverð lrjálp er það skólanum,
að hlaupið sje undir bagga með lronurn
á þennan hátt. Xefndin getur ekki fallist
á till. háttv. þm. Borgf. (PO) að hafa
lánið afborgunarlaust í 5 ár, heldur skuli
greiðslufresturinn ekki vera lengri en 3 ár.
Þá er næsta brtt. um að ábyrgjast lán
fvrir niðursuðufjelag. Maður sá, sem þar
um ræðir. hefir skýrt frá þvr, að hann
hafi átt tal við erlend verslunarhús um
það. hvort ekki mundi hægt að setja á
stofn hjer niðursuðustöð til að hagnýta
ýmislegt nratarkyns. sem annars er fleygt
Og lrafa þau tekið nrjög vel í það. Hefir
þessi nraður komist í samband við ágætt
verslunarhús í Þýskalandi. sem starfar aö
þessu. og hefir það tjáð sig fúst til að
stofna slíkt fyrirtæki hjer. Er það hugnryndin að byrja með þvr að setja hjer
á stofn 2—3 snráverksmiðjur. til að sjóða
niður ýmislegt, bæði af landi og úr sjó.
svo sem lax. hrogn. heila. tungur o. fh.
senr margt verðttr annars verðlaust eða
verðlítið framleiðendum. Þyrfti svo auk
þessara smástöðva að setja upp eina sjerstaka, sem byggi til dósir til niðursuðunnar fvrir hinar stöðvarnar. Hefir þetta
þýska firma boðist til að leggja fram
45% af kostnaði við stofnun þessa fvrirtækis, og er þá hugmyndin að fá það,
sem á vantar. með hlutasöfnun. Eru þegar
fengin loforð frá nokkrum góðum mönnum um að kaupa hluti.
Nefndin telur þetta lofsverða tilraun
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til að gera sjer meiri mat úr þessum afurSum, sem annars eru lítils eða einskis
virði.
Það er enginn vafi á því, að smáverksmiðjur verða reistar víðar þegar frá
líður. Hjer er ekki farið fram á, að ríkið
leggi neitt í hættu; það er aðeins beðið
um ábvrgð, sem svarar alt að 1b lilutafjárins, gegn 1. veðrjetti í eignum fjelagsins og öðrum þeim tryggingum, sem st jórnin tekur gildar.
Jeg geri ráð fyrir hjer um bil 90 þús.
króna stofnkostnaði alls til þess er rekstur verksmiðjunnar geti byrjað, ef stöðvarnar yrðu þrjár, sem starfað yrði á.
Per jeg ekki að svo vöxnu máli að telja
upp fleiri vörur, sem verksmiðja þessi
mundi fást við til hagnýtingar, en jeg
þegar hefi gert, en þó gæti jeg nefnt
margt fleira, og getur það beðið þar til
ef andmæli rísa gegn því, að þessi stuðningur verði veittur framleiðslunni. Þessar verksmiðjur ættu því fremur að fá að
komast á fót. er erlendir menn vilja leggja
jafnmikið fje í þær; sýnir það trú þeirra
á fvrirtækið. Og auk þess eru það hlunnindi, að æfðir og reyndir menn starfi að
þessum verkum, þar sem oft veitir allerfiðlega að koma þessum vörum út á markað, ef viðvaningar liafa fengist við framleiðslu þeirra. Þessar verksmiðjur nuinii
allar starfa saman undir sömu stjórn og
selja vörur sínar með sama vörumerki, svo
að samkepni þeirra í milli getur ekki
komið til greina,
Þá er síðasta brtt. fjvn., um að heimila stjórninni að greiða hjeraðssambandi
U. M. F. Vestfjarða styrk þann. sem ætlaður var til húsmæðranámsskeiðs á ísafirði. Ungmennafjelagssamband þetta
hefir síðastliðinn vetur haldið þannig
lagað námsskeið að Xúpi í Dýrafirði, og
Alþt. 1923. B.

(35. ihggjafarþing).

er því rjett, að það fái þennan styrk, úr
því hans þurfti ekki þar með, sem hann
var fyrst ætlaður til.
Þá skal jeg minnast ofurlítið á afstöðu fjvn. til nokkurra brtt. frá ýmsum
hv. þm.
Það er þá fyrst brtt. I á þskj. 484, frá
háttv. þm. V.-Sk. (LH), um styrk til
læknisbústaðar í Síðuhjeraði. Er nefndin þessu meðmælt, enda telur hún sjálfsagt, að farið verði eftir tillögum landlæknis og heilbrigðisstjómar um byggingu þessa og alt fyrirkomulag sjúkrahússins.
Viðvíkjandi brtt. V á sama þskj., frá
hæstv. atvinnumálaráðherra, er nefndin
þessu samþykk, enda er það og aðeins
loforð. sem hún verður að uppfylla frá
síðustu umræðu. Aftur á móti geturmeiri
hluti nefndarinnar ekki fallist á brtt.
hv. þni. Tsaf. (JAJ), en að öðru leyti hafa
f.járveitinganefndarmenn óbundnar hendur um þessa og ýmsar aðrar brtt. Sama
gegnir um brtt. háttv. þm. X.-Þ. (BSv)
og um brtt. háttv. 1. þm. Reykv. (JakM) og hv. þm. Borgf. (PO). og til þess
að hugga háttv. þm. Isaf. (JAJ) að einhverju leyti, get jeg sagt honum, að
fjvn. er meðmælt brtt. hans undir tölulið VIII á þskj. 484. Þá er og best að
geta þess, að fjvn. hefir fallist á brtt.
hæstv. atvrh. um styrkinn til Þorvalds
Arnasonar.
Þá kem jeg að brtt. frá sjálfum mjer
á þskj. 491. og er hún ekkert smáræði,
þar sem beðið er um 30 þús. krónur; en
jeg skal taka það fram, að ,jeg hefði
aldrei komið fram með þessa fjárbeiðni,
ef jeg hefði ekki talið alveg óhiákvæmilegt. að f.je vrði veitt til þess. sem þar
er farið fram á.
Eftir að lokið var 2. umr. um þetta
r
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fjáraukalagafrv., hefi jeg ekki haft tíma
til að ráðgast um þetta við hsestv. forsrh. (SE), og þess vegna tók jeg hað
ráð að bera þessa fjárbeiðni til þingsins fram í míuu eigin nafni. Læknir
Vífilsstaðahælisins hefir látið í Ijós, að
ekki verði komist hjá því að gera endurbætur á þvottahúsi Vífilsstaðahælisins.
bæði af því. hversu erfitt sje að fá
þvottinn nógu hreinan, og af því, að öll
vinna við þvotta gangi alt of seint.
Kennir bann áhaldaleysinu mest þar um.
Er þetta eðlilegt, þar sem ávalt fer
fjölgandi sjúklingum í hælinu. Rannsóknarnefnd sú, sem í vetur tók alt hælið til rannsóknar, hefir og óskað umbóta
í þessu efni. Læknirinn hefir og áður
vakið máls á þessu, bæði við hæstv. st.jórn
og Alþingi, og er það sök fjárveitingavaldsins, að ekki er þegar búið að koma
þessu í framkvæmd. Þessi stofnun er svo
nauðsvnleg öllum almenningi. að það má
ekki eiga sjer stað, að það sje hægt að
kenna fjárveitingavaldinu um það, að
hún s.je ekki nógu fullkomin eða í svo
sómasamlegu ástandi, sem vera ber um
þær stofnanir, sem eru undir umsjá hins
opinbera.
Það hefir verið minst á sparnað og
kröfur um sparnað. Er það og eðlilegt,
er vjer eigum við örðugan fjárhag að
búa og veitir erfitt að afla fjár, en þó
mega ekki falla í niðurníðslu þær stofnanir, sem ríkið á að sjá fvrir, og allra
síst þær stofnanir, sem eru jafnnauðsynlegar og Vífilsstaðahælið er. Rekstrarkostnaðar Vífilsstaðahælisins er minni
en á samskonar stofnunum erlendis, 02
auk þess er forstöðumaður þess, læknirinn, sparsemdarmaður, sem fer aldrei
fram á annað en það, sem er full þörf
á að sje gert. Vænti jeg svo, að hæstv
forsíh. (SE) ljái þessari brtt. minni

fullkomið fvlgi sitt, enda hefði það verið eðlilegast, að þessi fjárbeiðni hefði
verið borin fram af heilbrigðisst.jórn
ríkisins.

Porsætisráðherra (SE): Jeg vil aðeins
með örfáum orðum minnast á brtt. á
þskj. 491, frá háttv. þm. Str. (MP), um
30 þús. kr. til Vífilsstaðahælisins. Læknirinn á Vífilsstöðum leggur áherslu á, að
gnfueldhúsi verði komið upp á Vífilsstaðahælinu. Og þó upphæð sú, sem h.jer
um ræðir, sje há. sje jeg ekki annað
fært en mæla með henni.
Fjárveitingunni til Þingvalla leyfi jeg
mjer einnig að mæla með. Mikill áhugi
er nú að vakna hjá almenningi á því, að
hlynt verði að þessum fornhelga stað.
Jeg kom með brtt. um 7500 kr. styrk
til ýmsra manna, sem óskuðu að sækja
erlenda fundi, og var hún feld hjer í
háttv. deild. Xú sje jeg, að samkvæmt
ýmsum þeim brtt., sem frarn ern komnar um þetta, eru utanfararstyrkirnir
orðnir alt að 11 þús. kr. En þó er ve.rst,
að ýmsir eru settir hjá, sem þurfa styrkinn, en öðrum aftur ef til vill veittur
fullhár styrkur. Að vísu er gott fyrir
stjórnina að losna við að úthluta þessum styrkjum. en þó má ef til vill ætla,
að úthlutunin hefði getað í höndum
stjómarinnar tekið meira tillit til þess,
hvar nauðsvnin var brýnust á utanförum.
Þá vil jeg víkja ab brtt. á þskj. 484,
IX, og skal jeg ekki mæla móti þeim
upphæðum, sem þar eru nefndar, en í
sambandi við orð háttv. frsm. fjvn. (MP) vil jeg leyfa mjer að minna á. að
stjórnin sóttist ekki eftir að hafa þessa
úthlutun á hendi, en óskaði, að nefndin
færi framvegis með hana.
Mjög erfitt er að eiga við úthlutunina
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vegna þess, hvað fjárupphæðin var lítil,
aðeins 15000 krónur, en þar frá ganga
3000 kr. til Einars Hjörleifssonar og
800 kr. til Gnðmundar Priðjónssonar á
Sandi. Eftir voru þá 11200 kr., en aragrni af umsækjendnm, eitthvað um 22,
að frátöldum skáldunum, er jeg nefndi
hjer að ofan. Margir af þessum mönnum
voru ungir og óþektir, en með ágætum
meðmælum frá kunnum kennurum. Þeir
fengu námsstyrki, og má ekki leggja
sama mælikvarða á þá og þá styrki. sem
eru veittir í viðurkenningarskyni til
þjóðkunnra manna. Af skáldunum fjekk,
auk þeirra skálda, sem áskilinn var
styrkur. aðeins Davíð Stefánsson þennan viðurkenningarstyrk. Sumir hefðu ef
til vill heldur veitt styrkinn Jakobi
Thorarensen eða Stefáni frá Hvítadal; en
þetta eru alt smekkatriði. Og ekki var
hægt að veita öllum styrk á þessu ári,
nema það eigi að taka svo og svo mörg
skáld og listamenn og láta þá hafa árslaun, en svo hefi jeg ekki skilið tilætlun þingsins, og því er engin vissa fyrir
því, að sá, sem fær stvrk í ár, fái hann
einnig að ári, en eðlilegt, að þá sje tekið tillit til þeirra. sem nú voru ekki
teknir til greina.
Jón Auðnnn Jónsson: Hv. frsm. fjvn.

(MP) gat þess. að fjvn. hefði ekki getað
fallist á brtt. mína á þskj. 484,IV, en jeg
veit ekki enn, hvort háttv. fjvn. hefir
þá líka viljað fella burtu fiárstyrkinn
til Breiðafjarðarbátsins Svans; ef svo
er ekki, þá er þetta sýnilega sprottið af
ókunnugleika nefndarinnar, þar sem engin ástæða er til að gera upp á milli bessara fvrirtækja. Það var svö ástatt árið
1919, að samgöngur allar voru í hinu
mesta ólagi og urðu fyrir miklum trufl-

unum af ýmsum orsökum. Þá varð það,
að bátur sá, sem um langt skeið hafði
verið í póst- og mannflutningum um
Isafjarðardjúp og var gamall orðinn og
ljelegur, strandaði. Voru þá tveir kostir
fvrir hendi. annaðhvort að kaupa nýjan
bát. eða póst- og fólksflutningar fjelln
niður, því menn þar vestra voru ófúsir
til að lána eða leigja báta sína til póstferða. Hv. þm. N.-ísf. (SSt) er á þeirri
skoðun, að þessi kaup, seim gerð voru,
hafi eigi verið heppileg, og skal ekki
um það deilt. hvort svo hafi verið, en
hitt er víst, að umsögn hans um verðmæti bátsins, sem keyptur var, er talsvert villandi. Báturinn var nýr og
traustur vel og var áreiðanlega 75 þús.
kr. virði eða meira, en hitt getur vel
verið, að það hefði mátt komast af með
minni farkost. Þó er það til afsökurar í
þessu máli, að það var gert ráð fyrir, og
eigi að ástæðulausu þá. að strandferðirnar yrðu áfram ófullnægjandi, eins og
áður, og báturinn keyptur með það fyrir
augum að halda uppi ferðum milli Isafjarðar og Húnaflóa, sem hann og gerði
í fyrstu. Þegar raknaði aftur úr þeim
vandræðum, sem verið höfðu á um
strandferðirnar, hætti báturinn þeim
ferðum.
Jeg hygg, að fsafjarðarkaupstaður,
sýslan og nokkrir hreppar hafi lagt
fram um 18 þús. kr., og um 20 þús. kr.
hafi komið inn frá einstökum mönnum,
svo alt hlutafjeð hefir verið nær 40 þús.
kr. Flóabátar vorir bera sig lítt í rekstri,
og sjerstaklega á það við um þennan
bát, sem verður að halda uppi póstferðum um alt ísafjarðardjúp og norður á
Strandir, til þess að halda styrknum,
sem veittur hefir verið mest sem póstflutningastyrkur. En skipið er vandað
87*
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og gott, en hlutfallslega nokkuð dýrt,
og því hefir útgerðin ekki borið sig. Það
eru því miklar líkur til þess, að alt hlutafjeð sje þegar tapað, og auk þess hefir
útgerðin safnað skuldum. Sýslan og bærinn eru í ábyrgð fyrir 50 þús. kr. láni
gegn 1. veðrjetti í bátnum, en þar fyrir
utan hefir stjórn útgerðarfjelagsins
gengið í persómdega ábyrgð fyrir um 25
þús. kr. Eru hjer því sömu ástæður og
eigi minni stvrks þörf en til Breiðafjarðarbátsins Svans.
Þá mætti máske, með allri virðmgu
fyrir háttv. þingdeildarmönnum, minna
á, að ekkert er lagt til vega í þessari
stóru sýslu og vel mjólkandi kú ríkissjóðs.
Jeg á aðra hrtt. á þskj. 484, sem er
VIII. liðurinn. Jeg var á móti þeim 7500
kr. styrk til utanfara. sem stjórnin bað
um, en með þessa tvo stvrki stendur alveg sjerstaklega á.
AJlir vita. hversu nauðsynlegt VífilsstaSahælið er. og læknirinn þar ?r, að
áliti háskólaprófessora hjer, góðurlæknir í þessari grein, sem stendur jafnfætis
stjettarbræðrum sínum við slíkar stofnanir erlendis. Xú hefir honum verið
boðið á fund með berklalæknum, sem
haldinn verður í Xoregi í sumar. og mun
hann þar geta átt kost á að sjá og hcvra
margt það, sem síðar gæti orðið Vífilsstaðahælinu. til góðs.
Um styrkinn til sagnfræðings er svo
ástatt, að þeir dr. Páll Eggert Ólason og
dr. Jón Þorkelsson hafa verið m?ð í
fundarboðun sagnfræðingafundar í Svíþjóð. og er því sárleiðinlegt, að armarhvor þeirra mæti ekki, enda mvndum
við síst hafa vansæmd af, hvor þeirra
sem mætti fvrir landsins hönd á slíkum
fundi.
Út af tillögu háttv. f.jvn. um, að styrk-

urinn til húsmæðrafræðslu verði nú borgaður ungmennafjelögunum, þá hefi jeg
ekkert við það að athuga, ef húsmæðraskóli Isafjarðarkaupstaðar getur ekki tekiS til starfa á næsta hausti. AriS 1919 var
hús það, sem skólinn liafðist við í. sel;, og
enginn kostur að fá leigt húsnæði annarsstaðar. Ilúsnæðisleysið hefir valdið þ'í,
aS enn hefir ekki verið unt að taka k- nslu
upp aftur. En það er álit margra að
það verði þó liægt aS sigrast á þeim örðugleikum bráðlega. En yrði nti svo, að
kvenfjelagið Ósk á ísafirði hefði vissu.
fyrir því, að skólinn geti tekið til starfa
á næstkomandi hausti, þá finst mjer ekki
rjett, að styrkurinn yrði tekinn og borgaður öSrum.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Það er í
raun rjettri óþarfi fyrir mig að taka til
máls út af þessuin 2 brtt., sem jeg á, því
að þær hafa fyr komiS til umræöu, og þá
tók .jeg alt það fram. sem með þurfti. Þar
að auki liefir háttv. frsm. (MP) lýst því
yfir. að hann og nefndin væru meðmælt
þessum hrtt. Jeg skal því ekki lengja umræðurnar að neinum mun. Jeg vil þá fvrst
minna á. að skýlið austur á Meðallandssöndum er alveg að falli komið. en þetta
liefir veriS dregið í efa. Jeg tók áður
fram. að samkvæmt áliti vitamálastjóra
gæti þetta hús ekki staöið til lengdar. Síðan hefi jeg spurt hann um það á ný, og
sagði liann þá. að eftir sinni skoðun væri
liúsið svo hrörlegt. að það þyldi ekki
mikla stormá, og gæti því fokiS þé og þcg«r, svo það má ekki diaga að endurreisa
það. Það yrði okkur til skammar. ef þaS
fjelli niSur, og ódýrast væri að gera alt
í einu. endurbyggja húsið og endurnvja
stauraraSirnar.
Það hefir verið kvartað yfir því at
þýsku stjórninni, að leiðbeiningarmerki
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fyrir sjómenn væru hjer ekki til, og þótt
þau væru til á einstaka stöðum. þá væri
þeim ekki lialdið við. -Jeg verð nú að
segja, að þótt slík merki sjeu ekki cúr
víða og vera þyrfti, þá hlýtur þetta að
stafa af röngum fregnum, sem stjórninn'
hafa borist til eyrna frá einliverjum. scm
hafa verið í siglingum í kringum landið.
en lítib þekt hjer til.
Ilin brtt. mín fer fram á, að Þorvaldi
stúdent Arnasyni sjeu veittar 3000 kr.,
til að hjálpa honum að ljúka námi við
ullarverksmiðju á Englandi. Fyrst hafði
jeg komið fram með brtt. við fjárlagafrv.
1924, að upphæö 8000 kr., því það var sú
upphæð, sem Þorvaldur fór sjálfur fram
á og taldi nauðsynlega til að geta lokið
námi við skólann. Jeg get ekki neitaö. að
jeg varð fvrir vonbrigðum, er sú tillaga
var feld, því jeg hafði ástæðu til að ætla,
eftir ummælum ýmsra þm., að hún hefði
góðan byr. Jeg bygði á því, aö þessi maður hefir ágætt próf, hin bestu meðmæli,
og hins vegar hefir komið fram í deildinni
sterkur áhugi fyrir því að fá sem fyrst
að minsta kosti eina fullkomna verksmiðju
hjer, sem auðvitað væri æskilegast að Islendingur stjórnaði, altjend með tímanum.
Jeg varð því fyrir vonbrigðum, er tillagan
fjell, en ýmsir þm. komu til niín eftir á
og tjáðu mjer, að þeir væru í rauninni
þessari fjárveitingu samþykkir, en þeim
þætti upphæöin fullhá. Þótt jeg geti
ekki verið sammála þeim í því atriði, hefi
jeg þó fært upphæðina niður um 2000 kr.
Onnur mótbára þeirra var sú, að óþarfi
væri fvrir styrkþega að fá uppliæðina alla
greidda í einu lagi, og væri rjettara, að
hún skiftist niður á tvö ár. þannig að
aðeins helmingur liennar kæmi nú til
greina í aukafjárlögum fyrir 1923. I þessu
atriði er jeg þeim fullkomlega sammála,
og þess vegna standa aðeins 3000 kr. í til-

lögu minni. Verði svo þessi till. samþykt
í dag, hefi jeg liugsað mjer að koma fram
líkri upphæð í fjárlögunum fyrir næsta
ár. þegar þau koma aftur til umræðu í
þessari deild. Aðalástæðan fyrir því, að
jeg treysti mjer að færa upphæðina niður
um 2 þús. kr., var sú, að jeg hefi átt tal
við kaupmann þann hjer í bænum, sem
einkum mun liafa kostað þennan mann
það. sem af er, og hefir hann látið í ljós,
að fengi Þorvaldur svona öfluga hjálp
hjá Alþingi, væri von um, að það, sem
á vantaöi. fengist annarsstaðar frá. Vænti
jeg því þess, að deildin taki nú vel undir
brtt. mína, þannig úr garði búna, og samþykki hana.

Björn Hallsson: Jeg ætla ekki að fara
að tala um hinar ýmsu brtt., sem fram
hafa komiö. Til þess bjóðast nógir, enda
virðist mjer tíminn ekki leyfa, að miklu
sje við bætt. Jeg vil aðeins vekja athygli
háttv. deildar á einni brtt., er jeg liefi
borið fram ásamt hv. 1. þm. S.-M. (SvÓ),
sem sje um endurgreiðslu á byggingarkostnaði til skógræktarstjóra Hallormsstaðarskógar. Jeg býst við, að háttv deild
muni eftir, að háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ)
liefir áður flutt till. í þessa átt, en sem
var feld hjer áður, og skal jeg því ekki
cndurtaka þau rök, sem hann færði fyrir
þessu máli, en vísa til þeirra. Jeg held,
að það hafi verið mistök og misskilningur
hjá háttv. deild, er hún feldi þessa till.
við 2. umr., því að hún er á svo rjettmætum rökum bygð. Ferðamannastraumurinn er mjög mikill á heimili þessa manns
vegna þess fræga Hallormsstaðaskógar, en
erfitt að taka á móti mörgum gestum
vegna húsnæðisskorts. En það er kunnugt,
að Hallormsstaðarhjón eru einstaklega
gestrisin, og fólkið á heimilinu gengur oft
úr rúmum til að geta hýst gesti og látið
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fara sem best um þá. Hins vegar eru laun
haus lág, 1200 kr. og liann á að hafa frítt
húsnæði; viröist þá ranglátt að láta hann
leggja fje til þeirra húsabóta, sem hann
á að hafa frí til afnota sem uppbót á
launum. Jeg vænti þess, sem sagt, aö
deildin taki þessu máli nú vel, og það því
fremur, sem við höfum lækkaS upphæðina
úr því, sem fyrst var farið fram á, og
meira en skógræktarstjórinn hefir lagt út
til húsabóta.
Um hinar brtt. skal jeg ekki fjölyrða,
en læt mjer nægja að skýra frá afstöSu
minni til þeirra meS atkvæði mínu, þegar
að því kemur. Þessu þingi mundi seint
verða slitið, ef allir þm. töluðu um hvert
atriöi, sem fram kemur. En í fám orðum
vil jeg taka það fram, aS mjer þykir þessi
fjáraukalög orðin ískyggilega liá, þó ekki
bætist við alt, sem farið er fram á í þessum brtt., sem nú eru til meðferðar. Mun
jeg greiða atkvæði á móti þeim sem allra
flestum.

Lárus Helgason: Jeg ætla ekki að tef ja
umræðurnar mikið. Háttv. frsm. (MP)
hefir lýst því yfir, aS nefndin væri lilynt
þessari einu brtt., sem frá mjer er komin.
Jeg er þar líka í fullu samræmi við tillögur landlæknis í því máli; hann hefir
skýrt mjer frá, að hann væri þessu fyllilega samþykkur og gæti gefiS því sín
bestu meSmæli. Það er vitanlegt öllum hv.
þm., að víða eru erfiðar samgöngur hjer
á landi, en óvíða eins og í Skaftafellssýslunum. Þar er því þörfin alveg óumflýjanleg fyrir slíkt, sem till. fer fram á.
Enda hafa hjeraðsbúar sýnt það. að þeir
finna til nauðsynjar þess, að sjúkraskýli
komist upp í hjeraðinu, þar sem þeir hafa
þegar hafist handa til þess að byggja
læknisbústað og sjúkraskýli í sambandi við
liann. Vil jeg svo ekki fjölyrða meira um

þetta, en vona, að háttv. deild sjai, hve
brýn þörf er aS hrinda þessu máli í framkvæmd.

Þorleifur Guðmundsson: Jeg á eina
brtt. á þskj. 482, þar sem farið er fram
á, að Alþingi veiti ekkju Pjeturs Guðmundssonar, kennara á Eyrarbakka, lítilsháttar styrk. Jeg get búist við, að háttv.
deild finnist það ekki efnilegt að fara aS
veita barnakennaraekkjum styrk, því að
þær sjeu svo margar og fordæmið mundi
draga dilk á eftir sjer. En hjer er ekki
verið aS tala nm nein varanleg fjárframlög, heldur styrk fyrir eitt einasta ár.
Svo stendur hjer alveg sjerstaklega á,
aS lijer er verið að fara fram á, að
ekkja þessi fái að lialda styrk þeim, er
manni hennar hafði verið veittur hjer
undanfarin ár í fjárlögum. Hefi jeg borið
þetta fram sjerstaklega vegna þess, aS
þessi framliðni maður bað mig sjerstaklega um áður en hann dó, að ekkjan fengi
að halda þessum styrk að minsta kosti
þetta ár. Kona þessi er bláfátæk, á 4 börn
innan við fermingaraldur og á engan að.
Barnakennarinn, maður hennar, gegndi
störfum þeim í 31 ár, og var talinn að liafa
rækt þau vel. Síðan misti hann heilsuna
og lá rúmfastur tvö síðustu árin, og naut
þá þessa styrks. Get jeg því vænst, að hv.
deild lialdi áfram þetta ár, til þess að
hjálpa henni yfir örðugasta hjallann; því
að úr því fara börn hennar að komast upp
og geta unnið fyrir sjer og hjálpað henni.
Jeg vona, að háttv. þm. vilji líta sanngjörnum augum á þessa málaleitun ou
samþykki þennan styrk, og jeg trúi ekki
öðru en að háttv. þdm. samþykki þessa lítilfjörlegu upphæð til þess að bæta úr ítrustu þörf fátækrar ekkju, til þess að ljetta
henni byrðina, þó ekki sje nema yfir sárasta sorgarárið.

1389

Lagaírumvörp’samþykt.

1390

Fjáraakalög jl923;.(3. umr. í Nd.).

Pjetur Ottesen: Jeg á hjer eina brtt.,
sem jeg ætlaði að segja fáein orð urn, viðkomandi Hvítárbakkaskólanum. Jeg liafði
brtt. mína upphaflega þannig, að frestur
á afborgunum á viðlagasjóSsláni skyldi
vera leyfður um 5 ára skeiS, en nú liefi
jeg fært það niður í 3 ár, í samræmi við
álit háttv. fjvn., enda hefir hún nú heitið
mjer fylgi sínu í þessum efnum. Það er
kunnugt, að alþýðufræðslan hefir yfirleitt
étt vinsældum að fagna á Alþingi, og hefir
það sýnt fullan skilning á nytsemi alþýðufræðslunnar, bæði með styrkveitingum
til alþýðuskóla og öðru. Árið 1920 keyptu
Borgfirðingar Hvítárbakkaskólann, jörðina
með skólahúsum og búi, af Sigurði Þórólfssyni, sem var stofnandi skólans og rak
hann um mörg ár. Kaupverðið var 50
þús. kr., en þar að auki fór mikið fje í
viðgerðir á skólahúsinu, endurbætur á
áhöldum o. fl., og nam sá kostnaður fyrsta
árið 25 þús. kr. Það var strax gengist fyrir hlutafjársöfnun í hjeraðinu, og er hlutafjeð nú 29500 kr. Þá fjekk skólinn árið
1921 20 þús kr. lán úr viðlagasjóði. Mismunurinn á kaupverði skólans, að viðbættum endurbótakostnaði, kr. 75 þús., og
hlutafjenu, viðlagasjóðsláninu og lialla,
sem orðið hefir á rekstri skólans, sem alt er
til samans 44 þús. kr., er því 31 þús. kr.
Þetta fje er nú alt í skuld, í víxlum. sem
hvílir á stofnendum og stjórnendum skóians, og það gefur að skilja, að það er mjög
erfiður róður að búa undir svona miklumog
óhagfeldum lánum, og það á jafnerfiðum
tímum eins og nú standa yfir. Nú hefir
stjórn skólans leitað til þingsins og farið
fram á 20 þús. kr. viðbótarlán rir viðlagasjóði og 14000 kr. árlegan styrk. Háttv.
fjvn., sem nti eins og fyr liefir sýnt alþýðuskólunum fullan velvilja, meðal annars með því að liækka styrkinn til þeirra,
hefir þó ekki sjeð sjer fært að leggja til,

að viðlagasjóðslánið verði veitt, sjerstaklega með tilliti til þess, að stjórnin hefir
þrásinnis lýst yfir, að ekkert fje væri nú
fyrir hendi til útlána, svo að það þýddi
ekki neitt. I stað þess leggur fjvn. til, að
stjórninni sje veitt heimild til að ábyrgjast alt að 15000 kr. láni til skólans, og
ætti sú ábyrgð að gera það kleift að fá
handa skólanum lán með sæmilegum kjörum.
En hins vegar hefir nefndin ekki sjeð
sjer fært að veita umbeðna styrkupphæð á
nafn skólans sjerstaklega, og get jeg raunar vel skilið það, því sú regla er nú upp
tekin um þennan styrk til alþýðuskólanna,
að veita ákveðna upphæð til þeirra allra,
er stjórnin skifti svo á milli þeirra. Jeg
vænti þess, að liáttv. deild taki vel tillögum nefndarinnar um þessa ábyrgðarheimild, og jafnframt tillögu minni um
þriggja ára afborgunarfrest á viðlagasjóðsláninu. Jeg vona, að liáttv. deildarmenn
geri sjer ljósa grein fyrir, hversu örðugt
sje að halda uppi skólanum undir þessum
kringumstæðum; en hjeraðinu er mjög
umhugað um þessa menta- og menningarstofnun, sem mjög vel hefir svarað tilgangi sínum og borið góða raun, ekki einasta fyrir lijeraðið, heldur landið alt, því
skólinn er sóttur hvaðanæfa af landinu.
Skólinn hefir verið mjög heppinn með
kenslukrafta. Hefir skólastjórnin verið
með fvrirmyndarbragði, enda er skólastjórinn fjölmentaður, víðsýnn og sjerlega
áhugasamur.
Þessi aðstoð ríkisins, sem hjer er farið
fram á, ljettir mikiö undir til að fleyta
stofnuninni vfir verstu örðugleikana.

Jón Baldvinsson: Jeg á hjer eina brtt.,
sem er að finna á þskj. 484. Eins og
kunnugt er, var feld við síðustu umræðu
upphæðin, sem verja skyldi til utanfar-
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arstyrks, en ýmsar umsóknir liggja fyrir þinginu frá mönnum, sem ætla að
sigla í ýmsum erindagerðum, ýmist til
að sækja fundi eða annað því um líkt.
Frá mjer kernur nú brtt. um utanfararstyrk, sem er að vísu lág upphæð, enda
hefi jeg reynt að klípa utan af henni
eins og frekast mátti og eins og jeg hefi
sjeð, að aðrir hafa neyðst til að gera.
íslendingar hafa lengst af verið bókrnentaþjóð og þeir tóku prentlistina í
þjónustu sína fyr en margar aðrar þjóðir, sem þó áttu hægra aðstöðu með það.
Fyrsta prentsmiðjan, sem hjer var, leysti
verk sín prýðilega af hendi. Má þar til
nefna prentun á Guðbrandarhiblíu og
fleiri ritum, sem um líkt leyti voru gefin út. Er prentunin á biblíunni talin
snild. Þessu hnignaði þó dálítið síðar og
náöi sjer tæplega fyr en með landsprentsmiðjunni, sem leysti prentanir vel
af hendi.
Ein tegund prentunar var það, sem
jafnan var gert lítið að, en það var
mynda- og litprentun. Þurfti flest í beim
efnum að sækja til útlanda, þar til
skömmu eftir síðustu aldamót. En þá má
segja, að liefjist nýtt tímabil í sögu
prentlistarinnar hjer á landi. Og það
tímabil hefst með sænskum manni, sem
hingað kom til lands. Hann flutti fullkomna þekking á þessu inn í landið, og
hefir hann síðan leyst hjer af hendi allskonar mynda- og litprentun, sem fuilkomlega hefir jafnast á við það, sem
annarsstaðar er best. Ýmsar myndaprentanir hans hafa fengið hrós erlendis, fyrir það, hvað vel þær sjeu prentaðar, og
man jeg þar eftir mynd, sem prentuð var
í æfisögu Pjeturs biskups.
Þeir, sem kunnugir eru, vita, að hjer
á landi hafa verið leystar af hendi óteljandi litprentanir, svo sem hlutabrjef o.

m. fl., og hefir þessi maður allra manna
mest unnið að því, og svo þeir, sem hann
hefir kent. Höfum vjer því ekki þurft
aS sækja þessa vinnu út úr landinu, og
auk þess hefir hún fengið á sig íslenskan blæ. Það er ekki einungis, að manni
þessum sje sýnt um að fara með öll
tæki, sem þessari iðn tilheyra, heldur
er handsnilli hans og við brugðið. Hefir
hún oft komið að góðu haldi, þar sem
svo erfitt hefir verið að ná í öll myndamót, og áður var um svo langan veg að
sækja til þeirra verksmiðja, sem þau
fra.mleiða.
Þessi maður. herra Emanúel Corte ’ yf.
irprentari, hefir nú sótt um styrk til
þess að fara á prentlistarsýningu, sem
halda á í Gautaborg nú í vor, aðallega
til þess að kynna sjer nýtískuaðferðir í
fríinerkja- og peningaseðlagerð.
Af vottorðum þeim, sem jeg mintist á
við 2. umiæðu, sjest glögglega, livirt
álit kunnugir hafa á manni þessum Jeg
þarf ekki lengra að leita en til stjórnar
Landsbankans, sem látið hefir prenta
peningaseðla undir yfirumsjón þessa
manns, og enda þótt þeir sjeu ekki af
fullkomnustu gerð, eru þeir þó eins vel
gerðir og samskonar seðlar annarsstaðar.
Þá hefir og ríkið látið hann prenta stimpiímerki, og var það áreiðanlega landinu
stórhagur. Mætti svo lengi telja.
Jeg veit, að allir, setm þekkja herra
Cortes, vita, að þó að tíminn sje naumur, sem hann fær dvalið í Gautaborg,
þá muni hann þó á þeim tíma komast yfir að kynna sjer nýtísku aðferðir við
skrautprentun og fleira og færa sjer í
nyt þá verklegu þekkingu, sem þarna
verður hægt að neona. Og engan mann
hjer á landi þekki jeg hæfari til þessa
en einmitt hann.
Vænti jeg, að hið háa Alþingi láti nú
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sjást, að það vilji hlynna seni mest að því.
að sem allra flest störf sjeu unnin í landinu
sjálfu. Jeg þarf svo ekki að fjölvrða
frekar um þetta atriði. Jeg veit, að flestir hv. þm. eru mjer hjer sammála. „er þeir
hafa lesið skjöl þau, sem umsókn þessari fylgja og liggja fyrir þinginu.

Jakob Möller: Jeg þarf ekki að tala
mikið um brtt. mínar. Helst væri það
þá brtt. á þskj. 491, sem gera þvrfti
grein fyrir. Astæðan fyrir því, að hún
er fram komin, er sú, að nú fyrir skömmu
— 28. apríl síðastl. — kom símskeyti til
forsætisráðherra frá sendiherra okkar í
Kaupmannahöfn, þess efnis, að sænski
sendiherrann þar byði, fvrir hönd þjóðar sinnar. fslendingum að senda mann
á allsherjar blaðamannafund, sem halda
á í Gautaborg um miðjan júní næstk.
Þetta boð afhenti forsætisráðherra siðan
formanni Blaðamannafjelagsins, og var
í því fjelagi rætt um möguleikana til að
verða við því. Niðurstaðan varð sú, að
það myndi ókleift án styrks.
Það hefir tíðkast oft áður, að menn
væru styrktir til svipaðra ferðalaga,
enda eru ferðalög þau mjög dýr, svo
langan veg, og efni einstákra manna, a.
m. k. úr þeirri stjett, leyfa þaö ekki. Að
öðru leyti ætla jeg ekkert að ,,agitera“
fyrir þessari styrkveitingu, enda mun
málið talið mjer of skylt til þe&s, þó
a$ jeg 'ljeti tilleiðast að flytja þessa tilh,
sem var jafnframt vegna þess, að jeg tel
landiuu varla vansalaust að sinna ekki
svo ágætu boði.
Þess eins vil jeg þó geta, að ekkert
hefir verið ákveðið um það, hver færi,
þó að til kæmi.
Þá á jeg ásamt öðrum háttv. þm. brtt.
á þskj. 484. í raun og veru hafa þær
Alþt. 1923. B. (35. löggjafarþing).

sjest áður, en í öðru formi. Kom okkur
saman um, að misskilningur hlyti að
valda því, að svipaðar till. voru feldar
hjer áður.
Till. um styrkinn til Good-Templara
hefir að vísu ekki verið borin upp í
sambandi við fjáraukalög áður, en í
þessa árs fjárlögum er þeim ætlaður 3000
kr. styrkur. Þetta er svo lítið, að reglan
kemst engan veginn af með það til nauðsynlegustu starfa. T. d. gefur hún blað
út, sem fer fjarri að borgi sig. Jeg er
þess fullviss, að þessi hv. dei’ld metur
starf þessarar reglu svo mikils, að hún
fellir ekki þessa brtt., síst nú, eftir að
bannlaga’breytingin er komin á, og þörf
reglunnar því meiri en ella.
Þá er styrkurinn til Kvenrjettindafjelagsins, til að koma á allsherjarfundi
fyrir kvenfólk hjer í Reykjavík nú í
sumar. Jeg skildi ekki atkvgr. um þessa
fjárveitingu við síðustu umr. Hygg jeg,
að hún hafi verið sprottin af vangá;
menn hafi ekki athugað, hvað hjer var
uin að ræða.
Ætlunarverk þessarar samkomu er m.
a. að sýna konum utan af landi, hvernig nota beri allskonar nýtísku tæki, og
þá sjerstaklega rafmagnstæki, nýjustu
prjónavjelar, enn fremur kynna þeim
framfarir, sem hjer hafa orðið í ýmsu
því. er að bústjörn lýtur, o. s. fv.
Má öllum vera ljóst, að mikið gagn
getur orðið að því að vekja áhuga á
slíkjum tækjum, og eins hitt, að hjer
er notkun þeirra víðtækari en víðast annarsstaðar á landinu. Bnn fremur er í
ráði að þarna verði fluttir fyrirlestrar,
og hafa mætir menn heitið þar aðstoð'
sinni, svo sem prófessorarnir Guðmundur Finnbogason og Sigurður Nordal,
Binar Hdlgason garðyrkjufræðingur o.
88
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fl. En af öllu þessu leiðir kostnað, sem
sanngjamt væri, að ríkið hjálpaði til að
standast.

Eiríkur Einarsson: Jeg á eina brtt. á
þskj. 491, um styrk til sjúkrahúss og
læknisbristaðar í Grímsneshjeraði, 3000
kr., eða % kostnaðar.
Þessari till. hefir verið vel tekið, m.
a. af hæstv. forsætisráðherra (SE). Einnig mun hv. fjvn. yfirleitt hlynt þessari
fjárveitingu, enda þótt háttv. frsm. (MP)
vildi hvorki segja af eða á að svo
stöddu máli, vegna þess að ummæli
landlæknis vöntuðu. Jeg hefi nú spurt
landlækni álits, og gaf liann það svar,
að sitt „princip“ væri að styrkja ekki
læknishústaðabyggingar eingöngu, heldur hvorttveggja í senn, sjúkraskýli og
læknisbústað. Nú er hjer svo ástatt, að
læknisbústaðurinn er kominn upp og
sjúkraskýlið er í smíðum. Hefir verið
áætlað, að það yrðu 2—3 haganlega útbúnar stofur. En nri vantar fje. Hjeraðið getur ekki lagt meira af mörkum, og
stendur auk þess í skuld fyrir læknisbústaðinn. Jeg átti nýlega tal við hjeraðslækninn, og kvað hann bæði sjer og
öðrum hjeraðsbúum mikið áhugamál, að
skýlið kæmist upp hið fyrsta.
Þá heimilaði landlæknir mjer að hafa
það eftir sjer, að hann væri því sjerstaklega fylgjandi, að Grímsneshjerað
fengi þennan 3000 kr. styrk, vegna þess
að hjeraðsbúar hafi lagt sjerlega mikið
á sjálfa sig í þessu máli. Og er það rjett.
Þegar Skúli læknir í Skálholti sagði
af sjer, keyptu þeir jörðina Laugarás,
sem var mjög vel fallin til læknisbústaðar og sjúkraskýlisbyggingar, vegna
lauganna, sem má nota á svo margvíslegan hátt. Ennfremur hafa þeir bygt
staðinn. sem var í mestu niðumíðslu,

og auk þess byrjað á sjúkraskýli, svo
að margt mælir með því, að ríkissjóður
hlaupi undir bagga með þeim, er vitanlega hafa framkvæmt þetta meira af
vilja en mætti. Væri síst maklegt að
láta þá gjalda þess, að þeir fengu
nokkurn styrk, þá er þeim var selt Geysishúsið við vægara verði en annars
kynni að hafa fengist. Mun óhætt að
fullyrða, að nóg vantar samt, þó að þeir
hafi fengið þar nokkrar spýtur með
sanngjörnu verði.
Það er langt frá því, að jeg ætli að
andmæla þeirri till. háttv. þm. V.-Sk.
(LH), að 10000 kr. sjeu veittar tii læknisbústaðar á Síðu, en jeg vil aðeins
benda á það, að stórum fer jeg vægara
í sakirnar, er jeg bið aðeins um 3000
kr., og það til framkvæmda, sem komnar eru langt áleiðis.

Benedikt Sveinsson: Jeg hefi ieyft
mjer að bera fram eina brtt. í þá átt
að heimila landsstjórninni að verja alt
að 10 þús. kr. til rannsókna á eldsumbrotum.
Það er alkunna, að í öndverðum októbermánuði síðastl. voru eldgos svo stórfeld í Vatnajökli, að sáust víðast af
landinu og var öskufall víða, en þó einkum í Homafirði.
Samtímis gosi þessu voru og jökulhlaup á Skeiðarársandi, og er talið víst,
að þau hafi stafað af þessum eldsumbrotum, enda telja vísindamenn, að jökulhlaup þar stafi að jafnaði af eldsumbrotum. En upptök eldsumbrota á þessum slóðum hafa aldrei verið rannsöknð
visindalega, enda ríkir svo megn vanþekking um þessi efni, að blöðin hafa
jafnvel blandað saman eldsumbrotunum
í byrjun okt. síðastl. og þeim, sem urðu
í nóv. og desember í Öskju í Dyngju-
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fjöllum, jafnvel þótt 160—180 km. sjeu
þar á milli.
Auðvitað geta menn fundið gosstaði
með því að miða frá tveim fjarlægum
stöðum, svo að miðin skerist um eldsupptökin, og á þann hátt hafa menn
fundið, að gosiö í októberbvrjun muni
hafa verið í svonefndum Sviagíg, norð
ur af Grænafjalli í námunda við Hágöngur. Br þaö feikna mikill gígur. sem
Svíar tveir, Hakon Wadell og B. Ygberg,
fundu sumarið 1919 og kendu við sig.
Hann er 7^2 km. á lengd, 5 km. á breidd
og 80—100 m djúpur. Var hann þó mjög
hulinn jökli, er Svíarnir voru þar. Segja
þeir Svíamir, að hlaupið í Skeiðarárjökli árið 1903 hafi stafað af gosi í
þessum gíg. Að vísu era mjög tíð eldsumbrot á ýmsum stöðum þar norður í
Vatnajökli. en þessi gígur er í miðjum
jöklinum, þó þeim megin, er suður veit,
og hljóp jökullinn því suður á bóginu,
er gosið varð síðastl. haust, og uxu vötn
þar, en ekki þau, sem fara í norður
úr jöklinum.
Gos þetta hófst í byrjun okt. síðastl.,
eins og áður er sagt, og segir sagan.
að maður nokkur á Hjeraði hafi jafnvel
sjeð reyk 28.. sept., en hæst stóð gosið
4. okt., og þá daga var hlaupið rnest
í Skeiðarárjökli.
Nokkra síðar kom upp eldur í Oskju
og varð mestur 17. nóv. og síðar 26.
nóv. Þær slóðir eru víðfrægar síðan gosið mikla varð 1875, þegar öskufall barst
til Svíþjóðar og jafnvel enn fjarlægari
landa. Askja og nágrenni hennar hefir
líka verið allvel rannsökuð af vísindamönnum. Fvrst var það danskur maður,
próf. Fr. Johnstrup, sem rannsakaði
þessar stöðvar.
Síðan komu Þjóðverjar tveir, Rud-

loff og v. Knebel, sem gerðu þar mjög
miklar rannsóknir, en druknuðu báðir
í Öskjuvatni árið 1907. Árið eftir kom
enn þýskur vísindamaður, dr. phil. Hans
Reek, meðfram til að leita líka þessara
tveggja landa sinna, og hefir hann gefið
út merkilegt rit nm þessar stöðvar, að
mestu eftir handritnm v. Knebels. Það
hefir komið í ljós viö þessar rannsóknir, að miklar brevtingar, sem sjálfsagt
stafa af nýjum eldsumbrotum, hafa orðið
þarna frá 1875 og til síðustu ára. En
eftir gosið í vetur hefir þetta mikla
eldsumbrotasvæSi ekki veriö rannsakað
til lilítar. En það er góðra gjalda vert, að
Mývetningar þrír, undir forvstu Þórólfs
Sigurðssonar frá Baldursheimi, fóru
þangað suður til athugunar á gosinu
öndverðan desembermánuð. Veður fengu
þeir ágætt og sáu mjög mikil vegsummerki eftir eldsumbrotin, en vantaði,
sem vonlegt var, tæki og kunnáttu til
nákvæmra mælinga og rannsókna. Hafa
þeir Þórólfur farið að dæmum eldri Mývetninga og annara Þingeyinga, er sýnt
hafa mikinn áhuga í þessum efnum og áður
rannsakað eldsumbrot þar nyrðra, bæði
í Öskju og Sveinagjá á Mývatnsfjöllum.
Má í þessu sambandi sjerstaklega geta
Hallgríms, Jónassonar, bróður Hermanns
fyrrum alþingismanns, sem hefir ritað
af mikilli snild um gosin í Sveinagjá
1875, og er sú ritgerð prentuð. í ferðasögu prófessors Þorvalds Thoroddsens.
Af því, sem hjer var sagt, geta menn
sjeð, að landssvæðið kringum Öskju er
talsvert rannsakað, en vegna umbrotanna í vetur er nauðsynlegt að rannsaka
það nú enn á ný. Bn hvað sem því
líður, að frekari rannsókn mætti kannske bíða þar, þá er brýn nauðsyn að
rannsaka eldsumbrotin í Vatnajökli, og
88'
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það þegar á þessu sumri; annars er
hætta á, að jökull sígi yfir umbrotasvæðið.
Þær eldstöðvar eru hinar stórkostlegustu á íslandi, gos þar mjög tíð að
fomu og nýju, og iíklega sömu stöðvar,
sem nefndar eru „við Grímsvötn" 1
annálum, en hafa aldrei verið rannsakaðar, nema þá af þeim tveim Svíum,
sem jeg gat mi áður, en þó eru miklar
líkur til þess, að eldurinn liafi verið víðar í sömu eldlínu en í Svíagíg einum.
Mjer virðist ekki í annað hús að venda
en til íslendinga sjálfra nú, eftir að
landið er orðið sjálfstætt ríki, að þeir
hlutist til um, að eldstöðvar þessar verði
rannsakaðar.
Vera má, að einhver s>egi, að slík
rannsókn sje hjegóminn einber, þar sein
hún gefi ekki beinan arð af sjer í fjármunum, en þegar athugað er, hversu gífurleg áhrif eldgos hafa haft á allan hag
manna hjer á landi, þá virðist mjer
megnasta sinnulevsi að ganga fram hjá
tækifærum til að afla sjer þekkingar
á þeim, jafnvel þótt enginn geti búist
við, að hægt sje að aftra þeim á nokkum hátt. Það hlýtur að vera mjög
mikils vert að þekkja gosstöðvarnar og
eðli gosanna á hverjum stað, til þess
að vita sem gerst, hverra afleiðinga sje af
þeim að vænta. Landið hefir einu sinni
•— í Móðuharðindunum 1783—84 — nær
iagst í eyði vegna eldgosa, og fjekst
engin full þekking um upptök þeirra
eldgosa fyr en Þorvaldur Thoroddsen
kom til sögunnar.
Jeg hefi nú stuttlega gert grein fyrir
þessari brtt. minni og vænti þess, að
hún verði samþykt, enda undarlegt, ef
nienn vilja ekki kynnast nánar svo örlagaþrungnum náttúrufyrirbrigðum. Jeg
kveð ekki á um, hvort heldur íslenskir

menn eða erlendir skuli framkvæma
þessa rannsókn. Þvkir mjer þó líklegt,
að til þess verði fengnir útlendir vísindamenn,lielst frá Þýskalandi,því að jafnvel þótt kostur kunni að vera á vel færum
innlendum mönnum í þessu efni, þá er þó
vafasamt, hvort þeir hafa nauðsynleg
áhöld. þau sem bestu sjerfræðingar nota.
Jeg býst ekki við, að neinn beri mjer
á brýn. að hjer sje um hreppapólitík
að ræða, því að jafnvel þótt eldsvæðið
liggi ekki allfjarri kjördæmi mínu, þá
eru önnur kjördæini þó enn nær, enda
er þetta mál. sem varðar alla alþjóð.
Pjetur Ottesen: Jeg ætla aðeins að
minnast á tvær brtt. Ætlaði jeg að gera
það áðan, er jeg talaði fyrir brtt. minni
um Hvítárbakkaskólann, en fjell frá því
þá, af því að hæstv. forsrh. (SB) var
ekki viðstaddur.
Það er þá fvrst brtt. á þskj. 484, IX,b,
frá fjárveitinganefnd, um að veita Jakobi
Thorarensen 800 kr. til ritstarfa. Brtt.
þessi er komin fram af því, að mjög megn
óánægja hefir verið út af því, hvernig
styrknum til skálda og listamanna var úthlutað á þessu ári. Og þá sjerstaklega af
því, að Jakob var algerlega settur hjá,
því að hann er alment álitinn þróttmestur
og tilþrifamestur hinna vngri skálda. Þykir því undarlegt, að stjórnin skyldi líta
svo á þennan hæfileikamann, að gera hann
alveg afskiftan, og þá sjerstaklega þegar
litið er á, hvernig styrknum yfirleitt var
úthlutað; 6 söngnemum er veittur hann,
og eru þeir að tölunni til H hinna hamingjusömu manna, sem stvrkinn fá; þeir,
sem styrksins njóta, eru víst 18 alls. Jeg
skal vitanlega ekkert segja um verðleika
þessara manna, en manni verður þó á
að halda, að rjettmætt hefði verið að
skjóta t. d. einhverjum þeirra til hliðar,
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svo ekki hefði þurft að ganga alveg frani
hjá Jakobi Thorarensen, iir því að skáldin
voru þá ekki algerlega gerS afskift af
styrknum. Annars skal jeg taka það fram,
að jeg er alLs ekki fýsandi að hækka
skálda- og listamannastyrkinn; jeg hefi
altaf verið á móti því að verja svo miklu
fje í þessu skyni. En mjer finst alls ekki
mega ganga fram hjá þessum manni, úr
því á annað borð verið er með þessar
styrkveitingar; því jeg er fullviss um, að
hann hefir fulla verðleika til að ganga
fyrir mörgum þeim, er styrkinn fengu.
Þá vil jeg minnast á brtt. II á þskj.
491, frá háttv. 1. þm. Árn. (E'E), um
3 þús. kr. til sjúkraskýlis og læknisbústaðar á læknissetrinu Laugarási í Grímsneshjeraði. Það var upplýst hjerna á dögunum. að Grímsnesingar liefðu ekki farið
varhluta af stvrk úr ríkissjóði til þessa
læknisbústaðar, síður en svo, þar sem fyrv.
fjármálaráðherra (MagnJ) seldi þeim
Geysishúsið fyrir svo lítið verð. að salan
á því er orðin að hneykslismáli. Það eina.
sem fært hefir verið til málsbóta fyrir
sölunni, var það, að þetta hefði verið
styrkur til þess að koma þessu sjúkraskýli
og læknisbústað upp, og þetta hef'ir verið
margviðurkent af þeim báðuni. háttv. 1.
þm. Árn. (EE) og fyrv. fjrh. (MagnJ).
Enda sjest þetta ljóslegast á því, að hv.
fjárveitinganefnd, sem annars er velviljuð því, að veita liðsinni til að koma upp
sjúkraskýlum, hefir ekkert viljað veita til
þessa sjúkraskýlis, af því að hún hefir
litið svo á. að þetta væri nógur styrkur.

Forsætisráðherra (SE): Það var eitt
atriði í ræðu háttv. þm. Borgf. iFO!. smn
jeg get ekki látið vera að mótmæla strax.
en það var. að stjórnin hefði ekki álitið
Jakob Thorarensen verðan skáldastyrks
Þetta er nefnilega alveg öfugt við það,

sem jeg hefi haldið fram, því að jeg hefi
einmitt sagt, að ætti jeg að ráða um úthlutun þessa styrks næsta ár, þá skyldi
bæði þessi maður og Stefán frá Hvítadal fá hann, því að jeg tel þá báða góð
skáld, sem eigi viðurkenningu skilið. Annars þótti mjer undarlegt, þegar hv. þm.
(PO)) var að tala um styrk þennan sem
námsstyrk, því að til þessara manna getur ekki verið um slíkan styrk að ræða,
heldur einungis verðlaun eða viðurkenningu. Og eigi að veita slík verðlaun öllum,
er talist geta góð skáld, þá þarf að hækka
styrk þennan. Og ætlist háttv. þm. Borgf.
(PO) til, að verðlaun þessi sjeu veitt á
hverju ári, þá þarf hann að koma með
tillögu um að liækka upphæðina að miklum mun. Jeg skyldi síst vera á móti því,
því að enginn hefir fundið það betur en
jeg, hversu lítill styrkur þessi hefir verið,
þegar átt hefir að fara að iithluta honum.
Annars þarf að leggja annan mælikvarða á námsstyrkina en þá styrki, sem
veittir eru í viðurkenningarskyni. og eigi
að veita þá á hverju ári, þá þarf að setja
þá í aðra grein í fjárlögunum.
Ef litið er á, hvernig styrk þessum hefir verið úthlutað. þá er ekki hægt að
segja. að nokkur óverðugur liafi fengið
hann. en margir ekki fengið hann. sem
hans voru þó maklegir. af því fjeð
vantaði.

Stefán Stefánsson: Jeg á hjer 2 brtt.
á þskj. 484. er báðar snerta sjóvarnargarðinn á Siglufirði. Jeg flutti þær við
2. umr. fjáraukalaganna hjer í þessari hv.
deild. en tók þær þá aftur. af því að hv.
fjárveitinganefnd flutti þá einnig brtt.,
er gengu í þá átt. að framlag Siglufjarðarkaupstaðar skyldi vera helmingur af
kostnaðinum. En báðar brtt. mínar miðuðust við %, eins og gert var ráð fyrir
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í stjórnarfrv. Nú flyt jeg þær því aftur,
í samræmi viö það, sem samþvkt var við
2. umr., þar sem ákveðið var, að Siglufjaröarkaupstaður legði fram % byggingarkostnaðar garðsins, og legg til, að kaupstaðurinn taki að sjer viðhaldið eftir sömu
hlutföllum. Samkvæmt þessu fer jeg einnig fram á, að lánið til bvggingar sjóvarnargarðsins sje hækkað úr 15 þús. kr. upp
í 30 þús., sem er þá helmingnr væntanlegs byggingarkostnaöar.
Jeg vona fastlega. að háttv. deild taki
vel þessum brtt. mínum og sjái, að það
er ekki frekt í sakirnar farið, þó að ætlast sje til, aö landið leggi fram helming
hyggingar- og viðhaldskostnaðar. þegar
tekið er tillit til þess, hve illa verk þetta
hefir gengiö. sem eingöngu má um kenna
verkfræðingum þeim, er stjórnin hefir lát
ið sjá um framkvæmdina. Þess vegna mælir engin sanngirni með því, að Siglufjarð
arkaupstaður leggi meira fram en þennan
umrædda helming.
Þá hefir verið minst á, að Sauðárkróksbúar þurfi aö leggja meira fje fram til
þess að viðhalda landi kauptúnsins. En
svo er alls ekki. því enn sem komið er hafa
þeir ekki þurft að leggja fram eins mikið
fje til þess að viðhalda landi kauptúnsins
á Sauöárkróki eins og Siglfirðingar þurfa
að leggja fram til þessarar byggingar, og
eftir öllum líkum að dæma, til að viðhalda
landi kaupstaðarins, eða öllu rjettara til
viðhalds garðinum. Auk þess eru lóðirnar
á Sauðárkróki leigðar til lífstíðar, en a?ímargar lóðir á Siglufiröi til tiltölulega
skams tíma. En svo er hættan líka meiri
á því. að land Siglufjarðar brotni upp en
land Sauðárkróks. og þarf því sennilega
margfalt meira fje til þess aö verja það.
Jeg vænti því. að háttv. þm. líti með
sanngirni á þetta mál og samþykki brtt.
mínar á þskj. 484.

Bjarni Jónsson: Jeg á hjer nokkrar
smátillögur, þrjár að jeg held. Ræðir sú
fyrsta um það, aö hið háa Alþingi veiti
lítinn viðbótarstyrk á yfirstandandi ári
til alþýðufræðslu Stiidentafjelagsins. Er
nú þegar sloppið upp þaö fje, sem veitt
var í þessu skvni, enda var upphæðin aldrei stór, en þetta er mjög bagalegt fyrir
þá sök. að besti fyrirlestrartíminn er eftir,
nefnilega tíminn frá haustnóttum og t il
jóla.
Helsta og raunar eina tekjugrein fræðslunnar er inngangseyririnn. Ræður það aö
líkum, að mjiig er misjöfn aðsóknin; er
mest undir því komið, hversu veljast fyrirlesarar og fyrirlestrarefni, og sjeu lúðrar þeyttir eöa þess háttar samtímis fvrirlestrunum, er eigi viö öðru að búast en
að skaði verði að þeim meiri en annars.
Viðleitni okkar hefir verið sú, að fá
jafnan liina bestu menn til fvrirlestrahaldsins, en sökum þess, hve erfitt hefir
verið með fjárveitingar, hefir ekki verið
hægt að koma fræðslunni í eins gott h >rf
og æskilegt hefði verið. Það hefir t. d.
reynst lítt mögulegt að senda menn út um
sveitir í þessu skyni, því jafnan hefir
vantað fje til aö greiða með ferðakostnaðinn. Verður því þar að sæta færi, að
fá menn, sem annaðhvort eru á staðnum
eöa eiga leið þar um. til að halda fvrirlestrana. Skal jeg t. d. geta þess, að síðastliðinn vetur var mjer símað austan af
Hjeraði og jeg beðinn að útvega fyrirlesara á námsskeið, sem halda skyldi á Eiðum. En því varð auðvitað ekki við komið,
nema hægt væri að losast við ferðakostnaðinn. Símaði jeg svo til tveggja presta
í Fljótsdalshjeraöi og bað þá að halda fyrirlestrana. Sýnir þetta ljóslega, að það
er undir hendingu komiö, hvern veg fyrirlestrahaldi úti um landið er háttað.
Skal jeg nú gefa mönnum yfirlit yfir
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alþýðufræðslu Stúdentafjelagsins árin
1921 og 1922.
Arin 1921 og 1922 hafa tekjur og gjöld
alþýðufræðslu Stúdentafjelagsins jafnað
sig upp með rúmum 3000 kr.
Árið sem leið var ríkissjóðstillagið 1500
kr. Tekjur af fyrirlestrunum voru um
1600 kr., því nær eingöngu úr Reykjavik.
Svarar því, að þessar 1600 kr. hafi gengið
til að launa fvrirlesurum, en ríkissjóðstillagið hafi farið til að greiða annan kostn
að. svo sem húsaleigu, ferðakostnað, skýringarmvndir (skuggamyndir), auglýsingar
o. fl. Umsjónarstarf fræðslunefndarinnar
var ókeypis.
Fvrirlestrar hafa á árinu sem leið verið 21. Þar af hafa 12 verið fluttir í
Reykjavík, en 9 utan Revkjavíkur. Fluttu
þá þessir menn:
Dr. Alexander Jóhannesson ........... (1),
Ásgeir Ásgeirsson kennari ............. (4),
dr. Ágúst II. Bjarnason próf.... (1),
Barði Guðmundsson ........................ (1),
Bjami Jónsson frá Vogi ................ (3).
dr. Guðmundur Finnbogason ....... (2).
cand. phil. Halldór Jónasson ......... (1).
Magnús Jónsson háskólakennari ... (1),
Matthías Þórðarson fornmenjavörður (6).
dr. Sigurður Nordal próf............ (1).
Alt eru þetta úrvalsmenn nema sá eini.
sem jeg má ekki mæla með. Skal jeg geta
þess, að leigan á húsinu, sem vjer höfðum
til fvrirlestrahaldsins hjer í Reykjavík.
var 75 kr., en aðgönguevrir var 50 aurar.
svo 150 manns þurfti til að borga húsið.
Vona jeg svo. að jeg þurfi ekki frekar að
mæla með þessari litlu fjárveitingu. og
er þess fullviss, að hv. þm. láti sjer ant
um, að þetta fræðslustarf þurfi ekki að
falla niður.
Þá kem jeg að annari tillögunni. um
sjúkrastyrk til handa Jóni Jónssyni hjeraðslækni á Blönduósi. Er þetta í sam-

ræmi við styrki, sem veittir hafa verið
stundum áður, þegar líkt hefir staðið á
eins og hjer, og má t. d. nefna styrkinn
til Gísla sýslumanns Sveinssonar. Er líkt
á komið með þeim báðum, nema hvað
Gísli fór utan til að leita sjer heilsubótar, en Jón gat eigi komið því við sökum
fátæktar. Hins vegar fór hann til Reykjavíkur og varð að hafa mann fvrir sig í
heilt ár til að gegna emhættinu. Nri er
hann búinn að segja af sjer, en á mörg
börn í ómegð, og er því sjálfsagt gróðavegur að gera eitthvað til að hjálpa honum nú, því annars má búast við, að ríkið
verði seinna að veita meiri stvrk hörnum
hans til uppeldis. Stendur hjer líkt á
eins og með fleiri, t. d. Gísla Sveinsson.
Ara Jónsson, kallaðan Arnalds. og Sigvalda Stefánsson, er nefnir sig Iíaldalóns.
Hefir þeim öllum verið veittur styrkur
eða skaðabætur fyrir að hafa þurft að
kosta menn til að gegna embættum sínum, er þeir þurftu að fara frá til að lei
sjer heilsubótar.
Þá hefi jeg borið fram tillögu um
skaðabætur eða styrk til Kristjáns gestgjafa Jónassonar í Borgarnesi. Var sama
upphæðin í fjárlagafrv., en Ed. feldi
hana eftir tillögum nefndarinnar. Skal
jeg til skýringar þessari beiðni levfa
mjer að lesa upp brjef, sem sveitungar
hans hafa sent nefndinni. Það hljóðar

SVO :
„Eins og kunnugt er, er enn ekkert
sjúkrahús til hjer í Borgarnesi, en árlega fara hjer um ekki fáir sjúklingar
á suðurleið, og auðvitað ýmsir þeirra
með smitandi sjúkdóma.
Sá eini maður, sem undanfarin ár hefir veitt slíkum mönnuím viðtöku hjer,
er Kristján gestgjafi Jónasson, og hefir

hann auðvitað beðið nokkum halia við
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slíkt, þar sem menn heldur hlífast við
að gista þar, ef þeir vita, að slíkir sjúklingar eru þar fyrir. Á hinn bóginn
mundu verða mjög tilfinnanleg vandræði
hjer að koma slíkum mönnum fyrir, þó
ekki væri nema náttlangt, ef hann hætti
að hýsa þá, sem hann hefir haft við
orð, ef hann fái ekkert í aðra hönd.
Og viljum vjer því undirritaðir mæla
sem best með því, að hið háa Alþingi
veiti honum styrk til þess að taka á
móti slíkum mönnum, þangað til bót
verður ráðin á þessum vandkvæðum, meS
því að koma hjer upp sjúkraskýli eða
á annan hátt.
Borgarnesi, 30. apríl 1923.
Guðm. Björnsson,

Magnús Jónsson.

sýslumaður.

oddviti.

Jón Sigurösson,

Kjartan Ólafsson,

Haukagili.

hjeraðslæknir.

Jón Björnsson,

Hallgr. Níelsson,

hreppstjóri.

Grímsstöðum.

GuSbrandur Sigurðsson,

Guðm. Ólafsson.

Mrafnkelsstöðum.

Lundum.

Davíð Þorsteinsson,
fimbjargarlæk".

Það er með öðrum orðum sýslunefnd
og hjeraðslæknir, sem fara fram á þetta.
Ætla jeg, að upphæð sú, sem jeg hefi
tilnefnt, megi nægja, enda mætti síðar
setja inn í fjárlög einhvern minni styrk
til þessa manns, ef hann vill halda áfram
þessum greiða viS ríkiö. Vænti jeg þess
svo, að hv. deild samþykki styrk þennan
og skaðabætur, eins og hún gerði um d ■:
inn, einkuni þar sem þetta brjef er fram
komið frá sveitungum lians.
Jeg skal annars láta óáreittar allar tillögur manna. Einni þeirra vildi jeg þó
sjerstaklega leggja liðsyrði. Er hún frá
liæstv. forseta og fer fram á, að fie

sje veitt til rannsóknar eldgosasvæðanna.
Tillögumaður mælti vel og skörulega fyrir
þessu, svo sem hans var von og vísa, en
jeg vil bæta því við, að vjer höfum nú
völ á manni, sem mun sjerstaklega vel
fallinn til þessa. Á jeg þar við dr. Helga
Pjetursson, sem óhætt er aS fullyrða, að sje
einhver ágætasti jarSfræðingur, sem nú
er uppi. Eru verk hans í þeirri grein þess
eðlis, að þau sýna, að þar' er forgönguniaður á ferðinni, en enginn sporgöngumaður. Hvar sem hann hefir stungið niður rekunni, hefir hann leitt eittlivað nýtt
í ljós. Er það líka vel til fallið, að hann
fái þetta viSfangsefni, sem honum mundi
verða mjög ljúft að taka að sjer, og auk
þess bæta hag hans að nokkru. Annars
felst jeg á ræðu hæstv. forseta að öllu levti
of vænti, að tillögu hans verSi vel tekið.

Magnús Jónsson: Jeg á brtt. á nskj.
491. undir tölulið IV, um ferðastyrk
handa biskupi vorum til að sækja biskupafund í Noregi í sumar. Árið 1919 var
haldinn stór og merkilegur klerkafunduiá NorSurlöndum, og var þar talið æskilegt.
að biskupar úr norrænum löndum kæmu
saman öðruhvoru til að ræðast við lun
áhugamál sín og kirkjunnar og kynnast
þoim stefnum. sem ríkjandi væru í trúmálunum. Fyrsti fundurinn var haldinn
í Svíþjóð 1920 og þótti aS ýmsu mjög
merkileg samkoma. og var þá ákveSið, að
slíkir fundir skyldu hahlnir á þriggja ára
fresti. Biskup vor gat “kki mætt á þessum
fundi. vegna ófvrirsjáanlegra atvika, og
hefi jeg sjeS brjef frá erkibisknpi Söderblom í Svíþjóð, þar sem hann harmar
mjög, að svo skyldi fara. Nú í sumar
verður fundurinn haldinn í Noregi. og
liefir biskupi vorum verið boðið þangað.
og mælst til þes.s mjög eindregið, að hann
láti ekki hjá líða aS koma, svo sem sjá
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má af brjefum þeim, sem liann hefir lagt
fram með beiðninni. Eins og allir vita. eru
Norðmenn næsta viðkvæmir í okkar garð
)g leggja mikið upp úr því, aö Islendingar hafi sinn fulltrúa á fundinum. En það
er merkilegt, að enginn íslenskur biskup
mun „officielt“ hafa komið til Xoregs
síðan Jón Arason fór þangað til að fá
vígslu.
Jeg mundi nú hafa farið fram á liærri
upphæð, í samræmi við samskonar beiðnir
frá öðrum mönnurn. en biskup vor hefir
verið svo hóflegur að nefna aðeins 1800 kr.
Horfir hann ekki í, þó hann verði að kosta
einhverju til sjálfur. Og því gæti jeg trúaö, án þess þó að jeg vilji mæla á móti
öðrum samskonar styrkveitingum. sem farið hefir verið fram á við þingið. að önnur
sendiför muni ekki hafa meiri þýðingu
fyrir land vort en þessi og stuöla frekar
að því að sóma vors sje gætt. Og því vonast jeg fastlega til þess, að háttv deild
sjái sjer fært að veita þessa litlu upphæð.

Hákon Kristófersson: Þegar jeg lít
yfir aukafjárlög þau, sem hjer liggja fyrir, veiður mjer helst á að óska, að þau
hefðu aldrei komið fram. Bera þau ekki
alllítinn svip af fjárlögum, og verði allar brtt. háttv. þm. samþyktar, þá sje jeg
ekki. bvaða samræmi er í því við þær yfirlýsingar hæstv. stjórnar og hv. þm. um
erfiðan fjárhag ríkisins, sem við höfum
svo oft fengið að hevra.
Jeg vildi nú leyfa mjer að minnast á
örfáar brtt. með nokkrum orSum. Yerður
þá fyrst fyrir mjer tillaga á þskj. 484,
um 10000 kr. styrk til sjúkrahúss og læknisbústaðar á Síðu. Jeg vil nú ekki fara
að gerast meinsmaður þessa, enda mælir
það því að nokkru leyti bót, að slíkur
styrkur er þegar kominn inn í fjáraukaAlþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

lagafrv., og því ekki við öðru að búast en
aðrir svipaðir kæmu á eftir. En það, sem
mjer finst varhugavert, er það, að blandað
skuli vera saman sjúkrahúsi og læknisbústað. Það ætti að vera sundurliðað, því
mjer vitanlega er ekkert fordæmi fyrir
því. að styrkur sje veittur til byggingar
læknisbústaða. En með þessu ætti líka að
vera skapað fordæmi, sem nái til allra
kjördæma. En samræmisins vegna vil jeg
benda á það, að háttv. fjvn. sá sjer ekki
fært annað en að leggja á móti styrk til
viðgerðar á sjúkrahúsinu á Patreksfirði.
sem jeg hafði farið fram á og færði gild
rök fyrir, að nauðsvnlegur væri. Jeg lái
nefndinni raunar ekki þetta, því jeg veit,
að það, eins og annað, sem sú nefnd gerir,
er sprottið af nákvæmri rannsókn! En
þess cætti að vera leyfilegt að krefjast af
henni, að hún ljeti alla njóta sama rjettar.
en færi ekki eins mikið og hún sýnist gera
eftir því, hvort það eru kjördæmi þeirra
manna, er sæti eiga í þeirri háttv. nefnd.
eða vina þeirra.
Þá er önnur brtt. á sama þskj. frá hv.
þm. Isaf. (JAJl. Jeg get raunar ekki láð
báttv. þm„ þó að hann komi fram með
þessa brtt., þó því verði ekki á móti mælt.
að það er hál braut. sem hjer er farið inn
á. Enn jeg býst við, að þeir, sem sagt
hafa a, þykist eins mega segja ö, og á
það víst jafnt við í þessu sem öðru.
Þá sannast það hjer, að maður verður
oft að gera fleira en gott þvkir, því ekki
þykir mjer ljúft að mæla á móti brtt. á
þskj. 484 undir tölulið XI, frá hæstv. forseta. En jeg verð að segja það, að jeg
hcfði helst kosið. að hann hefði ekki
komið með hana, og er það sökum þeirrar vináttu og virðingar, sem jeg ber
gagnvart þessum heiðursmanni. (MJ:
Hvers vegna ekki mæta manni?) Nei,
89
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jeg segi ekki mætur maður að þessu
simni, því það á ekki við hjer, því jeg
hefi stundum tekið eftir því, að það hefir verið lagt út á þann veg fyrir mjer,
þegar jeg hefi viðhaft það orð, að hugur
fylgdi ekki máli, heldur að jeg meinti eitthvað miður vinsamlegt, og á það þess
vegna ekki við gagnvart þessum heiðursmanni, og vil jeg því með orðum mínum ekki gefa tilefni til þess, aS þau verði
rciisskilin. En svo jeg snúi aftur að brtt.
hæstv. forseta, þá skal jeg láta þá skoðun
mína í ljós, að ef við fljótum ekki sofandi
að feigðarósi í öðrum inálum en þessu,
hvað snertir rannsókn á eldgosstöðvunum, þá held jeg, að ástandið í landinu
sje ekki eins bágborið og af hefir verið
látið. Ilæstv. forseti gaf það í skvn í
sinni skörulegu ræðu, að framkvæmd
þessa máls geti haft mikil og góð áhrif
á fjárhag landsins. Og vel má vera, að
það væri mjög heppilegt að senda einn
eða tvo jarðfræðinga upp í óbygðir til
að rannsaka eldgosin, en hitt er ef til
vill af skilningsleysi mínu sprottið, að
jeg fæ ekki sjeð, að þetta geti haft
mikla þýðingu fyrir fjárhag landsins,
að minsta kosti ekki í þá áttina að auka
tekjurnar. Aftur á móti gæti það orðið álitlcgur bitlingur fyrir þann eða þá, sem
valdir yrðu til rannsóknanna. en það er
það, sem jeg vil telja ljett á metunum.
Iláttv. þm. Dala. (BJ) mælti auðvitað
með þessari vanhugsuðu tillögu, eins og
við var að búast úr þeirri átt. Jeg vil
þó minna á það í þessu sambandi, að
1912—13 var heiðursmaður einn sendur
til þess að rannsaka gos. er þá var nýafstaðið nálægt Heklu, og er mjer ekki
kunnugt um neinn hagræðisávöxt af því,
og svipað mundi verða nú, þó slík rannsóknarför yrði faiin. Hins vegar get jeg
fyllilega undirskrifað það hjá háttv.

þm. X.-Þ. (BSv), að engin hreppapólitík komi fram í þessu hjá honum,
enda er það ekki vanalegt úr þeirri átt.
Annars vona jeg það, að jafnvel þó það
sje þessi heiðursmaður, sem flytur till.,
þá sjái deildin sóma sinn í því að fella
hana, því ærið mörg dæmi um miður
gætilega meðferð þingmanna á fje ríkissjóðs munu sýnileg bæði í fjárlögum
og fjáraukalögum. þó þessi tillaga verði
ekki samþykt.
Viðvíkjandi till. á þskj. 491, frá hv.
4. þm. Reykv. (MJ), verð jeg að segja
það eitt, að Xorðmenn eru þá viðkvæmari í kirkjumálum en verslunarmálum
gagnvart okkur, ef það er mjög nauðsynlegt, að þessi till. gangi fram, sem jeg
ætla annars hvorki að mæla með nje
móti, þó jeg búist hins vegar við því,
að eins mikill sparnaðarmaður og hjer
á hlut að máli ætti að geta farið þessa
umræddu för fyrir minna en 1800 kr.
Þá verð jeg líka dálítið að minnast á
I. brtt. á þskj. 491, og er það þó siður
en svo. að jeg vilji á nokkurn hátt
hrekja ummæli hv. flm. (MP), þó mjer
sje það hins vegar ekki ljóst. hvernig einmitt þessi mæti þingmaður, sem mörgum
öðrum þm. er kunnugri fjárhag landsins, getur lagt það til að eyða 30 þús.
kr. í þetta fyrirtæki, eins og fjárhag
vorum er nú varið. Vitanlega sýnist
mjer svo stundum, að það hafi ekki áhrif
á tillögur sumra þingmanna, þegar þeir
eða vinir þeirra eiga í hlut. hve fjárhagur lands og þjóðar er bágborinn. Jeg get
annars tekið undir nneð hv. þm. Borgf.
(POt um það, sem hann sagði um
sjúkraskýlið. sem reist var.úr Gevsishúsinu, að það er nokkuð hart að vera að
s;ekja um styrk til þess nú. eftir það.
sein á undan er gengið.
Till. nr. XV á þs'kj. 484 teldi jeg að
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ýmsu leyti sanngjarnt að geta samþykt,
enda um litla npphæð að ræða. En enn
þá minni var þó upphæðin, sem jeg fór
hjer fram á handa eftirlifandi ekkju
sómamanns eins, sem verið hafði opinber starfsmaður í 40 ár, þó ekki væri
kennari; en ekki fann sú till. náð fyrir
augum þessarar *hv. deildar. Það er aðeins ein af öllum þessum till., sem mjer
virðist eiga fullan rjett á sjer, sem sje till.
á þskj. 498, þar sem hún eykur ekki útgjöldin, en gerir kyrstöðu um stund á
vissu sviði.
Jeg hefi þó einnig allmikla löngun
til þess að vera með ti'll. á þskj. 515,
frá háttv. þm. Dala. (BJ). Hins vegar
er mitt eina þakklæti til hv. fjárveitinganefndar fyrir það, að hún hefir tekið upp styrkveitingu til ungmennaskólans á Núpi. Annars skal jeg ekki fara
fleiri orðum um einstakar brtt., en jeg
vildi ekki láta málið fara þegjandi fram
hjá mjer, svo ekki líti út svo sem væri
jeg þessu ö'llu samþykkur. Annars mun
jeg sýna afstöðu mína við atkvæðagreiðsluna gagnvart hinum ýmsu hreytingartillögum.

Eiríkur Einarsson: Jeg háfði ekki ætlað mjer aftur til máls að taka. en það
voru óverðskulduð andmæli gegn sjúkr'askýlinu austur frá, sem gera mjer það
nauðsynlegt að segja nokkur orð.
Jeg vil þá nota tækifærið og mæla
með því, að breytingartill. hæstv. atvinnumálaráðherra (KIJ) um stvrk til
ullariðnaðarnemandans nái framgangi.
Gleður það mig, að hæstv. ráðherra skúli
halda svona fast fram þessu máli, og
vona jeg. að það megi skoða sem vilvrði
um stuðning hans við málefnið og að

hann láti ekki sitja við einsamlan námsstyrkinn. Það þarf vitanlega meira með.
Um sjúkraskýlismálið skal jeg siegja
það, að mjer þykir allundarlegt, að verið
skuli að andmæla því, þar sean vitanlegt
er, að stefnan er sú yfirleitt, að styrkja
embættismenn í þessum efnum, t. d.
presta til bygginga á prestssetrum o. s. fry.,
og hví skyldi þá ekki eins mega styrkja
lækna og hjeruðin, er að þeim búa; það
er líka margsýndur vilji þingsins að
vilja gera það, þótt Grímsneshjerað eigi
að verða olnbogabarn í þeim efnum.
Jeg þarf annars ekki að leiða rök að
því, að það er lífsnauðsyn að stvrkja
sjúkraskýlin, enda er landlæknir þessu
eindregið meðmæltur. Sveitarmienn þeir,
sem í hlut eiga, hafa líka. þegar lagt í
mikinn kostnað vegna þessa og eru yfir'leitt lítt efnum húnir, og gerir það
hjálpina onn þá nauðsynlegri.
Ut af því, sem sagt hefir verið um
Geysishúsið í þessu sambandi, vil jeg
taka það eitt fram. að alt of mikið er
gert úr því, hvað það hafi verið mikils
virði og hvað mikið hafi verið hægt að
nota úr því til sjúkraskýlisbyggingarinnar. Jeg veit með vissu. að Geysishúsið
hrökk skamt, hvaða sögur sem um það
kunna að ganga, en það er ávalt hæpið
að trúa slíku sem því, er hjer í deildinni hefir verið sagt um málið; er það
mjög litað og rangt, enda er þetta orðið
illindamál og notað til rógs. Það má líka
taka tillit til þess, hvað hjer er farið
fram á lága upphæð, samanborið við
ýmsar aðrar svipaðar veitingar. Gæti þá
Geysishúsið komið upp í þa.nn mismun.
eða hvað þetta sjúkraskýli fær lægri
fjárveitingu en sum önnur. Vænti jeg
svo hinna bestu undirtekta undir málið.
89*

1415

Lagafrumvörp samþykt.

1416

Fjárankalög 1923 (3. umr, í Nd.).

Jón Þorláksson: Hv. 1. þm. Árn. (EE)
sagði, að Gevsishúsiö væri útrætt mál.
Hann sagði þetta snemma í ræðu sinni,
en með því. sem liann sagði síðar í ræðunni, mótmælti hann því, er hann hafði
áður sagt. En það hefði getað veriö útrætt. ef hann hefði ekki borið fram þessa
brtt. sína um 3000 kr, styrk til sjúkraskýlis og læknisbústaðar á læknissetri í
Grímsneshjeraöi.
Fer hann hjer í raun og veru fram á,
að söluverö Geysishússins, sem var 3000
kr„ sje gefið eftir, og með því sje þetta
fræga verk fullkomnaö
Álít jeg, að ekki sje rjett að gera þetta.
Er nóg, að þetta lán til læknissetursins
var illa fengið í upphafi, þó aö þetta bætist ekki við. Stendur nii yfir bygging
annars stærra sjúkraskýlis í sama hjeraði.
en því er ekki enn lokið. sem stafar af
því, að sýslan hefir ekki uppfylt þau skilyrði, sem henni ber.
En meðan svona stendur. að sýslan
stendur ekki í skilum. er ekki rjett aö
veita styrk til annars sjúkrahúss í sýslunni. úlá vera. að þetta þyki hart. en það
er rjett, þegar ekki er fullnægt rjettmætum kvöðum.
Annars ætla jeg ekki að tala um einstaka liði frv.. en vil nota mjer þann
rjett. sem leyfður er við þessa umr. til
að fara um frv. sem hcild nokkrum orðum.
Þaö er nú svo komið. að þessi fjáraukalög fyrir 1923 nema eftir frv. frá 2. umr.
tæplcga 280 þús. kr., og nú liggur fyrir
til 3. umr. 120 þús. kr. viðbót. Og ef bornar eru saman brtt. og frv. sjálft. ]>á fæ
jeg ekki sjeð, að rjettmætt sje að fella
brtt. allflestar, ef frv. sjálft á að standa.
Frv. þetta á enn eftir langa göngu.
þrjár umr. í Ed. og líklega eina í hvorri
deild, og samkv. reynslunni nnin óhætt að

fullyrða, að gjöld frv. muni aukast við
hverja umr. Er hjer því stofnað til útgjalda árið 1923, sem ekki er enn sjeð
fyrir endann á, en sem munu líklega nálgast meir þó miljón kr. en (4 miljón kr.
Ilefir margt verið sagt til aðfinningar
hæstv. fjrh. (MagnJ) og jeg verið einn
þar í liópi, en maklegt er að geta þess
lionum til lofs, að hann vildi ekki leggja
fram frv. til fjáraukalaga fyrir þetta þing.
Sá liann, að ef það yrði gert, þá mundu
útgjöldin á árinu 1923 aukast svo, að afkoman yrði ekki glæsileg. En svo kom
háttv. fjvn. og þröngvaði stjórninni til að
koma fram með frv. Get jeg að vísu ekki
láö stjórninni, þótt hún ljeti undan. en
meira hefði jeg metið hana, ef hún hefði
liaft manndóm í sjer til þess að neita því
og lofa háttv. þm. Dala. (BJ) eða einhverjum öðrum að koma með það.
En háttv. fjvn. mun nú vera farið að
óra fvrir afleiðingunum af þessari kröfu
sinni. enda má segja, bæði vegna þessarar
kröfu hennar og meðferðar á frv.. að
ábyrgöin liggi aðallega á herðum hennar.
Jeg vil minna á. að á síðasta þingi.
1922, var líka rætt um. að stjórnin legöi
fram fjáraukalög fyrir það ár. en þáverandi stjórn, og sjerstaklega fyrv. fjrh.,
iiáttv. 1. þm. ftkagf. (MG). neitaöi að gera
það. Mundi. ef frv. hefði komið. hafa
komið þar útgjaldaauki. sem ríkissjóður
lieföi ekki verið viðbúinn að taka á sig.
Xú er aftur horfið frá þessari reglu
fvrv. stjórnar. og má búast við. að áfrain
verði haldiö. Liggja engar sjerstakar
ástæður fvrir nú, er geri þetta nauðsynlegt. aðrar en þær. sem ávalt munu verða
fvrir hendi meðan afstaða þingtímans til
fjárhagstímabilsins helst óbreytt.
Á þinginu 1922 bar jeg fram frv.. er
miðaði að því að koma í veg fvrir þetta.
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Pór frv. fram á, að fjárhagstímabilið
byrjaði þegar eftir þinglok, svo að hvert
þing fengi það hlutverk aö semja fjárlög fyrir það tímabil, er byrjaði fiá þinglokum; hefði þá ekki þurft að liafa tvenn
fjárlög fyrir hvert tímabil, eins og nú
verður í reyndinni. En þetta frv. fann
ekki uáð fyrir augum hv. deildar,og er rjett
aS minna á, að það var formaður fjvn.,
háttv. þm. A.-Sk. (ÞorlJ), sem átti rnestan þáttinn í því að fella það.
En vera má, að óþarfi sje að vera aS
gera að umtalsefni þessa y2 rniljón kr.
viSbót, einkurn þar sem ekkert heyrist frá
hæstv. fjrh. (KIJ), sem þetta ætti þó að
snerta mest.
Er gleðilegt, ef ástandiS hefir breyst
til batnaðar eftir að hæstv. fjrh. (KIJ)
lýsti ástandinu hjer í þinginu fvrir nokkrum dögum. Sagði hann þá, að lítið fje
væri handbært í sjóði og tæpast svo mikið,
sem þessari viSbót nemur. Ilefði útlitið
aldrei veriS svo svart sem nú, hvað þetta
snerti. En jeg þykist vita, að þetta muni
eitthvað breytt, úr því hæstv. fjrh. (KIJ)
gerir engar aths., en þaS gleddi mig mikið, ef hæstv. ráSherra vildi skýra frá
þessu. Og lieyri jeg það, að eitthvað liafi
ræst úr, mun jeg greiða atkvæði með frv.,
en ella neySíst jeg til að greiSa atkvæði á
móti frv. í heild. Auðvitað er ljóst, aS
stjórnin verður að inna af hendi, upp á
aukafjárveitingu eftir á, það, sem nauð
synlegt er til að halda við mannvirkjum,
sem ekki má fresta viðgerð á. En þetta
eru engin vandræði og ekkert við það að
athuga, þótt stjórnin leiti ekki heimildar
fyrir þessu hjá þinginu fvr en eftir á.
Er þetta aðeins örlítill liluti þess, er nvi
stendur í fjáraukalagafrv. og brtt., en
flest af hinu má bíða til ársins 1924.

Atvinnumálaráðherra (KU): Háttv. 3.
þm. Reykv. (JÞ) gaf mjer tilefni til að
standa upp enn einu sinni, sem jeg ella
hefði ekki gert. Ilann tók rjettilega fram,
að stjórnin heföi ekki ætlað að leggja
fjáraukalagafrv. fyrir þingið, og haföi
fyrv. fjrh. (MagnJ) þar enga sjerstöðu
innan stjórnarinnar, heldur var öll stjórnin sammála um það. En hún varð að láta
undan þingviljanum í þessu efni, og nú
sjest árangurinn af því.
Jeg gat þess, að þegar frv. kom fram
hefði verið líkast því, sem stífla hefði
verið tekin burtu. Jeg bjóst altaf við, að
margar brtt. mundu fram koma, en viö
svo mörgum bjóst jeg þó aldrei.
Mundi jeg liafa hugsað mig oftar en
tvisvar um að koma meö frv., ef jeg hefði
vitað þetta fyrir.
En aögætandi er, að sumt hefði þó orðið að borga, þótt frv. hefði ekki komið.
T. d. var ekki hægt að komast hjá því að
borga stærstu upphæðina, 75 þús. kr., sem
er
af upphæð alls frv. Er það gengismunur á milli sænskra og íslenskra peninga, er kom vegna innkaupanna til vitanna. Sama er að segja um brtt. mína
þskj. 484, um fje til að endurreisa stauraraðirnar á Kálfafellsmelum. Það er algerlega óhjákvæmilegt að gera það á þessu
ári. Nemur þetta um 100 þús. kr.
Þá vil jeg svara þeirri spurningu hv.
þm. (JÞ), hvort ástandið hafi breyst til
batnaðar síðan jeg gaf yfirlitið. Það hefir
ekki breyst, því miður, enda er það ómögulegt, því að tekjurnar koma ekki ört inn
á þessum tíma í ríkissjóðinn, heldur síðari hluta sumars. Sje jeg ekki annaö en
nauðsynlegt verði að taka bráðabirgðalán
allstórt nú í vor, og mundi það reyndar
hafa orðið nauðsvnlegt, þótt þetta fjár-
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aukalagafrv. liefði ekki komiS fram og
sparast hefðu þær 200 þús. kr., sem segja
má, að hefðu getað beðið til næsta árs.
Hefir þetta líka verið tíska nú síðustu
árin, eftir því sem sagt hefir verið. en á
fyrri árum. meðan jeg var landritari, var
það hreinasta undantekning, ef taka þuríti
lán.

Pjetur Ottesen: Það vildi svo til áðan,
þegar jeg gerði stutta aths. við 3 liði, að
það varð til þess að hleypa á stað 2 af
mestu mælskugörpum þingsins, og þó sjerstaklega öðrum þeirra, sem sje hæstv.
forsrh. (SE). Var sem þaS snerti undarlega strengi í liæstv. forsrli., er jeg mintist á úthlutun skáldastyrksins.
Tók hann aðfinslur mínar mjög óstint
upp, sem bygst hefir á því, að hann hefir
fundið til óskeikulleikans hjá sjálfum sjer í
því efni. Talaði liann með miklum inyndugleik um aðfinslur inínar, og þarf satt að
segja ekki lítið álit á fjölhæfni sinni oglistasmekk til þess að geta talað svo sem
hann gerSi.
Kemur þetta sjerstaklega í ljós, er athugað er, hvernig styrknum var úthlutað. Hann fengu 3 rithöfundar, 6 söngmenn. 3 myndhöggvarar, 6 málarar. 1
tónskáld og 1 leikkona. Sjá inenn, að það
þarf ekki neina smáræSis listhæfileika til
að dæma um svo fjölbrevttar listir. svo að
ekki sje hægt að finna neitt að.
Af þeim 18, sem að þessu sinni hafa
orðiS þyngstir á metaskálunum, þessari
gullvog, sem hæstv. forsrh. (SE) metur
hæfileikana á, sjest, að hlutur rithöfundanna hefir orðið harla ljettur.
Já, mikill er nú munurinn frá því, sem
áSur var, er íslenska þjóðin bar ægislijálin á sviði bókmentanna og ritlistarinnar. en nú er því svo komið, að ekki

j
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nema 3 í ithöfundar liafa, að dómi forsætisráðherrans, verSleika til styrks á inóti t.
d. 6 söngniönnum og 6 málurum. Jeg hefi
rifjað þetta upp til þess aS auka sem mest
á ánivgju hæstv. forsætisráðherra yfir
þessu listfenga afreki lians. En það vil
jeg segja út af ummælum liæstv. forsadis
ráðherra um gagnrýni mína á því, aS
hann hefSi í þessari úthlutun alveg gengið fram hjá Jakobi skáldi Thorarensen, að
þaS tel jeg harla undarlega niðurstöðu og
fullkominn vott þess, að ráðherrann setji
sig á fullháan hest, er liann þykist óskeikull uni þessa hluti.
Ilæstv. forsrh. (SE) skaut því að mjer
aS bera fram brtt. um að auka skáldastyrkinn, til þess aS bæta úr þörfinni og
misrjettinu; en því er til að svara af
minni hálfu, bæði að jeg hefi ekki haft
mikla trú á þýSingu þessara fjárveitinga
yfirleitt og álít, að verja megi fjenu
betur á annan liátt, þó að jeg hins vegar
láti mjer ekki á sama standa, hvernig því
er skift, úr því það er nú veitt á annað
borð, og að jeg vil ekki, þrátt fyrir hið
mikla álit liæstv. forsrh. á sjálfum sjer,
leggja meira fje á þessar liandahófs metaskálar hans. En nú er aSalskemtunin eftir
hjá hæstv. ráðherra; liann gat sem sje um
það áSan, að hann ætlaði að skemta deildinni með því að lesa upp kvæði eftir eitt
skáldiS. sem styrkinn fjekk, og er það vitanlega í því skyni gert, að færa deildinni
sönnur á rjettmæti gerða sinna, og jeg
sje, að liann er með „Svartar fjaðrir11 fyrir
framan sig. og þá vil jeg skjóta því til
ráðherrans, aS hann lesi einnig upp kvæði
eftir Jakob Thorarensen til samanburðar,
því annars sannar upplesturinn vitanlega
ekki neitt. (MJ: Væri þaS ekki betra í
Nýja bíó?). Jeg læt hæstv. ráðherra einan um það að velja stað og stund til upp-
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lestrarins; jeg er nú hræddur um, að liann
mundi taka það óstint upp fyrir mjer, ef
jeg færi nú líka að kritisera þaö.
Háttv. 1. þm. Árn. (EE) brást reiður
við því, að jeg, eins og tveir aðrir háttv.
þm., hefi farið að tala um söluna á Geysishúsinu í sambandi viS till. lians á þskj.
491, um styrk til sjúkraskýlis í Grímsneshjeraði. Hann talaði um, aS þetta væri
fólskukergja á rnóti þessu læknissetri. En
það er af hans eigin fólskukergju, að þetta
umtal hefir nú orðið, því hann hefir sjálfur leitt asnann inn í lierbúðirnar, með því
að bera nú fram þessa andvana fæddu brtt.
sína.

Forsætisráðherra (SE): Jeg vil byrja
með því að benda háttv. þm. Borgf. (PO)
á greinarmuninn á verðlaunum og námsstyrk. Annars þóttist jeg taka það greinilega fram í fvrri ræðu minni. Nú skal
jeg aftur vekja athygli hans á því, að
verðlaun eru aSeins veitt þremur skáldum:
Einari Kvaran, GuSmundi FriSjónssyni
og Davíð Stefánssyni; tveimur málurum:
Jóhannesi Kjarval og Jóni Stefánssyni. og
einni leikkonu, frú Stefaníu Guðmundsdóttur. Jeg hygg, að hann verði að viðurkenna, ef hann vill vera sanngjarn, að
þessir listamenn eigi allir verSlaun skilin.
Hinir allir fá aðeins námsstyrk. Þeir eru
enn óreyndir og ekki búnir að hljóta viðurkenningu. Eru aðeins byrjendur og
flestir ungir listnemar, sem liafa góð meSmæli frá kennurum sínum, og sumir ágæt.
Hafi hann ekki kynt sjer þessi meðmæli,
sem jeg efast mjög um, því aS vitnisburSirnir liggja uppi í stjórnarráSi, þá er hann
hjer að dæma. um mál, sem liann hefir
ekkert vit á. Háttv. þm. (PO) getur þó
ekki hugsað, að hægt sje að veita öllum
skáldum landsins verðlaun af þessu listamannafje eftir verðleikum þeirra; þaS er

ómögulegt. Þá ætti sannarlega að veita
Einari Benediktssyni verðlaun, sem er
einna fremstur af núlifandi skáldum okkar.
Iláttv. þm. (PO) sagði. að jeg teldi mig
óskeikulan í þessum efnum og mundi vega
á gullvog styrkinn til skálda og listamanna. Jeg veit ekki, hvernig liann hefir
getaS fengið það út úr ræSu minni. En
þó vil jeg segja lionum þaS, að jeg trevsti
mjer til að dæma um skáldskap eins vel
og betur en hann.
Uin málara og sönglistannenn er öðru
máli að gegna; þar fer jeg eftir vitnisburðum og meðmælum þeirra manna, sem
eru mjer færari á þeim sviðum og betur
þekkja til listamannanna.
Jeg held, að tilfinningarnar hafi hlaupið með háttv. þm. (PO) lengra en hann
hefir varað sig á. Hann hefir sennilega
lesið eitthvert gott kvæði í „Kyljum“, og
það verkað svona á tilfinningarnar. að
liann vill nú óvægur veita sem flestum
skáldum á landinu verSlaun. Þetta sýr.ir
best hið dásamlega afl listarinnar, að hún
skuli geta hrifið svona mestu sparnaSarsál þingsins, og jafnvel hlaupið með liana
í öfgar. Já, það eru dásamleg máttarverk
listarinnar á þessum háttv. þm.!

Frsm. (Magnús Pjetursson): Jeg býst
við að sleppa öllum smærri aths., sem
komið hafa frá háttv. þm. Háttv. þm.
Barð. (HK) skaut því fram út af brtt.
frá hv. þm. V.-Sk. (LH), um sjúkraskýli
í Síðuhjeraði, að hann efaðist um, að
fordæmi væru til fyrir því að styrkja
þarnnig sjúkraskýli og læknisbústaði.
Það er ef til vill ekki hægt að segja,
að þau sjeu mörg, en jeg man þó í svipinn, að fyrir þessu var skapað fordæmi
fyrir nokkrum árum í Húnavatnssýslu
og veitt fje til sjúkraskýlis og læknisbústaðar þar. Enda gat háttv. þm. sjeð
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það á sama blaðinu og þessi till. er á,
að nefndin studdi hana með tilliti til
áður gefins fordæmis.
Þá var sami háttv. þm. (HK) að undra
sig yfir. að jeg, sem væri svo kunnugur
fjárhagsástæðum ríkissjóðs, skyldi verða
til að bera fram brtt. um 30 þús. kr.
fjárframlag til Vífilsstaðahælisins; en jeg
vil nú segja 'háttv. þm. (HK), að því
er einmitt svo varið með þetta verk á
Vífilsstöðum, að af fjárhagslegum ástæðum leyfist ekki að vanrækja það, til
þe.ss að ekki hljótist meira tjón af. Þessi
till. er þannig vaxin, að jeg áleit, að
hæstv. stjórn gæti ekki komist hjá því
að flytja liana sjálf. Iljer er um að ræða
svo nauðsynlega endurbót og viðhalci
á vinnutækjum.
Jeg sleppi öðrum aths., en sný mjer
þá að háttv. 3. þm. Reykv. (JÞ). Hann
talaði alment um frv. og fjvn. í sambandi við það. Hann gat þess, að því
er hann sagði, fyrv. fjármálaráðherra
(MagnJ) til maklegs lofs, að hann hefði
streist á móti því. að borið væri fram
fjáraukalagfrv. fyrir þetta ár. J-eg skal
nú ekki víkja neinu til hæstv. fvrv. ráðherra (MagnJ) út af því, þar sem hann
er ekki hjer viðstaddur. Jeg veit ekki,
hvað hann hefir sjeð því til fvrirstöðu,
og stjórnin hje’lt því þá fraun, að engar
gjaldaupphæðir lægju fyrir. sem þyrfti
að veita fje til. Hann hefir alls ekki
sjeð fvrir þær upphæðir, secm hæstv.
stjórn hefir nú lýst vfir, að hún þyrfti
að greiða á árinu, hvort sem það yrði
heimilað samkvæmt f járaukalögum eða
ekki.
Háttv. þm. (JÞ) sagði, að það væri
fjárvúitinganefnd að kenna. að þetta frv.
er fram komið. Jeg skal ekki neita því.
Mjer finst eðlilegast. að stjórninni s.ie

ekki heimilt að fara með fje milli þinga
á bak við fjárveitingarva'ldið.
Þá taldi hann, að fjvn. bæri fiam till.
til mikilla útgjalda, sem kæmu vegna
þess, að þetta frv. er fram komið. Við
2. umr. bar nefndin fram brtt. við frv.,
er námu samanlagt 55 þús. kr., og meiri
hluti þessa voru brtt. við fjárlögin 1924,
sem hefðu orðið samþyktar þar. Jeg fæ
ekki skilið, að þetta muiii neinu, eða
hvaða ávinningur það er fyrir ríkissjóð
að láta þetta bíða til næsta árs, og villa
þannig sýn með því að láta koma fram
í næsta árs fjárlögum það, sem ekki á
þar heima, en á að koma fram nú og
greiðast á þessu ári.
Þá lofaði háttv. þm. (JÞ) fyrv. stjórn
fyrir það, að hún hefði ekki lagt fram
fjáraukalög á siðasta þingi, og taldi
hann það mjög til sparnaðar. Hvað sem
umi það má segja, þá vita allir, að f.járaukalög komu fram fyrir það ár, 1922,
með ea. 222 þús. króna fjárveitingum
frá stjórninni. Fjvn. lækkaði það 'niður
í ea. 201 þús. kr., en annars var ekki
hægt að hreyfa við þeim, að öðru leyti
en því. er þessar tvær upphæðir snertir,
sem nefndin lækkaöi. Jeg skil ekki. livað
það er betra að samþvkkja fjáraukalög
eftir á. sem ekkert er 'hægt að hreyfa
og þingið verður að segja já og amen
við. heldu: en að það geti ráðið ráðum
sínum og haft áhrif á einstaka liði áður en upphæðirnar eru greiddar.
Jeg bjóst við, að hæstv. fjrh. (KIJ)
mundi svara 'háttv. 3. þm. Reykv. (JÞ),
svo að jeg þyrfti þess ekki, og kom það
þess vegna mjög undarlega fyrir, þegar
hann fyrir hönd stjórnarinnar tók nú í
sama streng og háttv. þm. (JÞ). Hann
sagðist aldrei hafa búist við svo miklum
útgjöldum í fjáraukalögum. Samkvæmt
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frv. eru útgjöldin að upphæð ea. 277 þús.
krónur, eins og það nú liggur fyrir. Eftir
till. stjórnarinnar voru þau ca. 238 þús.
kr. Jeg skil ekki, að hæstv. atvrh. (KIJ)
þurfi að furða sig á því, þó að bæst
hafi við frv. liðlega 30 þús. kr. í meðferð
þingsins; það sýnir aðeins mun meiri
sjálfsafneitun hjá þingmönnum en stjórninni. Jeg get tæplega hugsað, að stjórnin
hafi ætlað sjer að greiða svona mikið
fje á milli þinga í heimildarleysi, og furðar þess vegna á því, þegar hún er aS
tala um, að hún vilji ekki þetta frv. og
hafi streist á móti því.
IlvaS sem annars má segja um fjvn. í
sambandi við frv., þá hefir hún svo breitt
bak, aS hún þolir að bera ábvrgS á því,
sem hún á í þessum lögum. Ög jeg hvgg,
að næsta fjvn. muni eins og þessi haldit
því fram og beita sjer fyrir því, að fjárveitingavaldið eigi að vera í höndum
þingsins, en ekki stjórnarinnar.

Jón Þorláksson: Jeg hefi ekki mikið
að segja út úr sjálfsvörn liáttv. frsm.
fjvn. (MP), annað en að þakka honum
fyrir þær skýringar, sem hann gaf á því,
hvernig þetta mál fer fram og hefir komist í núverandi horf undir forustu fjvn.
Iláttv. frsm. (MP) sagðist ekki sjá, hvaða
ávinningur það væri að fresta til næsta árs
fjárveitingunpsem þyrftu að greiðast hvort
sem væri á þessu ári. Ef hann skilur ekki
muninn á því, að fresta fjárveitingum til
reglulegra fjárlaga, heldur en að taka þær
upp í fjáraukalög, þá er ekki von að vel
fari. Utlistun á þessu ætti heldur heima
í kenslustund í þeirri námsgrein, s>
mætti kalla framkvæmdarstjórnarfræði,
heldur en í þingsalnum, en úr því háttv.
frsm. (MP) lætur í ljósi vanþekkingu á
eins einföldu undirstöðuatriði og þessu,
Alþt. 1923, B. (35. löggjaíarþing).

verð jeg að biðja um leyfi til að eyða ofurlitlu af tíma deildarinnar til skýringar.
Þegar verið er að semja fjárlög, þá er
venjulegast reynt að ganga svo frá þeim,
að gjöldin verði helst ekki meiri en tekjurnar. Og kemur þá fram á þeirri meta—
skál, að tekið er tillit til gjaldþols ríkissjóðs. Þó að þetta verði ekki ætíð til þess
að fella þær tilteknu fjárveitingar, sem
komið hefði til álita að setja í aukafjárlög, þá getur það leitt til þess að víkja
öðrum frá og lialda fjárhagnum í rjettu
horfi. I fjárlögunum vegur hver fjárveiting með sínum fulla þunga móti tekjunum og framkallar hina eðlilegu viðleitni
til að útvega tekjur á móti, eða draga úr
gjöldum, svo að ekki komi fram tekjuhalli. Þetta hefði átt að vera ljóst háttv.
frsm. fjvn. (MP), sem er fastari í þeim
sessi ár eftir ár en nokkur stjórn í sínu
sæti.
Það er betra að hafa slíkar aukafjárveitingar í fjárlögum næsta árs, af þeim
ástæðum, sem jeg hefi nú greint, heldur
en að hafa þær í fjáraukalögum, þar sem
engar tekjur eru til að mæta gjöldunum.
Háttv. frsm. (MP) sagði, að þá kæmu
bara fjáraukalög frá stjórninni, sem ekki
væri hægt að hafa nein áhrif á eða breyta.
Já, ef það væri nú svo, að þessi fjá;
aukalög gætu losað þingið við önnur fjáraukalög á næsta þingi fyrir árið 1923, þá
væri það gott. En þó að þessi lög sjeu
gerð nú, þá eru önnur eftir fyrir sama
ár, og engin trygging er fyrir því, að
þau síðari verði að neinum mun lægri, þó
þessi sjeu nú sett. Annars má segja það
um afstöðu háttv. fjvn., að hún hefði
verið fyrirgefanleg, ef hún hefði aðeins
mælt með þeim upphæðum, sem stjórnin
þurfti nauðsynlega að nota á þessu ári.
Þetta hefði nefndin getað gert og var vel
90
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sæmd af að gera, eftir skýringum háttv.
frsm. (MP) um heimild lianda stjórninni
til fjármeöferðar. Fyrst út af þessu var
brugðið, er ekki hægt að greina á milli.
livað er rjett að samþykkja og livað ekki.
Eiríkur Einarsson: Háttv. 3. þm. Reykv.
(JÞ) bættist við í Geysisferðina, og vil
jeg leiðrjetta misskilning, sem kom fram
í ræðu hans. Hann hjelt því fram, að ef
þessar 3000 kr. væru veittar til læknisbústaðar í Grímsnesi, þá væri það sama
og að þingið gæfi upp kaupverðið á
Geysishúsinu; það kostaði 3000 kr.
Jeg geri ráð fyrir, að þó að Gevsishúsið hafi verið ódýrt, þá geti engri átt
náð, að hagnaðurinn við að fá það svari
til sanngjarns og venjulegs stvrks til
sjúkraskýlis, hvað þá þess litla styrks, sem
hjer er leitað. (JÞ'. Það kostar 20 þús.
kr. að byggja húsið upp aftur). Já, þetta
segir sá byggingarfróði verkfræðingur, en
hann má þó best vita, hvað fúnar spýtur
muni gilda í nýrri byggingu, þegar búið
er að rffa þær úr Geysishúsi og flytja að
Laugarási. (JS: Bændur telja hagnaðinn
7 þúsund kr.). Já, þetta segir einn úr
liersingunni, en það er áreiðanlega ekki
óvilhalt vitni. En þeir telja, er þekkja, að
Geysishúsið hefði þó aldrei orðið virt
meira en 5000 kr., og er þá nógu langt
farið. Sjást þarna rök háttv. 3. þm. Revkv.
(JÞ). Væri því í mesta lagi um 2000 kr.
ágóða að ræða við Geysishúsið, og má þá
mikið bæta upp til þess Grímsnesingar
njóti sömu kjara og önnur læknishjeruð,
er leita þingstyrks.
Jeg þarf ekki að svara háttv. þm. Borgf.
(PO), þar sem jeg vil heldur bera friðarorð á milli míns kjördæmis og hans. Veit
jeg, að Borgfirðingar vilji unna okkur Arnesingum þessara hlunninda, er brtt. mín
fer fram á, og unna uppsveitarmönnum í

i

i

Arnessýslu hjálparinnar, hvað sem þingm.
þeirra á Skaganum líður.
Bjarni Jónsson: Jeg vil með fáum
orðum minnast á tillöguna um ferðastyrkinn til Emanúels Cortes yfirprentara, til
þess að kynna sjer prentun á frímerkjum
og seðlum. Jeg vil vekja athygli hv. deildarmanna á því, að það mundi verða töluverður hagnaður .fyrir landið, ef hægt
yrði að gera þetta innanlands, því að þó
hægt sje að segja, að það sje ekki ýkjastór upphæð, sem fyrir þetta gangi út úr
landinu, þá er þó betra að þurfa ekki að
greiða hana, því að hún verður altaf að
greiðast í útlendum gjaldeyri, og oft getur
verið erfitt að fá hann, auk þess, sem
rjett er að láta þá, sem í landinu búa,
njóta þessarar atvinnu. Líka gæti það tæplega talist vansalaust fyrir hina íslensku
prentarastjett, að standa svo mjög að baki
sinna erlendu stjettarbræðra, af því að
jafnsjálfsagðar fjárveitingar sem þessar
væru svo mjög skornar við neglur sjer.
Jeg vænti því fastlega, að háttv. deild
samþykki þennan litla styrk, því það er
ekki kostnaðarauki, heldur beinlínis gróði
fyrir landið.

Pjetur Þórðarson: Það lítur svo út,
sem til mála geti komið að samþykkja
flestar þær brtt., sem lijer liggja fyrir,
þó að óvænlega hafi horft með það í
fyrstu. Annars skal jeg ekki fara frekar
út í það, en minnast aftur á brtt. á þskj.
515, um 1000 kr. styrk til Kristjáns Jónassonar í Borgarnesi, til þess að bæta honum að nokkru skaða þann, er hann beið
af sóttvarnarráðstöfunum veturinn 1921.
Það liafa flestir háttv. þm. viðurkent,
að sanngjarnt væri að bæta Kristjáni
skaða þennan að einhverju. En það, sem
haft hí fir verið á móti, er, að hann geti
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ekki heimtað tjón það, er hann heið af já: PÞ, SvÓ, ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, BJ,
sóttvarnarráðstöfunum þessum, meö lögEE, GunnS, IngB, JB, LH, MK,
sókn. Og því sje sjálfsagt að notfæra sjer
BSv.
það, þó að öll sanngirni og rjettlætistil- nei: MP, PO, SSt, StSt, ÞórJ, BH, EÞ,
finning segi annað. En jeg vænti þess
IIK, JakM, JAJ, JS, JÞ, MG, MJ.
fastlega af þessari liáttv. deild, að hún
Einn þm. (ÓP) fjarstaddur.
samþykki upphæS þessa aftur, úr því að Brtt. 484,11 a samþ. með 18 :1 atkv.
hún var á annað borð einu sinni búin að
— 484,11 b samþ. með 16:1 atkv.
því. Og ekki síður þegar þess er gætt, að
— 484,111 samþ. með 15 shlj. atkv.
þetta er fátækur maður, sem hjer á hlut
— 515 samþ. með 16:ll 'atkv., að viðað máli, og var lagður veikur inn á spíthöfSu nafnakalli, og sögðu
ala hjer í gærkveldi.
já: BJ, EÞ, EE, GunnS, HK, JakM,
JAJ, JB, LÍI, MJ, MK, MP, PÞ,
Prsm. (Magnús Pjetursson): Jeg vil
ÞorlG, BSv.
þakka háttv. 3. þm. Revkv. (JÞ) fyrir
nei: ÞorlJ, ÞorstJ, ÞórJ, BH, IngB, JS,
þessa stuttu kenslustund, sem hann hjelt
JÞ, MG, PO, SSt, StSt, SvÓ.
hjer áðan, bæSi fyrir mig og fjvn. Það
Einn þm. (ÓP) fjarstaddur.
var vitanlega margt af því, sem hann
Brtt. 484,IV samþ. með 14:13 atkv., að
sagði, fallegt, en erfitt hvgg jeg, aS það
viðhöfðu nafnakalli, og sögSu
myndi verða, er til framkvæmdanna kæmi.
Og það er blekking að setja inn í fjárlög já: ÞorlG, BJ, EÞ, HK, JakM, JAJ, JB,
LH, MJ, MK, MP, PÞ, SSt, BSv.
fyrir 1924 upphæSir, sem eiga að greiðast.
nei: ÞorlJ, ÞorstJ, Þór J, BH, EE, Gunná þessu ári.
S, IngB, JS, JÞ, MG, PO, SSt, SvÓ.
Jón Þorláksson: Háttv. frsm. (MP)
Einn þm. (ÓP) fjarstaddur.
sagði, að það væri fals á fjárlögunum að Brtt. 484,V samþ. með shlj. atkv.
setja inn í þau upphæSir, sem greiðast
— 484, VI feld með 17:10 atkv., að
ættu á þessu ári. En svo er einmitt með
viShöfðu nafnakalli, og sögðu
allan þorra þeirra greiSslna, sem hjer er já: ÞorlJ, ÞorstJ, BJ, EE, JakM, JB,
um að ræða, aS þær gætu beðið næsta árs.
LH, MP, PÞ, BSv.
En hvorki liæstv. stjórn eða háttv. fjvn.
nei: SvÓ, ÞorlG, ÞórJ, BH, EÞ, GunnS,
hafa gert hinn minsta greinarmun á þeim
HK, IngB, JAJ, JS, JÞ, MG, MJ,
fjárveitingum eða greiðslum, sem óumMK, PO, SSt, StSt.
flýjanlegar eru á þessu ári, og þeim, sem
Einn þm. (ÓP) fjarstaddur.
vel geta beðiS næsta árs. Hefði þó nefndinni ekki verið vorkunn að taka afstöðu Brtt. 484,VII a samþ. með 16: 6 atkv.
— 484,VII b samþ. með 14:8 atkv.
til þessa.
— 484,VIII a feld með 14:11 atkv.
— -484,VIII b feld með 15:10 atkv.
ATKVGR.
— 491,111 feld með 14:13 atkv
Brtt. 491,1 feld með 15:12 atkv.
— 491,IV feld með 19: 7 atkv.
— 484,1 samþ. meS 17:1 atkv.
— 484,TX a—e feldar meS 15:11 atkv.,
— 491,11 feld með 14:13 atkv.. aS viðað viðhöfSu nafnakalli, og sögðu
höfðu nafnakalli, og sögSu
90*
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já: MP, PÞ, StSt, ÞorlJ, ÞórJ, BJ EE,
GunnS, Jakil, JB, LH, MG, MJ.
MK, BSv.
nei: PO, SSt, SvÓ, ÞorlG, ÞorstJ, BH,
EÞ, IngB, JAJ, JS, JÞ.
IIK greiddi ekki atkv.
Einn þm. (ÓP) fjarstaddur.
Brtt. 484,X samþ. með 18 :7 atkv.
— 484,XI feld með 14:13 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GunnS, JakM, JB, LH, MJ, MK,
MP, PÞ, ÞorlG, BJ, EÞ, EE, BSv.
nei: IIK, IngB, JAJ, JS, JÞ, MG, PO,
SSt, StSt, SvÓ, ÞorlJ, ÞorstJ, ÞórJ,
BH.
Einn þm. (ÓP) fjarstaddur.
Brtt. 484,XII feld með 15:12 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sÖgðu
já: JakM, JB, LH, MJ, MK, PO, PÞ,
StSt, SvÓ, ÞorlG, ÞorstJ, EÞ.
nei: GunnS, HK, IngB, JAJ, JS, JÞ,
MG, MP, SSt, ÞorlJ, ÞórJ, BJ, BH,
EE, BSv.
Einn þm. (ÓP) fjarstaddur.
Brtt. 484,XIII samþ. með 19: 3 atkv.
— 491,V samþ. með 19: 2 atkv.
— 484,XIV feld með 14:13 atkv.
— 500 samþ. með 18:3 atkv.
— 484,XV feld með 14:10 atkv.
— 484,XVI feld með 15:5 atkv.
— 484,XVII samþ. með 15: 2 atkv,
— 484,XVIII samþ. með 17: 2 atkv.
— 509 samþ. með 20 shlj. atkv.
— 498, svo breytt, samþ. með 19 shlj.
atkv.
— 484,XIX,I a samþ. með 20:1 atkv.
— 484,XIX,I b samþ. með 16 : 3 atkv.
— 491,VI samþ. án atkvgr.
— 484,XIX,II, svo breytt, samþ. með
14:4 atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 16: 5 atkv.
og afgr til Ed.

Á 53. fundi í Ed., miðvikudaginn 2.
maí, var frv. útbýtt eins og það var sarnþ.
við 3. umr. í Nd. (A. 520).
A 54. fundi í Ed., fimtudaginn 3 maí,
var frv. tekið til 1 . u m r .
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. —
Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Enginn tók til máls.
ATKVGR
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv.
og til fjárveitinganefndar með 12 shlj.
atkv.

Á 57. fundi í Ed., mánudaginn 7. maí,
var frv. teldð til 2. umr. (A. 520, n.
583, 544, 545, 556, 577).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
og brtt. 577. — Afbrigði leyfð og samþ.
í e. hlj.
Frsm. (Einar Árnason): Þegar frv. þetta
var lagt fyrir hv. Nd., þá voru útgjöldin
áætluð 52 þús. kr., en eins og þau koma
nú til þessarar hv. deildar eru útgjöldin
áætluð 330 þús. kr. Frv. þetta virðist
því hafa tekið góðum framförum hvað
vöxt snertir, meðan það dvaldi í hv. Nd.
Fjvn. leggur eigi til, að gerðar sjeu
neinar mikilsverðar breytingar á frv.
eins og það er nú, eigi af því, að hún
sje ánægð með það, heldur af hinu, að
■hún vill eigi stofna til neins stríðs á
imilli deildanna út af frv. Jeg ætla mjer
eigi að tala langt mál um brtt. nefndarinnar. Það er gerð ítarleg grein fyrir
þeim á þskj. 583, og jeg hefi enga löngun til að endurtaka það, sem í nál.
stendur.
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Það er þá fyrst brtt. nefndarinnar um
dýrtíðaruppbót til núverandi ráðherra
fyrir árið 1922, 1500 kr. til hvors, samtals 3000 kr. Jeg býst við, að öllum bv.
deildarmönnum sje það ljóst, að laun
ráðherranna, eins og nú hagar, hrökkva
hvergi til þeirra íitgjalda, sean þeir
þurfa að hafa. Og þó að nefndin leggi
eigi til meiri fjárhæð, þá er það eigi
af því, að hún álíti, að hún hrökkvi til,
heldur af því, að hún treystir sjer eigi
til að fara hærra vegna f járhagsástæðna
landsins.
Þá er næst brtt. um það, að Hallur
Hallsson, tannlæknisnemi, fái 1500 kr.
stvrk til þess að ljúka tannlækninganámi erlendis. Till. um þetta var borin
fram við fjárlagafrv. í Nd., en var feld
með jöfnum atkv. Nefndinni virðist rjett
að styrkja þennan mann og telur víst,
að ef hv. Ed. felst á það, þá muni það
ganga í gegnum Nd.
Þá er það styrkur til Guðnýjar Jónsson, á þskj. 556. til fullnaðarnáms í
hjúkrunarfræði. Stúlka þessi hefir áður
dvalið í New York við hjúkrunarnám
og auk þess stundað hjúkrun lijer heima,
en er nú í Lundúnum. Hefir hún hin
bestu meðmæli þaðan, og það sem er fágætt um Islendinga þar. að hfin hefir
fengið þar styrk til náms úr opinberum
sjóði, um £ 100, og virðist í því felast
eigi lítil viðurkenning fyrir dugnað og
hæfileika.
I Nd. var settur inn í frv. styrkur
til Gísla sýslumanns Sveinssonar. vegna
kostnaðar við sjúkravist í útlöndum.
Fjvn. leggur til, að einnig verði tekinn
upp styrkur til Jóns Jónssonar læknis
í sama skvni. Jón læknir hefir verið
heilsuveill undanfarin ár, svo hann varð
að hætta læknisstörfum. Er honum i auð.
syn á að leita sjer lækninga í útlönd-

um, en hefir ekki haft ráð á því sakir
efnaskorts. Nefndin þykist því ekki geta
gert upp á milli þessara manna og fer
fram á 1500 kr. til Jóns, en vill lækka
styrkinn til Gísla Sveinssonar um 1000
krónur.
Þá vill nefndin veita kvennaskólanum
í Reykjavík 3000 kr. styrk í tvennu lagi,
2000 kr. viðbótarstyrk, en 1000 kr. til
áhaldakaupa. Hefir það reynst skólanum ókleift að endumýja áhöld sín og
bæta við sig, og hefir því komist í töluverðar skuldir af þessum ástæðum.
Ef skólanum verður eigi veittur sjerstakur styrkur til að greiða skuld þessa,
þá verður hann að taka af því fje, sem
ríkissjóður leggur honum til rekstrar, en
se.m hann má með engu móti missa. Því
hefir nefndin viljað veita þennan styrk
í þetta sinn. Þá er brtt. um það að veita
til þjóðmenjasafnsins, vegna forngripakaupa 1922, 1000 kr. Fyrir þessu er gerð
grein í nál., og þarf jeg því ekki aö
fjölyrða um það. Þá hefir nefndin lagt
til að fella niður ábyrgðarheimild stjórnarinnar til að ábvrgjast lán fyrir Konráð
Stefánsson til niðursuðu. Nefndinni er
ekki kunnugt um, að fyrirtæki þetta
sje reist á svo tryggum grundvelli. að
það sje forsvaranlegt fyrir ríkisstjómina að ganga í ábvrgð fyrir það. Aðrar
brtí. nefndarinnar eru svo smávægilegar.
að jeg fer ekkert út í þær.
Þá skal jeg taka fram viðvíkjandi 1.
lið 3. gr„ um styrk til bifreiðaferða austur
á Suðurlandsundirlendið frá Reykjavík.
að nefndin gengur út frá því, aö styrkurinn verði aðallega notaður til ferða á
vorin og haustin. þegar fólk er að fara
austur í atvinnuleit og fer svo til Reykjavíkur aftur, en að með því sjeu ekki styrktí.r skemtiferðir. í sambandi við þetta. er
rjett að minnast á brtt. 2. þm. Rang.
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(GrGuðf), um að hækka styrk þennan úr
2000 kr. upp í 3000 kr. Nefndin hefir
óbundin atkvæði um hana, en meiri hluti
hennar vill láta standa við það, sem
komið er, til þess að sjá, hvernig þetta
reynist, og það því fremur, sem ætla má.
að ef styrkurinn verður hærri, þá verði
honum dreift á allan tímann, sem hægt
er að fara með bíla austur, en nefndin
vill halda sjer við vorið og haustið.
Þá eru hjer allmargar brtt. frá ýmsum hv. þm. Þær eru öllu þyngri á metunum en brtt. fjvn., en jeg ætla ekki
að fara út í þær fyr en flm. þeirra hafa
talað fyrir þeim.
Halldór Steinsson: Jeg á eina litla
brtt. á þskj. 577, sem fer fram á að
veita til Stykkishólmsibryggju 8 þús. kr.
Hreppsnefnd Stykkishólmshrepps hefir í
brjefi, dagsettu 10. febr. þ. á., sent Alþingi erindi nm þetta. Þar. sem brjef
þetta skýrir ítarlega frá öllum málavöxtum, vil jeg leyfa mjer, með leyfi
hæstv. forseta, að lesa það upp. Það
hljóðar þannig:
„Frostaveturinn 1917—18 varð hafskipabryggjan hjer í Stykkishólmi
fyrir skemdum af ís. Gerevðilögðust
þá % hlutar brvggjuhöfuðsins. Þótt
ekki stæði meira eftir en
hluti, hefir
verið hægt að nota það við upp- og
útskipun vara hingaö til. Sökum
geysidýrleika á efni og vinnu til
viðgerðarinnar, hefir hreppsnefndinni ekki þótt kleift að framkvæma
viðgerð á brvggjunni. En nú er svo
komið, að ekki er hægt að fresta
viðgerðinni lengur. Því verði eigi
bráðlega að gert, fellur bryggjuhöfuðið niður, og verður bryggjan þá algerlega ónothæf, og er það stórkostlegt óhagræði fyrir Stykkishólm og

nærliggjandi hjeruð, því að eins og
kUnnugt er, er Stykkishólmshöfn eina
örugga höfnin við Breiðafjörð til
umskipunar á inn- og útfluttum vörum
í millilandaskipin.
1 samráði við stjómarráð Islands
var herra vitamálastjóri Th. Krabbe
fenginn hingað vestur til Stykkishólms
á síðastliðnu hausti til að skoða hafskipabryggjuna og gera áætlun um kostnað við endurbyggingu liennar. Hefir
hann nú lokið við það verk, og nemur
áætlunarupphæðin 175 þús. krónum
Þar sem hreppsnefndin álítur slíkt
mannvirki kauptúninu ofvaxið, hefir
hún ákveðið, ef nægilegt fje fæst, að
endurbæta og styrkja það, sem eftir
stendur af bryggjuhöfðinu. Hefir
nefndin borið þetta áform sitt undir álit
vitamálstjóra hr. Th. Krabbe, og hefir
hann tjáð sig því samþykkan og að það
muni vera hið eina, er nú sje framkvæmanlegt fjárhagsins vegna. Til þess að
viðgerðin verði framkvæmd á þennan
liátt. verður eigi komist af með minni
upphæð en 27—30 þús. krónur. En
þar sem fjárhagur Stykkishólmshrepps er nú mjög þröngur og enn
standa ógreiddar um 21 þús. krónur
af upphaflegum byggingarkostnaði
bryggjunnar, þá sjer nefndin sjer
ekki annað fært en leita til hins
háa Alþingis með styrk, er nemi eigi
minna en 2;~ lilutum ofanrítaðrar
upphæðar.
Hreppsnefndin leyfir sjer því hjer
með virðingarfylst að fara þess á
leit við hið háa Alþingi. að það veiti
styrk. alt að 12 þús. krónum. til
viðgerðar á hafskipabryggjunni í
Stykkishólmi. Ef svo færi. að hið háa
Alþingi sæi sjer ekki fært að verða
við þessari málaleitun vorri, þá er
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ekki annað fyrirsjáanlegt en hafskipabryggjan falli niður innan
skamms tíma, þar sem fjárhagslegar
ástæður hreppsins eru þannig, að
hreppsnefndin álítur ókleift að standast kostnað þennan af eigin rammleik.“
Þetta, sem hjer er sagt, er nákvæmlega
satt og rjett. Hefi jeg engu öðru við það
að bæta en því, að bryggjan hefir hrörnað síðan brjefið var skrifað, og ef ekki
er undinn bráður bugur að viðgerðinni,
mun hún hrynja. Jeg hefi borið málið
undir vitamálastjórann, og álit hans er í
samræmi við það, sem hreppsnefndin hefir eftir honum. Jeg skal. með leyfi hæstv.
forseta, lesa upp brjef lians:
„Síðastliðið haust athugaði jeg, eftir beiðni hafnarnefndai innar, bryggjuna í Stvkkishólmi og hefi síðan gert
áætlun um nýja bryggju þar.
Gamla bryggjan, sem var illa gerð
í fyrstu, er nú alveg að fara, og þar
sem hún að vissu leyti stendur óheppilega, hefi jeg gert ráð fyrir að breyta
um legu, þegar hún verður endurbygð.
En þar sem traust og varanleg bryggja
mun kosta milli 150 og 200 þús. kr.,
sem mun vera frágangssök að hugsa
um eins og ástæður eru, mun seni
stendur engin leið önnur vera fær en
hæta gömlu bryggjuna, þannig að hún
geti staðið nokkur ár enn; til þess að
Stykkishólmur verð i ekki alveg án hryggju
úr þessu, tel jeg því nauðsynlegt, að
viðgerðin fari frani á þessu sumri, og
vil jeg. eftir atvikum, mæla með. að
styrkur verði veittur til þess.“
Þó að hreppsnefndin fari fram á 12
þúsund krónur, og viðgerðin komi til með
að kosta 27—30 þús. kr.. hefi jeg þó ekki
talið fært að fara fram á meira en 8 þús.
kr. Treysti jeg því, aö háttv. deild taki

vel í það, þar sem það er ekki y3 hluti
kostnaðar, sem þó er venjulegt að veita, ef
veitt er fje úr ríkissjóði til bryggjugerða.

Ingibjörg H. Bjamason: Jeg á hjer
ásamt hv. 4. landsk. þm. (JM) eina brtt.
á þskj. 556, um að veita Kvenrjettindafjelagi Islands 1000 kr. styrk. Svo er mál
með vexti, að stjórn Kvenrjettindafjelagsins sendi fjvn. heggja deilda styrkbeiðni,
sem fór fram á 2—3 þús. kr., til að
standast kostnað við væntanlegan kvennafund, sem fjelagið hefir í hyggju að halda
lijer í vor. Mjer er þetta mál að vísu ekki
kunnugt til lilítar, en vil þó leggja því
liðsyrði, að fjelaginu verði veitt nokkur
úrlausn. Jeg tel þetta þarft mál, þar sem
fjelagið ætlar að gefa konum utan af landi
kost á að sækja þennan fund og gera það
eins kostnaðarlítið fyrir þær og unt er.
Umsókn þessi kom ekki til fjvn. Ed. fvr
en fyrir örfáum dögum, og gat nefndin
því ekki gert neitt fyrir málið, nema einhver þm. vildi bera það upp sem brtt.,
og nú liöfum við liáttv. 4. landsk. þm.
(JM) gert það. Annars vil jeg, með leyfi
hæstv. forseta, leyfa mjer að lesa upp
umsókn fjelagsstjórnarinnar. Það skýrir
málið hest. En hún er svo hljóðandi:
„Kvenrjettindafjelag íslands leyfir
sjer hjer með virðingarfylst að snúa
sjer til hins háa Alþingis með sjerstakt
áhugamál vort. sem oss þykir miklu
skifta, að vel takist. Svo stendur -á, að
vjer höfum boðið ýmsum konum
víðs vegar af landinu til Reykjavíkur
í vor á almennan kvennafund, og ætlumst vjer til. að sú för og sá fundur
ga*ti orðið til að auka kunnleika. samúð
og samvinnu milli allra landins kvenna
og til ánægju og fróðleiks fyrir okkur
allar sameiginlega, Engin agitation eða
sjerstök pólitík liggur til grundvallar
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fyrir boði voru, sem hiö háa Alþingi
getur saunfærst um af hjálögðu boðsbrjefi, er vjer leyfum oss að láta fylgja
brjefi voru, sem skýringu um tilgang
vorn og hvernig vjer hugsum oss aðaldrættina í þessum samkomum.
Oss er fyllilega ljóst, aö til þess að
þetta geti farið vel úr hendi, þyrfti
talsvert fje, enda höfum vjer búist við
að leggja fram það, sem efni fjelags vors
leyfa. En með því að vjer vonum, að
hingaö komi ýmsar konur úr fjarlægustu hjeruðum landsins í fyrsta sinni,
sem ef til vill leggja aldrei aftur upp
í slíka ferð, þá vildum vjer sjerstaklega geta gefið þeim færi á að
skoSa sig dálítið um hjer sunnanlands áSur en þær hjeldu heimleiðis, og vfir höfuö gera þeim og öllum gestunum ferðina sem ánægjulegasta og fróðlegasta. Af brjefum þeim,
sem oss hafa borist í hendur, sjáum
vjer, að þær eru mjög glaöar yfir
þessu boði og vildu gjaman geta sótt
þaö sem flestar. Oss er því áhugamál,
að þær gætu haft bæði það gagn og
þá gleði af ferSinni, sem vjer allar
óskum eftir, en til þess gerum vjer ráð
fyrir, að oss skorti efni, nema vjer
nytum stuðnings og velvilja Alþingis.
Fyrir því leyfum vjer oss virðingarfylst að fara þess á leit. aö hið háa
Alþingi veiti oss 2000—3000 króna
styrk á fjáraukalögunum 1923. til að
standast þennan kostnað, og teljum
vjer mjög sanngjarnt og vel til falliö.
að allar landsins konur finni og sjái.
að hið háa Alþingi taki ekki síður tillit til þeirra með ofurlitlum fjárútlátum við þeirra fyrstu sameiginlegu
heimsókn til liöfuöstaðarins en til
móttöku útlendinga eða ferðastvrks til

fjölda íslenskra manna til útlanda í
meira eða minna ákveðnum erindum.“
BoðsbrjefiS fylgir með, en jeg skal
ekki þreyta háttv. deild á því að le.sa það
upp. En jeg skal bæta viu nokkrum
punktum, sem jeg hefi fengið frá formanni fjelagsins, frú Bríetu Bjarnhjeðinsdóttur. Meiningin er, aö í sambandi
við fundinn verði sýning á ým.sum nýtísku heimilisáhöldum, rafmagns- og gas; 'iöldum o. fl. Enn fremur nýtísku saumaog prjónavjelum. Húsmæðrafjelög annara
landa stofna iðulega til svona funda, og
því mun Kvenrjettindafjelagiö hafa tekið
þetta mál að sjer. Það væri gott, ef A!þingi gæti sint þessu máli eitthvað, því
að þaö er ljóst, að töluverður kostnaður
fylgir fundaliöldum þessum. AS vísu
hafa konur þær, er boða til þessa fundar, reynt að fá ókeypis far fyrir gesti
sína, sem sjóveg koma á fundinn, en jeg
veit ekki, hvaöa árangur það hefir borið.
Fjelagið hefir leigt 3 stofur í Iðnskólanum, bæði til sameiginlegra fundarhalda.
fyrirlestra og til væntanlegrar skýringar.
Það er gott mál og þarft aö auka kynningu
kvenna um land alt. og væri vel farið. að
hið háa Alþingi vildi veita þó ekki væri
nema helminginn af þeirri upphæð, sem
fjelagsstjórnin fer fram á.
Það má búast viö, að þátttaka veröi
mikil. Xokkrar sýslur hafa þegar sent
skýrslu um þátttöku sína. Skal jeg levfa
mjer að lesa upp skýrslu, sem jeg hefi
fengið um það. hve margar koma sjóleiðina:
Ur Eyjafjarðarsýslu ............... 4.
— Skagafjarðarsýslu ............. 4.
— Austur-IIúnavatnssýslu ... 10.
— Strandasýslu ...................... 3.
— Isafjarðarsýslu ................. 6.
— Snæfellsnessýslu ................. 5,
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Ur Suður-Múlasvslu ............... 2,
— Suður-Þingeyjarsýslu ....... 6.
Auk þess koma 12 úr Vestur-Húnavatnssýslu, landveg, og svo úr Mýra- og Borgarfjarðarsýslum, Arnes- og Rangárvallasýslum og Gullbringu- og Kjósarsýslu, en
óvíst er um, hve margar þær verða.
Máli þessu hefir verið hreyft í hv. Nd„
og var þar flm. þess hv. 1. þm. Keykv.
(JakM). Má segja, að það hafi fengið
þar sæmilegar undirtektir, því að það
fjell þar með eins atkvæðis mun. En jeg
vænti þess fastlega, að þessi hv. deild taki
því betur og þessi litla fjárupphæð verði
samþykt hjer.

Sigurður Jónsson: Það bregður nú
svo við, að jeg á, aldrei þessu vant, eina
brtt. á þskj. 577 til hækkunar á fjáraukalögunum. Hún er um að veita 300 kr.
stvrk á yfirstandandi ári til dragferju á
Skjálfandafljóti. Nú eru í fjárlögum 3
dragferjur styrktar á stærstu fljótunum,
Skjálfanda, Hjeraðsvötnum og Lagarfljóti. Þessi ferja á Skjálfanda var bygð
síðastliðið vor, og reynslan liefir sýnt, að
síðastliðið sumar var hún mikið notuð.
Ferðamenn milli Húsavíkur og Akureyrar fóru að nota þessa nýju leið, og svo
tóku menn vestan fljótsins sig til og
ruddu ósljetta móa, svo að þetta má nú
heita sæmilega akfær vegur og er mikið
notaður. Þessi leið. milli Akurevrar og
Húsavíkur, liggur eftir nær því misliæðalausu láglendi, eftir allþjettri bygð, og
sparar mikinn krók gagnvart eldri ferðamannalínunni, sem lá vfir Fljótsheiði.
Þessi leið er því fljótfarnari og óörðugri
og þolanlega hjólfær alla leið inn undir
Vaðlaheiði. Upphæð' þessi, sem jeg fer
fram á, er jöfn þeim, sem veittar eru til
hinna ferjanna. 011 sanngirni mælir með
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

þessu, og vænti jeg því, að háttv. deild
samþykki þessa brtt.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg á hjer
brtt., sem jeg vil víkja lítið eitt að. Fyrst
er III. till. á þskj. 556, um að veita yfirlækninum á Vífilsstöðum 2000 kr. stvrk
til þess að sækja fund berklalækna í
Kristjaníu. Styrkur þessi fjell í Nd., en
jeg hefi tekið hann upp hjer, því að mjer
er það ljóst, að þetta er þýðingarmikið
mál. Við höfum nýlega samið berklavamalög og framkvæmd þeirra kostar okkur
um 80—90 þús. kr. árlega, og svo bætist
eitthvað við sökum breytinga, sem samþyktar voru nú á þessu þingi. Þessi fundur á að ræða um alt hið nýjasta í lögg.jöf
og heilbrigðismálum viðvíkjandi þessu
heimsböli, og það er nauðsynlegt að gefa
þessum lækni kost á að fylgjast með í öllu,
sem fram fer á þessu sviði. Jeg hefi átt
tal um þetta við Sigurð Magnússon. Hann
hefir nú í 3 ár kent við háskólann fyrir
ekki neitt, sem honum ber engin skylda
til. Ilann hefir leyft mjer að liafa eftir
sjer, að hann fjelli frá kröfu um kenslulaun fvrir þessi ár, og mun það nema um
1800 kr. alls, ef þessi styrkveiting næði
fram að ganga.
Viðvíkjandi bílastyrknum, þá hefi jeg
leyft mjer að fara fram á, að hann vrði
hækkaður um 1000 kr.
Um athugasemdina, sem háttv. frsm.
(EA) kom með, hvernig verja ætti styrk
þessurn, get jeg verið sammála, því að
það er alveg rjett, að honum skuli verja
til liinna raunverulegu þarfa fólksins, bæði
til vöruflutninga og nauðsynlegra verkafólksflutninga, en ekki til skemtiferða.
Þá mintist háttv.-frsm. (EÁ) á, að n?* idin liefði ekki sjeð sjer fært að fara hærra
með styrk þennan en upp í 2000 kr„ og
91
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honum ætti aS dreifa yfir þann tíma, sem
ferðirnar stæðu mestar yfir. En mjer
finst, að stjórnin ætti að geta haft eftirlit
með þessu.
Þá á jeg einnig brtt. á þskj. 556. um
2500 kr. til að reisa unglingaskóla í Vík
í Mýrdal. Jeg hefi flutt till. þessa áður,
og var hún þá feld með eins atkvæðis mun.
En jeg verð að taka hana upp aftur, af
því að mikil nauðsyn er á, að skóli þessi
verði bygður. Hann hefir starfað nú undanfarið um nokkurt skeið og náð vel tilgangi sínuin, en nú liggur ekkert annað
fyrir dyrum en að skólalialdið leggist niður, ef ekki verður bygt, því að undanfarið
hefir skóli þessi verið í barnaskólahúsinn
En fólki hefir fjölgað svo í kauptúninu.
að ekki veitir af barnaskólanum fyrir börn
kauptúnsins.
Jeg vænti þess fastlega, að þeir háttv.
deildarmenn, sem greitt hafa atkvæði með
miklum fjárveitingum til alþýðuskóla annarsstaðar á landinu, greiði einnig atkvæði
með þessari litlu stvrkveitingu.
Þá á jeg einnig XII. brtti á áðurnefndu
þskj., um 300 kr. til Elísabetar Jónsdóttur, ekkju Pjeturs Guðmundssonar kennara
á Eyrarbakka. Jeg hefi borið tillögu þessa
fram eftir beiðni þingmanna Árnesinga.
Konan, sem hjer er um að tala, er ekkja
fátæks manns, sem búinn var að kenna
bart nær 30 ár og lætur nú eftir sig
ekkju með fjórum börnum. En þannig
stendur á, að kona þessi getur ekki fengið
nú í ár styrk úr lífeyrissjóði barnakennara og ekkna þeirra, en fær það strax er
þetta ár er liðið, eftir þeim lögum, sem
nú hafa verið afgreidd frá þinginu. Er því
ekki nema um eitt ár að ræða. Jeg vænti
því fastlega, að háttv. deild samþykki
þessa brtt.

J

Jónas Jónsson: Jeg á hjer nokkrar
brtt. Er þá fyrst II. brtt. á þskj. 556, um
að fjárveiting til Kristjáns Jónassonar í
Borgamesi falli niður. Þetta er ekki mikil
upphæð, en hefir þó þvælst fvrir þinginu í vetur. Maður þessi er, eins og hv.
deildarmönnum er kunnugt, gestgjafi í
Borgarnesi, og gerir skaðabótakröfur til
þingsins fyrir að hafa hýst taugaveikissjúkling árið 1921. Telur Kristján þessi,
að sjúkiingur þessi hafi bakað sjer sóttkvíun um tíma og töluvert fjártjón. Ut
af þessu hafa nokkrir menn í Mýrasýslu
horið fram ósk um nokkurskonar aukasjúkraskýli hjá Kristjáni þessum, og bera
það jafnframt fram, að hvergi sje hægt
að fá gistingu fyrir veika menn í Borgarnesi, nema lijá gestgjafa þessum. En þetta
er ekki rjett, eftir því, sem einn háttv.
deildarmaður, sem nrjög er kunnugur
þessu máli. hefir skýrt mjer frá. Það
mætti því æra óstöðugan, ef ganga ætti
inn á þá braut að bæta öllum þann skaða.
er þeir biðu af sóttvarnarráðstöfunum, og
ef fara á að bæta einum upp slíkt tjón,
þá mætti búast við fleirum á eftir. Jeg lít
því svo á. að rjett sje að fella styrk þennan niður.
Þá vil jeg aðeins minnast á styrkinn til
bílaferðanna austur. Jeg lít svo á, að hann
sje nauðsynlegur, því það er hagur fyrir
alla, sem ferðast meö bílum, er fara þessa
leið, að taxtinn sje sem lægstur í bílum með
föstum áætlunum. því að þá má búast við.
að öll s;eti lækki. Þannig liefir uppfynding
mannsins í Ilafnarfirði, sem nefnd hefir
verið lijer áður, sett niður hvert bílsæti
inilli Ilafnarfjarðar og Reykjavíkur úr
kr. 2.50 niður í I kr. Ilefir Revkjavík því,
og þau hjeruð, sem hjer eru nærlendis.
án efa sparað við það nokkra tugi þús-
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unda. Jeg hygg því, að þó að styrkur
þessi væri hækkaður um 1000 kr., þá
myndi það margborga sig fyrir almenning
í lækkuðum fargjöldum.
Þá á jeg lítilsháttar brtt., um 500 kr.
styrk til Hjálmars Lárussonar hins oddhaga. Maður þessi er mörgum kunnur fyrir hagleik sinn, og þarf því ekki að fara
mörgum orðum um styrkbeiðni þessa.
Hann er einnig fátækur barnamaður, náfrændi Bólu-Hjálmars og sagður líkur
honum að mörgu levti. Ætti það út af fyrir sig ekki að spilla fyrir styrkveitingu
þessari. En sjerstaklega vil jeg taka það
fram, að hann fjekk ekkert af styrk þeirn.
sem ætlaður er skáldum og listamönnum,
og fyrir því hefi jeg borið fram brtt.
þessa.
Þá hefi jeg eftir beiðni Austfirðinga
borið fram brtt. um fjárveitingu til
tveggja símalína, frá Seyðisfirði til LoSmundarfjarðar og frá Egilsstöðum að
Brekku í Fljótsdal.
Um fjárveitingu til þessara símalína má
segja það, að þeim er meira í hóf stilt en
með fjárveitingar til annara lína. ÞaS
mun nú þykja undarlegt samræmi í því,
að jeg skuli bera fram símalínur þessar,
þar sem jeg, sem fjárveitinganefndarmaður, hefi lagt til, að allar símalagningar
næsta ár yrðu feldar niður. En því er þar
til að svara, að háttv. þingdeild hefir litið
öðruvísi á málið og slegið því föstu, að
spara ekkert í þessum efnum. Er því ekkert undarlegt. þó að jeg beri fram þær
símalínur, sem miklu eru nauðsvnlegri
en margar þeirra, sem búið er að samþykkja, eins og t. d. línan frá Stykkishólmi til Grundarfjarðar. En símalínan til
Brekku verður án efa að teljast ein af
þeim nauðsynlegustu línum, sem þarf að
leggja, því þarna er allfjölment hjerað.

sem á mjög langt til síma, auk þess, sem
þarna er læknissetur og sækja verður
lækni þangað langar leiðir að. Er því
með öllu ómögulegt fyrir þá, sem greitt
hafa atkvæði með símalínum annarsstaðar,
að vera á móti línu þessari.
Um Loðmundarfjarðarlínuna er það að
segja, að hún er vitanlega mjög nauðsynleg, en þó tel jeg, að hún eigi samt að.
koma síðar en Brekkulínan. Þarna er þó
afarafskekt hjerað, en fámennara en hitt,
sem á að njóta Brekkulínunnar.
Þá hefir það verið haft á orði, að línur
þessar yrðu svo dýrar, af því að efnið í
þær þyrfti að flvtja að .vetrinum. En
þessu mótmæli jeg algerlega. Því að efnið
í Brekkusímann má flytja eftir Fagradalsbrautinni og svo eftir Lagarfljóti á ísum.
Þó nú að línur þessar verði samþyktar, þá
vrði það máske dauður bókstafur fyrst
um sinn. En þá væri fengin viðurkenning
fyrir því, að þær ættu ekki að koma seinna
en t. d. línurnar í Skagafjaröar- og Snæfellsnessýslum.

Björn Kristjánsson: Jeg á hjer brtt. á
þskj. 545, sem jeg vil fara um nokkrum
orðum.
I bvrjun þingsins sendi hreppsnefndin
í Gerðahreppi í Gullbringusýslu beiðni til
Alþingis um að veita hreppnum lán, alt
að 40 þús. krónum, til langs tíma, til þess
að komast úr þeim skuldavandræðum, sem
hann er kominn í. Beiðni þessari fylgdi
ábyrgð sýslunefndar fyrir alt að 20 þús.
kr. Fjvn. Xd. batt sig því við að veita
hreppnum af þörfum hans 20 þús. kr., eða
helminginn. En þörfin var brýn og hjálpin þurfti að koma fljótt. Líka af því, að
af stjórnarinnar hálfu voru engin fjáraukalög lögð fyrir þingið, fyr en svo seint.
91*
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Lenti fjárveiting þessi því í fjárlögunum.
Xú er engin önnur leið til, ef hjálpa á
hreppnum iit úr vandræöum sínum, en að
veita honum upp á ábyrgð sýslunnar í
viðbót 20 þús. króna lán, sem útboigist á
þessu ári. Sýslunefndin hefir nú á yfirstandandi sýslufundi tekið málið til nýrrar vfirvegunar og komist að raun um, að
hreppurinn komist ekki af með minna en
alt að 40 þús. kr. lán, og gengið í ábyrgðina fvrir þeirri upphæð. Sjálf getur sýslan ekki neitt lagt af mörkum, vegna
skulda til vegagerða, sem voru alveg óhjákvæmilegar, þar sem þingiö hefir ekki síðan fyrir stríöið sjeð fyrir neinum samgöngum á sjó í sunnanveröum Faxaflóa.
Eins og tillagan ber með sjer, er upphæðin ekkert fastákveöin, og liefir stjórnin
því fult svigrúm til að ákveða upphæðina.
eftir að hún hefir fengið ítrustu upplýsingar, enda er fjárveitingin öll aöeins
heimild, en slík lán, samkvæmt eðli sínu,
hljóta að ganga fyrir öllum lánum.
Astandinu í þessum hrepþi er lýst á
þessa leið:
Aö fiskað hafi verið í landhelgi með
„Snurrevaad“, svo að telja mætti, að þar
væri orðinn eyðisjór af fiski, og í öðru lagi,
þó hafi hreppurinn orðið aö leggja mjög
mikið fje fram til viöhalds vegum í hreppnum. og undir þeirri byrði hafi hann varla
getað risið. Þá hafi og jafnframt veríð Iagöar niöur allar samgöngur á sjó þangað suður eftir, svo að hreppurinn hafi jafnframt
orðiö að sjá fyrir þeim. Einnig hafi garð
vrkja ríkissjóðs valdið töluvert miklu
tjóni, því aö miklu meira land hafi verið
skorið upp en þörf varð á til nota. Ilaföi
það því þær afleiðingar, aö fleiri jarðirstórskemdust af sandfoki og uppblæstri. Þá er
síðast en ekki síst, aö sveitarþyngsii sjeu afarmikil; þannig sjeu í hreppnum heimilis-

fastir 97 vinnandi menn 16—60 ára, 74
gamalmenni vfir 60 ára aldur, 204 böm
innan 16 ára og um 100 konur og stúlkur
16—60 ára. A fátækraframfæri eru 55
börn og 21 þurfamaður eldri. Sumt af
fólki þessu er að nokkru leyti á sveitarframfæri, en þó flest að öllu leyti. Það
má telja líklegt, að lireppnum yrði bjargað, ef bann fengi nægilega stórt lán. En
annars má búast við, að betur stæðu
mennirnir flýi bygðarlagið, og þá verður breppurinn alveg ósjálfbjarga. I þessu
liggur aöalhættan, og því ríður á, aö
breppurinn fái nógu stórt lán, og þaö
sem allra fyrst. Jeg vona nú, að liáttv.
deildarmenn átti sig á því, aö það er
aldrei nauðsyn, að níkissjóður hjálpi, ef
það er ekki undir svona kringumstæðum.
Þá á jeg enn þá eina brtt., á þskj. 544,
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að
endurgreiða hlutafjelögunum A’íði og Ymi
í Ilafnarfirði tekjuskatt frá 1920, af
tekjum þeirra 1918. Eftir skattalögunum frá 1917 og dýrtíðar- og gróðaskattslögunum frá 1918 átti aö krefjast skatts
aðeins af tekjum áranna 1918 og 1919, er
greiöast skvldi 1920 og 1921. Aö því
búnu voiu lögin feld úr gildi. Fvrra
árið (fyrir 1918) komu þau ekki til framkvæmda að því er fiskiveiðafjelög snertir, nema í einum kaupstað á landinu,
Hafnarfirði, og Urðu aðeins þessi fjelög
þar að boiga þennan skatt. En árið eftir
voru þau framkvæmd um land alt. Hverju
það var að kenna, að lögin voru ekki
framkvæmd fyrra árið nema í þessum
cina kaupstað. vil jeg ekki eyða orðum
að. Hitt er augljóst, að þessi tvö
fjelög voru látin greiöa skattinn á
öllu landinu, og sjá allir, bversu ranglátt þaö er. Það er svo ranglátt, að það
er brein vanvirða fyrir þing og stjórn
að bæta ekki þessum fjelögum misrjettið
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að fullu og orðalaust. Til frekari skýringar vil jeg taka það fram, að lijer í
Reykjavík voru 12 fiskifjelög, sem áttu
samtais 9 botnvörpuskip, og greiddu fjelögin ekki neinn tekjuskatt, sem skipin
áttu og gerðu þau út. Þannig átti eitt
fjelagið þrjú botnvörpuskip, sem engan
skatt þurftu aö greiða. En tvö af þessum
fiskifjelögum, sem ekkert skip áttu þá,
greiddu skatt, af því að þau ráku aðeins
verslun með fisk, keyptu og seldu fisk.
Á síðasta þingi sóttu þessi fjelög um
endurgreiðslu á þessum skatti, eftir langvint þref við stjórnina um málið, en því
var þar ekki sint. Nú vilja fjelögin vinna til
þess að tapa meiru en þriðjungnum af
þessum skatti, auk vaxtataps í 2 ár, ef
endir gæti meö því móti bundist á málið.
Að öðrum kosti eru fjelögin staðráðin í
því að leita aöstoðar dómstólanna og
krefjast allrar upphæðarinnar með vöxtum, og það því fremur, sem skattur annars fjelagsins, þess, sem meira greiddi,
var beint skakt útreiknaður, fjelaginu í
óhag. Jeg vænti þess nú, að hin háttv.
deild sýni það með atkvæðagreiðslu sinni
í dag um þetta mál, að hún vilji sýna
fjelögum þessum fulla sanngirni, og liún
vilji, að allir sjeu jafnir fyrir lögunum.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg á
hjer enga brtt. sjálfur, en ætla þó að fara
nokkrum orðum um sumar þær brtt., er
hjer liggja fyrir. Er þá fyrst sú, sem
síðast var talað um. Það er alveg rjett
hjá háttv. flm. (BK), að árið 1920 var
þessi tekjuskattur hvergi innheimtur af
hlutafjelögum, nema í Hafnarfirði, en af
hvaða ástæðum, veit, jeg ekki glögglega.
En víst er það, að báðir fyrv. fjármálaráðherrar (MG og MagnJ) hafa neitað að
endurgreiða skatt þennan. En þótt ekki
sje hjer um neina lagakröfu að ræða virð-

ist mjer vera sanngjarnt að endurgreiða
þennan skatt, úr því hann hefir verið
látinn óinnheimtur alstaðar annarsstaðar.
Þá er lánið til Gerðahrepps. Það er rjett
hjá háttv. þm., að hefði fjáraukalagafrv.
fyrir yfirstandandi ár verið lagt fyrir
þingið í þingbyrjun, þá hefði lán þetta
eingöngu átt að takast upp í það. En
verði það nú líka samþykt í fjáraukalögunum, þá lít jeg svo á, að þær 20 þús.
kr., sem í fjárlögunum standa, eigi að
falla burt þar, því að búast má við. að
hreppurinn geti seint, og jafnvel-aldrei,
endurgreitt þessar 20 þús. kr., sem hjer er
um að ræða, og því síður ef bætt yrði við
öðrum 20 þús. En jeg skal viðurkenna
það, að óumflýjanlegt er að styrkja hrepp
þennan, eins og nú standa sakir.
Þá er það ein brtt. á þskj. 556, um
styrk til bílferða. Mjer heyrðist á háttv.
2. þm. Rang. (GGuðf), að hann ætlaðist
til, að styrkurinn til þessara bílferða yrði
veittur í því skyni, að fólki yrði ódýrara
að ferðast hjeðan úr Reykjavík og austur
yfir fjall. En jeg hefi hjer ítarlegt brjef
frá vegamálastjóra um þetta, þar sem
hann tekur það fram, að hann sje því
meðmæltur, að bílferðir austur sjeu styrktar, en ekki til mannflutninga, lieldur vöruflutninga, því hann álíti, að ekki sje þörf
á að styrkja bílferðir til mannflutninga.
Hins vegar verð jeg að álíta, eftir athugasemdinni við liðinn, að stjórnin hafi nokkuð frjálsar hendur til þess að gera það,
sem hún álítur heppilegast í þessum efnum, og styrkja bæði mannflutninga og
vöruflutningaferðir austur. Jeg tók þetta
fram, af því mjer skildist á háttv. 2. þm.
Rang. (GGuðf), að hann hafi aðallega
eða jafnvel eingöngu átt við mannflutningabílferðir.
Á þskj. 577 á hv. 2. landsk. þm. (SJ)
eina brtt., sem fer fram á mjög litla upp-
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hæð, og tel jeg sjálfsagt að samþykkja
hana, samræmisins vegna.
Þá á háttv. 5. landsk. þm. (JJ) á sama
þskj. 2 brtt. um, að lagðir veröi tveir
nýir símar. sem munu kosta samtals yfir
40 þús. kr. Jeg verð að segja. að jeg á
bágt með að tala á móti símalagningum,
en því er ekki að neita, að það kæmi undarlega út, ofan á alt saman, ef símar, sem
eru taldir miklu nauðsynlegri þó en þessir.
skuli ekki vera lagðir fyr en 1924, og þó
með skilyrði, en þessir 1923. Jeg er líka
hálfhræddur um, að fleiri muni þá á eftir
koma, bæði lijer og í háttv. Xd. Jeg ætla
mjer ekki að mæla beint á móti því, aö
þessir símar verði samþyktir, en jeg er
skvldugur að geta tveggja símskeyta. sein
jeg hefi meðtekið frá hlutaðeigandi sýslumanni, þar sem óskað er eftir síma frá
Egilsstöðum til Brekku í Fljótsdal. Hjer
liggja því fyrir bein tilmæli frá hlutaðeigandi hjeraði um, að sími veiði lagður.
En. sem sagt, skal jeg engan dóm á leggja.
hvað rjett sje að gera í þessu, en býst aöeins við, að ef þetta verður samþykt, þá
muni fleira svipað koma á eftir. Jeg finn
svo ekki ástæðu til að tala um fleiri liði.
og það, sem jeg hefi sagt. hafa aðeins verið
upplýsingar.

Forsætisráðherra (SE): Jeg sje hjer
eina brtt. á þskj. 556, frá háttv. 2. þm.
Kang. (GGuðf), um utanfararstyrk til
vfirlæknisins á Vífilsstöðum til að sækja
fund berklalækna í Kristjaníu. I sambandi
við þetta vildi jeg taka það fram, að
vegna margra umsókna um utanfaraistyrki, sem þingi og stjórn berast, hefir
komið fram till. í liáttv. Nd. um, að stjórninni yrði veitt 7500 kr. upphæð. til þess
að geta tekiö eitthvað af beiðnum þessum
til greina. Jeg gat þess í Xd , að jeg byggist við, að það myndu koma margar brtt.

um slíka styrki, sem og varð. Teldi jeg
heppilegia, ef háttv. fjvn. Ed. vildi koma
með einhverja slíka upphæð, sem stjórnin
mætti verja til slíkra hluta. Það er oft ilt.
að geta ekki orðið við beiönum um utanfararstyrki, því að margt af því er mj->g
gagnlegt. Jeg get t. d. nefnt, að okkut er
boöið að senda tnann á samkomu í Kaupmannahöfn út af áfengismálinu, en engar
slíkar beiðnir getuni við tekið til greina.
Það hafa borist ótal maigar umsóknir,
t. d. frá biskupi, til að sækja biskupaþing
í Xoregi, formanni vjelstjóraskólans, vitamálastjóranum, manni til að sækja náttúrufræðingafund etc., eitthvað um 12—15.
Vitanlega yrði aldrei liægt að taka þær
allar til greina, en aðeins þær allranauðsynlegustu. Ef stjórnin fær ekki upphæðina, þá er ekkert fyrir hana að gera annað
en neita öllum um alt.
Guðmundur Ólafsson: Það er nú eins
og fyrri daginn, að jeg á hjer enga brtt.,
en þó get jeg ekki stilt mig um að leggja
orð í belg lins og allir aðrir. Því er ekki
að neita, að það er hálfgert kapphlaup
hjá háttv. þm. um að koma með sem flestar brtt., enda erum við ekki nema 2, sem
erum án þess konar liluta. En þetta er
nú sjálfsagt til að sýna, hversu ónýtur
jeg er að betla fyrir mitt kjördæmi. Hv.
2. landsk. þm. (SJ) kemur þarna með
brtt. uni 300 kr. styrk til að halda dragferju á Skjálfandafljóti, þegar á fvrsta
ári eftir að dragferja er komin á það.
Jeg ætla svo sem ekki að faia að finna
að þessu; jeg býst við, að þess sje full
þörf, en líkt stendur á víöar. Það er dragferja á Blöndu, og þefir verið í nokkur
ár, sem hefir ekki fengið neinn styrk úr
ríkissjóði, en þetta er til að sýna. hvað
menn fara misjafnlega fljótt á stað með
fjárbeiðnir fyrir sitt hjerað. Jeg vildi
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bara láta háttv. þm. vita, að ef þetta
verður samþykt, þá kem jeg með till. um
styrk til dragferjulialds á Blöndu Að vísu
er brú á ánni, en bíín er rjett niður við
sjó, svo að fyrir marga er það stór krókur að nota liana, og þess vegna þótti mikil
nauðsyn á að hafa dragferju á ánni.
Jeg er ekki vanur að gera grein fyrir
atkvæði mínu fyr en að því kemur, en
út af ummælum háttv. 2. þm. G-K. (BK),
þá veit jeg, að það er að sumu levti sanngjarnt að gefa það eftir, að fjelögin Víðir
og Ymir í Hafnarfirði fái skattinn endurgreiddan, en að hafa þau orð um, að
það væri hrein og bein vanvirða fyrir
þingið, ef það samþykti það ekki, það
kann jeg ekki vel við. Jeg held nú, að það
sje meiri vanvirða að láta þá sleppa,
sem bar eftir lögunum að greiða skatt, því
að þetta sýnir aðeins hinar slælegu framkvæmdir á tekjuskattslögunum og eftírlitinu á þeim, og raunar þyngir það
ekkert á þessum 2 fjelögum, þótt önnur
fjelög liafi ranglega sloppið við skatt. Það
nær ekki nokkurri átt að tala í þessum
tón. Þessi fjelög hafa ekki borgað annað
en það, sem þeim bar að greiða lagalega.
(BK: Enginn ber á móti því). Nú, þá á
ekki að viðhafa þau orð, að það sje blátt
áfram vanvirða fyrir þingið, ef það endurgreiðir ekki skattinn. Því vil jeg mótmæla.
Hæstv. forsrh. (SE) er nú farinn út,
en út af því, sem hann sagði um brtt. liv.
2. þm. Rang. (GGuðf) um utanfararstyrk handa Vífilsstaðalækninum, þá finst
mjer næsta kynlegt, að stjórnin skuli ósk
eftir sjerstakri fjárupphæð, til þess að
geta látið sem allra flesta sigla. Mjer fínst
kveða við nokkuð annan tón lijá hæstv.
atvrh. (KIJ), er hann sagði að það væri
ekki nema dauður bókstafur að láta allar
þessar lánsheimildir standa í fjárlögunum.

Fjárlögin eru mun lakar úr garði gerð mi
en síðastliðið ár og fjárhagurinn horfi:
mun ver við; en þar fyrir virðast menn
ekki svo sjerlega einurðarlitlir við að
biðja um fje úr ríkissjóði; að minsta kosti
bera þessi fjáraukalög ekki vott um það.

Björn Kristjánsson: Aðeins örstuttt
athugasemd út af ræðu hæstv. atvrh.
(KIJ). Jeg er glaður yfir því, að hann
viðurkendi rjett Víðis og Ýmis á að
fá tekjuskattinn endurgreiddan, og tók
fram, að stjórnin hefði ekki haft heimild til að borga hann til baka. Skatturinn var löglega á lagður, en af því að
það hafði verið vanrækt að innheimta
hann annarsstaðar, var ekki rjettlátt að láta
hann koma sjerstaklega niður á þessum fjelögum. Af því nú að stjórnin liafðiekkivald
til að borga skattinn til baka, liafa fjelögin snúið sjer til þingsins, i þeirri von,
að það hljóti að sýna af sjer þá sanngirni, að endurgreiða þann part skattsins, sem farið er fram á. Hv. 1. þm.
Húnv. (GÓ) sagði, að það mætti ekki
kallast vanvirða fvrir þingið, þó að það
greiddi ekki skattinn til baka. En þessir
menn fá ekki rjett sinn, nema þingið hjálpi
þeim til að fá rjetting mála sinna.
Hæstv. atvrh. (KIJ) skýrði frá því,
að ekki væru tiltök að lána Gerðahreppi
meira en 20 þús. kr. En jeg er hræddur um, að það yrði ekki nóg, en á hinn
bóginn er þörfin brýn fyrir að fá eittlivert lán á þessu ári. Jeg skal ekki
segja, hversu mikið það ætti að vera,
en alt lánið þyrfti þó að vera 40 þús.
Það er þá á stjórnarinnar valdi að
skamta lánið, þótt till. sje samþykt, og
jeg treysti hæstv. atvrh. til að fá fullvissu um, hversu mikið lánið þyrfti að
vera í minsta lagi. Og ekki þarf að
gera ráð fyrir, að neitt tapist af láninu,
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þar sem sýslan ábyrgist lánið. En sú
sýsla liefir jafnan staðið í skilum með
sín lán og aldrei beðið um neina eftirgjöf.
Karl Einarsson: Jeg á tvær brtt. á
þskj. 556, IX. og XIV. lið. Með brtt. IX.
er farið fram á, að landið leggi til %
kostnaðar við byggingn bátabryggju í
Vestmannaeyjum. í hitt eð fyrra var
ákveðið að byggja þar nýja bátabryggju,
er kosta átti 36 þús. kr. eftir áætlunum,
sem bæjarstjórnin hafði fengið frá verkfræðingi. Nú er búið að byggja rúmlega
hálfa bryggjuna, og hefir það kostað
ea. 17500 kr.
Þótt hún komi nú að
nokkrum notum, þá þarf hún að lengjast
og fullgerast. Það sem farið er fram á,
eða 12000 kr., er aðeins það, sem venjulegt er að veita undir sömu kringumstæðum. Enda þótt þetta fje, ásamt því,
sem farið er fram á í hinni breytingartillögu minni, væri veitt, þá muini Vestmannaeyjar þola vel samanburð við
önnur hjeruð landsins, er um fjárveitingar þangað er að ræða og tekjur ríkissjúðs þaðan.
Um hinar fimm þúsundirnar er það
að segja, að það varð að breikka steinbrvggjuna á stóru svæði, og af því stafar sá viðbótarkostnaður. Það var gert
eftir fyrirsögn Monbergs, og var verkinu lokið á iy2 mánuði og ágætlega af
liendi leyst.
Þá er XIV. brtt., um styrk til björgunarfjelags Vestmannaeyinga, til að
standast kostnað við aðgerð á Þór að
-3 hlutum. Eins og menn muna, þá brotnaði þetta skip mjög mikið í óveðri hjer
í vetur 14. janúar. Slitnaði frá skipabryggju hjer og rak inn í Laugamesfjöru. Kostnaðurinn við aðgerðina verður mjög mikill. Eftir venjulegri reglu

á eigandi skipsins að borga % af öllu
því, sem er endurnýjað að öllu eða einhverju leyti. En reynslan sýnir, að þetta
reynist venj-ulega þý alls kostnaðar við
aðgerðina, og þar sem hann er áætlaður
alt að 90 þús. kr., þá ber fjelaginu að
greiða alt að 30 þús. kr.
Eins og hv. deildarmönnum er kunnugt, gengur Þór frá Vestmannaeyjum
nokkurn tíma á ári, og hefir bæjarsjóður
Vestmannaeyja ætíð lagt skipinu meira
fje en ríkissjóður yfir þann tíma, og
þar að auki greitt tekjuhalla af útgerðinni, sem eitt sinn nam um 40 þús.
kr., og greiddi þar að auki allan útgerðarkostnað árið 1920.
Aftur á móti hefir ríkissjóður greitt
allan kostnað af skipinu, þegar það
gegnir störfum fyrir önnur sveitarfjelög,
eins og t. d. síðastl. sumar.
ílingað til hefi jeg ekki mætt öðru
en vinsemd og hjálp af hendi þingmanna
í þessu máli, og vænti enn hins sama, og
vona því, að háttvirt deild samþykki
tillögu þessa.
Jeg vil minnast á eina brtt. á þskj.
556, um styrk til yfirlæknisins á Vífilsstöðuin til að sækja fund berk’lalækna,
2000 kr., frá hv. 2. þm. Rang. (GGuðf).
Jeg álít, að hv. Xd. hafi hvorki sýnt
framsýni nje fyrirhyggju í svo þýðingarmiklu máli. þegar hún feldi slíka till.,
og á sama fundi í þeirri hv. deild var
einnig felt að verja dálítilli upphæð til
að kaupa fyrir þvottatæki handa hælinu.
Menn verða að gæta að því, að hjer er
um afarmikilvæga stofnun að ræða, sem
líf og heilsa margra manna er undir
komin, og má því engan veginn horfa í
smáupphæðir, sem verja á til þess, að
hún megi koma að sem bestum notum.
Það er gefið, að yfirlæknirinn mun sjá
og heyra hið nýjásta, sem fram hefir
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komið viðvíkjandi lækningaaðferðum, og
jafnvel hveraig koma megi fyrir fjárhagshliðum berklavarnanna. Og þar sem
læknirinn er skýr og gætinn maður, mun
hann áreiðanlega einungis flytja hingað
heim það, sem rjettast er og sannast
í nýjungunum og má að sem besta gagni
verða hjer heima. Væri því fje áreiðanlega vel varið, sem gengi til kostnaðar
þessa ferðalags hans.
f fljótu bragði er vandamál að gera
upp á milli þeirra brtt., sem hjer liggja
fyrir. Allflestar eru þær brtt. sjálfsagðar, sem fara fram á fjárframlög. Spurningin er sú, hverju fresta megi. Hins
vegar finst mjer allar niðurskurðartill.
frekar til hins lakara.

Jón Magnússon: Jeg tek til máls af
því, að jeg hefi skrifað nafn mitt undir
eina brtt. ásamt hv. 6. landsk. þm. (IHB).
Fer hún fram á styrk til Kvenrjettindafjelags íslands, 1000 kr., til kostnaðar við kvennafund, sem fjelagið gengst
fyrir, að haldinn verði hjer í bænum
nú í sumar.
Styrrkur þessi á þó eiginlega ekki að
ganga til þessa fjelags, heldur til þess
að gerá konum utan af landi sem þægilegast fyrir að sækja fund þennan. Jeg
hefi nú að jafnaði verið fús til að styðja
konurnar í málaleitunum þeirra, hvort
sem um rjettindi eða smávægilega fjárstyrki hefir verið að ræða, og var mjer
því ljúft að fylgja þessari heiðni, semi
er mjög hógvær, eins og fjárbeiðnir
kvenna hafa að jafnaði verið, og því vel
forsvaranlegt að samþvkkja hana.
Jeg læt þetta nægja, enda hefir meðflm. minn, hv. 6. landsk. þm. (IHB),
gert ítarlega grein fvrir þessari brtt.,
sem jeg hefi engu við að bæta.
Alþt. 1923, B. (35. lög-gjafarþing).

Jeg ætla heldur ekki að fara neitt
út í brtt. hv. 2. þm. G.-K. (BK), að
endurborga 2 togarafjelögum skattgreiðslu. Aðeins vil jeg taka það fram
út af ummælum hæstv. atvrh. (KIJ), að
á þinginu í fyrra gerði þáv. fjrh. (MG)
nákvæmlega grein fyrir, hvernig í þessu
máli lá. Að vísu má segja, að eðlilegt
sje, að hæstv. atvrh. (KIJ) sje þessu máli
eigi svo kunnugur sem skyldi, en þar má
kynnast því til hlítar.
Jeg ætla ekki frekar að fara út í málið, en aðeins skal það tekið fram, að það
er að minni skoðun mikið sanngirnismál.

Prsm. (Einar Árnason): Það er best
að byrja á því, sem jeg gleymdi í framsöguræðu minni, að fjvn. tekur aftur
brtt. undir lið VIII á þskj. 556.
Jeg skal þá geta þess, að nefndin er
yfirleitt fremur andvíg þeim brtt., sem
hafa í för með sjer nokkur veruleg útgjöld fyrir ríkissjóð.
Þetta frv. er orðið svo fyrirferðarmikið, að nefndin sjer eigi fært að hækka
svo nokkru nemi þá útgjaldaliði, sem
fyrir eru, eða bæta nýjum inn, og í samræmi við þessa skoðun nefndarinnar eru
brtt. 'hennar sniðnar.
Þá er að minnast á einstakar brtt. í
þeirri röð, sem talað hefir verið fyrir þeim.
Meiri hluti nefndarinnar er fremur
hlyntur styrkveitingu til aðgerðar á
bryggjunni í Stykkishóbni. Er þar um
mannvirki að ræða, sem er í hættu statt
og nauðsyn er að bjarga frá algerðri
eyðileggingu.
Þá er brtt. um styrkveitingu til Kverrjettindafjelags íslands. Jeg fyrir mitt
leyti er ekki svo fróður um kvenfjelög
yfirleitt, að jeg geti gert mjer fulla
grein fyrir muninum á hinum ýmsu
92

1459

Lagafrumvörp aamþykt.
Fjáraukalög 1923 (2. amr. í Ed.).

kvenfjelög'um. En það hefir mjer skilist,
að þetta fjelag hafi upphaflega verið
stofnað í ,.pólitiskum“ tilgangi, með það
fyrir augum að ná jafnrjetti við karlmenn. Jeg lít nú svo á, að þessu marki sje
náð, en vel getur verið, að fjelagið
hafi síðan skift um hlutverk. En af
ókunnugleika á því, hvaða stefnu eða
starfssvið fjelagið hefir nú, getur meiri
hluti nefndarinnar ekki mælt með þessari hrtt.
Nefndin er meðmælt breytingartillögu
hv. 2. landsk. þm. (S-J) um styrk til
dragferju á Skjálfandafljóti. Er þessi
veiting í samræmi við það, sem þegaf
er komið inn í næsta árs fjárlagafrv.,
og enn fremur við það, sem veitt hefir
verið til samskonar fyrirtækja, eins og
hv. flm. (SJ) tók fram.
Þá eru brtt. hv. 2. þm. Rang. (GGuðf).
Hin fyrsta þeirra er um utanfararstyrk
læknisins á Vífilsstöðum. Fyrir þinginu
hefir legið fjöldi beiðna um utanfararstyrki til að sækja allskonar fundi, sagnfræðingafund, náttúrufræðingafund, biskupafund o. s. frv. Enn fremur þessi beiðnv
nefnds læknis til að sækja berklalæknafund. Nefndin hefir ekki sjeð sjer fært að
gera upp á milli þessara styrkbeiðna, og
hefir því engar till. gert í þessu efni. En
hún hefir látið í ljós við hæstv. stjórn, að
ef hún vildi bera fram till. um að veita
eina upphæð í þessu skyni, þá skyldi hún
(nefndin) taka hana til athugunar. En
slík till. hefir ekki komið fram, og lætur
nefndin hv. deild því sjálfráða, hvort hún
vill veita þennan styrk, en hefir sjálf
óbundnar hendur við atkvgr.
Út af ummælum hæstv. atvrh. (KIJ).
hvort styrknum til bifreiðaferSa hjei
austur yfir fjall skuli variS til vöru- eða
mannflutninga, skal jeg taka það fram,
að nefndin álítur, að það sje samningsmál
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milli stjórnarinnar og viðkomandi sýslufjelaga, og vill því ekki setja neinar reglur um þetta atriði.
Þá er enn stvrkbeiðni
til unglineraskóla
•
° í Vík. Menn muna, að samskonar till var
á ferðinni við umr. fjárlaganna. Nefndin
er enn, eins og þá, á móti þessari brtt.,
mikið vegna þess, aS henni er ljóst, að
samþykt hennar muni draga alvarlegan
dilk á eftir sjer. Margir skólar munu á
eftir koma, sem ekki mundi hægt aS neita
um samskonar styrk með neinruu rjetti.
Þá er enn brtt. frá sama háttv þm.
(GGuSf), um að veita Elísabetu Jónsdóttur. ekkju Pjeturs GuSmundssonar kennara
á Eyrarbakka, 300 kr. Meiri hluti nefndarinnar er þessari till. hlyntur, en vill hins
vegar láta það koma skýrt fram, að þessi
fjárveiting sje aðeins í eitt skifti fyrir öll.
Þá kem jeg að brtt. hv. 5. landsk. þm.
(JJ), um að styrkur til Kristjáns Jónassonar í Borgarnesi sje feldur niður. Þetta
mál er gamall kunningi, og eru báðar fjvn.
þingsins löngu orðnar þreyttar á því. Þær
hafa altaf verið þessum stvrk mótfallnar,
en málið hefir hins Vegar verið sótt af
svo miklu kappi í Nd., að nefndin hefir
ekki viljað skifta sjer af málinu lengur, en
greiða mun hún atkvæði með þessari tillögu.
Nefndin er meðmælt 500 kr. styrk til
Hjálmars Lárussonar liins oddhaga.
Þá kemur að tveim brtt. sama hv. þm.
(JJ), á þskj. 577, um símalagningar á
Austurlandi. Er hjer farið fram á allstóra
upphæð, og komu þessar brtt. mjer í raun
og veru á óvart, og sjer meiri hluti nefndarinnar sjer ekki fært að leggja þeim liðsvrði, þar eð hann lítur svo á, að lítt hugsanlegt sje, að þessir símar verði lagðir.
þó að till. væru samþvktar, vegna þess
að enginn undirbúningur hefir verið gerður um flutning á efni, sem er allerfiður á
þeim slóðum.
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Enn freniur skal jeg geta þess, að veröi fyrra, er það var rætt í háttv. Nd. allítarþessar brtt. samþyktar, þá mun jeg við 3. lega. Hjer er ekki um það að ræða, að
umr. bera fram brtt. um, að sími verði tekjuskattur liafi verið lagður á ólöglega,
lagður frá Akureyri inn Eyjafjörð og og byggja fjelögin ekki kröfu sína á því,
jafnframt um Oxnadal og Hörgárdal. Fæ enda þyrftu þau þá ekki að fara þessa
jeg ekki annað sjeð en að þessir símar eigi leið, heldur dómstólaleiðina. Þaö, sem ber
ekki síður rjett á sjer en þeir, er brtt. á milli, er, að aðrir skattgreiðendur hafi
fjallar um, enda eru þeir allir ákveðnir
komist ljettara út af því að greiða skatt
lögum nr. 52 frá 1919.
þennan, eða rjettara sagt, að önnur aðferð
Þá eru tvær brtt. frá háttv. 2. þm. hafi verið notuð við álagningu skattsins
G.-K. (BK). Sú fyrri er um 20000 kr. annarsstaðar á landinu. Það er því ekki
lánveitingarheimild handa Gerðahreppi. allskostar rjett hjá háttv. flm. þessarar
Samskonar upphæð er þegar komin inn í brtt. (BK), að önnur togarafjelög hafi
fjárlagafrv. fyrir árið 1924, en hjer er sloppið við skatt, heldur hafa hluthafarnir
farið fram á jafnmikið á yfirstandandi ári. borgað skattinn hver í sínu lagi, eftir að
Nefndin liefir ekki gert neinar till. í ágóða var skift. Þetta mun hið rjetta í
þessu efni; vill láta stjórnina hafa óbundn- málinu og í samræmi við það, sem uppar hendur. Skildist mjer og á hæstv. atvrh. lýstist í háttv. Nd. í fyrra.
(KIJ), að engin vandræði myndu af því
Mætti það æra óstöðugan, ef gengið
hljótast, þó að heimildin væri aðeins í væri inn á þá braut, að gefa þeim eftir
fjárlögum næsta árs. Gæti það orðið af tekjuskatti, sem þættust hafa orðið illa
hreppnum að gagni þegar á þessu ári. úti, þar sem vitanlegt er, að mismunandi
Ilitt skal jeg ekki leggja neinn dóm á, aðferðir hafa verið hafðar í hinum ýmsu
hvort náuðsyn beri til að veita stjórninni bæjarfjelögum, sýslum og hreppum við
40 þús. kr. lánsheimild til hrepps þessa, álagningu skattsins. Nefndin getur því
en nefndin telur óþarfa að fara hærra en ekki mælt með þessari brtt., en mun
greiða henni mótatkvæði.
upp í 20 þús. að svo stöddu.
Annars getur hver maður sjeð, að til
Þá er eftir að minnast á brtt. liáttv. þm.
lítils muni vera að veita þessum hreppi Vestm. (KE).
40 þús. kr. lán, því eins og hæstv. atvrh.
Það er svo með þær, að enda þótt þær
(KIJ) tók fram, eru engar líkur til, að megi teljast rjettmætar, þá verður nefndin
jafnlítill hreppur fái risiö undir svo hárri þó að halda við þá stefnu sína, að reyna
skuld.
að stemma stigu fyrir auknum fjárútlátEn verði þessi brtt. samþykt, þá vill um, og getur meiri hluti nefndarinnar því
nefndin þó láta þess getið, að hún lítur ekki aðhylst þær, hvorki till. um styrkinn
svo á, aö stjórnin sje samt sem áður ekki til bryggjubvgginganna nje hina, um styrkskyld að veita meira en brýn þörf krefur. inn til viðgerðar á björgunarskipinu Þór.
Þá er hin brtt. frá sama háttv. þm.
Jeg held, að það sje ekki fleira, sem jeg
(BK), um endurgreiðslu á tekjuskatti til hefi ástæðu til að minnast á.
tveggja hlutafjelaga, Víðis og Ýmis í
Ilafnarfirði. Jeg geri ráð fyrir, að öllum
Ingibjörg H. Bjamason: Það er aðháttv. þm. sje mál þetta kunnugt síðan í eins örlítil athugasemd. Hv. frsm. (EÁ)
92*
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gat þess í sambandi við brtt. mína, að
hann þekti ekki, á hvaða grundvelli Kvenrjettindafjelagið starfaði nú.
Jeg er samdóma háttv. frsm. (BÁ) um
það, að þar sem tilgangur fjelagsins
var áður pólitískur, þá hljóti sá grundvöllur nú aS vera fallinn, því eins og
kunnugt er, hafa konur hjer á landi fengið full pólitísk rjettindi. En jeg hjelt, að
það, sem jeg las hjer upp áðan í sambandi
við umsóknina, hefði fyllilega skýrt tilganginn, og að það hefði ekkert átt skylt
við stjómmál nje borið neinn pólitískan
lit. Það, sem liggur til grundvallar fvrir
beiðni þessari, eru nánari kynni kvenna
hver af annari og þeim staðháttum, sem
þær eiga við aS búa. Á því sviði ætti fundurinn aS geta orðið til góðs. Pundarefni,
eða dagskrá, er enn ekki svo tilbúið, að
lagt verði fram. En mjer er það þó aS
mestu kunnugt og get vel aðhvlst það.
Jeg vona, að allir hv. þdm. skilji, að það
eru aukin kynni, sem skapa fjelagsskap í
þessu strjálbvgða landi, og sjái þess vegna
þörfina á því, aS þessi fvrsti almenni
kvennafundur megi takast, og greiði þess
vegna till. atkv. sín.

Revnslan vill verSa sú, að þau hjeruð,
sem minst leggja til sjálf, en mest heimta,
bera mest úr býtum hjá háttv Alþingi.
Yestmannaeyingar hafa styrkt Þór mjög
vel. Enda er hann þeim mikið nauðsynjamál. Þeir liafa stundum orSið að senda
menn út til bjarga, í ófært veður. og orðið
fyrir því óláni að sjá hvorki bát nje menn
aftur. Þannig hafa 2 bátar farist við
björgun og 2 menn af þeim þriSja, síðan
jeg kom til Vestmannaevja. Og þetta getur altaf komið fvrir, því Vestmannaevingum er nauðsvnlegt að stunda sjóinn, og
það um hávetur. paS getur auðvitað komið fvrir, aS bátur farist, þó að Þór sje
viS Eyjarnar, en frá hinu er forðað, að
stofna fleiri bátum og mannslífum í hættu
við björgunartilraunir.
Það er því sjálfsagt að samþykkja þetta
atriði. Brvggjan gæti frekar beðið. Enda
hefir veriS tekið lán til hennar, fvrst úr
liafnarsjóSi, síðan í banka. En þó þetta
falli núna, þá verður því auðvitaS haldið fram af fulltrúa Vestmannaeyinga á
næsta þingi. Jeg fer ekki út í samanburð nú, en hann má gera síðar og sanna
með honum, aS ýmsar upphæðir eru veittar, sem eru hreinasta sóun á fje, samanborið við þetta nauðsynjamál.

Karl Einarsson: Hv. frsm. (EÁ) sagði,
að fjvn. hefði ekki sjeS sjer fært að mæla
með brtt. mínum, vegna þess að hún vildi
stemma stigu fyrir auknum útgjöldum.
Jeg ætla nú ekki að fara aS þreyta
háttv. deild á því að fara aS lesa upp
þau þrenn fjárlög, sem þingið er nú í
þann veginn að samþykkja, til þess að
sanna meS samanburði þeirra og till.
minna, að sá samanburður fjelli oklcj
Vestmannaeyingum í vil. í þessum 3 fjý.vlögum eru veittar um 10 milj. kr., og er
varla sennilegt, að allár þær upphæðir
sjeu þarfari en brtt. mínar.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg get verið þakklátur háttv. fjvn. fyrir þaS, að
hún hefir tekið vel í tvær brtt. mínar.
Jeg vona, að utanfararstyrkurinn til
læknisins á Vífilsstöðum fái góðan byr.
ViSvíkjandi því, sem talað hefir verið um
aðra utanfararstyrki, og því, að hæstv.
forsrh. (SE) óskaði eftir, aS stjórninni
væri heimiluð fjárhæð til skiftingar í
þessu skyni, þá verð jeg að segja það, aS
jeg tel þá stvrki ekki samanberandi við
þennan, því segja má, að þetta sje gert
vcgna lífs og heilsu landsmanna. En verði
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tekin upp fjárhæö í þessu skyni, þá skal
jeg ekki hafa á móti því, aö þessi upphæð falli saman við þaö, og má þá laga
það við 3. umr.
Viövíkjandi því, hvort heldur beri að
styrkja mannflutninga- eða vöruflutningabíla, þá álít jeg rjettast, að stjórnin ráði
fram úr því atriði. Máske væri rjett að
styrkja hvoratveggja.
Þá var því aðallega haldiö fram gegn
till. minni um unglingaskólann í Vík, að
þetta mundi draga dilk á eftir sjer. En jeg
álít nú, að Alþingi hafi þegar gengið spor
í þá átt á þessu þingi, þar sem það hefir
samþykt upphæð til alþýðuskóla, og hvort
skólinn heitir alþýðuskóli eða unglingaskóli, er naumast nokkurt atriði. En það
er mikil þörf á aö veita þessa upphæð.
Þá er nefndin hlynt því, að Elísabet
Jónsdóttir fái þennan 300 kr. styrk. Jeg
hefi nú talað við þm. Ámesinga um þetta,
og eru þeir samþykkir því, að þessi upphæð sje veitt einu sinni. Nái till. samþykki
nú, þá má bæta því við til 3. umr., að
þetta sje í eitt skifti fyrir öll.
ATKVGR.
1. gr., með þeirri breytingu, sem verður á tölunni við atkvgr. um aðrar gr frv..
samþ. meö 14 atkv.
Brtt. 556,1 1 (ný 2. gr.) samþ. með 12
shlj. atkv.
— 556,1 2 a samþ. með 11 shlj. atkv.
— 556,1 2 b samþ. með 8 shlj. atkv.
— 556,13 samþ. með 13 shlj. atkv.
— 556,11 samþ. með 8:6 atkv., aö viöhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GÓ. HSn, THB. JóhJóh, JM, JJ. SJ,
EÁ.
nei: KE, SE, SHK, BK. GGuðf, HSt.
Brtt. 556,111 1 samþ. með 9 : 3 atkv.
2. gr., svo breytt (verður 3. gr.), samþ.
með 14 atkv.

Brtt.
—
—
—

556,111 2 samþ. með 8:5 atkv.
577,1 samþ. með 14 atkv.
577,11 a feld með 8: 6 atkv.
577,11 b feld með 7 : 7 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: IHB, JóhJóh, JJ, KE, SE, SHK,
GGuöf.
nei: HSn, JM, SJ, BK, EÁ, GÓ, HSt.
Brtt. 556,IV 1 samþ. án atkvgr.
3. gr., svo breytt (verður 4. gr.), samþ.
með 14 atkv.
Brtt. 556,IV,2,1 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 556,IV,2,2 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 556,V feld með 8 :6 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GGuðf, JM, KE, SE, SHK, SJ.
nei: EÁ, GÓ, HSn, IHB, JóhJóh, JJ,
BK, HSt.
Greinin (verður 5. gr.) þar meö ákveðin.
Brtt. 556,VI samþ. með 8: 2 atkv.
— 556,VII samþ. meö 12 shlj. atkv.
-— 556,VIII tekin aftur.
4. gr., svo brevtt (verður 6. gr.), samþ.
með 14 atkv.
Brtt. 577,111 samþ. með 12 shlj. atkv.
— 556,IX (aðaltill.) feld með 8:5 atkv.
— 556,IX (varatill.) feld með 7:7 atkv.,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JJ, KE, SE, SJ, EÁ, GGuðf, HSt.
nei: GÓ, HSn, IHB, JóhJóh, JM, SHK,
BK.
Brtt. 556,X samþ. meö 9:1 atkv.
— 556,XI samþ. með 13 shlj. atkv.
5. gr.. svo breytt (verður 7. gr.), samþ.
meö 14 atkv.
Brtt. 556,XII samþ. meö 13 shlj. atkv.
6. gr., svo breytt (veröur 8. gr.), samþ.
með 13 shlj. atkv.
Brtt. 556.XIII samþ. með 8:6 atkv., að
viöhöfðu nafnakalli, og sögöu
já: IlSn, IHB, JóhJóh, JJ, SHK, SJ,
EÁ, GÓ.
nei: JM, KE, SE, BK, GGuðf, HSt,
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Brtt. 556,XIV feld með 9 :5 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GGuðf, JJ, KB, SE, SJ.
nei: GÓ, HSn, IHB, JóhJóh, JM, SHK,
BK, EÁ, HSt.
Brtt. 544 feld með 11 :3 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já : BK, JM, SHK.
nei: EÁ, GGuðf, GÓ, HSn, IHB, JóhJóh, JJ, KE, SE, SJ, HSt.
7. gr., svo breytt (verður 9. gr.), samþ.
með 13 shlj. atkv.
Brtt. 545 samþ. meS 9:3 atkv.
8. gr., svo breytt (verður 10. gr.) samþ.
með 14 atkv.
Brtt. 556,XV samþ. með 10:4 atkv., að
viðhöfSu nafnakalli, og sögðu
já: EÁ, GGuðf, HSn, IHB, JóhJóh.
JM, JJ, SE, SIIK, SJ.
nei: BK, GÓ, KE, HSt.
9. gr., svo brevtt (verður 11. gr.). samþ.
meS 12 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 58. fundi í Ed., miðvikudaginn 9.
maí, var frv. tekið til 3. umr. (A. 598.
606).
Afbrigði um brtt. 606, sem of seint var
ótbýtt, leyfð og samþ. í e. hlj.

Frsm. (Einar Árnason): Það eru aðeins örfáar brtt., sem nefndin gerir.
Það fyrsta, er nefndin leggur til að
breytt verði, er upphæðin til flóabátanna, Djópbátsins og Breiðafjarðarbátsins.
sem í frv. eru 10 þós. kr. til hvors. Nó
hefir nefndin fengið upplýsingar um
fjárhagsástæðorr þessara báta og fengið
vitneskju um það, að hagur Djópbátsjns sje mun betri, og 'leggur því til, að

stvrkurinn til hans sje færður niSur um
2000 kr. Auk þess vill nefndin setjaþaðskilyrði, að fjelögunum, sem eru mjög illa
stæð fjárhagslega, sjeu gefnar eftir upphæðir annarsstaðar frá, er nemi að minsta
kosti jafnmiklu.
•
Þá er uppbót til símafólksins breytt í
sama horf og fjárveitinganefnd Nd.
lagði til, en gekk ekki fram þar í deildinni. Það er og í samræmi við þá tillögu,
er nefndin gerði um þetta efni við fjárlagafrumvarpið og samþykt var hjer í
deildinni áðan. Það er um 9000 kr. lækkun frá því, sem í frv. stendur.
Þá álítur nefndin sanngjarnt, að Einari Jónssyni, kennara við stýrimannaskólann, verði bætt upp laun sín á þessu
ári, á sama hátt og gert er ráð fyrir,
að verði 1924.
Þá er 4. brtt., sem nefndin (hefir gert,
uppbót til Einars Sæmundsens s'kógarvarðar, 600 kr. Nefndinni fanst sanngjarnt að mæla með þessu, þar sem
skógarverðirnir á Vöglum og Hallormsstað hafa ókeypis bóstað. Er þetta í
samræmi við það, enda sanngjarnt, þar
sem hann verður að bóa við rándýra
húsaleigu hjer í Reykjavík.
Þá hefi jeg minst á brtt. nefndarinnar,
en um þær brtt., sem komið hafa frarn frá
einstökum hv. þm.. hefir nefndin ekki
tekið afstöðu; henni hefir ekki unnist
tími til þess, þar sem þeim var útbýtt
nó í fundarbyrjun. Býst jeg þó viö, að
nefndin sje samþykk 1. brtt., 300 kr.
styrk til dragferjuhalds á Blöndu, frá
hv. 1. þm. Húnv. (GÓ), en annars sýna
atkvæði hennar, hvernig hón lítur á
þessar brtt.

Karl Einarsson: -Teg skal ekki verða
langorður. Til þess að stytta mál mitt
sem mest, tek jeg aftur fyrri tillöguna
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undir tölul. V á þskj. 606. Ekki vegna
þess, að jeg álíti ósanngjamt, að ríkissjóður beri ys af kostnaði, sem þegar
er orðinn á bryggjusmíðinni, (heldur af
því, að fjárbagurinn er þröngur og varlega farandi í öllum fjárveitingum. Því
verður þetta að bíða betri tíma. Þá
er hin tillagan undir tölul. V. Björgunarfjelagið hefir ekki getað safnað í sjóð
og eftir óhappið með Þór í vetur bættist við nýr kostnaður. Það var nýbúið
aS gera við skipið áður en það brotnaði. Vænti jeg því, að háttv. deild sýni
fjelaginu þá velvild að veita því þessa
upphæ®.
Þá er tillagan um ábyrgðarheimildina.
Hún mælir með sjer sjálf, og skal ekki
um hana fjölyrt. Jeg skal svo ekki ræða
meira um mínar brtt.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg á eina
brtt. á þskj. 606, um ferðastyrk handa
sögukennaranutm við háskólann, til þess
að sækja sagnfræðingafund í Kristjaníu. Svo er mál með vexti, að tveimur
mönnum úr hverju landi á Norðurlöndum hefir verið skrifað, og skyldíu þeir
vera í stjórnamefnd fundarins og boða
hann. Hjer hefir próf. Páli Eggert Olasyni og dr. Jóni Þorkelssyni verið skrifað. Það hefir nú orðið að samkomidagi,
að dr. Páll færi, því að óviðkunnanlegt
væri, að hvorugur þeirra kæmi á fundinn. Jeg er nú á því, að það sje ekki
gerlegt að sinna ekki þessu boði, og því
hefi jeg borið fram þessa stvrkbeiðni og
vænti þess, að hv. deild samþykki hana,
þar sem hjer er að ræða um að koma f/am
fyrir landsins hönd. .Jeg bar hjer fram
við 2. umr. fjáraukalagafrv. svipaða
styrkbeiðni fyrir berklalækninn, til þess
að sækja fund til útlanda, og var hún
satmþykt.

Guðmundur Ólafsson: Jeg á hjer eina
brtt., um 300 kr. styrk til dragferjuhalds á Blöndu. Hún kemur deildarmönnum ekki á óvart, því að jeg gat
um það við 2. umr., að jeg mundi bera
hana fram. Hv. frsm. fjvn. (EÁ) hefir
nú lýst því yfir, að fjvn. væri samþykk
henni. Það er því ekki ástæða fyrir mig
að tala mikið um hana. Sumum hv. þm.
er kunnugt um, hvernig þetta vatnsfall
er. Vænti jeg þess, að þessi brtt. verði
samþykt, og ekki síður fyrir það, þó
Húnvetningar hafi í nokkur ár haldið
uppi dragferju án styrks úr ríkissjóði.
Jón Magnússon: Það hefði máske verið
heppilegra, að hæstv. forsrh. (SE) hefði
verið viðstaddur, en jeg býst að vísu
ekki við að segja neitt, sem andmæla
þurfi. Hv. fjvn. mun kunnug beiðni Jóns
Gáslasonar. En ástæðan til þess er sú,
að í fyrra haust var auglýtst laus dyravarðarstaðan við stjórnarráðið. Margir
sóttu um, en dregið var að veita fram
undir þing í fyrra. Gerði jeg það til
þess að ekkja Magnúsar Vigfússonar
gæti orðið sem lengst í 'húsinu. En um
það leyti setti jeg, með ráði skrifstofustjóra, þennan mann í stöðuna, en hann
var einn af umsækjendum. Jeg taldi
rjettara aö setja hann, vegna þess að
mjer þótti ástæða til þess, að það yrði
prófað, hvemig honum ljeti staðan, áður
en émbættið vrði veitt. En jeg sagði
honum. að ef hann reyndist vel, þá
mundi hann fá veitingu. Skildi hann
þetta og ljet sjer lynda. En er til kom
og maðurinn ætlaði að taka við stöðunni. sagði núverandi forsætisráðherra
honum það, að ekkert væri því til fyrirstöðu að vísu, að hann kæmist í stöðuna,
en hann fengi eigi að halda stöðunni
nema til haustsins. Þá yrði hún veitt
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öðrum. Þetta vora mikil vonbrigði fyrir
manninn og auðvitað sama sem að neita
honum um að taka við, því að auðvitað gat
•ekki komið til tals, að maðurinn tæki
við starfinu susmiarmánuðina aðeins. Jeg
þarf ekki að lýsa þessu frekar; jeg býst
við, að bv. deild finnist sanngjarnt, að
maður þessi fái nokkra uppbót. Jeg hefi
talið mjer skylt að flytja þetta, því að
það var að nokkru leyti mjer aS kenna,
að maðurinn fjekk ekki stöðuna; jeg
hefði getað skipað hann.
Jeg fer ekkert út í það, hvað olli því,
að þetta gat ekki staðið; jeg hefi aðeins sagt þetta til skýringar og læt ráðast, hvernig hv. deild tekur í málið.
ATKVGR.
Brtt. 606,1 samþ. með 12 áhlj. atkv.
— 606,11 1 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 606,112 samþ. með 12:2 atkv.
— 606,113 samþ. með 12 shlj. atkv.
— 606,111 samþ. með 9:3 atkv.
— 606,IV samþ. með 14 atkv.
— 606, V 1 tekin aftur.
— 606,V 2 samþ. með 9:2 atkv.
— 606,VI samþ. með 8: 6 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GGuðf, GÓ, IHB, JóhJóh, JM, KE,
SHK, BK.
nei: EÁ, HSn, JJ, SE, SJ, HSt.
Brtt. 606,VII1 samþ. með 10 shlj. atkv.
— 606,VII2 samþ. með 8:1 atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 13 slilj. atkv.
og endursent Nd.

Á 5. fundi í Sþ., föstudaginn 11. maí,
var frv. útbýtt frá Nd. eins og það var
samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 610).

Á 61. fundi í Nd., s. d., var frv. tekið
til e i n n a r u m r. (A. 610, 621, 622,
623, 625).
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
og brtt. 621, 622, 623 og 625. — Afbrigði
leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Frsm. (Magnús Pjetursson): Það mun
nú vart hent að vera mjög langorður, eftir þeim glundroða, sem kominn er á hv.
Nd., þar sem þau undur hafa gerst, að
strandferðaskipið Esja ræður þingslitum,
en eigi þingið sjálft eða þingstörfin. Frv.
þetta til fjáraukalaga hefir enn aukist
nokkuð í háttv. Ed., svo að munar um
35 þús. kr. á gjöldunum frá því, sem var
er það fór hjeðan. Nú væntir fjvn. Nd.
þess, að þær brtt. á þskj. 623, sem hún
hefir gert við frv. nú, og eru hinar sömu
eða svipaSar og áður hafa veriS hjer til
umræðu, fái sama fylgi hjer í háttv. «leild
og þær höfSu síðast, er þær voru á ferðinni. Væntir fjvn. þess, að frv. verði fært
í sem líkast horf og það var í, er það var
afgreitt hjeðan síðast.
Fjvn. hefir fært styrkinn til Guðnýjar
Jónsson niður í 1000 kr. Er það sú upphæS, sem vant er að veita til styrktar
hj úkr unarnemum.
Þá eru brtt. nefndarinnar undir tölul
1,2 og 1,6 a, sem jeg biS forseta að
taka tillit til við atkvæðagreiðsluna, þannig, aS þær verði bornar upp á eftir brtt.
1,6 b. Ætlast nefndin til, að allir utanfararstyrkir sjeu settir í eina upphæð, og þó
þessi upphæð sje nú áætluð nokkru hærri,
álítur hún, aS stjórninni muni vart af
veita, þar sem nógir verði til að sækja
um þessa utanfararstvrki og nefndin telur
eigi rjett að amast viS þeim.
Þá er 3. brtt undir tölul. I, um að lækka
styrkinn til bifreiSaferðanna um 1 þús.
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kr., niður í 2 þús. kr. alls. Nefndin álítur
þetta nóga upphæð meðan þetta nýja fyrirkomulag er að reyna sig og eigi er sýnt,
hvernig gefst, enda hefir eigi komið beiðni
um hærri upphæð en þetta frá þeim, sem
eiga að njóta styrksins. Þá hefir fjárveitinganefnd og lækkað styrkinn til kvennaskólans í Revkjavík. Veit hún að vísu. að
liann er skuldugur og fjeþurfi, en alveg
sama máli er að gegna um kvennaskólann
á Blönduósi, Og álítur nefndin því samræmi vera í því, að þeir skólar báðir fýlgist að. Þá er brtt. III,1 um að lækka
stvrkinn til björgunarskipsins Þórs í
Vestmannaeyjum um 5 þús. kr. Fjvn var
upphaflega mótfallin þessum stvrk, en til
samkomulags við háttv. Ed. vill nefndin
ekki gera meira að en að lækka hann niður
í 10000 kr.
Þá er 2. brtt. undir tölulið III, um 30
þús. kr. lán til kembivjela á Húsavík.
Fjvn. telur atkvgr. um þetta mál áður
hjer í háttv. deild fremur óljósa, og vill
því gefa háttv. deildarmönnum tæk’færi
til þess að sýna þá í annað sinn skoðun
sína á því máli.
Um IV. brtt. er það að atliuga fyrst og
fremst. að það er prentvilla, er þar stendur:
frá Magnúsi Jónssyni. A að vera frá Magnúsi Pjeturssyni. Vildi jeg gangast við þessum króga, til þess að hv. 4. þm. Reykv.
(MJ) færi ekki að sverja fyrir hann, ef
lionum kæmi hann ókunnuglega fyrir sjónir, sem jrg þó vart vænti að verði.
Jeg vonast svo eftir að þurfa ekki að
fara mörgum orðum um þetta frumvarp
frekar en jeg er búinn. og þrátt fyrir
það, að talsverð heimþrá hefir þegar
gripið allmarga háttv. þm.. vænti jeg þó.
að eigi sje hrin svo mögnuð. að þeir
greiði atkvæði þvert ofan í sjálfa sig nú
á síðustu stundu, aðeins til þess að flýta
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

fyrir, enda læt jeg þá ósagt, hvort þeim
kajmi það að haldi, því margt getur enn
orðið til tafar,
Þá á jeg aðeins eftir að minnast styrksins til Einars Þorkelssonar, fyrv. skrifstofustjóra Alþingis, en tel þó óþarft að
eyða þar um mörgum orðum. Það er
þegar búið að veita svo marga sjúkrastyrki, að þessi ætti ekki að stranda af
því að þetta væri eigi venja þingsins, og
þessi maður er eigi síður verðugur sjúkrastyrks en nokkur hinna, er styrk hafa
þegar hlotið á þessu þingi.

Gunnar Sigurðsson: Það eru aðeins
örfá orð um brtt. 1,3, frá f jvn., um lækkun á stvrknum til bifreiðaferða austur um
fjall. Jeg hefi ekki getað komið því við
að liafa tal við háttv. fjvn. um þetta, en
skal því nú gefa þær upplýsingar, að
styrkur þessi var hækkaður í hv. Ed. af
því, að styrkurinn til bátaferðanna til
Stokkseyrar og Eyrarbakka var feldur
niður. Upphaflega báðum við þm. Rang.
um 3000 kr., og því vænti jeg, að háttv.
deild sjái, að þetta er sanngimismál, og
lofi því þessum 3 þús. kr., sem háttv. Ed.
ætlaði okkur. að standa óbreyttum.
Jón Baldvinsson: Við 2. umr. þessa
frv. bar hæstv. stjórn fram brtt. um 7500
kr. fjárveitingu til að stvrkja ýmsa menn
til utanfarar, enda lágu þá fyrir eigi f.'
ar umsóknir um styrki í því skvni, en
þetta var felt hjer í deildinni. Síðan hafa
komist inn í þessi fjáraukalög nokkrir
utanferðastyrkir, en nú vill háttv. fjvn.
breyta þessu aftur og slá því öllu í eina
upphæð. er stjórnin svo fari með og úthluti eftir geðþótta. Jeg tel þessa enga
þörf. enda langt frá því, að spamaður sje
að þessari till. háttv. fjvn., sem fer fram
93
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á nokkra hækkun frá því, sem komið er jafnan aftur verið tekinn upp og sam-1
inn í fjáraukalögin. Sje jeg því ekki, að þyktur hjer í Xd. með allmiklum atkvæðaástæða sje til þess að breyta þessu aftur; mun í livort skifti. (MP: Ætli það geti
þingið er þegar búið að sýna vilja sinn stafað af því. að háttv. þm. Dala. bar
í þessu efni, hverjar styrkveitingar þaö þetta fram?j. Það má einu gilda hver
vill taka til greina, og stjómin hefir ær- flytur; háttv. Xd. liefir margsinnis saminn vanda á höndum, þótt eigi bætist þar þykt þetta, og gerir það væntanlega enn,
við sá, að skifta þessu milli hinna mörgu enda hefir hjer aldrei verið viðurkend
umsækjenda, sem munu þá streyma til henn- fjárhaldsmenska Ed., þrátt fyrir það, að
ar. og ef til vill fleiri en þegar eru komnir. hún sitji með þennan halaklepp, sem hún
Að vísu hefir hæstv. stjórn ástæðu til liefir og eru leifar hinna gömlu konungþess að skoða sig bundna viS þær upp- 'kjörnu þm. Ilafa þeir aldrei verið íetlaðir
hæðir, sem þegar eru komnar inn í fjár- til þess að draga fjárveitingarvaldið úr
lögin, og láta þá ganga fyrir. en þá er höndum Xd„ þótt þeim sje ætlað að vera
ekki eftir af fjárhæðinni nema einar 500 gætnir menn, en eigi bvltingasinnaðir, sem ’
jeg og vænti, að þar sjeu engir,—eða hvað ? j
krónur.
Jeg hefi heyrt á sumum, að þeim Jeg hefi því leyft mjer að taka þennan í
þætti styrkurinn í 6. gr. 9. tölulið full- styrk enn þá upp, og þótt Ed. hrevki sjer í
hár, borinn saman við hina utanfarar- svo mjög, vænti jeg, að háttv. Xd. gefi
styrkina. Bn þess er að gæta, að maöur þá þeim miklu mönnum í Ed. tækifæri til
sá, sem hjer um ræðir, fer utan til þess að fella þetta enn niður, ef þeir vilja.
Þá vil jeg minnast nokkrum orðum á
að nema, og þarf því að dvelja lengur
en þeir. sem fara til þess að sitja á fundi styrkinn til þess að sækja sagnfræðingafundinn í Gautaborg. Þessi fundur var
í nokkra daga.
Vænti jeg fastlega, að liáttv. deild sjái síðast haldinn í Oslo. og var þá ákveðið,
sjer fært að láta þetta standa óhaggað að þjóðskjalaverðir skyldu einnig sækja j
og breyti í engu frá sinni fyrri ákviirðun þessa fundi. Xú hefir þjóðskjalaverðinum >
um þessa liði fjáraukalaganna.
hjer verið skrifað um þetta og honum
boðið að sitja fundinn í suinar. Þótti sjálfBjami Jónsson: Hjer hafa þau undur sagt. að liann tæki með sjer sögukennarorðið nýlega, að háttv. Ed. hefir gert sjer ann við hóskóla íslands. og ætti það að
það að ætlunarverki aö vera einskonar vera auðvelt fyrir Islendinga að halda sig
vfirfjárhirðir alls þingsins, og hefir hún til jafns við aðrar þjóðir í sagnfræði, þar
reynt að ná í sínar liendur úrslitaúrskurð- sem þeir liafa skipað öndvegiö síðan á
diigiim Snorra Sturlusonar. Það er livort
arvaldi um ailar fjárveitingar Xd.
Ilefir háttv. Ed. sjerstaklega ráðist á sem er ekki of margt, sem verður til þess
styrkinn til Kristjáns Jónassouar í Borg- að vekja athygli á slíku smáríki og Island :
arnesi, sem Xd. hafSi ákveðið ab bæta að er. og ætti þetta því ekki að dragast undnokkru skaða þann, er hann hafði beðið af an. Vegna þess, að mjer er kunn sparsemi í
einangrun gistihúss hans.
háttv. þingmanna. ber jeg fram til vara. ■
Jeg veit ekki. eftir hvaða grundvallar- að aðeins fari annar þessara manna á j
reglum háttv. Ed. hefir farið í því að fella fundinn. og eftii beiðni sögukennarans, j
þennan styrk tvisvar niður, þó hann hafi próf. dr. Páls E. Ólasonar, læt jeg það [

1477

Lagafruravörp samþykt.

1478

Fjáraukalíig 1923 (ein umr. i Nd).

óákveðið, hvor þeirra fari, þar sem liann
vill eigi halda þessn fremur til sín en
þjóðskjalavaröarins.
Þá þarf jeg ekki að fara mörgum orðum
um brtt. á þskj. 621, VII; mun hinn flutningsmaðurinn (JakM) mæla þar skörulega
með henni. En jeg vil aðeins geta þess,
að það var sarnþvkt í fjvn., að Gísla
Sveinssyni sýslumanni væri bættur upp sá
kostnaður, seni hann hefir haft af embættinu, er hann hefir orðið að launa manni
til þess að gegna því fyrir sig, og hefir
sá kostnaður hans numið meiru en 3 þús.
kr. Stjómin hefði átt að endurgreiða honum þennan kostnað, en það hefir þó eigi
orðið, sem er þó meira en sanngjamt í
samanburði við það, sem gert hefir veriö
við ýmsa aðra embættismenn. Þessar '3
þús kr. ættu því að fá að standa óbreyttar, þó Ed. vilji færa. þetta niður í 2 þús.
kr. Þykir mjer þetta því kynlegra hjá
háttv. Ed.. sem hún hefir bætt úr ranglæti Xd. og veitt styrk til Jóns Jónssonar
læknis, en það getur aldrei komið til
neinna mála, aö Gísli Sveinsson borgi Jóni
Jónssvni, en þó lítur helst svo út, sem Ed.
ætlist til þess. og það eigi að alllitlu leyti.
Þ,rátt fyrir þetta, er jeg samt þakklámr
Ed., að hún tók upp styrkinn til -Jóns
Jónssonar, sem Xd. hafði felt, en vænti
nú, að háttv. Xd. lofi lionuin að standa
áfram, en hækki aftur styrkinn til Gísla
Sveinssonar.
Þá er enn lánveitingin til Sigurðar
bónda Lýðssonar á IIvoli í Dölum sem
Ed. hefii felt tvisvar, en af hvaða ástæðum, veit jeg ekki, þar sem sú hv. deild er
staöin að því að hækka og bæta við ýmsar
lánveitingar, og rekur þetta sig því hvað
á annað. "..Eitt rekur sig á annars horn,
eins og búpening hendir vorn.“
Skil jeg ekki, hví háttv. þm. liafa eigi

getað fallist á þetta, þar sem hjer t? :
boði veð í góðri jörð, en fasteignir slíkar
hafa jafnan verið taldar bestu veðin fyrir
lánum. Þá hefir og þingið hvatt menn
mjög til nýbýlaræktar, og þetta ætti því
að vera þeim þm. ljúft að samþykkja,
sem þá hugmynd hylla. Þetta er og nýbýli, sem Indriði bróðir Gísla Konráðssonar bygði fyrstur og bjó þar lengi. Svínadalssel er sjálfsagt hæli ferðamönnum í illum
veðrum, ef þar helst bygðin. Fyrir neðan
selið eru lækir nokkrir og gil, ill yfirferðar í vondum veðrum, og því gott að
geta haft þama náttstað. Það er því tvent,
sem sjerstaklega mælir með þessari lánveitingu, nýbýlahugmyndin og að þetta verður sæluhús ferðamönnum, þegar þeim er
slíkra húsa mest þörf. Jeg á t. d. eigi gott
með að skilja, að hjer hefir verið kostað
miklu til úr ríkissjóði til þess að rífa niður land og tæta sundur til undirbúnings
nýbýlaræktinni — og mun þurfa að kosta
þar miklu meira til með beinuin framlögum úr ríkissjóði áður en að gagni komi
eða þetta verði að framkvæmdum, — en
svo þora menn ekki að veita þetta lán til
nýbýlisgerðar gegn ágætistryggingu. Er
það af því að þetta er á Vesturlandi ? Jeg
ætla nú enn að vænta þess, að liáttv. Xd.
samþykki þetta, þó Ed. liafi lengi þreytt
þennan gráa leik og virðist seinþreytt til
vandræða.
Þá ætla jeg að fara nokkrum orðum um
brtt. frá mjer og liáttv. 1. þm. Revkv.,
(JakM) á þskj. 622, til þess að kaupa
gagnhitunaráliald. Hafa oss borist í hendur meðmæli frá læknadeild liáskóla Islands
og hljóða þau þannig:
,.Vjer undirritaðir teljum mjög æskilegt, að útvegað sje sem fyrst hingað
til Reykjavíkur áhald til svokallaðrar
,,diathermi“, sem að sjálfsögðu verður
93s
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keypt þegar landsspítalinn tekur ti'
starfa. Þangað til mundi þaö geta komið að góðum notum í lækningastofu
Jóns læknis Kristjánssonar,
Reykjavík, ”/5 1923.
Jón Ilj. Sigurðsson.
Guðm. Thoroddsen
Guðm. Hannesson. Sæm. Bjarnhjeðinsson.“
Þetta er rafmagnsálhald, sem framleiðir hita með háspennu og háfrequ_-ns (hátíðleik mætti nefna það á voru máli í
gamansamri þýðingu). Er það til margra
hluta nytsamlegt, og veit jeg, að það er
mikið notað við lækningu á eyrum, augum, nefi og taugum og til að ylja frumlur í vöðvum mannlegs líkama. Mætti
margt enn taka fram áhaldi þessu til
lofs, en bæði er það, að jeg er ekki
sjerfróður maður á þessu sviði, og svo
þykist jeg mega vænta þess, að hv. þm.
Str. (MP), sem er læknir, muni hlaupa
undir hagga og taka það fram, sem
mjer hefir sjerstaklega láðst að geta
um. Og sýnt er það, að þetta áhald
verður að kaupa, þegar landsspítalinn
verður reistur, og er ekki gerandi að
láta það bíða, til þess eins að spara
vextina af því fje, sem til þess fer fyr
eða síðar. Og þó hv. deild telji mig auðvitað engan speking í þessiun efnum, þá
er þess þó að vænta, að hún taki þá
menn trúanlega, sem frumkvæði eiga að
þessu, sem eru ýmsir bestu hvknai- bæjarins, og veit jeg líka. að hv. þm. Str.
(MP) muni sýna. að jeg fer hjer ekki
með fánýtt hjal.
Þá hafði jeg hugsað mjer að koma
enn þá með tillögu um lánveitingu til
Anderssons skradda, til að sauina landsforða af fatnaði úr íslenskum dúkum.
Eins og menn vita, þá er þetta hvorki
borið fram fyrir mitt kjördæmi sjerstaklega eða mig, heldur þykist jeg vita.
að hjer er gott fyrirtæki á ferðinni og

það sje besta leiðin til að hæta og
tryggja ullarmarkaðinn og efla ullarverksmiðjurnar í landinu. Hefir mjer talist
til, að það muni spara
—1 milj. kr.
á ári í erlendum gjaldeyri, þegar fyrirtækið er komið á fastan fót. Þeir einir
geta greitt atkvæði á móti þessu, sem
senda vilja ullina út óunna og kjósa
fremur að hengja utan á sig erlenda,
laust samanþrædda ómyndarfatnaði en
ganga i haldgóðum og áferðarsnotrum
íslenskum klæðum. Vona jeg því, að till.
minni verði vel tekið og að hið háa
Alþingi sýni enn þá, að það vilji hjálpa
atvinnuvegum vorum.

Jakob Möller: Jeg þarf engu við að
bæta það, sem hv. þm. Dala. (BJ) sagði
um styrkinn til Gísla Sveinssonar. Hefir
hann áður verið samþyktur hjer í deildinni með yfirgnæfandi meiri hluta, og
hún látið þannig ótvírætt vilja sinn i
ljós. Það var aldrei meiningin, að af
þessari upphæð yrði tekið til annara, og
segi jeg það ekki til að spilla fvrir
þeim öðrum, sem samskonar styrks hafa
leitað.
Þá á jeg aðra brtt., undir tölulið VI á
sama þskj.. þar sem farið er fram á lítinn styrk lianda Blaðamannafjelagi íslands. til að senda fidltrúa á fund í
Bvíþjóð. Þessi styrkur hefir raunar verið feldur áður. en jeg geri ráð fyrir,
að það hafi verið gert vegna þess, að
feldir voru aðrir styrkir, sem fóru í líka
átt, en nú hafa þeir flestir verið samþyktir. og vænti jeg því, að hv. deild
láti þennan styrk verða þeim samferða.
Þá kem jeg að 3. brtt.. um uppbót til
símastarfsfólksins. Jeg býst við, að frv.
þurfi aftur að ganga til Ed.. svo það
þarf ekki að fæla menn frá að greiða
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atkvæði með því enn á ný. Veit jeg, að
allir muni skilja, að full þörf sje á
bessu nú, livernig svo sem ástatt verður
1924- En svo virðist, sem hjer í þinginu
sje einhverskonar metingur ujj) laun
starfsmanna ríkisins, þó hann muni alls
ekki eiga sjer stað þeirra á meðal utan
þings. Það er ljóst, að till. þessi á erfitt
uppdráttar í Ed., en jeg vona, að hv.
Nd., sem er skipuð tómum karlmönnum,
reynist kvenfólkinu betur í þessu máli
en fulltrúi kvenna reyndist því í Ed
Eina brtt. enn, á þskj. 623, III, vildi
jeg minnast á fám orðum. Hún er um
að lækkaður verði styrkurinn til Þórs.
Mjer þykir leitt, að þessi tillaga skuli
komin fram og vænti þess, að deildin
felli hana og vilji veita því fyrirtæki
allan stuðning. Svo sem kunnugt er, þá
á það næsta erfitt uppdráttar og hefir
orðið fyrir tilfinnanlegu áfalli, og því
engtu síður vert að styðja það heldur en
flóahátana, sem veittur hefir verið fjárstyrkur, sökum þess, hve illa þeir hafa
borið sig. Og þó þetta fyrirtæki sje einstakra manna eign, þá er það þó í eðli
sínu nytsemdarfyrirtæki allri alþjóð og
hefir hæði haft með höndum björgunartilraunir og strandvamir, og hefir það
orðið til að leiða það í ljós, sem afarmikilsvert var að fá fulla vissu fyrir,
að strandvamimar eru hest komnar í
höndum felenskra skipa. Er það og kunnugt, að síðan Þór kom, hefir enginn bátur farist við Vestmannaeyjar, en áður
venjulegast 1—3 á hverri vertíð. Geta
því óteljandi míannslif verið undir því
komin, hvort fyrirtækinu er veitt sú
hjálp, sem það þarfnast, eða það verður
að gefast upp.

Benedikt Sveinsson: Jeg flyt eina brtt.
á þskj. 621, og er hún fram komin fyrir

tilmæli Einars prests Friðgeirssonar á
Borg á Mýrum. Hefir hann skrifað erindi til þingsins, þar sem hann fer fram
á, að ríkið kaupi af sjer staðarhúsin á
Borg, eða að honum gefist ella kostur
á að kaupa jörðina. Nú eru 35 ár síðan hann settist þar að, og hefir hann
bygt þar stórmannlega, en hús vora þar
nær engin, er liann tók við jörðinni. En
hann er enginn auðkýfingur og má illa
við því að rífa húsin, en annars á hann
ekki iirkostar, ef ríkið vill ekki kaupa
þau af honum. En nú er það hvorttveggja, að það er viðurkent, að vel sómi
að forn og fræg höfðingjasetur, slík sem
Borg er, sjeu vel bygð, og í annan stað
ekki skylda prestsins, heldur ríkisins,
að húsa staðinn, þá er það sýnilegt, að
ríkinu liggi það næst að kaupa húsin.
Þá býst jeg og við, að mönnum finnist kaupverðið, sem ráðgert er að nemi
10—12 þús. kr., mjög sanngjamt, enda
mundi hæstv. stjórn trúandi til þess að
leita hagfeldra samninga um verðið og
greiðslu þess. Vænti jeg, að ekki sje
þörf að tala frekar fyrir þessu.

Hákon Kristófersson*: Jeg á að þessu
sinni nokkrar brtt. við fjáraukalögin,
á þskj. 621. Um tvær þær fyrstu er það
að segja, að jeg hefi nú, síðan þær komu
fram, öðlast betri skilning á hlutaðeigandi mönnum, og tek þær því báðar aftur. Teldi jeg ómaklegt að svifta þá
menn, sem þar ræðir um, styrknum.
Um þriðja liðinn get jeg látið það
um mælt, að jeg hefi ekki sjeð liggja
fyrir læknisvottorð, er sýni, að sá maður
sje sjúkur. Hitt veit jeg líka, að vel hefir verið með hann farið heima í hjer*) pm. (HK) hefir ekki yfirlesið ræbuna

Lagafrumvörp samþykt.

1483

Í484

Fjáraukalög 1923 (ein umr. i Nd ).

aði. Sýnist þxi lítil ástæða til að veita
honum þennan styrk.
Jeg hefði að vísu flutt fleiri brtt. við
fjáraukalögin, en það er við ramman
reip að draga. Er það enda svo, að
um flestar brtt. við fjáraukalögin stendur flokkur manna, og á jeg þar t. d. við
brtt. hv. fjvn., og sýnist ekkert soramark
vera á þeim.
Þá á hv. þm. N.-Þ. (BSv) brtt. á
þskj. 621, sem hann liefir nú nýlega talað fyrir. Jeg vil ekki segja, að hún eigi
ef til vill ekki rjett á sjer, en hitt er
mjer ljóst, að sje hún samþykt, þá er
með því gefið fordæmi, sem ekki er
sjeð, hvað að hlýst að lokum. Get jeg
ekki gengið inn á, að húsin sjeu kevpt
ómetin. Þætti mjer best við eiga, að
sala þeirra færi fram, þegar presturinn
fer af jörðinni, svo sem venja er til.
Veit jeg um fleiri prestssetur, engu ver
setin og um gengin, og mætti svo fara,
að þau annars þættust eiga heimting á
þessu sama. Auk þessa hefir mjer verið
tjáð, að húsin á þessu prestssetri muni
tæpast vera eins mikils virði og af hefir
verið látið, en hæstv. stjórn býst jeg við
að kuiini því illa að fara að þrýsta
niður verðinu. Yfirleitt finst mjer þetta
óvanaleg aðferð og get ekki ljeð brtt.
atkvæði mitt. Er það, eins og jeg áður
tók fram, algengast, að presturinn fái
bætur á húsinu við brottför sína. Hvað
því viðvíkur, að selja þessa jörð, eins
og hæstv. forseti (BSv) tók fram, að til
mála gæti komið, þá býst jeg ekki við,
að það verði ofan á, og því óþarft að
fara frekar út í þá sálma.

Frsm.

(Magnús

Pjetursson):

Brtt.

nefndarinnar hefir ekki mikið verið mótmadt, og get jeg því verið stuttorður. Það

var aðallega hv. 1. þm. Rang. (GunnS),
sem varð til þess, þegar hann mótmælti
lækkuninni á styrknum til bifreiða.ferða.
Jeg get búist við, að til lítils sje fyrir mig
að andmæla háttv. þm., eftir því, sem
mjer virðist lionum ganga nú undir umræðunum, þar sem hann gengur hjer
manna á milli í liðsbón. En þó að samgöngumálanefnd hafi lagt það til á bak
við þingið, að styrkurinn til bátaferða
austur á Eyrarbakka falli niður, getur
fjvn. ekki tekið það til greina. Það er ekki
lögfest með því. Stjórnin á að skifta
styrknum og getur farið eftir sínum geðþótta : býst jeg við, að liæstv. stjórn hafi
rekið sig á það, að tillögur háttv. samgmn.
sjeu ekki svo heppilegar fyrir alla landshluta, að ástæða sje til að fylgja þeim
undantekningarlaust. Þegar litið er á
þetta, tel jeg ekki ósanngjarnt. að fjvn.
haldi sjer við það, sem áður hefir verið
samþykt í þessari liáttv. deild, enda býst
jeg við. að háttv. 1. þm. Rang. (GunnS)
muni nú vilja láta bátastyrkinn halda sjer
eftir sem áður. En jeg vil lýsa yfir sem
frsm.. að það var aldrei tilætlunin að
veita styrk til þessara bifreiðaferða á
kostnað sjóferðanna. Skil jeg ekki í því.
að liáttv. þm. skuli vilja vinna það til
að taka fje frá Árnesingum til þess að
styrkja bifreiðaferðir austur í Rangárvallasýslu.

Gutmar Sigurðsson: Jeg ræð engu um
það, hvort bátastyrkurinn verður tekinn
af Árnesingum, en hitt þykist jeg vita,
að háttv. Ed. muni halda fast við gerðir
sínar í þessu atriði. Jeg skal taka það
fram, að háttv. fjvn. er ekki óskift um
þessa brtt.; 2 nefndarmenn voru ekki á
fundi, og eru þeir báðir mótfallnir henni.
Að ekkí var farið fram á hærri upphæð
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en 3000 kr., stafar af því. aö við hugðum.
að hið háa Alþingi mundi verða við þessari sanngjörnu beiöni. Hefði verið farið
fram á hærri upphæð, 5 eða 10 þús., er
jeg sannfærður um, að þingið hefði veitt
ríflegri upphæS en brtt. fer fram á. En
einmitt af því, að þessr beiöni er svo hófleg og sanngjöm, ætti háttv. deild að
veita þá upphæð, sem farið var fram á.

Benedikt Sveinsson: Háttv. þm. Barð.
(IIK) fann hvöt hjá sjer til þess að vega
á móti tillögu minni um licimild stjórnarinnar til að kaupa staðarhúsin að Borg
á Mýrum, og þótti mjer hann þar óþarflega lilutsamur. Jeg hygg, að tillaga mín
verði ekki talin ósanngjörn. Iláttv. þm.
(HK) vildi gefa í skyn, að 12000 kr væri
of hátt verð fyrir húsin. En þeir, sem
komið hafa að Borg og sjeð liin stórmannlegu húsakynni þar, munu geta vottað,
að slíkum húsum verður ekki koinið upp
fyrir það fje. Auðvitað sæta þau fyrningu
sein önnur hús; annars mundi þetta verð
ekki heldur ná nokkurri átt. Iljer er heldur ekki um ákveðna upphæð að ræða. Jeg
gat þess, að piesturinn hefði nefnt 10—
12 þús. kr. á hrjefi sínu, en verðið fer auðvitað eftir mati óvilhallra manna, enda
stendur ,,alt að 12000 kr.“ í tillögunni.
Háttv. þm. (HK) taldi þó sjálfsagt að
kaupa húsin, þegar presturinn færi frá
kallinu. En svo gæti farið, að það vrði
bráðlega. Iláttv. þm. er því að nokkru
levti á mínu máli, að rjett sje að kaupa
húsin, og skilst mjer hann líta svo á, að
enga sjerstaka heimild þurfi til þess, þegar presturinn fer frá. Finst mjer þá, að
það komi í einn stað niður,hvort kaupin eru
heimiluð nú þegar, eða þau fara fram
eftir stuttan tíma, því að vel má vera. að
presturinn fari frá kallinu þegar á þessu
ári.

ATKVGR.
Brtt. 621,1 1 (aðaltill.) tekin aftur.
— 621.11 (varatill.) tekin aftur.
— 621,T 2 tekin aftur.
— 623.1 1 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 623.1,6 b feld með 14:10 atkv.
— 621,13 samþ. með 14:10 atkv.
— 623,1 2 tekin aftur.
— 621,11 samþ. með 15:12 atkv., að
viðliöfðu nafnakalli, og sögðu
já: ÞorlG, BJ, EÞ, EE, GunnS. JIK,
JakM. JB, LII. MG, MJ, MK, MP,
PÞ, BSv.
nei: StSt, SvÓ, ÞorlJ, ÞorstJ, Þór-J, BII,
IngB, JAJ, JS. JÞ, ÓP, PO
Einn þm. (SSt) fjarstaddur.
Brtt. 623,1 3 samþ. með 15:12 atkv., að
höfðu nafnakalli, og sögðu
já: MG, MJ, MP, ÓP, PO, PÞ, StSt,
ÞorlG, ÞorlJ, ÞórJ, BH, EÞ, IngB,
JAJ, JS.
nei: JÞ, LH, MK, SvÓ, ÞorstJ, BJ, EE,
GunnS, HK, JakM, JB, BSv.
Einn þm. (SSt) fjarstaddur.
Brtt. 621,111 samþ. með 14:12 atkv.
— 625,1 samþ. með 15:9 atkv.
— 621,IV feld með 17: 8 atkv.
— 622 samþ. með 14:13 atkv., ac viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JAJ, JB, MJ, MK. MP, ÓP, ÞorlG,
ÞórJ, BJ, EÞ, EE, GunnS, JakM,
BSv.
nei: JS JÞ, LH, MG, PO, PÞ. StSt. SvÓ,
ÞorlJ, ÞorstJ. BH, HK, IngB.
Einn þm. (SSt) fjarstaddur.
Brtt. 623,1 4 samþ. með 17 : 5 atkv.
— 623,1 5 samþ. með 15: 3 atkv.
— 623,1,6 a tekin aftur.
— 621,V (aðaltill.) feld með 19 : 3 atkv.
— 621 ,V (varatill.) feld með 14:13
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
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já : EE GunnS, JakM, JAJ, JB. JS, MJ.
MK, MP, ÞorlG, ÞorlJ, BJ, BSv.
nei: HK, IngB, JÞ, LII MG, ÓP, PO,
PÞ, StSt, SvÓ, ÞorstJ, ÞórJ, BH.
EÞ.
Einn þm. !SSt) fjarstaddur.
Brtt. 621,VI feld með 17 :10 atkv.
— 621,VII samþ. með 15:10 atkv.
— 623,11 samþ. með 14:12 atkv.
— 623,1111 feld með 17 : 9 atkv
— 623,TII 2 samþ. meö 15 : 6 atkv.
— 625,11 samþ. með 16: 9 atkv.
— 623,IV samþ. með 16:11 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jii: MP, PÞ, ÞorlG, ÞorlJ, ÞórJ, BJ,
EÞ, EE, GunnS, IIK, IngB, JakM.
JB, LH, MG, BSv.
nei: MK, ÓP, PO, StSt, SvÓ, ÞorstJ. BII,
JAJ, JS, JÞ, MJ.
Einn þm. (SSt) fjarstaddur.
Brtt. 623,V samþ. með 16: 8 atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 14: 6 atkv.
og endursent Ed.

Á 60. fundi í Ed., laugardaginn 12. maí.
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
eina umr. í Nd. (A. 626).
Á sama fundi var frv. tekið til e i n n a r
umr . (A. 626, 627, 628).
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. og
brtt. 627 og 628. — Afbrigði leyfö og
samþ. í e. hlj.

Jónas Jónsson: Þar sem hv. frsm. fjvn.
(EÁ) er forfallaður, hefir það orðið lilutskifti mitt að segja fáein orð um brtt.
nefndarinnar. Nefndin komst að þeirri
niðurstöðu, að eigi væri ástæða til að

taka til greina suinar af brtt. háttv. Nd.,
en áleit liins vegar rjett að hreyfa eigi
við nokkrum þeirra.
Iláttv. Nd. hefir felt niður styrkinn til
Jóns Jónssonar, fyrverandi læknis á Blönduósi, en fjvn. Ed. hefir tekið liann upp aftur. því að hún sá eigi ástæðu til að láta
aðrar reglur gilda um þennan mann en
aðra embættismenn landsins.
Þá hefir nefndin lagt það til, að liðurinn um skaðabætur til Kristjáns Jónassonar falli niður. Hefir það atriði verið
skýi t áður í þessari háttv. deild. Fjárhæðin, sem hjer er um að ræða, er að vísu eigi
há, en það hefir verið dregið mjög í efa,
að uni slíkt tjón sje aö ræða, sem gert er
ráð fyrir, og það, sem meðal annars hefi;
komið nefndinni til að leggjast á móti
þessum lið, er það fordæmi, sem slík fjárveiting mundi skapa. Auk þess hefir
nefndin heyrt það frá ýmsum mönnum úr
Mýrasýslu. að gestgjafi sá, sem um er að
ræða, taki jafnaðarlega á móti veikum
inönnum. og byggja þeir meðmæli um
styrk á því. Ef því nú ætti að bæta honum tjón, sem hann hefir beðið af einum
sjúkling, þá væri hætt við, að fleiri svipaðar kröfur kæmu frá þessum sama manni,
og væri þá örðugt fvrir þingið, samræmis
vegna, að neita honum ásjár um þær
kröfur.
Þá kem jeg að 3. brtt. á þskj. 627, við
4. gr. 5, um uppbót á launum talsímakvenna við bæjarsímann í Reykjavík og
Steindórs Björnssonar. Þarf eigi að fjölyrða um þennan lið í þessari háttv. deild.
Háttv. deildarmenn hafa staðið saman um
það að lækka upphæðina í fjárlögunum.
og ættu því að hafa söinu afstöðu til málsins í fjáraukalögunum. Ef hærri upphæðin, sem samþykt var í háttv. Nd., verður
látin standa, þá verður nauðsvnlegt að.
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breyta launalögunum að því er snertir
fleiri launaflokka.
Þá er það 4. brtt. á þskj. 627, um gengismun á fjársendingum íslenskra námsmanna erlendis, aS liðurinn falli niður.
Till. um að greiöa þennan gengismun er
komin nokkuð seint inn í fjárlögin, borin
fram af hæstv. forsrh. (SE). Xefndin áleit,
að örðugt væri að koma greiðslunni rjettlátlega fyrir, og hefir því lagt til, að liðurinn fjelli niður. Og þar sem hjer er um
áætlunarupphæð að ræða, þá er eigi
ómögnlegt. að hún yrði misbrúkuð.
Þá kem jeg að 5. brtt. á sama þskj., við
5. gr. 2. Hefir einn læknir bæjarins falast
eftir því, að honum yrði veittur styrkur
til að kaupa læknisáliald eitt, svo nefnt
„diathermi“. En þar sem nefndinni er
ókunnugt um nauðsvnina á þessu áhaldi
og hefir eigi getað kvnt sjer þá hlið málsins, þar sem beiðnin er fram komin á síðustu stundu, og þar sem læknirinn liefir
lofað að láta áhaldið ganga til landsspítalans á sínum tíma, en nefndin hefir eigi
viljað veita styrkinn á þeim grundvelli,
vegna hættunnar á því, að fleiri kröfur
komi fram af sama tægi, þá hefir hiin
lagt til, að liðurinn falli niður.
Háttv. Nd. gerði brevtingu viðvíkjandi
kvennaskólanum í Revkjavík, í þá átt að
færa niður um 1000 kr. fjárveitinguna,
sem samþvkt var hjer í þessari hv. deild,
en bæta 1000 kr. við kvennaskólann á
Blönduósi. Fjvn. þessarar deildar ljet upphæðina til Blönduósskólans standa, en leggur til, að Revkjavíkurskólinn sje hækkaður aftur upp í sömu upphæð og áður.
Skóli þessi er stærsti kvennaskóli landsins
og hefir þó kostað landið mjög lítið. En
þar sem skólinn hefir eigi komist hjá
þvi að safna töluverðum skuldum, þá sjer
nefndin eigi ástæðu til að slaka til á uppAlþt. 1923. B. (35. löggjafarþlngf).

hæðinni og mælir með því, að fyrri upphæðin standi óbreytt.
Þá liefir háttv. Nd. felt niður styrkinn
til Sigurðar Magnússonar, fyrv. læknis
á Patreksfirði. En fjvn. Ed. látur svo á,
sem þetta sje nokkurskonar ellistvrkur til
utslitins embættismanns, sem er bilaður á
heilsunni og á við þröngan kost að búa,
og leggur því til, að styrkurinn sje tekinn upp aftur.
Síðustu tvær brtt. á þskj. 627 (Reinh.
Andersson og niðursuðufjel. Konráðs
Stefánssonar) hefir nefndin lagt tiþ að
væru feldar niður, þar sem henni virðast
fyrirtækin, sem lánin eiga að veitast til,
svífa mjög í lausu lofti. Og því miður
eru litlar líkur til þess, þó að 20 þúsund
krónur verði lánaðar hr. Andersson, að
þær nægi honum til þess að koma upp
svo miklum birgðum, að það verði landsforði. Og auk þess er ástæða til aö óttast, eins og stendur á hjá okkur nú, að
fatnaðurinn verði dýrari en samskonar
fatnaður erlendur, og því er hætt við, að
fyrirtækið beri sig illa, sjerstaklega þegar
þess er gætt, að engin reynsla er fengin
fyrir því, aö hægt sje að gera ódýr föt úr
íslenskum dúkum.
Um niðursuðufjelagið er það að segja,
að öllum háttv. þm. er það ókunnugt eftir
umsókninni, því að hún ber það með
sjer, að fyrirtækið er mjög lauslopalega
hugsað og engar fastar áætlanir eða
teikningar eru fvrir hendi. Nefndin telur
fyrirtækið lítt undirbúið og álítur það
óverjandi af Alþingi að binda fje landsins í því.

Forsætisráðherra (SE): Það er hjer
ein brtt. á þskj. 627, 4. brtt., við 5. gr. 1,
sem jeg vildi fara nokkrum orðum um.
Jeg bar till. fram við fjárlagafrv., þá
91
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nokkru hærri en hún er nú, sem sje
5000 kr.. en svo kom hún við fjáraukalagafrv. í hv. Nd., þá 4000 kr., og var
samþykt þar. Þegar jeg var niðri í Kaupmannahöfn síöast. þá komu stúdentar til
mín og báru upp fyrir mjer vandræði sín.
Sögðust þeir eiga mjög örðugt með nám í
Kaupinannahöfn sakir dýrtíöar. Aðstandendur þessara manna reita sig eins og
þeir geta til þess að styrkja þessa syni
sína, og þeim er það fullerfitt að senda
þeim sæmilega upphæð í íslenskuin krónum. En þegar gengismunurinn liefir herjað á upphæðirnar. þá reynisí stúdentunum erfitt að halda svo á fjenu, að þeim
dugi það til nauösynlegra útgjalda sinna.
Jeg hefi fengið þær upplýsingar frá
kunnugum mönnum um íslenska stúdenta
í Kaupmannahöfn, að þeir leggi mjög
mikla rækt við námið og fari vel með fje
sitt. Því lofaði jeg þeim, er þeir komu til
mín, að jeg skyldi leggja það til, að Alþingi sinti þessari beiðni þeirra. en kvaðst
á hinn bóginn eigi geta gert neitt í málinu fvr en Alþingi kæmi saman. Jeg hei’i
ekkert á móti því, að upphæðin sje
bundin við 4000 kr., en eigi áætlunarupphæð. Það getur verið alveg eins gott.
Guðmundur Guðfinnsson: Jeg á 3
brtt. á þskj. 628. Fyrsta brtt., við 4. gr.
1, er uni bifreiðaferðir. Hv. Nd. lækkaði
styrkinn, og hefir hv. fjvn. Ed. fallist á þá
lækkun, og það hefir verið sett inn í liðinn,
að það sje bæði til mannflutninga og tilrauna til ódýrari vöruflutninga. Hv. fjvn.
Ed. er það ljóst, að þetta er of lítil upphæð til þess, að henni verði skift, en hún
hefir hins vegar eigi treyst sjer til að taka
fyrri upphæðina upp aftur, og því hefi
jeg orðið til þess.
Þá er það 2. brtt., á sama þskj., til
þess að kaupa „diathermi“ -áhald, alt að

3500 kr. Það kom fram í hv. Nd. till. um
4000 kr. fjárveitingu í þessu skyni og
var hún samþykt með litlum atkvæðamun. Hv. fjvn. þessarar deildar hefir felt
niður þessa fjárveitingu með öllu. Jeg liefi
töluvert kynt mjer þetta mál og álít jeg
eigi lítils virði, að áhald þetta fáist, því
að það tr meöal annars talið nauðsynlegt
fyrir landsspítalann, þegar hann tekur til
starfa. Áhaldið er aðallega notað til þess
að gegnhita vissa líkamshluta með rafmagnshita, en að vísu er eigi hættulaust
með það að fara. Áhaldið er talið bráðnauösynlegt við lækningu á mörgum sjúkdómum, sjerstaklega liðagigt, sem er versti
sjúkdómurinn á okkar kalda landi og
einna örðugastur viðureignar öllum læknum. Álít jeg, aö nauðsynlegt sje að taka
ákvörðun um það, hvort fá eigi áhaldið
nú þegar eða seinna, I rentutap það, sem
af því leiddi að fá áhaldið strax. er tæplega hoi'fandi. Jeg hefi kynt mjer áhald
þetta eftir bók læknis eins, er álítur það
mjög þýðingarmikið. Jeg er því þeirrar
skoðunar, að best sje að kaupa áhaldið
strax. Hvað hættuna snertir, sem það hefir í för með sjer, þá er því til að svara,
að svo er um fleiri lækningaáhöld, ef
rangt er með þau farið, t. d. Röntgengeislana, og sama er að segja um mörg lvf.
Ilættan er því í sjálfu sjer engin mótbára
gegn kaupunum. Það þarf vitanlega þekkingu á áhaldi þessu, eins og öðrum lækningaáhöldum, til þess að rjett sje með það
farið.
Ilvað snertir 3. brtt. á þskj. 628, við 6.
gr. 10, þá er hún aðein,s breyting á orðalagi. Jeg gat þess þegar jeg flutti till. við
3. umr. hjer í þessari liáttv. deild, og hafði
það eftir sögukennara háskólans, að það
væri samkomulag, að hann færi á fundinn
í Gautaborg. En seinna kom þjóðskjalavörðurinn til sögunnar, sem líka vildi
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fara. Sögukennarinn hefir því beðið mig
að breyta liðnum eins og jeg hefi gert með
þessari till. minni. Jeg skal geta þess, að
allar líkur eru til þess, að styrkur þessi
verði eigi notaður.

Ingibjörg H. Bjarnason: Það var aðeins
stutt athugasemd viðvíkjandi ,,diathermi“ áhaldinu. Jeg hygg, að engir ólæknisfróðir menn hjer á landi þekki þetta áhald
betur en jeg, því að jeg hefi notað það
undir handleiðslu bestu lækna í Danmörku
þrisvar sinnum, í tvö skiftin 6 vikur í
senn, en í þriðja skiftið nokkru skemur.
Jeg þykist því geta talað af nokkurri
reynslu um málið. Ahald þetta, sem er tiltölulega nýtt, — það eru eigi nema 4—5
ár siðan fyrst var farið að nota það á
Xorðurlöndum, — er svo hættulegt, ef því
er eigi rjett beitt. að það er algerlega
frágangssök að afhenda það til notkunar
öðrum en sjerfróðum mönnum, og þeim
sjerstaklega gætnum og samviskusömum. í
höndum slíkra manna er áhaldið hið ág.etasta. Hvað það snertir, að læknislyf geti
einnig verið tvíeggjað sverð, þá er því
til að svara, að það er hið minsta, sem
heimtað verður af læknum, að þeir kunni
að fara með almenn lyf, en livað snertir
þetta áhald, þá þarf, eins og jeg þegar
hefi tekið fram, sjerfróðan mann til þess
að fara með það, svo að eigi hljótist slys
af. Skal jeg í þessu sambandi geta þess,
að árið 1921 var jeg nokkrar vikur samtíða konu á alþektum baðstað í Danmörku. Kona þessi varð fyrir þeirri ógæfu,
að ungur, óreyndur læknir notaði áhald
þetta við hana. Hun fjekk sár og varð
að vera 6 mánuði til lækninga, f stað þess.
að ef alt liefði gengið vel. hefði hún eigi
þurft að vera lengur en 6 vikur. Um
jólaleytið í vetur fjekk jeg brjef frá

þessari konu, þar sem hún segir mjer, að
enn sjeu ógróin sárin.
Því miður mun eigi völ á sjerfróðum
manni í þessu efni lijer á landi, og af
þeirri ástæðu tel jeg eigi gerlegt að kaupa
þetta áhald nú, enda fæ jeg eigi annað
sjeð en ef landsspítalinn má bíða, þá
megi þetta áhald það engu síður.

Guðmundur Guðfinnsson: Jeg vildi aðeins geta þess, að eftir að jeg hafði kvnt
mjer þetta mál, þá varð jeg alveg sannfærður um nauðsyn áhaldsins.
Jeg skal einnig í þessu sambandi geta
þess. að nýlega er í Danmörku dáinn
læknir. sem þjáðist af ólæknandi blóðleysi. sem hann hafði fengið af því r
fara með Röntgentæki. Vitanlega mundi
læknir sá, er fara ætti með þetta ,,diathermi“-áhald, kynna sjer eins vel og unt
væri meðferð þess, en það er áreiðanlega
mjög mikilsvarðandi lækningatæki.
Jónas Jónsson: Fjvn. hefir eigi tekið
sameiginlega afstöðu til brtt. á þskj. 628.
En hvað viðvíkur 1. brtt., þá skal jeg
geta þess, að sumir nefndarmanna munu
því hlyntir, að liðurinn verði samþyktur
hjer í þessari háttv. deild eins og hann
er nú.
Ilvað „diathermi“ -áhaldið snertir, þá
læt jeg mjer nægja að vísa til ræðu hv.
6. landsk. þm. (IHB), sem hefir tekið
skýrt fram afstöðu nefndarinnar til þessa
máls.
3. brtt. er aðeins orðabreyting.
Hvað snertir greiðsluna á gengismun
til íslenskra stúdenta í Kaupmannahöfn,
þá vil jeg taka það fram, að jeg held fast
við skoðun nefndarinnar á því máli.
Guðmundur Guðfinnsson: Jeg gleymdi
að lesa upp álit prófessoranna við lækna94*
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deild liáskólans á þessu ,;diathermi“áhaldi og nauðsyn þess. Skal jeg leyfa
mjer að lesa það upp nú, ineð samþykki
hæstv. forseta:
^,Vjer undirritaðir teljum mjög æskilegt, aö útvegað sje sem fyrst hingað
til Eeykjavíkur áhald til svokallaðrar
„diathermi“, sem að sjálfsögðu verður
keypt þegar landsspítaUnn tekur til
starfa. Þangað til mundi það geta
komið að góðum notum í lækningastofu
.Jóns læknis Kristjánssonar.
Eeykjavík, 11 '5 1923.
Jón Hj. Sigurðsson. Guðm. Thoioddsen.
Guðm. Hannesson.
Sæm. Bjarnhjeðinsson.“
Jóhannes Jóhannesson: Fyrir hönd
fjvn. vil jeg gefa hæstv. stjórn þær upplýsingar, að nefndin telur sjálfsagt, að
greidd sje dýrtíðaruppbót með upphæðum
þeim, sem standa í 8. gr. frv., og er það
í samræmi við 18. gr. fjárlaganna, að
einum lið þar undanskildum. Áleit néfndin, að ekki þvrfti að taka þetta sjeretaklega fram í frv., og væntir þess, að hæstv.
stjórn líti eins á þetta atriði.

Atvinnnmálaráðherra (KIJ): Jeg skal
lýsa því yfir, að jeg lít á þetta mál eins
og hv. form. fjvn. (JóhJóh).
ATKVGR.
Brtt. 627,1 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 627,2 feld með 6:6 atkv.
— 628,1 samþ. í e. hlj.
— 627,3 samþ. með 9:1 atkv.
— 627,4 feld með 8:4 atkv., aö viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GÓ, JóhJóh, JM, SHK.
nei ■. HSn, THB, JJ, KE, SE, BK, GGuðf,
HSt.
Tveir þm. (SJ, EÁ) fjarstaddir.

Brtt. 628,2 feld með 6:4 atkv.
— 627,5 samþ. með 8:4 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GÓ, HSn, IHB, JóhJóh, JM, JJ,
SHK, BK.
nei: GGuðf, KE, SE, IlSt.
Tveir þm. (SJ, EÁ) fjarstaddir.
Brtt. 627,6 samþ. með 10 shlj. atkv.
— 628,3 feld með 6:6 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: KE, SE, SHK, BK, GGuðf, JóhJóh.
nei: JJ, GÓ, HSn, IHB, JM, HSt.
Tveir þm. (SJ, EÁ) fjarstaddir.
Brtt. 627,7 samþ. með 11 shlj. atkv
— 627,8 saniþ. með 10: 1 atkv.
— 627,9 feld með 7:5 atkv., að viðliöfðu nafnakalli, og sögðu
já: HSn, IHB, JóhJóh, JM, JJ.
nei: BK, GGuðf, GÓ, KE, SE, SHK,
HSt.
Tveir þm. (SJ, EÁ) fjarstaddir.
Frv., svo breytt, samþ. með 12 shlj.
atkv. og afgr. til Sþ.

Á 7. fundi í Sþ., s. d., var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við eina umr. í Ed.
(A. 634).
Á sama fundi var frv. tekið til e i n nar u m r. (A. 634, 635).
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
og brtt. 635. — Afbrigði levfð og samþ.
í e. hlj.

Frsm. fjvn. Nd. (Magnús Pjetursson):
Það er ekki mikið, sem jeg þarf að segja,
þó háttv. Ed. hafi enn sýnt þá tilhliðrunarsemi(!) að senda nú í annað sinn
fjárlagafrumvarp í Sþ., þrátt fyrir undanlátssemi háttv. Nd.
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Að ágreininguriim er ekki meiri en oiSið hefir, má þakka meiri hl. hv. Ed., sem
hefir dregið úr kappi því, sem orðið liefir
milli deildanna.
Fjvn. háttv. Nd. hefir nú ekki reynst
eins kappsfull og systir hennar í hv. Ed.
Iíún hefir aSeins komið fram með eina
brtt. á þskj. 635; þykir nefndinni einkennilegt, aö þessi till. skuli þurfa að
hrekjast svo mjög. þar sem margar hafa
náð fram að ganga, er minni rjett eiva á
sjer. Miðar þessi till. að því að hjáþ)
innlendri framleiðslu, efla iðnaðinn, og
ekki síst til þess að hjálpa þeim ullar
verksmiðjum, sem nú eru til og upp kunna
að í’ísa. Er því ómaklegt meö öllu, hve
till. hefir orðiS hart úti. Væntir fjvn.
Nd., að Sþ. verði samtaka um að leyfa
þessari till. fram að ganga. Hefir svo
mikið verið mælt með þessari till., aö jeg
læt þetta nægja nú.
Viðvíkjandi 2. brtt. á sama þskj., skal
jeg taka það fram, að nefndin er henni
meðmælt. Skal jeg að öSru leyti ekki ræða
um hana, enda þótt skoraS hafi verið á
mig að gera það í háttv. Nd. Fyrsti flm
þeirrar till.. háttv. 2. þm. Rang. (GGuðfl.
er læknir, og mun hann tala fyrir henni.

Bjami Jónsson: Jeg ætla að minnast
lítið eitt á brtt. þá, sem hv. fjvn. Nd. ber nú
fram, um þaS að veita skraddara einum
hjer í bænum, Reinhold Andersson. lán til
þess að setja upp stofu, þar sem saumaður sje landsforði — en svo kalla jesr
,,lager‘‘ — af karlmannafatnaði úr í<lenskum dúkum. Er þetta hin eina rjetta
leið til þess að koma í framkvæmd þeirri
hugsjón, sem lengi hefir fyrir þessu þingi
vakað, að efla ullariðnaS landsins 02
bæta úr hinum miklu vankvæðum. sem r.
eru á markaði fvrir íslenskar afurðir. og
þá hjer ullina.

Ef þaS tækist að gera dúkana að verdunarvöru í landinu, væri mikið unnið í
gjaldeyrissparnaði. Jeg hygg, að nú sje
erlendur fatnaSur keyptur fyrir %—1
miljón króna á ári. Jeg geri ráð fyrir, aö
eftir svo sem 4—5 ár mundi gjaldeyrissparnaðurinn vera orðinn um
miljón
og markaður mundi vera kominn fyrir
dúka úr dúkaverksmiðjum vorum, Gefjuni og Alafossi. Mundi þeim þá vaxa
fiskur um hrvgg og þær geta fjölgað vefstólum sínum og bætt þá. Væri svo skynsamlega haldið áfram, mundu bændur
hafa góðan markaS fyrir ull sína í landinu og þeir ganga í góðum íslenskum
fötum, í stað þess aS nota erlent afhrak.
Jeg skal geta þess, að þaS er ekki sakir
kunningsskapar, að jeg flyt þetta. Þessi
maður á hugmyndina, og því hefi jeg
bundið hans nafn við lánveitinguna. Hann
hefir látið þess getið við mig, að ef stjórninni þætti þaS tryggilegra, þá er hann fús
til þess að taka góðan verslunarmann í
lið með sjer. Væri auSvelt fyrir stjórnina að sjá um, að sá maður yrði vel valinn, en allir vita, að Andersson er ágætur skraddari. Jeg vænti þess nú fastlega,
að þessi stefna, að skapa bændum markað hjer í landinu fvrir ull sína og spara
gjaldeyri. verði ofan á í þinginu. Þessi
lánveiting hefir hvað eftir annaS verið
samþykt í Nd.. og voru með henni flestir
þeir. sem taldir eru íhaldssamastir um
fjárveitingar. Þeir sáu, hvaS hjer var
verið að gera. en sökum misskilnings befir
þetta verið felt í Ed. Jeg trúi nú ekki
öðru en Alþingi sjái nú sóma sinn og
samþykki þetta nú eftir alla þessa hrakninga.
Guðmundur Guðfinnsson: Jeg á hjer
brtt. á þskj. 635, ásamt tveimur öðrum
þm., um 3500 kr. styrk til þess að kaupa
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áhald það, sem við á íslensku höfuv: nota þaS á Norðurlöndum. Það var, að jeg
nefnt gagnvermi. Þetta var samþ. i Nd. hygg, notað fyrst 1919 á stórum baðstað
en aftur felt í Ed. Jeg þarf því ekki að í Danmörku, þar sem jeg dvaldi nokkrtala til hv. þm. úr Nd., sem höfðu skiln- ar vikur þá um sumariS. Jeg sagði.
ing á þessu, heldur hinna. Eins og nafn- að til þess að nota þetta áhald, þyrftu
ið bendir á, er þetta áhald notaö til þeís læknarnir aS hafa na'ga þekkingu og
að gagnhita ýmsa líkamshluta. Hafa áöur mikla ábyrgðartilfinningu. Mjer er kunnverið notaðir hakstrar til þess, en þeir ugt um, aS við notkun þess geta men:.
koma ekki aS eins miklu gagni og þetta fengiS sár, sem erfitt er að la'kna og sein,
áhald. Það er viðurkent, að það þvrfi gróa. Ef hv. 2. þm. Rang. (GGuðf) vildi
að fylgja landsspítalanum, en það vak- skilja mig rjett og rangfærslulaust, þá
ir fvrir oss, að það verði keypt strax og var skoðun mín sú, að jeg álít áhald
ekki horft í rentutap, sem fram kemur þetta gott í höndum góSra lækna, en tvíviS það, og svo verSi það notað undir eggjað sverð í höndum þeirra, sem ekki
tilsjón þeirra manna, sem meS kui\na að kunna með það að fara. Og jeg hygg, að
fara. Þetta áhald er notað við liðagigt og nú sem stendur sje hjer enginn slíkur
ýmsum kvensjúkdómum, sem jeg lvrði læknir til. Ef landsspítalinn þolir að
ekki um að nefna hjer. I Ed. mættu bíða um óákveðinn tíma, þá finst mjer,
kaup þessi aðallega móttspyrnu frá hv. aS þetta áhald megi ekki síður bíða.
6. landsk. þm. (IHB). Hún tók þar að
sjer það tvöfalda hlutverk, að knjesetja
Guðmundur Guðfinnsson: Jeg vil bera
beknadeild háskólans og vinna á móti það af mjer, aS jeg liafi rangfært mikið
kynsvstrum sínum, er sjerstaklega niundu orð hv. 6. landsk. þm. (IHB). Það var
hafa gagn af áhaldinu.
rjett. aS jeg gleymdi að lesa upp álit
læknanna fvr en á eftir, en jeg bjóst við,
Ingi,björg H. Bjamason: Jeg hjelt að þeim báttv. þingmönnum. sem tala í
ekki, að þau fáu orð, sem jeg sagði í hv. einhverju máli. mundu kunnust öll gögn.
Ed. í dag. mundu verða afböknS hjer. sem liggja frammi í því. IIv. 6. landsk.
svo sem raun er á orðin, og neySist jeg þm. segist tala af reynslu í þessu máli.
því til aS standa upp og leiSrjetta. afbas Já, liún nefnir þetta eina sár; en hversu
anir og útúrsnúninga hóttv. 2. þm. Rang. mörg sár hafa ekki hlotist af Rönígenta-kjum. Enginn mun telja það luvttu(GGuðf).
Iláttv. þm. (GGuðf) las ekki upp álit laust að nota Röntgentæki, en ekki muni’.
læknanna við háskólann fyr en eftir að þau talin forkastanleg fyrir það Þaó
jeg hafði gert atliugasemd mína. svo það þykir sjálfsagt að nota þau í öllum menner alls ekki um það að ræða. að jeg baD ingarlöndum. IIv. fi. land.sk. þm. talaði
aetlað mjer að knjesetja þá. Jeg gat þess. um ábyi gSartilfinningu sem þyrfti að
að fyrir utan lækna væru engir hjer, sem hafa til þess aS geta farið meS þetta
mundu þekkja þetta áhald betur en ieg áhald. Jeg hygg, að íslensku læknarnir
Jeg hefi reynsluna, þótt jeg sje ekki hafi engu minni ábyrgðartilfinningu en
læknir. Þetta áhald er tiltölulega nýtt: kollegar þeirra erlendis, svo það ætti ekki
það eru 4—5 ár síSan fyrst var farið aS að þurfa aS verða þessu að falli.
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Magnús Jónsson: Jeg hefi greitt atkvæði með því að kaupa þetta verkfæri,
án þess þó að vita, hvers eðlis það var.
Bygði jeg þaS á áliti læknanna. En nú
hefi jeg heyrt, að verkfæri þetta muni
vera tvíeggjað sverð, sem vandfarið sje
með. Vil jeg því spyrja, hvort nokkur
sje hjer til, sem með það kunni að fara.
Þá vil jeg og gera aðra fyrirspum. Það
er verið að tala um, að þetta verkfæ'i
eigi að fara til landsspítalans. Er það þá
svo endingargott, að von sje til, aS það
verSi við líSi er landsspítalinn er kor.inn á stofn? yið þessum tveim fyrirspurnum langar mig til að fá svar.

Ingibjörg H. Bjamason: Jeg ætla ekki
að etja kappi um þetta mál; en jeg hefi
viljað fylgja máltækinu „að betra er að
byrgja brunninn áður en barniS er dottið ofan í“. Jeg vil liafa tryggingu fvrir
því, að hjer sje einhver til, sem með verkfærið kann aS fara, áður en þaS er
keypt. Agætur læknir í Danmörku, sem
notar þetta áhald mikið, er góður kunningi minn. Ilann sagði, að jeg skyldi
aldrei láta lækna mig nieð verkfæri þessu.
nema jeg væri viss um, að það væri í
góðra manna höndum.
Ut af því, sem hv. 4. þm. Reykv. (MJ)
sagði. að það ætti að fara til landsspítalans
og spurði, hvort það væri endingargott,
þá get jeg upplýst þaS. að þessar 6 vikur.
sem jeg var á baSstaðnum, sem jeg gat um
áðan, bilaði það tvisvar og þrisvar í viku.
Svo jeg legg ekki mikið upp úr þeirri
erfðaskrá, sem ánafnar landsspítalanum
áhald það, s'em nú á að fara að kaupa. ef
þessi brtt. verður samþykt.

Jónas Jónsson: I forföllum frsm. fjvn.
Ed. (EA) ætla jeg að segja nokkur orð
fiá sjónarmiði nefndarinnar viðvíkjandi

brtt. þeim, er hjer liggja fyrir. 1. brtt.
er gamla þrætuefnið viðvíkjandi símafólkinu. ÞaS hefir oft verið tekið fram, að
enginn þeirra, sem greiddi atkvæði á mó'i
þessari upphæð, gerði það af því, að þeir
viðurkendu ekki, að laun símafólksins væru
lág. En saina máli gegnir um allan þorra
starfsmanna landsins. Ein ástæða til þess
að fjvn. Ed. gat ekki hallast að hærri upphæðinni, var sú, að hún álejt, að ef farið
væri að breyta launakjörum starfsmanna
landsins, þá væri erfitt aS takmarka sig
við lítinn flokk.
Þá skal jeg ekki segja mikið um 2. brtt.
llún hefir veriS skýrð af liáttv. 6. landsk.
þm. (IHB), sem mun af leikmönnum hjer
hafa mest vit á því máli. Jeg get bætt því
við, að þær tillögur, sem eru bomar fram
á síSustu stundu, ættu að falla. Þd aðeins
koma þær seint, að lítil vou er til, að þær
þoli gagnrýning. Upphæðin er ekki aðalþröskuldur í þessu máli, heldur það, að
engin trygging er fyrir því, að nokkur
maður kunni meS þetta verkfæri að fara
hjer. Þingið hefir sýnt, að það er ekki
sýtingssamt um fjárveitingar, þar sem næg
sjerþekking var fyrir liendi, svo sem Röntgenfjárveitingin á þessu þingi ber vitni
nm.
Þá kem jeg að öðru þrætuepli, dúkunum hans Anderssons. Jeg er fyllilega sammála háttv. þm. Dala. (BJ), að nauðsyn
sje á því að styðja ullariðnaðinn, en jeg
er ekki jafnviss um það, að þetta sje
rjetta leiðin. Fyrst og fremst er það, að
þessi upphæð er of lítil. ef reka ætti þetta
fyrirtæki í stói um stíl. Þá er annað, að
það er ekki rjett hjá háttv. þm. Dala.
(BJ), aS þeir dúkar, sem nú eru unnir,
gangi ekki út. Það er mikil eftirspurn
eftir Gefjunardúkunum, enda eru þeir
betri, því að sú verksmiðja hefir betri
tæki. Það er ekkert til fyrirstöðu að auka
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sölu þeirra, ef fólk álítur, að þeir þoli
samanburö við erlenda dúka. En því miður munu föt úr íslenskum dúkum vera
dýrari en sú tegund erlends fatnaðar, seni
kept er við.

Jakob Möller: Þessar till. á þskj. 635
voru orðnar svo þrautræddar áður, að jeg
bjóst ekki við umr. nú. En þaö voru ummæli í ræðu háttv. 5. landsk. þm. (JJ),
sem gáfu mjer tilefni til þess að segja
örfá orð. Jeg skil ekki, hvemig menn geta
farið að amast við þeirri sanngirniskröfu.
að síraakonur við bæjarsímann njóti sömu
launakjara og stallsvstur þeirra við landssímann, þegar það er upplýst, aS starf
þeirra sje engu minna um vert og engu
vandaminna en hinna, og þegar það þar
að auki er viðurkent af flestum, aS launin sjeu nii lægri hjá þeim en víðast hvaannarsstaSar. Til þessara starfskvenna
mundi fara mikill liluti upphæðarinnar.
sem fram á er fariS, en þó svo, að eftir
yrðu 4—5 þús. kr. til annara starfsmanna
símans. Og ekki skil jeg, hvað 5. landsk
þm. (JJ) þarf að vera að amast við því.
eða telja það of.hátt. þar sem hann hefir
sjálfur flutt till. um uppbót handa einum
þessara starfsmanna. 1600 kr., en þaS er
hærra en ætlað er nokkrum hinna. Það er
þó fjarri því, aS jeg sje að amast við
þeirri till., því jeg var sjálfur meS styrk til
þessa manns. ÞaS er að vísu satt, sem
háttv. þm. (JJ) sagði, aS þessi rnaður á
mörg börn, en flestir hinna engin. En
það getur þó ekki verið ætlun háttv þm.
að koma þannig ómegð hans yfir á hina.
Jeg vænti þess því, að að öllu athuguöu
muni háttv. Sþ. fallast á þessa uppbót.
Af því að jeg er meðflutningsmaður að
annari till. líka, sem allmikið hefir verið ráðist á, sem sje uin „diatliermi“ -áhaldÍS, verð jeg að segja nokkur orð um

hana líka. Þó jeg sje ekki læknir, hefi jeg
svo mikla nasasjón af þessum efnum, eins
og reyndar allir hv. þm., að jeg veit, að
það er ekkert sjerkenni á þessu v.kfæri, að því geti fylgt hætta. ÞaS er svo
með allar lækningar. Þær geta ekki einungis kostað hættu, sár eða slíkt; þær
geta beinlínis kostað 1-ífið, og í hvert
sinn, sem maður legst á skuiðarborð, á
Iiann það óvíst, hvort hann stendur þaðan
upp aftur. Þar fyrir fara menn ekki að
banna skurðlækningar. Hitt er alkunnugt
og ekkert tiltökumál í þessu sambandi fremur en öðrum, að slíkt getur veiið mismunandi hættulegt í mismunandi höndum. Það
eru til læknar, er bein lífshætta er aS leggja
sig í hendumar á. Hjer á slíkt auövitað ekki að koma til greina, þar sem um
það er að ræða, að læknadeild háskólans
ráðstafi þessu. Og það, sem meipi greiða
því atkvæði um, er það, hvort þeir treysta
lienni til þessa máls eða ekki.

Frsm. fjvn. Nd. (Magnús Pjetursson) :
Jeg þarf litlu sem engu aö svara fyrir
hönd fjvn. Xd., því bæði er búið að því
áður og þaö, sem hv. 5. landsk. þm. (JJ) tók síðast fram. var meira beint til
liv. þm. Hala. (BJ) en nefndarinnar. En
mjer finst jeg ekki geta setið þegjandi
hjá þeim uinr., sem orðið hafa hjer um
,.diathermi“ -áhaldið og læknastjettina yf
irlc-itt í því sambandi. Því í raun og veru
er j>að vantraust til stjettarinnar, sem
hjer liefir vei iS borið fram, þó ekki sje
það látið heita svo. þar sem efast er um
það, aö þeir geti farið meö þetta verkfæri, eða beinlínis sagt, að þeir sjeu að
mæla hjer meö hættulegu ,,tóli“. sem búið er að gera hjer óttalegt í augum manna
að ástæðulausu. Sannleikurinn mun nú
vera sá, að íslensku. og þá ekki síst reykvísku læknarnir standa í engu að baki
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erlendum læknum, og ýmsar stofnanir
þeirra liafa þegar fengið gott orð á sig.
Og um trygginguna fyrir meðferð þessa
áhalds er í rauninni nóg aö vísa til lækna
dcildarinnar, því sennilega væna menn
hana ekki um það, að hún sje að fara með
svik eða muni mæla með því. að þekkingarlausum klaufa verði fengin yfirrá
þcssa veikfivris. Mjer t>r líka kunnugt iv
að hjer er til maður, sem kynt hefir si
þetta verkfæri sjerstaklega. Viðvíkjandi
endingu þess skal jeg segja þaö eitt
það endist áreiðanlega okkar táð. Auðvitað geta þó einstakir hlutar bilað í þessu
vcrkfæri, eins og í öðrum rafmagnsáhö'
uin, og er ekki meira t.iltökumál um þetta
cn önnur áhöld. IIv. 5. landsk. þm. (J.J)
var að tala um það, að till. vivri seint
fram komin, og mundi það vera af því, að
þá væri búist við minni „kritik“ frá þ '.
Jæja — jeg er nú viss um það, að b.j
þes-i hv. þm. og aðrir þm. hefðu setið
yfir veukfærinu alt þingið. hcfðu þe’r
ekki getað dæmt meira um það en þeir
geta nú. Tlann verður því að fara eitir áliti
sjerfræðinganna aðallega. í þessu tilfelli
læknadeildarinnar. Jeg vona svo að endingu, að hv. þm. hafi ekki orðið svo taugaveiklaðir út af útmálun hættunnar við
þctta verkfæri. að þeir samþykki ekki veitinguna, enda er nóg búið að ræða um
þctta, ekki stærra mál.

Ingibjörg H. Bjarnason: Jeg skal ekki
lengja umr. Þær liafa kannske vcriö fróðlegar fyrir ókunnuga. en ekki að sama
skapi ábyggilegar. Jeg gæti þó rakið
þetta enn þá betur en jeg liefi gert. Jeg
ætla aðeins að mótmada því. að jeg hafi
verið að halla hjer á hvknastjettina. Jvg
hef'i aðeins sagt frá minni rcynslu og íilfæst orð eins af bestu læknmn Dana.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

Annað hefi jeg ekki gert. Það er sannarlega of lágt lagst lijer á hinu háa Alþingi. <ið vera að rangfæra orð manna,
livort sem í stórum eða smáum málum
er, og ilt að þuifa að eyða tímanum í
Jrað að leiðrjetta rangfærslur hjá mönnum, sem eiga að vera mcntaðir og samviskusamir menn. Ut af því. sem sagt hefir verið um landsspítalann í sambandi við
Jretta ..diathermi1 ‘ -áhald. þarf jeg ekki
að segja annað en það, að slíkt jninnir
á manninn, sem smíðaði negluna á unclan
skipinu.

Bjarni Jónsson: Út af orðum háttv.
5. landsk. þm. (JJ) þarf jcg aðeins að
taka það fram, að jeg hefi ekkcrt talað
um verndartolla á Jjessu sambandi. Aðalatriði þessa máls er það, að styrkja innlenda dúkageið og reyna að auka hana,
með því að fá menn til að ganga hc-ldur
í góðum innlendum ullarfötum en í erlendu baðmullarrusli. Annars sje jeg það
á ókyrð háttv. þm., að þeir ka>ra sig ekki
uni meiri umra-ður, og get látið lokið
máli mínu.
Magnús Jónsson: Mjer finst óþarfi að
veia að tala um nokkra taugaveiklun
Jjingmanna í sambandi við þetta ,.diathermi“-mál. Jeg sje heldur c-kki, að hjer
sje um að ra'ða neitt traust eða vantiaust á læknastjettinni eða hún sje einlivrr lielgidómur, sem ekki megi anda á
Jcg fyrir mitt leyti gef Iienni hvorki
traust nje vantraust í heild. Siimum læknr.m treysti jeg og öðrum ekki. og svo mun
vera um allan þorra manna.
Efiir þvi sem hættan eykst, vanda
mcnn valið á læknunum, eða með öðrum
orðum gefa þeim trausts- eða vantraustsvfirlý'-ingu. Og af hverju myndi það
95
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vera nenia þessu, sem allir með alvarlega sjúkdóma lirúgast á hendur örfárra manna? Hvað mig snertir, þá tók
jeg þetta upp á ,,autoritet“ læknanna,
sem undir meðmælin liöfðu skrifað, og
hugði, að hjer væri um áhald að ræða, sem
ekki fylgdi neitt varhugavert. En þó að
þessir ágætu læknar hafi skrifað undir
meðma’lin, þá er ekkert, sem bendir á,
að þeir ætli sjálfir að fara með það. —
Þegar Röutgentæki komu hingað, var það
kunnugt, að þau eru tvíeggjað sverð. eins
og þetta „diathermi“-áhald virðist vera.
En þá var líka sjeð um, að með þau færi
sjerfræðingur, sem menn gátu fulltreyst.
Og að fara nú að kaupa handa fyrirliuguðum landsspítala slíkt tæki. tel jeglireina
fjarstæðu. Það verður vissulega bæði bilað og komið úr móð löngu áður en
landsspítalinn kemur. Og í sjálfu sjer er
hugmyndin fjarstæða, og ekki heldur ætluð til annars en veiða málinu fylgi.

Jakob Mcller: Jeg vil enn þá minna á
það. að meiningin er. að þetta verkfæri
sje keypt handa háskólanum, og verður
það því í vörslum læknadeildarinnar. Veit
jcg, að kæknarnir við háskólann muni
þekkja það, og tr'eysti jeg þeim til fulls
að fara með það.
Frsm. fjvn. Nd. (Magnús Pjetursson) :
Jeg vildi enn þá mótmæla því vantrausti
á íslenskum læknum, sem komið he .
fram hjá liáttv. k þm. Reykv. (MJ), og
ba*ta því við. að jeg tel, að þeim sje fvllili'ga trúandi fyrir slíku ábaldi.
ATKVGR.
Rrtt. 635,r feld með 17:17 atkv , að viðliöfðu nafnakalli, og sögðn
já: GGuðf. GunnS. JakM. JAJ. JB. JÞ.

KE, LII. MJ, MP, ÓP. SE, ÞorlG,
BSv, BJ, EÞ, EE.
nei: GÓ, HSt, HK, HSn, IHB, JóhJóh,
JM, JS, JJ, MG, PO, PÞ, SHK, StSt, ÞórJ, BK, MK.
Átta þm. (BH, EÁ. IngB, SJ, SSt. SvÓ, ÞorlJ, ÞorstJ) farnir af þingi.
Brtt. 635,11 samþ. með 20:14 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: MP, ÓP, SE, ÞorlG, ÞórJ, BSv, BJ.
EÞ EE, GGuðf, GunnS, HSt. HK.
JakM, JAJ, JB, JÞ, KE, LH. MK.
nei: MG, MJ, PO, PÞ, SHK, StSt, BK.
GÓ, HSn, IHB, JóhJóh, JM, JS, JJ.
Brtt. 635,TII samþ. með 20:14 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: StSt, ÞorlG, ÞórJ, BSv, BJ, EÞ,
EE, GGuðf, HK, JakM, JAJ, JB,
JÞ, KE, LH, MG, MJ, MP, PO. PÞ.
nei: SIIK, BK, GÓ, GunnS, HSt, HSn,
IIIB, JóhJóh, JM, JS, JJ, ÓP. SE.
MK.
Frv.. svo breytt, samþ. með 29:5 atkv og afgr. sem
lögfráAlþingi..
(Sjá A. 645).

Á 8. fundi í Sþ.. mánudaginn 14. maí,
nnelti

fcrseti (MK); 1 sambandi við gerðabók síðasta fundar vil jeg leyfa mjer að
taka frain. að I. liður brtt. á þskj. 635
(um uppbót til síniamanna) var talinn feldnr með 17:17 atkv. og þeim úrslitum
lýst. En atkvæði mitt varð fvrir misskilning talið nri, þar sem jeg vihii hafa
sagt já við tillögunni, eins og jeg hefi.
tvívegis áður í Xd. greitt atkvæði með
römu tillögu. Tillaga þessi hefði þv'
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rauninni átt að vera samþykt með 18:16
atkv. .Jeg levfi mjer að beina þessu í'
hæstv. ríkisstjórnar og vænti þess, að hún
sjái sjer fært að framkvæma það, sem í
tillögunni felst, eins og hún hefði ve
samþvkt.

28. Smjörlíki.
A 32. fundi í Nd., þriðjudaginn 3. apríl,
var útbýtt:
Frumvarpi til laga um vershtn með
smjörlíki og líkar iðnaðarvörur, tilbúning
þeirra m. m. (þmfrv.. A. 241).
A 34. fundi í Nd, fimtudaginn 5. apríl,
vai' frv. tekið til 1 . u m r .
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 39. fundi í Nd., miðvikudaginn 11.
apríl, var frv. aftur tekið til 1 . u m r .
Frv. of seint fram komið. — Dpildin
leyfði með 18 shlj. atkv., að það mætti
taka til meðferðar.

Frsm. (Björn Hallsson): Jeg þarf ekki
að hafa langa framsögu fyrir hönd nefndarinnar. Það, sem máli skiftir, er flest
tekið fram í greinargerð nefndarinnar og
höfunda frv., sem prentuð er sem fvlgiskjal við frv. Eins og þar er tekið fram.
var nefndinni sent frv. af forseta Búnaðarfjelags Tslands. og var hún einróma
samþykk því, að rjett væri aö flytja fiv.,
þar sem fullkomin þörf virtist á liigu ■’
um þetta efni. Smjörlíkisverksmiðjum he"ir fjölgað óðum á síðustu áruni, og e
því full nauðsyn á, að þegar sjeu sett lög
um tilbúning og söln smjörlíkis. Það hefir

borið á því, jafnvel hjer í Reykjavík, að
smjörlíki hefir verið blandað við smjör,
og við því þarf einnig að setja skorður
með því að ákveða, hvernig smjörlíki skuli
samsett, svo að auðvelt sje að rannsaka
það. Því eru ákveðin þau hlutföll, sem
efnin eiga að vera í, t. d. eiga að vera
10% af hinni svonefndu sesamolíu.
Nefndin sá ekki ástæðu til að brevta
frv. mikið. Ilún hefir leitað upplýsinga
um efni þess, og þar sem frv. er samið af
fróðum mönnum í þessu efni, er trvgging
fyrir því, að vel sje frá því gengið. Það
er samið eftir dönskum og þýskum lögum,
er best þykja í þessari grein. Þó hefir
nefndin gert nokkrar breytingar á frv.
Henni þótti 1. gr. ekki sem haganlegast
orðuð, og breytti því orðalaginu, en gerði
engar efnisbreytingar á henni. Nefndin
hefir anna;s enga efnisbreytingu gert á
frv., nema í 9. gr. I frv., sem kom frá
Búnaðarfjelaginu, var ákveðið, að í smjörlíki mætti vera alt að 18% af vatni Eftir
þeirn upplýsingum, sem nefndín fjekk,
l»ótti henni þetta óþarflega hátt, þar sem
4 ára reynsla í Reykjavík hefir leitt í ljós,
að 13—14% væri' venjulegast. Nefndinni
þótti því nóg að ákveða hámarkið 16%.
þar sem smjörlíkið er því betra, eftir því
sem minna er af vatni í því. geymist betur og er útgengilegri vara. Þá er þetta
beint aðhald til vöruvöndunar. að setja
hámark vatnsins ekki of liátt. I þýskum og
dönskum löguin mun hámarkið vera 17%.
svo að menn s.já. að þetta e. narri lagi.
í frv. er atvinnuinálaráðuneytinu ætlað
eftirlit með smjörlákisverksmiðjum, og
setur það reglugerð um það. Yirðist liggja
beint við, að í þeirri reglugerð sje tekið
fram. að þar sem slíkar verksmið.jur eru
reistar úti um land. hafi hlutaðeigandi
heilbrigðisyfirvöld þetta eftirlit. Það virð95*
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ist óþarfa kostnaður að senda eftirlitsmann úr líeykjavík, en hins vegar mætti
altaf senda hingað sýnishorn til rannsóknar.
Þetta mál hefii veriö til meðferðar á
öðru þingi. þó að ekki sje jafnfjölir.ent
sein þetta. en það er búnaðarþingið. Jeg
hefi sjeð álit allsherjarnefndar búnaða:þingsins um þetta mál, en hún hafði höfunda frv. einnig sjer til aðstoöar. Sú
nefnd liefir ckki borið fram aðrar breytingai við frv. en orðabreytingar. Jeg býst
við, að landbn. taki þessar brtt. til meðferðar og beri þær f'ram við 2. umr. ef
henni þykir rjett að taka þær til greina.
Jig býrt ekki við, að miklar umræður
þui fi að verða um þetta frv. og vona. að
háttv. deild taki vel undir það.
Eiríkur Einarsson: Jeg get að öllu
leyti fallist á það, sem háttv. frsm. CBHj
sagði um nauðsynina á að setja lagnreglur nm tilbúning og verslun með smjörlík’
og aörar vörur. scm nefndar eru í frv.
Einnig get jeg tekið í sama streng sra
liann. að mig brestu. kunnugleika til aó
geta dannt iœi. hvernig þetta nuvtti be »t
fara. I þeim efnum verður að treysta sjerfróðum mönnum, svo sem liöfundum þessa
frv. En þó að sjerfiæðingar bafi samið
frv.. er því ekki aö leyna. að þeir haf->
;:ótt fræði sín til erlendrar reynslu. sem
vitanlega mun að flestu leyti eigr við
hjer. En svo getur staðið á. vegna sjerstakra staöháíta hjer. að breyta þurfi einhverju. Því vil jeg geta þess strax. við
þessa umræðu. að í frv. eru nokkur
ákvæði. sem getur veriö ásta'ða til að fella
niður eða breyta, vegna þess hve sjerstaklega stendur á I’.jer. Á jeg bjer einkum
við ákvæði 5. gr.. þar sem bannað er að
frandeiða smjörlíki þar. sem a njörgerð e ■
höfð um liönd. og að nota sömu tæki tii

skiftis við fi amleiðsluna. Xú munu háttv.
þm. minnast þess, að á síðasta þingi var
þannig löguð viðleitni styrkt, þar sem Aslækjarbúinu í Hrunamannahreppi var
veitt fje til þess að gera tilraunir með
smjörlíkisgerð samhliöa rjómabússtarfsemi.
Þessi styrkur var hagnýttu; síðastliðið
sumar. og liefi jeg lieyrt. að tilraunin bafi
bcpnast mjög vel. Það var gerð tilraun til
þe.ss að nota þær mjólkurleifar. sem mönnum vcrður annars lítið úr, sem sje áfirnai. og eitthvað af smjöri var haft til
bragöbætis. og af þessu varð smjörlíkið
svo gott, að blutaðeigendur, sem bæði notuðu það sjálfir heima fyrir og seldu til
kaupstaðanna. láta hið besta yfir. Sjerstaklega kvað þetta smjörlíki geymast vel.
og þegar það fvrnist. reynist það betur
en erlent smjörlíki. Þessi litla tilraun er
svo góð og mikilsverð. að liáttv. deild ætti
að bugsa sig um áður en liún kæfir hana
í læöingunni með þessum ákvæðum.
Ji g veit. að það er ómaksins vert að
reyna að varna við vörusvikum. bvort se'.n
um smjör er að ræða eða smjörlíki. og að
varúöai rcglur eru sjálfsagðar í þessum
efnum. En j?g veit ekki. bvort varnagli
er sb ginn á rjcttan bátt með ákvæðum
5. gr. Ef þeir. s:;n lilut eiga að máli. eru
óvan.daðir og svikulir, geta þeir svikið
vöruna þrátt fyrir þetta. Þó að þeir megi
ekki búa til smjörlíki í ijómabúum. gætu
þeir auðveldlega keypt það að og blandaö
við smjöriö. ef þeir vildu bafa sig til bess.
En auðvitað mundu engir gera slíkt. nema
óráðvandir menn.
Þá er gert ráð fyrir því í frv.. að þar
sem smjörlíki sje búið til. sje það mótað
í skökur af ákveðinni þyngd. Je<r hygg.
að fyiir austan hafi verið sá siður að
drepa því í kvartil sem smjöri. og er það
miklu haganlegra til flutnings. Vil jeg
leyfa mjer að skjóta til hv. landbn., hvort
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ekki muni unt að auðkenna umbúðirnar
svo, aö ekki sje mm að villast. þó að
smjörlíkið væri flutt í kvartilum.
Sektarákvæðin, að 100—1000 kr. útles'ð
liggi við brotum á lögunum, finst mjer
varla ná tilgangi sínum. Þau lúta of mjög
að formsatiiðum, en of lítið að veruleik uium, hverrar sektar það er vert. ef það
vitnaðist. að smjör va?ri svikið, þótt liegningarlögin korni að vísu þar til greina í
ýmsum efnuin. Jeg álít að hjer þurfi liörð
sektarákvæði, til þess aS menn hafi altaf
ótta af, að þarna beri að vanda sig. því
að aldrei er of vandlega búið um eftirlitið.
Þetta er fátt af mörgu, sem athugavert
er við frv., og vildi jeg benda strax á
það. hvort sem jeg eða einhver annar
verður til að koma með brtt. í þessa átt
við 2. umr. Með slíkar brtt. er vandfarið,
þar sem menn brestur kunnugleika á málinu, en liins vegar óttast jeg, að það
kunni að valda óþægindum fyrir þá. er
hafa byrjað umrædda smjörlíkisgerð að
tilstuðlun Alþingis, ef það skipar þeim
nú að hætta.

Jón Þorláksson: Jeg vil leyfa mjer
að beina þeim tilmælum til háttv. landbn ,
að hún leiti umsagnar verslunarráðsins
að því er snertir ákvæði þessa frv. um
verslun með smjörlíki og svipaðar vörur.
Af greinargerðinni verður ekki sjeð, aS
neinir sjerstaklega verslunarfróðir menn
liafi fjallað um frv. Mjer virðist vera í
því ýms ákvæði, sem gætu valdið verulegum óþægindum við verslun með vörutegundir þessar, án þess að hafa að marki
þýðingu til þess að tryggja hagsmuni
kaupenda. MeSal annars eru nokkur
ákvæði. er mjer virðast þess eSlis, að ekki
ættu að standa í lögum, heldur í reglugerð, sem auðveldlega mætti breyta, eftir

bví hvernig vei slunarástandið er á hverj-

um tíma. Jeg vildi óska. að háttv. frsm.
ÍBHi g;rti gefið mjer þegar við þessa
umræðu vitneskju um, hvort liv. landbn
vill verSa við þessum tilmælum mínum.
Frsm. (Björn Hallsson): Háttv. 1. þm.
Árn. (EE) hafði ýmislegt við frv. að
athuga, og gat jeg satt aö segja búist við
því. Hann gat þess, sem jeg hafSi tekið
fram. að frv. væri sniðiS eftir erlendum
lögum. en það er mjög eðlilegt, þar sem
lijer hafa ekki ve’.ið fyr sett lög mn þetta
ei'ni og engin reynsla fengin.
Ilann var aðallega óánægður með 5. gr.,
en ákvæði þeirrar greinar eru sett til þess
aö tryggja, aö síSur verði unt að blanda
smjörlíki vib smjör, með því að banna að
framleiða livoittveggja á sama staðnum,
og enn fremur er tekið fram. að sömu
tæki megi ekki nota til skiftis til smjörgerðar og smjörlíkis, svo að smjörið dragi
ekki dám af eftirlíkingunni. Það getur vel
verið, að svo megi búa um og fara svo vel
með, að ekki komi að baga, en það lilýtur altaf að vekja tortrygni. En ákvæði
greinarinnar er aðeins tryggingarráðstöfun í þessu efni. Ilvorki jeg nje landbn.
flytur þetta frv. til þess að setja það til
höfuðs smjörlíkisframleiðslunni; þvert á
móti, það er flutt af þeiiri ástæðu einni,
að nauðsynlegt er að setja ákvæði um;
hvað sje gott og gilt smjörláki. En auðvitað er ekkert því til fyrirstöðu að íhuga
athugasemdir háttv. þm. til 2. umr, og
býst jeg við, að landbn. telji það ekki eftir sjer. Það getur vel verið, að þetta
ákvteði 5. gr. komi allilla niður á Áslæki
arbúinu. vegna smjörlíkisgerðarinnar þar,
en við því verður tæplega gert, ef tryggja
á það, að ekki komist inn tortryggni á erlendum og innlendum markaði gagnvart
sölu á íslensku smjöri. Ef smjör og sinjör-
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líki er framleitt á sania stað, er altaf hætt
við toitryggni viðvíkjandi svikum.
Iláttv. 3. þm. Reykv. (JÞ) þótti sneitt
hjá umsögn og reynslu verslunarstjettarinnar í þessu máli. Það er rjett, að landbn.
liefir ekki borið frv. undir neinn vershmarfróðan niann, og í greinargerðinni er
tekið fram, bverjir hafi samið það. Fyrir
mitt leyti er jeg ekki mótfallinn því, að
leitað verði álits verslunarfróðra manna.
og býst jeg við að geta lofað því fyrir
bönd nefndarinnar. Iír eflaust rjett að athuga frv. líka frá þeirri hlið, svo að
trygðir sjeu hagsmunir hvorstveggja,
kaupanda og seljanda. Xefndin er fús til
að taka allar sanngjarnar till. til gieina
sem horfa til umbóta á frv., og mun athuga það nánar til 2. umræðu.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 47. fundi í Xd., laugardaginn 21.
apríl, var frv. tekið til 2. uinr. (A. 241.
382, 412).
Afbrigði um brtt. 412, er of seint var
útbýtt. levfð og samþ. í e. hlj.
. Frsm. (Bjöm Hallsson): Við 1. umr.
þessa máls komu fram nokkrar raddir um
það. að ýmislegt væri við frv. þetta að
athuga. Meðal annars sagði háttv. 3. þm.
Reykv. (JÞ), að það bæri það ekki með
sjer, að verslunarfróðir menn hefðu um
það fjallað. Einnig gerði hv. 1. þm. Arn
(EE) athugasemdir við ákvæði 5. gr. Ut
af þessu hefir nefndin tekið málið aftur
til athugunar. Hefir hún sent verslunarráðinu rnálið til umsagnar, en það hafði
ekkert við það að atliuga nema um það.

hve nær lögin gengju í gildi. Vildi verslunarráðið láta lögin ganga í gildi 1. jan.
1924. Xefndin tahli þessa breytingu enga
þýðingu hafa og flytur ekki brtt. um það.
Xefndin liefir samt borið fram 4 brtt. á
þskj. 382, og eru þær allar samþyktar á
nýafstöðnu búnaðarþingi, enda voru þær
gerðar í samráði við frumhöfunda frv.,
Trausta Olafsson efnafræðing og frk.
Önnu Friðriksdóttur, sem nefndin kvaddi
líka til viðtals á sinn fund. Brtt. eru að
mestu aðeins orðabreytingar, en ekki efnis.
nema í 1. gr„ þar sem bætt er inn ,,mjólk“
á eftir „rjóma“, svo að ekki verði útilokað, að smjör megi framleiða úr nýmjólk
óskilinni. iliða hinar brtt. við 1. gr. eingöngu til þess að bæta málið, og felst
nefndin á þær og telur þær til bóta.
Önnur brtt. er aðeins orðabreyting; fyrir ,,inniheldur“ komi: í er.
Þriðja brtt. er skýring á orðalagi greinarinnar og niðurröðun á efni hennar, en
engin efnisbreyting.
Fjórða brtt. er orðabreyting. Býst jeg
við, að hv. þingdeild geti fallist á þessar
bitt.. til þess að málið á frv. batni.
Ut af uminælum hv. 1. þm. Árn. (EE)
skal jeg geta þess um 5. gr., að nefndinni
þótti ekki tiltækilegt að breyta henni í
það horf. sem þessi háttv. þm. fór fram á,
eða að veita smjörlíkisgerðinni þar austan fjalls undanþágu. Það er að vísu vandi
að setja trygg ákvæði um þetta. En grundvallarreglan álítur nefndin, að eigi að
vera sú, að aðgreina beri greinilega smjörbúin og smjörlíkisgerðimar, því hitt gæti
komið óorði á smjörið innanlands og utan. hvort sem ástæða væri til þess eða
ekki. En þessi grundvallarregla væri brotin. ef undanþága sú væri veitt, sem till.
háttv. 1. þm. Árn. (EE) fer fram á. Það
er vont að hafa glögg takmörk á annan
hátt en banna framleiðslu smjörlíkis á
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sama stað og smjörs. Ileíh' nefndin því
sett það í frv.

Eiríkur Einarsson: Jeg ætla aðeins
að segja fáein orð um brtt. mína á þskj.
412. Jeg hefi getið þess áður, að þetta frv.
k:emi hart niður á þeim mönnum í Ilrunamannahreppi eystra, sem þegar eru byrjaðir á smjörlíkisgerð í sambandi við
smjörbú sitt þar. Jeg hefi þess vegna orðað brtt. mína á þann hátt, að veita aöeins undanþágu fyrir þennan eina staö.
Ætti það að vera meinlaust fyrir öryggi
markaðsins, þar sem Ytrihreppsb:endur
eru þeir einu, sem hafa stofnað til slíks
sambýlis, kunna vel með að fara og hefir
gefist vel það sem af er. Yrði þeim mikill
skaði að því, ef nú yrði varnað áframhalds á því verki, sem þingið sjálft hefir
nýlega stutt þá til, með lánveitingu í fyrra.
ÞaS ætti því að vera alveg nóg, að lögin
fyrirbyg'ðu, að til sliíks yrði stofnað hjer
eftir. Er jeg viss um, að ekki er hættara
við sviknu smjöri frá Ilreppamönnum,
þótt smjörlíkisgerð þeirra fái að haldast
óáreitt, heldur en átt gæti sjer stað hjá
öðrum, er miður kvnnu að vera vandir
að smjörgerðinni, þótt lagaákvæði væru
til, er þetta ættu að tryggja.
Jeg skal svo láta mjer nægja að vísa
til þess, sem jeg hefi áður sagt um rnálið,
og vona, að háttv. deild samþykki brtt.
mína, þar sem hún er bæði meinlaus, rjett
og sanngjöm.
Sveinn Ólafsson: Það er hálfleiðinlegt aS tala hjer fyrir tómum bekkjum.
En þaS, sem jeg vildi segja, er mjög stutt.
Það er um 5. gr. frv., sem jeg tel varhugaverða og tæplega rjett hugsaða hjá háttv.
landbúnaðarnefnd. Þegar hún er borin
saman viS 1. gr., þar sem skilgreint er,
hvað sje smjörlíki, en það er talið þar

feitmeti, sem gert er eða blandað af öðrum fituefnum en mjólkurfitu. Þegar svo
5. gr. bannar tilbúning á slíku feitmeti
þar, sem smjörgerð er höfð um hönd, þá
getur það hitt óþægilega smjörgerðarheimilin. Það er vitanlegt, aö smjörgeið er á
liverju heimili svo að segja til sveita. En
algengt er þar líka að blanda smjör til
heimilisnota annari fitu, sem þá yrði eftir
ákvæðum þessarar greinar óleyfilegt, með
því aö livergi er tekið fram, að ákvæðin
eigi aðeins viS smjörbú, svo sem ætlunin
mun hafa verið. Mjer virðist hins vegar,
að úr þessu megi bæta, með því að bæta
inn í greinina á eftir „smjörlíki“ orðunum: til sölu. Yildi jeg biðja nefndina að
athuga þetta.

Magnús Jónsson: Jeg ætla að minnast örlítið á 5. gr. þessa frv. Mjer virðast
ákvæði greinarinnar vera hreinn barnaskapur og engu með henni náð. Smjöiið
getur verið blandað smjörlíki eftir sem
áður, ef menn á annað borð vilja gera
slíkt. En þó þetta sje gagnslaust, þá er
það ekki meinlaust, því það getur hindrað
það, að framkvæmdir geti orðið á þessum
sviðum, sem gagn væri að, eins og t. d
um tilraunir þær, sem gerðar hafa verið
í smjörbúi Hrunamannahrepps. Jeg held
sem sje, að oft geti verið hentugt að liafa
þetta tvent saman, smjörbúið og smjörlíkisgerðina, án þess nokkur hætta þurfi
að stafa af því eða álitshnekkir. Þess
vegna mun jeg verða með brtt., en svo
móti frv.greininni, hvort sem brtt. verður
samþvkt eða ekki.
Prsm. (Björn Hallsson) : Út af ræðu
háttv. 1. þm. Ám. (EE) verð jeg aðeins
að geta þess, að það er alveg rangt hjá
honum, að nokkur vernd eða nokkurt loforð til smjörlíkistilrauna smjörbúsins í
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Ilrunamannahreppi sje fólgið í því, þó
veitt hafi verið til þess viðlagasjóðslán. Vitanlega ekkeit loforö gefið um
neina vernd, enda lágu þá engin frv. "yrir þingi um innlenda smjörlíkisgerð. ‘ins
og nú. Jeg skal aö vísu játa það. að þetta
getur veriö óþægilegt fyrir þessa sn.jörlíkisgerS. En ef slík undanþága er gefin.
er aðalreglan brotin og getur haft slauu
áhiif fyrir smjörsöluna. Þess vegna getur
ncfndin ekki fallist á tillöguna. Þessi liv.
þm. viðurkennir líka. að þetta sje skaðlegt.
en flytui samt þessa brtt . og er það nokkurt ósamræmi hjá lionum. Annars vil jeg
láta mjer nægja að vísa til fyrri ræðu
minnar.
Iláttv. I. þm. S.-M. (SvÓ) hafði það að
athuga við 5. gr.. að hún væri ekki vel
orðuð og að í hana vantaöi ákvæði um
það, að lögin íettu ekki að ná til framleiðslu viðbitis á sveitaheimilum. ÞaS hefir aldiei verið svo til ætlast nje gr. svo
skilin. að hún ætti við sveitaheimili. lieldur a*tti aðeins við sölu á þessum vörutegundum. sem frv. talar um. Má vel vera, að
gott sje aS skýra þetta nánar, til að fyrirbyggja misskilning, en benda vil jeg á
þaö, aö í 3. gr. frv. eru settar takmarkanii um það. hvernig eigi að fara með
: '.njö'.'líki, merki á því o. s. frv., og er það
alt miðað við sölu á þessari vörutegund,
og atti alls ekki að geta valdið misskilningi. IIv. 4. þm. Reykv. (MJ) þótti 5.
ge bainaleg. Jeg sagði það strax, að það
væii (iditt að setja ákvæöi um tilbúning
f.mjörlíkis og smjörs á sama staö eöa nálægum stöðum, en erfiðara er að fara í
kringum þetta. ef þessi ákvæði eru. heldur
t n ef engin eru.
Ilann sagðist fvrst mundu greiða atkvæði meö brtt . en síðan á móti gr. Skil
jeg ekki þessa afstöðu hans. nema ef
hnnn er þá algerlega á móti frv., og er
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hann auðvitað sjálfráður um það. En um
það ætti þó ölluin að koma saman, að
nauösynlegt sje að setja lög um þetta
efni.
Eiríkur Einarsson: Jeg gat um það í
fyrri ræöu minni. aö lítil ástæða væri
til þess að óttast svik af hendi þessara
manna, enda væri það mjög erfitt að koma
við svikum, því að alt landsfólkið þyrfti
að vera í vitorði um það með bændum,
er ættu hagsmunanna að gæta. En vilji
fólkið svíkja. þá hefir það nóg tök á því,
þótt þetta verði samþykt. Er ekkert þægilegra en aö flytja að smjörlíki til blöndunar, ef hlutaðeigendur eru þess liugar.
Lánið til Ilrunamannahrepps var veitt
til þess. að hægt væri að reka þar smjörlíkisgerð samhliða rjómabúinu, og til
hennar væri notað þaö, sem fjelli til frá
rjómabúinu. Þingið sýndi með þessu, að
það vill styðja þessa viðleitni. Og í krafti
þessa stofnuðu bændurnir til smjörlíkisgerðarinnar, og myndi þeim nú koma
illa og einkennilega fyrir, ef þingiö segði
nú: Hingað og ekki lengra. Verður að
taka tillit til þessarar ástæðu.
Jeg liefi talað um þetta viö formann
Búnaðarfjelagsins, og taldi liann brtt.
mína sjálfsagða. Mun og ekki vera of mikið framleitt í landinu. þótt ekki sje farið
að hggja hindranir í veg fyrir þetta fyrirtæki Hrunamannahreppsmanna.

E&agnús Jónsson: Háttv. frsm (BII)
brá á sig minna skilningsgei vi en liann
hefir. er hann þóttist ekki skilja þá afstöðu m'na. aö jeg ætlaSi að greiða atkv.
með brtt.. cn svo á móti gr. Þetta er algeng aöferð. þegar maður vill ekki hafa
einhv :ja grein, en kýs hana þó beldur
breytta en óbreytta.
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Um vörusvikin stendur það óhrakið, sem
jeg sagöi. Ef einliver vill svíkja smjör,
með því að blanda það smjörlíki, þá er
sá erfiðleikinn að afla smjörlíkisins minstur, og þessi ákvæði 5. gr. því algagnslaus.
Það sanna í þessu er það, aö menn kaupa
alveg eins vöruna, þótt smjör og smjö'rlíki sje framleitt á sama staö. Menn spyrja
vöruna sjálfa um gæði hennar og annað
ekki.
Grein þessi er gagnslaus, en skaðleg.
Er gott að geta notað mjólkurafganginn
frá smjörbúinu til smjörlíkisgerðar.

Frsm. (Björa Hallsson) : Jeg skildi
hv. 4. þm. Revkv. (MJ) rjett. Hann er
á móti frv. Hann sagði, aö alt stæði
óhrakið hjá sjer. Það er nú svo, að liverjum þykir sinn fugl fagur, og er ekkert
við því að segja.
En jeg skil ekki liáttv. þm , ef þeir vilj.t
ekki hafa neitt ákvæði um það, að liindra
það, að smjöri og smjörlíki sje blandað
saman og vilja nema burtu þau ákvæði,
sem gætu hindrað þetta. En liitt er óvíst.
hvort þessi tryggingarákvæði eru næg.
Iláttv. 1. þm. Árn. (EE) var að tala
um, að þingið breytti oft fljótt um skoðun, og gerði það líka hjer, ef þetta frv.
yrði samþykt óbreytt. En það er ekki rjett,
að þetta ati-íði hafi verið til umræðu hjer
í þinginu í fyira, lieldur aðeins lánsheimildin til þessa hrepps.
Um álit Búnaðarfjelagsforsetans skal
jeg ekkert segja. Er gott, ef hægt væri
aö laga þetta, en það verður tæpast gert
með þessari brtt. hv. þm.
ATKVGR,
Brtt. 382.1 samþ. með 21 shlj. atkv.
1. gr.. svo brevtt. samþ. með 22 shlj.
atkv.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

2.—3. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
Brtt. 382,2 samþ. án atkvgr.
4. gr., svo breytt, samþ. með 22 shlj.
atkv.
Brtt. 412 feld með 15:12 atkv., að við
höfðu nafnakalli, og sögðu
já: EE, GunnS, HK, IngB, JakM, LH.
MJ, MK, SSt, ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ.
nvi: BH, EÞ, JAJ, JB, JS, JÞ, MG, MP,
ÓP, PO, PÞ, StSt, SvÓ, ÞórJ, BSv.
Einn þm. (BJ) fjarstaddur.
5. gr. sámþ. með 15: 6 atkv.
6. gr. samþ. meö 16 shlj. atkv.
Brtt. 382,3 (ný 7. gr.) samþ. með 18
shlj. atkv.
8. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
Brtt. 382,4 (ný 9. gr.) samþ. án atkvgr.
10.—13. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísaö til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 49. fundi í Xd., þriðjudaginn 24.
apríl, var frv. tekið til 3. umr. (A. 416).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og afgr. til Ed.
Á 47. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.
(A. 416).
Á 49. fundi í Ed., föstudaginn 27.
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.
Enginn tók til máls.
96
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. og til landbúnaðarnefndar meS 12
shlj. atkv.

A 55. fundi í Ed., föstudaginn 4. niaí,
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 416, n.
522).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfS og samþ. í e. hlj.
Frsm. (Guðmundur Ólafsson) : Frv.
þetta er nýmæli. Áður hafa engin lög
verið um þetta efni. Þetta frv. mun vera
sniðið eftir dönskum og þýskum lögum
um sama efni. Nú er farið að framleiða
talsvert af smjörlíki hjer á landi, og auk
þess er mikið flutt inn af því, svo ekki
mun vera þarflaust að setja lög um þetta
efni.
Landbúnaðarnefnd hefir athugaö þetta
frv., eftir því sem henni var unt, en frv.
er nýlega komið frá hv. Nd., svo tíminn
var stuttur til athugunar. Hún sá J»
ekki annað en að frv. væri nákvæmt og
þarflegt, og mælir með því, að það gangi
fram óbreytt.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. —13. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 56. fundi í Ed., laugardaginn 5. maí,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 416).
Of skamt var liðiö frá 2. umr. — Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. meS 9 shlj. atkv. og afgr.
sem
lög frá Alþingi.
(Sjá A. 567).

29. Skrásetning lóða í
Reykjavík.
Á 20. fundi í Nd., miðvikudaginn 14.
mars, var útbýtt:
Frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 35, 2. nóv. 1914, um mœlingu og
skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdœmi Reykjavíkur (þmfrv., A. 129).
Á 22. fundi í Nd., laugardaginn 17.
mars, var frv. tekið til 1. u m r.
Enginn tók til máls.
ATKVGR,
Frv. vísað til 2. umr. með 23 shlj. atkv. og til allsherjamefndar með 23 shlj.
atkv.

Á 46. fundi í Nd., föstudaginn 20.
apríl, var frv. tekið til 2. umr. (A. 129,
n. 365).
Frsm. (Jón Þorláksson): Fyrir efni
þessa frv. er gerð allrækileg grein í greinargerð við það og nál. allshn., og finn
jeg því ekki ástæSu til að segja frekara
um málið, nema því aðeins, að einhver
háttv. deildarmaður óski nánari skýringa.
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ATKVGR.
1. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
2. gr. sarnþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 365,1 samþ. án atkvgr.
3. gr., svo breytt, samþ. með 19
atkv.
Brtt. 365.2 samþ. ineð 20 shlj. atkv.
4. gr., svo breytt, samþ. með 19
atkv.
5. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Brtt. 365,3 samþ. án atkvgr.
6. gr.. svo breytt, samþ. með 22
atkv.
7. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 22 shlj.

Á 51. fundi í Ed., mánudaginn 30.
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 399,
n. 459).
shlj.

shlj.

shlj.

atkv.

Á 48. fundi í Nd., mánudaginn 23.
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 399).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 16 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 46. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 3. umr. í
Nd. (A. 399).
Á 48. fundi í Ed., miðvikudaginn 25.
apríl, var frv. tekið til 1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og til allsherjamefndar með 9 shlj.
atkv.

Prsm.
(Guðmundur Guðfinnssom:
Þetta frv. er flutt eftir tilmælum þm.
Reykv. og fer í þá átt að koma betra
skipulagi á skrásetningu og mælingu lóða
hjer í Reykjavík. Auk þess er hjer fleira
tekið með en í eldri lögunum. Nefndin
hefir ekkert sjeð við þetta að athuga og
leggur til, að frv. verði samþykt.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —7. gr. samþ. með 11 shlj atkv
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 53. fundi í Ed., miðvikudaginn 2.
maí, var frv. tekið til 3. umr. (A. 399).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr.
sem
l ö g f r á Alþing i.
(Sjá A. 527).

30. Seðlaútgáfa íslandsbanka.
Á 28. fundi í Ed., þriðjudaginn 27.
mars, var útbýttt:
Frumvarpi til laga um breyting á lögttm nr. 6, 31. maí 1921 [Seðlaútgáfa íslandsbanka] (þmfrv., A. 226).
96!
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Á 30. fundi í Ed., þriðjudaginn 3.
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.
Frv. of seint franr komið. — Deildin
leyfði í e. hlj., að það mætti taka til
meðferðar.

Frsm. (GuSmundur Ólafsson): Jeg get
látið mjer nægja að vísa til greinargerðarinnar og jeg býst við, að stjórnin skýri
betur ástæður sínar fyrir frv., ef henni
þykir þess þurfa.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj atkv.

A 34. fundi í Ed., laugardaginn 7.
apríl, var frv. tekið til 3. umr. (A. 226).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 shlj. atkv. og afgr.
til Xd.

Fjármálaráðherra (MagnJ): Þetta frv.
þarf ekki langra skýringa. Það hefir orðið ofan á í stjórninni og bönkunum, sjerstaklega Landsbankanum, að enn sje ekki
Á 36. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt
kominn tími til þess að gera endanlega
skipun á seðlaútgáfunni, því að margt af eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.
því, sem þar kemur til greina, er ekki . (A. 226).
fvrirsjáanlegt enn, og þyrfti þá að brevta
Á 38. fundi í Nd., þriðjudaginn 10.
til aftur, Því hefir það orðið ofan á að
fara fram á, að þessu skipulagi sje frest- apríl, var frv. tekið til 1. u m r.
að til næsta þings.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Frumvarp
þetta er komið frá hv. Ed. og var
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. borið þar fram af fjhn. í samráði við
stjórnina. Orsökin var sú, að ekki þótti
enn tímabært að gera endanlegt skipulag á um seðlaútgáfu í landinu. Þótti
Á 32. fundi í Ed., fimtudaginn 5. apiíl, rjettara að láta núverandi millibilsákvæði
heldur standa eitt árið enn, fremur en
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 226).
að ákveða nú endanlegt skipulag, sem svo
kanske
þyrfti. fyrir rás viðburðanna, að
Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Eins og
jeg tók fram við 1. umr., er nauSsvn á laga til þegar á næsta þingi. Get jeg vel fallað samþykkja frv. þetta. Það er ekki ist á þetta, þó jeg hefði raunar tilbúið
heppilegt að skipa seðlaútgáfunni endan- frumvarp, sem jeg býst við, að komi til
lega með lögum á þessu þingi, og fyrir- að standa sem endanlegt skipulag í öllum aðalatriðum. En sem sagt get jeg fallsjáanlegt, að það verður ekki gert.
ist á að bíða eitt árið enn, og vona því,
að frv. það, sem hjer liggur fvrir, gangi
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
greiðlega gegnum háttv. deild og að því
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
verði, að aflokinni umræðunni, vísað til
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fjárhagsnefndar, en þaö er sanisvarandi
nefnd, sem liafði niálið til ineðferðar í
hv. Ed.

Á 53. fundi í NTd., mánudaginn 30.
apríl, var frv. tekið til 3. umr. (A. 226).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. ví.sað til 2. umr. með 21 shlj. atkv. og til fjárhagsnefndar með 15 shlj
atkv.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 19 shlj. atkv. og afgr.
sem
l ö g f r á Al þ in g i.
(Sjá A. 489).

Á 51. fundi í Xd„ föstudaginn 27.
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 226,
n. 433).

Frsm. (Magnús Kristjánsson) : Eins og
kunnugt er, var ákvefiið meS löguni 31.
maí 1921, að fyrir 1. júná 1922 skyldi
endanleg skipun gerð á seðlaútgáfu bankanna. Nú fór svo, að á síðasta þingi kom
ekkert frv. fram um þetta, vegna þess, að
stjórnin þóttist ekki viðbúin að inna af
h°ndi nauðsynlegan undirbúning, og þá var
fresturinn framlengdur til 1. júní þessa árs.
Xú liggur ekki fyrir neitt frv. um breytingu á þessu, eða til fullnaðarskipunar
á seðlaútgáfunni, og verður því að samþykkja frv. það, sem fyrir liggur. og framlengja enn eins árs frest, til 1. júní 1924.
Þetta er svo einfalt mál, að um það þarf
ekki að fjölyrða. En þó vil jeg láta það
í ljós sem mína skoðun, að þessar framlengingar ættu ekki að þurfa að eiga sjer
stað oftar, heldur þyrfti að gera endanlega skipun á þessu á næsta þingi.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv

31. Jarðræktarlög.
Á 30. fundi í Xd., þriðjudaginn 27.
mars, var útbýtt:
Frumvarpi til jarðrœktarlaga (þmfrv.,
A. 216).
Á 32. fundi í XTd„ þriðjudaginn 3.
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 34. fundi í Ncl., fimtudaginn 5.
apríl, var frv. aftur tekið til 1. u m r.
Frv. of seint fram komið. — Deildin
leyfði í e. hlj.. að það mætti taka til
meðferðar.

Frsm. (Þórarinn Jónsson) : Á síðasta
þingi var samþykt þingsályktun um skipun búnaðarmála. Stjórnin tók liana til
greina og sendi Búnaðarfjelagi Islands
með ósk um, að það gerði till. um þetta
mál og ljeti stjórninni í tje aðstoð sína
í þessu. Þetta hefir Búnaðarfjelag íslands
gert, og er frv. það, sem hjer liggur fvrir.
árangur af því starfi. Búnaðarfjelagið
hefir sýnt fram á það í greinargerð við
frv., hversu þýðingarmikið það væri, að
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koma þessum þætti búnaðarmálanna í það
horf, sem frv. fer fiam á, og hefir í því
falli gert marga og merkilega útreikninga
og áætlanir um það, hversu miklum gerbreytingum ræktunarmálin gætu tekið, sem
frv. fjallar um.
Landbúnaðarnefndin
hefir svo vandlega yfirfarið þetta frv.
og flutt það inn í þingið. En þessi flutningur hennar á frv. og fylgi hennar með
því í háttv. deild er bundinn því skilyrði, að Búnaðarfjelag fslands geri þ'
breytingu á lögum sínum, að atvinnumálnráðuneytið skipi tvo menn í stjórn þess
samkvæmt. tillögum landbúnaðamefnda
Alþingis. Byggir nefndin skilvrði sitt .'
því, að þegar stóraukið fjárframlag er
veitt úr ríkissjóði, sje sjálfsagt, að atvinnumálaráðuneytið fái þennan íhlutunarrjett um meðferð þess, jafnframt þvú
sem vfirstjórn og ábyrgö þessara mála
færist yfir á atvinnumálaráðherrann.
Það er öllum ljós nauðsyn þess að koma
búnaðarmálum vorum í fast horf. Þetta
frv. má heita að sje fyrsta takið í þá átt
á þessum málum. Alt, sem gert hefir verið áður, hafa verið stefnulitlar tilrauni •.
auðvitað meira og minna nærri því rjetta,
en allar þróttlausar að því levti, að þær
hefir vantað undirstöðuna, þá undirstöð"
sem öll jarðræktar- og búnaðarmál þurfa
að byggjast á, sem sje: sem næst vísindalega nákvæmni, bygða á okkar staðliáttu
Ymislegt. sem gert hefir verið, hefir þv
svarað neitandi til þeirra áætlana og hagsbóta, sem það átti að vinna. Yið höfum
því dregist aftur úr.
Yið höfum sjeð hinum aðalatvinnuvegi
þjóðarinnar fleygja fram. Nvtísku útbúnaður hefir verið innleiddur til sjósókna.
því hinn sami útbúnaður á víðast eða
hvarvetna við til að plægja hafið. I þessari grein hefir líka áræðið verið meira.
Þessi óljósa stórfengsvon, sem alstaðar

seiðir til sókna, hefir orðið drjúg lyftistöng til umbóta og framfara. Þar hafa öll
skilyrði verið betri. Peningastofnanir landsins hafa staðið opnar þessum atvinnuvegi.
Og þó að sumstaðar hafi illa farið á þessum meinlætatímum, er þó ekki annað hægt
að segja en að rjett hafi verið af stað
farið, hefði hóf fylgt með.
Alt öðru máli er að gegna um landbúnaðinn. Umbæturnar eiu seinfærar. En það
er eins örugt að leggja peninga <í þær eins
og hvern tryggan sparisjóð. Yextirnir eru
vissir, ef rjett er byrjað. En það þarf að
bíða eftir vöxtunum. Og einmitt það, hve
landbúnaðurinn krefur langra lána, eða
lána til langs tíma, til stórumbóta, veldur
því, að það má heita svo, að allar p.n
ingalindir þjóðarinnar hafi verið honurn
lokaðar. Einyrkjarnir úti um land, sem
staðið hafa með pál og skóflu til þess að
yrkja jörðina, hafa ekki verið álitlegir
skuldunautar eða lánþegar bankanna Það
eru oft lítil dagsverkin og seint að vinnast til álitlegrar eftirtekju. En dagsverkin
liverfa ekki. Þau bera ávöxt og vitna um
það kynslóð fram af kynslóð, að með þeim
er því lífsfræi sáð, sem verndað hefir
þjóðerni og menningu landsmanna. Landbúnaðurinn er því nokkurskonar þjóða:öryggi, sem verður að varðveita með öruggri trú á framfarir lians. En það verður að veita þangað afli til þess, sem gera
þarf. Tímarnir krefjast, að ekki sje lengtir
horft á það vitandi vits, að sá mikli auður, sem liggur í islenskri mold eða íslenskum jarðvegi. sje ekki kallaður fram í þjónustu þjóðarinnar, og það verður að gerast
með meiri framlögum af almannafje en
verið liefir, og örva þannig eindresrið til
framfara í ræktun landsins.
Þetta jarðræktarfrv. er aðeins einn þátturinn af mörgum í okkar landbúnaði. Allir þessir þa-ttir liafa verið mestmegnis
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skipulagslausir. en lijer er byrjað á að
setja þessum fast skipulag; og þetta skipulag liggur í því, að ákveSinn stvrkur er
ætlaður úr ríkissjóbi til túngræðslu, eða
jarðræktar, haughúsagerðar og garðræktar, þó með þeim skilyrðum, að hver. sem
hans nýtur, verður að leggja fram mikla
vinnu fyrst, eða svo jeg taki þaS ákveðr
ar fram, aS til þess aS fá
kostnaðar
við túngræSslu eSa túnsljettun, verSurfvrst
að vinna að þessu verki 10 dagsverk fyrir
hvern verkfæran mann á hverju býli. sem
enginn stvrkur fæst fyrir. Og til þess að
sýna fram á, að hjer er ekki veríð að
veita fje, nema beinlínis til aukinnar
ræktunar, fram yfir það, sem verið hefir,
þá skal jeg taka það fram, að árið 1920
eru unnin 82 þús. dagsverk að jarðabótum á öllu landinu. Af þessu voru í túnasljettum 126 ha., og sje ha. gerður um
200 dagsverk, sem vanalegt er, verður
þetta alls 25200 dagsverk, eða tæplega
% af allri dagsverkatölunni. Nú má gera
ráð fyrir því, að þessi túnasljettun hafi
verið gerð á að minsta kosti 1500 býlum, og ef tveir verkfærir menn hefðii
verið að meðaltali á býli, með 10 dagsverka skylduvinnu hver, þá verða það
30 þúsund dagsverk, eða 5 þúsund dagsverkum meira en unnið var 1920. Hjer
er því auðsætt, að menn verða að vinna
fyrst eins mikið og þeir hafa gert, áður
en þeir fá styrk, en stvrkurinn er líka
meiri fyrir það, sem fram yfir er.
Hve mikil útgjöld ríkissjóðs kynnu að
verða eftir þessu frv., verður ekki sagt.
með neinni vissu; en sjálfsagt er að gera
ráð fyrir. að ræktunin yxi talsvert, enda
næðist ella ekki tilgangurinn. Ef dagsverkum fjölgaði um þriðjnng, eða vrðu
um 120 þúsund, mundi láta nærri, að á
40 þúsund dagsverk yrði greiddur styrkur, og áætli maður dagsverkið á 5—6 kr.,

þá yrðu það 50—60 þús. kr., og því
minna, sem dagsverkin yrðu ódýrari.
Hækkaði dagsverkatalan um helming,
yrði styrkurinn 100—120 þúsund kr.
Nú er aðgætandi, að í fjárlögunum
hefir ætíð verið nokkur styrklur til búnaðarfjelaga, sem vitanlega fjelli niður.
Hefir þessi stvrkur oft verið um 30
þúsund krónur, og í fjárlagafrumvarpi
stjórnarinnar nri er gert ráð fyrir 1.50
kr. á hvert dagsverk, sem mundi gera
um 120 þúsund krónur, þó engin jarðíæktaraukning yrði. En þar sem aðeins 20 þúsund krónur eru settar í frv.
í þessu skyni, hlýtur það að vera prentvilla.
Það eru því ekki líkur til, að útgjöld
ríkissjóðs aukist við samþykt þessa frv.
fram yfir það, sem þau hefðu orðið eftir tillögum Búnaðarfjelagsins til stjórnarinnar og skilyrðum þeim, sem eru í
fjárlagafrv. En það, sem vinst hjer fram
yfir, það er hreinn ræktunarauki, sem
nemur því, að við gerlutn á einu ári það,
sem við hefðum gert á tveimur. Og þó
að dagsverkatalan vkist meira, og þar af
leiðandi útgjöld ríkissjóðs, þá verður
það að teljast gott og svara til tilgangsins. Engum manni dylst það nú, að eftir
kringumstæðum bændastjettarinnar og
lánsstofnunum þeim, er hún hefir að
grípa til, þá er henni algerlega um megn
að gera nokkuð að jarðrækt, svo um
muni, nema ríkissjóður hlaupi undir
baggann og leggi fram nokkurt fje.
Þessi leið, sem hjer er farin, er sniðiu
eftir Norðmönnum. Þeir hafa síðastliðin
3 ár styrkt jarðræktina að einum fjórða
úr ríkissjóði, og hafi sveitirnar líka lagt
fram fje, þá að einum þriðja. Telja þeir
þetta það besta, er þeir hafa tekið upp
í þeim efnum.
Svipað er þetta norðan til í Svíþjóð,
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Sýnir þetta, að þar sem jarðræktarskilyrðin eru erfið, eins og hjá okkur, þykir
óumflýjanlegt, að ríkissjóður leggi fje
fram, auk þess sem að þessu er sfcntt
með hagfeldum lánum. Og ef til þess
kæmi, að landbúnaðurinn gæti einnig
notið þeirra fhjer, má segja, að við værum komnir sæmilega á stað. Það eru líka
í þessu frv. tryggingarákvæði til handa
landbiinaðinum, ef 'hinn fyrirhugaði ríkisveðbanki kemst á fót, og verður það
að teljast sanngjarnt. að landbúnaðurinn
njóti lána úr þeim sjóðúm, sem fyrir
hann eru stofnaðir, með sæmilegum kjörúm.
Þá hefi jeg minst á þá hlið frv., sem
lýtur að því að lyfta undir aukin jarðyrkjustörf, og vil jeg þá ofurlítið koma
að öðrum meginþættinum, sem er eftirlit með þessum störfum.
Hingað til hefir það verið svo, að
jarðabætur þær, sem ríkið hefir styrkt,
hafa verið stofnaðar án eftirlits, og ekkert eftirlit heldur með viðhaldinu. Þannig má fullyrða. að ýms af þessum verkum hafa orðið að litlu eða engu. En fyrir þessu er trygging sett í frv., þar sem
gert er ráð fyrir, að Búnaðarfjelag Islands, sem eftirlitið með framkvæmdinni
hefir með höndum, hafi búnaðar- eða
eftirlitsmann í ihverjum hreppi landsins.
En þegar ræða er um þetta eftirlit, verður naumast hjá því komist að taka til
samanburðar þau stórfyrirtæki, sem hafa
verið framkvæmd og verið er að framkvæma fyrir stórfje úr ríkissjóði. A jeg
þar við Miklavatnsmýraráveituna, Skeiðaáveituna, Flóaáveituna og vatnaþurkunina í Rangárvallasýslu. Með sjerstöku'm lögum er ákveðin þátttaka ríkissjóðs
í þessum fyrirtækjum, að undantekinni
Miklavatnsmýraráveitunni, og þó á lítt
rannsökuðum grundvelli. Aðaltilgangur-

inn hefir verið að tryggja ákveðið fjármagn úr ríkissjóði til fyrirtækjanna, án
tillits til þess, hvort hlutaðeigendur gætu
borið kostnaðinn og hvað fyrirtækið
raunverulega ætti að gefa í aðra hönd.
Engin tilraun fyrst gerð í smærri stíl,
til þess að fá nákvæma, vísindalegarannsókn á þessurn málum. Reynslan hefir
líka sýnt, hversu vöntnnin er mikil.
Miklavatnsmýraráveitan, sem máske hefir átt að vera tilrauna-áveita, hefir kostað yfir 55 þús. kr. Þar af hefir ríkissjóður og Búnaðarfjelag fslands lagt fram
35 þús. kr„ og ‘20 þús. kr. lán hafa hlutaðeigendur tekið. Vat.nið náðist. En nú
er skurðopið fult af sandi og möl, áhug■inn dauður, og við þetta situr. Þarna er
tilraunin. Skeiðaáveitan kostaði undir
það þrisvar sinnum meira en áætlað var,
eða alls um 400 þúsund. Hún er nú að
fullgerast. Hvert býli á áveitusvæðinu
fær 10 þús. kr. í hlut af kostnaðinum,
fyrir utan ríkissjóðsstyrkinn. Bænduroir
rísa ekki undir þessu og biðja nú um
uppgjöf á lánunum. Þótt nú áveitan
næði tilgangi sínum hvað gróðuraukningu snertir, þá geta bændurnir ekki
notið hans, nema um leið að auka bústofninn, og það geta þeir ekki nema
nieð nýjum lánum. Og þá er eftir að
koma afurðunum á markaðinn. En áður
en þetta kemst í kring, eru þeir orðnir
herfang ríkissjóðs eða bankanna. Mundi
nú ekki vera hægt að stofna til aukinnar
jarðræktar með minna kostnaði en þetta
og af meira viti? I’m Flóaáveituna verður enn ekkert sagt, eða fyrirhleðsluna í
Þverá og Markarfljót. sem ríkissjóður kostar að tveim þriðju. Vonandi verður það
betra. en hve miklu betra. la-t jeg ósagt
um.
Þetta ætlast jeg til, að sýni það ótvírætt, live sjálfsagt það er, að færustu og

1537

Lagafrumvörp samþykt.

1538

Jarðræktarlðg.

mentuðustu menn í þessum greinum liafi
undirbúning og framkvæmd allra jarðræktarmála, eins og ailra fyrirtækja í
landbúnaðarmálnm. Og það verður að
ganga út frá því, að Búnaðarfjelag íslands hafi ávalt í þjónustu sinni bestu
mennina á þessu sviði. Ef þetta heldur
áfram á þeirri braut, sem það nú er. er
svnilegt. að ríkissjóður verðnr þurkaður
upp af einstökum landshlutum. Aðrir. sem
liafa miklu betri skilyrði, en í smæri i stíl.
verða að sitja á hakanum og kosta alí
sjálfir.
.\nnars er það einkennilegt, að í þessum góðsveitum landsins, sem kallaðar eru
lrjarta þess, þar sýnist afkoma mm
ekki vera betri en víða annarsstaðar. Það
er eins og auðtekin öflun skapi hóglífi,
en erfiðleikarnir dugnað og þrautseigju
Olíkt standa þeir þó að vígi, sem eru umvat'ðir fjölskrúðugum graslendum, eða
hinir, sem hafa það eitt hlutskifti. að
rækta upp móa og mela, og það sýnist
ekki ósanngjarnt, að þeir fengju að njóta
að jöfnu styrks úr líkissjóði
Þessir tveir þættir í frv.: aukning ræktunarinnar og nákvæm umsjón og eftirlit
með framkvæmd og viðhaldi, vænti jeg.
að háttv. deild þyki svo mikils verðir. að
frv. þess vegna ætti að ná framgangi,
Yms ákvæði eru í því önnur, svo sem
um vjelvrkju, erfðafestu og nýbýlarækt.
en sem jeg við þessa umræðu geri ekki
að umtalsefni, nje heldur breytingar þær.
sem nefndin hefir gert í einstökuni atí'iðum.

Atvinnuinálaráðherra (KIJ) : A síðasta
jiingi flutti háttv. 1. þm. Árn. (EE' hjmí háttv. deild tillögu til þingsályktunar
um lagasetning búnaðarmála. þar sem
skorað var á stjórnina að undirbúa frv.
Alþt. 1823, B. (35. löggjafarþin^).

til laga um heildarskipun ýmsra mikilvægra mála, er að búnaði lúta. og skýrði
liv. flm. þáltill. (EE) nánar frá í góðri
og skilmerkilegri ræðu. hvaða mál mundu
falla þar undir. Yar síðan till. samþykt
hjer í deildinni.
■Jeg tók þá vel í þetta mál, en gat þess.
að slíkt frv. gæti tæplega orðið tilbúið
svo snemma, að hægt yrði að leggja það
fyrir þetta þing. Samt sem áður sendi
jeg þál. til Búnaðarfjelags íslands og
mæltist til þess, að það undirbyggi frv.
02 hraðaði því svo sem unt væri. Tók Búnaðarfjelagið þessu vel, og sat stjórn þess
oft og lengi á rökstólum. ásamt ráðunautum sínum. Frv. gat þó eigi orðið tb
búið. er lnæstv. forsætisráðherra sigldi
með stjórnarfrv.. og gat því ekki þegar
af þessari á.stæðu fylgst með þeim. Yar
það fyrst tilbuið um jólaleytið.
Þegar jeg fór að atliuga frv.. sá jeg þegar. að stjórnin mundi ekki geta lagt þ
fyrir þingið nema með allmiklnm bre
ingum. en þá vildi svo til, að forseti
BúnaðaifjeJagsins fór af landi burt, og
var hans ekki von fyr en seint í febrúar. Yar því ekki hægt fyrir stjórnina að
bera sig saman við hann um breytingarnar. Yaldi stjórnin því þá leið. aí
legg.ja frv. fyrir landbn. í byrjun þingsins. Ileí'ir hún athugað það og flytur
það nú fram hjer.
Það. sem mjer þótti einna athugaverðast við frv. í lieild sinni. eins og það
kom frá Búnaðarfjelaginu, var hið mikla
vald. sem frv. veitti Búnaðarfjelaginu, án
þess að það samband væri milli fjelagsins og stjórnarinnar. að hún liefði rnegilegan íhlutunarrjett um þau ýmsu störf,
sem f.jelagið hefir með höndum. og þá
lieldur ekki um það mikla fje. s?m fjelaginu eftir frv. er ætlað að liafa undir
97
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Fjekk Búnaðarfjelagiö iiieð stofnuninni. ef engir peningar verða til,
þessu svo mikil völd. að það liefði í þess- en því miður eru líkindi til, aö erfitt
um málum orðið nokkurskonar ríki í rík- verði með útvegun þeirra. Jeg átti nýlega tal við væntanlegan bankastjóra
inu.
Þetta hefir háttv. landbúnaðarnefnd bankans og spurði liann, hvað hann teldi,
einnig fundið, og breytir hún frv. þann- að hægt væri að byrja með minst f.je. og
taldi hann ómögulegt að byrja með minna
ig. að atvinnumálaráðuneytið á að lie.
nokkurskonar vfirstjóm Búnaðarfjelag-- en eina miljón króna, en það er vafasamt.
ins og hafa rjett til að skipa 2 menn í hvort svo mikið fje fæst nú á næstunni.
Þessu með 20000 krónurnar, sem háttv.
stjórn þess. auk þess. sem sjálfsagt er, að
ráðuneytiö hafi yfirstjórn allra jarðrækt- frsm. ("ÞórJ) hjelt, að vera mundi prentarmála. Sjálfur hafði jeg áður hugsað villa í fjárlögunum. mun jeg svara þegar
mjer víðtækari breytingar á frv. og r
fjárlögin koma til 2. umr.
Búnaðarfjelagið kæmist í miklu nánara
samband við stjórnarráðið en hjer er farUmr. frestað.
ið fram á.
Á 35. fundi i Xd.. föstudaginn 6.
Þær orsakir. er nú hefi jeg talið, liggja
til þess, að stjórnin kom ekki sjálf með apríl, var fiv. tekið til f r h. 1. u m r.
þetta merkilega frv.. enda þótt hún gæti
Forseti tók málið af dagskrá.
að mestu leyti fallist á það, nema 1. kaflann, um stjórn ræktunarmálanna.
Á 41. fundi í Xd., föstudaginn 13.
Xokkur atriði eru það og önnur, sem
stjórninni finnast athugaverð. Má þar td apríl. var fram haldið 1. umr. um
nefna t. d. 15. og Ifi. gr. frv. Er þar mik- frv.
ið fje veitt fram yfir það. sem áður liefir
Jón Baldvinsson: -Teg hafði áður kvatt
verið. til kaupa á jarðræktarvjelum. Ekki
er heldur tekið fram. hvaðan f.je eigi að mjer hljóðs. til að gera nokkrar smávægikoma til lána þeirra. er getið er um í legar athugasemdir um þetta mál. En það
16. gr. Býst jeg við. að það eigi að koma er nú komið frá rmÞrl. svo búast má við.
úr ríkisveðbankanum tilvonandi. en óv'st að það fa> i fljótar yfir en ella. og það er
er. hvort hann getur veitt þau lán.
af þeim á-tæðum. að jeg tek til máls við
Þá þykir mjer það og óviðeigandi. að 1. umr.
ýmsum ákvæðum um þennan banka er
Jeg skal þá fyrst taka það fram. að
blandað inn : þessi hig. Ilefi jeg lítið að mjer finst þetta meikilegt mál og vamlegt
athuga við þau ákva-ði í sjálfu sjer. en t il gagns fyrir búnaðarframkvæmdir í landhefði talið rjettara. að ]iihi hefðu verið inu. En jeg verð ]>ó að seg.ja. að þótt mikils
í higunum um ríkisveðbankann; þau átt sie um það vert. þá er ekki ástívða til að vera
þar betur lieima.
að blanda í þessi liig ákva-ðum, sem eiga að
T sambandi við þetta vil jeg geta þoss. r.jettu bigi að standa í bankalögum Á jeg
að gerðar bafa verið ráðstafanir til þess. þar við ákvæðin um lánveitingar til lan 'að ríkisveðbankinn taki sem fvrst ti! búnaðar ú: hinuni fyrirhugaða ríkisveðstarfa. og helst ekki seinna en um mvstu banka. Það lítur hel-t svo út. sem háttv.
áramót. Auðvitað þýðir lítið að braða landbn. vil.ji með þessu tryggja landbúnhöntlum.
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aðinum þessa sjóöi, sem leggja á í ríkis- og hann anda kalt til ákveðins landsfjórðveðbankann. En það var ekki þetta. sem ungs. Sunnlendingafjórðungsins. .Jeg skal
jeg vildi aðallega atliuga viS þetta frv. játa það, að mikið fje hefir verið lagt til
Það eru skilmálarnir um erfðafestulönd. bíinaðarframkvæmda í þessum landsfjórðsem mjer finst liáttv. nefnd ætti að at- ungi og að árangurinn hefir ekki ávalt
huga betur. Ef frv. gengur í gegn eins orðið sem skyldi, eða rjettara sagt, er enn
og það er nú, yrðu mjög takmörkuð yfi: - mjög vandsjeður, því að búnaðarframráð bæjanna yfir landi sínu. Með þessu kvæmdir sunnanlands, er mestu fje hefir
er ráðstöfunarvaldið tekið af ba’junum verið eytt til, eru ýmist nýgerðar eða
og lagt í hendur Búnaðarfjelaginu Gætu bálfgerðar tilraunaaðgerðir, í stórum st:l
bæirnir þá t. d. ekki einu sinni trygt þó. sem ekki verða bornar saman við
sínum eigin íbúum land til ábúðar. þótt venjulegar jarðabætur. Hjer er að ræða
þeir vildu. Geri jeg þessa athugasem 1 um stærsta, grösugasta og gróðurvænlegsjerstaklega vegna Reykjavíkuibæjar. smn asta hluta landsins, sem virðist hafa einna
hefir mjög mikið af löndum, sem líklegl er best skilyrði til slíkra framkvæmda. Það
að látin verði á erfSafestu. En jeg býst er sökum þess, að þing og stjórn hefir
við því. að menn kynnu illa þeim ákvæð- fest sjónir á þessum möguleikum og fje
um, sem frv. ráðgerir. ef þau verða sam- hefir veiið veitt til að sjá, hvort ekki væri
þykt.
unt að fá bætta uppskeru úr slíku.m jarðJeg hygg annars. aS borgarstjóri vegi. I slíkum anda er stofnað til áveituReykjavíkurkaupstaðar muni eftir áskor- fyrirtækjanna. Á Alþingi 1917 var fyrst
un bæjarstjórnarinnar hjer tala við hv. veitt fje til Skeiðaáveitunnar. 26 þús. kr..
landbn. viðvíkjandi þessum ákvæðum um eða 1 i bluti áætlaðs kostnaðar. Geri jeg
erfðafestulöndin. Jeg skal svo ekki far.i ráð fyrir. aö liáttv. frsm. (ÞórJ) hafi líka
inn á önnur ákvæði frv. að þessu sinni. gi\ itt atkvæði með þessum styrk. að minsta
en vænti. aS hv. nefnd taki þessar at- kosti ; tendur í þingtíðindum þess árs. að
hugasemdir mínar til athugunar.
styrkurinn hafi verið samþ. í einu bljóði
í þeirri deild. er hv. 2. þm. Ilúnv. (ÞórJ)
Eiríkur Einarsson: Það gladdi mig að átti þá sæti í. Jeg býst nú við. að þetta
heyra góðar undiitektir í framsögu þessa f.ie hefði þá ekki verið veitt. ef háttvirtir
máls. Jeg get tekið undir það. að þetta þingmenn befðu álitið þetta vera nokkfrv. muni verða til þess að styðja og irt glæfrafyrirtæki. Hitt mun sanni nær.
styrkja landbúnað vorn. Skal jeg ekki að þingið þá hafi litið svo á. að hjer
fara frekaii orðu.m um það. en get hins væri um mikið velferðarmál að ræða fvrir
vegar ekki stilt mig u.m að geta þcss. að kuidbúnaðinn. Eins og við vitnm nú allir.
mjer fanst bóla á annarskonar hugsnn og þá bafa þessar vonir farið að nokkru
miSur blýrii í gnrð landbúnaðarbieraða. b-yti út um þúfur vegna skakkra áætlana.
er fje hefir verið lagt í sölurnar fyi'ir. í og bef'ir verkið oiðið langtum dýrara en
ræSu háttv. frsm. fÞórJ;. T’m leið og búist var við í uppbafi. Yerkfra’ðinglmnn fór orðum um það. að þeít'; ga*ti arnir gengn þar fram b.já verulegii kostnorðið til gagns fyrir landið alt. en ekki eðaratriöi. klöppinni. Er ómögulegt að
aðeins einstaka hluta þess. fanst mje:' eins sk-dla þ.-irri skuld á bændn.rna. sem búa
97*
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á þessu svæði. (ÞórJ'. Hver liefir gert
það?,). Þaö gleður mig. ef það hefir
ekki átt að vera meiningin hjá hv. frsm.
(ÞórJ). En eitthvað af því tægi fanst
mjer þó skína í gegn í ræðu han.s, er
hann kvartaði um þaö, að þeim mun meira
fje. sem veitt væri þessum mönnum þarna
eystra, þeim mun ver.a yrði ástandiö.
Þetta eru kuldaorð í garð bændanna
Líkt er að segja um Miklavatnsmýraráveiluna. Mistökin þar eru að kenna skorti
á opinberu eftirliti, en alls ekki bændum.
Það getur ekki með nokkru móti talist
foi svaranlegt, er um svo dýr áveitufyrirtæki er aö ræða, að ætla bændum að
liafa yfirumsjón nieð slíku. Ef lilutaðe’gandi menn hafa ekki afl eða áhuga eða
þekkingu til aö sjá um slíkt, þá ber þvi
opinbera að taka yfirumsjónina í sínar
hcndur. Því slík mannvirki eru of dýr
fyrir landiö til þess að láta þau verða
til ónýtis. Það er eins og jeg gat um hje.
í fyrra. það vantar sameiginlega yfirstjórn í búnaðarmálunv.m. Þessar framkvæmdir hera glöggast vitni um það.
Þótt þetta frv. til jarðræktarlaga miði
aö því að hjálpa viö búnaðinum um land
alt. þá verður og hlýtu. sú lijálp að fara
að miklu leyti eftir skilyröum hvers landshluta. Af hverju er veittur tilstyrkur til
áveitu Þingbúa nyrðra ? Af því menn halda.
að hjer sje um framfarafyrirtæki aö r.eða,
Býst jeg við. aö svo muni standa á víða
í Ilúnavatnssýslu. Aftur eru sumar aðrar
sýslur landsin.s svo fátækar livað jarðveginn snertir. aö ekki er tiltækilegt að framkvæina slík fyrirtæki þar. Þessi styrkur
hlýtur því ávalt aö koma nokkuð misjafnt
niöur. A öðrum tug aldarinnar, þegar
fvrst komst hreyfing á þessi mál. þá benti
þingið eölilega fyrst á grasmestu sveitirnar hjer austanfjalls. Það ljet sjer ekki
detta í hug að benda á Oræfin sem líkleg-

asta tilraunastöð í þessum efnum. Og það
var bara vegna þess, að jaröveg og landslagi er ekki svo háttað þar sem þörf er á.
er auka skal grasræktina með ærnum kostnaði. svo sem stórum áveitufyrirtækjum.
Þá ber þess að gæta, er um slík fyrirta-ki
er að ræða. að jaröiækt er yfirleitt mjög
sein að borga sig, og ekki síst er henni er
svo liáttaö sem hjer, veriö að feta sig
fram með tilraunum. Það er öðru máli að
gegna þar en um fiskiveiöarnar. ef vet
gengur. llvað áveiturnar snertir. er líka á
það aö líta. að í rauninni er lítil sem engin reynsla fengin. Skeiðaáveitan er ekki
fullgerö enn þá, og því ekki liægt að segja.
hvern árangur liún ber. Um Miklavatnsmýraráveituna er það að segja. að húr.
mun varla verða mjög dýr og ætti aö
koma að góðum notum til jarðabóta. Er
samkvæmt minni skoðun ekki annað aö
gera í þessu máli nú en að revna að leið 1
það til farsællegra lykta.
Jeg hefi farið svo mörgum orðuin um
þetta vegna ræöu háttv. frsm. (ÞórJ). Þar
gætti áreiðanlega misskilnings. Hann sagöi
meðal annars, að það liti svo út. sem afkoma manna v;eri Ijelegust þar, sem landgæðin væru mest. Kastaði hann um leiö
fi am þeirri spurningu. livort orsökin til
þessa myndi ekki vera sú, að menn væru
hneigðastir til hóglífis þar sem skilyrðir.
vau-u best til aö lifa. Jeg lít svo á. að
lijer sje um ástæðulausa og ósæmilega aðdióttun að ræða. Mjer e; best kunnugt
um þaö. að bændur þarna austur frá
vinna baki brotnu. Fólksfæðin liefir aukist
þar. og verða þeir sjálfir því aö legErja
mjög b.art að sjer til aö geta framfleytt
búunum. Er leiðinlegt aö heyra slíka rökleiöslu koma fram á háttv. Alþingi Það
er svo augljóst. hve hæpið það er og ranglátt að segja um mann, sem á örðugt up '
dráttar, að það hljóti endilega að vera af
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því, að hann sje slóði. Þær liggja líka sv
í dagsbirtunni ástæðurnar til hins erfiða
fjárhags eystra, á svipaðan liátt og á sjer
staS um fjárþröng og basl víðar á landin /
að ekki þarf orðum að því að eyða. að
öðru er um að kenna en sællífi eða slóðaskap.

þessum ákvæðum að í lögunum um hann.
En væri bankinn kominn á fót nú, þá
hef'ði ekki verið hægt að lirófla við lögunum í þessu efni.
En samkvæmt reynslu minni, geri jeg
mjer ekki von um, að það. sem jeg vil
koma hjer að. verði tekið til greina.
Það. sem jeg vil fyrst minnast á, eru
Jón Þorláksson-. Það er með hálfum hin almennu ákvæði um stjórn og umhug að jeg tek þátt í umræðum um þetta sjón ræktunarmála. Það er í sjálfu sjer
mál, sem borið er fram af nefnd. Astæð- ekki mikil nýbreytni frá því, sem nú er,
ur mínar fyrir þessu styðjast við þing- að það skuli vera lagt í liendur Búnaðarreynslu, þó stutt sje. þá. að þegar nefnd fjelags Islands. En frv. segir ekki. hve
ber fram frv. til stórra lagabálka, þá er langt á að ganga í þessu efni, og gerir
ómögulegt að koma fram breytingum til ekki ljósa grein fyrir því, hvað sje ræktumbóta, þó að gerðar sjeu af fullri vin- unarmál í þessu sambandi. Þess vegna
semd við málið sjálft. Þegar farið er að vildi jeg biðja háttv. flm. um nokkrar
ræða umbætur á þessháttar frumvörpum, upplvsingar því viðvíkjandi.
þá hlevpur jafnan stífni í málið og hinir
Jeg tók eftir því. að það andaði kalt í
mörgu flutningsmenn þess skoða það sem ræðu háttv. frsm. (ÞórJ) til hinna nýju
andstöðu og óþarfa áleitni við sig, ef breyt- vatnsvirkjafyrírtækja hjer austanfjalls.
ingar eru bornar frarn Og þó að þær sjeu Hann gat þess. að ekki mætti ráðast í slík
fullkomlega í anda málsins, verður niður- fyrirtæki. nema best mentuðu menn í þeim
staðan sú, að þær ná ekki fram að ganga greinum hefðu umsjón með verkinu og
Það er sjerstök ástæða til að minn- undir handleiðslu Búnaðarfjelags Islands.
ast á þetta nú. vegna þess, að á mínu Xú vil jeg spyrja. hvort tilætlunin sje sú,
fyrsta þingi, þegar rætt var um ríkisveð- að Búnaðarfjelagið stofni embætti handa
bankaiögin, reyndi jeg að koma að breyt- verkfræðingi, nieð skrifstofuhaldi og fleiru.
ingum við þau, sem þá var vísað á bug. sem því til heyrir. sem væri fær um að
ineira af kappi en forsjá. En nú hefir standa fyrir öðrum eins mannvirkjum og
landbúnaðarnefndin gert tilraun til a; hjer ræöir um. Sje það svo, skal jeg taka
setja ákvæði inn í þetta frv., sem fara í það fram, að hann mætti ekki verða ver
sömu átt og brtt. mínar við ríkisveðbanka- settur en forstjórar þeir, sem ríkisstjórnin
lögin, en ná þó ekki eins langt. Það, sem hefir sjer við hönd, svo sem vegamálajeg á við, er aðgreining á þeirri tvens- stjóri og vitamálastjóri. Ilann þarf að
konar starfsemi bankans, að veita almenn vera verkfræðingur, og það má ekki gera
fasteignaveðslán og lán til jarðræktar Xú minni kröfur um hæfileika hans og revnslu
tekur landbúnaðarnefndin mikið af þessu heldur en gert er við val á forstjórum
upp í þetta ræktunarlagafrv., þar sem það þeim, er jeg nefndi.
Eitt er það. að rækta gras og framá alls ekki heima. En þó er góðra g.ialda
vert, að hún hefir gert þetta. Kíkisveðbank- leiða gróður úr jarðveginum, en annað ei
inn er ekki kominn á laggirnar enn þá nje að undirbúa og veita forstöðu þessum
tekinn til starfa, og er því hægt að kema stóru fyrirtækjum. Þar mega menn ekki
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gleyma. að til þess þarf, auk reynslu og
þekkingar. fylstu verkfræðingsmentun. og
veit jeg engan búfræðiskóla á Xorðurlönduni. sem gæíi lagt til þá iuentun. sem tii
slíkra iramkvæmda þarf.

Jeg vona. að háttv. frsnt. (ÞórJ t hafi
skilið spurningu niína, ttin livort ætlast
sje til að stofna slíkt embætti; þá væri
ekkert við því að segja. Um eftirlit Búnaðarfjelagsins með þessum niálum er þa?;
að segja, aö jeg álít betra, vegna þeshvað störfin eru víðáttumikil og margbrotin, að sameina allar verkfræðingaski iístofur undir yfirstjórn landsstjórnarinr.
ar. Það er ekki ætlun mín aö veikja traust
Búnaðarfjelags Islands. En af því að hv.
frsm. (Þórji mintist á Miklavatnsmýra>áveituna. skal jeg geta þess. að liún var
í fyrstu undirbúin af Búnaðarfjelagi Islands. En þegar það fór í handaskolum.
þá var fyrst leitað til verkfræðings. sem
landið hafði í þjónustu sinni. Síðan var
verkiö umhætt og nokkru síðar ákveðið.
aö það yröi aftur sett undir umsjón Búnaðarfjelagsins. þar eð ætlast var til. að
þetta yrði áveitutilraun. Xú veit jesr ekki
til. að eftirlit Búnaðarfjelagsins með
þ<:-su mannvirki hafi orðið að neinu gagni.
eða að nokkrar áveitutilraunir hafi vei ið
geröar þarna fram að þessum tíma. Jeg
lieyrði. að háttvirtur framsögumaöur (ÞórJi gat þess. að áveituskurðurinn væri fullur af möl og sandi, hvaðan seni hann
hefir haft þaö. Þetta er ekki rjett. —
Það getur ávalt komið fyrir. að sandur
safnist í slíka sktirði. A síöasta vori var
kominn ofurlítill sandur í aðfærsluskurðinn. og var skorað á bamdur aö sýna þaö
manndómsmerki að moka hurt sandinum;
og þeir lilttpu til eina dagstund í fyr;a
vor og hr-.-insuðu skurðinn. svo að vatníð
kom að nokkurnveginn notum í fyrra so;.:ar. Þetta ætti ekki að vera ofverk áveitu-

f.jelagsins; en eftirlitið með því er slælegt.
?>ð öðru leyti þótti nijer háttv. frsm.(Þói.J ' ekki sjerlega sanngjarn, aö því er
sm-rtir kostnað þessara áveilufyrirtækja.
einkiiin Skeiðaáveitunuar. Þegar hún var
franikvæmd. stóð dýrtíðin sem liæst. Það
ei ósköp hægt eftir á að koma nieð álasanir og ávítanir til þeirra, sem gerða.
kostnaðaráætlanir 1917. En hver er sá.
sem þá gat sjeð fyrir dýrtíðina 1920 ? Yið
þf'ssu er ekkert annað-að gera en að taka
því eins og öðrum óhöppum. sein menn
leiddust út í í dýrtíðinni. Og í því ljósi
veröur að líta á þetta: hún á langsamlegu
mestan þátt í þessum niikla og óvænh.
kostnaði.
Þessu næst vil jeg minnast á ákvæö;
þessa frv. um jarðræktarlán. Jeg get ekki
annað sagt en að það gleður mig, að lijer
koma fram tillögur, sem fara alveg í söinu
átt og þær. sem jeg hafði í httga og talaöi um við manninn. sem undirbjó lögin
uni ríkisveðbankann. En þó er ekki gengiö
nógu hreint fi á málefninu. enda er ekki
fyllilega hægt að ná tilganginuni. nema á
þann hátt að breyta sjálfum ríkisveðhankalögunum. Gegn tillögu niinni um
skiftingu á fasteignaveðslánum og lánum
til ræktunarfyrirta’kja í tvo flokka var r
þinginu 1921 flu.tt sú eina inóthára. að ef
lánsstofnunin væri óskift og í einu lagi.
niundi auðveldara að selja veröhrjef hennar á erlendum markaði. Þessi ástæða var
ríkust í htigttm rnanna 1921. En jeg efast um. að hún hafi eins ntikið gildi nú.
Jeg hýst við. að þeir sjeu færri, sem telja
nú ráðlegt aö selja fasteignaverðbrjef erlendis. Flestir munu óska og álíta gætilegra að fá lán til ræktunarfyrirtækja innanlands. -Teg hygg því, að þessi mótbáia
sje nú fallin. Og vil jeg því skora á liæstv.
stjórn og nefndina að athuga. livort ekki
muni betra að hreyta bankalögunum. þaun-
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ig að jaröræktarlánin sjeu í sjerstakri
tleild, og gangi ræktunarsjóöurinn og
kirkjujaröasjóðurinn til liennar. Þessa
tilhögun væri eðlilegra að setja í bank.;lögin sjálf heldur en að liaía ákv;eði í
þessuin lögum uin það efni.
Þá vildi jeg minnast á ákvæði frv. inn
erfðafestulönd, en þarf þó ekki niikiö um
þau að ræða, vegna þess, að liáttv. samþm.
minn (JB) lief'ir gert það rækilega. Yið
undirbúning þessara laga er gengiö fram
hjá reynslunni í þeim efnum lijer í Reykjavík, þar sem búið er að rækta erfðafestulönd í 14 öld og mikil reynsla fengin um
þaö, með hvaða skilyrðum menn eiga að
fá lönd til ræktunar og hvernig slíkum
skilmálum sje haganlegast fyrir komið,
þannig að einstaklingar fái hvöt til aö
taka löndin, en hins vegar að bærinn hafi
þann rjett yfir þeim, sem nauðsyn krefur. Það hefir komið fyrir, að erfðafestuskilmálarnir hafa staöið í vegi fyrir auknum og haganlegum byggingum í bænum,
eins og sjá má af því, hvernig hann er
bygður. Xú eru fyrir fáum árum prentaðir nýir erfðafestuskilmálar, bygðir á
reynslu bæjarins. Þeir eru miklu liagkvænari en ákvæði frv., og ætti því að taka þá
til greina. Jeg álít. að það geti ekki kom
iö til nokkurra mála að neyða Reykjavík
til að leggja þá niður og taka við ákvæðum frv. í stað þeirra, sem hún nú vill
hafa. Yona jeg, að nefndin taki þetta til
athugunar.
Um tilraunanýbýlin skal jeg segja það
sama og frv. ber með sjer, því að nefndin
vill ekki, að farið sje lengra en nú er
komið í því atriði. Jeg er henni sammála
um það.
Alt þetta tal um nýbýli, sem gengur
fjöllunum hærra síðari árin, eru aðeins
hugarórar. Og þarf ekki annað en líta á
skilyrði smábænda undanfarin ár; þó að

jarðir þeirra sjeu liver um sig stærri og
ódýrari en þau lönd, sem hjer um ræðir,
þá bjóða þau ábúendum ekki hæfileg iífsskilyiði. svo að þeir geti þrifist. nema þar.
sem önnur atvinna er stunduö með, t. d.
sjávarútvegur o. fl. Það er ekki til neins
að liugsa sjer, aö búskaparhættir sjeu svo
breyttir, að fjölskvlda geti þrifist á búskap á 10 hektuium af landi. Ræktun
landsins og annar undirbúningur er svo
dýr nú. einnig húsabyggíngar og fleira,
sem á þarf að lialda. Og þar sem undirbúningur þcssara landa hefir 'kostað svo
mikið. og auk þess verður sjerstaklega
dýrt húsnæði, getur ekki komið til mála,
að búskapur beri sig á þeim. Það gleður
mig, að háttv. nefnd lítur rjett á þetta
mál. Þó að jeg hafi gert þessar atliugasemdir við erfðafestuskilyröin í frv., einkum í sambandi við Reykjavík. þá skal
jeg geta þess, að auðveldast er að reisa
nýbýli og reka þau fyrst og fremst þa'.
sem hægast er að stunda sjávarútveg jafnframt. Xýbýli ættu einkum að vera í
þorpum; þar á að livetja nienn til að
byggja þau og búa. Erfðafestulögin ættu
að vera til þess að gæta rjettinda almennings. og á liinn bóginn að hvetja einstaklingana til að taka lönd. Erfðafestuskilmálarnir hjer í Reykjavík fara í þessa átt.
Það má ekki skilja 01 ð mín svo, að jeg sje
á móti nýbýliun, lieldur vil jeg, að farið
sje eftir þeirri reynslu, sem þegar er fengin um nýbýli og erfðafestulönd, og að teknir sjeu til greina þeir skilmálar, sem jeg
hefi bent á.
Jeg ætlaði reyndar að minnast á fleira.
en get látið það bíða þangað til síðar, að
jeg fæ. ef til vill, tækifæri til þess.

Jakob Möller: Jeg get tekið undir með
báðum háttv. samþm. mínum (JÞ og JBY
að því er snertir 4. kafla lagafrv. þessa.
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Ákvæði þau, er í honmn eru, eiga ekki við
á þessum staö. Mjer skilst þó svo, sem
þetta hafi ekki mikla þýðingu í raun og
veru. nema að forini til. Til þess að ráða
bót á þessu, mun jeg gera að tillögu minni.
að frv. þessu verði. að þessari umr. lokinni, vísað til fjhn., til þess. að hún geti
athugað samband þessa frv. við ríkisveðbankalögin; jeg veit ekki, hve vel háttv.
landbn. hefir athugað þetta.
I rauninni skilst mjer ekki, að það 'skifti
nokkru verulegu, hvort svo er ákveðið, að
fje ræktuna'rsjóðs og kirkjujarðasjóðs megi
einungis lána til jarðræktarfyrirtækja.
Ágreiningu.rinn 1921 milli mín og hátlv
samþm. míns, 3. þm. Reykv. (JÞ), var
ekki um það, lieldur hitt, livort stofna
ætti tvo veðbanka, sem livor liefði sínar
tryggingar. Aðalverkefni sjóðanna gagnvart ríkisveðbankanum er það, að vera
tryggingarfje hans. Og við eigum ráð á
svo litlum tryggingum til slíkra liluta. að
ekki má við aö skifta þeini. og jeg hygg.
að hugir manna sjeu þeir sömu um það
enn eins og 1921.
Að þessu sinni ætla jeg mjer ekki að
fara frekar út í þ( tta fiv. Tilgangur minn
með þessum orðun, er aðeins sá, að ósk;:
þess, að frv. verði vísað til háttv. fjhn.
til athugunar.

Frsm. (Þórarinn Jónsson) : Það er nú
orðið æðimargt. sem liáttv. þingdm. haf.i
haft út á frv. þetta að setja. Býst jeg
ekki við að svara hverju atriði í ræðu
livers þeiira fyrir sig. sem með aðfinslur
hafa komið. því að ræður þeirra gripu
þannig hver inn í aðra. að svar við einni
er að nokkru svar við hinuin líka. Sumar
ræöurnar vo. u líka þannig fram settar.
að vafi getur leikið á, út á hvað þær
gengu.
Jeg er nú næstum búinn að gleyma

ræðu liæstv. atvrh. (KIJ), er hann lijelt.
er frv. þetta var lijer fyrst til unir. Yfirleitt var hann frv. vilviljaður en hreyfði
því. að landbn. hefði, að hans dómi. gengið alt of skamt með breytingar á hinu
upphaflega frv. Búnaðarfjelagsins.
Landbn. var kunnugt um það, er hún
liafði frv. til meðferðar, að hæstv. atvrh.
var ekki vel ánægður með sum ákvæði
frv. og að hann vildi gjarnan fá því
breytt, s.jerstaklega í þá átt. að skipun
jai ðræktarmála yrbi framvegis svipuð tilhöguninni, sem nú er á vega- og vitamál•.<111. En nefndin sá fram á, að með þeim
breytingum mundi Búnaðarf jelag Islands
ekki geta starfað framvegis á þeim grundvelli, sem það liefir gert liingað til. En
þar sem þetta fjelag er nú orðið öflugt
og hefir unnið sjer fult traust manna um
land alt, vildi nefndin ekki verða til þess
að veikja það á neinn hátt. Xefndin áleit
líka. að sama matki. sem vakti fvrir hæstv.
atvrh. (KU'. yrði náð með því, sem hún
gerði að ddlyrði fyrir fylgi sínu við frv.,
aö fyrirkomulagi Búnaðarfjelagsins yrði
breytt á þann hátt. að atvinnumálaráðuneytið fái rjett til þess að skipa tvo menn
í st.jórn þess, eftir tillögum landbúnaðainefnda Alþingis. Þannig fengi atvir.uu
málaráðuneytið. auk þess. sem það hefir
yfirstjórn ræktunarmála samkvsvmt 1. gr.
frv.. íhlutunarrjett ásamt þinginu um
störf þau. er Búnaðarfjelagið á að annast.
Einnig var nefndinni ljóst. að framkviPmdarstjóri sá, sem stjórn Búnaðarfjelagsins kýs, verður eins settur gagnvart atvinnumálaráðherra sem vega- og vitaniálastjórar. Eer það einnig í sömu átt og
óskir ha-stv. atvrli. (KIJ). Xú liefir Búnaðarfjelag Islands gengið inn á þessar till.
landbn. um tilhögun á stjórn fjelagsins.
Er það aðallega vegna þess. að fjelagið
álítui framgang þessa máls svo þýðingar-
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mikinn. að rjett sje að slaka til og sleppa
þessum rjetti sínum. Er það líka sanngjarnt, að þegar svona mikiö fje er veitt
úr ríkissjóði til þessara mála, þá fái stjórnin íhlutunarrjett um meðferð þess.
Þá mintist hæstv. atvrh. (KIJ) á ríkisveðhankann og samband 4. kafla frv. við
ríkisveðbankalögin. Xefndin var svo óheppin, að í henni á enginn lögfræöingur sæti,
svo að vera má, að út frá því sjónarmiði
sje eitthvafr hægt að setja út á frv. Viðvíkjandi þessari hlið málsins þóttist þó
nefndin hafa nokkra tryggingu í því. ið
viö samning upphaflega frv. aðstoðaði lögfræðingur, að tilhlutun Búnaðarfjelag.s
Islands. Jeg skal játa það. að fljótt á litið getur virst einkennilegt að setja þessi
ákvæði um lán úr veðbankanum inn í
jarðræktarlögin. En nánar aðgætt er í
rauninni ekkert við þetta að athuga. Því
er oft svo varið, að yngri lög breyta oft
meira eða minna eldri lögum, eða eru sett
til viöbótar ákvæðum í þeim. Má t. d.
benda á þaö ákvæði, sem oft er sett í lög,
aö með þeim sjeu munin úr gildi öll
ákvæði í eldri lögum, er kunna að fara í
bága við þessi lög. Akvæði laga um það,
hvaða eldri lögum þau breyti, eru því
sjaldan tæmandi. Xefndin gat þvú ekki
sjeð neitt atliugavert við það, þó þetta
ákvæði standi í jarðræktarlögunum, heldur fanst henni fyllilega rjettmætt að hafa
það þarna, þar sem líka er tekiö fram í
12. gr. nefndra laga, aö nánar veröi tekið
fram mn þessi atriði í reglugerð. Þetta
ga-ti þvt verið sem nokkurskonar reglugerð. er bankanum bæri að fara eftir.
Þá er það þriðja atriðið, sem hastv.
atvrh. (Kl.J) mintist á. um vjelayrkjuna.
Spurði hann. hvort meiningin væri. að
fje til kanpa og starfrækslu jarðræktarAlþt. 1923, B. (35. Iöggjafarþing)

vjela eigi að koma úr ríkissjóði. Já; þaö
er beinlínis ákveðið í frv., að svo eigi
að vera. Xefndin vill þó eigi, að langt
sje gengið fyrst um sinn með kaup á
jarðræktarvjelum. fyr en reynslan hefir
skorið úr, hversu nothæfar þær eru og
vel þær henta hjer; og sökum þess, hve
reynslan er lítil enn, en verkfærin dýr,
leggur hún til, að þeim verði ekki fjölgað meir að sinni.
Um fjárveitinguna úr ríkissjóði til
þessa liðs skal jeg geta þess, að ætlast
er til. að hún sje aðeins til bráða'birgða,
uns nýr sjóður, vjelasjóður, hefir verið
stofnaður og er orðinn það stór, að hann
getur tekið þessi fjárframlög að sjer
Fleira held jeg, að hafi ekki verið í
ræðu hæstv. atvrh. (KIJ), sem jeg þarf
að svara. En þá var það háttv. 2. þm.
Reykv. (JB), sem jeg þarf að snúa mjer
að lítið eitt. Því, sem hann mintist á
viðvíkjandi 4. kafla frv. og ríkisveðbankanum, hefi jeg nú þegar svarað og
þarf ekki að fara nánar út í það.
Viðvíkjandi erfðafestulöndum get jeg
tekið fram, að nefndin kynti sjer ekki
sjerstaklega þær reglur, er farið er eftir
hjer í Reykjavík, svo að vera má, að
eitthvert misrjetti komi fram. En bæjarstjórnin gaf nefndinni ekkert tilefni til
þess að athuga þetta, og nefndin <er fús
til að kynna sjer þetta atriði.
Þá vík jeg að ræðu háttv. 1. þm. Árn.
(EE). Ræða hans var nú þannig, að jeg
gat ekki gripið föstum tökum á neinu
hjá honum. Þó heyrði jeg, að kalt andaði til mín í ræðu hans fyrir það, að
mjer skildist, að jeg væri andstæður
stórfyrirtækjunum áustan fjalls. Því var
fjarri, að jeg vildi á nokkurn hátt álasa
bændum þar í þessu sambandi, en talaði
98
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einungis um, hve nauðsynlegur væri góð- 1. þm. Arn. (EE) tók fram, að einhver
ur undirbúningur og fyrirhyggja, þegar yfirumsjón þyrfti að vera með þessum
um slík fyrirtæki sem þessi er að ræða, iTamkvæmduin. Reyndar skildi jeg nú
ekki altaf, hvað háttv. þm. (EE) var að
sem miljónum króna er varið til.
Jeg skal ekki fara mikið inn á Skeiða- fara. en þetta virtist mjer þó, að hann
áveituna nú, nje þann mikla kostnað, sem áliti aðalnauðsynina. Það er nú alveg
við liana hefir orðið fram yfir það, sem óþarft fyrir liáttv. þm. (EE) að vera
áætlað var. nje heldur hvort sá kostnað- að fárast út af þessu, því að í frv. er
ur er sök þeirra, er áætlunina gerðu í tekið fram skýrum orSum, að Búnaðarupphafi. En þótt jeg taki undir eitt fjelag íslands eigi að hafa það. Telur
ræður þeirra háttv. 1. þm. Arn. (EE) nefndin líka best fara á því «g að umog liáttv. 3. þm. Reykv. (JÞ) og viður- sjóninni sje vel borgið í höndum þess
kenni, að 1917 hafi ekki verið hægt að fjelags. Háttv. 3. þm. Reykv. (JÞ) skaut
sjá fyrir dýrtíðina 1920, þá álít jeg þó, því fram í sambandi við þetta, að stofna
að sjá hefði mátt fyrir þessa „óbilgjörnu þyrfti nýja stöðu við Búnaðarfjelagið til
klöpp“, sem háttv. 1. þm. Árn. (EE) þess að hafa þessar framkvæmdir á
talaði nm, að tefði svo verkið og mestum hendi.
Það er ekki ætlun nefndarinnar, að til
kostnaði hefði valdið. Þar ætla jeg, að
sje um vítavert athagaleysi að ræða af þess þurfi að koma, að stofna þurfi nýja
hendi þeirra, er áætlunina gerðu. Við stöðu, þó að lægi fyrir að vinna að fleiri
það þurfti einungis rannsókn, en enga stórvirkjum en þegar liefir verið byrjað
spádóma.
á. Búnaðarfjelagið hefir ýmsa færa menn
Háttv. 3. þm. Reykv. (JÞ) taldi Bún- í þjónustu sinni, þó að ef til vill skorti á,
aðarfjelagi íslands ófært að standa fvr- að þeir geti að öllu leyti leyst af hendi
ir slíkum fyrirtækjum sem þessum. nema störf verkfræðinga. En jeg býst við, að
það rjeði verkfræðing í þjónustu sína, það yrði að engu leyti lakara eða dýrara,
því að það hefði ekki nægilega vel ment- þó að Búnaðarfjelagið yrði að leita stundaða menn á því sviði. Jeg skal ekki um út fyrir takmörk sín og fá verkfræðþrátta um þetta, en fjelagið hefir nú í inga til að veita einliverjum stórfyrirtækjþjónustu sinni mann, sem er sjerfræð- uin forstöðu. Fyrir nefndinni vakti sjeringur í vatnsveitu og öðr*u, er að áveitum staklega, að með þessu móti fæst meiri
lýtur.
festa í allar framkvæmdir, þar sem umHvaS viðvíkur áliklavatnsmýraráveit- sjón verkanna er lögð í hendur Búnaðarunni, sem átti að vera tilraunaáveita, þá fjelagsins.
Háttv. 1. þm. Arn. (EE) gat ran það
er það alls ekki rjett hjá háttv. 3. þm.
Reykv. (JÞ), að Búnaðarfjelaginu hafi í sambandi við þau miklu fyrirtæki, er
verið falin framkvæmd hennar, og því Sunnlendingar hafa með höndum, að jeg
síður viðhald.
hefði lagt sjerstaklega á móti þeim og kent
Þar sem nú er svo komið, að áhugi bændum þau mistök, sem þar hafa orðið.
manna fyrir þessu fyrirtæki er dauður Þetta er hreinasti misskilningur og rangt
og skurðirnir fyltir af sandi, þá ber það farið með orð mín. Háttv. þm. (EE)
vott um, að árangurinn liafi ekki orðið sagði. að þingið hefði styrkt fleiri svipuð
sá, sem upphaflega var ætlast til. Hv. fyrirtæki og kvaðst geta bent á hliðstætt
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dæmi, þar sem væri tilstyrkur sá, er Þingbúum er veittur til vatnsveitu. En áveitufjelag Þingbúa liefir hvorki sótl um styrk
nje íengið, heldur lief'ir vei ið samþykí
lánsheimild til handa þeini. Þingbúar haí’a
unnið þetta verk algerlega á eigin spýtur
og snúa sjer nú til þingsins með beiími um
lán með hagkvæmum kjörum. Iláttv. þm.
(EE) getur verið sannfærður um, að ef
lánskjör væru ekki eins erfið sem nú er,
hefði þetta áveitufjelag aldrei leitaö tn
þingsins um lán. (EE: Síður en svo, aö
jeg telji þaö eftir).
Þá talaði háttv. I. þm. Árn. (EE) um,
að þessi ríkissjóðsstyrkur, sem frv. fer
fram á. myndi koma æðimisjafnt niður á
sveitir landsins. Yms lijeruð mundu alls
ekki geta notið hans, og nefndi hann til
dæmis Oræfasveit í Austur-Skaftafellssýslu; kvað hann þar ekki vera annað en
harðbala. (EE: Jeg nefndi Öræfin sem
dænii vegna nafnsins. en gat ekki um
neina haiðbala). Mjer skildist. að háttv.
þm. (EE) lieföi gert rannsókn í þessu
efni og komist að þeirri niðurstöðu, aö
um nokkrar framkvæmdir í jarðrækt gæti
þar ekki veriö að ræða. Jeg hafði þó
hugsað, að þarna væri vel hægt að framkvæma einliverjai jarðabætur. Þessar og
þvílíkar röksemdir. sem eiga að sýna fram
á. að hjer sje ekki verið að fara rjetta
leið og öllum hjeruðum sje ekki gert jafnhátt undir höföi, bera vott um svo mikla
fákunnandi, að þær eru ekki svaraverðar.
Sami háttv. þm. (EE) sagði og, að
jeg hefði tekið fram í framsöguræðu minni,
og sagt sem ámæli til Sunnlendinga. að
því meiru sem þeir kostuöu upp á land
sitt. því verri yrði afkoman. Þetta hefir
mjer aldrei komið til hugar að segja, og
því síður liefi jeg sagt það. Jeg tók það
fram. og þaö í engu sambandi við bessi

stórfyrirtæki Sunnlendinga, að það liti
nærri því svo út, að þar, sem menn virtust standa best að vígi um landskosti, væri
afkoma engu betri en þar, sem menn yröu
að rækta upp móa og mela. Til þess þyrfti
dugnað og atorkusemi, en af hinu gæti
auðveldlega ieitt hóglífi. Það • er fjarri
mjer að ámæla bændum þeim, sem hlut
eiga aö máli, að þeir hafa reynt aö hrinda
þessum stórvirkjum í framkvæmd. Þeir
liafa enga sjerþekkingu í þessu efni og
verða að reiða sig á þaö, sem verkfróðir
menn segja. Það liefir verið talið vinnandi verk aö framkvæma þessar umbætur,
og því eðlilegt, að bændur liafi tekið undir
það. En liinu held jeg fram, að jeg hefi
ekki fengið enn þá sannanir fyrir, að
menn sjeu hjer á rjettri leið. Fyrir mjer
vakir, að ýmislegt geti komið fram, er sýni
og sanni, að hjer liefir verið of fljótt og
geyst af stað farið, án þess að rannsóknir
og tilraunir í smærri stíl liafi verið geröar til hlítar. iljer þætti vænt um, eí’
reyndin yrði sú þegar til kemur, að unt
væri að segja, að þessi stórfyrirtæki borguðu sig og lyftu þessum sveitum á hærra
menningarstig og þroska. En það hefir þegar komið í ljós. að þessi fyrirtæki eru að
ofþjaka búendur í þessum hjeruðum, og
verður tæplega hjá því komist. að ríkissjóður eða bankar verði að hlaupa undir
bagga og leggja fram fje til þess að halda
bændum við. Jeg á lijer einkum við Skeiðaáveituna. Um vatnsþurkunina fyrir austan tók jeg fram, að þó að um mikið fje
væri að ræöa, þá ætti að verja því til að
vernda frjósamt land, og mætti því síöur um það tala, þó að jeg liafi ekki trú
á, að það komi að fullum noturn.
Það kann aö vera, að jeg hafi gleymt
að svara einhverju í ræðu háttv. 1. þm.
Atn. )EE). en þau atriði munu ekki svo
98*
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áríðandi, að það komi aö baga. A jeg þá en jeg skoða tillögu hans kornna fram til
aðeins eftir að minnast meS þakklæti á þess að tefja fyrir málinu. Ef tilgang
það, hvernig háttv. 3. þm. Reykv. (JÞ) hennar er annar, má ná honum á annan
tók í þann kafla frv., er ræðir um jarð- hátt. Jeg óska því, að málið verði ekki
ræktarlán. -Jeg vildi lieist óska, að jeg tafið með þessu. en liáttv. fjhn. getur
gæti sannfært liáttv. þm. (JÞ) um það. hæglega rætt það í viðtali við landbn.
að þessi kafli mætti standa þarna, en
þyrfti ekki aS koma inn í lögin um ríkisJakob Möller: Jeg bar fram tillögu
veðbanka. Háttv. þm. (JÞ) hefir alta
mína af þeirri ástæðu, að í frv. er blandbarist fvrir, að landbúnaðurinn fái að að sainan tvenskonar málum. Frv. er samnjóta þeirra sjóöa. er í þann banka eiga kvæmt efni sínu aðallega verkefni liáttv.
að renna, og um leið og jeg þakka lionuni landbn.. að því leyti. sem þaö er landfyrir það, vil jeg lýsa yfir, aö jeg er þ
búnaðarmál. en einn kafli þess snertir
algerlega sammála honum.
verkefni þau. sem fjhn. er sjerstaklega
Þá mintist háttv. þm. (JÞ; á nýbýlin, falið að fjalla um. Tillaga mín er því
og er sammála landbn. Xefndin vill ekki bygð á fullum rökum. Hún mundi og ekki
ganga lengra en þetta, og er vafasam. verða til þess að tefja fyrir málinu, því
hvort hún hefði gengiö svo langt, ef ekki að jeg býst við, aö hv. þm. muni viðurhefði þegar verið byrjað á tilraunum. kenna, að deildin hefir fyrirliggjandi svo
Nefndin áleit rangt að gera þær tilraunir mikið verk að vinna, að ekkert sje að
að engu, þar sem talsverðu fje hefir ver- óttast. Að það liafi ekki sjerstaka þýðiö varið til þeirra, en reynsla ekki fengin ingu. að fjhn. fái í heild sinni að fjalla
enn þá.
um rnálið, er mikill misskilningur, og gæti
Háttv. 1, þm. Revkv. (JakM) mintist þaö varðað miklu fyrir málið. Jeg ætlast
líka á þennan margumrædda lánveitinga- til, að fjhn. atliugi, hvort lánakaflinn
kafla og bar fram tillögu uni að vísa mál- færi að nokkru leyti í bága við lögin um
inu til fjhn. Jeg veit ekki hvers vegna liv. ríkisveðbanka. En það hefir alls ckl.i
fjhn. þyrfti sjerstaklega aö fjalla um sömu þýðingu. hvaða skoðun einstakir
þetta mál. Nefndin getur komið fram nefndarmenn iáta uppi eins og álit nefndáhrifum sínum á annan veg, þó aö málinr arinnar í heild sinni. Jeg segi þetta ekki
sje ekki vísað til hennar; henni er innan af því, að jeg álíti eftir fljótlega athughandar að koma á fund meö landbn. og un. aö frv. brjóti í bág við ríkisveðbankaræða ináliö við liana. I þessu sambandi lögin. Xiðurstaðan verður að líkindum alskal jeg geta þess, að jeg get ekki fallist veg gagnstæð. Þetta gæti því fremur oröá það, sem háttv. 3. þm. Reykv. (JÞ) iö málinu til góðs, en að svo stöddu get
sagði, að ekki geti verið að ræða um aö jeg ekki lofað því fylgi, ef tillaga mín
bera fram brtt. við frv., þar sem það nær ekki að ganga fram.
væri flutt af nefnd. Xefndin dll fúslega
leyfa einstökum þm. að koma á fund meö
Jón Þorláksson: Út af orðum háttv.
sjer og ræöa brtt., er þeir kunna að vilja frsm. (ÞórJ) um Miklavatnsmýraráveitkoma fram, og taka þær til greina, eftir una og Búnaðarfjelagið skal jeg geta
því sem liún frekast getur. Sama vil jeg þess, að alt, sem jeg sagði, er rjett. Það
taka fram við hv. 1. þm. Reykv. (JakM), eru til skjalleg skilríki fyrir því; jeg
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hefi þau að vísu ekki við hendina, svo
að jeg get ekki lesið upp úr þeim, en
þau er altaf unt að finna.
Það er satt, að áhuginn er daufur hjá
bændum þeim, er hlut eiga að máli, og
er það að mestu levti þeim sjálfum að
kenna. En þó má finna ástæður til þess.
Þó að áveitan hafi ekki tekist eins vel
og æskilegt hefði verið, hafa bændur á
þessum af.skekta stað fengið af henni
meiri slægjur en þeir þurfa að nota
sjálfir. Þetta kann að eiga sinn þátt í
því. að þeir háfa ekki sint þessu fyrirtæki meir. Það væri því gott, ef ýtt
væri undir þá, t. d. af hálfu Búnaðarfjelagsins, að halda þessu mannvirki svo
við, að það komi að fullum notum.
Jeg skal ekki fara út í umræðurnar
um Skeiðaáveituna. Það er rjett, að allmikill ófyrirsjeður kostnað’ur hefir komið fram. En ekki má ganga fram hjá
því, að sá kostnaður stafar meira af
verðhækkun vegna dýrtíðarinnar heldur
en af þeirri óbilgjörnu klöpp, er hv. 1.
þm. Arn. (EE) varð svo tíðrætt um.
Hvar upptökin eru að því, að nógu nákvæm rannsókn var ekki gerð. gæti jeg
skýrt fyrir hv. deild, en hjer er ekki
staður til að halda fyrirlestur um það
efni. og skal jeg því sleppa því. ÍBJ:
Vill hv. þm. ekki skýra frá því?) Þar
sem hv. þm. Dala. (BJ) óskar þess, get
jeg vel orðið við tilmælum hans. Það
getur ef til vill haft einhverja þýðingu,
að hv. þingmenn og hæstv. atvrh. (Kl.Jt
fái að heyra, livernig í þessu liggur.
Þegar slík stórfyrirtæki eru á döfinni, er jafnan einhver verkfræðmgur
fenginn til þess að framkvæma bráðabirgðarannsókn á skömmum t'ma og
með litlum kostnaði og gera kostnaðaráætlur. svo að hlutaðeigendur geti áttað
sig á fyrirtækinu og ákveðið, hvort ráð-

ast skuli í verkið. Þetta er það, sem á
verkfræðingamáli er kallað frumdrættir,
eða á slæmri íslensku bráðabirgðaprójekt. Eftir þessari áætlun eru teknar allar ákvarðanir um verkið, og síðan er
komið til einhvers verkfræðings, oft og
tíðum annars en þess, er gerði frumrannsóknina, sagt að nú sje fengið fje til
fyrirtækisins og hann beðinn að framkvæma verkið og byrja strax. En þá má
ekki fella niður nauð.synlegan lið, sem
er, að gera fullnaðarrannsókn og áætlun. eða ,,detailprojekt“, sem alment er
kallað. Þá hefir verkið verið ákveðið og
þá er alvaran framundan. Þegar bráðabirgðaáætlun er gerð, vita menn venjulega ekki, hvort verkið verður framkvæmt á nálægum tíma og ekki auðið
að gera allar nauðsynlegar rannsóknir.
Þessi fullnaðarrannsókn á að leiða í ljós,
hvort ekki þurfi að breyta frumdrátt'unum. Kemur þá undantekningarlaust í
ljós, að það fer betur að breyta þeim í
einhverju. Venjulega þarf það ekki að
hækka áætlunina; það kemur oft í ljós,
að breyta má til batnaðar og sparnaðar.
Og þar sem fjárveiting er fengin og fje
er nóg til þessarar rannsóknar, hefir
verkfræðingur sá, er framkvæmir fullnaðaráætlunina, enga afsökun.
Að Skeiðaáveitunni hafa ýmsir menn
framkvæmt bráöabirgðarannsóknina Einstakir menn, er stóðu að málinu, og landsstjórnin komu svo árið 1917 til landsverkfræðings og fóru fram á. að hann
ljeti byrja á verkinu þegar í stað. Má
ef til vill leggja sök á þann verkfræðing,
að hann skyldi taka verkið að sjer án
þess að fullnaðarrannsókn væri gerð. En
að sprengja þurfti þessa margumræddu
klöpp. má ekki gefa þeim að sök. er
framkvæmdu
bráðabirgðarannsóknina.
Hefði fullnaðarrannsókn verið gerð,
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mundi þessi klöpp hafa fundist, og hefði
þá ef til vill mátt víkja skurðinum fram
hjá henni. En þetta er sagt um undirbúning þessa máls til lærdóms og viðvörunar þeim, sem eiga að stjórna slíkum verkum, og þetta er ekki eins dæmi.
heldur er hjer á landi venjulega farið
þannig að.
Háttv. frsm. (Þór.T) hafði það eftir
einum af ráðunautum Búnaðarfjelagsins,
að hann skildi ekki í því, að nokkur
maður hjer á landi væri fær um eða vildi
taka að sjer ábyrgðina á Flóaáveitunni.
Þetta eru dularfull ummæli. Það má
benda á þá, sem tóku að sjer ábyrgðina
á framkvæmd verksins, og auk þess aðra,
er fúsir voúu til þess, þó að það atvikaðist svo, að þeir gerðu það ekki. -Jarðeigendur hafa tekið á sig fjárhagsábyrgðina
að % hlutum; líta þeir svo á, að trygging sje fyrir, að þeir fái næga uppskeru.
ef vatninu verður náð inn á lönd þeirra.
Þeir eru því óragir; en það má vera, að
sá framkvæmdavilji og ljettúð, er greip
alla menn á uppgangsárunum, hafi átt
þátt í þessu. og að menn hafi verið örari árið 1921. þegar framkvæmd verksins var afráðin, heldur -en fvrir ófriðinn.
Þeir hugsúðu hátt og lögðu út í verkið
með miklum áhuga. Þeir gerðu ráð fyrir, að áveitan yrði að minsta kosti þrisvar sinnum dýrari en áætlað hafði verið
fyrir ófriðinn; og með það fyrir augum
rjeðust þeir í að framkvæma verkið. Um
forstöðu verksins neita jeg ekki. að jeg
hefi að nokkru leyti tekið á mig ábyrgðina. þar sem jeg er framkvæmdarstjóri
þess. og sú stjórn. er afrjeð. að h.efja
skyldi verkið. á sinn þátt í ábyrgðinni.
Einnig var Búnaðarfjelagið reiðubúið að
taka á sig ábyrgðina, þar sem það bauð
stjórninni að takast á hendur forstöðu
verksins. Getur verið, að ráðunautar

Búnaðarfjelagsins undrist eitthvaö í þessu

niáli. en það munu þó tæplega vera þau
atriði, er Búnaðarfjelagið bauðst til að
taka ábvrgðina á. En að farið hafi verið
rjett að í öllum greinum frá upphafi,
skal jeg enga ábyrgð taka á. enda yrði
langt að bíða verklegra framkvæmda
hjer á landi. ef svo ætti að ganga frá
öllum undirbúningi, að menn gætu verið
vissir um. að ekki yrði fundið að neinu
með rökum eftir á.
En það. sem jeg sjerstaklega spurði
um. var það. hvort tilætlunin væri. að
Búnaðarf jelagið fengi í sína þjónustu
verkfræðing, sem fær veri að veita
svona fyrirtækjum forstöðu; sjerstaklega á jeg þar við forstöðu vatnavirkjunarinnar í Rangárvallasýslu, sem enn
er ekki byrjuð, en ákveðin með lögum
og er eitthvert vandasamasta mannvirki,
sem fyrirhúgað er á þessu landi.
Iíáttv. frsm. (ÞórJ) gaf það svar. að
Búnaðarfjelaginu væri ætluð forstaðan,
en svo gæti það tekið verkfræðing sjer
til aðstoðar.
Vt af þessu svari liáttv. frsm. (ÞórJ)
vil jeg taka það fram. að jeg álít það algerlega óforsvaranlegt að leggja framkvæmd stjórnarinnar á þessu verki í
hendur manna. sem ekki eru verkinu
vaxnir og ekki kunna aö velja sjer mann
til aðstoðar. Það þarf að vanda til valsins á bussum manni. ekki síðu.r en beirra
manna. er hafa vega- og vitamálin með
höndum. og hann þarf að hafa söm-j aðstöðu og þeir til að lifa sig inn í starf
sitt og verkahring. Því má hjer ekki fá
neina hlaupamenn. Það gæti orðið til
ómetanlegs tjóns þessum málnm.
Bjarni Jónsson: Jej heyrði. að háttv.
3. þm. Revkv. (JÞ', sagði. að jeg hefði
skorað á sig að koma með skýringu
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sína. Það var rjett; jeg vildi. að það
sanna kæmi í ljós. .Jeg lijelt því fram í
fjvn.. að áætlunin yfir Skeiðaáveituna
hefði verið mjög nákvæm. Er ætíð rjett
að rjett mál komi fram. Og þótt háttv.
3. þm. Reykv. (JÞ) sendi mjer stnndum
'hnútur út af sjálfstæðismálunum, þá vil
jeg ekki þar fyrir, aö hann eða aðrir
verkfræðingar sæti ámæli eða ásökunum
fyrir það, sem þeir hafa vel gert. eða
það, sem þeir eiga enga sök á.

Eiríkur Einarsson: Jeg vil þakka hv.
3. þm. Revkv. (JÞ) góðan skilning á
áveitumálunum og samúð hans meðþeim.
En jafnframt vil jeg grípa tækifærið til
að minnast á atriði, sem fram komu í
ræð’u hans. Hann talaði um tvær áætlanir. bráðabirgðaáætlun og svo þá endanlegu áætlun. Það er nú vitanlegt, að
þegar Skeiðaáveitan var byrjuð, lá aðeins fyrir þessi bráðabirgðaáætlun, sem
bygð var á bráðabirgðarannsókn. En nú
vil jeg spyrja: Hví var hrapað að verkinu, áður en fullnaðarrannsókn fór fram.
og bændur ekki látnir vita, að á hinni
framkvæmdu rannsókn væri ekki bvggjandiIlefði það verið geit, myndi Skeiðaáveitan t. d. ekki orðin það vandræðamál, sem raun er á.
Mjer sýnist því auðsætt. að sökin á
þessu liggur ekki á baki bænda. — þeir
ern ekki faglærðir í þessum efnum og
hafa engin tök á að sjá. hvort rannsóknin er nægileg.
Að þessari áætlun unnu 3 verkfræðingar og í krafti síðustu á<etlunarinn:ir
voru veittar 26 þús. kr.. eða 1 i áætlaðs
kostnaðar. til að byrja á verkinu. Var
því ekki neniíi eðlilegt. að bamdur treystu
á þetta fyrirtæki. þegar hið opinbera
tók þessa afstöðu til verksins.

Jeg skal játa það. að dýrtíðin átti
sinn þátt í liinuni mikla kostnaði, sem
orðið liefir af verkinu; en jeg get ekki
fallist á, að klöppin hafi verið lítill þáttur í kostnaðaraukningiunni.
Sumurin 1921 og 1922 unnu verkaflokkarnir við að sprengja hana og
gekk mjög erfiðlega. Enda reyndist
kostnaðurinn við hana 14 sinnum meiri
en áætlað var. eða á annað hundrað þús.
kr.. í stað tíu þús.. sem áætlað var. Er
það ekki verulegur kostnaðarauki?
Jeg get því ekki tekið undir það með
háttv. þm. Dala. (BJ), að áætlunin hafi
verið mjög nákvæm. En sjálfsagt hafa
mennimir framkvæmt hana eftir bestu
vitund.
En því hefi jeg viljað taka þetta fram,
að jeg vildi sýna, að bændur bæru enga
sök á, hvernig hjer er komið. Mundi
hafa mátt sneiða hjá mörgu af því, sem
kostnaðinum hefir valdið, ef fullnaðarrannsókn verksins liefði fram farið áður en byrjað var á því.
Um Flóaáveituna vil jeg taka fram,
að það var almennur áhugi á því, að
byrjað yrði á verkinu. Ríkissjóður lofaði
að leggja fram D hluta kostnaðar, og
við það styrktust vonir manna á þessu
fyrirtæki. En þess er ekki að vænta, að
bændur hafi eða geti haft heildaryfirlit
yfir þetta verk; til þess er fyrirtækið
alt of stórt.
Háttv. frsm. (ÞórJ) þarf jeg fáu að
svara. Hann hefir nú sjálfur leitast við
að draga alla beiskjuna úr ásökunum
sinnm til Sunnlendinga. Það er líka það
læsta. Þótt Búnaðarfjelaginu sje ætluð
til frambúðar yfirumsjón málefna landbúnaðarins. þá bætir það ekki skakkaföll. sem ldotist liafa af eftirlitsleysi á
liðnum árum. — í bjargleysisástandi vill
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háttv. þm. (ÞórJ) gera sjer mat rir
dæminu er jeg nefntli til samanburðar,
um Oræfin; jeg skal játa, að rjettara
myndi að nefna þar Gerðahreppinri hjer
á Suðurnesjum. Þinginu er hann í svo
feixku minni. Jeg sagði ekki, að Þingbúar hefðu fengið styrk; þeir njóta tilstyrks þingsins, eins og jeg sagði, með
láninu, er þeim er sjeð fvrir af þinginu.

Frsm. (Þórarinn Jónsson): Háttv. 1.
Itm. Reykv. (JakM) endurnýjaði þá ósk
sína, að málinu yrði vísað til háttv. fjlin.
Jeg vonast til, að ekki verði tafið fyrir
málinu á þennan liátt, heldur reyni
nefndin að koma fram brevtingum sínum.
ef einhverjar kunna að vera, í samráði
við landbn.
Háttvirtur 3. þingmaður Reykv (JÞi
gaf upplýsingar um það. hvað valdið hefði því, að Skeiðaáveitan tókst
illa til. Það var gott að fá þær upplýsingar. Þær sýna ótvírætt, live oft er hætt
við því, að þeim mönnum, sem fyrir fyrirtækjunum standa, skjátlist. Ilann sagði,
að fyrst væri gerð bráðabirgðaáætlun, og
eftir þeirri rannsókn eða áætlun væri
venjulega farið, en endanlegri áætlun
slept. Og þannig hefði verið einnig að
farið við Skeiðaáveituna; venjnnni hefði
verið fylgt. Það liefir því ekki verið
kastað höndum að þessu meira en venj:
er til.
En það er dálítið ömurlegt að lieyra
þetta. Jeg hafði þá trú, að verkfræðingar framkvæmdu ekki verkið fyr en al
væri rannsakað, seni rannsaka þyrfti. Og
jeg tel, að það sje lítt verjandi að byrja
án þess. Það er auðvitað vitanlegt, að
þessir menn bera ekki ábyrgð verksins:
hún lendir á hlutaðeigandi bændum og
stjórninni, en í raun rjettri eiga verkfræðingarnir hjer allmikla sök.

Aður en stjórnin ákveður, að verkið
skuli framkvæmt, þarf nákvæm rannsókn
að fara fram á því, hvort verkið ofbjóði
ekki hlutaðeigendum og sligi þá fjárhagslega. Það eitt er ekki nóg, að sjáanlegt
sje. að hægt sje að fiamkvæma verkið
fjárhagsins vegna í svip.
Sjái stjórnin. að mikil líkindi sjeu fyrir því, að verkið verði hlutaðeigendum
ofviða. er óverjandi að byrja á því. Það
er engan veginn nægilegt. þótt ríkissjóður
fái næga tryggingu fyrir framlögum sínum, ef þeir, sem verksins eiga að njóta,
eru gerðir ómögulegir með því og aldrei
verður liægt að gera það fje rentubært,
sem í það hefir ''•erið lagt.
Þetta tel jeg eininitt stærsta atriði málsins, og athugun þessa hvílir á þeim, sem
eiga að undirbúa verkið og gera áætlun
um það. Hv. þm. (JÞ) sagði einnig, að
bændur hefðu haft reynslu af vatninu og
þekt frjómagn þess. Jeg veit, að þessi
hv. þm. skilur það miklu betur en jeg,
að bænduin er enginn kostur á að rannsaka þetta svo fulltrygt sje. Þótt þeir sjái,
að vatnið sje gott á einum stað, er engin vissa fyrir því, að það sje svo á öðrum
stöðum. Ahrif þess eru undir jarðveginum komin. Sumstaðar getur það skolað
nauðsynlegum frjóefnum burtu og snmstaðar getur of mikill kuldi stafað af því.
Alt þetta þarf að athugast nákvæmlega
áður en í fyrirtækið er ráðist. Háttv. 3.
þm. Reykv. OJÞ) má ekki skilja þetta svo.
að jeg sje að tala um, að hann beri ábyrgð
á því verki, sem hann er settur til að
framkvæma aðeins. En jeg held. út af
uminælum þessa hv. þm. (JÞ'), að Búnaðarfjelagið geti fult svo vel sem stjórnin
fengið hæfan mann til að standa fyrir framkvæmd þessara verka. Sá maður erábyrg'
arlaus, nema um framkvæmdina eina.
Mjer sýnist því ekkert aS athuga við

1569

Lagafrumvörp samþykt.

1570

Jar&ræktarlög.

það, þótt Búnaðarfjelagið bvðist til þess
að taka þessa framkvæmd að sjer því að
með því tók þab enga ábyrgð á sig á bví.
hvernig áætlunin var gerð eða hversu vel
þetta mál var undirbúið og athugað.
Háttv. þm. (JÞ) viðurkendi það, að
áhuginn hjá þeim, sem að Miklavatnsmýraráveitunni eiga að búa, væri daufur. Og
það er víst alveg rjett. En hann sagði
einnig, að þeir hefðu miklu meiri slægjur en þeir gætu notað. og þetta ætti máske
sinn þátt í áhugaleysinu. En er nú ekki
ástæða til að spyrja. hvort nauðsyn hafi
verið til að ráðast í þetta, þegar það
keniur upp úr kafinu, að menn hafa
ekkert með þetta að gera, geta ekki notfært sjer það ?
Og nú er svo komið. að engin líkindi
eru á því. að þeir geti staðist kostnaðinn af
þessu. nema ríkið hlaupi undir bagga með
þeim. Ilann sagði, að eftir frv. ætti Búnaðarfjelagið að hafa umsjón áveitumálanna eða forstöðu. Frv. tekur nú ekkert
fiam uin þetta, en auðvitað er þetta einn
þáttur jarðræktarinnar, og mun því koma
síðar. En jeg fæ ekkert sjeð því til fvrirstöðu, að Búnaðarfjelaginu sje falin framkvæmd þessara verka. enda þótt það hafi
ekki altaf fasta menn í þjónustu sinni til
að gegna þeim. Það getur engu síður ráöið menn um stundarsakir til þess en
stjórnin, sem gerir þaö nú. Það er auðvitað. að þessi framkvæmd stjórnar Búnaðarfjelags Islands er sama sem framkvæmd landsstjórnarinnar, þar sem hún á
að hafa yfirstjórn og vfirumsjón allra
slíkra mála.

Jón Þorláksson: Jeg
tekið það fram í ræðu
Skeiðaáveitan var engin
því, að lilaupið var yfir

mun ekki hafa
minni áðan. að
undantekning í
að gera fullnað-

Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

aráætlun. Þetta er orðin venja alstaðar
hjer á landi. Háttv. þm. (EE) gaf þá
skýringu á þessu, að menn yfirleitt gerðu
ráð fyrir að kostnaðaráætlunin væri nægileg, og því væri fullnaðarrannsókn eigi
hleypt að.
Jeg ætla mjer ekki að fara að kappræða
við háttv. 2. þm. Húnv. (ÞórJ) um fyrirkomulag Búnaðarfjelags íslands, þegar
allar hinar helstu og mestu verklegar
framkvæmdir þessara mála verða komnar
í þess hendur. Jeg stend við það, sem
jeg hefi sagt þar um, og veit, að um það
atriði hefi jeg meiri þekkingu til að bera
en liann.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með Ifi shlj. atkv.
Till. um að vísa málinu til fjhn feld
með 12:11 atkv., að viðhöfðu nafnakalli,
og sögðu
.70: ÞorstJ, BJ, EÞ, TIK, JakM. JAJ.
-JB. JÞ, LH, SvÓ, BSv.
iid: ÞorlJ, ÞórJ, BH, IngB. JS. MG, M
J. MK. PO. PÞ. StSt. ÞorlG
Fimm þm. (EE. GunnS. MI’. ÓP. SSt)
fjarstaddir.

Á 48. og 49. fundi í Xd.. dagana 23.
og 24. apríl, var frv. tekið til 2. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 51. fundi í Nd., föstudaginn 27. apríl,
var frv. enn tekið til 2. u m r. (A. 216,
397. 407. 418. 420. 423).

Frsm. (Þórarinn Jónsson): -Teg get
þakkað háttv. deild. fyrir nefndarinnar
hönd, fyrir góðar viðtökur á þessu frv.
99
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Jeg mun reyna að vera svo stuttoröur. inn sem því svaraði. Væri bygt lielmingi
sem kostur er á, en verð þó að athuga meira, yrði styrkurinn 20000 kr. á ári;
ýmislegt viðvíkjandi frv. og brtt., sem all- ef þrisvar sinnum meira, þá 30000 kr.. o.
margar eru komnar fram. Ætla jeg þá s. frv. Þarf því ekki að búast við stórað byrja á því að skýra nánar frá því, feldum kostnaði af þessum lið, en þetta
hver útgiöld það niundi liafa í för með er eitt af því fyrsta, sem framkvæma á.
sjer fyrir ríkissjóð, ef þetta frv. yrði að því undir hagnýtingu áburðarins er túnra-ktin komin.
lögum.
Þá kem jeg að garðræktarstyrknum, en
Jeg gat um það við 1. umr., hversu
þess. er gerð nýrra
miklu styrkur til túnræktar út af fyrir sig hann á að nema
myndi nenia samkvæmt frv. Sýndi jeg matjurtagarða kostar. Það er sania um
fram á. að enda þótt dagsverkatala ' hann að segja, að ákveða nákvæmlega. hve
þeirri grein jarðræktarinnar ykist um mikill hann muni verða. En ef litið er
helming frá því, sem nú er. þá myndi til þess, sem inn hefir verið flutt af
styrkurinn samt ekki verða hærri en nri jarðeplum síðustu árin, má komast nokker gert ráð fyrir í fjárlagafrv. stjórnar- uð nærri því, hve miklu hann muni nema.
innar. að veitt verði til búnaðarfjelaga Á árunum 1915 til 1919. að báðum meðtil stvrktar slíkum framkvæmdum. miðað töldum, hafa verið flutt inn jarðepli fyrir
1300000 kr.. eða fyrir 260000 kr. til jafnvið kr. 1,50 á hvert dagsverk.
Uni önnur atriði í II. kafla frv., svo aðar á ári. Hafa verið á þessum árum
sem bygging áburðarhúsa, sem á að styrkja fluttar inn 11600 tunnur árlega. en sjálfað ’é, skal jeg taka það fram, að ekki ir höfum við ræktað 33000 tunnur til
er gott að gera nákvæma áætlun um það. jafnaðar á ári. Má af þessu sjá, að ræktlivaða kostnað myndi af því leiða. En ef unin þarf ekki að aukast nema um Ij
bygð yrðu áburðarhús og safnþrær á liluta til þess. að ekki vprði lengur þörf
hverju býli landsins, en þau eru um 6000 á því að flytja jarðepli inn frá útlöndalls. þá mætti gera ráð fyrir. að þau yrðu uin. Kostnaðurinn við þennan ræktunarum 270000 teningsmetrar að stærð. og 1 7 auka myndi nema ea. 225000 kr.. og er
kostnaðar við byggingu þeirra nema sem þnð minna en nú er árlega greitt út úr
næst l’J miljón króna. Þetta eru að vísu landinu fyrir innflutt jarðepli. 11 hluta
háar tölur og mikið fyrir ríkissjóð að af þessari upphæð á svo ríkiss.jóður að
svara þessu út. En ef þetta er borið sam- legg.ja til. og yrðu það þá 45000 krónur.
an við það, sem gert liefír verið síðan sem landið legði til alt í alt, og skiftist
um aldamót. þá sjest. að á þeim 22 ái- það niður á mörg ár. sem þó væri óskandi.
um. sem síðan rru liðin. bafa verið gerð að yrðu sem fæst. Ef það tæki 9 ár. yrði
alls áburðarhús og safnþrær. er nema kostnaður iíkissjóðs 5000 krónur á ári.
40000 teningsmetrum, og ’ ;i af bygging- En þó því marki yrði náð að auka svo
arkostnaði þeirra nemur þá 220000 kr.. innlenda garðrækt. að framleitt yrði .jafneða 10000 kr. á ári. Er þannig búinn nú mikið og nú er neytt í landinu. þá ber
þegar ýý hluti af þessum byggingum. náttúrlega ekki að láta þar staðar num— Xú má gera íáð fyrir. að heldur ið. heldur auka ræktunina áfram. og þá
frekar verði gert að byggingum í þessari jafnframt halda áfram styrkveitingum til
grein eftirleiðis, og hækkaði þá styrki. r- hennar.
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Samkvæmt því, sem jeg hefi nú talið. e,augsynilegt, að með þessum kafla frv. er
ekki um neinar stórupphæðir að ræða.
Ef rækilega verður tekið til aS rækta, þá
nemur það máske alls um 140000 kr. árlega, þegar frá líður. En eins og jeg hefi
tekiö fram. er ekki unt að gera um það
nákvæma áætlun. Tek jeg þetta aðeins
fram til þess, að háttv. deild geti sjeð, að
hjer verður ekki að ræða um stórvægileg
útgjöld úr ríkissjóði.
Þá kem jeg að III. kafla frv., og er
þar fyrst heimilað að veita úr ríkissjóði
50000 krónur á ári til þess að kaupa og
starfrækja jarðræktarvjelar. I uppliaflega
frv. var farið fram á. að veittar yrðu
100000 krónur í þessu skyni, og var það
miðað við þá reynslu. sem fengist hefir
um árlegan kostnað við starfrækslu vjelanna, en var þó áætlað heldur ríflega.
svo að nokkur afgangur yrði til nýrra
verkfærakaupa. Jafnframt var upphaflega
ætlast til. að vinnukaupendur gætu fengið allan vinnukostnaðinn lánaðan. Þessu
breytti nefndin þannig. að hún færði
styrkinn úr ríkissjóði niöur í 50000 kr.
og að vinnukaupendur gætu fengið hálfan starfrækslukostnaðinn lánaðan. gegn
fullnægjandi trvggingu. Aleit nefndin. að
þetta mundi ekki verða neitt til þess að
draga úr notkun vjelanna. Báðar vjelarnar kostuðu um 120000 krónur, og á
það. sem eftir stendur af andvirði þeirra,
um 84000 kr.. að greiðast úr ra’ktunarsjóði, samkv. 19. gr. frv.
Það, sem nú er útistandandi fyrir vinnu
þúfnabananna. er um 40000 kr„ og stendur inni bæði á Suður- og Xorðurlandi.
Þetta fje á að renna í sjerstakan sjóð.
yjelasjóð. og sömuleiðis allir vextir osr afborganir af lánum samkværnt 16. gr. frv .
en þau lán endurgreiðast og ávaxtast eft-

ir sömu reglum og nú gilda um jarðræktarlán úr ræktunarsjóði.
Hversu langt verður þangað til vjelasjóðurinn er orðinn það stór, að hann
geti borið kostnaðinn við starfrækslu og
innkaup á landbúnaðarvjelum, er ómögulegt að áætla nákvæmlega, Reynsla er enn
ekki fengin fyrir því, hvort vjelar þessar
verða framtíðartæki eða ekki, og þess ber
að gæta, að það, sem unnið hefir verið
með þeim hingað til. er það hagfeldasta.
sem gera má ráð fyrir, mest samfeld
iandsvæði. eins og t. d. hjerna í grend við
Reykjavík. Má bú.ast við, að þær verði
minna notaðar úti um land, að minsta
kosti þar, sem ekki er nema um smá landsvæði að ræða, sem hægt er að koma þeim
við, enda hefir reynslan þegar sýnt, að
vinnan verður þar dýrari en með hestum.
Þess vegna er ekki gott að vita. hve lengi
verður að safnast í sjóðinn. en líklegt er.
að það taki ekki mjög langan tíma, því
vinnan verður sjálfsagt seld eitthvað dýrara en kostnaðinum nemur. Yrði lagt í
sjóðinn 50000 kr. á ári, mundi það nema
eftir 10 ár V2 miljón. og 5% vextir yrðu
25000 kr„ eða sem svaraði hálfu framlagi ríkissjóðs.
Annars vill nefndin leggja áherslu á
það. að ekki sje keypt inn meira af þessum yjelum. fyr en reynsla er fengin með
þær að fullu.
Þá kem jeg að IV. kafla frv„ sem er
um jarðræktarlán. Um þann kafla urðu
nokkrar umræður við 1. umr. Þess vegna
bar nefndín sig saman við háttv. 1. þm.
Reykv. (JakM'. Yar hann sammála nefndinni í því. að ákvæði kaflans mundu ekki
fara neitt í bága við ríkisveðbankalögin.
Þar sem engin brtt. hefir komið fram
við þennan kafla. má líta svo á. að hv.
deild álíti, að ákvæði þau, sem í honum
99*
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eru. geti átt heima í þessum lögum, og
íjölyrði jeg svo ekki frekar um það.
Við V. kafla frv. hefir nefndin komiö
fram með eina brtt. I kafla þessum, sem
er um jarðeignir ríkissjóös, er svo ákveðið, að jarðabætur, sem leiguliði á þjóðjörð eða kirkjujörð greiðir með landskuld og leigur, skuli metnar til slíkrar
greiðslu helmingi minni en ella. Nefndinni þótti við nánari athugun, að þett .
væru nokkuð harðir kostir, og leggur því
til, að fyrir „helmingi minnk' komi:
þriðjnngi minni. Er því fremur sanngirni í því að lækka þetta, þar sem svo
er ákveðið. að leiguliðarnir fái engan
styrk af opinheru fje til þessara jarðabóta. Vonar nefndin, að hv. deild fallist
á þetta og samþvkki brtt.
Þá kem jeg að VI. kaflanum, um erfðafestulöndin. Nefndinni var ókunnugt um.
hvaða reglur giltu um þetta í kaupstöðum landsins. En frá ríkissjóös hálfu hefir
það verið samningsatriði oftast við kaupstaðina, eða kauptún, þar sem ríkissjóður
hefii átt land. hvernig þessum málum
væri fyrir koniið. Við 1. umr. kom fram
athugasemd frá háttv. ‘2. þm Reykv. (JBú um að ákvæði frv. mundu fara í básra
við þær reglur, er gildi hjer í Reykjavík.
Kallaði nefndin því borgarstjóra á fund
með sjer. og kom þá í l.jós. að sum atí iði kaflans mundu ekki koma vel heim
við það, sem tíðkast hjer í Beykjavík. og
varð því að samkomulagi, að nefndin bæri
fram brtt. á þá leið. að Reykjavík yrði
undanskilin þessum ákvæðum. Vera kann.
að sömu ástæður sjeu fyrir hendi í fleiri
kaupstöðiun, án þess að nefndinni sje
það kunnugt, en ef málefnum bæja verður sjerstaklega skipað með lögum innan
skamms, þá má breyta þessu til betri vegar. Að öðru leyti þarf jeg ekki að fara
nánar út í þennan kafla frv.

Þá kem jeg að VII. kaflanum, um tilraunanvbýli. Nefndin hefir, eins og hv.
þingdm. hafa sjeð, breytt tölu nýbýlanna,
sem gera á tilraun með, frá því sem
stóð í upphaflega frv., eða bundið ákvæðið við 2 nýbýli, í stað 5. Má ýmislegt um
þetta atriði frv. segja. Er það eftirtektarvert, að frá því fyista að farið var að
hugsa um jarðrajkt og eflingu landhún
aðarins hjer á landi, hefir mikið verið
um það hugsað að koma upp nýbýlum.
Sjást þess merki þegar á 18. öld. Árið
1770 er sett ..tilskipun um fríheit fyrir
þá, sem vil.ja taka upp eyðijarðir eða
óbygð pláz á fslandi'1. Samkvæmt þeirri
tilskipun er þeim, sem reisa nýbýli eða setjast að á eyðijörðum, veitt ýms hlunnindi.
t. d. eru þeir leystir undan öllum sköttum
og tíundargjaldi í 20 ár. Auk þess eignuðust þeir býlið endurgjaldslaust, ef enginn annar gerði lögmætt tilkall til landsins. en höfðu ella lífstíðaráhúð. Þessi tilskipun er numin úr gildi með lögum um
nýbýli frá 1897. sem miða einnig að því.
að 'tofnuð sjeu nýbýli. Var um þær ninn:!ir lalsverð hreyfing í þá átt. en árangurinn varð lítill. Virðast flest af þeim hýliaii. sem reist hafa verið, hafa lagst aftur
í eyði. ITugniyndin liffl stofnun nýbýla
liefi: þó altaf haldist við. og er hún nú
nokkuð á annan veg en áður var. Sumarið
1902 ferðaðist Þórliallur heitinn Bjarnarson biskup iiiii Sn.æfellsnes. og í grein, er
hann skrifar um þá ferð 1904. getur hann
þess. að besta ráðið til þess að tryggja
fólk í Sveitunum væri að koma upp nýbýliiin. En eins og jeg hefi tekið fram. bendir reynslan til, að nýbýlarækt á þeim
grundvelli. sem verið liefir hingað til, sje
ekki sjerlega heppileg. Það er margs að
gieta og við mikla örðugleika að etja, þegai fjelaus maður kemur að óræktuðu landi
og stofnar til bús. Þegar hann er búinn

157?

Lagafrumvörp samþykt.

1578

Jarðræktarlög.

•aö byggja nauðsynleg hús og koma sjer
upp gripum, er komið svo mikið fje í það,
að ómögulegt er fyrir hann að lifa við
það, nema liafa vissan markað fyrir afurðirnar; og er það vitanlega stærsta atriðið.
Þó að þessi stefna verði nú tekin upp,
sem farið er fram á í frv., að ríkið kosti
ræktun nýbýla, þá eru líkindin engu
minni á því, að tap verði á rekstri þeirra,
en þótt einstaklingar ættu í hlut. heldur jafnvel öllu meiri. En enda þótt nefndin hafi ekki trú á því, að þessi nýbýli í
Mosfellslandi komi til með að bera sig,
þá vill hún þó ekki leggja á móti þvá,
að lialdið verði áfram tilraunum með þau.
Kostnaðurinn við að fullrækta landið er
áætlaður 1350 krónur á livern hektara,
og þegar þar við bætist kostnaður við
bygging íbúðar- og peningshúsa, þá verður leigan af þessu svo mikil, sem nýbyggjunum er aúlað að greiða, að óvíst er, að
þeir geti klofið þann kostnað, jafnvel þótt
þeir hefðu nægan markað. Xefndin gerir
ráð fyrir. að kostnaðurinn við hvert býli
verði svo mikill, þegar alt kemur til alls,
að 4% af honum nemi um 1600—1700
krónum á ári.
Mjer virðist líklegast, að ef nýbýlahugmyndin á að komast í framkvæmd. þá
verði það helst með samningi við bændur,
þannig að nýbygginn leigði land af bóndanum og ræktaði það, en hefði svo samninga við bóndann um atvinnu hjá honum
þann liluta ársins, sem hann þvrfti ekki
að vinna sjálfum sjer. Álít jeg þetta
eina grundvöllinn, sem tryggur gæti reynst
í þessu máli.
Jeg hefi þá drepið á aðalatriðin viðvíkjandi kostnaðinum, sem af frv. mundi
leiða, og þarf jeg ekki að fara nákvæmar
út í það atriði, enda munu háttv. þdm.

sjálfsagt vera búnir að kvnna sjer það
áður að mestu.

Xefndin hefir komið fram með nokkrar
brtt. við frv., og hefi jeg þegar minst á
þær.
Jeg vil þá minnast nokkuð á brtt.
bær. sem komnar eru fram við frv., o<~
fvrst á brtt. á þski. 407, frá háttv. 4.
þm. Reykv. (MJ). I. brtt. fer fram á að
lögbjóða þá skipan á stjórn Búnaðarfjelags fslands. sem fjelagið hefir nýlega tekið upp. Xefndin getur fallist á
að taka þetta ákvæði upp í frv. með viðaukatillögu á þskj. 423, að landbúnaðarnefndir Alþingis hafi tillögurjett um
stjórn fjelagsins, og er það samkvæmt
því, sem Búnaðarfjelagið hefir tekið
upp.
Þá er II. brtt. á sama þskj., við 7. gr.
Samkvæmt frv. sker Búnaðarfjelagið úr
þeim ágreiningi, sem þar greinir, en
brtt. fer fram á, að þetta sje felt niður
og fært aftur í 13. gr., með þeirri breytingu. að atvinnumálaráðherra skeri úr,
sbr. V. brtt. á sama þskj. Xefndin getur
ekki fallist á þessa brtt. Telur hún, að
ekki muni geta til þess komið, að stjórn
Búnaðarfjelagsins sje ekki einfær um
að skera úr þvílíkum deilum, og telur
óþarft að ónáða atvinnumálaráðherra
inm slík smáatriði. Sjer nefndin því ekki
ástæðu til að breyta þessu, þar sem Búnaðarfjelagið er líka, þá sjaldan þetta
mundi koma fyrir, rjettur aðili til að
s'etja niður slíkan ágreining.
VI. brtt. á þskj. 407 fer fram á að
fella niður 15. gr., sem mælir svo fyrir,
að árlega megi veita úr ríkissjóði alt að
50000 kr. til þess að kaupa og starfrækja nýtísku jarðræktarvjelar. í stað
þess er Búnaðarfjelaginu falið, með VII.
brtt. á sama þskj., að sjá um þetta, en
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'ekki ákveðin nein upphæð, sem verja
megi í þessu skyni. Xefndin getur ekki
verið samdóma háttv. flm. (MJ) um
þetta. Hún telur, að eftir hrtt. sje það
ótakmarkað. sem til þessa má verja, og
gæti það valdið ríkissjóði meiri útgjöld'um. Það yrði sem sje undir öllum kringumstæðum að starfrækja þær vjelar, sem
Búnaðarfjelagið hefði keypt, og þó að
það sje á þingsins valdi, hve miklu það
vill verja til þessa, verður það að veita
nóg til þeirrar starfrækslu. Nefndin vill
því binda þetta í lögunum við ákveðna
upphæð, sem ekki megi fara fram úr.
Þá er 1. brtt. á þskj. 420. frá háttv. 2.
þm. Skagf. (JS). Fer hún í þá átt, að
það, sem megi veita til starfrækslu <>g
tilrauna með jarðræktarvjelar, sje bundið við áðumefnda upphæð, en í henni
felist tekjur vjelasjóðs. Við þaö minkar tillag ríkissjóðs; en aftur á móti verð~
ur þess þeim mun lengra að bíða, að
vjelasjóöur geti annast þetta einn. Eftir
þessari brtt. eru vjelakaup tekin undan
þessari upplnvð. og á þingið þá að ákveða,
í hvert sinn. hve miklu skuli varið
■í því skyni. Þetta tryggir. aö vjelar
verði ekki keyptar. nema með samþykki
þingsins, en þá verður tillag ríkissjóðs
aftur hærra. þar sein sjerstök f.iárveiting
er ætluð til þeirra kaupa. Xefndin álítur. að verði þessi brtt. samþykt. niatti
færa upphæöina niður um 10000 krónur:
starfræksla vjelanna mundi ekki kosta
ineira en 40000 kr., og væri ástæöulaust
að veita meira fje til hennar. Xefndin
gæti fallist á að taka vjelakaupin und•111. verði upphæöinni breytt, og mælist
liún því til þess við liáttv. fb.i. (JS), að
hann taki brtt. aftur. svo að hún geti
komið sjer saman um þetta við hann
fyrir 3. umr.

2. brtt. á þski. 420 leiðir af þeirri
fyrstu. og felur auk þess í sjer nánari
ákvæði um lán þau, sem gert er ráð fyrir
að veita mönnum, sem nota þessar vjelar. Þar er tekið fram, að lánin skuli veitt
með sömu tryggingu, vöxtum og afborgunarskilmálum, sem gilda um lán úr
ræktunarsjóði. Það var tilætlun nefndarinnar. að ákvæði 16. gr. um afborgunarog vaxtakjör ættu að skiljast á þennan
hátt. En aftur er það tekið fram í brtt.,
að þessi lán skuli veitt gegn ekki lakari
tryggingu en ræktunarsjóðslán. Háttv.
i'Im. iJS) hefir ætlað að binda þetta sem
mest við ákvæðin. sem gilda um lán úr
ræktunarsjóði. og er nefndin þar á sama
máli sem hann. En hún telur, að fá megi
f ullnægjandi tryggingu, þó ekki sje á
sama hátt sem um ræktunarsjóðslán.
Tryggingar fyrir þeim lánum eru margbrotnar og umsvifamiklar, með meðmælum sýslunefnda, og gæti það orðiðóþægi.
legt fyrir menn, að þurfa að fara eftir
því um þessi lán. Jeg skal taka það fram
fyrir hönd nefndarinnar. og leggja
áherslu á, að hún ætlast til, að ekki
verði um annað að ræða en jarðarveð,
því að aðrar tryggingar eru svo stopular
og þurfa endurnýjunar. en þessi lán verða
veitt til langs tíma. Hjer skilur ekki
mikið á milli háttv. flm. (JS) og nefndarinnar, og ef hann vill taka þessa brtt.
aftur til 3. umr., vænti jeg, að auðvelt
sje að finna leið til samkomulags.
Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) flytur brtt.
á þskj. 418. vi8 34. og 38. gr. Xefndin rr
samþykk þessum brtt. að öllu leyti. Ura
ákvæði 34. gr.. að menn eigi að sanna
fyrirfram. að þeir ætli að taka land sitt
til ræktunar, felst nefndin á, að það sje
ta^plega framkvæmanlegt; fellir hún sig
því við skilyrðin í brtt. og telur hana
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til bóta. Sama er að segja nm brtt. við
38. gr., að gripheld girðing skuli jafnan
um þann biuta landsins, sem ræktaður
er. Það er ekki tekið fram í greininni,
en nefndin taldi það svo sjálfsagt, að
vart þyrfti að taka það fram, því að án
þess yrði land ekki tekið til ræktunar,
allra síst í kaupstöðum.
Fleiri brtt. bafa ekki komið fram. og
skal jeg að síðustu drepa á eitt atriði,
sem jeg liefi geymt, en það er um erfðafestulönd. Upphaflega var svo ákveðið í
frv., að þar sem taka mætti land til
ræktunar samkvæmt skilyrðum VI.
kafla, gætu hreppsnefndir í kauptúnum
og bæjarstjórnir í kaupstöðum tekið
land til ræktunar utan takmarka kaupstaðanna eða kauptúnanna, þó að einstakir menn ættu. Xefndin breytti því
svo, að þetta næði einungis til þeirra
landa, sem eru innan takmarka kaupstaða og kauptúna, en ef þjóðjörð eða
kirkjujörð liggur að landi kaupstaðar
eða kauptúns, skuli það fara eftir tillögiim Búnaðarfjelagsins, hvort þessi ákvæði
skuli ná til þeirra. Leggur nefndin áherslu
á, að hún ætlast ekki til. að lönd utan takmarkanna, sem eru eign einstakra manna,
skuli lilíta þessum ákvæðum.
Magnús Jónsson: Það er hressandi og
gleðilegt að liafa þennan lagabálk til
meðferðar. Það hefir atvikast svo. aS
mikill tími þingsins hefir gengið í kurp
og þrætur um lítilsverð mál, en lítið um
stór og merkileg nýmæli, sem líkur eru
til. að þinginu auðnist að leiða til lykta.
En hjer er um stórmerkilegt mál að ræða.
Frá fornu fari hefir það verið viðurkent, að landbúnaðurinn sje sá atvinnuvegur þjóðarinnar, sem telja mætti merkilegastan. Það er gamall málsháttur, að
bóndi er bústólpi, en bú er landstólpi.

En á síðustu árum hefir önnur atvinnugrein vaxið landbúnaðinum yfir höfuð
og er oroin talsvert sterkari ab fjármagni.
Og því veiður ekki neitað. að landbúskaparhættir vorir eru nú svo breyttir, að
vjer þuríum að reka sjávarútgerð í stórum stíl, eða alt fer inn koll. Ríkissjóður
þarf nú svo mikið fje, að óhugsandi er,
að landbúnaðurinn, í því formi, sem hann
er nú í, geti annað því að fleyta þessu
bákni. Þessir atvinnuvegir verða að lifa
í sátt og samlyndi; annar bróðirinn má
ekki vilja liinum illa. Þó er ekki laust við,
að stundum liafi andað kalt frá landbúnaðinum til útgerðarinnar. En það er, eins
og maður einn sagði við mig á dögunum,
varasamt að drepa drógina, sem menn ætla
að bjargast á til bæja. Það er best fyrir
landbúnaðinn, að sjávarútvegurinn blómgist, og útgerðinni er hagur að því, að
landbúnaðurinn standi sem traustustum
fótum.
Jeg hygg, að allir verði að viðurkenna,
að landbúnaðurinn er sterkasta stoðin.
sem menningargrundvöllur og menningarberi. Þetta frv. virðist stefna í þá átt
að hleypa nýju fjöri í ræktun landsins,
og kennir þess, að menn vilja rífa hann
upp úr gamla farinu og gera liann meira
megnugan, svo að ekki þurfi um hann að
segja eins og nú, að hann geti lítið borið
og lítið megi á hann leggja. Það er ekki
lítill „idealismi", sem liggur að baki ýmsu
í þessu frv.. og enn frekar því frv., sem
þetta frv. er samið upp úr, og má mikið
vera, ef hann var ekki fullmikill á pörtum. Hjer kemur hið sama fram, sem jeg
sá haldið fram í riti einu, er nýlega var
útbýtt hjer á þingi. hve góður jarðvegurinn er hjer á landi. Er haft eftir fróðum
mönnum. að hvergi sje betri jarðvegur
fyr en suður við Nílárósa. En þá hlýtur
eitthvað annað að koma til greina, svo sem
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lofthiti, því að jarðvegurinn hjer ski’
tillögum mínum og frv. er sá, livort Búnekki eins miklu af sjer og í löndunuiu aðarfjelag Islands eða atvinnumálaráðfyrir sunnan okkur. Tel jeg því rjett að herra skuli hafa úrskurðarvaldið. Mjer
fara í engu óðslega, lieldur byrja skyn- viiðist hjer horfa svo við, sem Búnaðarsamlega. en síga svo á, ef koma mætti land- fjelagið sje annar aðili málsins; annars
búnaðinum í betra horf. Jeg sje ekki bet- vegar er sá. sem framkvæmir verkið, hin
ur en að frv. þetta þræði þann veg sæmi- vegar á Búnaðarfjelagið að athuga það
lega. Það getur verið vafamál, og reynsl- og meta, og rísi ágreiningur, er rjett, að
an ein verður að skera úr því, hvort hið þriðji aðilinn skeri úr, yfirstjórn atvinnuallmikla fjárframlag úr ríkissjóði, sem um málanna. Þetta kæmi vonandi sjaldan
getur í 7.—12. gr., verði til þess ab lyfta fyrir, eins og hv. frsm. (ÞórJ) tók fram.
landbúnaðinuni, svo að hann geti skilað Iláttv. frsm. kvað óþarft að ónáða ataftur öllu því fje. eins og menn gera vinnumálaráðherra um slíka smámuni; en
sjer vonir um. En jeg tel langsamlega til- það er einmitt tilgangur minn með þessu
vinnandi að gera þessa tilraun.
að hnippa í liann. Með frv. er sett svo
Jeg skal svo ekki hafa lengri inngang. mikið stjórnarbákn yfir þetta, að jeg
en víkja að brtt. þeim, sem jeg hefi leytt óttast, að atvinnumálaráðuneytið kunni
mjer að flytja. Þær eru smávægilegar og að leggja höfuðið á koddann og sofna
hagga í engu stefnu frv. Iláttv. frsm. yfir þessum málum, og er þá einmitt rjett
(ÞóiJ) inintist á 1. brtt. og var henni að ýta við því, ef einhver ágreiningur
hlyntur; þarf jeg því vonandi ekki að kemur upp.
færa mikil rök fyrir henni. Mjer þótli eiga
Iíáttv. frsm. (ÞórJ) hljóp yfir 2 brtt.
betur viö, að í lögunum sjálfum væri teu- mínar. nr. III. og IY. Xefndin hafði bætí
ið fram, hvernig stjórn Búnaðarfjelagsins inn í upphaflega frv. ákvæði um, að
skuli skipuð, meðan hún hefir þau fjár- lhrstu dagsverkin hjá fátækuni einyrkjmu
forræði og það vald, sem henni er aúlað skuli metast jöfn 10 frá öðrum, þannig
með þessu frv. Það er vitanlegt, að þó að Jieir fái styrk fyrir alt, sem er umað fjelagið hafi breytt samþyktum sín- fram 5 dagsverk. Jeg tel ákvæðið um 10
uin í þessa átt, getur það breytt þeim dagsverk svo vægt. að ekki taki því að
aftur. og engin trygging er fyiir því, að uera undantekningu. enda yrði talsverður
Jntta fyrirkomulag lialdist. nema beinlín- munur með Jiessu móti á einyrkjum og
is sje ákveðiíi á lögunum sjálfum. Yið- öðrum. Orðalagið í niðurlagi greinaiinnar
aukatill. nefndarinnar, á þskj. 423, hafði er auk þess svo riuut, að ef til vill mætti
jeg satt að segja ekki tekið eftir fyr, en skilja það á þá leið, að jafnan skyldi
jeg býst ekki við, að hún hafi nein álirif meta 5 dagsverk hjá einyrkjum sem 10
á tilgang brtt. minnar. II. og Y. brtt. mín hjá öðruin. Jeg kysi því heldur, að Jiesi
á þskj. 407 eiga saman. Jeg vildi fella málsgrein yrði feld niður og greininn’
niður úr 7. gr, að Búnaðarfjelagið skulij væii ekki breytt frá því, sem hún va;
skera úr ágieiningi þeim, sem þar er gerti npphafi.
ráð fyrir, að kunni að rísa, og bæta aftITin brtt. er við 12. gr. Þar er rætt um
an við 13. gr., að með sama liætti skuli styrk til nýrra matjurtagarða, en jeg vil
skorið úr ölluni ágreiningi. sem verða bæta því við, að fvrirtækið skuli vera
kann um ákvæði 7.—12. gr. Munurinn á skvnsamlegt, að áliti Búnaðarfjelagsins;
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annars njóti það ekki styrks. Jeg hefi þá
skoðun á garðrækt hjer á landi, að menn
eigi að ýta undir bændur að rækta jarðepli til heimilisþarfa með heimafólki sínu,
en ekki hvetja þá til að leggja svo mikla
stund á þá ræktun, aö þeir ætli sjer að
keppa við erlenda vöru. Engin regla er
undantekningarlaus, og ekki sú heldur, að
best sje aö framleiða sem flest í landinu sjálfu. Það er heppilegast að rækta
það, sem best skilvrði eru til, en jeg er
hræddur um, að menn kunni að flana út
í jarðeplarækt í stórum stíl, og vil þvá,
að Búnaðarfjelagið hafi þar altaf hönd í
bagga með. I frv. er ákveðið, hvað garðar megi vera minstir. til þess að þeir
njóti styrks, og er það jafnvel livöt fyrir
menn til að leggja út í garðrækt í stórum
stíl, en jeg tel ekki vert að eggja menn
á það.
Þá er VI. bi'tt., iim að 15. gr. falli niður. I upphaflega frv. var gert ráð fvrir,
að veittar yrðu 100000 kr. til kaupa og
starfrækslu jnrðræktarvjela; nefndin færði
það niður í 50000 kr., en jeg legg til, að
þessi ákvæði falli niður. ileð þessu er það
ekki tilgangur minn að berjast gegn því,
að keyptar verði nýtísku vjelar, en jeg
vil ekki. að nein upphæð sje fastákveðin,
sem til þessa megi verja, hvorki 100000 kr.
nje 50000 kr., meðan vjer höfum ekki
fengið meiri reynslu 1 þessum efnum. Jeg
vil, að Alþingi sje óbundið að þessu levti.
Ef reynslan leiðir í ljós, að hjer sje
gott verksvið fyrir þúfnabana og aðrar
nýtísku vjelar, hygg jeg. að aldrei mundi
standa á því, að Alþingi veitti nægan
styrk til að kaupa þær og starfrækja.
Háttv. 2. þm. Skagf. (JS) hefir fallið
frá brtt. sinni, en jeg held, að jeg láti
mína flakka og láti atkvgi'; skera úr um
hana.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

Jeg var að hugsa um að gera brtt. við
28. gr., viðvíkjandi því, með hvaða hætti
jarðabætur skuli ganga upp í landskuldir, en satt að segja treysti jeg mjer ekki
til þess að finna þar þá leið, sem best
væri, og hefi jeg því slept því með öllu.
En mjer þykir vænt um, að háttv. landbn. liefir brevtt þessu, og mun jeg greiða
því atkv. mitt.

Jón Sigurðsson: Það hefir orðið að
samkomulagi milli mín og háttv. landbn.,
að jeg taki brtt. mína aftur til 3. umr.
og beri mig saman um hana við nefndina. Ber lítið á milli, og getum við því
sennilega oröið sammála. Mun jeg því
sleppa því að tala um brtt. mína nú.
Magnús Kristjánsson: Jeg ætla mjer
ekki að ræða mál þetta yfirleitt, aðeins
minnast á nokkrar brtt. á þskj. 407, frá
hv. 4. þm. Reykv. (MJ). Mjer viröist 3.
brtt. hans þess eðlis, að jeg niuni ekki
geta samþykt hana. Veit jeg eigi, hvað
hv. flm. (MJ) liefir gengið til að koina
með Iiana, en jeg skal taka fram, hvers
vegna jeg er á móti henni.
Það er ekki hægt að ætlast til þess, aö
þeir menn, er um ræðir í síðustu málsgr.
10. gr. frv., fátækir einyrkjar, geti unniö
mikið að jarðabótum. Er því full sanngirni í því, að þeir njóti styrks fyrir
dagsverk þau, er þeir vinna fram yfir 5.
ekki síðui en þeir, sem njóta stvrks fyrir
þau dagsverk, er þeir vinna fram vfir
10, þar sem ástæður þeirra manna eru
ólíkt betri en hinna fyrtöldu.
Fjórðu brtt. tel jeg alls óþarfa, og þó
heldur til hins lakara. Liggur það í hlutarins eðli, að þessi öryggisráðstöfun, sem
í brtt. á að felast, er aðeins endurtekning á því, sem stendur í frvgr. sjálfri,
100
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því að þar er einmitt trúnaðarmanni
Búnaðarfjelagsins falið að velja garðstæðið og samþykkja það. Samþykkir liann
auðvitað ekki nema því aðeins, að fyrirtækið sje að lians dómi skynsamlegt.
Brtt. við 15. gr. er nokkurt álitamál, en
jeg mun þó ekki geta gefið henni atkv.
mitt. Má vera, að rjettara sje að sumu
leyti að fastbinda ckki þessa fjárupphæð,
en að því leyti er þó það betra, að þá
er síður hætt við, að þessi starfsemi falli
niður.
Tlinar brtt. við frv. fellst jeg á og tel
þær til bóta.
Magnús Jónsson: Jeg skal ekki fara
að karpa um þessar brtt. mínar, enda er
mjer engin þeirra kappsmál, nema helst
6. brtt., við 15. gr. Tel jeg miklu heppilegra, að ekkert sje ákveðið um, hvað
miklu fje skuli varið til kaupa á jarðræktarvjelum, svo að hægt sje að haga
sjer einungis eftir því, sem reynslan sýnir, hver nauðsyn og gagn er af þeim. Er
það engan veginn tilgangur minn að
þrengja þetta, heldur aðeins að koma í
veg fyrir, að þetta ákvæði verði hreint
pappírsgagn, en það verður það sennilega, ef það stendur óbreytt. Því að ef
reynslan t. d. verður sú, að eitt og eitt
ár þarf meira fje í þessu skyni, þá má
búast við, að leitað verði fjárveitingar
aukreitis.
Ef háttv. þingmenn kynnu heldur að
aðhyllast till. háttv. 2. þm. Skagf. (JS),
þá má alveg eins setja hana inn á eftir,
þótt gr. verði feld burtu við þessa umr.
Um það, hvort styrkurinn verði bundinn
við 5 eða 10 dagsverk, skal jeg ekki
deila, en mjer finst, að 10 dagsverk sje
það lágmark, sem varla taki því að fara
niður fyrir.

Háttv. þm. Ak. (MK) taldi 4. brtt.
óþarfa, því að Búnaðarfjelagið hefði það
vald eftir frvgr. sjálfri, sem brtt. mín
vildi fá því. Þetta er ekki rjett. Er sagt
í greininni. að styrkurinn skuli ekki
verða greiddur fyr en garðurinn hefir
gefið sæmilega uppskeru. En það getur
altaf orðið álitamál, hvað telst sæmileg
uppskera, og það gæti verið sæmileg
uppskera til heimilisþarfa og gagnlegt
bóndanum, þegar hann hefir unnið verkið með eigin starfskröftum heimilisins,
þó að það væri stór skaði, ef rekið er
með kostnaði og til þess að keppa við erlenda vöru. Brtt. mín mundi stuðla að
því, að varlega yrði í þetta ráðist, og
gæti forðað frá gönuhlaupum og óskynsamlegum tilkostnaði.

Sveinn Ólafsson: Jeg á 2 brtt, við frv.
þetta, við 34. og 38. gr. þess. Skal jeg
ekki fjölyrða um þær, því háttv. frsm.
(ÞórJ) hefir lýst því yfir, að nefndin
væri mjer sammála um þær. Held jeg að
háttv. þdm. muni líka vera mjer sammála um, að þær sjeu til bóta.
En jeg vildi fara nokkrum orðum um
ákvæði 27., 28. og 29. gr. frv., um rjett
leiguliða til að láta jarðabætur koma
upp í landskuldina.
Jeg er ekki allskostar ánægður með
ákvæði þessara greina, en treysti mjer
þó ekki alveg fyrirvaralaust að koma
fram með brtt., sem mjer líkuðufyllilega.
Tel jeg líka óvíst, að brtt. hv. landbn. sjeu
að öllu heppilegar.
Það, sem vakir fyrir mjer, er, að þessi
heimild landsetanna til að vinna af sjer
landskuldina kunni að verða misnctuð.
Einkum sýnist mjer, að þetta geti orðið
á afdalajörðum og andnesjabýlum, er
liggja í eyði öðruhvoru, og enn fremur
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á þeim jörðum, er liggja undir skemdum
af náttúrunnar völdum. í þær jarðir er
eigi álitlegt að kasta opinberu fje til
jarðabóta. Mundi heldur ekki gott að
sannprófa. hvort jarðabætur á þessum
jörðum væru svo sem vera ætti, þegar
mjög eru afskektar. Er því athugavert
að færa kvöðina niður, eins og hátt'v.
landbn. leggur til á þskj. 397. Vil jeg
vekja eftirtekt háttv. landbn. á þessu,
ef vera mætti, að hún sæi sjer færi að
gera brtt. um þetta til 3. umr„ sem
írygði það betur, að heimild þessi yrði
ekki misnotuð. En það vil jeg taka fram,
að jeg er meðmæltur þeirri stefnu, að
heimila leiguliðum að greiða landskuld
með jarðabótum þar. sem enginn vafi
getur á því leikið, að jarðirnar verði bygðar
áfram og jarðabæturnar verði að varanlegum notum.
Af því að jeg hefi á liendi umboö nokkurra þjóðjarða. þá þekki jeg nokkuð til
þessara ólíku staðhátta. Sumar þessar
jarðir. sem á afskektum stöðum eru,
ganga oft úr byggingu og eru stsundum í
eyði. En þar, sem svo stendur á, er varnaglinn. sem sleginn er í 27. gr., „svo
sem við getur átt“. tæplega nóg trygging þess. að hjer verði ekki óskynsamlega að farið og fje varið ófyrirsynju
til bóta lítt nýtum jörðum.

Jón Auðunn Jónsson: Það er aðeins
lítil fyrirspurn til háttv. frsm. (ÞórJ),
um það, hvort orðin í 2. gr. frv.: „öðrum sjóði eða stofnun, sem er eign ríkisins“ eigi að ná til Landsbankans og útibúa hans.
Frsm. (Þórarinn Jónsson): .Jeg hefi
litlu að svara, og um sumt af því, sem
jeg vildi sagt hafa. hefir háttv. þm. Ak.
(MK) tekið af mjer ómakið.

Háttv. 4. þm. Reykv. (MJ) sagði, að
stundum hefði andað kalt frá landbúnaðinum til sjávarútvegsins. Jeg kannast
ekki við, að þetta sje rjett, og í framsöguræðum mínum hefi jeg verið alveg
hlutlaus, enda tel jeg rjett og sjálfsagt,
að þeir styöji hvorn annan. Það er rjett
lijá hv. sama þm„ að jeg gleymdi að minnast á 2 brtt. hans, 3. og 4. brtt. Háttv.
þm. Ak. (MK) hefir nú minst á þær báðar, og er jeg honum sammála. En um
3. brtt. var raunar óþarfi af mjer að
gOa. því að auðsjeð var, að landbn. mundi
vera á móti henni. þar sem hún hefir fært
þetta ákvæði úr þeim skorðum, sem það
áður var í, en sem liv. þm. (M-J) vill nú
aftur færa það í. Alítur landbn. rjett, að
5 dagsverk hjá fátækum einyrkjum jafngildi 10 dagsverkum hjá öðrum, er betur
stendur á fyrir. Er það auðsætt, að þó um
einyrkja sje að ræða, geta sumir verið
svo efnum búnir, að þeir eigi hægt rreð
að kaupa mikla vinnu að, sem aðrir geta
ekki. Og þó að mat sje á þessu, eru meiri
líkur til, að minni órjettur vrði heldur
en eftir brtt.
Fjórða brtt. hv. þm. (MJ), sem á að
tryggja það, að ekki sje til fyrirtækisins
stofnað, nema það sje skynsamlegt að
áliti Búnaðarfjelagsins, er óþörf. Búnaðaríjelagið hefir alla umsjón með fyrirtækinu og hefir trúnaðarmann í hverjum
hreppi; er það næg trygging þess, að það
fái að vita um öll fyrirtæki áður en þau
eru byrjuð. Hann taldi rjettara, að atvinnumálaráðlierra skæri úr ágreiningi,
sem verða kynni út af fvrirtækjum þeim,
er ræðir um í 7.—12. gr., heldur en Búnaðarfjelagið. Ilefi jeg áður svarað því.
En þótt svo væri fyrir mælt. þá mundi
það í framkvæmdinni verða Búnaðarfjelagið, því að atvinnumálaráðherra mundi
100*
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altaf fara eftir tillögum þess. Annars mun unarlán úr ræktunarsjóöi, eða veðbanka,
sjaldan koma til úrskurðar um þessi mál, þegar sjóðurinn hefir runnið inn í hann.
en þaö sýnist rjettast, að BúnaðarfjelagMagnús Jónsson: Það eru ekki mörg
ið hafi úrskuröarvaldið, því að það verður ávalt hlutlaust og getur enga til- orð; jeg geri þetta ekki að kappsmáli, en
hneigingu haft til að halla á annanhvorn vil aöeins, ef 3. brtt. mín yrði feld og
þetta stæði um einyrkjana í frv., benda
aðilja.
Háttv. þm. (MJ) sagði, að auðvelt nefndinni á tvent til athugunar: fyrst,
mundi að fá fje úr ríkissjóöi til þúfna- hverjir eru fátækir einyrkjar, og í öðru
bana, ef nauðsyn þætti til. Það má vel lagi, hvort ekki sje fullrúmt orðað þetta
vera, en þó getur það veriö vafasamt, ákvæði, að 5 dagsverk sjeu jafngildi 10
hvort það mundi ætíð. Sýnist mjer rjett, dagsverka hjá öðrum. (ÞórJ'. Jeg þarf
að veitt sje ákveðin uppliæö til þessa, svo ekki að svara þessu). Xei, jeg skýt því til
að full reynsla fáist á þessum tækjum. nefndarinnar til athugunar.
Er víst, að ekkert tæki er jafnstórtækt til
að auka ræktunina sem þetta, og er því full
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
ástæða til að afla sjer fullrar reynslu um
það.
Brtt. 423 sainþ. með 19 shlj. atkv.
Háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) mintist á
— 407,1 samþ. með 20 shlj. atkv
ákvæði 27.. 28. og 29. gr. frv., og þótti
2. gr„ svo breytt, samþ. með 20 shlj. atkv.
þar ekki nægilega tryggilega um búið.
3. —6. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Nefndin vill gjarnan athuga þetta bet- Brtt. 407,11 samþ. með 13:11 atkv., að
u.r í samráði við hann. En hins vegar fæ
viöhöfðu nafnakalli, og sögðu
jeg ekki sjeö annað en að hjer sje vel jii: SSt. ÞorlG, ÞorstJ, EÞ, HK, Jakum búið.
M, .JAJ, JB, JS, MJ, MK, MP, BSv.
I 27. gr. er sá varnagli, aö þetta verði nci: PÞ, StSt, SvÓ, ÞorlJ. ÞórJ, BH,
aðeins svo, sem „við getur átt“, og er
GunnS, IngB, JÞ, LH, PO.
því lítil hætta á því. að þetta verði á
Fjórir þm. (BJ, EE, MG, ÓP) fjarþeim jörðum, sem skemdir vofa yfir eða staddir.
hætt er við að leggist í eyði, einkanlega
7. gi., svo breytt, samþ. með 19 shlj. atkv.
þegar þess er gætt, að Búnaðarfjelagið
8. —9. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
hefir alstaðar eftirlitsmann, sem lítur eft- Brtt. 407,111 samþ. með 14:1 atkv.
ir þessu. En eins og jeg sagöi áðan, er
10. gr., svo breytt, samþ. með 16 shlj.
nefndin fús til að athuga þetta meö hv. atkv.
þm. (SvÓ).
11. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
Háttv. þm. ísaf. (-JAJ) beindi þeirri Brtt. 407,IV feld með 13:5 atkv.
12. gr„ óbreytt, samþ. með 17 shlj. atkv.
spurningu til mín, livort 2. gr. frv. næði
Brtt. 407,V samþ. án atkvgr.
til Landsbankans og útibúa hans.
13. gr„ svo breytt, samþ. með 15 shlj.
Orðin í 2. gr. eiga einungis við veðbankann, og nefndin hefir ekki ætlast til atkv.
14. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
eða skilið það- svo, að fjelagið ætti aðgang að öðrum bönkum ríkisins. Er þetti Brtt. 407,VI feld með 14: 5 atkv.
— 420,1 tekin aftur.
aðeins miðað við IV. kafla frv., um rækt-
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15. gr., óbreytt, samþ. með 15:3 atkv.
Brtt. 407,VII tekin aftu-r.
— 420,2 tekin aftur.
16. gr., óbreytt, samþ. með 16:1 atkv
Brtt. 420,3 tekin aftur.
17. —19. gr. samþ. með 16:1 atkv.
20.—24. gr. samþ. með 19:1 atkv.
25.—26. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 397,1 a—b samþ. með 16 sblj. atkv.
27. gr.. svo breytt, samþ. með 15: 2 atkv.
28. —30. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
Brtt. 397,2 samþ. með 19 shlj. atkv.
31. gr.. svo breytt. samþ. með 19 slilj.
atkv.
32. —33. gr. samþ. með 19 slilj. atkv.
Brtt. 418,1 (ný 34. gr.) samþ. með 17
shlj atkv.
35.—37. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 418.2 samþ. með 15 shlj. atkv.
38. gr.. svo brevtt. sainþ. með 15 shlj.
atkv.
39. —40. gr. samþ. með 16 slilj. atkv.
41.—42. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
43. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Fyriisögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

A 53. fundi í Xd.. mánudaginn 30.
apríl, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 470.
420).

Prsm. (Þórarinn Jónsson): Jeg mun
ekki fara mörgum orðum um þetta mál nú.
Þess er ekki þörf, því engar nýjar brtt.
hafa komið fram. Jeg skal taka fram, fyr
ir hönd nefndarinnar, að hún hefir borið
sig saman við háttv. flm. brtt. á þskj. 420.
Xefndin gerir þær brtt. ekki að neinu
kappsmáli, en hann hefir gengið inn á það
að taka aftur 2. lið brtt.

Jón Signrðsson: Jeg get verið stuttorður; skal aðeins í fám orðum skýra hv.
deild, hvað fyrir mjer vakir með brtt.
mínum á þskj. 420. Það er fyrst og fremst
að lækka útgjöld rókissjóðs til vjelayrkju
og dreifa þeim á fleiri ár. Ef reiknaðir
eru frá vextir, sem höfuðstóll vjelasjóðs
gefur af sjer, þá lækkar það, sem ríkissjóður leggur til. Ef t. d. 50000 krónur
eru lagðar fiam árlega, þá gefur það með
4% vöxtiun af sjer á. næstu 5 árum 2000
til 10000 krónur árlega. sem dragast frá
ríkissjóðstillaginu eftir mínum tillögum.
Að þeim tíma liðnum fara að koma afborganir af því fje, sem lánað hefir verið
úr vjelasjóði, en það þarf jeg ekki að taka
með í reikninginn nú, því áður 5 ár eru
liðin á að endurskoða lögin, og verður
þeim þá breytt eftir þeirri reynslu, sem
])á er fengin.
Annað atriði, sem fyrir mjer vakti, var
það, að ekki væri ráðist í kaup á dýrum
vjelum án samþykkis þingsins. í þriðja
lagi, að markmið vjelasjóðs sje ekki að
kaupa, lieldur útvega og gera tilraunir
með nýjar vjelar, sem lijer gætu komið að
haldi. Væri að líkindum hægt að fá slíkar
vjelai með því að verksmiðjurnar lánuðu
þær til reynslu, en ekki væri skylt að
kaupa þær, nema reynslan sýni, að búhnykkur sje aö þeim, eftir að nægilegar tilraunir hefðu verið gerðar með þær. Og
ef þetta lægi undir ákvæði þingsins, þá
yrði ekki lagt í slíkt, nema viss og örugg
reynsla væri fengin. Brtt. miða aðallega
að því að breyta hlutverki vjelasjóðsins
þannig, að fje hans sje eingöngu varið ti!
þess að gera tilraunir með landbúnaðarvjelar og starfrækja þær, en þó ekki nema
brýn þörf krefji, því að jeg álít mikið
heilladrýgra, að einstaklingar sjái um
rekstur vjelanna en ríkið.
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Það varð að samkomulagi viö nefndina.
að jeg tæki aftur 2. lið brtt.. því þeiin
ákvæðum má eins ná í reglugerð.
Þetta mál hefir nú fengið svo góðar og
almennar undirtektir í háttv. deild, að jeg
þarf víst ekki að mæla meö því sjerstaklega. En það er mín sannfæring. að ef
þetta frv. verður að lögum, sje stigið
stærra spor til eflingar jarðræktinni en
með nokkrum öðrum löguin, er Alþingi
hefir áður samþykt, og þótt þau leggi
nokkra byrði á ríkissjóð, mun það sannast, að það mun margfaldlega endurgreiðast ríkissjóði með auknum tekjuskatti úr
sveitunum, er fram líða stundir.

Magnús Jónsson: Jeg skal vara háttv.
þm. við að láta sjer verða bilt við, þó að
brtt. komi við þetta frv., eftir að það er
afgreitt frá deildinni. Jeg hefi sem sje
gert brtt. við 10. gr., en þær eru ekki
komnar úr prentsmiðjunni. Mjer finst
greinin óviðkunnanlega orðuð. að binda
hlunnindi þau. sem einvrkjar fá þar umfrain aðra menn, við fátœka einyrkja. 011
lögin miða að framkvæmdum. og eru engin önnur ákvæði bundin við efnahag. Því
orðaði jeg brtt. mína svo, að í stað „fátivkir einyrkjar* ‘ komi: einyrkjar.
Þá þykir mjer orðalagið á niðurlagi
greinarinnar nokkuð rúmt. og vildi jeg
brevta því á þá leið, að það kæmi ljóst
fram, að þessi hlunnindi ættu einungis við
ákvæði greinarinnar sjálfrar. Annars sje
jeg ekki ástæðu til að fjölyrða um þetta:
jeg býst ekki við, að liæstv. forseti sjái.
með allri sinni speki, nokkur ráð til þess
að koma brtt. að, og jeg vil ekki fara
fram á að fá að koma með skriflega breytingartillögu.

Prsm. (Þórarinn Jónsson): Það ætti
að vera óþarfi að ræða þessa brtt.; jeg

býst ekki við, að hún geti komið undir
atkvæði, þar sem henni hefir ekki verið
útbýtt. Jeg vil þó taka fram, að jeg þykist geta fullyrt, að nefndin muni ekki geta
fylgt þessari brtt. Það eru til einyrkjar.
sem hafa góðar ástæður og eru vel efnum búnir, og er langt á milli þeirra og
fátækra einyrkja. En hverjir geta tali ,
fátækir. er auðvitað ekki liægt að ákveðe.
í lögum; það verður að vera komið undi.áliti og dómi þeirra trúnaðarmanna Búuaðarfjelagsins. sem falið er að meta það.
Allir hljóta að sjá, að það er fjarstæða
að gefa öllum einyrkjum hlunnindi í þessu
atriði. Sumir gera það beinlínis af praktiskum ástæðum að hafa ekki hjú. en þeiv
geta oft auðveldlega leigt menn til .jarðræktarvinnu, og þá menn er engin ástæða
til að verðlauna sjerstaklega.
ATKVGR.
Brtt. 420.1 samþ. með 16:9 atkv.
— 420.2 tekin aftur.
— 420,3 samþ. með 15 slilj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 20 shlj.
atkv. og afgr. til Ed.

A 52. fundi í Ed.. þriðjudaginn 1. maí.
var frv. útbýtt eins og þaö var samþ. við
3. umr. í Xd. i A. 4940.
Á 53. fundi í Ed.. miðvikudaginn 2.
maí, var fiv. tekið til 1. umr.
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hl.j.

Jón Magnússon: Þegar svona merkilegt mál er á ferðinni. þykir mjer hlýða
að minnast nokkrum orðum á það. Jeg
vænti þess fastlega, að deildin taki greiðlega í þetta mál, svo það nái fram að
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ganga á þessu þingi. Jeg geri ráð fyrir,
að þaö farí til landbn. Yona jeg, að liv.
1. þni. Ilúnv. (GÓ) taki það ekki illa upp
fyrir mjer, þótt jeg hafi sagt þessi fáu
orð.

Guðmundur Ólafsson: Það er nú sama
sem kallað á mig aS standa upp. Jeg
hafði annars ekki ætlað að taka til máls
við þessa umræðu. Jeg get fullvissað hv.
4. landríí. þm. (JM), að landbn. liefir
nokkuð athugaS mál þetta og mun gera
sitt ítrasta til þess. að það verði að lögum á þessu þingi. Og er okkur liáttv. 4.
landsk. þm. kemur svo vel saman um
þetta, þá skulum við vona, að það gangi
greiSlegar fram í deildinni en gert hafa
þau mál. sem við höfum verið ósammála
um.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv.
og til landbúnaðarnefndar með 12 shlí.
atkv.

Á 56. fundi í Ed., laugardaginn 5. maí,
var frv. tekið til 2. umr. (A. 494, n.
540).
Of skamt var liðiS frá útbýtingu nál. —
Afbrigði leyfS og samþ. í e. hlj.

Frsm. (Sigurður Jónsson): Jeg vænti
þess. að háttv. deild greiði svo fyrir þessu
máli. að þaS komist fram.
Jeg geri ráð fyiir því. að allir háttv.
þdm. liafi svo kynt sjer þetta mál. aS
óþarft sje að fara um það mörgum orðum.
Frv. var útbýtt fyrir alllöngum tíma, osr
hefir það litlum breytingum tekið síðan.
Nefndin leggur til. að þaS gangi fram
óbreytt, og leggur það fyrir háttv. deild

meS von um það, að þessi bálkur verði
einna helst talinn þingi þessu til gildis,
ef að lögum verður.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg verð
að halda því sama fram hjer í hv Ed.,
sem jeg gerði í hv. Nd., aS frv. þetta væri
gott og gagnlegt í öllum atriðum, nema
um fyrirkomulag Búnaðarfjelagsins og
samband þess við ríkisstjórnina og það
var einmitt þetta atriði, ásamt því, að forseti Búnaðarfjelagsins fór til Noregs svo
stjórnin gat ekki borið sig saman við
liann, sem var ástæða til þess, að þetra
frv. var ekki borið fram sem stjórnarfr’,.,
sem best hefSi átt við.
BúnaSarfjelagsstjórninni var eftir frv.
gefið afarmikiS og nær ótakmarkað valfl.
bæði um framkvæmdir, ráð á fje og eftir
lit framkvæmda. Þetta þótti mjer gengið
alt of langt. Eftir minni skoðun átti Búnaðarfjelagið, ef þetta fyrirkomulag kæmist
á, að verða undirskrifstofa í stjórnarráðinu, eða sjerstök deild. Þetta tjáði jeg
landbn. Nd., og fanst mjer hún vera nokkuð líkrar skoðunar, en hún kvaSst þó
mundu láta sjer nægja aS breyta þanr.ig
til um stjórn fjelagsins, að meiri hluti
Búnaðarfjelagsstjórnarinnar skyldi vera
skipaður af atvinnumálaráðherra. Þetta
þótti mjer að vísu bót, og samkvæmt þessu
hefir Búnaðarfjelagið breytt s.jerlögum
sínum á þá leið. að ráðherra skipi tvo
menn í stjórn þess. eftir till. landbúnaSarnefnda Alþingis. — og sama ákvæði er
nú komið inn í 2. gr. þessara laga. ÞaS
liefir nú áður verið talsvert um þaS þráttað. hverju þýðingu bæri að leggja í orðin
..eftir tillögu“. hvort það þýði sama sem
aS leita tillagna. og gæti þá stjórnin úrskurðað eins og henni þykir best henta,
ef hún aðeins hefir leitað álitsins, eða
hún sje skyld að fara eftir tillögunni. ÞaS
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er nú alveg víst, að landsstjómin hefir
iðulega skilið þessi orð þannig, að þau
þýddu sama sem „að fengnum tillögum“,
en jeg er ekki alveg viss um, að þennan
skilning megi leggja í 2. gr., af því að í
15. gr. eru höfð orðin „að fengnum tillögum“. En sje það meiningin, að ráðherra sje skvldur til að fara eftir tillögum
nefndanna og hafi ekkert annað að gera
en skrifa nafnið sitt undir útnefningarskjalið, þá er það alveg á móti þeirri skoðun, sem kom fram í landbúnaðarnefnd
Nd., en jeg hafði ekki tíma til að atliuga
brevtinguna í þessa átt, sein mun hafa
komið fram viS 3. umr. í Xd. á síðasta
augnabliki.
En þar sem þetta er mjög merkilegt
mál, og á auk þess að endurskoðast á 5
ára fresti, þá er jeg ekki á móti því, aS
það gangi fram, þótt jeg hefði frekar kosið 2. gr. öSruvísi orðaða.
ATKVGR,
1. gr. samþ. með 12:1 atkv.
2. —6. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
7.—14. gr. samþ. með 12:1 atkv.
15.—19. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
20.—24. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
25.—30. gr. samþ. meS 12 shlj. atkv.
31.—40. gr.samþ. meS 12 shlj. atkv.
41.—42. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
43. gr. samþ. meS 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj atkv.

Á 57. fundi í Ed.. mánudaginn 7. maí.
var frv. tekið til 3. umr. (A. 4941.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr.
sem
lög f r á Al þ in g i..
(Sjá A. 591).

32. Skemtanaskattur og
þjóðleikhús.
A 23. fundi í Nd., mánudaginn 19. mars,
var útbýtt:
Frumvarpi til laga um skemtanaskatt
og þjóðleikhús (þmfrv., A. 171).
Á 26., 29. og 31. fundi í Nd., dagana
22.. 26. og 28. mars. var frv. tekið til 1.
umr.
Forseti tók málið af dagskra.
Á 33. fundi í Nd., miðvikudaginn 4.
apríl, var frv. enn tekið til 1 . u m r .

Flm. (Jakob Möller): Jeg vona, að hv.
deild taki þessu frv. vel, því að nú er
svo komið, að það fer líklega algerlega
eftir afdrifum þess, hvoit leiklistin deyr
út hjer á landi eða henni verður leyft að
þrífast hjer og blómgast ekki síður en
öðrum listum. Alþingi hefir talið s.ier
skylt að hlúa að íslenskum listum og það
hefir engan veginn haft leiklistina útundan. Það mundi líka verða erfitt fyrir íslensku þjóðina að halda fullri virðingu
annara menningarþjóða, ef hún ljeti
leiklistina verða úti á gaddinum. Merkur maður útlendur, mikill vinur okkar, sagði í brjefi til eins kunningja síns
hjer fyrir nokkrum árum, að sjer væri
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ómögulegt að bera virðingu fvrir þjóð.
sem bristi kappsmuni eða þjóðarmetnað
til að koma sjer upp leikhúsi og balda
því við.
Það er enginn vafi á því, að leiklistin
er elsta listin, er mennirnir hafa iðkað. Það
er sennilegt, að þeir hafi iðkað liana áður
en þeir lærðu að tala. Sumir segja, að
samband leiklistarinnar við aðrar listir sj •
eins og sagnorðsins við aðra parta ræðttnnar. En það mætti ef til vill eins segja.
að leiklistin væri móðir annara lista. Enda
liafa þegar hinar elstu menningarþjóðir haft
hana mjög í hávegum. Xokkrum öldum
fyrir Krists fæðingu bygðti Grikkir hið
mikla leikhús í Aþenuborg. er rúmaði 30
þúsundir manna. Og auðvitað var ]>a<5
gert á ríkisins kostnað. Var <>g vandað
meira til leikhúsbyggingar í þann tíð en
nokkurra annara opinberra bygginga. an
ara en hofanna. Og leikhúsin voru að öllu
leyti rekin á tíkisins kostnað. Það er því
síður en svo, að leikhús eða leiklist sjeu
ávextir ljettúðar eða spillingar síðari tnnu
Fyrrum var leiklistin iðkttð jöfnum höndnm guði til dý’ðar og mönnunum til skemtunar, eins og raunar segja má. að enn sje
gert. Þvi að þótt það sje fyrir löngu lagt
niðttr að nota hana beinlínis í þarfir
guðsdýrkunarinnar við guðsþjónustnr.
sem áður tíðkaðist, þá má með sanni segja.
að ýms skáldrit hinna bestu höfunda. sem
hlutverk leikhúsanna er að ..leggja út af“
fyrir söfnuðinum, sjeu ekki síður guði
til dýrðar en mörg guðsþjónustan.
Það er nú líka svo, að það er ekki aðeins fornöldin, sem hefir leiklistina í hávegum. Enn þann dag í dag ern leikhúsin
meðal veglegustu bygginga í stórborgum
rcenningarþjóðanna. Og í flestum. ef ekki
öllum. löndum eru þjóðleikhús. sem eru
rekin fyrir eða styrkt af almannafje.
Alþt. 1923, B. (35. löjjgjafarþlns;).

Þetta er eins gert þar, sem auður er nógur og skemtanafýsn meira en nóg til þess
að tnörg leikhús geti þrifist og gefið góðan arð án opinbers styrks. Því menningarþjóðir líta svo á, aS ekki sje nóg að hafa
bara leikhús af einhverju tægi, leikhús,
setn rekin eru í gróðaskyni eða eiga fvrst
og fremst að bera sig. Slík leikhús eru
ekki líkleg til að verða jafnframt slík uppeldisstofnun fyrir fólkið, sem góð leikhús
geta orðið. Leiklist, sem iðkuð væri í því
skyni fyrst og fremst að afla sem tnestra
tekna. myndi liætt að afvegaleiðast. Það er
enginn vafi á því, að ef illa er með leiklistina farið. þá getur hún ekki síður spilt
en ba-tt. Þess vegna verður það opinbera
að hafa iiönd í bagga með því, hvernig
leiklistin er iðkuð. Og það er hlutverk
þjóðleikhúsanna að varðveita smekk manna
fyrir góðii leiklist og hefja leiklistina á
lnerra stig.
Leikhusið á að vera ekki aðeins til
skemtunar. heldttr og jafnframt skóli fyrir altnenning. En þó að það ætti að vera
aðeins til skemtunar. þá fer því fjarri,
að það væri einskisvert fyrir því. Mennirnir eru nú eitt sinn svo gerðir, flestir
að minsta kosti, að skemtanir eru þeim
nattðsynlegar eins og matur og drykkur.
Og það er ekki lítils um það vert. hvernig
þæi skemtanir eru, sem almenningi er
gefinn kostur á. Það varðar einkanlega
afarmiklu að því er til æskulýðsins kemur. hvort slíkar skemtanir eru mentandi
og göfgandi eða heimskandi og jafnvel
siðferðislega spillandi. — Það ætti því
beinlínis að vera vifltirkend skylda þess
opinbera að sjá fvrir því, að almenningu
eigi kost góðra og göfgandi skemtana.
En eins og jeg drap á í upphafi, þá
er ]>að í raun t>g veru viðurkent hjer, að
]>ví opinbera beri að gera þetta, að minsta
101
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kosti með því að styðja leiklistina. Leikfjelagi Reykjavíkur liefir nú áratugum
saman verið veittur nokkur fjárstyrkur.
bæði úr ríkissjóði og bæjarsjóði, til að
halda uppi sjónleikum lijer í bænum. En
nú er svo komið, að sá styrkur nægir ekki.
Leikendur hafa lagt á sig mikla vinnu
öll þessi ár, sem Leikfjelagið hefir starfað, og verkalaunin liafa verið lítil. En
það er þó ekki krafa um meiri laun, sem
hjer er um að ræða. Það er ekki það. að
leikendurnir ætli nú að gera verkfall,
nema þeir fái hærri laun, sem veldur því.
að fjelagið er nú að gefast upp. Það er
húsnæðislaust. Leiklistin stendur að því
leyti ver að vígi en aðrar listir, að hún
getur ekki þroskast og þróast. nema til
sje húsnæði, sem hún getur ráðið yfir.
Leikfjelagið liefir öll þessi ár, sem það
hefir starfað, orðið að notast við Iönaðarmannahúsið. Það er svo l.jelegt leikhús.
að ekki er samboðið höfuðstað fullvalda
ríkis. Og það er ekki samboðið þeirii
lei!:iist. .~em skapast hefir þó innan veggja
þess. Því enda þótt leiklistin lmfi átt hjer
við iirðug kjör að búa. þá er það þó viðurkent. að hún liefir náð miklu meiri
þroska en vænta mátti. Og það er sannað. ekki aðeins með vitnisburði okkar
s.jálfra. heldur og ýmsra erlendra listmentaðra manua. sem þykjast hafa sjeð
hjer svo vel leikið, að sambærilegt sje við
jafnvel það besta erlendis. En það er þó
ekki aðeins það. að leikhúsið sje ljelegt
og ósamboðið höfuöstaðnum og þeirri list.
sem þar er iðkuð, það er ekki aðeins þetta.
sem vehlur því, að óhjákvæmilegt er orðið að reisa hjer leikhús. ef íslensk leiklist
á ekki að deyja út. Það, sem því veldur.
er. að Leikfjelagið hefir ekki lengur þau
umráð yfir þessu liúsi. sem því er nauðsynlegt að hafa. til að geta starfað svo. að
því fari ekki aftur ár frá ári. Húsið er

nú orðið einstaks manns eign, keypt svo
háu verði, að eigandiun verður að nota
hvert tækifæri, sem .gefst, til þess að leigja
þaö fyrir liverskonar samkomur og skemtanir. Leikfjelagið fter því ekki að vera í húsinu nema rjett þau kvöldin, sem leikið er.
Æfingar allar verða að fara frain annarsstaðar. í smáherbergjum úti í bæ. Er slíkt
vitanlega allsendis ófullnægjandi. þótt ekki
væri nema vegna þess, að beiting raddarinnar þarf að vera alt önnur í leikhósinu, og auk þess verður ekki æft uema
að hálfu leyti utan leiksviðsins. Iljer við
bætist svo. að leiktjöld öll og aðra muni
verður að fá geymda hjer og hvar úti í
bæ. því húsráðandi má af engu rúmi sjá
í húsinu fyrir slíkt.
Iljer er því ekki nema um tvent að
ræða. að Leikfjelagið leggi niður starf
sitt og leiklistin hjer lognist út af með
því. eða þá að reisa leikhús. Það verður
vamtanlega eitthvað leikið eftir sem áður þarna í þessu sama hú.si. því að eigandinn verður að liafa einhverjar tekjur
af því. En jeg liefi enga trú á því, að
sú leiklist verði þjóðinni til uppbyggingar. enda verður þá tilgangurinn alt annar en verið hefir með starfi Leikf.jelagsins. Og það er nú líka alment viðurkent.
að enginn kunni þeim tveim herrum að
þ.jóna. guði og mammoni.
Jeg vona ]>ví, að háttv. deild verði m.jer
sammála um það, að það verði ekki lengur komist hjá því að reisa li.jer leikhús.
Og það því fiemur. sem slík bygging vrði
ekki aðeins til eflingar leiklistinni. heldur
myndi líka t. d. sönglistin geta átt þar
athvarf. Einnig mætti lialda þar fræðandi fyrirlestra og fleira. Það er aðeins
merkilegt. að ekki skyldi vera unnið að
þessu þegar í staö. er mönnum flaug í
hug það snjallræði. að leggja mætti skatt
á skemtanirnar, og ríkissjóður var þó talinn
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yfir það hafinn að lúta að svo litlu. Það
virðist þó svo, sem það hefði átt að liggj.!
næst. úr því að ríkissjóður gat sjeð ai
þessum tekjum, að nota einmitt þennav
skatt á skemtanafýsn manna til þess að
bæta skemtanirnar, nota skattinn af hinum ljelegri skemtunum til þess að styrkja
þær betri. En þegar skemtanaskattsliigin
voru samþykt. var mönnum ekki eins ljóst
orðið og nú. hve óhjákvæniilegt það er
að koma upp leikhúsinu. Menn munu
ekki heldur hafa gert sjer von um svo
miklar tekjur af þessum skatti, að hann
myndi koma að nokkru liði í því skyni.
En það, að skatturinn var lagður undir
bæjar- og sveitarsjóði, mun að nokkru
k-yti hafa stafað af misskilningi. Sú á-stæða
var færð fyrir því fyrst og fremst, að
bæjarsjóður Reykjavíkur hefði ekki þær
tekiur af kvikmyndahúsunum, sem honum bæri. En vitanlega var honum innan Iiandar að ná hæfilega miklum tekjum
af þeim með útsvaiinu. I raun og veru
er skatturinn þannig algerlega órjettmæíur sem bæjarskattur. Og bæjarstjórninn:
var það heldur ekki neitt áhugamál að fá
að leggja þennan skatt á. sem sjá má e
því. hve seint liún notaði sjer heimildina. Og eins er um aðra bæi. — Xú er það
komið í ljós. að tekjur af þessum «katti
eru töluvert meiri en ætlað var í fyrstu.
Ilann mun nú vera áaúlaður um '30 þú^.
krónur hjer í Reykjavík. En ekki veit
jeg til þess. að það sje fastákveðið enn.
til hvers lioniun skuli varið. nema hann
á ekki að notast til venjulegra bæjarþarfa. Það er ráðgert að láta hann ren'.
í sjerstakan sjóð. sem síðar verði varið
til einliverra nytsamra fyrirtækja. En nú
er það alkunnugt. að slíkir sjóðir verða
venjulega að eyðslufje. bæði hjá bæjarsjóðnni og ríkissjóði. Og þar sem skattnr-

inn á í raun og veru engan rjett á sjer
sem bæjarskattur, þá virðist það ekki
vera mikil synd að taka hann af bæjunum. Og hvað Reykjavík snertir, þá er
svo sem ekki um það að ræða að svifta
hana öllum notum skattsins. ef reist verður fyrir hann veglegt leikhús í bænum. En
augljóst er, að ef leiklistin er þess verð,
að hún sje styrkt. þá nýtur Reykjavíkurbær fyrst og fremst góðs af því. En ef
leiklistin nær vexti og viðgangi hjer
höfuðstaðnum. þá getur heldur ekki hjá
því farið. að alt landið njóti góðs af því,
því hingað koma menn til dvalar um
lengri og skemri tíma úr öllum hjeruðum
landsins og ber í því sambandi ekki síst
að minnast skólafólksins.
,\ð lokum skal jeg taka það fram. að
ráðgert er. ef þetta frv. verður samþykt,
að hægt verði að fara að byrja að reisa
leikhús eftir 2—3 ár. Eftir 3—-i ár yrði
þá komið upp sæmilegt leikhús lijer í bænum. þannig gert. að það niætti gera fullkomnara síðar. er efni leyfðu. Jeg hefi
orðið þess var af viöræöum við menn, að
þetta iuiini þ.vkja ærið loftkastalakendir
draumórar. En mjer virðist þessi loftkastali fagur, og jeg veit. að ef ekki brestur viljann. þá er það á valdi háttv. þm.
að koma honum á fastan grunn. Ogr jeg er
‘-annfærður um, að ef það verður úr, þá
veiður þessa þings minst með virðingu
og þakklæti löngu eftir að öll önnur störf
þess eru gleymd.
Jeg geri ráð fyrir því. að háttv deild
vilji. að umr. lokinni. vísa málinu til
nefndar. og lít jeg svo á, að best eigi
við. að ]>að verði þá falið mentamálanefnd.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. at101*
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kv. og til mentamálanefndar með 15 slilj.
atkv.

Á 41. fundi í Nd., föstudaginn 13. apríl,
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 171, n.
277).

Prsm. (Þorsteinn Jónsson): Mentamálanefnd hefir samþvkt að mæla með
frv. þessu, þar se*m henni hefir ekki blandast hugur um, að um menningármál sje að
ra*ða og að hjer muni seint verða reist
þjóðleikhús, nema þetta frv. verði sai:
þykt.
Bæði flm. og nefndin líta svo á, að þetta
mál sje jafnmikilsvert fyrir alt landið.
þar sem hingað til Reykjavíkur streymir
fólk úr öllum landshlutum til dvalar, um
lengri eða skemri tíma. á öllum tímum
ársins.
Nefndin hefir gert 3 brtt. við frv. —
Fyrsta brtt. er við 1. gr. frv. I frv. er svo
ákveðið, að aðeins þeir kaupstaðir. sem hafi
2000 íbúa eða fleiri. gjaldi skemtanaskatt.
Vcrða það alls aðeins 4 kaupstaðir á
landinu. Nefndin leggur til. að sú breyting verði gerð á frv.. að allir kaupstaðirnir og þau þorp, sem hafa 1000 íbúa
eða fleiri. borgi skemtanaskatt í þjóðleikhússjóð. Nefndin byggir þessa brtt. sína
á því. að kauptún og þorp af þessari
stærð hafi skilyrði til að halda uppi leikum. Þjóðleikhús á að verða nokkurskonar
háskóli leikenda mn alt land. því að leikendur frá hinum minni kauptúnum munu
koma þangað og sjá. hvað þar fer fram
og taka s.jer til fyrirmvndar. Sömuleiðis
eiga þeir og hin smærri leikhús að geta
fengið leiðbeiningar um leikaval og fleira.
er að leiklistinni lýtur. Er því ekki nema
rjettmætt, að rninni kauptúnin greiði einnig í þennan sjóð, enda þótt sá skattur, sem

þau mundu greiða, nemi aldrei nema litlu.
Önnur brtt. er við 3. gr. frv. Þótti nefndinni ákvæði a-liðs 3. greinar eigi nógu
skýr, nema nokkru ljósar væri kveðið að
orði um, hvaða fvrirlestrar ættu að ver?.
skattfrjálsir, og leggur því til. að það sjeu
allir þeir fyrirlestrar, sem styrktir eru af
opinberu fje.
Þá er það lóðin undir þjóðleikhúsið;
þriðja brtt. er um hana. I frv. er til
tekið. að hún skuli vei a á Arnarhólstúni
neðanverðu. norðan Ilverfisgötu. Þetta
vill nefndin ekki taka á sig að ákveða,
þar eð hún gat ekki rannsakað það atriði
til hlítar. Það þarf að hafa í huga ýmsar
aðrar byggingar. sem á að reisa þarna.
Vill hún því ekki ákveða staðinn nánar
en að leikhúsið verði teist á Arnarhólstúni, og lítur nefndin svo á, að það saki
ekki, þótt ekki sje nánar kveðið á um
]>etta atriði í lögunum, ef frv. verður
samþvkt.
Það eru nú þegar komin fundarlok. og
aúla jeg því eigi að reifa þetta mál meira
að sinni. enda hefi .jeg fundið, að undirtektirnar muni verða svo góðar, að þess
mun því ekki þörf.
ATKVGR,
Brtt. 277.1 f ný 1. gr.) samþ. með 12:9
atkv.. að viðhöfðu nafnakalli. og
sögðu
j/'i: ÞorlG. ÞorlJ, Þorst.T. ÞórJ, BJ. EÞ. IngB, JakM, JB. JÞ. MJ. BSv.
nei: StSt, SvÓ. BH. IIK, JAJ. JS, LH,
MG, PO.
Sjö þm. ÍSSt, EE. GunnS, MK, MP,
OP, PÞi fjarstaddir.
2. gr. samþ. með 13: 3 atkv.
Brtt. 277.2 samþ. með 15:1 atkv.
3. gr.. svo breytt, saniþ. með 14 shlj
atkv.
4. —5. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
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Brtt. 277,3 samþ. meS 14:3 atkv.
6. gr., svo breytt, sarnþ. með 15 shlj. atkv.
7. —8. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19:1 atkv.

A 47. fundi í Nd., laugardaginn 21.
apríl, var frv. tekið til 3. umr. (A. 346.
380).

Pjetur Ottesen: Jeg á brtt. við frv.
þetta, sem jeg þarf að láta nokkur orð
fylgja úr garði. Það er kunnugt orðið,
og fer víst framhjá fæstum háttv. þm.,
hversu afarerfitt það er orðið í hinum
ýmsu bæjar- og hreppsfjelögum að jafna
niður hinum óhjákvæmilegustu gjöldum,
og hversu fáar leiðir þau geta farið til
að auka tekjur sínar, í hlutfalli við útgjöldin, sem fara vaxandi árlega. Flestir
tekjustofnamir eru svo mylktir í ríkissjóð, að lítið eða ekkert er eftir til annara þarfa, það er til bæjar-, sýslu- og
hreppsþarfa. En þar sem þessu er nú
þannig varið, þá þarf líka að gæta þess,
að fara varlega í það að svifta bæjar- og
sveitarfjelögin þeim tekjustofnum. sem
þau hafa og fvrir eru. Þetta frv. fer
fram á að svifta þau kauptún og kaupstaði, sem ákvæði þess ná til, skemtanaskattinum. Eins og þetta frv. var úr
garði gert af hendi flm., þá átti skemtanaskatturinn að koma niður á kaupstöðum, sem hafa 2000 íbúa eða fleiri,
og var því, eftir því sem annar flm., hv.
1. þm. Revkv. (JakM), hefir skýrt mjer
frá, hagað svo vegna þess, að slíkir bæir eru þeir stærstu og þeir, sem svo eru
settir, að þeir verða miðstöð, hver í sínum landshluta, miðstöð samgangna úr
þeim landshluta. Skatturinn gæti með

því móti á þessum stöðum orðið nokkuð
almennur.
nokkurskonar
landsskattur.
Einmitt með þetta fyrir augum vildu
flm. frv. ekki ganga lengra, og jeg veit,
að háttv. 1. þm. Beykv. (JakM) leit svo
á. aS það væri að seilast um hurðina til
lokunnar, að fara að færa skattagrundvöllinn lengra út. En háttv. mentamálanefnd hefir lagt til að breyta þessu
þannig, að hún lætur skattinn ná til
allra þeirra kauptúna og kaupstaða, sem
hafa 1000 íbúa og fleiri. Þó þau kauptún
sjeu nú raunar ekki mörg, sem hafa
þessa íbúatölu, þá er sá munur á þeim,
sem hafa lægri íbúatöluna, og stærstu
bíejunuin. að í þeim fyrnefndu eru skemtanirnar nær eingöngu sóttar af þeim
mönnum, sem heima eiga þar á staðnum,
og kemur þá skatturinn eingöngu niður
á kauptúna- eða kaupstaðabúum.
Það er einmitt þessi aðstöðumunur,
sem getur rjettlætt það nokkuð að verja
skemtanaskatti stærstu bæjanna til þjóðleikhúsbyggingar, þó það sje aftur á
móti alveg fráleitt að fara svo að hvað
snertir smærri kaupstaði og kauptún.
Auk þess skapar þetta ærið misrjetti
og er beinlínis h.jákátlegt, að kauptún
eða kaupstaðir, sem hafa eða hanga í að
hafa 1000 íbúa, verði að láta allan skattinn af hendi rakna til þjóðleikhússins,
en önnur kauptún, sem aðeins eru nokkru
fólksfærri, geta notað hann til eigin
þarfa, en eru þó alveg jafnt sett hvað
alla aðstöðu snertir.
Með lögunum frá 1918 um skemtanaskatt er bæjarfjelögum, eins og kunnugt er, gefin heimild til þess að leggja
skemtanaskatt á til eigin þarfa, og eru
ýms þeirra farin að nota sjer þetta. Fer
auðvitað eftir atvikum, hvað vinst; en
stundum getur það þó orðið dálítill
styrkur fyrir hreppana, þó lítið mundi

1611

Lagafrumvörp samþykt.

1612

Skemtanaskattur og þjóðleikhús.

nmna fyrir það fyrirtæki, sem lijer á að
fara að stofna til. Auk þess, sem. eins
og jeg hefi áðnr tekið fram. verður að
fara mjiig varlega í það að kippa í
burtu þesstim litla tekjustofni, sem kauptúnahrepparnir úti um landið hafa fest
hönd á. þá er sannarlega heldur ekki
eftir tniklu að slægjast eða varla óntaksins vert að vera að seilast eftir þessu.
Enda kemur ranglæti fram í því að
vera að elta kauptúnin, í stað þess að
verja skattinum í þessti augnamiði. úr
því ntenn endilega vilja gera það, í þenn
kaupstöðum, þar sem svo er hagað um
samgöngur. að aðsókn af fólki úr nærligg.jandi hjeruðum til dvalar um lengri
eða skentri tínia. að hann getur orðið alniennur skattur. Xú kem jeg með brtt.
um, að ákvæði frv. um þessa ráðstöfun
á skattinum nái aðeins til bæja. sem
liafa 1500 íbúa eða fleiri. Er það miðlunarvegur milli þess. er flm. ætluðust til í
upphafi, og tillagna mentamálanefndar.
og tel jeg þeim sæmilegt að fallast á
þetta, sem á annað borð vilja fara að
breyta lögum um skemtanaskatt og aðhyllast þessa stefnu. Raunar hefi jeg
borið fram varatillögu um. að íbúatalan
verði hækkuð upp í 1500.

Prsm. (Þorsteinn Jónsson): Það er alment álitið. að skemtanir, eins og t. d.
leiklist. sje ekki heppilegur tekjustofn
til handa hinu opinbera. Ef skatt ætti
að leggja t. d. á sjónleika til opinberra
þarfa, þá mætti eins leggja skatt á skóla
og aðrar mentastofnanir. Því er þetta alveg röng leið, nema aðeins í því formi
sje, að efla listina sjálfa, eins og þetta
frv. fer fram á.
Viðvíkjandi brtt. frá háttv. þm. Borgf.
(PO). þá skal jeg geta þess. að við flm.
höfurn ákveðið að verða með tillögu

hans. svo að frv verði þeim mun vissara
að ná samþykki deildarinnar. Lítum við
svo á. að þetta muni ekki miklu fyrir
þjóð’eikliúsið. Jeg liefi raunar ekki átt
kost á því að kalla mentamálanefnd saman á fund. en hins vegar talað við nefndarmenn hvern í sínu lagi, og eru þeir
ekki allir á sama máli um þetta. En mín
skoðun er sú. að það skifti ekki svo
miklu máli, við hvaða íbúatölu sje miðað. að vert sje að stofna málinu í hættu
með því að vekja sundrung um það. Mun
ieg því. eins og .jeg hefi tekið fram, til
samkomulags ganga inn á brtt.
Jakob Möller: Jeg geri ráð fyrir því,
að hv. nefnd haíi viljað koma með brtt.
í besta tilgangi. Jeg liygg, aö fyrir henni
hafi vakað að gera öllum jafnt undir
liöt'öi og beita ekki neinar sveitir eða
kauptún misrjetti. En jeg vona. að þetta
verði ekki til þess að vekja. neina sundrung um máliö, og jeg fyiir mitt leyti
get fallist á till. hv. þm. Borgf. (PO). þó
hún sje ekki í samræmi viö það. sem upphaflega var talað um. Að lokum skal jeg
geta þess. að jeg veit ekki betur en að
skemtanaskatturinn sje alstaðar erlendis
landsskattur. eins og lijer er farið fram á
Pjetur Ottesen: Jeg þakka fyrir þær
undirtektir, sem brtt. mín hefir fengið
lijer. Jeg skal ekki lengja umr. að sinni.
þó jeg þyrfti að gera nokkrar athugasemdir. En af því að jeg sje nú eftir á, aö
með 8. gr. eru feld niður ákvæðin úr lögunum frá 1918. um þaö. að heimila
s.veitarfjelögum. sem ekki koma undir
ákvæöi þessa frv., að nota skemtanaskatt
til sinna þarfa. ef þau vilja. verð jeg að
fa.a fram á það við hæstv. forseta, að
liann taki máliö nú út af dagskrá, svo

1613

Lagafrumvörp samþykt

1614

Skemtanaskattur og þjóðleikhús.

mjer gefist kostur á að koma fram með
brtt. til lagfæringar á þessu.
Forseti tók málið af dagskrá.
A 48. fundi í Xd„ mánudaginn ‘23.
apríl, var frv. aftur tekið til 3. u m r.
(A. 346, 380, 415, 419).

Pjetur Ottesen: Eins og menn rekur
minni til, benti jeg á það á laugardaginn,
er mál þetta var hjer til umræðu, að 8.
gr. frv. væri svo orðuð, aS heimildin í
lögunum frá 1918. um skemtanaskatt. fyrir þá kaupstaði og kauptún, sem ekki
koma undir ákvæSi þessa frv., til þess að
taka sjálfir skemtanaskattinn. var fel 1
niður. Jeg fjekk því málið tekið út af
dagskrá til þess að leiðrjetta þetta, og
er það gert í brtt. þeirri, er jeg hefi nú
borið fram um þetta efni. Þarf jeg svo
ekki aS fjölyrða meira um málið. en vísa
til þess. sem jeg hefi áður sagt.
Jón Baldvinsson: Jeg hefi ekki skift
mjer af þessu máli fyr, þó það fari allmjög í bága við hagsmuni Revkjavíkur.
Jeg viðurkenni sem sje fyllilega þörfiua
á þjóðleikhúsi lijer, og það munu ailir
gera, sem komiS hafa hjer í leikhúsið og
vita, að það er einhver ljelegasti samkomustaSur bæjarins. Jeg viðurkenni líka
þá menningarhlið þessa máls, sem hjer
hefir verið talað um. Þess vegna ljet jeg
kyrt um málið, þó jeg sæi. aS verið væri
aS svifta Reykjavík allverulegum tekjustofni, sem átti að nota í ákveðnum gagnlegum tilgangi. Ilins vegar get jeg ekki
setið hjá lengur, þegar jeg sje, hvaða
stefnu er nú farið að taka við 3. umr Jeg
hjelt sem sje í upphafi, að ætlast væri ti’
þess, að þessi lög ættu að ganga jafnt

yfir alt landið og öll hjeruð ættu jafnt
að leggja sinn skerf til þess að koma upp
þessu leikhúsi. En nú er þvert á móti fariS
fram á þaS. að undanþiggja skattinum
mikinn hluta landsins. svo að liann kæmi í
reyndinni aSallega niður á Reykjavík einni,
og henni einni væri því ætlab að koma
upp þessu leikliúsi. en aSrir ætli að skerast úr leik. Xú er það vitanlegt. að þær
tekjur, sem Reykjavík missir á þennan
bátt. veiður að vinna upp á einhvern annan liátt. meS auknum álögum á bæjarbúa,
ef á annað borð á að vera unt aS framkvæma þau fvrirtæki. sem til var stofnað. Jeg vil t. d. benda á þaS, að fyrir
skemtanaskatt fyrsta ársins, um 30 þús.
kr„ var komið upp verkaínannahúsi hjer
við höfnina og að ákveðiS liefir verið að
nota þennan tekjustofn framvegis til ýmsra
díkra fyrirtækja, svo sem til bygginga
barnahælis og gamalmennaliælis. Allir
menn viðurkenna, að þetta sjeu góS og
nauSsynleg fyrirtæki og að skemtanaskattinum væri vel varið til þess að koma
þeim upp. Og úr því að svo er, að
Reykjavíkurskattinum er ekki ætlað það,
að vera aðeins einn liSur í því, sem landið alt leggur af mörkum til þessa leikliúss. en sumir ætla að skerast úr leik,
virðist mjer sanngjarnast. aS eins og þeir
fá að ráðstafa sínum skatti sjálfir, fái
Reykjavík það líka. ÞaS má að vúsu vera
svo, að hjer í þinginu sje flokkur, sem
ekki sjái eftir því að láta Reykjavík blæða
einni fyrir þetta og þykist hafa himin
höndum tekið. þar sem ríkissjóður þurfi
ekki annaö af mörkum að leggja en lóðina.
En mjer virðist samt stefnt lijer alveg
rangt, eins og málið er nú komið, ef brtt.
verða samþyktar. Jeg get því ekki greitt
þeim atkvæði mitt. eða frv. svo brevttu,
livað sem kann að verSa, ef þær falla.
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ílefir nú verið lögð fram áskorun frá
bæjarstjórn Reykjavíkur, þess efnis, að
láta heimildarlögin standa óhögguð.
Get jeg vel skilið, að híejarstjórnin óski
þess ekki, aö hærinn verði sviftur stórum
tekjustofni, sem hann hefir liaft ráð yfir.
einkanlega þegar þess er gætt, að allmörgum af kauptúnum landsins er ekki ætlað
að leggja neitt af mörkum.

Sveinn Ólafsson: Jeg á brtt. við frv.
á þskj. 419, við 3. gr. þess. Legg jeg til.
að a-liður gr. orðist svo, sem stendur í
hrtt. minni, og feld verði hurtu úr greininni orðin ,,sem styrktir eru af opinheru
fje“. Er innskot þetta sett inn í fiv. et'tir
till. mentmn. En jeg get ekki verið því
sammála, að þeir fyrirlestrar. sem styr'
ir eru, eigi að njóta skattfrelsis iramar
liinum. sem jafnt eru fræðandi. en þó
ekki styrktir af opinheru f.je.
Iláttv. 2. þm. Reykv. (JB) þótti stoðum kipt undan fyrirta*kinu með því að
undanþiggja skattinum kauptún og kaupstaði. er hefðu lægri íbúatölu en 1500. Er
nokkuð til í þessu, en aðg.etandi er. aö
Reykjavík. sem mun koma til að hera mestan kostnaðinn af þessu, hefir margfaldhga meiri not af stofnun þjóðarleikhússins en aðrir kaupstaðir eða kauptún landsins. Er og aðgælandi. að þessi ha- h<>fir
mikið seiðniagn og dregur fólk að sjer
úr öllum landshlutum. ýmist til langdvalar
cða gistingar, og taka þannig ílestir land-menn heinan eða óbeinan þátt í stoí'nkostnaöi þessa fyrirtækis.
Jón Þorláksson: Iláttv. 2. þm. Reykv.
(JB) gat um, að áskorun hefði komið frá
hæjarstjórn Revkjavíkur út af þessu máli.
Þykir mjer rjett að lofa háttv. deild að
heyia hana. Var hún saniþykt með shlj.
atkv. 20. þ. m. og hljóðar svo:

. Bæjarstjórn Reykjavíkur levfir sjer
að vekja athygli Alþingis á því, að
ákveðið er með samþykt, staðfestri af
ráðuneytinu. að nota skuli skemtanaskattinn í Reykjavík til að koma upp
barnahæli og gamalmennahæli. Er
slíkra liæla afarmikil þörf. en vansjeð,
að unt sje í náinni framtíð að fá fje
til framkvæmda, ef skemtanaskatturinn verður tekinn til annars.
Skorar hæjarstjórnin því á Alþingi
að láta heimildarlögin um skemtanaskatt standa óhögguð.“
Er því hjer meira um að ræða en fyrira*tlun hæjarstjói narinnar um það, hvernig
fjenu skuli variö, því að reglugerð, staðfest af stjórnarráðinu, er þegar sett.
Er mikil þörf á þessum líknarstofnun
uiu. og verð jeg að segja, að jeg á hágt
uæð að greiða frv. atkv. mitt. þegar taka
á fjeð fiá þessum nauðsynjafyrirtækjum,
þótt jeg hins vegar viðurkenni nauðsynina. seni er á því að fá gott þjóðleikhús,
og vilji ljá því uiáli liðsinni mitt. En
hraahlur er jeg um. ef frv. verður sam'pykt. að þá drægist að koma upp hælunum. og væri l>að illa farið.
Jeg vil líka vekja athygli á öðru atriði
í þessu máli. Það varð ágreiningur milli
laejarstjórnarinnar og íþróttamanna um
skilning á þessuin lögum. Bæjarstjórnin
heimtaði skatt af kappleikum áhugamanna,
en þeir kvörtuðu og fengu stuðning Alþingis um það, að íþróttir, sem áhugamenn stunduðu. væru undanþegnar skattiniun. En nú mun vafasamt um þetta eftir
fiv. — Vil jeg beina því til háttv. flm.
(-TakAI) og háttv. frsm. (ÞorstJ), hvort
þcir vilji ekki lilutast til um, að frv.
verði tekið af dagskrá nú og athuga þetta
og revna einnig, livort ekki verði náð
samkomulagi um það. að lögin gangi ekki
í gildi fyr en Reykjavík er búin að fá
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stofn til bvggingar barna- og gamalmennahæla, svo að þeim verði ekki skotið á frest.
Þarf ekki svo ýkjamikla fjárhæð til þessa
og skatturinn er talsvert mikill.

Jakob Möller: Jeg skal vekja athygli
á því, að jeg hefi haldið því fram, og
fært full rök fyrir því, að skemtanaskatturinn sje þannig vaxinn, að hann eigi
ekki að vera sveitarskattur. Þótt þingið
1918 heimilaði bæjarfjelögum að nota
þennan tekjustofn, þá er því engu síöur
heimilt að svifta þau honum og nota fjeð
öðruvísi. Ilafa líka bæjarfjelögin verið
mjög sein á sjer að nota þessa heimild.
Lögin voru samþykt á þinginu 1918, en
fyrsta reglugerðin var sett í árslok 1921
lijer í Revkjavík, og var hún samþvkt af
bæjarstjórninni með hangandi liendi.
Meiri var áhuginn ekki. Jeg vil líka vekja
athygli á því, að frv. hefir legið hjer
fyrir þinginu í einn mánuð og það verið alkunnugt, að það var búið að ganga
hjer í gegnum tvær umræður, en nú fyrst
við 3. umr. þess er komið með þetta mótmælaskjal. og það er ekki einu sinni, að
það komi rjetta boðleið til forseta, heldur
hefir því verið skotið inn nú í fundar
byrjun.
Svona er nú áhugi bæjarstjórnarinnar.
Þetta kemur fyrst nú. Br heldur ekki að
undra. þótt liann sje lítill, því að mótmælin munu aðallega komin fram vegna
gremju bæjarstjórnarinnar út af afdrifum
annars máls.
Hefi jeg og átt tal við borgarstjóra og
ýmsa bæjarfulltrúa, síðan frv. kom fram.
og hefir enginn hrevft andmælum gegn
því.
Annars mun þessi skattur hi ökkv j
skamt til aö koma upp þessum hælum og
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlng).

reka þau, og mun líka sú veröa revndin
á, að hann rennur inn í bæjarsjóðinn og
verður þar að eyðslueyri, líkt og landhelgissjóðurinn er kominn inn í ríkissjócinn og eyddur. Er þetta gangurinn bæði
hjá ríkinu og bæjarstjórn. Ef nauðsyn er
á að koma upp þessum hælum, þá munu
önnur ráð til en þetta. Er þegar komið
upp gamalmennahæli hjer fyrir áhuga
einstakra manna. Eru þessar stofnanir
víöast livar svo til orðnar. Um bamahælið
verð jeg líka að segja það, að jeg veit
ekki, hversu ák.jósanlegt það er að koma
því upp. Ilefi jeg aldrei lieyrt nema ilt
um þesskonar hæli. Mega það vera aum
heimili, sem ekki sjá betur um börnin en
þessar opinberu stofnanir. En sje þörfin
brýn, mun hægt að fá fje með aðstoð almennings. Oðru máli gegnir með leikhúsið. Því er ómögulegt að koma upp nema
með aðstoð þess opinbera, annaðhvort
með beinu framlagi eða á þann hátt. se
frv. fer fram á.
En verði ekkert aðgert, fellur leiklistin
niður og aðrar skemtanir koma í staðinn,
sem fólkið vill eins vel, en þörfin á leikliúsi gleymist.
Jeg get ekki orðið við tilmælum háttv.
3. þm. Revkv. (JÞ), um að taka málið af
dagskrá, því að eigi þessi skattur að koma
bænum að nokkru gagni til að byggja
hæli fyrir, þá þyrfti lians í raun og veru
altaf með, til að starfrækja það. Geri jeg
því ráð fvrir, að sömu andmæli kæmu
síðar, er ætti að fara að svifta bæinn
tekjustofninum.
Um íþróttaskattinn vil jeg taka það
fram, að það er víst, að íþróttir eru
undanþegnar. Eru lögin frá síðasta þingi
alveg fullnægjandi lögskýring hvað það
snertir. Vona jeg, að háttv. deild láti frv.
ná fram að ganga.
dJÖ2
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Prsm. (Þorsteinn Jónsson): Það sýnist
ekki blása byrvænlega fyrir frv. þessu,
er bæjarstjórn Reykjavíkur vill ekki, að
málið gangi fram og 2 af hv. þm. Reykv.
mótimæla því.
IIv. 2. þm. Reykv. (JB) taldi, að frv.
færi í bága við hagsmuni Reykjavíkur.
Jeg hjelt, að þetta mál væri fyrst og
fremst fyrir Reykjavík. Auðvitað eru
Reykjavík ekki beint rjettir peningar. þótt
frv. þetta verði að lögum, en óbeint er
það svo, þar sem ætlast er til. að aörir
kaupstaðir leggi líka fje fram til leikhússins og aö leikhúsið verði reist lijer.
Auðvitað hefir alt landið gagn af þessu.
því að leikhúsið mun verða nokkurskonar
háskóli leiklistarinnar á landi lijer. Er
löngun til að sýna sjónleika sem víðast á
landinu altaf að aukast. Get jeg nefnt
sem dæmi, að kona frammi í Eyjafirði
hefir samið leikrit, sem hefir verið leikið
þar í vetur 14 sinnum. Er nú verið að
leika það á Akureyri og mun bráðlega
verða leikið einnig út við Eyjafjörð.
Sýnir þetta, hversu mikil nauðsyn er á
því að koma upp þjóðleikhúsi, sem sje til
fyrirmyndar og leiðbeiningar fyrir leikendur og leikhús annarsstaðar á landinu.
Að þessu leyti nyti alt landið góðs af leikhúsi í Reykjavík.
En vitanlega hefir Reykjavík best notin
að því, því að almenningur utan af landi
á sjaldan kost á að sjá leikið hjer. Er því
einkennilegt, að mótspyrna gegn málinu
skuli hafa komið hjeðan frá Reykjavíkurbæ eða stjórn hans. Er reynt að rökstvðja
þessi mótmæli með því, að með þessu sje
verið að taka fje frá bama- og gamalmennahælum. Vantar ekki, að notað sje
það vopnið, sem haldið er að bíti best á
háttv. þm.
Mundum við flm. heldur ekki hika við
að taka frv. aftur, ef við hjeldum, að fá-

t;ekum börnum eða gamalmennum rnundi
líða ver. ef það yrði samþykt. Reykvíkingar geta auðvitað einlægt sagt, að þeir
hafi nóg að gera viö skemtanaskattinn,
þótt honum verði ekki varið til þjóðleikhúss. en annaðhvort er bærinn að þrotum
kominn eða liann getur reist liælin. þótt
þetta fje sje ekki til þess notað.
Það getur verið. að sumum virðist ekki
mikil nauðsyn á að koma upp þjóðleikliúsi, einkum þeim, sem líta á leikliús sem
skemtanastað, sem liafi fremur lítið gildi.
En jeg lít svo á. aö þjóðleikliús eigi að
verða einskonar skóli fyrir leiklistina í
þessu landi og að leiklistin liafi mjög víðtæk. fræðandi og örvandi áhrif á þjóðfjelagið alt. Jeg álít því þessu fje vera varið
bæði til menningarbótar og andlegrar
heilsubótar. Því miður geri jeg eigi ráð
fyrir. að þetta frv. nái að ganga fram, er
þingmenn þeirra kjördæma. er mest not
mundu liafa þessarar stofnunar. mæla svo
mjög á móti þessu. Jeg hafði fremur vænt
mótmæla af hendi háttv. þm. Ak., Isaf. o.
fl. Jeg get ekki orðið við þeim tilmælum
að taka málið af dagskrá. en læt arka að
auðnu um það. hversu þessu máli reiðir
af við atkvgr.
Jón Baldvinsson: Mjer þykir háttv. 1.
þm. X.-M. (ÞorstJ) hafa tekið allóstint
upp hógvauar aðfinslur við þetta mál, og
jeg get tekið undir með till. háttv. 3. þm.
Reykv. (JÞ) um að skjóta þessu máli á
frest. Jeg tel það algerlega ófært. að teknar verði þegar hálfar tekjur þessa árs,
eins og til er ætlast samkvæmt þessu frv..
þar sem bæjarstjómin hjer mun nú nýlega hafa ráðstafað þeim.
Það er ekki rjett hjá hv. 1. þm. Reykv.
(JakM). þó þingið sje búið að veita einliverjum bæjar- eða sveitarfjelögum rjettindi með heimildarlögum til að búa sjer
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til nv.ia tekjustofna. að þá megi svifta
þau þessum rjetti aftur. Því neitar að vísu
enginn. að Alþingi hefir vald til þessa.
en jeg álít ekki rjett. að þingið neyti þess
valds. Þá sagði háttv. 1. þm. Reykv.. að
áhugi bæjarstjórnar heföi verið lítill á
þessu máli, þegar skemtanaskattslögin voiu
fyrst samþykt. Það getur vel verið rjett;
en svo var og þá á Alþingi. og hefir þetta
oft komið fyrir. Þá sagði sami liáttv. þm..
að bæjarstjórnin iicföi ekki farið rjetta
boðleiö til þingsins með þessa áskorun.
en jeg veit nú samt. að hún lá lijer til
aflestrar á skrifstofu Alþingis. Það má
vel vera, að þessi háttv. þm. hafi orðið
var við gremju Iijá borgarstjóra og öðrum. vegna þess. hve seint gengur aö fá
afgreidd frá Alþingi lögin um bæjargjöldin
o. fl. Jeg og fleiri erum einnig sárir út ;>J
þessu. Hann sagði enn fremur, að þetta
lirykki skamt til að koma upp þessum
hælum; þetta eru þó um 30 þús. kr. á ári.
og það ætti því ekki að ganga svo afarseint. Þá var háttv. þm. á móti barnaliælum, og þaö er gild ástæða fyrir sjálfan liann. en ekki fyrir aðra. Þaö er talsvert erfitt að koma böinum lijeðan úr
Reykjavík í sveit, og þá álít jeg að þessi
hæli gætu komið að gagni. Þingmaöurinn
ÓJakAr) taldi þetta geta orðið að eyðslufje bayjarstjórnarinnar, eins og fór um
landhelgissjóðinn hjá ríkisstjórninni. Ev
þetta er alls engin ástæða.
Háttv. 1. þm. X.-M. (ÞorstJ) fór geystur mjög og rasandi vegna þeirra ummæla.
er fram hafa komið gegn þessu frv.. en
það. sem hneykslaði mig niest af öllu.
voru þau ummæli hans. aö liann, og þeir
flm., skyldu vera með brtt. þm. Borgf.
(POý ef liann aftur lofaði frv. fylgi sínu.
Þá sagði bann. að bæjarstjórn Revkjavíkur notaöi þau vopn. er bún liygði best

mundu bíta. Jeg skil alls eigi þessi umma-li báttv. þni., því bæjarstjórnin befir
ekkert annað sagt en þ;tð. sem satt er og
í.jett. aö búið er að ráðstafa fje því.
inn kemur fyrir skemtanaskatt. En sú aðferð flutningsmanna þessa máls er alger
lega óviðeigandi, aö undanþiggja hin
stærri kauptún frá því að leggja fje til
leikhússins. sem landið alt á að kosta.
Jeg er því á móti þessum brtt., en um
frv. sjálft get jeg ekki fullyrt neitt,
hvernig jeg niuni snúast við því, er til
atkvgr. kemur. En eins og nú stendur
vildi jeg helst fresta þessu máli.

Jón Þorláksson: Jeg vil aðeins koma
með leiörjettingar á því. sem háttv. 1. þm.
X.-M. (ÞorstJ) sagði í þessu kasti sínu.
Hann hjelt, að jeg væri að andmæla mjög
þessu frv.. en jeg gerði það ekki. Jeg
spui'ði aðeins hv. flm. (JakM og ÞorstJ),
hvort þeir vildu láta taka málið af dagskrá. en þeir kváöu nei við því, og þá
nær það ekki lengra: málið gengur þá til
atkvæða.
Það er nú nýhúið að setja heimildarlög
um. að bæjarfjelög megi notfærasjerþennan
skatt, og svo á nú að fara að hringla í
þessu aftur og breyta þesstun lieimildarlögum. Það hefði átt að vera hið fyrsta
verk þessarar nefndar að rannsaka það,
hvernig þessi breyting kæmi niöur, til
þess að komist yrði hjá aö ónýta þær ráðstafanir bæjarfjelaganna, sem þegar er
bvrjað á samkvæmt heimild laganna um
skemtanaskatt, eins og þau eru nú.
Bjarni Jónsson: Jeg vil fylgja því fast
fram. aö öll þorp, sem liafa um 500 íbúa,
g.jaldi þennan skatt. til þess að allir sjeu
með, og jeg sje alls ekki eftir því, þó að
Reykjavíkurbier missi í við þetta og verði
102*

1623

Lagafrumvörp samþykt.

1624

Skemtanaskattnr og þjóðleikhús.

af þessu fje, sem bærinn hefir fengiö alveg að ófyrirsynju og farið illa með. Það
hefir verið lagður skattur á íþróttamenn
með rangindum, svo að Alþingi varð að
taka í taumana, til þess að varðveita þá fyrir ásælni bæjarstjórnar. Svo vita menn og,
að hún tekur árlega um 2 milj. kr. ú
vösum bæjarbúa. Hlýtur bærinn því að
eiga einhversstaðar fje á vöxtum eða í
sjóði, þar sem hann getur ekki hafa eytt
þessu öllu. Nú tekur t. d. bærinn inörg
hundruð krónur árlega fyrir að hirða
sorp og ösku frá húsunum. Þetta gat maður áður fengið gert fyrir fáa aura á
mánuði; en nú hefir þrifnaður allur stórum versnað, síðan bærinn tók þetta í sínar hendur.
Jeg veit eigi, hvernig bæjarstjórn Reykjavíkur getur dirfst að senda Alþingi hnútur og skeyti, þar sem það er vitanlegt,
að bæjarstjórn Reykjavíkur er hin alversta
stjórn í heimi. Ilún gat t. d. alls ekki sett
reglur um húsnæði í Reykjavík, sem Alþingi þó trúði henni fyrir. Barnaliæli lijer
yrði aðeins til iRs eins; börnin yrðu drep
in úr kvöl og volæði, og svo er um allar
framkvaundir þessarar bæjarstjórnar. Hún
skyldi því ekki vera að seilast til þess
fjár, sem hún á engar rjettmætar kröfur
til, og kann heldur ekki með að fara.

Prsm. (Þorsteiim Jónsson): Háttv. 2.
þm. Reykv. (JB) hneykslast á því, að jeg
hafi fallist á þá tillögu háttv. þm. Borgf.
(PO)að undanþiggja kauptún með 1000—
1500 íbúum. Þetta á jeg bágt með að
skilja hjá þessum háttv. þm. Jeg fjeRst á
þessa tillögu háttv. þm. Borgf. til samkomulags, vegna þess að hún er smátt atriði í máli þessu, og því fanst mjer ekki
rjett að standa á móti henni og eiga
það þá á hættu, að málið yrði felt. Þá

sagði hann, að með þessari brtt. væri
meiri liluti landsins undanskilinn skattinum. En því skýtur nokkuð skökku við hjá
háttv. þin., þar sem það eru aðeins ein
2 kauptún, Bolungarvík og Akranes, sem
undan skattinum falla, ef till. verður samþykt. Þess vegna fjellst jeg á þetta, að
jeg taldi skattinn frá þessum stöðum eigi
geta munað miklu, og mjer þótti því
órjett að láta málið stranda á þessu einn.
Um liina brtt. háttv. þm. Borgf. (PO)
hefi jeg engu heitið ; en mentamálanefndin taldi það ekki mundu svara kostnaði
að innheimta minni skatt en sem til fjelli
í 1000 manna þorpum og þar yfir.

Jón Auðunn Jónsson: Það væri ekkert
á móti því að samþykkja þetta frv., ef
bæjar- og sveitarfjelögin þyrftu ekki
skemtanaskattsins við til eigin þarfa.
Allir verða að viðurkenna, aö bæjarog sveitarfjelög þurfa þessara tekna við,
og lög um skemtanaskatt voru búin til
í því skyni að afla þeim tekna. Eigi að
fara að liringla í þeim aftur, þá er Alþingi komið inn á skakka braut. Meðan
sjúkrahús vantar víðast livar, álít jeg að
leikliús verði að bíða. Jeg hefi ekki spurst
fyrir nm þetta hjá bæjarstjórn Isafjarðar, en jeg liygg, að þar muni eiga að nota
skattinn til að styrkja fátækt fólk, sem
þarf spítalavistar með. Jeg trúi því ekki,
að frv. þetta nái samþykki þingsins, og
þó svo færi, mega menn vita, að meiri
kostnaður mun koma til en húsbyggingin.
Erlendis eru þjóðleikhús einn hinn
þyngsti baggi á ríkissjóðunum, og eru
menn víða í vandræðum með að finna
þær miljónir, sem þau þurfa árlega. Mjer
finst eðlilegt, að Borgfirðingar vilji losna
við að greiða þennan skatt, því menn hafa
nú nóg að gera með fje sitt á þessum tímum.
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Það væi'i nærri því óliæfa að kippa
þessum tekjustofni af bæjar- og sveitarfjelögunum á sama tíma og verið er að leita
eftir föstum tekjustofnum til að draga
úr þeim óhemjufjárhagsvandræðum, sem
flest þeirra eiga við að stríða.

Pjetur Ottesen: Það er ekkert undarlegt, þó að Reykvíkingar kveinki sjer við
að missa af þessum tekjum, sem frv. sviftir þá; sjerstaklega þó, þegar tilgangurinn
liefir verið að verja þessu fje til bráðnauðsynlegra mannúðarfyrirtækja, eins og
háttv. 2. þm. Reykv. (JB) hefir þegar
upplýst. Það sýnir og, hversu varhugaverð þessi brevting er í raun og veru,
þegar Reykjavíkurbúar, sem fyrst og
fremst munu njóta þessa leikhúss, eru
þessu frv. mótfallnir. Af þessu getum við
nokkuð sjeð, hvernig á þetta mál muni
verða litið á þeim stöðum úti um land,
sem sviftir væru þessum tekjustofni og
ekki fengju annaö í staðinn en eins og
þar stendur: reykinn af rjettunum.
Þegar nú þess er gætt, live mikill hluti
nianna úr öðrum landshlutum dvelur hjer
um lengri og skemri tíma, og leggur þannig af mörkum mikið fje í skemtanaskatti.
og er það framlag einmitt í rjettu hlutfalli við not og þýðingu þessa þjóðleikhúss
fyrir aöra en Reykjavíkurbúa, þá sjest
það ljóst, hversu á.stæðulaust og órjettmætt
það er að vera að seilast eftir skemtanaskatti þeim, sem til kann að falla á öðrum stöðum.
Háttv. 3. þm. Revkv. (JÞt hefir leiðrjett þann leiða misskilning liáttv. 2. þm.
Reykv. (JB), að samkvæmt frv. ætti þetta
að verða almennur skattur. sein ætti að ná
til allra hreppsfjelaga landsins. Það var
ekki hægt að skilja háttv. 2. þm. Reykv.
(JB) öðruvísi. Mentamálanefndin gekk þó

ekki lengra í sínum tillögum en það, að
skatturinn næði ekki nema til þeirra kauptúna eða kaupstaða, sem hefðu 1000 íbúa.
Þeir, sem hefðu færri íbúa, slyppu við
hann. Með þessu — þó ekki væri lengra
farið — var of langt gengið, eins og jeg
liefi hjer áður fært rök að, og flm. hafa
fallist á og mentamálanefnd sömuleiðis.
Þó að því sje haldið fram, að rjettmætt
sje og í sjálfu sjer eðlilegast aö nota
skemtanaskattinn til eflingar leiklistinni
í landinu, þá getur verið, að þetta sje
rjett, hvað snertir skatt af leiksýningum.
að þá s.je eðlilegra aö verja slíkuin skatti
til þess en venjulegra útgjalda hreppseða bæjarfjelaganna. en þá held jeg því
hiklaust fram. aö skattur, sem fenginn er
af dansskemtunum og öðrum skemtunum
á borð við það, er að minsta kosti ekki
óeðlilegri eöa órjettmætara að nota hann
til almennings þarfa en til dæmis að taka
skatt af hverjum bita og sopa, sem maður
lætur ofan í sig, og efni í hverja spjör
utan á kroppinn á sjer.
Iláttv. frsm. (ÞorstJ) kvaðst vera í
vafa um, hvoit hann ætti að ganga inn
á mína brtt. á þskj 415. En jeg vil benda
á. að sú brtt. stendur í svo nánu sambandi
við hina brtt. við 1. gr.. að það sama
hlýtur að ganga yfir þær báðar.
Og að lokum vil jeg benda á, hversu
ór.jettmæt sú hugsun er. sem fram kom hjá
háttv. þm. Dala. (BJ), að rjettast væri
að láta öll hreppsfjelög, sem hefðu 500
íbúa og fleiri, g.jalda skemtanaskatt til
þjóðleikhússins, og nægir mjer í því
efni að benda til þess, sem jeg hefi áður
um það sagt. Og því ástæðulausara væri
þetta auðvitað, ef það er nú svo, sem
háttv. þm. Dala. (B.J) heldur fram að
hljóti að vera. að Reykjavíkurbær eigi nú
fleiri miljónir króna í sparisjóðsbók.
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Jakob Möller: Áður en til atkvæða
verður gengið, verð jeg að vekja athygli
háttv. þingdm. á því, að mótmæli þau. sem
fram eru komin frá bæjarstjórn, eru ekkert annað en málamyndamótmæli. Hafa þau
komið fram nit á 11. stundu. sökum þess.
að hæjarstjórn hefir fundist, að hún gæti
ekki látið málið fara fram hjá sjer alveg
þegjandi. Ef nokkur alvara fylgdi, hefðu
mótmælin vafalaust komið fyr fram og
þeim verið fylgt fastara. Annars skal jeg
taka það fram viðvíkjandi barnaheimilinu.
aS það getur alls ekki verið rjett lijá hv.
2. þm. Reykv. (JB), að tilgangurinn sje
að nota slíkt liæli bæði sem liæli fyrir
munaðarlaus börn og sem sumarheimili
fyrir börn líeykvíkinga. Það verður eingöngu notað fyrir munaðarlaus börn. En
jeg staðliæfi, að munaðarlausum hörnum
sje betra að fá vist á góðum heimilum
heldur en á slíku liæli. Hefi jeg heldur
ekki lieyrt þess getið, að nokkur vankvæSi sjeu á því aS koma slíkum hörnum fyrir á góðum stöðum, svo þess vegna
er engin ástæða til þess að fara aS koma
upp barnaheimilinu. En yrði því komið
upp, þá geri jeg ráS fyrir því. að sú yrði
reynslan af því. að eftirsókn yrði ekki
mikil eftir því að koma þangað hörnum
til sumardvalar. þó að rúm leyfSi.
Til árjettingar skal jeg enn fremur
vekja eftirtekt á þeim oröum í ræðu hv.
þm. ísaf. (JAJ). að ísafjörSur sje ekki
enn farinn að ráðstafa þessum tekju.m.
heldur gangi þær beint í bæjarsjóð. En
þessi skattur á engan rjett á sjer til þess
að vera almenn tekjulind bæjarsjóðanna.
Á þeim stöðum. þar sem miklar tekjur
eru af skemtunum. svo sem þar. sem kvikmyndahús eru, má ná fullum skatti af
þeim með öðru móti. nefnilega aukaútsvari. Og vil jeg benda háttv. þm. Borgf.
(PO) á það, að venjulega eiga þorpin

sjálf húsin, sem skemtanirnar eru haldnar
í. og geta tekið þetta gjald meö húsaleigunni.
Ætla jeg svo að lokum að minna háttv.
þdm. á. hve góðar undirtektir þetta frv.
fjekk hjer í deildinni í upphafi, og vona
jeg, aö þeir fari ekki að hiegðast því nú.
Og jeg ætla að biðja þá að gera sjer ljóst,
hvaða verk þeir eru að vinna, ef þeir
fella þetta frv. Þeir eru þá að kveða upp
dauðadóm yfir íslenskri leiklist og r
fremja menningarmorð.
ATKVGR.
Bitt. 3S0(aðaltill.)samþ. með 14:10 atkv.
— 3S0 (varatill.) sjálffallin.
— 419 vísað frá af forseta. af þeirri
ástæðu. að hún væri um atriði, er
áður hefði verið felt í deildinni.
— 415 samþ. með 13:10 atkv.
Frv.. svo hreytt, samþ. með 18:6 atkv.,
að viðhöfðu nafnakalli. og sögðu:
/'é: MP. PO. SSt. SvÓ, ÞorlO. ÞorlJ.
ÞorstJ. ÞórJ. BJ BII, EE, GunnS,
IIK. TngB. JakAI. LTI. MG, BSv.
,eú JIK. PÞ. StSt. JAJ. JÞ. MJ.

•TB greiddi ekki atkv.
Þrír þm. (EÞ. JS. ÓP) fjarstaddir.
Frv. afgr. til Ed.

Á 47. fundi í Ed.. þriðjudaginn 24.
anríl. var frv. úthýtt eins og það var
samþ. við 3. umr. í Xd. (A. 432).
Á 48. fundi í Ed.. miðvikudaginn 25.
apríl. var frv. tekið til 1 . u m r .
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. —
Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 8 shlj. atkv.
og til mentamálanefndar með 10 slilj. atkv.

Á 55. fundi í Ed., föstudaginn 4. maí.
var frv. tekið til 2. umr. (A. 432, n.
530).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og sainþ. í e. hlj.

Frsm. (Karl Einarsson): Aldrei þessu
vant hefi jeg skrifað langt nál. og er því
ekki þörf á langri ræöu. Eins og sjest á
upplýsingum í nál., hefir Leikfjelagið átt
við þröngan kost að búa og við margskonar erfiðleika aö stríða frá því það var
stofnað. Leikendur hafa lítiö borið úr býtum og haft mjög vond húsakynni og haft
við ótrúlega örðugleika að búa. Nú hefir
á síðustu árum keyrt úr hófi fram, svo ae
Leikfjelagið er við það að gefast upp. Jeg
ætla ekki að fara mörgum orðum um það.
hvernig Leikfjelaginu hafi tekist að sýna
hjer góða leiklist: það mun ölluni kunnugt. sem lijer eru. Þeir munu allir hafa
átt kost á að njóta ánægju af að liorfa
á sjónleika hjer. en jafnframt fundið tii
óánægju yfir því að sitja í leikhúsinu. En
það er ekki við betra að búast. þar sem
fjárliagurinn er eðlilega mjög þröngur.
þar sem lijer eru komin 2 kvikmyndahús.
sem hafa sýningar á hverju kvöldi og
mikhi betri húsakynni. Og mörgum finst.
að þeir fái þar þægilegri skemtun á einni
klukkustund en þeir fá í leikhúsinu á
þrem stundum í vondri vistarveru En
verulegir smekkmenn í þessum efnum
munu þó fljótlega finna mun á góöri le’klist og því, sem oftast er sýnt í kvikmyndahúsum. Nefndin liefir tekiö fram í
nál., að hún sje óánægð með það, aö frv.

er eigi nógu víðtækt, en hun hefir eigi
treyst sjer til þess að breyta því í hiS
upprunalega horf, sem það var í í Nd., sökum þess, að nefndin var hrædd um að
tefla málinu í hættu með því. En er
Reykjavík hefir fengið leikhús, býst jeg
við því, að þm. veröi svo víðsýnir, aö þeir
láti hina kaupstaöina njóta skemtanaskattsins til þess að byggja leikhús við
þeirra hæfi. Skal jeg svo ekki fjölyrða
frekar um þetta.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
2. —8. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fvrirsögn santþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 56. fundi í Ed., laugardaginn 5. maí,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 432).
Of skamt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. meö 12 shlj. atkv. og afgr.
sem
I ö g f r á Al þ i ng i.
(Sjá A. 569).

33. Sandgræðsla.
Á 24. fundi í Nd.. þriöjudaginn 20.
mars. var útbýtt:
Fntmvarpi ti! laga um sandgrœðslu
(þmfrv., A. 181).
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SandgræðBla.
A 26., 29, og 31. fundi í Nd., dagana
22., 26. og 28. mars, var frv. tekið til 1.
u m r.

óþekt í landbúnaðarnefnd, þegar það kom
þar fyrst fyrir. Enginn nefndarmanna er
vel kunnugur í þeim hjeruðum, sem sandgræðsla er helst stunduð í. Jeg geri ráð
Forseti tók máliö af dagskrá.
fyrir, að svo sje ef til vill ástatt um
fleiri deildarmenn, að þeir sjeu málinu
Á 33. fundi í Nd., miðvikudaginn 4. lítt kunnugir, og vil jeg því fara lauslega
apríl, var frv. enn tekið til 1. u m r.
yfir það, sem skiftir mestu máli í samFrv. of seint fram komið. — Deildin bandi við frv.
levfði með 17:1 atkv., að það mætti taka
Svo sem kunnugt er. liefir sandgræðsla
til meðferðar.
hjer á landi ekki verið revnd að marki
fyr en 15 síðustu árin. Þessi 15 ár hefir
Flm. (Gunnar Sigurðsson) :* Jeg hefi sami maðurinn stýrt þessum tilraunum,
lofað að stofna ekki til neinna umr. um fyrst undir yfirstjórn skógræktarstjó'a.
þetta mál að sinni, og skal jeg efna það. til 1915. og síðan undir stjórn BúnaðarJeg vil aðeins minnast þess með þakklæti. fjelags Islands. Það er einnig kunnugt,
hve vel háttv. deild hefir hingað til tek- að fje hefir verið veitt árlega í fjárlögið í þetta mál. Inn á einstaka drsvtti máls- iiniim ti! þessara fra.mkvæmda. og eftir
ins fer jeg ekki, en skal geta þess, að þeim upplýsingum, sem nefndin hefir all
aðalefni frv. er að gera hægara fyrir að að sjer. hefir fje þessu verið vel varið.
taka fyrir sandgræðslu í stórum stíl. Það Aðalframkvæmdirnar hafa verið í Árneser með þessum hætti, að taka land eign- og Rangárvallasýslum. sjerstaklega víða í
arnám ýmist til að græða það eða stöðva Raugárvallasýslu. og einkum á Skeiðum,
sandfok.
Eyrarbakka og Kahlaðarnesi í Árnessýslu.
Jeg vil svo leyfa mjer að leggja til. að Enn fremur hafa tilraunir verið gerðar
málinu verði vísað til landbúnaðarnefndar. í Norður-ísafjarðarsýslu. nálægt Bolungað lokinni þessari umr.
arvík. Reynslan hefir sýnt. að þessar tilraunir bera víða góðan árangur og gefur
ATKVGR.
von um. að vel sje þess vert að halda tilFrv. vísað til 2. umr. með 19 shlj at- raununum áfram. En sem við má búast.
kv. og til landbúnaðarnefndar með 19 liafa komið fyrir nokkrar hindranir gegn
shlj. atkv.
því. að æskilegum árangri vrði náð og
komið yrði í veg fyrir, að tjón hlytist
af. þar sem sandfok og uppblástur er í
Á 53. fundi í Nd., mánudaginn 30. apríl. byrjun. Þessi vandkvæði eru aðallega fólgvar frv. tekið til 2. u m r. (A. 181, n. in í því, að landeigendur liafa verið tregir á að leggja fram fje til þess að verjast
4601.
voðanum.
Frsm. (Pjetur Þórðarson): Jeg verð
Jeg skal einnig geta þess, að maður sá,
að kannast við, að þetta mál var nokkuð sem um 15 ár hefir stýrt þessu verki, er
maður með sjerþekkingu í þessum efn* pm. (GunnS) hefir ekki yfirlesið ræður iim, Gunnlaugur kennari Kristmundsson
sínar í þessu máli.
í Hafnarfirði. Hann er áhugasamur mjög

1633

Lagafrumvörp samþykt.

1634

Sasdgræðala.

og líklegur til að koma miklu til leiðar
í þessu efni framvegis, svo sem hingað til.
Þá skal jeg snúa mjer að frv. sjálfu.
og má fara fljótt yfir sögu. Það gerir
aðeins fáar breytingar á núgildandi lögum, 2 aðalbreytingar og nokkrar smávægilegar orðabreytingar. Fyrri breytingin er
fólgin í 4. gr. frv., þar sem ákveðið er,
að kostnaður við sandgræðsluframkvæmdir skuli greiddur að helmingi úr ríkissjóði,
en að helmingi af landeiganda, en í lögunum er ákveðið, að níkissjóður greiði %
af þeim kostnaði, sem er umfram það.
sem landeigandi leggur fram. I framkvæmdinni hefir þetta orðið eins og kveðið er á í frv.. og má því segja, að hjer
sje ekki gerð efnisbreyting, heldur sje aðeins orðalaginu breytt í samræmi við það.
sem lögin hafa verið framkvæmd. Því það
er svo í raun og veru, að þetta er ekki
brevting á skipulagi, þótt það sje breyting
á lögunum.
Ilin aðalbreytingin er fólgin í 5. og 6.
gr. Það er ákvæði um það, að heimila
ríkisstjórninni að taka eignarnámi land
manna, ef nauðsyn krefur, til að girða
fyrir uppblástur og sandfok. Er þetta
heimilað er svo stendur á, að hlutaðeigandi landeigendur vilja ekki leggja neitt
af mörkum til að fviirbyggja þessi landspell. Skal stjórninni þá heimilt að taka
landið án vilja þeirra og gera þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar þvkja, á kostnað ríkisins. Ilefir verið skýrt frá því í
nál., hær nauðsyn beri til þessa. og svo
einnig í greinaigerð fyrir frv. Hefi jeg og
aðrir nefndarmenn nýlega átt tal við
mann. sem haft hefir sandgræðslu með
höndum, og kveður hann þessi ákvæði
nauðsynleg í lögunum, til þess að fyrirbyggja, að einstakir menn geti að engu
gert nauðsynlegar jarðabadur og sett slíkAlþt. 1923, B. (35. lö&gjafarþing).

um framkvæmduin stólinn fyrir dyrnar.
Jeg skal t. d. nefna, að í Holtunum er um
eitt slíkt landsvæði að ræða, sem heitir
Kambsheiði. Þeir landeigendur, einn eða
fleiri, sem búa í fjarlægð, hafa lei.
landið og vilja ekki sinna neinum sandfoksvörnum. En hins vegar er nauðsynlegt, vegna annara jarða, að hafast þama
eitthvað að. Sama er að segja um ýmsar
landspildur uppi í Landsveitinni ogvnðar.
Auk þessara breytinga eru svo auðvitað
nokkrar breytingar í sambandi við þær
breytingar á núgildandi lögum, sem þessar aðalbreytingar hafa í för með sjer.
En þær breytingar eru sjálfsagðar, ef
hinar breytingarnar verða samþyktar.
•Teg sje svo ekki ástæðu til að fara fleiri
orðum um þetta. Vænti jeg þess, eftir að
nefndin hefir athugað málið rækilega og
komist að þessari niðurstöðu, að háttv.
deild fallist á frv. og samþykki það með
þeim brevtingum, sem nefndin hefir gert
á því. Þessar smærri breytingar eru svo
lítilvægar, og aðallega orðabrevtingar, að
ekki er nein ástæða til að tala fyrir þeim
sjerstaklega. Það er engin þeirra efnisbreyting. nema ef vera skyldi ein setning í 1. brtt., við 4. gr., þar sem ákveðið
er, að ríkissjóðurinn veiti ekki lán til að
greiða þann kostnað, sem landeigandi á
að leggja fram.
Vil jeg svo eindregið mæla með því. að
málið fái greiða afgreiðslu í háttv. deild,
svo að það megi afgreiðast sem lög frá
þessu þingi.

Gunnar Sigurðsson: Jeg ætla aðeins
að tjá báttv. landbn. þakkir fyrir það,
live vel hún hefir tekið í þetta mál. Jeg
vil einnig taka það fram, að jeg get gengið inn á allar brtt. hennar, sem flestar eru
aðeins orðabreytingar og til bóta. Efnis103
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breytingar eru ekki nema þetta litla atriði, sem háttv. þm. Mýra. (PÞ) gat um.
Jeg skal taka það fram, að þetta frv. er
samið í fjelagi af austanþingmönnunum
og Bfinaðarfjelagi íslands. Hefir forseti
Búnaðarfjelagsins sýnt hinn mesta áhuga
í því, og kann jeg honum þakkir fyrir
Jeg skal taka það fram. að mjer er þetta
ekki einasta áhugamál af þeim praktisku
ástæðum, heldur er mjer það líka beint
tilfinningamál. Hefi jeg nú liorft upp á
svo marga góða landspilduna leggjast í
eyði þarna austur fiá af sandfoki, aS mjer
væri það mjög kært, að jeg þyrfti ekki
oftar að vera sjónarvottur að slíkuni landspellum. Tel jeg jafnvel, að sandgræðsla
þessi eigi að sitja í fyrirrúmi fyrir túnrækt. áveitum og öðrum slíkum jarðræktarfyrirtækjum. Hjer þarf fljótt við að
bregða. því ekki verður lengur að gert. er
jarðvegurinn er allur fokinn burt.
Skal jeg svo e.kki orðlengja þetta meira,
og vona jeg. að þetta 7nál nái skjótri og
góðri afgreiðslu.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Brtt. 460.1 (ný 4. gr.) samþ. með 19:1
atkv.
5. gr. samþ. með 18 shlj atkv.
Brtt. 460.2 samþ. meö 19 shlj. atkv.
6. gr.. svo breytt. samþ. með 17 sldj.
atkv.
7. —10. gr. samþ. með 17 slilj. atk\.
Brtt. 460,3 samþ. án atkvgr.
11. gr., svo breytt. samþ. með 16 slilj.
atkv.
Brtt. 460,4 samþ. án atkvgr.
12. gr., svo breytt. samþ. með 14 shlj.
atkv.
Brtt. 460,5 samþ. með 17 sldj. atkv

13. gr., svo brevtt, samþ. með 17 shlj.
atkv.
14. —16. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

A 55. fundi í Xd., miðvikudaginn 2.
maí, var frv. tekiö til 3. u m r. (A. 497).
Gunnar Sigurðsson: Jeg skal ekki
tefja umr., en við vorum svo óheppnir,
háttv. frsm. landbn. (PÞ) og jeg, þegar
frv. þetta var hjer til 2. umr., að fjárlögin voru undir hamrinum í Ed., svo að
fáir voru viðstaddir hjer í deildinni. Annars get jeg þakkað fyrir, hvað góðar undirtektir málið hefir fengið hjer í háttv.
deild og að það hefir verið hafið yfir
allan flokkadrátt. og er það vel. Aðalatriöið er það. að hjer er um landnám að
ra-ða í víðtækum skilningi; það er bæði
veriö að nema nýtt land og vernda það,
sem fviir er. Og þó ekki sje farið fram
á meira fje til þessara framkvæmda nú á
þessu þingi, þá vænti jeg. að háttv. þm.
verði síðar iirari ó fje. þegar þeir sjá.
hve mikilvægt mál hjer er um að ræða.
ATKVGR.
Frv. samþ. meö 17 slili. atkv. osr afgr. til Ed.

Á 53. fundi í Ed.. s. d , var frv. útbýtt
eins og þaö var samþ. viö 3. umr. í Xd.
(A. 497).
A 55. fundi í Ed.. föstudaginn 4. maí.
var frv. tekið til 1. u m r.
Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til landbúnaðarnefndar með 8 sldj.
atkv.

Á 58. fundi í Bd. miðvikudaginn 9.
maí, var frv. tekið til 2. umr. (A. 497,
n. 599).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. lilj.

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Nál.,
sem fylgir máli þessu, er fáort, eins og
nú er venja, enda fleiri nefndir en fjhn.,
sem þykjast hafa nauman tíma.
Þetta frv. gerir ekki miklar breytingar
á lögunum frá 1914 um sama efni. Aðeins er því bætt við, að hjer eftir á stjórnin, eða Búnaðarfjelagið, að hafa mann í
sinni þjónustu, sem hefir sjerþekkingu
sandgræðslu, og er það auðvitað gott. Þá
ætlast frv. til, að minna verði borgað úr
ríkissjóði til sandgræðslu nú en áður, eða
í stað
kostnaðar. Reyndar hefir það
komið í Ijós undanfarið. að ríkissjóður
hefir sjaldan greitt meira en lielming.
svo að frv. gerir litla raunverulega br;
ingu í þessu efni. Þá eru nokkur ákvæði
um eignarnám á landi til græðslunnar. ,
á þarf að halda, og loks eru sektir fvrii'
brot hækkaðar að mun frá því, sem áður var.
Landbn. telur enga þessara breytinga
varhugaverða, en margar nauðsynlegar. og
leggur því til, að frv. verði samþykt.
ATKVGR.
1. gr. sa.mþ. í e. hlj.
2. —16. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 59. fundi í Ed., föstudaginn 11. maí,
var fiv. tekið til 3. u m r. (A. 497).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr.
sem
1 ö g f r á Al þing i.
(Sjá A. 630).

34. Eftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðum.
Á 53. fundi í Nd., mánudaginn 30.
apríl, var útbýtt:
Frumvarpi til laga um eftirlitsmann
mrð bönJium og sparisjóðum (þmfrv.. A.
481).
Á 54. fundi í Nd., þriðjudaginn 1. maí,
var frv. tekið til 1. umr.
Frv. of seint fram komið og of skamt
liðið frá útbýtingu þess. — Afbrigði leyfð
og samþ. með 20:1 atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. atkv. og til fjárhagsnefndar með 15:1 atkv.

Á 58. fundi í Nd.. laugardaginn 5. maí,
var frv. tekið til 2. u 111 r. (A. 481. n-.
5371.

Frsm. (Jón Auðunn Jónsson):

Frv.

þetta mun komið fram að tilhlutun liæstv.
103*
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stjórnar. Bjóst jeg við, að hæstv stjórn
mundi vera lijer viöstödd til að gera grein
fyrir frv., en hún sjest ekki sem stendur
í deildinni. Læt jeg mjer nægja að vísa til
nál., en vil þó geta þess, að stjómir bankanna munu ekki allskostar ánægðar með
frv. Telja bankastjórnirnar, að ekki sje
þörf á eftirlitsmanni við bankana, þar
sem eru 2 stjórnskipaSir bankastjórar við
annan þeirra en 3 viS hinn. Það mun
heldur ekki venja, að bankaeftirlit nái til
stofnana, sem svo er ástatt um.

Jón Þorláksson: Jeg vil, sem flm. frv.,
gefa þær upplvsingar, aS frv. er flutt
eftir beiðni hæstv. forsrh. (SE), svo að
frv. rnætti koma fvrir í þessari hv. deild.
Gat jeg gert þetta með góSri samvisku,
því jeg álít, að ef nokkurt frekara eftirlit eigi að vera, þá sje best. að því sje
skipað með lögum á þennan hátt. er frV.
fer fram á.
Atvinnumálaráðherra

(KU):

Hæstv.

forsrli. (SE) verður að vera við umr. í
hv. Ed. sem stendur, og getur því ekki
verið hjer viðstaddur. Yil jeg mælast til.
að málinu verði frestað þar til síðar í dag.

Forseti: Samkvæmt ósk hæstv. atvrh.
(KIJ) mun jeg færa til málið á dagskránni og taka það til umr. síðar í dag.
Umr. frestað um stund.

Forsætisráðherra (SE): Jeg þakka hv.
3. þm. Reykv. (JÞ) fyrir að hafa flutt
þetta mál fvrir stjórnina. Jeg vil um
leið taka það fram, að jeg skoða þetta
hvorki sem stuðning nje ekki-stuðning við
stjórnina, að hv. þm. (JÞ) hefir oiðið við
þessumtilinadum hennar. Ástæðan er aðeins
sú, að hann liefir átt samleið viðhanaíþessu

máli. Og óneitanlega gengi það nokkuð
langt, ef andstæðingar stjómarinnar
ættu ekki að mega fylgja fram sínum
eigin áhugamálum, einungis ef svo stæði
á, að stjórnin fylgdi þeim. Jeg er sömuleiðis þakklátur háttv. fjárhagsnefnd fyrir það, hvemig hún hefir tekið í málið,
og skal jeg taka það fram, að jeg felst
á allar brtt. hennar. Þó þykir mjer launin helst til lág.
1 tilefni af ýmsum getgátum um, að
ákveðnum manni hafi verið ætlað þetta
starf, lýsi jeg því nú yfir, að jeg hefi
ekki haft neinn sjerstakan mann í huga,
enda heyrir sú veiting undir atvrh., en
ekki mig. Endurtek jeg svo af nýju
þakklæti mitt til háttv. flm. (JÞ) og
fjárhagsnefndar.
Eiríkur Einarsson: Jeg skal greiða atkvæði með þessu frv. til 3. umr., en með
þeirri athugsemd. að jeg áskil mjer rjett
til þess að koma fram með brtt. við þá
umræðu.
Stefán Stefánsson: Af hinu innilega
þakklæti hæstv. forsrh. (SE) til háttv.
flm. og fjárhagsnefndar finst mjer mega
ráða það, að honum sje þetta mikið
áhugamál. En hvernig stendur á því, að
honum er þetta svo mikið áhugamál? Því
verður Iíklega dálítið örðugt að svara.
Jeg veit. satt að seg.ja ekki til þess, að
sparisjóðirnir liafi nú neina sjerstaklega
vaxandi þörf á endurskoðun. En væri svo,
þá býst jeg við. að hæstv. stjórn væri í
lófa lagið að sjá um, að endurskoðunin,
sem nú er, yrði þá gerð enn tryggilegri.
Að vísu mun hæstv. stjórn ekki hafa
beint eftirlit með sparisjóðum úti um
land, en á hverjum stað eru valdir þeir
færustu nienn til þeirra hluta, sem kostur er og sem undantekningarlítið hefir
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reynst óhætt að reiða sig á. Eða hvaða
sparisjóðir eru í verulegri óreiðu? Aðeins
mun eitthvað í þá átt hafa hevrst um
einn einasta sparisjóð. En ef þess eina
sparisjóðs vegna á að stofna embætti upp
á 12 þúsund króna föst laun, auk dýrtíðaruppbótar, væntanlegs skrifstofufjár og svo ferðakostnaðar, embætti. sem
að líkindum myndi kosta landið árlega
40—50 þúsund kr., þá verður naumast
annað sagt en aö það verði ærið dýr sparisjóður fyrir alla heildina. Maður skyldi
þó ætla, að hæstv. stjórn hafi nú samið
þá reglugerð um endurskoðun sparisjóða,
sem gert er ráð fvrir í gildandi lögum
frá 1915. En mjer er ekki kunnugt um,
að þessi reglugerð sje komin út; í það
minsta hefir hún ekki verið send öllum
sparisjóðum; það eitt er víst. Og hafi
nú hæstv. stjórn vanrækt að framfylgja
þessu sjálfsagða ákvæði í sparisjóðslögunum, þá fer hann að verða dálítið einkennilegur þessi áhugi hennar á því að
stofna þetta dýra embætti í því skyni að
sjá sparisjóðunum borgið. Nu er því svo
varið, að hagstofan hefir sent út til allra
sparisjóða á landinu leiðbeiningar eða
eyðublöð fyrir reikningum þeirra, sem
er mjög glögt og gott að fara eftir og
ljettir mjög endurskoðunarstarfið. En nú
vil jeg spyrja, hvað býst hæstv. stjórn
við, að hann dvelji lengi á hverjum stað
við endurskoðunina þessi nýi eftirlitsmaður? Þar sem nú allir þessir sparisjóðir eru aðeins lánsstofnanir, sje jeg
ekki, að sje mikil þörf þessa „kritiska“
endurskoðara eða að hann geti gert neitt
sjerstakt gagn. Álít jeg þá endurskoðun,
sem til þessa tíma hefir átt sjer stað,
fullsæmilega. Ef sparisjóðimir hefðu
„spekúlerað" með fje sitt, væri nokkuð
öðru máli að gegna; þá væri sennilega
ástæöa til að skipa þennan eftirlitsmann.

til þess að koma í veg fyrir viðsjála eða
varhugaverða meðferð á því fje, sem
sparisjóðunum er trúað fyrir. En þetta
veit jeg alls ekki til, að eigi sjer stað,
og þar af leiðir, að jeg sje enga nauðsvn á þessu afardýra embætti. Þess vegna
álít jeg. að ef aðeins er um venjulega
töluendurskoðun að ræða, þá sje hún
nægilega trygg í liöndum þeirra, sem nú
hafa hana og eru nákunnugir öllu því,
er að tryggilegri endurskoðun lýtur. Eða
hver vill trúa því, að ókunnur maður af
öðru landshorni sje betur fær um að
kynna sjer tryggingar sjóðanna en innanhjeraðsmenn, sem jafnan eru til þess
valdir og kynna sjer að sjálfsögðu einmitt þetta atriði vendilega ? Jeg hefi í
það minsta enga trú á því.

Forsætisráðherra (SE): Á fyrri þingum hafa komið fram tillögur um aukið
eftirlit með sparisjóðum, en náði þá ekki
fram að ganga. Þá mun þetta hafa átt
að vera aukastarf, og átti aðeins að
launa það lítið. En nú eru bankarnir
teknir með og einum manni ætlað að
hafa þetta að lífsstarfi.
Iláttv. 1. þm. Eyf. (StSt) álítur endurskoðun þá, sem nú á sjer stað við banka
og sparisjóði, nægilega. Af stjórnarinnar
hál'fu er nú sama sem ekkert eftirlit með
sparisjóðum, og á bönkunum fer aðeins
fram töluendurskoðun. Sú endurskoðun,
sem hjer er gert ráð fyrir, er „kritisk"
endurskoðun. Háttv. þm. gerir lítið úr
þekkingu þessa manns á efnahag manna
víðs vegar um land. Jeg geri nú ráð fyrir, að þar sem maður á að gera þetta að
lífsstarfi, þá muni hann brátt kynnast
efnahag manna; en í byrjun verður hann
auðvitað að njóta aðstoðar kunnugra og
áreiðanlegra manna á hverjum stað.
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•Teg gei i ráð fyrir. að eftirlitsinaðurinn
rnuni snúa sjer fvrst þangað, sem hann
telur. eftir upplýsingum. sem kynnu að
liggja fyrir, að eftirlitsius sje mest þörf.
Og þegar hann einu sinni er búinn að
endurskoða alla sparisjóði á landinu.
þá á hann sjálfsagt ljett með að gera
sjer ljóst. hvernig framvegis muni best
að haga eftirlitinu. Annars minni jeg á.
að í reglugerð á að ákveða nánar starfsvið eftirlitsmannsins.

Sveinn Ólafsson:* Jeg stend upp aðallega til þess að leita mjer upplýsinga,
annaðhvort hjá háttv. flm. þessa frv.,
eða þá hjá hæstv. stjórn, um ýms atriði
þessa máls. sem mjer eru næsta ól.jós.
Jeg er helst á þeirri skoðun. að ef það
verður úr ráðið að skipa þennan eftirlitsmann, þá þurfi að breyta í einhverju
því eftirliti. sem nú er með bönkum og
sparisjóðum. Hvaða aðstöðu á þessi
bankaeftirlit.smaður t. d. að hafa gagnvart bankaráði Islandsbanka ? Á hann að
vera undirmaður þess, aðstoðar- eða
kannske yfirmaður bankaráðsins? Og
hvernig verður afstaða hans gagnvart
Landsbankanum? Á hann að verða vikadrengur Landsbankast jóranna ? Alt þetta
er á huldu í frv.. því hvergi er á þetta
drepið. Þá mætti og spyrja. hvaða hæfileika þessi maður ætti að hafa til þess
að verða kjörinn til stöðunnar. Á hann
að vera lögfræðingur, guðfræðingur
skraddari eða skóari? Þannig mætti
halda áfram að spyrja um margt, því að
alt er þetta á huldu í frv., og mundi því
verða langur upp, ef öllu slíku ætti að
svara strax. Xei. jeg álít frv. þetta alls
ekki þann veg vaxið, aö það sje hæft til
þess að verða að lögum, að þessu sinni
* pm. (SvO) liefir ekki yfirlesið ræðuna.

að minsta kosti. Til þess vantar það allan nauðsynlegan undirbúning. ASalkjarni
þessa frv. virðist vera aö ákveða laun
þessa eftirlitsmanns, sem enginn þekkir
eða veit. hvað hann eiginlega á að gera
Iláttv. 1. þm. Eyf. (StSt) tók það
rjettilega fram. að eftirlitið væri best
komið hjá þeiin enduiskoðendiun, sem nú
eru, og um sparisjóðina er það að segja
svona yfir höfuð, að þar er hægur nærri
samkvæmt núgildandi lögum að láta rannsaka þá. ef þörf þykir vera til þess. en
þessi nýi eftirlitsmaður er bæði alt of
dýr. og auk þess. eins og nú hefir verið
sýnt fram á. allsendis óþarfur.
Jeg stóð nú upp til þess að óska þessara upplýsinga, sem jeg því vænti. að
verði á reiðuni höndum og sem ljósastar,
enda þótt j< g vart geti vænst þess. að þær
verði þannig. að jeg sjái mjer fært að
snúast í lið með þessu frv. að svo komnu
máli.

Forsætisráðherra (SE): Mjer virðist
ádrepa háttv. 1. þm. S.-M. (SvO) koma úr
hörðustu átt. Jeg hefi skilið hann svo, að
hann legði mikla áherslu á að hafa sem
besta vitneskju um hag peningastofnananna í landinu. sbr. áhuga hans á að fá
Islandsbanka rannsakaðan Sú rannsókn,
sem átti að framkvannast af þingnefnd á
15 dögum, gat auðvitað ekki komið að
neinu gagni. En þar sem nú stjómin kemur með frv.. sem tryggir ítarlega rannsókn bæði á bönkum og sparisjóðum í
landinu. þá. bjóst jeg við, að því mundi
tekið fegins hendi og háttv. þm. mundi
hlaða hróðri á stjórnina. En því er nú
ekki að fagna; þvert á móti kemur háttv.
1. þm. S.-M. (SvO) með fvrirspurnir, sem
anda mjög kalt á móti frv.. eins og þær
t. d.. hvort þessi maður eigi að vera
skraddari eða skóari, guðfræðingur eða
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eittlivað annað. Háttv. þm. mun nú ekki
ókunnugt um, að samskonar eftirlit er
víða annarsstaðar, og að heldur er seilst
til þeirra manna, sem kunna að bera
skynbragð á bankamál, heldur en annara, sem liafa nijög annarleg störf með
höndum. Annars má vel vera, að til væru
skraddarar eða skóarar, sem gætu annað
þessu starfi.
Jeg get ekki ímyndað mjer, að bankaniir amist við þessum eftirlitsmanni. Að
minsta kosti hefir stjórn íslandsbanka
tjáð mjer, að hún va?ri honum mjög meðmælt, sem eðlilegt er. því þegar tortrygnisöldur rísa gegn bankanum. þá er gott að
þær geti brotnað á þekkingu þessa sjerfróða eftirlitsmanns, sem á að skipa með
þessum lögum.
Ekki þarf annað en að líta á sparisjóðslögin til þess að reka augun í það.
að sama sem ekkert eftirlit er með þeim
af hálfu hins opinbera. íhlutunin byrjar
þá fyrst, þegar þeir eru komnir svo á
knje, að þeir þarfnast lijálpar. En með
því eftirliti. sem hjer er á ferðinni. er
meiningin að byrgja brunninn áður en
barnið er fallið í hann, koma með rækilegu eftirliti í veg fyrir, að sparisjóðurinn
komist á knje.
Með þessu frv. sýnir stjórnin ljóslega,
að hún vill hafa eftirlit, sem öruggast eftirlit með bönkum og sparisjóðum, en eftirlit, sem ekki spillir lánstraustinu, en er
sem liður í þeim sjálfsögðu örvggisráðstöfunnm, sem hvggnir menn og gætnir
vilja alstaðar hafa um þessar stofnanir,

Jón Baldvinsson: Jeg vildi skjóta því
til hæstv. stjómar og fjárliagsnefndar,
hvort margumrædd skýrsla frá bönkununi
sje komin í hennar hendur. (JÍG: Hún er
komin fyrir nokkru síðan). Hæstv. forsrh.
(SE) getur ekkert hrakið af því, sem

sagt liefir verið um eftirlit með bönkunum, og er það vitaulegt, að bankaráðið
á að bafa hönd í bagga með rekstri þeirra.
Jeg á heldur ekki gott með að skilja. að
rannsókn þingnefndar á hag bankans geti
orðið til þess að veikja álit hans. ef alt
er með feldu. Ileld jeg og. að þessi fyrirliugaði bankaeftirlitsmaður yrði litlu betri
en þingnefnd, síst ef henni væri ætlaður
nægur tími til starfa. Sýnist mjer það
sitja illa á þessu sparnaðarþingi, sem nú
situr á rökstólum, að fara nú að stofna
nýtt og hálaunað embætti, sem vafasamt
er mjög um. liversu sje nauðsynlegt.
(Forsrh. SE: Þetta eru alls ekki há laun).
Jæja. það má vel vera, að þau sjeu ekki úr
hófi fram. en liá eru þau samt, miðuð við
kaup annara. En jeg tel þetta brot á
stefnu þingsins, og þetta ekki svo mikils
varðandi. að eigi mætti bíða til næsta
þings. Enda tel jeg ýmsa þá annmarka á
þessu frv„ að eigi sje fært að samþykkja
það nú.

Lárus Helgason: Þegar jeg las þetta
frv., bjóst jeg við, að flestir gætu orðið
með því, sjerstaklega af því að eftirlitið
með bönkunum er talið að vera ófullnægjandi — í það minsta af nokkrum hluta
landsmanna. Þá er eigi síður þörf á. að
eftirlit með sparisjóðunum í landinu yrði
betra lijer eftir en hingað til. Betra skipulag ætti að komast á starfsemi bankanna
og sparisjóðanna, og meira samræmi, og
kæmi auk þess í veg fyrir mikið af þeirri
tortrygni, sem liingað til hefir ríkt í garð
peningastofnana landsins. Mjer finst þó
einstaka atriði atliugavert viðvíkjandi
kostnaðinum við þetta eftirlit, en því ætti
að vera auðvelt að breyta í frv. Jeg álít
t. d. ekki rjett. að sparisjóðirnir taki á
sig allan ferðakostnað eftirlitsmannsins.
Bankarnir ættu að bera hann líka. En þó
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tel jeg þetta frv. svo nauSsynlegt, að jeg
tel sjálfsagt, að það nái nú að verða að
lögum, og greiði því með ánægju mitt
atkvæði.

Sveinn Ólafsson:* -Jeg hefi nú að vissu
leyti fengið svör við spurningum mínum,
en óbeint, enda bjóst jeg ekki við, að þau
yrðu ítarleg. Hæstv. forsrli. (SE) sagði,
að jeg hefði fremur ástæðu til að þakka
stjórninni en vanþakka það, að hún hefir
látið þetta frv. koma fram. En það er
misskilningui. að jeg hafi vanþakkað
stjórninni; jeg hefi hvorugt gert, en jeg
benti á það, að mjer fanst undirbúningur
málsins harla lítill og ekki heldur koma
skýrt fram, í hverju starf þessa eftirlitsmanns ætti að vera fólgið. Hann segir, að
þessi ummæli mín komi úr hörðustu átt,
þar sem jeg hafi óskað eftir rannsókn á
Islandsbanka. En það er alt annað, hvort
þessi stof'nun er athuguð af nefnd eða einum manni er ætlað að hafa alla umsjón
með bönkum og sparisjóðum um alt land.
Vitaskuld gæti sá maður orðið svo vel
valinn. að allir geti borið traust til hans.
En það, sem gerir mig mvrkfælinn við
þetta, er að mjer finst tryggingin með
þessu ekki vera eins góð og með bankaráði
Þá sagði hæstv. forsrh. (SE), að eftirlit
endurskoðenda Landsbankans og bankaráðsmanna Islandsbanka væri aðeins töluendurskoðun. Jeg hef: satt að segja litið
töluvert öðruvísi á og hefi haldið fram sð
þessu, að eftirlit bankaráðsmanna íslandsbanka væri alt annað og meira. Að öðru
levti vil jeg ekki leggja neitt kapp á að
fella þetta frv.

Jakob Möller: Jeg vil aðeins leiðrjetta
misskilning á störfum bankaráðs Islands*) pm. (SvÓ) hefir ekki yfirlesið ræðuna.

banka. Það er ekki skipað sem eftirlit eða
,.revision“, heldur er það í venjulegum
skilningi æðsta stjórn bankans. Starfþessa
eítirlitsmanns myndi því verða að hafa
eftirlit með störfum bankaráðsins. Annars
hefi jeg skilið frv. svo, að ineð því væri
verið að efna loforð, sem stjómin hefði
gefið um eftirlit með bönkununi. Jeg vil
ekki leggjast á móti því, að þetta loforð
verði efnt, en læt mig það að öðru leyti litlu
skifta. Þetta ætti raunar að vera óþarft,
þar sem bankastjórar eru nú stjórnskipaðir í báðum bönkunum; en sparisjóðirnir eru á hinn bóginn eftirlitslausir, og
getur vel verið, að eitthvað sje athugavert við fleiri af þeim en t. d. Eyrarbakkasparisjóðinn.

Frsm. (Jón Auðunn Jónsson): Það var
aðeins viðvíkjandi fvrirspurn hv. 2. þm.
Reykv. (JB) um trygginguna fyrir enska
láninu. Jeg skal upplýsa það, að skýrslur
yfir veðið, sem bankinn hefir sett ríkinu,
eru komnar frá Ed. fyrir tveim dögum,
en nefndinni hefir enn ekki unnist tími
til þess að vinna úr þeim, en það verður
væntanlega gert á morgun. (JB'. Verða
skýrslurnar ekki birtar?). Skýrslumar
verða ekki birtar. Það er ekki leyfilegt,
nema með leyfi skuldunauta bankans.
Iláttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) sagði, að
minna væri að byggja á eftirliti eins
manns en fleiri; en svo er einmitt ekki í
þessu tilfelli. Að minsta kosti varð önnur raunin á um þetta í Danmörku í sumar. Þar reyndist það svo, að meíra var að
byggja á skýrslu bankaeftirlitsmannsins
en bankastjórnar Þjóðbankans. Enda er
þetta skiljanlegt, því sá maður, sem hefir
eftirlit með fleiri stofnunum, fær með
því víðtækari reynslu og þekkingu á starfi
bankanna yfirleitt. En eftirlit þessa manns.
sem frv. gerir ráð fyrir, á að vera í því
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fólgið að rannsaka raunhæfilega peningastofnanirnar, og ekki hlaupa til stjórnarinnar ineð alt það, seni liann fær vitneskju
nm, nema sjerstaklega sje ástæða til þess
að grípa inn í starf einhverra þessara
stofnana.

Stefán Stefánsson: Hæstv. forsætisráðherra (SE) talaði um það, aö endurskoöun þessa eftirlitsmanns ætti að vera
,,kritisk“ endurskoöun. En ef alókunnur
maður á að hafa slíka „kritiska“ endurskoðun með höndum á sparisjóSum úti
um land, þá kemur mjer það líkt fvrir
sjónir og um bankarannsóknina á dögununi, að það gæti ekki orðiS að miklu
gagni, og langt frá því, að þaS geti orSið
eins þýðingarmikið eins og þegar þaulkunnugir menn heima í sveitunum, þar
sem sparisjóSirnir eru. hafa eftirlitið á
hendi.
Þá sagði hæstv. forsætisráðherra, að við
vissum ekkert um sparisjóðina. En hvers
vegna þarf að koma nú meS þessa yfirskoðun á þeim, ef ekkert er við þá að
athuga? Og hverjum ætti að vera annara um, aö sparisjóöirnir væru í lagi, en
stjórnum þeirra og ábyrgðarmönnum ? Á
hverjum sparisjóðsfundi, þar sem jeg
þekki til, eru lagðar fram skýrslur uni
allar lántökur og tryggingar fyrir þeim,
og er farið yfir þær af öllum ábyrgðarmönnum, og jafnvel að endurskoðendunum viðlátnum. Og sje þeirri venju fylgt.
þá hefir þessi maður nauðalitla þýSingu,
að því er mjer skilst. Og enn minna verður að bvggja á eftirliti hans, ef rannsóknin á hverjum sparisjóði á ekki að taka
nema einn eSa tvo daga, eins og hæstv.
forsrh. (SE) virtist gera ráS fyrir. Jeg
er hræddur um, að hann yrði þá að sjá
inargt meS annara augum. En ef fyrirAlþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

byggja ætti alla hugsanlega tortrygni, þá
hygg jeg, að inundi þurfa nokkra nýja
embættismenn á voru landi. Og ekki fæ
jeg skilið, að það geti breytt nokkuð áliti
manna í sveitunum, þó þessi inaður líti
þangað öðruhverju.
Loks vil jeg spyrja liæstv. stjórn að því,
livort fyrirmælum laga frá 1915, um sparisjóði, hafi verið fylgt, og þá sjerstaklega
ákvæöum 19. gr. og sektarákvæöum laganna.

Forsætisráðherra (SE): Það er misskilningur hjá háttv. 1. þm. Eyf. (StSt),
að jeg ætlist til, að eftirlitið meö hverjum sparisjóði fari fram á einum degi.
Ilitt sagði jeg, að þegar þessi rnaSur væri
kominn vel inn í sitt starf og kunnug
orðinn víðs vegar á landinu, þá þyrfti
það ekki að taka langan tíma. Hins ósk jeg auðvitað, að sparisjóðirnir reyni: í
vera í sem bestu lagi. En þaS er mikiS fje,
sem landsmenn eiga í þeim, og því áríðandi. að stjórn þeirra fari ekki í ólestri.
Það má vel vera, að engin þörf sje á
auknu eftirliti í Eyjafirði. AuSvitað þekki
jeg aðeins örfáa sparisjóði á landinu <
get ekkert sagt af eigin reynd um þá.
Ilvað viðvíkur því, hvort reglunum um
sparisjóði frá 1915 liafi verið fylgt, þá
skal jeg viðurkenna, að mjer er ókunnugt
um það, enda heyrir þaS mál ekki undir
mitt embætti. En steinhissa er jeg á því,
eftir allar þær umræSur, sean orSið hafa
lijer á þinginu, að nú, þegar fara á að
setja peningastofnanir landsins undir verulegt (effektivt) eftirlit, þá skuli rísa upp
stormur á móti því.
Jón Baldvinsson: Jeg geri ráð fyrir,
að traust stjómarinnar sje svo mikiS, að
frv. þetta nái fram að ganga. En þá
104
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langar mig til að spyrja: Á Landsbankinn að vera liáður samskonar eftirliti’
Jeg veit ekki. hvernig þessu er háttað
annarsstaðar, en eðlilegt þætti mjer. að
þjóðbankinn væri ekki settur á borð við
stofnanir einstakra manna.
Annað. sem jeg vilcli fá vitneskju um,
er það, bvort fulltrygt sje, að slíkur maður sem þessi fái aðgang aö öllum skjölum
og skilríkjum þeirra banka, sem hann á að
rannsaka. Það gæti átt sjer stað. að einhver stofnunin neitaði slíku. og er þá
tryggara, að um þetta sje ákvæði í sjálfuni lögunum.
Porsætisráðherra (SE): Það stendur
beint í frv., að samskonar eftirlit sje
einnig með Landsbankanum. Jeg veit ekki,
hvort jeg hefi skilið liv. 2. þm. Reykv.
(JB) rjett, en brosleg viðkvæmni fyrir
hönd þess banka finst mjer það vera, ef
hann niá ekki vera háður slíku eftirliti.
Enda býst jeg við, að stjórn bankans
myndi mjög vel sætta sig við það. Ástæðulaust væri að skoða það nióðgun við
Landsbankann, þó eftirliti með lionum
væri hagað á líkan hátt og með íslandsbanka.

ATKVGR
Brtt. 537,1 (ný 1. gr.) samþ. með 16 shlj.
atkv.
— 537,2 samþ. með 14 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 13: 2 atkv.
Brtt. 537,3 (ný grein, verður 3. gr.)
samþ. með 13:2 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 16: 7 atkv.,
að viðliöfðu nafnakalli, og sögðu
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Fimm þm. ÍÞorlG, JS. MP. ÓP, SSt)
fjarstaddir.

Á 59. fundi í Xd.. mánudaginn 7. maí.
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 575, 584).
Afbrigði um brtt. 584, sem of seint var
útbýtt, leyfð og samþ. í e. hlj.
Eiríkur Einarsson: Jeg liefi brtt. á
þskj. 584, og vil þess vegna segja nokkur orð. Jeg ei sömu skoðunar og forgóngumenn þessa frv. að ástæða sje til
að hafa eitthvert eftirlit með bönkum og
sparisjóðum, umfram það, sem nú á sjer
stað. Geri jeg ráð fyrir, að frv. sje til
orðið vegna þessarar eftirlitsþarfar. En
jeg get ekki fallist á, hvernig þessu á að
koma fyrir eftir frv., og hefi jeg því borið fram brtt.
Að skipa einn allsherjareftirlitsmann
með bönkum og sparisjóðum í landinu er
ekki lieppileg aðferð. Jeg hygg, að þetta
eftirlit væri betur trygt með því að semja
heimildarlög, þar sem ríkisstjórninni sj ?
heimilað að láta framkvæma nauðsynlegt
eftirlit, þegar henni sýnist ástæða til, og
á þann hátt, sem hún telur best henta í
hvert sinn. Jeg get hugsað mjer, að eftirlitið verði veikt í höndum þessa eina allsherjareftirlitsmanns. Það þarf að vanda
betur til þessa starfs en svo, ef almenningur á að geta treyst því. Þó að stjórnarvöldin velji manninn forsvaranlega vel,
þá er ekki hægt að gera slíkar kröfur til
eins manns, að starf hans geti komið að
tilætluðum notum ■ það gæti ekki orðið að
sama skapi nákvæmt, sem það yrði víðtækt og yfirgripsmikið.
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Peningamálin eru viðkvæm málefni (
vekja oft tortrygni; og tortrygnin getur
gert starf þessa yfirskoöunarembættismanns verra en ekki neitt. þó hann væri
mjiig vel valinn. Ef landsstjórnin sjálf.
sem hefir yfirumsjón með peningamálunum og bönkunum, telur þörf á að endurskoða og athuga bankana. þá liefir hún
þau mál í eigin hönduin og rná ekki aðeins, heldur á að rannsaka bankana sjálf.
Eins og mönnum er kunnugt, þá er mörgum sparisjóðum þannig stjórnað, að ekkert er við þá að athuga. En því miður eru
til sparisjóðir, sem brýn ástæða er til að
endurskoöa, og hefir áður veriS nefnt
dæmi þess úr mínu kjördæmi. Það er
sparisjóður Arnessýslu á Eyrarbakka.
Yæri nú kominn ákveðinn yfirskoðunarmaður, sem þekti lítið til staðhátta og
fjárhags manna í Arnessýslu, og væri t.
d. Xorðlendingur. þá ætti hann mjög erfitt með að framkvæma eftirlit meö sparis. jóönum þar eins vel og kunnugur maður
gæti gert. Að mínu viti væri heppilegra að
heimila stjórninni gaumgæfilega rannsókn,
er hún láti framkvæma á sparisjóðum.
er ástæSa þykir til, á sem tryggilegastan
hátt í hvert sinn. Þar hefir einmitt kunnugleiki á hverjum sparisjóði um sig mikið að segja, og eins og jeg nefndi til dæmis. að Xorðlendingur, ókunnugur öllu
hjer syðra, væri látinn rannsaka Eyrarbakkasjóðinn, gæti samskonar annmarki
dregið úr gildi rannsóknar á sparisjóSum
t. d. á Húsavík eða Sauðárkróki, ef þessi
eftirlitsmaður yrSi Sunnlendingur, ókunnur öllu þar nyröra. Xei. það þarf að
framkvæma sparisjóSaeftirlitið af manni
eða mönnum. sem eru vel kunnugir í því
hjeraði, sem rannsókn er framkvæmd í.
sínum í hvert skiftið, eftir því er tryggilegast þykir. ef slíkt á að koma að veru-

legum notum og vera meira en embættistildur.
Stjórnmálin eru svo mjög á hverfanda
liveli, að þó aS sú stjórn, sem nú er við
völd. skipi, ef til vill, góðan mann í þetta
starf, þá getur næstkomandi stjórn litið
ööruvísi á manninn og starfið, enda þótt
samviskusamlega væri að farið í öllum
atriöum.
Eins og brtt. ber með sjer, þá eiga stofnanirnar sjálfar að greiða kostnaðinn við
eftirlitiö. í hvert sinn sem það fer fram.
Um bankana er það að segja, að jafneölilegt og sjálfsagt sem það er, að nákvæmt
og víðtækt eftirlit sje haft með allri
stjórn þeiria og framkvæmdum, eins sjálfsagt er það, svo sem jeg drap fyr á, að
það sje sjálf landsstjórnin, sem framkvæmir eftirlitíð, hvort heldur bankarnir
eru 2 eða fleiri. Það er ekki það langt
milli bankanna og stjórnarráðsins, að þetta
ætti aS vera vandkvæöum bundið. Eða
hvað er til fyrirstööu. að stjómin framkvæmi þetta sjálf og milliliðalaust ? Reynslan hefii' sýnt. að því fleiri, sem blandast
inn í slíkt mál, því vitlausara verður það.
Það var felt hjer í háttv. deild frv. um
að fækka ráðherrum, svo að búast má við
að þeir verði 3 áfram fvrst um sinn, og
ætti þá ekki að vera þörf á því að vera
að ljetta af þeim störfum, sem jafnsjálfsögð eru sem þessi, eftirlit með peningastofnunum í landinu, störfum, sem þeim
eru tvímælalaust ætluð. Eins ætti þaö að
vera með sparisjóðina, að ekki sje stofnað
neitt nýtt embætti til þess að framkvæma
eftirlitið með þeim, heldur á að nefna til
þess menn í hvert skifti, sem þörf krefir.
Þá var annað atriði, sem vakti fyrir
mjer, og það var kostnaðarhliö málsins.
Ef brtt. mínar yrSu samþyktar. væri það
mikill beinn sparnaSui' fvrir ríkissjóð.
104*
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Með frv. er gert ráð fyrir nýju, hátt
launuðu enibætti, og enda þótt sá kostnaður endurgreiðist af þeim stofnunum, sem
eftirlitið er haft með, þá ber alveg að
sama brunni ineð það, því fje banka og
sparisjóða er líka fje landsmanna, og
livort tekið er úr liægri eða vinstri vasanum, kemur í sama stað niður. Jeg geri
ráð fyrir því, að enda þótt til og- frá sje
nú pottur brotinn, þá þurfi þó ekki aö
rannsaka svo mikið árlega, að kostnaður
inyndi nema þessu báa árskaupi, og svo
er sjálf landsstjórnin hjer í Reykjavík og
hefir eftirlit með bönkunum. Þó ekki væri
nema þessi fjársparnaður, þá álít jeg það
verulega ástæðu til þess að hallast að
brtt. minni nú á þessum tímum, er menn
vilja stuðla sem mest að því að fækka embættum, hvað þá að fjölga þeim ekki.
Jeg skal ekkert um það fullyrða, bvort
stjórnin getur nú, samkvæmt ákvæðum
sparisjóðslaganna 1915, látið framkvæma
svo ítarlega rannsókn á sparisjóðum. sem
þörf kann að krefja. Ákvæði þeirra laga
eru að minsta kosti ekki ótvíræð í þeim
efnum. Mjer er líka kunnugt um, að þegar erfiðleikarnir komu fyrir sparisjóð
Árnessýslu, þá var leitað aðstoðar hæstv.
stjórnar, en þar sem hún hefir enn þá
ekkert gert til að rannsaka sparisjóðinn
eða bæta úr vandræðum hans, þá geri
jeg ráð fyrir því, að þessi frestun, sem
orðið hefir, sje með fram af því að stjórnin telji sjer ekki heimilt að láta fara fram
rannsókn samkvæmt gildandi lögum, og
væri því ákveðnari heimild síst úr vegi.

Forsæti^ráðherra (SE): Þessar brtt.
háttv. 1. þm. Árn. (EE) eru í raun og
veru alveg nýtt frv., og er þar skemst frá
að segja, að jeg ræð háttv. deild eindregið
til að greiða atkv. gegn þessum brevtingum. Það er nú ákveðin heimild í lögum

fyrir stjórnina til að rannsaka liag Landsbankans, og í reglugerð Islandsbanka er
einnig heimild til liins sama að því er
þann banka snertir. Þetta ákvæði í brtt.
liáttv. 1. þin. Árn. (EE) er því óþarft.
Þessi háttv. þm. drap á tvö atriði aðallega
gegn frumvarpinu í þeirri mynd, sem það
er nú: Fyrst og fremst, að það væri erfitt
fyrir einn eftirlitsmann að rannsaka hag
allra banka og sparisjóða landsins, og í
öðru lagi væri svo mikill kostnaður því
samfara, ef stofnað yrði þetta embætti.
Það skal játað, að fyrst í stað yrði þetta
starf erfitt, en þar sem ætlast er til, a?
sá maður, sem þetta verk hefir á hendi,
geri það að lífsstarfi sínu, þá mundi hana
brátt fá svo mikla þekkingu og komast
svo inn í allan hag þessara stofnana, að
verkið vrði honum fljótt auðveldara.
Heimildin fyrir stjórnina til þess að
athuga bankana stendur auðvitað óbreytt,
þó þetta frv. yrði samþ., en það liggur
í hlutarins eðli, að tryggingin fyrir ítarlegri rannsókn er meiri, þegar maður er
látinn gera hana, sem hefir ríkulegt tækifæri til þess að afla sjer allra upplýsinga
um fjárliag viðskiftamanna stofnananna
og þekkir, hvað hver viðskiftamaður í
einni stofnuninni er einnig bundinn í hinum. Og að því er sparisjóðina snertir, þá
mundi stjórnin fyrst eftir núgildandi lögum geta látið rannsaka þá, þegar þeir eru
komnir á knje, en það er betra að taka
fyrir meinsemdina strax í byrjun heldur
en að fá skurðlækni, þótt góður sje, þegar
hún er orðin lítt læknandi.
Háttv. þm. (EE) kom inn á það, að
stjórnin yrði máske óánægð með þennan
mann. Já, en það getur gilt um alla embættismenn. Stjórninni getur mishepnast
skipun mannsins eins og hverjar aðrar
embættaskipanir geta mishepnast, en það
er vonandi, að til þess komi ekki.
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Þá er hitt atriðið, með kostnaðinn. Ef
eftirlitið ætti að verða nokkuð annað en
til málamynda, þá yrði kostnaðurinn margfalt meiri, ef senda ætti menn út um land
til þess að rannsaka sparisjóðina. Mundi
kostnaðurinn við að senda nefndir koma
hart niður á smáum sparisjóðum, en samkvæmt frv. kæmi niðurjöfnun sú á banka
og sparisjóði, sem ætlað er að bera kostnaðinn, mjög Ijett niður. Kostnaðurinn
yrði sáralítill, í samanburði við það, sem
með þessu gæti unnist. Páein happatök hjá
þessum eftirlitsmanni gætu borgað laun
hans fyrir lífstíð.
Að því er snertir Eyrarbakkasparisjóðinn, skal jeg ekki fara neitt inn á það mál
í þessu sambandi. En samkvæmt sparisjóðslögunum frá 1915, þá mun vera full
heimild fyrir stjórnina til að láta rannsaka sparisjóði, þegar þeir eru á því stigi,
sem sá sparisjóður er nú. En ýms atvik
munu liggja að því, að sú rannsókn er
ekki bvrjuð enn, er jeg mun ekki fara út
í að þessu sinni.

Hákon Kristófersson :* Jeg ætlaði mjer
ekki að ræða um þetta frv. nú, en það
voru nokkur ummæli hjá háttv. 1. þm.
Árn. (EE) og brtt. hans á þskj. 584. sem
í rauninni er alveg nýtt frv., sem gefa
mjer tilefni til að fara um það nokkrum
orðum.
Háttv. 1. þm. Árn. (EE) sagSi, að fiv.
Jjað, sem hjer liggur fvrir, sje aðallega
stílað upp á sparisjóði. Það get jeg nú
ekki fallist á. því í frv. stendur, að það
eigi bæði við banka og sparisjóði, og eru
skýr ákvæði um það.
Sami háttv. þm. (EE) hjelt því fram.
að ef hans brtt. yrðu samþyktar. þá
mundi eftirlitsstarfið siður vekja tor•) Þm. (HK) hefir ekki vfirlesið ræðuna.

trygni. En jeg verð að taka undir með
hæstv. forsrh. (SE), að ef brtt. háttv.
þm. næðu fram að ganga, þá er síður en
svo, að komið verði í veg fyrir tortrygni.
Það yrði illur uggur í mönnum, sem fje
ættu í sparisjóðum eða bönkum, ef stjórnin sendi rannsóknarnefnd á þá, en þó að
lögboðinn eftirlitsmaður kæmi og rannsakaði sparisjóðinn eða bankann, þá vekti
það engan grun um, að illa væri ástatt.
Það er ekki langt síðan mikill hluti þm.
var sammála um, að rannsaka þvrfti hag
Islandsbanka, og ætla jeg ekkert að ámæla
þeim fvrir það. En liefði lögboðinn eftirlitsmaður verið til, sem þing og stjóm
bæru fult traust til, þá hefði hann getað
gefið upplýsingar um það, hvort rannsókn væri nauðsynleg eða ekki. Nú er von
á nýjum banka bráðum, ef til vill, og sá
banki þarf að vera undir eftirliti. Er því
auðsætt, að þörfin muni fremur vaxa en
minka, að settur verði eftirlitsmaður; en
fari illa um val á þeim manni, þá er vitanlega ver farið en heima setið.
Ef á að skipa eftirlitsmann í hvert
skifti, er þurfa þykir, eins og háttv. 1.
þm. Árn. (EE) fer fram á, þá mundi oft
skorta á það öryggi, sem 2. gr. frv. tilskilur, að eftirlitsmaðurinn sje alveg óháður peningastofnununum og hafi ekki önnur störf á hendi. En það er brýn nauðsyn, að eftirlitsmaðurinn sje öllum óháður.
Iláttv. flm. brtt. (EE) lijelt því fram,
að þetta vrði hálaunað embætti. Jeg skal
ekki neita því, en tek undir með hæstv.
forsrh. (SE), að ef vel tekst með valið
á manninum, þá muni það gott af starfinu leiða að það borgi sig. Og kostnaðurinn mundi heldur ekki verða mjög tilfinnanlegur. þar sem hann dreifðist yfir á
margar stofnanir. En samkvæmt brtt. hv
1. þm. Árn. (EE) yrði hann aftur rnjög
tilfinnanlegur fvrir þær stofnanir, sem
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rannsakaðar yrðu, þar sem hver stofnun
á sjálf að bera allan kostnað við eftirlit
og rannsókn, sem frani kemur við hana,
og yrði það tiltölulega þyngst á smæstu
stofnununum. Jeg er ekki að halda því
fram, að þaö sje nauðsynlegt með alla
sparisjóði, að hagur þeirra sje rannsakaður. En víst er, að nauðsyn er til þess
með suma, og að minsta kosti veit jeg af
einum, sem máske hefði ekki farið eins
illa fyrir, hefði hann verið undir góðu
eftirliti.
Hvað það snertir, að með brtt. sje
stjóminni gefin heimild til þess að rannsaka hag banka og sparisjóða, þá ætla
jeg, að sú heimild sje nú þegar til og
að hæstv. stjórn geti beitt henni, þegar
hún vill og álítur þörf vera á.
Jeg verð að segja það, að svo framarlega sem nokkuð á fram að ganga. þá er
það frv., því þar er ákvæði. sem felur I
sjer öryggi, en í brtt. háttv. 1. þm. Árn.
(EE) er það ekkert, nema síður sje. En
ef stjórninni mishepnaöist að velja mann
í þessa stöðu. ef frv. næði fram að ganga.
þá væru þó miklu meiri líkindi til þess.
að hinum ýinsu stjórnum mundi fremur
mishepnast eftirlitið samkvæmt brtt. hv.
1. þm. Árn. (EE). Mest verður undir
því komið. að valið á eftirlitsmanninum
hepnist vel, og skýrir hann þá yfirboðar;
sínum. landsstjórninni. frá. ef einhverstaðar fer aflaga. Slæ jeg því föstu. að livorki
verði örygginu nje kostnaðinum komið
betra horf með brtt., heldur þvert á móy

Jón Baldvinsson: Þegar rætt var hjer
um athugun á Islandsbanka. var hæstv.
forsrh. (SEl því máli mótfallinn og till.
um það var feld. Jeg hefi svo skoöaö
þetta frv. nokkurskonar afsökun á framkomu þeirra þá og' sem yfirlýsingu um
það, að ráðherraniun hafi ekki þótt sá

málstaður góður, sem liann og þeir fjelagar vörðu þar.
Jeg hefi ekki lieyrt þess getið, að það
væru nema tvær peningastofnanir í landinu, sem nokkur ástæða væri til að athuga, einn sparisjóöur og svo íslandshanki, og þykir því, sem eftirlitið muni
verða nokkuð dýrt, þegar til lengdar lætur. að hafa fastan, hálaunaöan embættismann til þessa. Því varla veröur kostnaðurinn við þetta minni en 20—30 þús. kr. á
ári. Jeg hreyfði því líka við 2. umr., að
óviðkunnanlegt væri að setja þjóðbankann á bekk með þeim öðruin peningastofnunum, sem þannig ætti að rannsaka og eru
einkafyrirtæki, en allir starfsmenn Landsbankans eru í rauninni í þjónustu ríkisins. Er þetta þó ekki svo að skilja, að
jeg sje að mæla Landsbankann undan eftirliti. Þar sem þetta frv. er fram komið
aðeins vegna umtalsins um Islandsbanka,
viröist mjer það óþarft, og álít, að ná
hefði mátt sama tilgangi með þeirri till.,
sera var hjer á ferðinni um daginn. Mun
jeg því greiða atkvæði á móti bæði frv.
og brtt. háttv. 1. þm. Árn. (EE).

Forsætisráðherra (SE): Jeg heyrði
ekki byrjunina á ræðu hv. 2. þm. Reykv.
i JB). En mjer skildist á lionum, að frv.
þetta væri fram komið vegna umtalsins um
Islandsbanka og sparisjóðsins á Eyrarbakka. En þetta er rangt. Frv. er boriö
fram með tilliti til allra sparisjóða og
banka á landinu. Svo undarlega fjellu orð
háttv. þm. (JB). aö svo leit út. sem liann
vildi ekki liafa Landsbankann undir eftirliti. En hví skyldu trúnaöannenn landsstjórnarinnar ekki mega líta eftir honum
eins og hinum bankanum 1 Vegna sparisjóðsins á Eyrarbakka. sem hv. þm. (JB)
talaði um. er heldur ekki sjerstaklega
ástæða til að setja þennan eftirlitsmann

1661

Lagafrumvörp samþykt.

1662

EftirlitsmaÖur með bönkum og sparisjóðum.

nú, því stjómin getur, á því stigi, sem
hann er, látið rannsaka liann.
Jeg vísa svo að öðru leyti til þess, sem
jeg hefi áður sagt um þetta mál.

Eiríkur Einarsson: Jeg skal ekki deila
við hæstv. forsrh. (SE) um það, hvaða
heimildir stjórnin hafi til þess nú aS láta
rannsaka sparisjóði. En í lögum frá 1915
er slíkt ákvæði ekki til, svo ótvírætt sje.
Um þennan eftirlitsmann er þaö annars að segja, að hvernig svo sem valið á
honum tækist, þá er starfið þannig vaxið.
að það er víst, að megn óánægja mun
hljótast af þeirri embættisskipun, og það
fyr en varir. Þegar þess er enn fremur gætt,
að það eru engar liorfur á, að gagn verði
að þessum embættismanni, meira eða tryggilegra en mundi verða eftir mínum brtt., þá
er síst ástæða til þess að fara að setja slíkt
nýgræðingstoppfígúruembætti á laggirnar.
Þar að auki yrði kostnaðurinn af þessu
nýja embætti mjög mikill, en miklu minni
samkvæmt mínum till., og þó eins vel eða
betur frá sparisjóðamálunum gengið. Rannsóknir myndu varla verða svo tíðar samkvæmt heimildarlögum. að kostnaðurinn
yrði annað en smámunir hjá þessum embættislaunum: það myndi ásannast, livað
sem hver segir.
Annars álít jeg, að viðkomandi ráðherra sjálfur sje skyldur til þess að hafa
stöðugt vakandi auga á þessum peningastofnunum. Honum er það sjálfum nauðsynlegt, til þess að geta rækt starf sift,
og það er skylda hans gagnvart þjóðinni.
Og þetta ætti að mega gera alveg millimannalaust að því er bankana snertir.
Eru lagafyrirmæli alveg ótvíræð fyrir
hendi að því er snertir slíkt ráðherraeftirlit í Landsbankanum. í lögum bankans
frá 1885, og heyrir hann því beinlínis
undir ráðlieirann, en ekki neinn embættis-

mann, valinn til eftirlits af handahófi, sem
færi í vísitatíuferðir um sveitirnar; ferðir, sem síst mundi verða meira gagn að
en vísitatíum biskupsins, sem allir vita,
að gera ekkert gagn. Jeg verð því enn á
ný að mælast eindregið til þess við háttv.
deild, að brtt. mínar verði samþyktar. Tel
jeg ekki ástæðu til að svara öðru er hjer
hefir sagt verið.

Forsætisráðherra (SE): Mjer fanst;
að það kendi fullmikils trausts á stjórninni hjá háttv. 1. þm. Árn. (EE), þó að
jeg ætti nú síst að lasta það. Talaði hann
svo, sem henni gæti aldrei skjátlast. En
þess er að gæta. að stjórnirnar skifta oft.
Einn fjármálaráðherra kemur eftir annan, og þá er margt, sem þarf að setja sig
inn í. Er heldur ekki hægt að krefjast
þess af einum fjármálaráðherra, að hann
hafi ..speciella“ þekkingu á bankamálum.
Ef eftirlitið með sparisjóðum á að vera
í liöndum stjórnanna, þá verður eftirlitið ávalt lítíð sem ekkert og hætt við, að
of seint yrði þá gripið inn í, þar sem
óliugsandi væri. að stjórnin gæti stöðugt
fylgst með sparisjóðunum.
Það er alveg rjett hjá háttv. þm. Barð.
(IIK). að með brtt. þessum, ef samþyktar
yrðu. yrði lagður mikill kostnaður á
smærri sparisjóðina, þar sem yrði oft af
senda nefnd manna til að rannsaka þá,
eða þá að fá meiri eða minni aðstoð á
staðnum. Er þessi mikli kostnaður einn
nægilegur til þess. að óráðlegt er að samþykkja brtt. Hitt, sem háttv. 1. þm. Árn.
(EE) stakk upp á. að ráðherrar gætu litið eftir með sparisjóðum, er þeir færu
eftirlitsferðir um landið til að líta eftir
hjá sýslumönnum. það er fjarstæða. Annaðhvort yrði það eftirlit að engu gagni,
eða tíminn og kostnaðurinn við það yrði
feykimikill. Auk þessa er aðgætandi, að
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ráðherrar fara þetta oft ekki sjálfir. heldur skrifstofustjórarnir.
Skil jeg ekki, hvað þessi hv. þm. (EE)
vill leggja lítiS í sölurnar til þess, að eftirlitið með sparisjóðum geti orðið „effektivt“, jafnnauðsynlegt og það er. Hann
undrar sig yfir því, aö jeg skuli vilja
stofna hjer nýtt embætti. Jeg er alLs ekki
á móti því, að ný embætti verði stofnnð,
þar sem nauðsyn krefur, og fer það ekkert í bága við þá stefnu mína, að vilja
leggja niður óþörf embætti. Veröur vel
að gæta þess, að mistökin hjer geta orðið
dýr, þar sem um margar miljónir er að
ræða.
Hann kallaði þennan mann handahófsmann. Jeg veit ekki hvaSa ástæðu liann
hefir til þess. Stjórnin skipar þennan embættismann sem aðra, og það val getur
auðvitað tekist bæði vel og illa, en það
er ástæðulaust að halda það fyrirfram,
að vást sje, að þaS mistakist. En auðvitað
er það, að alt veltur á því, að valið takist
vel; og takist það illa, getur það orðið til
mikils tjóns. En stjórnin mun gera alt.
sem í hennar valdi stendur, til að vanda
til þess.
Skal jeg svo ekki lengja umr. meira.
því jeg veit, að háttv. deild er það vel
Ijóst, hvaS gera á í þessu máli. Það mun
atkvgr. sýna.

Eiríkur Einarsson: Hæstv. forsætisráðherra (SE) taldi, að kostnaðurinn yröi
mikill eftir bitt. mínuin, en hann getur
þess ekki, hver hann verður eftir frv.
Þessi maður á samkvæmt því aS hafa
10000 kr.
dýrtíðaruppbót af því öllu,
og svo ferðakostnað. Það verður álitleg
summa. Allur þessi kostnaður hlýtur að
lenda á sparisjóðunum, hvað sem frv. segir, því að bankaeftirlitiS er eftir sem áður
í höndum stjórnarinnar, og á þar að vera.

Hæstv. forsrh. (SE) viðurkendi það,
að alt væri undir því komið, hvernig valið
tækist, og ef það tækist illa, gæti það orðið
til stórtjóns. En er það þá ekki nokkuð
viðurhlutamikið að samþykkja þetta frv.
áður en nokkur maður er hafður í huga
til að taka við starfinu ? Þetta eitt er
nægilegt til þess að sýna fram á, að frv.
á ekki fram að ganga, heldur brtt mínar.
ATKVGR.
Brtt. 584,1 feld með 20: 6 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: GunnS, IngB, JB, ÞorlJ, EÞ, EE.
nei: IIK, JakM, JAJ, JS, JÞ, LH, MG,
MJ, MK, ÓP, PO, PÞ, SSt, StSt,
ÞorlG, ÞorstJ, BJ, BH, BSv.
Þrír þm. (MP, SvÓ, ÞórJ) fjarstaddir.
Brtt. 584,2—3 teknar aftur.
Frv. samþ. með 14:7 atkv. og afgr. til
Ed.

A 57. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.
(A. 575).
Á 58. fundi í Ed„ miðvikudaginn 9
maí, var frv. tekið til 1 . u m r .

Forsætisráðherra (SE): Jeg geri ekki
íáð fyrir því að þurfa að mæla lengi með
frv. þessu, og jeg vona, að það verSi ekki
til þess að vekja upp aðrar umræður, sem
nú iettu aS fá að liggja í dái. Málið fjekk,
svo sein kunnugt er, mjög greiðan gang
gegnum háttv. Nd.. og lijer vona jeg. ao
það hljóti ekki verri viðtökur.
Eins og kunnugt er, hefir eftirlit landsstjórnarinnar með sparisjóðum verið mjög
lítið, en mjer virðist ekki lengur mega viS
svo búið sitja, þar eS mjög miklir liags-
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munir allrar þjóðarinnar eru í liúfi. En
úr þessu eftirlitsleysi á nú aS bæta, og
að sjálfsögðu mun þessi maður einniu
liafa eftirlit með bönkum landsins. Að
síðustu mælist jeg til þess. að frv. megi
ganga nefndarlaust til 2. umr., því að jeg
tel óþarft að tefja þetta mál. sem hlýtur
að liggja öllum ljóst fyrir.

Jónas Jónsson: Hæstv. forsætisráðherra (SE) mæltist til þess, að frv. þetta
yrði látið fara nefndarlaust gegnum Ed..
en jeg mótmæli því. að veitt veröi afbrigði
frá þingsköpum. og að frv. þetta, sem fer
fram á talsverð útgjöld og gerir allmiklar
breytingar. verði ekki látið fara í neúni.
Jeg legg því til. að frv. verði vísað til
f járhagsnefndar.
Forsætisráðherra (SE): Ósk mín var
einungis borin fram í þeim tilgangi að
tefja ekki tímann. en ef málið kæmi brátt
aftur frá nefnd. þá hefi jeg ekkert við
það að athuga. ]>ótt ósk minni verði ekki
sint.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. unir. með 10 shlj. atkv.
Till. um aS vísa því til fjáihagsnefndar
fekl með 8 : 4 atkv.

Á 59. fundi í Ed„ föstudaginn 11. maí.
var frv. tekið til 2. umr. (A. 575').

Jónas Jónsson: Jeg leyfi mjer að endurtaka það. sem jeg hefi áður haldið fram.
að mál þetta geti gjarnan beðið næsta
þings. vegna þess. hve seint það kom fram.
og eins liins. að ekki hefir verið sannað
fyllilega gildi þessarar ráðstöfunar. Þó
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

að eftirlit með bönkum og sparisjóðum
sje aS vísu nauðsynlegt. þá hafa ekki verið leidd nægileg íök að því, að þetta fyrirkomulag sje heppilegt. Ef þessi eftirlitsmaöur á bæði að líta eftir bönkum og
sparisjóðum, þá virðist það ósamrýmanlegt. Maður, sem trúað yrði fyrir að líta
eftir bönkunum, hlýtur að verða roskinn
maður og revndur, líklega ekki minna en
fimtugur. Mundi torvelt að fá slíkan
mann. ef hann jafnframt ætti að vera á
sífeldum ferðalögum milli sparisjóðanna.
Þannig hygg jeg. að stærsti gallinn á frv.
sje. að ekki veröur unt að sameina þetta
tvent, eftirlit með bönkum og sparisjóðum.
Til þess að framkvæma eftirlit með
sparisjóðum væ:i heppilegast að hafa
mann á ljettasta skeiði. sem ætti gott með
að ferðast mikið og jafnt sumar sem vetur.
Annars var tekið fram í liáttv. Xd„ að
tvískinnungur væri í frv. þessu, þar sem
því er ætlað að ná til Landsbankans, sem
er lögum samkvæmt háður daglegu eftirliti
stjórnarinnai. Má því segja, að frv. komi
að formi til ofan í eldri lög að þessu leyti.
Verð jeg að álíta, að æskilegast væri, að
þeíta dýra embætti yrði ekki stofnað ::
á þessu þingi. nema full vissa væri ui
mjög mikinn árangur.
Jeg get ekki greitt frv. atkv.. af því
að jeg er óviss um. að það nái tilgangi
sínum. en ekki af því. að jeg álíti ekki
nauðsyn á auknu eftirliti með bönkum
og sparisjóðum: enda liefi jeg með öðru
fiv. sýnt fram á betri leið til aö ná því
marki.
Ef frv. þetta er fram komið vegna sparisjóðsins á Eyrarbakka. ]>á vil jeg benda
því til luvstv. forsrh. i SE). að enginn vafi
er á því. að stjórnin getur framkvæmt þar
eftirlit án sjerstakra laga, og væri nóg. ef
hún sendi einhvern trúnaðarmann sinn
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austur í þeim erindagerðum, og best sem
f'yrst.
Þætti mjer æskilegast, að hæstv. stjórn
legði ekki sjerstakt kapp á að koma frv.
þessu fram nú, en rannsakaði málið til
mesta þings.

Forsætisráðherra (SE): Frv. þetta er
ekki komið frarn vegna spai isjóðsins á
Eyrarbakka, enda lieimila lög frá 1915
stjórninni að grípa í taumana og hefia
rannsókn, þegar sparisjóðir eru komnir á
það stig, sem þessi er á.
Sú mótbára, að sarni maðurinn geti ekk'
litið eftir hvorutveggja, bönkunum og
sparisjóðum, vegna ferðalaganna, getur
ekki komið til greina. Ilann mundi skifta
sparisjóðunum niður og koma til þeirra
við og við, en ekki allra sama árið. Fyrir
það verða ferðalögin ekki svo ýkjamikil.
Það er rjett, að stjórnin getur látið rannsaka báða bankana, ef hún sæi þess þörf.
En það má næiri geta, að stjórnin liefði
aldrei þá sjerþekkingu í þessum efnum.
sem væntanlegur eftirlitsmaður hlýtur að
fá. og sem einmitt er svo nauðsynleg.
Það er mikið rjett. að lijer er verið að
stofna nýtt embætti. En launin eiga hlutaðeigandi bankar og sparisjóðir að greiða
í sameiningu. og skiftir það litlu máli fvrir livern. í samanburði við gagn það, sem
þeir geta haft af slíku eftirliti. Mjer finst
mál þetta svo einfalt. að ekkert sje því
til fyrirstöðu. að þaö fái fram að ganga
á þessu þingi.
Jón Magnússon: Það lætur að líkindum, að jeg sje fylgjandi þessu frv., því
jeg liefi áður lýst yfir því. að þessi leið
myndi hin heppilegasta. Það er r.jett hjá
liæstv. forsrh.. að eftirlit það, er hjer er haft
fyrir augum. sje mjög nauðsynlegt. en þess
verður að gæta, að það kemur því að-

eins að gagni, að valinn verði til starfans
maður, sem nýtur almenningstrausts, maður, sem er bæði glöggur og einarður og
ekki síst óháður peningastofnunum landsins og öðium. Ef vel tekst valið, getur
orðið ómetanlegt gagn að eftirlitinu, en
aftur á móti ef illa tekst val mannsins,
verður þetta að engu liði, neina síður sje.

Forsætisráðherra (SE): Jegersammála
háttv. 4. landsk. þm. (JM) í því, að gagnsemi þessa frv. fer eftir því eingöngu,
hvernig val mannsins tekst.
Guðmundur Ólafsson: Jeg hefi nokkru
minna álit á þessu frv. en hæstv. forsrh.
(SEÞig hv. 4. landsk. þin.(JM).Það er undarlegt. að liæstv. forsrh. (SE) skuli ekki
hafa lagt fiv. fyr fyrir þingið, ef um svo
mikla nauðsyn er að ræða á stofnun þessa
embættis, sem heyra má á honum. Eða
hefir nokkuð komið fvrir á þinginu. sem
ýtt liefir undir frv. þetta ’ Það er rjett.
að stjórnin getur athugað banka og sparisjóði. ef lienni þurfa þykir. En þessi maður á víst að rannsaka jafnt þá sparisjóði,
sem ekkert er athugavert við — og hefir
aldrei verið — sem hina. svo þeir geti tekið þátt í að borga hin háu laun.
Tlæstv. forsrli. (SEi tók það fram. að
þetta væri mjög einfalt mál. Þetta sama
tók liann fram við 1. umr. Það er líka
venja. að frá hans sjónainiiði sjeð sjeu
málin mjög einföhh Fn það er það nú
líka f'rá mínu sjónarmiði um þetta mál.
Það er bara að stofna nýtt embætti. taka
í það manu og láta hann fá laun.
Þá var það hv. 4. landsk. þm. (JM),
sem sagði. að liann væri mjög ánægður
með þetta. enda væri það gamalt flokksmál. En þó virtist mjer koma fram hjá
lionum. að ekki væri vert að dást svo
mjög að þessu, fyr en maðurinn væri val-
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inn í það. En það er nú einmitt það.
seni jeg er hræddur mn, að stjórninni geti
tekist það í meðallagi vel í fyrsta, annað
eða jafnvel þriðja sinn. Það er vaninn.
að það gengur sæmilega að stofna embættin, og eins býst jeg við að verði um þetta.
En á hitt vill fremur bresta, að í þau sje
skipað meira en í meðallagi vel oft og
tíðum.

Forsætisráðherra (SE): Þótt frv. kæmi
ekki fyr ft'am en þetta, þá hefir það þó
lengi verið undir yfirvegun. og á einkafundi. sent hv. 1. þm. Ilúnv. (GO) var
kunnugt um, í þinginu í vetur, talaði jeg
um þetta eftirlit. En að það kom ekki
fyr fram, var af því, að sá ráðherra, sem
nú er farinn, var lítið hvetjandi til þess.
að málinu yrði þannig skipað. IIv. þm.
sagði. að gert væri ráð fyrir ákveðnum
manni í þetta embætti. (GÓ: Jeg sagði
það alls ekki!). En það er rangt; annars
er gott, að þetta kom fram, því að jeg
liefi heyrt, að reynt liafi verið að spilla
fyrir málinu með því að nefna til hina og
aðra, sem stjórnin ætti að liafa fyrirhugað embættið. Þá kom fram lijá sama háttv.
þm. (GO), að hann treysti stjórninni ekki
til að skipa í þetta embætti. Það liggur
nú fyrir vantraust á stjórninni, svo það
er nú tækifæri til að losa sig við hana.
og kæmi þá væntanlega ný stjórn. sem
betur mætti treysta. (JJ: Það er best að
bíða eftir nýju stjórninni!).
Guðmundur Ólaísson: .Jeg vitna um
það til liáttv. deildar. að þetta er algerlega rangt liaft eftir mjer. Þetta. sem
hæstv. forsrh. i SE) sagði. kemur mjer
því ekkert við. En það má geta þess til.
að ýmsir verði til að þiggja svona vel
launaða stöðu. og þeir ekki allir ágætir.

Jeg sje ekki betur en að stjórnin liefði
getað lagt frv. fram um þetta í þingbyrjun. Það var að vísu nefnt í vetur.
en þá í sambandi við bankana. En nú er
það upplýst, að stjórnin hefir fult vald
til að láta athuga bankana og einnig
sparisjóðinn á Eyrarbakka, sem vera mun
illa stæður; og sama er um aðra sparisjóði, ef nokkur ástæða virtist til þess.
Þetta eftirlit verður því einkum gert
vegna þeirra sparisjóða. sem ekki liefir
heyrst annað um en að væru vel stæðir.
En það er tæplega rjett að skattleggja
þessa smáu sparisjóði um 6—8 þúsund
kr., J)ó ekki sje nema 2.—3. hvert ár.
.Teg hafði alls ekki neitt vantraust í
huga, en embættaveiting getur auðvitað
mistekist hjá hverri stjórn.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 8:4 atkv,
2. —3. gr. samþ. með 10: 2 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10:3 atkv.

Á 60. fundi í Ed., laugardaginn 12. maí,
var frv. tekið til 3. u m r. ÍA. 575).
Ot' skamt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Jónas Jónsson: -Teg kann ekki við, að
mál þetta gangi hjer í gegnum 3. umr.
án þess nokkuð sje um það rætt. þó að
umræður muni reyndar lítil áhrif hafa á
úrslit þess.
Jljer sýnist frv. þetta vera knúð fram
mi ira af kappi en forsjá. Það kemur seint
fiam og án annars sýnilegs undirbúnings
en þess. að meiri hl. þingsins leit svo á,
að þingið ætti sem allra minst að vita
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um íslandsbanka. Onnur ástæða er sú, að
einn sparisjóður liefir komist í vandræði
og ekki verið rannsakaður enn. Þetta c
alt og sumt, sem gefur tilefni til stofnunar þessa embættis nú.
Þau uminæli mín hafa ekki verið lirakin, að erfitt muni verða að fá mann. sem
fær væri um að hafa eftirlit bæði með
bönkum o.g sparisjóðum. Þannig ber frv.
í sjer meingalla, sem gerir það gagnslítið
í framkvæmd.
Annaðhvort verður að taka roskinn
mann og reyndan, sem verður þá stirður til ferðalaga, eða þá ungan mann. sem
fær vanú um að ferðast mikið, en sem
þætti aftur á móti ekki hafa nægilega lífsreynslu til þess, að örugt mætti virðast að
fela honum svo vandasamt starf sem eftirlit með bönkunum.
Þá er ein röksemd. er gerir frv. ekki fýsilegra. Þessi emba'ttismaður hlýtur aðeins
að hafa neikvætt eða ,.negativt“ vald og
viðvörun hans nýtur sín ekki fvr en liingu
eftir á. þannig að það. sem hann kynir
helst að finna að. verður ekki læknað. aðeins gagnrýnt eftir á, og það jafnvel þó
að maðurinn verði mjög hæfur í þetta embætti.
Fyrirmyndin að frv. þessu er sennilega
komin frá Danmörku. eins og svo margt
annað. og af því að þar hefir Green
bankaeftii'litsmaður getið sjer frægðar
orð fyrir hlutdeild þá. sem hann átti '
því að koma upp ólagi því. sem var á
fjárreiðum Landmandsbankans. En þess
er vert að g.æta. að þrátt fyrir það. að
þessi maður var óvenjufær um að hafa
þetta eftirlit á hendi. þá tókst bankamr :
samt að fá sjúkdóm sinn svo þroskaðan.
að slíks eru engin dæmi á Xorðurlöndum.
Við skulum hugsa okkur. að embætti
þetta hefði verið stofnað hjer 1918. Eru
nokkrar líkur til, að lirun Islandsbanka

hefði verið fyiirbygt fyrir því? Eru
nokkrar líkur til þess, að enda þótt eftirlitsmaður hefði komið við og við í bank
ann, þá liefði fiskhringnum. Helga Zoega
& Co„ Lofti frá Sandgerði o. s. frv. ekki
verið lánaðar allar miljónirnar? Jeg lield
ekki. Þessi eftirlitsmaður getur ekki gert
við ráðstöfunum bankastjórnarinnar. heldur aðeins ,.kritiserað“ eftir á, og getur
það i'itt vitaskuld komið að gagni; en
aöallega vantar oss skynsamlega gætni, en
þó skapandi afl í sjálfar stjórnarráðstafanir bankanna. Og þó að bankastjó'nirnar
vildu nú bera ýnisar ráðstafanir undir
eftirlitsmann þennan. þá verður ekki svo
gott að koma því við. ef hann á að vera
á sífeldum feröalögum. Ef íslandsbanki
t. d. hefði í hyggju að lána fje í einhverja stórfelda „síldar-spekulation“ og
vildi bera það undir eftirlitsmanninn. en
liann væ: i þá að endurskoða sparisjóð
austur í TTornafirði. þá verður ekki þ;egih'gt að ná í hann. svo að hann fái sagt
álit sitt, bygt á nauðsynlegum rannsóknum. Sem sagt. bankastjórnirnar myndu
ekki leita álits eftirlitsmannsins fyrirfram.
heldur hefði hann sitt orð að segja eftir '
TTann mundi verða. eins og Green var í
Danmörku. nokkurskonar brunavörður. er
fyrst kemur á vettvang. þegar kviknað er í.
Jeg skal bá geta þess í þessu sambandi.
að þegar Green kærði Landmandsbankann.
þá áieit hann fyrst. að tapið næmi ekki
nema '25 milj. kr.. en við nánari rannsókn hefir komið í ljós, að það er ekki
undir 300 milj. kr. Ber alt að sama
brunni: eftirlitið verður aðeins meira og
minna ónákvæm „kritik“ eftir á. en n;er
ekki til aðalmeinsins. sem er að finna í
fi aiiikvæmdum bankastjórnanna. Jeg álít
það óþarft. enda er það jafnvel ábyrgðarhluti að stofna þetta embætti að órannsökuðu máli, — og sjerstaklega, ef það
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yrði aðeins bitlingur í höndum stjórnarinnar.

Pjármálaráðherra (KIJ): Ut af þeim
ummælum hv. 5. landsk. þm. (J.J), að
ekki væri farið að rannsaka sparisjóðinn
á Eyrarbakka, skal jeg geta þess, aö fyrir
viku síöan gerði jeg ráðstafanir til þess.
að farið væri að byrja á þeirri rannsókn.
Síðan hefi jeg ekki, vegna anna, getað
grenslast eftir því máli. en ef rannsóknin
er ekki byrjuð. þá byrjar hún alveg á
næstunni.
Viðvíkjandi vali fyrirhugaðs eftirlitsmanns, skal jeg geta þess. að mjer þykir
óhugsandi, að embættið verði liaft að bitlingi. og aldrei liöfum við ráðherrarnir
vikið að því einu orði hvor við annan,
hver ætti að fá embættið, enda hefi jeg
ekki komið auga á neinn mann enn, sem je?
teldi sjálfsagðan. Þetta vildi jeg taka
fram út af ummælum bæði hjer í þessari
hv. deild og eins í hv. Nd.
Jón Magnússon: Jeg mintist á frv.
þetta við 2. umræðu og veit ekki, hvort
miklar umræður hafa nokkra þýðingo
svona á síðustu stundu. En af því að jeg
tel frv. liorfa til mikilla bóta, þá vil jeg
mæla örlítið með því. Það er hvorki
vegna íslandsbanka nje sparisjóðsins á
Eyrarbakka, að jeg fylgi þessu máli.
Ileldur er það áhugamál mitt, sem flestra
annara gamalla heimastjórnarmanna, frá
fyrri tíð.
Slíkt eftirlit, sem hjer um ræðir, er
ekki aðeins í Danmörku, heldur víða annarsstaðar — og að ekki var forðum hugsað um eftirlit nema með sparisjóöum, kom
af því, að menn hjeldu, að þess þyrfti
ekki, þar sem bankarnir eru undir eftirliti þings og stjórnar. En í seinni tíð hefir það eftirlit sýnst ónógt. Það er satt, að
þessi eftirlitsmaður á ekki að vera nokk-

urskonar bankastjóri, og að þvi leyti er
hægt að segja, að hann verði meir „kritiskur" endurskoðandi en að hann ráði
nokkru um framkvæmdir. t. d. hvort víxlar sjeu keyptir eða þess háttar. En
sem tap bankanna kemur venjulega ekki
alt í einu. lieldur smátt og smátt, þá lilýtur slíkt eftirlit að geta haft mikla þýðingu.
Jeg fer ekkert út í það, livort skynsamlega gætni vanti hjá peningastofnunum
voriun, enda nær það mál lengra en til
einnar stofnunar. Jeg hygg, að þaö sje
ekki rjett hjá háttv. 5. landsk. þm. (JJ), að roskinn maður, t. d. 50—60 ára,
sje hann heilsugóður, geti ekki ferðast
eins mikið og þetta embætti mun kiefja
Auðvitað má ekki velja örvasa mann í
embættið, en sæmilega hraustur maður
mun vissulega þola þau ferðalög. Hann
á vitanlega ekki að skoða alla sparis.jóðina
á liverju ári, heldur skiftir hann þeim niður, þannig, að hann komi liæfilega oft til
livers þeirra.
Jeg fæ ekki sjeð. að nokkur sú ábyrgð
fylgi því að samþykkja frv. þetta, sem
þessi háttv. deild þarf að óttast. H.jer á
að vísu að stofna nýtt embætti, sem kest
ar nokkuð, en ábyrgðin síst meiri en við
stofnun til annara nýrra útgjalda, og lief
ii' þetta þing ekki verið lirætt við þau.
Það er rjett, og það hefi jeg tekið
fram áöur, að verði ekki valinn vel hæfur, fjárhagslega óháður og einarður maður í þetta embætti, þá er til lítils að
sa.mþykkja frv., en hæstv. forsætisráðherra hefir lýst því yfir við 2. umr., að
ekki verði öðrum veitt staðan en vel Læfum manni í hvívetna.
IJæstv. fjrh. (KIJ) sagðist ekki hafa
komið auga á neinn, sem hann treysti til
að takast þetta embætti á liendur. Jeg trúi
því reyndar, að hann liafi ekki ákveðið

1675

Lagafrumvörp samþykt.

1676

Eftirlitsmaðnr með bönkum og spari’jóðnm.

neinn. en hins vegar bvst jeg viö, að hann
geti hugsað sjer einhvern vel hæfan mann.
sem hægt væri að treysta. Aljer er óskiljanlegt. hvers vegna hv. 5. landsk. þni. (JJ) er á móti þessu frv. Frv. hans um
bankaiáð Islands fór í svipaða átt. Þaö
bankaráð hefði aldrei liaft annað verulegt
vald en ,,negativt“. eða ,,kritiskt“ eftirlit, einkum eftir því, hvernig það átti að
vera saman sett.

Guðmundur Ólafsson: Háttv. 4. landsk.
þm. (.JM) byrjaði ræðu sína á þvi. að
ekki myndi þýöa að lengja mikiö umræöur
um þetta mál nú á síðustu stundu, en
talaði þó alllengi sjálfur, að mjer fanst.
Mjer þykir nú hálfkynlegt, ef ekki er
ástæða til að tala um mál, sem ekki liefi.'
mátt atliuga í nefnd, en svo virðist sem
sum mál sjeu þess eðlis. að þau megi
ekki náhegt nefnd koma, ef ske kynni. að
þar mætti varpa á þau nokkru ljósi
Jeg tek það enn fram, að mjer finst
undarlegt, að hin mikla þörf á þessu embaúti skyldi ekki láta bóla á sjer fyr en
nú í þinglokin. Og mjer þætti vænna u
að fá einhverjar betri upplýsingar í nndinu en þær, að deildin þurfi ekki aö óltast. þó aö hún samþykki fiv. Jeg er sammála háttv. 4. landsk. þm. í því. að þingið hefir engan veginn reynst sparsamt, en
ekki bætir það úr skák, að fara nii í
þinglokin, athugunarlaust, að samþykki
að setja á stofn dýrt embætti, ef það e?
ekki bráðnauðsynlegt. Og það hefir ekki
verið sannað, að embætti þetta sje svo
nauðsynlegt. að ekki megi bíða na>sta
þings og frekari rannsókna.
Þessi eftirlitsmaöur á meðfram að líta
eftir sparisjóðum, sem fæstir þurfa eftirlits með. En ekkert hefir verið áætlað.
hversu marga sparisjóði hann eigi að endlirskoða árlega, og hefði þó ekki verið

úr vegi aö láta fylgja frv. áætlun um það.
Að mig minnir eru um 50 sparisjóöir í
landinu, og þó aö eftirlitsmaðurinn kæmi
svo sem fjóröa eða fimta livert ár til
hvers þeirra. þá liafa þeir tímann fyrir
sjer að fara yfir um, þrátt fyrir það eftirlit.
En sem betur fer er alt slíkt mjög fátítt
um sparisjóði.
Þá fer þingið oft raunalegast út úr
málum, þegar stofna þarf ný embætti, og
sama verður líklega tilfellið í þetta sinni.
Það er nú að vísu sagt, að í þetta emhætti veröi skipaður vel fær maður. En
jeg hefði ekki kunnað því illa. að búið
væri að hugsa sjer manninn, sem fyrst
ætti aö skipa. svo að þingmenn vissu. að
iiverju þeir gengju, ef þeir samþyktu frv.,
en samkvæmt yfirlýsingu hæstv. fjrh.
-Ki.J) hefir stjórnin ekki hugsað sjer
neinn. og vei ður ekki sagt, að hún liafi gert
sjer málið ljóst. að öðru en launahæðinni.
Yfirleitt finst mjer lijer eiga að fara
líkt að og svo oft áður. Embættiö á að
stofna áður en þörf er á því og áður en
vissa er fyrir, að hæfur maður fáist til
að gegna því.

Forsætisráðherra (SE): Jeg á erfitt
með að svara því, hversu niarga sparisjóöi væntanlegur eftirlitsmaður myndi
skoða á ári.
Það mundi fara mjög eftir atvikum.
en vaila mundi það valda neinum vandkvæðum. Fyrst yröi auðvitað farið þangað. sem grunur ljeki á. að eitthvað væri
athugavert. Það er að vísu satt. að þegar
sparisjóðir eru komnir á víst stig, þá getur stjórnin látiö rannsaka þá. En kjarni
málsins e>•. aö þeir sjeu rannsakaðir áður
en fer að hallast á fvrir þeim. og mætti
með því oft koma í veg fyrir. að svo færi.
Jónas Jónsson: Það hefir nú komið
í ljós undir umr. í dag. að hæstv. lands-
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stjórn hefir enn ekki komið auga á neinn
hæfan niann í þessa stööu. En einn af
þeitn listamönnum, sem sæti eiga hjer á Alþingi, hefir gert teikningu af þessu hugarfóstri hæstv. forsætisráðlierra, og hefir
þetta ófædda embætti hlotið nokkra frægð
af því. Þar sem hæstv. fjrli. (KIJ) hefir
lýst yfir því, að hann sæi engan mann,
sem til þess væri fallinn, þá er það ilt.
Því eins og það er vont að stofna embætti vegna manns, eins er þaö og ilt að
stofna embætti, sem enginn liæfur maður
finst í. Jeg skal taka þaS fram, aS talað
hefir verið um, að einn af prófessorum háskólans hafi í hyggju að fara burt, til útlanda, og að vandræði muni verða um að
fylla sæti hans. Hefir þá komið til orða,
að embættið vrði lagt niSur um stund,
fremur en að setja í það lítt hæfan mann.
Sjest af þessu. að ekki er nóg aS hafa
embættin, ef mennina vantar. í þessu sambandi má minna liæstv. forsrh. (SE) á, aö
embættaveiting er stundum ekki svo auðvirðilegur hlutur nje skjótgerður. T. d.
hefir dregist að skipa í bankastjórastöðurnar í Islandsbanka í 2 ár. Fyrst drógst
þaS heilt ár áður en þeim var slegið upp,
og svo, þegar margir eru búnir að sækja,
skriflega og símleiSis, þá telur stjórnin
engan hæfan, og setur því menn í stöðurnar, og varð að taka annan manninn úr
þýðingarmikilli stöðu í stjórnarráðinu.
Jeg vildi því skjóta þeirri spurningu til
hæstv. forsrh. (SE), hvernig hann hugsar
sjer að ganga muni aS finna hæfan mann
í þessa stöðu, þar sem skipun bankastjóranna í Tslandsbanka varð honum jafnmikil krossferilsganga, sem óleyst er enn.
Ræða háttv. 4. landsk. þm. lýsti aðeins
góðri trú á þessari embættisstofnun. Hann
var þó sammála mjer um það, að vel
þyrfti aS skipa í embættið. En nú er málinu flaustraS í gegn undirbúningslaust. En

jeg vildi gjarnan fá skýringu á því hjá
háttv. þm. iJM), livers vegna hann álítur
heppilegt. að þetta eftirlit nái til Landsbankans. sem samkvæmt öðrum lögum er
liáður miklu fyllra eftirliti, þar sem landsstjórnin er. Enn fremur vil jeg spyrja
sama háttv. þm. (JM), hvort slíkt eftirlit
sje látið ná til þjóðbankans danska þa;
landi. Jeg lield, að þetta eftirlit verði
miklu ljelegra hjá manni, sem er hingað
og þangað úti um land, lieldur en eft'
gildandi lögum, þar sem eftirlitið má
framkvæma daglega.
Jeg er háttv. 4. landsk. þm. (JM) að
nokkiu sammála um það, að gagn gæti
orðið að eftirliti meS sparisjóðum, en þá
athugun mætti framkvæma án þess að
stofna fast embætti. Og í þessari embættisstofnun felst engin sönnun fyrir því. að
það brot af eftirliti, sem bankar og sparisjóðir fá, verði að nokkrum notum. Að
vísu býst jeg við, ef stofnaður verður nýr
banki, að hann þurfi eftirlit-s við; ef
framhaldið verður eins glæfralegt og meðferð málsins hjer í gær, þá má vera, að
hann verði líkur sínu foreldri.
Viðvíkjandi því, sem hv. 4. landsk þm.
(JM) sagði um, að liættan væri þá bara
laun mannsins, ef illa tækist um valið, þá
er slíkt tal ærið fávíslegt. Landið munar
uin hver 17 þús. í launum, ef lítið eða
ekkert kemur í staðinn. Jeg býst við, eftir
allri reynslu. að veita yrði manni þessum
eftirlaun. ef hann reyndist óhæfur,
Hvað starfsemi þessa manns við bankana áhrærir, þá getur hann nauinast lagt
neinar línur um starfsemi þeirra; til þess
liefði slíkt bankaráð, sem jeg lagði til í vetur að stofnað væri, verið betur fallið.

Forsætisráðherra (SE): Hv. 5. landsk.
þm. (JJ) var að draga upp mynd af þessum bankaeftirlitsmanni, en það verður
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varla málefninu til falls, því að það er
alkuiinugt, að listamenn ,,karigeta“ aðeins þá menn. sem mikið er varið í. Og
þessi teikning sýnir því. hvað stórum attgum strax er litið á þetta embtvtti. Það
liefir eitt atriði komið ltje: fram. sem er
merkilegt. I einu orðinu er sagt. nð
stjórnin sje að stofna embætti fyrir einlivern ákveðinn mann. en í öðru orðinu er
lienni ámælt fyrir það. að hún sje ekki
búin að ákveða manninn.
Viðvíkjandi setningu bankastjóranna í
Tslandsbanka vil jeg benda á það. að það
er víðai en hjer. sem '•einlegt er aö finna
menn. I Danmörku var marga mánuði
verið að fá nýja bankastjóra í Landmandsbankann. Aðalatriðið er. að mennirnir sjeu góðir. og veit jeg ekki annað en
aö setning þessara tveggja manna hafi
mælst vel fyrir.
Þá var eitt. sem líka bóhiði á í hv. Xd..
að það va-ri goðgá. að þessi eftii litsmaður ætti líka að líta eftir Landsbankanuin.
En jeg vil alvarlega vara menn við að
láta þetta koma fram. því svo mætti ]).':
álíta. að eitthvað það væri við Landsbankann. sem þyldi ekki rannsókn. (JJ’.
Það er betra eftirlit með honum!). Jeg tel
þetta mjög varhugavert. (JJ: En ríkisbankinn í Kaupmannahöfn.’i. Þó það sje
þar. þá þarf ekki að vera svo hjer.
Til þess að luvgt sje að rannsaka hag
einhvers banka ..kritiskt1'. þá þarf til þess
mann. vel kunnugan högum þeirra manna.
sem eiga skifti við stofnunina. En slíkrar
þekkingar verðttr naumast krafist af
landsstjórnum. sem koma og fara. oft með
mjög stuttu millibili. og þótt þær kunni
að hafa sjerþekkingtt á þessu sviði. þé
er tími þeirra þó svo takmarkaður
af öðrum stjórnarstörfum. að útilokað er.
að þivr geti sökt sjer svo djúpt niður í
slíka rannsókn, sent með þyrfti, ef að

fullunt íiottim ætti að konta. En þetta
mundi fastur eftirlitsmaður eiga hægt með.
Iláttv. 5. landsk. þm. (JJ) sagði í ræðu
siniii. að hann hefði getað verið iandsstjórninni sammála, hefði lu'tn byrjað með
því að ráða mann um skemmri tíma með
samningi. og sýnir þetta berlega, að ltann
er í raun og vertt liliðliollur frv., og það
verðttr heldui ekki sagt tim neinar þær
mótbárur, sem ltjer ltafa frant komið gegn
frv., að þær sjett þungar á metunum. Og
satt að segja undrast jeg mjög yfir þeim
ummælum. sem háttv. 5. landsk. þm. ltefir
nú frammi. eftir að hann áðttr hefir bari<t fyi ir rannsókn á einni peningastofntininni hjer, því að tilgangur minn með
þe-su i'rv. er einmitt sá. að tryggja nákvæmt eftirlit nteð öllttm peningastofnunttnum.

Guðmundur Ólafsson: Jeg tek það enn
eintt sinni fram, að það getur ekki verið
langt síðan hæstv. forsrlt. (SE) datt þetta
nauðsynjamál í littg. því að þá hefði ltann
flutt frv. fram í byrjttn þingsins. En í
stað þess hefir liæstv. stjórn nú í þingInk fetnrið einn hv. þm. í Xd. til þess að
flytja það. og enda ]>ótt málið sje alveg
nýtt og sannað sje. að það er illa undiibúið. fjekk ]>að þó ekki að fara til nefndar. svo að engin nákvænt rannsókn hefir
farið fram á frv. hjer í hv. Ed.
Ilæstv. forsrlt. (SE) hefir látið ósvarað
]>eirri spttrningtt minni, hversu marga
sparisjóði hann hugsaði sjer. að eftirlitsmaðurinn gæti rannsakað á ári hverju.
Ef þeir yrðtt aðeins fáir, þá tel jeg. að
' ftiilitið mtini verða mjög ófullnægjandi
og ekki ná tilgangi sínttin, en auk þess
álít jeg. að þetta eftirlit sje algerlega
óþarft, ltvað flesta sparisjóði snertir. Jeg
veit ekki betur en að hin besta regla sje
á stjórn sparisjóða hjer á landi yfirleitt,
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að einum eða tveimur undanteknum, og
landsstjómin hefír í lögum heimild til
þess að hefja rannsókn. hve nær sem
henni þurfa þykir eða óskað er eftir.
Jeg fjekk enga skýringu á þessu, og
bendir það óneitanlega í þá átt, að liæstv.
stjórn liafi ekki liugsað málið mikið.
Ilæstv. fjrli. (KIJ) lýsti því yfir, að
hann hefði ekki enn fengið augastaö á
neinum, sem liann vildi veita þennan
starfa. osz bendir það, ásamt öðru, í þá
átt. aS þetta þjóSráð og mikla nytjamál
sje aðeins nýskeð komið inn í höfuðið á
liæstv. stjórn. Ilæstv. forsrh. (SE) sagði,
að maður sá, sem liefSi þetta eftirlit með
höndum, þyrfti að vera sjerstaklega vel
kunnugui hag þeirra manna, sem við
stofnanirnar skiftu. En þegar farið var
fram á, að rannsakaður yrSi hagur Islandsbanka. þá var talið nægilegt. að
fleygt yrði í eina hv. þingnefnd skýrslu.
þar sem taldir væru upp víxlai þeir. sem
enska lánið er trygt með. en talið algerlega óþarft. að þingið fengi nokkra vitneskju um. livernig þeir menn. sem selt
hafa þessa víxla. standa að öðru leyti við
bankann. Jeg get því hvorki sjeð, að þetta
mál sje nauSsynjamál, nje heldur, aS
hægt sje að búast við góðum árangri, ef
það nær fram að ganga. Það helsta. sem
upp úr því hefst. verður að skattleggja tilfinnanlega alla minni sparisjóði í landinu.

1. þm. Ilúnv. (GÓ) inn á atriði. sem
snertir sjálfa deildina, nefnilega það, að
málið hefði ekki verið látiS fara í nefnd.
En lionum er vitanlegt að það var af því,
að tíminn var orðinn naumur, og í þessu
sambandi get jeg mint hv. þm. á, aS áður
liafa miklu stærri mál fengið aS fara gegnum deild nefndarlaust, og má þar til dæmis nefna samvinnufjelagalögin. Hafi það
mál ekki þurft athugun í nefnd, þá er
síður ástæða til þess um þetta mál, sem
er svo miklu einfaldara og óbrotnara.
Býst jeg svo við, aS nægar umræSur
hafi orðið um þetta mál.

Forsætisráðherra (SE): Viðvíkjandi
því. sem liáttv. 1. þm. Húnv. (GÓ) tók
fram, þá hefi jeg áður skýrt frá því, að
ástæðan til þess, að frv. þetta kom ekki
fyr fram. er sú, að stjórnin var ekki sammála um þetta efni meðan ráðherramir
voru þrír.
Annars held jeg. að jeg hafi þegar tekið alt fram. sem máli skiftir, og svarað aðfinslum við frv.. og er ástæðulaust fvrir
mig að endurtaka það.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10:2 atkv., að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
já: BK, GGuðf, HSn, IIIB, JóhJóh, J-

M, KE, SE, SHK, HSt.
Jón Magnússon: Það er fyrst út af
ummælum háttv. 5. landsk. þm. (JJ), að
jeg ætla að segja örfá orð. IIv. þm. sagði,
að jeg talaði nokkuS alment uni málið, og
er það rjett, því að það er hlutverk hæstv.
stjórnar að skýra einstök atriði þess eins
nákvæmlega og þörf krefur og krafist
verður; en jeg þykist ekki hafa neina
sjerstaka ástæðu til þessa. Þá kom háttv.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing').

nei: GÓ, JJ.
Tveir þm. (EÁ. SJ) farnir af þingi.
Frv. afgr. sem
l ö g f r á Al þ i n g i.
(Sjá A. 643).
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35. Póstmeistara- og stöðvarstjóraembætti á Akureyri
og ísafirði.
Á 39. fundi í Ed., föstudaginn 13. apríl,
var útbýtt:
Frumvarpi til laga um heimild fyrir
ríkisstjórnina, til aö sameina póstmeistaraog stöffvarstjóraemhœttið á Akureyri og
ísajirði (þmfrv., A. 342).
A 42. fundi í Ed.. þriðjudaginn 17.
apríl, var frv. tekið til 1. u m r.
Prv. of seint fram komið. — Deildin
leyfði í e. hlj., að þaö mætti taka til meðferðar.

Prsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):
Prv. það, sem hjer lá fvrir deildinni um
að sameina ritsímastjóra- og póstmeistarastörfin á Akureyri, var ekki fært að framkvæma. Iljer á landi er aðeins einn ritsímastjóri, og hann er í Reykjavík, svo að
ekki var þægilegt að gera hann að póstmeistara á Akureyri. Flutningsmenn hafa
sem sje ekki athugað það, að maðurinn,
sem við er átt í frv., heitir stöðvarstjóri,
en ekki ritsímastjóri.
Eins og nál. ber með sjer, þá liefir allsherjamefnd rætt þetta mál við aðalpóstmeistara og sömuleiðis borið það undir
ritsímastjóra. Og í samræmi við álit þeirra
hefir nefndin borið þetta frv. fram.
Aðalpóstmeistari hefir ekki viljað ganga
inn á þessa samstevpu, nema hann fengi
póstafgreiðslumann á Akurevri. Landssímastjóri hefir líka farið fram á að fá
aukningu á sínu starfssviði, eins og sjá
rná á þskj. 371. Þar er farið fram á, að
fenginn sje símafulltrúi, með sömu launum, sem ákveðin eru varðstjóra við rit-

símann.

Iljer dragast því 400 kr. frá þeirri upphæö. sem gert var ráð fyrir. að frv. sparaði. En það er samt sparnaður, og því
rjett að láta þetta ganga fram. En auk
þess. að rjett er að gera þetta á Akureyri,
þá þótti allshn. líka rjett, að það næði
til Isafjarðar, og hefir því komið fram
með frv. til heimildarlaga.
Xefndin hefir tekið það fram, að henni
þykir ástæða til að ætla, að sameina mætti
þessar stöður víðar á landinu. En um
það þyrfti þá að vera samkomulag milli
aöalpóstmeistara og landssímastjóra. Pinst
nefndinni því ástæða til að reyna þetta.
En ef þetta kæmi víða til framkvæmda,
þá væri nauðsynlegt, að landið ætti hús
á stöðunum fyrir þessar stofnanir. Að
því myndi verða sparnaður, er til lengdar
lætur, því flutningur á tækjum landssímans á milli liúsa er bæði dýr og erfiður.
þegar nýr maður tekur við.
.Jeg álít því aískilegt, að póst- og símastöður þessar sjeu sameinaðar. er annað sætið
losnar. og vil leyfa mjer að beina þeirri
fyrirspurn til hæstv. atvrh. (KIJ), hvort
hann muni ekki nota slík heimildarlög nú,
þegar póstmeistarastarfið á Akureyri
losnar.

Atvinnumálaj’áðherra
(KU):
Jeg
heyrði ekki fyrri hluta ræðu háttv. frsm.
CSIIK), en jeg skil ekki annað en að
stjórnin noti fúslega slík heimildarlög. Og
þar sem báðar þessar stofnanir eru nú
fluttar í sama húsið, þá ætti það að vera
innan handar að sameina þessar stöður.
Eins og jeg gat um um daginn, þá hefir
gefist vel að hafa þessar stöður sameinaðar. nema í einu tilfelli, og þar stóð
alveg sjerstaklega á. Ætti því að mega
sameina þarna og sennilega miklu víðar.
Jónas Jónsson: Jeg er ekki alveg viss
um, að breyting hv. allshn. sje til bóta,
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því vel gæti hugsast, að sú stjóm færi með
völd, sem ekki vildi sameina þessar stöður.
Að titillinn var ekki nógu nákvæmur.
má saka fullveldismennina um. Þeir hefðu
eins átt að geta búið til fleiri ritsímastjóraembætti eins og póstmeistaraembætti.
En í sambandi við þetta mál vil jeg
minna hv. allshn. á orðalagið á þskj. 342.
Eftir því má helst skilja frv. svo, að sameina sktdi undir einn mann tvær stöður.
aðra á Akureyri, en hina á ísafirði.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Brtt. 371 samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gi'.. svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv.
3. gr. samþ. meö 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

A 44. fundi í Ed., föstudaginn 20. apríl,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 390).

Frsm. (Sigurður Hjörleifsson Kvaran):
Jeg sje ekki, að hægt sje að láta slíka
sameiningu fara fram, nema landssímastjóri og aöalpóstmeistari sjeu því samþykkir.
Eftir yfirlýsingu hæstv. atvrh. (KIJ)
sje jeg ekki annað en fyrri flm. megi vera
vel ánægðir með þetta frv. Jeg álít því,
að það, sem hv. 5. landsk. þm. (JJ) sagði.
hafi bara verið til þess gert að finna aö
einhverju. án þess að hafa nokkra ástæðu
til þess.
Þá skildi jeg ekki, hvað hann átti við
meö þeim orðum sínum. að frv. allshn.
færi fram á aö sameina þetta alt í eitt
embætti. Orðalagið á frv. er mállega sjeð
alveg rjett og orðað eins og í fvrra frv.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 43. fundi í Ed..
apríl. var frv. tekiö
342. 371).
Of skamt var liðið
brigði levfð og samþ.

miðvikudaginn 18.
til 2. u m r. (A.
frá 1. umr. — Afí e. hlj.

Enginn tók til máls.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr.
til Nd.

Á 46. fundi í Nd., s. d., var frv. útbýtt eins og þaö var samþ. við 3. umr. í
Ed. (A. 390).
Á 48. fundi í Nd., mánudaginn 23. apríl,
var frv. tekið til 1 . u m r .
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. meö 19 shlj. atkv.
og til allsherjarnefndar með 16 shlj. atkv.

Á 57. fundi í Nd„
var frv. tekið til 2.
529).
Of skamt var liðið
— Afbrigði leyfð og
atkv.

föstudaginn 4. maí,
umr. (A. 390, n.
frá útbýtingu nál.
samþ. með 19 shlj.
106'
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Prsm. (Magnús Jónsson): Mál þetta
er upprunnið í Ed., þar sem 2 háttv. þm.
fluttu frv. um sameiningu þessara embætta á Akureyri. í Ed. voru síSan samsvarandi embaúti á ísafirði dregin inn í
þetta og gerð úr þessu heimildarlög.
Sparnaður af þessu myndi verða sem
svarar símastjóralaunum, þó þannig, að
á Akureyri dregst frá þessu munurinn,
sem er á launum várðstjóra og símritara, því að varðstjórastaða yrði þá tekin
upp þar. En munurinn er 400 kr. Þess
skal getið, að bæði landssímastjóri og aðalpóstmeistari álíta, að stöðurnar megi sameina, þó þær sjeu annars allólíkar. Horfur
eru taldar á þvi, en ekki vissa. að póstmeistaraeinbættið á Akurevri losni bráðum, og af því mun uppliaflega frv. hafa
komið fram. .Jeg skal svo ekki fjölyrða
um þetta, en nefndin leggur til, að frv.
verði samþykt óbreytt.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 17 slilj. atkv.
Pyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 16 shlj. atkv.

36. Útflutningsgjald.
Á 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. febr..
var útbýtt frá Xd.:
Frumrarpi til laga um framlenging á
f/ilfli luga urn útflutningsgjalel (stjfrv., A.
ök
Á 4. fundi í Xd., fimtudaginn 22. febr.,
var frv. tekið til 1 . u m r .

Fjármálaráðherra (MagnJ) • Jeg sje
enga ástæðu til að fara mörgum orðum
um þetta frv. Eins og tekiS er fram í aths.
við það, þá er það fram komið sökum
fjárhagsnauðsynja ríkissjóðsins. Hann er
nú svo staddur, að ekki virðist beint aðgengilegt að svifta liann þessum tekjum,
enda myndi það þá verða að koma niður
á öðrum stað, t. d. tekjuskattinum, og
óvíst, að það væri til bóta. Má fremur
búast við, að ljetta verði á þeim lið frekar en auka hann.
Skal jeg svo ekki fara frekar orðum um
þetta mál, en leyfi mjer að leggja það
til, að því, að umr. lokinni, verði vísað til
fjárhagsnefndar.

Jakob Möller: Mjer kom alls ekki á
Á 58. fundi í Xd., laugardaginn 5. maí.
var frv. tekið til 3. umr. (A. 390).
Of skamt var liðið frá 2. umr. •— Afbrigði leyfð og samþ. með 18:1 atkv.
Enginn tók til máls.

ATKVGR,
Frv. samþ. með 16 shlj. atkv. og afgr.
sem
l ö g f r á Al þ i n g i.
(Sjá A. 572).

óvart, þótt hæstv. stjórn kæmi fram með
þetta frv. Það liefir nú farið svo þing eftir þing, að altaf hafa verið gefin hálfgerð
loforð um að afnema þetta óþokkaða gjald,
en enn þá hefir það ekki koinist lengra en
að verða loforð. Xú var ekki einu sinni
gefið neitt loforð. Er það í fyrsta skifti,
og mætti af því ráða, að lögurn þessum
sje nú ætlað að verða hjer landlæg. Jeg
hefi altaf greitt atkvæði á móti þessu
gjaldi frá því er það kom fyrst til umr.
lijer á þinginu. Mjer finst það bæði óviðeigandi og ranglátt, og þó fremur nú en
í byrjun. Eins og menn vita, er það til
orðið á mestu gróðaárunum. Þótti mörg-
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um þá sjálfsagt, að ríkissjóðurinn yrði aðalatriði, þó eitthvað sje breytt til um
aðnjótandi þess mikla gróða. sem rann þau innbyrðis, eitt gjald lækkað og annað
þá inn á hendur einstakra nianna, og liækkað, heldur liitt, að ríkissjóðurinn fái
skyldu þeir því gjalda þessar prósentur í þær tekjur. sem hann þarf með.
ríkissjóð af útfluttum afurðum síntun.
ATKVGR
Xú aúti öllum að vera það kunnugt, a8
Frv. vísað til 2. umr. með 16:3 atkv.
ekki er lengur um neinn gróða að ræða
á þessu sviði. svo óþarft er að leggja og til fjárhagsnefndar með 17 shlj. atkv.
gjaldið á þess vegna. En að leggja gjald
á tap virðist hvorki hyggilegt nje rjettlátt.
Á 57. fundi í Nd., föstudaginn 4. maí,
Ilæstv. fjrh. (MagnJ) sagði. að ríkissjóðurinn mætti síst við því nú að missa var frv. tekið til 2. umr. (A. 5, n. 532,
þessar tekjur. Jeg býst við. að ríkissjóður 539).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál. og
Islendinga verði seint svo fjáður, að hann
hafi ekki fulla þörf á tokjum sínum. En brtt. 539. — Afbrigði leyfð og samþ. með
hjer er þetta spursmálið, hvort ekki meg' 18 shlj. atkv.
fá þessar tekjur á einhvern annan aðFrsm. meiri, hl. (Magnús Guðmundsgengilegri hátt.
Sem kunnugt er. hefir hæstv. stjórn nú son): Það hefir staðið alllengi á þessu
líka lagt fram frv. um breyting á tekju- máli frá fjárhagsnefnd. Ástæðan er sú, að
skattinum. sem fer fram á allverulega hún vildi sjá, livernig færi um önnur
hækkun tekjnskatts á hinuin hærri tekjum. tekjuaukafrv., sem liafa legið fyrir þingÞar ætti þá ríkissjóðnum að vinnast fje. inu: en nú er útsjeð um forlög þeirra, og
sem gaúi komið fyrir útflutningsgjaldið. auk þess svo áliðið þingtímans, að ekki er
Er þeini mun síður ástæða til að láta þetta fært að bíða lengur. Xiðurstaða meiri hl.
tvent fara saman. að háðir þessir skatta- nefndarinnar hefir oröið sú, að óhjáliðir koma einmitt til aö skella á sömu kvæmilegt sje. fjárhagsins vegna, að leggja
niönnunum. Skal jeg að minsta kosti ekki til. að lög þessi verði framlengd enn um
verða með hækkun tekjuskattsins, ef þetta 1 ár. Brtt. hefir komið fram um það að
rangláta gjald verður samþykt. Annars la’kka gjaldið um helming, og nnindi það
var það ekki ætlun mín að vekja umræð- nema 250—300 þús. kr. tekjulækkun, og
ur um málið að þessu sinni. þar eð jeg mun reynast fullerfitt að halda í horfhvort sem er býst ekki við að það verði inu. þótt ríkið sje ekki svift meiri tekjum
en þegar er orðið. Meiri hluti nefndarinnfelt við þessa umr.
ar verður því að vera á móti brtt háttv.
Fjármálaráðherra (MagmJ): Jeg skal 1. þm. Reykv. ÍJakM).
taka það fram. aö jeg liefi ekkert á móti
Frsm. minni hl. (Jakob Möller): Jeg
því, að þau frumvörp, sem lijer er um að
ræða, verði að einlivei iu leyti sett í sam- ætla að draga brtt. mína til baka til 3.
band hvort við annað. Ætti það líka að umr. En jeg er enn á sömu skoðun og áðvera auðvelt. þar sein sania nefndin kem- ur um það. að gjald þetta sje óhæfilegt,
ur til með að fjalla um þau. Það er ekki þó jeg liafi viljað gera það til samkomu-
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lags að fara ekki fram á meira en helming.
lækkun, en ekki algert afnám, að þessu
sinni.

Björn Hallsson: Jeg hefi altaf verið á
móti útflutningsgjaldinu, því það er
óhapparáð að íþvngja svo framleiðslunni
um of. En það hefir teknanna vegna
reynst óhjákvæmilegt að framlengja gjaldið ár eftir ár, þar sem það gefur af sjer
um 700 þús. kr. Jeg held líka, að það
verði ekki hjá því komist að framlengja
það enn. þó ilt sje í sjálfu sjer. Og ef
svo er gert, er rjettast að framlengja það
eins og það er, en ekki með brtt. háttv. 1.
þm. Reykv. (JakM) ; því hvar á þá að
taka þær tekjur, sem þannig missast’’
Hann mun benda á beina skatta, en jeg
er nú ekki eins trúaður á þá og hann. og
önnur tekjuaukafrv. hafa gengið hjer heldur treglega, svo sem vörutollurinn, en þar
álít jeg, að ýmislegt hafi verið rjettmætt.
Jeg verð því að nevðast til að greiða atkvæði með framlengingu útflutningsgjaldsins, þar sem á annan hátt verður ekki
sjeð fyrir tryggilegum tekjum.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmundsson): Út af ræðu háttv. 2. þm. N.-M.
(BII) skal jeg geta þess, að líklegast er, að
vörutollslögin dagi uppi hjer í deildinni,
því að menn eru svo ósammála um þau.
Er líka ómögulegt að innheimta eftir
þeim, eftir frv. háttv. Ed.. nema tollskoðun fari fram.
Ut af ræðu háttv. frsm. minni hl. (JakM) vil jeg geta þess, að það er rjett. að
það er enginn tekjuhalli eftir fjárlagafrv.
fyrir árið 1924, ef það reynist svo sem
hann segir. En þar er ekkert áætlað fyrir
gjöldum, sem leiðir af lögum, fjáraukalögum og þál., og munu þau gjöld ekki of
liátt reiknuð 1 miljón kr. Kemur þar þá
sama upphæð til útgjalda sem sú, er var-

ið er til afborgunar lánum, og er þó ekkert hægt að fullyrða um, nema útgjöldin
kunni að verða meiri, svo að tekjuhalli
verði. En það er slæmur búskapur, að
bæta altaf við skuldirnar. Er það aðeins
forsvaranlegt á krepputímum, en alls ekki
ella.
Ilæstv. fjrh. (KIJ) getur ekki verið
hjer við urar., en hann gaf mjer heimild
til að segja það, að hann teldi algerlega
óhjákvæmilegt, að frv. yrði samþykt Veit
jeg líka. að svo muni verða.

Frsm. minni hl. (Jakob Möller): Mjer
þætti gaman að mega vænta þeirrar stjórnar, sem hefði á móti tekjunum. Er það
a*tíð viðkvæðið hjá stjórn, að það þurfi
að fá tekjur, svo að það er lítil sönnun
þess, að þörf sje á svona háu útflutningsgjaldi.
Háttv. 2. þm. N.-M. (BH) sagði, að
óhjákvæmilegt væii að auka tekjurnar,
því að tekjuskatturinn liefði minkað. En
þetta er ekki rjett. Ef athuguð eru fjárlögin, þá sjest. að 1922 var hann áætlaöur 700000 kr,, 1923 900000 kr., en nú er
liann áætlaður 1000000 kr. Mun það hafa
ruglað liáttv. þm. (BH), að tekjuskatturinn fór fram úr áætlun 1922 og varð
1500000 kr. Er auðsætt að ef þessi áætlun
tekjuskattsins stenst, þá er öllu óhætt.
En þó það sje fagur búmannsbragur að
hafa tekjuauka, þá tel jeg það algerlega
óforsvaranlegt, ef það fæst ekki með öðru
en að íþyngja landsmönnum með svo
miklum sköttum, að þeir fá ekki undir
risið.
Iláttv. frsm. meiri hl. (,MG) sagði, að
menn yrðu að athuga, að í fjárlögum væri
ekki áætlað fyrir óhjákvæmilegum útgjöldum eftir fjáraukalögum. öðrum lögum eða
þál.. og taldi, að þau niundu verða minst
1 miljón kr. En hjer er þess að gæta, að
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þessi útgjöld eru áætluð alt of hátt, og
auk þess er aðgætandi. að þessi útgjöld
fara mest eftir því, af hve miklum tekjum er að taka. Tel jeg sjálfsagt, að þessi
útgjöld sjeu spöruð sem mest.
En annars þætti mjer vænt um, að hv.
frsm. meiri hl. (MG) vildi segja mjer,
hvaða lög og þál. það eru, sein öll þessi
útgjöld á að borga eftir, og ekki eru þá
áætluð fyrir í fjárlögum.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmundsson): Jeg get auðvitað ekki sagt háttv.
1. þm. Reykv. (JakM), hvaða lög þaö
muni verða, sem valda útgjöldum 1924.
En jeg veit, að það eru mörg lög nú, sem
ýmist heimila eða skylda ríkissjóð til að
borga ákveðinn kostnað með vissum skilyrðum, en hvað þetta kann að verða mikið. er ekki gott að segja.
Eitt af því, sem til útgjalda kemur á
næsta ári, er kostnaðurinn við bygginguna
á Kleppi. sem verður að færa undir 24.
gr. (MP: Það er fvrirskipað með löguin
að taka lán til þess). Ef þá leið á altaf
að fara, að taka lán, ef eitthvað er framkvæmt, verður það til þess. að tekjur
landsins ganga að síðustu allar í afborganir og vöxtu.
Iláttv. þm. (JakM) sagði, að það væri
aðhald fyrir stjórnina, að fjárlög væru
með tekjuhalla, og þá mundi ekki verða
miklu varið til að borga eftir einstökum
lögum. En þetta er ekki rjett; það er jafnrík skylda til að greiða þau útgjöld. er
sjerstök lög mæla fyrir um. hvort sew
fjárlög eru með tekjuhalla eða ekki.
Iláttv. þm. (JakM) sagði. að það væri
rangt hjá háttv. 2. þm. X.-M. (BII). að
tekjuskatturinn hefði lækkað. En þetta er
rjett. eftir því sem háttv. 2. þm. X.-M.
(BII) skýrði það. Tekjuskatturinn verður lægri í ár en hann var síðastliðið ár.

Má vera, að liann nái áætlun, en aðalatriðið er það, að skatturinn fer ekki fram
úr áætlun. Er það mjög hættulegt, ef tekjurnar eru áætlaðar svo háar, að þær fara
ekkert fram úr áætlun því að altaf má
búast við, að gjöldin geri það; og hvar á
þá að taka mismuninn? Flaut lengi á því,
að tekjumar fóru fram úr áætlun, en nú
er engin von til þess. Er það mjög varhugavert að áætla ekkert fyrir útgjöldum eftir 24. gr., er hljóta að koma.
Grunar mig, að á næsta þingi verði
samin fjáraukalög fyrir 1924, sem verði
ekki lægri en þau, sem nú eru á ferðinni.

Björn Hallsson: Háttv. 1. þm. Reykv.
(JakM) vihli reyna að hrekja það, sem
jeg sagði um, að tekjuskatturinn hefði
verið lækkaður á þessu þingi. En þetta er
rjett hjá mjer. Skattstiginn er lægri nú
á lágu tekjunum, og auk þess kemur nú
til frádráttar bæði útsvör og tekju- og
eignarskattur, sem ekki komu áður. Ilefi
jeg líka heyrt, að skatturinn mundi lækka
um )•{ eða meira hjer í Revkjavík. Auk
þess hefi jeg sannfrjett það utan af landi,
að viö þessa breytingu hafi skattur lækkað um helming þar, sem búið var að
reikna hann út, og var svo endurskoðaður
eftir lögum þessa þings Þess vegna greidc
jeg atkvæði á móti þessari skattlækkun
nú, að jeg sá, að skattur liyrfi að mestu
í sveitum, og það kærði jeg mig ekki um.
Skiftir liins vegar minstu, livað tekjuskatturinn er á pappírnum. lieldur livað mikill
hann reynist innheimtur. Þegar jeg kom
til Reykjavíkur. var óinnheimtur helmingur tekjuskattsins hjer. og gefur þetta
bendingu um það, að mikil afföll verði á
innlieimtu hans. Meö þessu. sem jeg hefi
nú sagt. hefi jeg sýnt liáttv. 1. þm. Reyk .
væntanlega fram á. að jeg hafði riett fyrir mjer livað tekju- og eignarskattinn

1695

Lagafrumvörp samþykt.

1696

Útflntningsgjald.

snertir. Held jeg megi neita gott, ef skftturinn nær áætlun. eftir því sem han? kemur út nú eftir þessa breytingu, því afföll verða eflaust á innheimtu hans. þótt
hann lækki, eins og áður var.
Háttv. þm. (JakM) sagði, að jeg vildi
auka tekjurnar. Auðvitað vil jeg það þótt
jeg segði það nú ekki. En mig undrar, aö
háttv. þm. skuli vilja lækka útflutning.sgjaldið um helming, án þess að stuðla að
því, að fram komi tekjuaukafrv. það. sein
er í fjhn. Hefði verið hægt að lækka útflutningsgjaldið. ef það hefði komið, en
nú er það ófært. Hann taldi, að það væri
óvíst, hvort lieppilegt væri, að stjórnin
hefði tekjuhallalaus fjárlög, því að hætt
væri við, að hún yrði þá ógætnari Má
vera, en annars er það nú þingið. er undirbýr þetta í hendur stjórnarinnar En
varhugavert sýnist það að skila fjárlögum ár eftir ár með tekjuhalla. Ifve nær
komuinst við úr skuldum með því lagi.’
Háttv. frsm. meiri hl. (AICt) gaf þa*r
upplýsingar sem lögfræðingur og vel kunnugur tollmálum. sem fyrv. sýslumaður. að
frv. liáttv. Ed. væri svo úr garði gert. að
tollskoðun Jtyrfti að fara fram, ef það
yrði að lögum. Jeg skal nú ekki fullyrða
um þetta. en jeg skal játa það, að mjer
líkaði frv. betur. er það fór hjeðan. Andinn í því nú er allur annar.

Frsm. minni hl. (Jakob Möller): Hv.
frsrn. meiri hl. (MG) spurði. livar það
endaði, ef altaf væri lialdið áfram að
safna skuldum. En livar endar það. ef
altaf er haldið áfram í því að íþvngja atvinnuvegunum með sköttum? Það endar
svo, að ríkissjóður fær engar tekjur. því
að enginn stofn verður til að leggja á.
Held jeg, að þetta sje hættulegri braut að
fara inn á lieldur en þótt litill tekjuhalli
verði eitt ár.

En það er ekki rjett, að rikissjoður
safni skuldum, þótt farið sje hjer að till.
mínum, því að tekjurnar munu samt
hrökkva fyrir útgjöldum, þegar þess er
gætt, að 1200 þús. eru lögð til hliðar í
fjárlögunum. Annars verð jeg að efast
um, að stjórnin hafi heimild til þess að
byggja Klepp fyrir þessa árs tekjur. Er
lögin um liúsabyggingar voru samþykt,
var heimilað að taka lán til þess, en ekki
að verja venjulegum árstekjum ríkissjóðs
til þess.
Iláttv. frsm. meiri hl. (MG) sagði. að
það Vieri bæði rjett og rangt lijá háttv. 2.
þm. X.-M. (BII). að tekjuskatturinn hefði
lækkað. En þetta er algerlega rangt hjá
liv. 2. Jnn. X.-M. Tekjuskattsáætlunin hefir
hækkað. en ekki hekkað. og við það eitt er
hægt að miða. Auk þess hefir allur starfrækslukostnaður ríkisins minkað. og er Jiví
full ástifða til að :etla. að skattamir g.etu
hekkað.
En ef aðeins er hugsað um þaö, að hafa
tekjurnar sem i íflegastar, en engar hömlurlagðar á eyðsluhvöt stjórnarinnar. J)á er
rkki góðs að Vienta. IIv.frsm. meiri hl. (MG !
hafði Jiað eftir stjórninni. að óhjákvæmilegt væri að halda útflutningsgjaldinu. en
jeg hygg. að svo reynist ekki. því að gjöldin fara nú sífelt minkandi, og það bjargaði afkomu síðasta árs. sem sjá má af því.
að tekjuhalli á fjárlögunum 1922 var áætlaður 2.5 inilj.. en varð ekki nema 1 miljón.
eða minni. samkvannt skýrslu stjórnarinnar. Held jeg fast við skoðun mína um
þetta og mun bera fram brtt. við 3. umr.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmundsson): Jeg flutti þessi skilaboð frá hæstv.
fjrli. (KIJ) og er honum sammála um
Jtau. Annars er ekki ást:eða til að ræða
þetta mál meira nú, er hv. 1. þm. Reykv.
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(JakM) liefir tekið brtt. sína aftur og
mun greiða frv. atkv. til 3. umr.
Hv. þm. (JakJl) taldi vafasamt. hvort
stjórnin hefði heimild til að byggja Klepp
fyrir þessa árs tekjur. Jeg skal ekki svara
því, en það skiftir minstu, fyrir hvað
liann er bygður, hvort það er lán eða
tekjur, því að skuldimar safnast engu að
síður, og þær þarf að borga. Tel jeg forsvaranlegt að taka lán til framkvæmda,
ef um leið er samsvarandi borgað af skuldum, en sje það ekki gert, tel jeg óforsvaranlegt að taka lán.
Jlann talaði um, að skattarnir hefðu
hækkað. Þetta er ekki rjett. Það hefir verið dregið úr beinu sköttunum. Það. sem
hann sagði um, að atvinnuvegunum væri
íþyngt, er því alls ekki á rökum bygt. Það
hefir verið ljett á þeim.

Prsm. minni hl. (Jakob Möller): Hv.
frsm. meiri hl. (MG) talaði «m, að óforsvaranlegt væri að taka lán. nema borgað
væri tilsvarandi af öðrum lánum á sama
tíma. Jeg get nú ekki verið á saina máli.
því ætti að fylgja því, mætti aldrei framkvæma neitt, aldrei ráðast í neitt nýtt fyrirtæki, nema fyrir sem svaraði tekjuafgangi ársins. Yrði því harla lítið um framkvæmdir. Og ef háttv. þm. (MG) heldur
þessu fram sein rjettri stjórnmálastefnu,
þá hefir hans fjármálastjórn að minsta
kosti verið algerlega óforsvaranleg.
Iláttv. frsm. meiri hl. (MG) talaði einnig um. að landið hefði flotið langan tíma
á því, að tekjurnar hefðu farið fram úr
áætlun. Þetta er rjett, en af því gjöldin
hafa líka farið fram úr áætlun. þá þurfti
þess við; annars hefðu safnast skuldir. En
á ,,normal“ ári er vitanlega auðvelt að
áætla tekjur og gjöld svo nákvæmlega, að
slíkt þurfi ekkert að óttast. Og þó að nú
Alþt. 1923, B. (35. lOggjafarþing).

sje ekki ,,normal“ -árferði. þá er vitanlegt, að alt verðlag er yfirleitt lækkandi,
svo að það, sem væntanlega skakkar á
ársreikningum, verður vafalaust ríkissjóði
í hag.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmnndsson): Hv. 1. þm. Revkv. (JakM) hefir misskilið það, sem jeg sagði. Að ekki mætti
undir neinum kringumstæðum taka lán,
lá ekki í mínum orðum, hvorki beint nje
óbeint. Það, sem jeg sagði, var það. að í
venjulegu árferði mætti ekki taka meira
lán en borgað væri af. Enda hlýtur háttv.
þm. (JakM) að sjá það, aö af öllum lánum verður að borga. Jeg geri ráð fyrir
því, að háttv. þm. (JakM) sje mjer samdóma í því. að þó þingið 1919 gæti ekki
gert nákvæma áætlun, þá megi alls ekki
kalla árin 1920 og 1921 venjuleg ár. Öll
samjöfnun frá árum er því villandi
ATKVGR,
Brtt. 539 tekin aftur.
Frvgr. samþ. með 16:1 atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. innr. með 18 shlj. atkv.

Á 58. fundi í Nd., laugardaginn 5 maí,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 5. 539).
Of' skamt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði leyfð og samþ. með 18:1 atkv

Frsm. minni hl. (Jakob MÖller): Jeg
á hjer brtt. um það, að lækka þetta útflutningsgjald um helming. Jeg þarf ekki
að gera grein fyrir skoðun minni á málinu sjálfu. Það er kunnugt, að jeg hefi
verið og er mótfallinn gjaldinu yfirleitt,
en hefi nú viljað gera ]>að til samkomu107
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lags að leggja aðeins til helmingsla-kkun
á því. Jeg álít líka, að þetta sje fullkleift
fjárhagsins vegna. Því þó nú sje í fjárlögum reikningslegur etkjuhalli, er í sjálfu
sjer um raunverulegan tekjuafgang aft
ræða. fulla miljón kióna. þar sem lagðar
eru til hliðar um 1200 þús. kr., og þar við
bætast svo ýmsir liðir í 13. gr. fjárlaganna, eða um 191 þús.. sem stjórninni er
aS mestu í sjálfsvald sett. livort hún greiðir eða ekki. Annars ætla jeg ekki að mæla
frekar með till. minni. Gjaldið er sjálft
ósanngjarnt, og því auðvitað sanngjarnt
aS lækka það, þegar ríkissjóður má líka
við því.

Frsm. meiri hl. (Magnús Guðmundsson): Jeg skal ekki fara að hef ja kappræður hjer um inálið aftur nú. Jeg vísa
aðeins til þess, sem jeg hefi áður sagt. En
út af því, sem hv. 1. þm. Reykv. (JakM)
sagði um fjárlögin í þessu sambandi, verð
jeg að minna hann á þaS aftur, sem hann
ekki hefir hrakið. að þar er ekkert áætlað
fyrir ea. 1 milj. gjöldum. Býst jeg því
við. að flestir sjái. að ekki er mögulegt
að samþykkja brtt. á þskj. 539.

Frsm. minni hl. (Jakob Möller): Út
af þessari einu miljón. sem ekkert á að
vera áætlað fyrir, þarf ekki að segja
annað en það. að þetta er alveg út í bláinn. Ef lijer er um byggingar að ræða.
eða slík fyrirtæki. þá er vitanlegt. að til
þeirra á að fá sjerstakt lán. Og um Klepp
er það að segja. að stjórnin hefir í rauninni enga heimild til þess að byggja hann
fvrir þessa árs fje.
ATKVGR.
Brtt. 539 feld með 13: 5 atkv.
Frv. samþ. með 15: 4 atkv. og afgr. til
Ed.

Á 5fi. fundi í Ed.. s. d., var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.
(A. 5).
Á 57. fundi í Ed„ mánudaginn 7. maí.
var frv. tekið til 1 . u m r .
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv.
og til fjárhagsnefndar með 11 shlj. atkv.

Á 58. fundi í Ed. miðvikudaginn 9. m».í
var frv. tekið til 2 . u m r .
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 59. fundi í Ed.. föstudaginn 11. maí,
var frv. aftur tekið til 2. umr. (A. i,
n. 615).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál. —
Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Það er
ekki óvanalegt, að lög um útflutningsgjald komi til atkvæða. Lög þau, sem
hjer á að framlengja, voru sett 1921 og
giltu aðein.s 1 ár; voru þau svo framlengd
á þinginu í fyrra og góðar líkur eru til,
að svona verði því fram haldið þing af
þingi fyrsta sprettinn. Reynslan sýnir. að
ekki er hægt að sleppa þessu gjaldi. þó
að margir álíti óheppilegt að þurfa að
hafa þennan tekjustofn. og með því leggja
beinan skatt á alla framleiðslu í landinu.
En þarfir ríkissjóðs eru miklar, og litla
gætni sýnir þingið í ýmsum fjármálum nú
eins og oft áður. Jeg get lokið máli mínu
og vísað til nál. á þskj. 615

1701

±,agafrumvörp saœþykt.

1702

ÚtflntningFgjald. — Friðun á laxi.

ATKVGR,
Frvgr. samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. í e. hlj.

Á 60. fundi í Ed., langardaginn 12. maí.
var frv. tekið til 3. umr. (A. 5).
Of skamt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv og afgr.
sem
l ö g f r á Alþ i n g i.
(Sjá A. 641).

37. Friðun á laxi.
A 36. fundi í Nd., laugardaginn 7.
apríl, var útbýtt:
Frumvarpi til laga um breyting á lögum um friðun á lari, frá 19. febrúar 1886
(þmfrv., A. 284).
Á 46. og 47. fundi í Nd., dagana 20.
og 21. apríl, var frv. tekið til 1. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 49. fundi í Nd., þriðjudaginn 24.
apríl. var frv. enn tekið til 1. u m r.
Frv. of seint fram komið. — Deildin
leyfði með 18:1 atkv., að það mætti taka
til meðferðar.

Flm. (Þorleifur Guðmundsson):

Hv.

deild er það kunnugt, hvað frv. þetta,
sem er flutt eftir áskorun bænda þeirra.
er veiði eiga við Olfusá og Hvítá. fer
fram á. Þeir, sem veiði eiga í Olfusá,
verða mi að taka upp net sín á helgum. 36 stundir, en bændur þar fara nú
fram á undanþágu frá þessu ákvæði laxveiðilaganna. Kann sumum að þykja
það viðurlilutamikiS, sem ókunnugir eru
þarna. En þó liorfir þarna öðruvísi við
en annarsstaðar ■ áin er breið og djúp
og laxgangan stöðvast alls ekki, þó netin
fái að liggja óhreyfð. en það er bændum til mikils hagræðis. Jeg hefi einnig
leitað álits þeirra, sem búa ofar við árnar. t. d. talað við hreppstjórann í Gnúpverjahreppi. Pál Lýðsson, sem býr á
einni mestu veiðijörðinni þar efra, og telur hann þetta allsendis hættulaust. Það
er líka öllum ljóst, sem til þekkja, að
sá lax, sem veiðist í Olfusá. er þetta frá
1—2 þúsund á ári. og er það ekki nema
lítið brot af öllum laxi, sem gengur upp
eftir ánni. svo að netin gera enga stöðvun á göngunni. Jeg vona því, að háttv.
deildarmenn sjái, að hjer er um sanngjarna málaleitun að ræða, sem öllum
er hættulaus, en laxveiðibændum þarna
til hagræðis og getur orðið til þess að
auka útflutning landsafurða. og með því
hjálpað til að hækka gildi íslenskrar
krónu.

Þórarinn Jónsson: Mjer kemur þetta
frv. alleinkennilega fyrir sjónir og get
naumast skilið, að rjett s.je að láta það
ganga fram. Með því væri þeim gert
rangt til. sem ofar búa við árnar. Og
svo er annað það. að ef þessi undanþága
frá lögunum á þessum stað er leyfð, má
sjálfsagt búast við því. að aðrar sams107*
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konar kröfur komi annarsstaðar frá, og
þá er misboðið friðun laxins og kipt
burtu úr lögunum belstu öryggisráðstöfunum. Hinu á jeg bágt með að trúa,
sem hv. flutningsm. (ÞorlG) sagði, að
laxinn væri veiddur þarna helst á haustin, því þá sýnist veiðitíminn vera settur
mjög óheppilega af sýslunefndinni og
koma í bága við laxveiðilögin, því óheimilt er að veiða lax á niðurgöngu. En sjerstaklega eru þetta rjettarspjöll fyrir þá,
sem búa við smærri ár, sem falla í Olfusá, og hjer liggur ekkert fyrir um samþvkki þeirra, enda að líkindum ekki unt
að fá það, og því fráleitara er frv.
Gunnar Sigurðsson*: Jeg hvgg, að
mótstaðan gegn frv. þessu hjá hv. 2. þm.
Húnv. (ÞórJ) stafi af ókunnugleika. Jeg
er nákunnugur þarna og get sagt, að
netin í Olfusá líkjast einna mest slýi
við bakkana og laxagöngunni stafar engin hætta af þeim. Það mætti líka takmarka undanþáguna, svo að hún nái
ekki nema upp í Sogið t. d.. eða þvílíkt.
Flm. (Þorleifur Guðmundsson): Hv. 2.
þm. Húnv. (ÞórJ) talaði um það, að
þetta yrði til þess að misbjóða friðun
laxins. En þetta er misskilningur, eins
og jeg hefi áður bent á, því að þegar
um friðun í lögum er að ræða, þá er það
auðvitað gert til þess að efla framleiðsluna, en ekki til þess að laxinn geti leikið
lausum hala, aðeins til þess að geta
spriklað upp og niður árnar aðeins sje’.
til skemtunar. Hann talaði um það, að
við værum lögbrjótar við laxveiðarnar.
en það er aðeins af því, sem hann segir
slíkt, að hann þekkir ekki friðunaitímatak*) Þm. (GunnS) hefir ekki vfirlesið ræður
sínar í þessu máli.

mörkin, sem sett hafa verið fyrir austan, því haustveiðarnar, sem jeg talaði
um, eru engin lögbrot. Þá er engin hætta
á því, sem hann talaði um, að þetta
skapaði hættulegt fordæmi fyrir aðra,
því hjer stendur alveg sjerstaklega á
og er hvergi svipað, nema í Þjórsá
kannske, en þar er aðeins veitt á Urriðafossi. Jeg vil því endurtaka það, að það
er allsendis hættulaust og sjálfsagt að
samþykkja þetta frumvarp.

Pjetur Þórðarson: Mjer þykir það
heldur hart aðgöngu, ef þetta frv. á ekhi
að fá að ganga til 2. umr. Þá agnúa,
sem kynnu að vera á frv., mætti laga
í nefnd. Annars álít jeg, að yfirleitt
sje undanþága sú, sem hjer er um að
ræða, hættulítil; en vegna þess að allar
þessar veiðistöðvar, sem hjer koma til
greina, eru innan takmarka einnar sýslu,
þá væri sjálfsagt rjettara að heimila
sýslunefnd að ráða þessu máli út af fyrir sig.
Þórarinn Jónsson: Hv. 1. þm. Rang.
(GunnS) talaði um það, að netin væru
svo í Ölfusá. að engin liætta stafaði af
fyrir laxgönguna, og sagði, að þau
væru eins og slý við bakkana og að
undantekning væri. ef lax kæmi í þau.
Greinargerðin skýrir frá þessu, en jeg
hjelt. að ekki yrði gerð sú krafa til neins
að trúa því. Og það er lítill greiði við
hlutaðeigendur. að gera það líklegt. að
ekki sje meiri mannræna í bændum þar
en svo, að þeir reyni ekki að láta veiðina verða sjer að fullum notum, heldur
en að fá lagavernd til þess að brjóta
skýlausan rjett annara. Og mikið væri
þeim nær að gera ráðstafanir til þess að
stunda veiðar þessar af meiri manndómi
innan takmarka gildandi laga. Annars
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sýnast þeir ekki hafa upp úr þessum veiðum nema netaslit, og líklega ekki það. En
þetta á sunnudagsveiðin að bæta upp ov
er því frv. þetta jafnnýstárlegt á allan
hátt og fráleitt því að geta orðið samþykt.

Plm. (Þorleifur Guðmundsson): Jeg
vil aðeins skýra frá því, til viðbótar því,
sem jeg hefi áður sagt, að samkv. sýslufundarákvæði er leyfileg laxveiði í Árnessýslu fram í september, svo að ummælin
um lögbrot manna þar í þessu efni eru
alveg ástæðulaus. (ÞórJ'. Það er undarleg
ráðstöfun). En hún er sönn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 16:3 atkv. og
til allsherjarnefndar með 13 : 7 atkv.

Á 53. fundi í Nd., mánudaginn 30.
apríl, var frv. tekið til 2. umr. (A. 284,
n. 476).
Prsm. (Gunnar Sigurðsson): Jeg skal
reyna að gefa ekki tilefni til langra umræðna. Allshn. gerði sjer far um að íhuga
þetta mál vel, en það þurfti ekki langrar athugunar, því að við 2 nefndarmern
erum nákunnugir á þessum slóðum og
þekkjum alla aðstöðu. Þó að jeg sje meðflutningsmaður frv., leit jeg strax svo á,
að hentugra mundi að breyta frv. á þann
hátt, er nefndin leggur til. Breytingin er
sú, að undanþágan, sem felst í frv., nái
til Olfusár einnar, en sem kunnugt er, er
það heiti Hvítár fyrir neðan Sog. Þetta
er tiltölulega stuttur spölur. Er svo háttað neðst frá árósum, að þar eru miklar
grynningar og rennur áin þar í kvíslum;
er algerlega óhugsandi að stöðva þar lax
í göngu, enda veiði engin, þó að lax

slæðist þar einstaka sinnum í net. Um
miðbik þessa kafla. í kringum Selfoss.
liagar þannig til, að áin fellur ýmist í
hávöðum eða hyldjúpum kaststrengjum,
svo að ógerningur er að hemja net, nema
við blábakkann, út að strengbrúninni. Það
er fyrir ósk þeirra bænda, er stunda veiði
þarna, að frv. er komið fram. Veiði er þar
að vísu ekki mikil, en þetta ákvæði laganna, sem þeir biðja um undanþágu frá,
veldur þeim talsverðum óþægindum. Þar
sem þessi undanþága gerir engum öðrum
baga, en þessir menn telja hana mikilsverða, þykist jeg viss um, að hv.‘ deild
muni samdóma nefndinni, að rjett sje að
samþvkkja frv.
Jeg skal taka það frani, að háttv. 1. þm.
Skagf. (MG) var ekki á nefndarfundi
vegna lasleika, þegar frv. var rætt; tjáði
hann mjer, að hann mundi ekki gera
ágreining um þetta í nefndinni, en auðvitað er atkvæði hans óbundið.

Þórarinu Jónssom Jeg vil leyfa mjer
að gera þá tillögu, að þessu frv. verði
vísað til stjórnarinnar. Byggi jeg þessa
till. fyrst og fremst á þeim rökum, sem
jeg tók fram við 1. umr. þessa máls. Hjer
er verið að draga út úr laxveiðilögunum
fylstu og mestu öryggisákvæðin, og er
ekki nema tvent til. Annaðhvort er þessi
undanþága þýðingarlaus, eða hún gæti
orðið til þess að hindra laxgöngu. Sje
hún þýðingarlaus, er engin þörf á að
frv. verði að lögum, en ef hún spillir fyrir laxgöngu, er rangt að saonþykkja hana.
Hv. Ed. hefir haft til meðferðar frv. um
breytingu á sömu .lögum. Hefi jeg sjeð
nefndarálit í því máli, og er þar lagt til,
að málinu verði vísað frá með rökstuddri
dagskrá og skotið til álits og umsagnar
sýslunefnda, Sýslunefndirnar hafa nú svo
mikinn rjett í þessu efni, þar sem þær
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einar setja ákvæði uni veiðitímann, að jeg
tel rangt að breyta lögunum án þess, aó
þeim sje gefinn kostur á að segja álit sitt.
Og þó að frv. fengi að ganga í gegnum
þessa deild, eru mikil líkindi til, að b .
Ed. muni láta það sæta sömu örlögum
sem frv.. er jeg nefndi, og væri því mikill tímasparnaður að vísa frv. strax frá.
Það er líka mikilsvert atriði, að engi::
yfirlýsing hefir komið frá þeim mönnum,
sem eiga veiðirjett í ám, sem renna i
ITvítá. og tel jeg rangt að gera þetta frv.
að lögum án þess að liafa leitað umsagna.’
þeirra.-

Frsm. (Gunnar Sigurðsson): Jeg sje,
að hv. 2. þm. Ilúnv. (ÞórJ) hefir ekki
sannfærst af rökum,- sean jeg tel góð og
gild. Jeg get ekki sjeð neina ástæðu að
vísa þessu frv. til stjórnarinnar. Það
gegnir alt öðru máli um hitt frv.. sem hv.
þm. nefndi; þar var farið fram á að
banna kistuveiði í einni á, og er þetta
ekki sambæi ilegt. Jeg er þess fullviss. að
frv. hefir engin áhrif á göngu laxins i
ITvítá. en það mundi vera mörgum manni
til þæginda. Því tel jeg óviturlegt að
leyfa ekki þessa undanþágu. þegar hún
kemur engum manni að baga. Jeg tel
óþarft að skjóta málinu til sýslunefnda.
Samþykki þeirra mundi fást þegar í stað.
og er því ástæðulaust að draga málið.
enda kostar það fje, að taka það upp aftur. Jrg hefi engan persónulegan áhuga á
bessu máli. því að það er ekki fyrir mití
kjördæmi. en mjer er það kappsmál, af
því að það er sanngirnismál. sem jafn
siálfsagt er að taka til greina sem önnur
rjettmæt mál. Jeg verð því að óska. að
ínálið fái að ganga áfram, og geta þeir.
sem e:u hræddir við frv., liuggað sig við.
i'.ð það muni ef til vill verða drepið í
háttv. Ed.

ATKVGR.
Till. tun að vísa málinu til stjórnarinnar
feld með 17:11 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já; JB, JS, MG, ÓP, SSt, StSt, SvÓ,
Þór.J, BJ, IIK, JAJ.
nci: JÞ. LH, MJ, MK, MP, PO, PÞ, ÞorlG, ÞorlJ, ÞorstJ, BH, EÞ, EE, GunnS, IngB, JakM, BSv.
Brtt. 476,1 samþ. með 23:1 atkv.
1. gr.. svo breytt, samþ. með 19 •. 2 atkv.
Brtt. 476,2 (2. og 3. gr. falli burt) samþ.
með 21 slilj. atkv.
4. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 16:1
atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 16: ó atkv.

Á 55. fundi í Xd., miðvikudaginn 2. maí,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 496, 503).

Eiríkur Einarsson: Jeg á brtt. við frv.
þetta. og vil jeg því fara nokkrum orðum
um afstöðu mína til þessa máls. Jeg greiddi
atkv. með frv. til þessarar umræðu. og
mun gera svo enn, án tillits til brtt. minnar. Jeg kom með hana aðallega í samræmisskyni.
Þeir. sem mæltu á móti frv, síðast,
gerðu það vegna þeirrar höfuðástæðu. að
veiðirjettur þeirra, sem ofar búa með
Ölfusá. yrði fyrir borð borinn. En jeg
held. að ekki sje gerandi mikið úr þessu.
Ölfusá er svo rnikið vatnsfall. að lagnetaveiðin stöðvar aldrei gönguna að ráði. En
það er önnur hindiun, sem er verri. og
það er selurinn, sem liggur í ósunum.
A hinn veginn þótti mjer ósanngjarnt.
að þeir, sem ofar búa með ánni, fengju
ekki vins að njóta undanþágunnar, og því
kom jeg með mína brtt. Mjer finst, að
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það sje enn þá minna í húfi, þótt undanþágan verði veitt þeim fáu bændum. er
stunda lagnetaveiði hið efra nieð Ilvítá.
en Ölfusárveiðieigendum. Og eins og jeg
hefi áður sagt, flyt jeg brtt. einungis til
að konia í veg fyrir misrjetti með þeim.
er búa neðar og ofar með ám þessum, er
mjer finst eigi laust við, að eigi sjer stað.
ef gert er upp á milli þeirra með þessari
undanþágu. Annars mun jeg ekki halda
þessari brtt. fast fram, ef einhverjum
skyldi vera það kappsmál, að undanþágan
næöi til Ölfusár einnar, og þessi brtt. yrði
frv. til falls, og vona jeg, að ef svo væri.
þá ljeti hann til sín heyra. En það vil jeg
þó fullyrða, að slíkar mótbárur væru
ástæðulausar.

Frsm. (Gunnar Sigmrðsson): S-em frsm.
allshn. í þessu máli vil jeg taka það fram,
að við 2. umr. lýsti jeg því yfir, að nefndin sæi sjer eigi fært að fara lengra en
þetta, að láta undanþágurjettinn ná til
Ölfusár einnar. Álitum við það liættulaust
með þá á, en alt öðru máli er að gegna
með árnar, sem renna í hana, því þær eru
svo miklum mun vatnsminni. Þar sem nú
háttv. 1. þm. Arn. (EE) er ekki kappsmál
með þessa brtt., þá óska jeg eftir, að hann
taki hana aftur, svo að liún verði því eigi
til fyrirstöðu, að frv. gangi í gegn.
Pjetur Ottesen: Jeg greiddi atkv. með
frv. til 3. umræðu, og það sjerstaklega
vegna þess, að felt var burt úr frv. undanþáguákvæðið að því er snertir þær ár,
sem falla í Ölfusá.
Því hefir verið lýst yfir, og færð rök
að því, að svo hagaði til með Ölfusá, að
það mundi ekki hafa mikil áhrif á laxgöngu í henni, þótt undanþágan væri veitt
með hana. Vitanlega hefir það þó nokkur
áhrif, því á þessum tíma mundi altaf meiri

veiði verða, ef netin mættu altaf liggja, en
ef þau eru tekin upp, eins og nú er ákveðið, 36 stundir í viku. og mundi þetta valda
því. að laxganga upp eftir ánum yrði þó
altaf nokkru minni en ella.
En nú er komin brtt. frá háttv. 1. þm.
Árn. (EE). að þessi upphaflegu ákvæði
sjeu tekin upp aftur. og kemur þar fram,
að sá ótti, sem fram hefir kornið, að fleiri
sigldu í kjölfarið, er rjettmætur. Á nú
undanþágan. eins og brtt. háttv. 1. þm.
Árn. er orðuð, ekki aðeins að gilda um
þær ár, sem renna í Ölfusá, heldur einnig
um allar veiðiár í Árnessýslu. Mjer er nú
ekki svo kunnugt um það, hvort fleiri laxveiðiár eru í Ámessýslu en þær, sem renna
í Ölfusá. En það er þó altaf helmingurinn
af Þjórsá, sem tilheyrir sýslunni. Getur
komið fram hið mesta ósamræmi í því, þar
sem laxveiðiár aðskilja sýslur. eins og
víða er, ef veita skal annari sýslunni svona
lagaða undanþágu, en liinni ekki. Þessi
krafa, sein lijer kemur frá háttv. 1. þm.
Árn. (EEi, gefur fulla ástæðu til þess að
ætla, að slíkar kröfur komi víðar frá. Og
það verður að gjalda varhuga við því að
leiða inn ákvæði. sem veita þeim, sem við
árósana búa, alla hagsmunina við laxveiði
í ánum. Þetta er því allvarliugavert mál,
og getur það haft alvarlegar afleiðingar
að ganga inn á þessa braut. Fyrir því vil
jeg ekki ganga inn á það að veita þessi
undanþágurjettindi, og það hlýtur að vera
gert með hagsmuni þeirra manna einna
fyrir augum, sem búa við ósa þeirra laxveiðaáa. sem í Ölfusá falla, að háttv. 1.
þm. Árn. flytur þessa brtt. Hinum, sem
ofar búa við árnar. er þessi undanþága vitanlega til tjóns.
Það er því af þessurn ótta, að samskonar kröfur um undanþágur komi víðar að, að
jeg get ekki fylgt frv. lengra, og er það sökum framkomu brtt. hv. 1. þm. Árn. (EE) ;
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meö henni er sýnt, hvað á eftir niuni koma.
En .jafnvel þótt hiin yröi ekki samþykt,
eða þótt hún yrði tekin aftur, þá mun jeg
þó ekki geta fylgt frv.

Eiríkur Einarsson: Út af því, sem hv.
þm. Borgf. (PO) sagði skal jeg taka
það fram, að enginn af þeim, sem lilut á
að máli, hefir beðið mig að koma fram
með þessa brtt. Jeg tók það upp hjásjálfum
mjer, af því mjer virtist það vera sanngirniskrafa. En annars finst mjer málið
smávægilegt, og get jeg upplýst liáttv. þm.
Borgf. (PO) um þaö, sem jeg hygg, aö
hann viti ekki, að hin aukna undanþága
samkvæmt minni brtt. mundi varla ná til
fleiri jarða en svo sem þriggja til fimm.
og er þar hvergi mikil veiði. Er þetta þv
óþarft veður í háttv. þm. Borgf. Er þar
líkt á komið með aðstöðu sem hið neðra
við Ölfusá, og lendir vitanlega langminst
af þeim laxi, sem upp eftir ánni gengur, í
netunum. Það er, eins og tekið hefir veriö
fram, selurinn, en ekki lagnetin. sem spillir mest laxveiðinni. Það var rjett hjá hv.
þm. Borgf. (PO), að í Árnessýslu er ekki
að ræða um aðrar laxár en Olfusá og
Hvitá, árnar. sem renna í þa?r, og svo
Þjórsá.
Um efstu árnar, þær sem renna í Hvítá.
má segja það, aö þar er alls ekki um neina
lagnetaveiði að ræða, en Hvítá er sv:
vatnsmikil, að lagnetin stöðva laxinn í
henni ekki að mun.
Þjórsá fvlgir Arnessýslu að hálfu leyti,
en þar er aðeins um eina laxveiöijörð að
ræða. Urriðafoss. Mundi því undanþágan
hvorki ge-ra til nje frá viðvíkjandi þeirri á.
Er það því augljóst, að liv. þm. Borgf.
ÍPO) notar brtt. mína aðeins sem yfirvarpsástæðu, til þess að hverfa nú frá
skoðun sinni, og álít jeg. að hún hafi ekki

verið föst hjá lionum, ef hann brevtir
henni nú.
Háttv. allshn. lagði með því við síðustu
umr. málsins, að frv. næði fram að ganga,
og er hennar dóniur óhaggaður eftir sem
áður, þrátt fyrir þessa brtt. En til þess
aö leggja ekki stein í götu málsins, þá
tek jeg hjer með brtt. mína aftur. (Jti:
Þá leyfi jeg mjer að taka hana upp). Hv.
þni. tekur hana upp aftur einungis til
þess, að liægt sje að hafa hana að yfirvarpsástæðu gegn frv. Er þar eins á komið nieð þeim tveini háttv. þm., og vona jeg,
að aðrir háttv. þm. feti ekki í fótspor
þeirra að þessu leyti.

Prsm. (Gunnar Sigurðsson): Jeg verð
aö þakka háttv. 1. þni. Árn. (EE), að
hann liefir tekið brtt. sína aftur, og vænti
jeg því þess, að hún geti ekki lengur haft
áhrif á skoðanir þeirra, er greiddu atkvæði
með frv. við 2. umr. Ástæðurnar eru
enn þá hinar sömu, og vona jeg, að háttv.
deild trúi því, að allsherjarnefnd gangi
ekki annað en gott eitt til að leggja með
frv. I nefndinni eru 2 menn nákunnugir
staðháttum þar eystra, jeg og háttv. 3.
þm. Reykv. (JÞ), og er nefndin samþykk
okkur. að sjálfsagt sje að veita þessa undanþágu, enda fjelst hv. þm. Borgf. (PO)
á. að rök okkar væru rjett. Þaö má að vísu
segja, að þær laxakindur, sem slæðast í
net, gangi ekki lengra, en þessi undanþága
getur ekki haft nein áhrif á göngu laxins
yfirleitt.
Pjetur Ottesen: Þegar jeg andmælti
frv. vegna þess ofurkapps, er háttv. 1. þm.
Árn. (EE) leggur á að láta undanþágu
þessa ná til allra ánna í Árnessýslu, var
hann að gera sjer í liugarlund eitthvað
sa r.band milli mín og háttv. 2. þm. Skagf.
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(JS) á raóti frv. Mjer er ekki kunnugt
um, að neitt samband sje á niilli afstöðu
minnar og þess, að háttv. 2. þm. Skagf.
(JS) hefir níi tekið upp brtt. á þskj. 503.
Að Ölfusá einni undantekinni, mundi auðvelt að hamla laxgöngu í þessum áan, sem
í hana renna, að mikluni mun, ef engin
friðun væri. Þeir menn, sem búa nálægt
árósum, mundu standa miklu betur að
vígi en aðrir, ef þessari friðun væri algerlega kipt burtu. Jeg vona, að menn sjái.
hve hvumleitt það mundi verða, ef margskonar ákvæði gilda þar, sem ár skifta
sýslum, og netin mættu altaf liggja við
annan bakkann,. en hinu megin yrði að
taka þau upp um hverja helgi, samkvæmt
lögum. Það er vegna kapps háttv. 1. þm.
Arn. (EE), sem jeg get ekki fylgt frv.,
og engu fremur þó hann taki nú brtt.
sína aftur.
Jón Sigurðsson: J*eg ætlaði ekki að
taka til máls, en þar sem háttv. 1, þm.
Arn. (EE) sveigði því að mjer, að jeg
væri að taka upp brtt. hans til þess að fá
tvlliástæðu til að vera á móti frv., þá vil
jeg lýsa yfir því, að jeg hefi í engu breytt
skoðun minni, og þarf því ekki á tylliástæðum að halda, og mun háttv. þm. geta
sjeð það við atkvæðagreiðsluna, að jeg
er á sama máli sem við 2. umr., en frv.
og brtt. eru þannig vaxnar, að um þær
má segja: því vitlausara, því betra.
Eiríkur Einarsson: Hv. 2. þm. Skagf.
(JS) rýkur upp á nef sjer að ástæðulausu. Jeg nefndi yfirvarpsástæðu, og er
það rjett, bæði í hans garð, er hann tekur brtt. mína upp, málinu til falls, og
einnig í garð hv. þm. Borgf. (PO). Hitt
sagði jeg aldrei. að hann, þm. Skagf. (JS).
hefði breytt um skoðun, en það hefir hv.
Alþt. 1923. B. (35. löggja(arþlng).

þm. Borgf. gert. Vil jeg skírskota til hv.
deildar, hvort það er ekki tilraun til að
spilla fyrir málinu, þegar hv. þm. Skagf.
('JS) tekur upp tillögu, er hann telur gera
frv. óaðgengilegra, og býður brtt. þannig
fram sem yfirvarpsástæðu móti frv. handa
öðrum þingmönnum. Annars furðar mig á
því, live fljótur hv. þm. Borgf. (PO) er
að skifta um skoðun, af þeirri ástæðu einni,
að jeg, vegna minnar persónulegu skoðunar, ber fram brtt. um að láta undanþáguna ná lengra, án þess að tilmæli hafi
komið um það frá þeim, sem eiga hjer
lilut að máli, og án þess aö jeg legði nokkurt kapp á, að brtt. næði samþykki háttv.
deildar, eins og jeg hefi nú látið á sannast
með því að taka hana aftur.

Þórarinn Jónsson: Jeg tel ástæðulaust
að lengja þessar umræður. Jeg hefi áður
látið þá skoðun í ljós, að óhæfilegt væri
að samþykkja þetta frv. Jeg get bætt einni
ástæðu við, sem áður hefir ekki verið tekin fram, að hjer er einstökum mönnum
heimilaður atvinnurekstur á helgidögum
þjóðkirkjunnar, sem öðrum er bannaður.
En það mun ekki þykja nema smáræði
með öðrum fjarstæðum, sem í frv. felast.
Frsm. (Gunnar Sigurðsson): Jeg fæ
ekki skilið, að það geti talist helgidagsbrot, þó að net liggi á lögboðnum hvíldardögum. Það hefir hingaö til ekki verið
talið helgidagsbrot, þó að róið væri á sjó
á sunnudögum, þegar fiskur er, eða hey
hirt undan rigningu.

Magnús Jónsson: Af því að jeg á sæti
í þeirri nefnd, sem mælir með undanþágu
þessari, mætti segja, að það sæti síst á
mjer aö samþvkkja það, sem gæti talist
helgidagsbrot. En jeg tel ekki, að hjer sje
108
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um helgidagsbrot að ræða, Jeg hefi altaf
skilið svo, aS helgidagsbrot ætti við þá
vinnu, er menn trufla hvíldardagshelgina
og vekja hneyksli meðal þeirra, er hvíla
sig eba sækja kirkju, en ekki þó að net
liggi í sjó eða ám á þeim tínia. Ánnars
minnir mig, aö lögin ákveði ekki friðunartíma um helgar, heldur 36 tíma einhverntíma í vikunni.

Þórarinn Jónsson: Jeg vil aðeins minna
háttv. 4. þm. Reykv. (MJ) á, að lögin
mæla svo fyrir, að net skuli tekin upp
kl. 9 á laugardagskvöldum og ekki lögð
aftur fyr en kl. 9 að morgni á mánudag.
MeS þessu er, jafnframt því sem þetta er
friðunarákvæði, sjálfsagt helgidagshvíldin
ákveðin.
Þorleifur Guðmundsson: Mjer þótti
dálítið verra, að brtt. á þskj. 503 skyldi
koma fram, þó aS hún sje í samræmi við
upphaflegu ákvæðin í frv., þar sem háttv.
deild feldi það niður úr frv. nýlega. Jeg
geri lítið úr helgidagsbroti því, sem hv.
2. þm. Húnv. (ÞórJ) var að tala um.
Jeg veit ekki betur en aS menn verði að
stunda margvíslega vinnu á hvíldardögum.
Sjávarútvegurinn stendur og fellur með
því, að unniS sje á hvaSa tíma sem er,
þegar vel aflast. Mundi háttv. deild t. d.
treysta sjer til að banna algerlega vinnu
á togurum eða við afgreiðslu skipa á
helgum dögum, og mundi sjávarútvegurinn þola það? Á þetta ekki einnig viS
um hinn aðalatvinnuveginn, heyskapinn?
Mundi ekki hevskapurinn í Húnavatnssýslu verða lítill og búskapurinn bágur, ef
aldrei mætti vinna á helgum dögum á
rosasumrum? Jeg vona því, að þeir háttv.
deildarmenn, sem álitu rjett að fylgja
þessu frv. við 2. umr., láti ekki í sjer
hræra, heldur haldi fast við sannfæringu

sína, jafnvel þó aS 2 dagar sjeu liðnir
síSan.
ATKVGR.
Brtt. 503 tekin aftur af flm. (EE), en
tekin upp af 2. þm. Skagf. (JS) og
feld meS 14: 4 atkv.
Frv. sarnþ. með 14:9 atkv., að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
já: MJ, MK, MP, PÞ, SvÓ, ÞorlG, ÞorstJ, BH, EE, GunnS, IngB, JakM,
JÞ. ÞorlJ.
nci-. ÓP, PO, StSt, ÞórJ. HK. JAJ, JB.
JS, MG.
Fimm þm. (BSv, BJ, EÞ, LH, SSt)
fjarstaddir.
Frv. afgr. til Ed.

A 54. fundi í Ed., fimtudaginn 3. maí,
var frv. útbýtt eins og þaS var samþ. við
3. umr. í Nd. (A. 496).
Á 55. fundi í Ed., föstudaginn 4. maí,
var frv. tekið til 1. umr.
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. meS 8 shlj. atkv.
og til allsherjarnefndar með 8 shlj. atkv.

Á 58. fundi í Ed., miðvikudaginn 9.
maí, var frv. tekið til 2. umr. (A. 496.
n. 559).

Frsm.

(Guðmundur

Guðfinnsson):

Nefndin leggur til, að frv. þetta verði
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samþykt óbreytt. Það er aðeins sniábreyting á lögununi frá 1886 og fer fram á.
að í Ölfusá þurfi ekki að taka laxanet upp
þær 36 stundir í viku, sem nú eru ákveðnar. Upprunalega var frv. þetta víðtækara.
Atti það að gilda bæði um Ölfusá og allar
þverár hennar, en hv. allshn. Nd. hefir
fært frv. í það form, sem það nú er í.
Nefndin vill engan veginn, að þetta veröi
fordæmi, en ástæðurnar fyrir því, að sanngjarnt er að undanskilja Ólfusá gömlu
ákvæðunum, eru þær, að ekki er hægt að
þvergirða liana. bæSi vegna þess, hve
breið hún er og eins vegna hins, að strengur er í henni miðri.

2. gr. samþ. meS 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9: 2 atkv.

Á 59. fundi í Ed., föstudaginn 11. maí,
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 496).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 8: 2 atkv. og afgr. sem
lö g f r á Alþ ing i.
(Sjá A. 629).

Guðmundur Ólafsson: Mjer þykir álit
landbn. um hitt laxafriðunarfrv. svo gott.
að ekkert liggi á aS samþykkja frv. þetta.
Því ef dagskrá nefndarinnar í því málí
verður samþykt. þá verður þetta mál aS
bíða hyort sem er. enda ekki óviðkunnanlegt. að álits sýslunefnda sje leitað um
þessi efni. (Forseti: Á að skoSa þetta sem
ósk um, að mál þetta verði líka tekið af
dagskrá?). Nei. Jeg var aðeins að ræða
um málið eins og það lá fyrir og láta í
ljós það álit mitt. að ef lög um þessi efni
verða endurskoSuS í heild fyrir næsta
þing. þá má þetta frumvarp gjarnan bíða.

Prsm. (Guðmundur Guðfinnsson): Jeg
skal aftur geta þess, að frv. þetta á ekki
að vera fordæmi í þessum efnum, og svo
hins. að engin óánægja ríkir þar austur
frá yfir frv. þessu; miklu fremur hefir
þess verið óskað af þeim. sem búa við
Ólfusá og þverár hennar.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10:3 atkv.

38. Rjettindi og skyldur
hjóna.
Á 20. fundi í Ed., mánudaginn 19.
mars, var útbýtt:
Frumnarpi tit laga um lögfylgjur hjónabands (stjfrv., A. 1721.
Á 22. fundi í Ed., miðvikudaginn 21.
mars, var frv. tekið til 1. u m r.

Forsætisráðherra (SE): Þetta frv. var
af fyrverandi stjórn lagt fyrir þessa hv.
deild árið 1922, og var því þá vísað til
allshn. Hún gat ekki gengið frá því að
fullu þá, enda þótti eigi ástæða til að
hraða framgangi málsins svo mjög. Löggjöf um þessi efni hefir verið rannsökuð
af nefndum á Norðurlönduin og fengið
mikinn undirbúning. Með þessu frv.
verið að upphefja þann mismun. senn verið hefir á fjárforræði hjónanna, og þykir
108*
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það því vera í fullu samræmi við jafnrjettisliugsjónina milli karla og kvenna. en
vitanlega eru sumir þeir hnútar, sem hjer
eru leystir, allörðugir, þar sem taka verður tillit til beggja hjónanna og til þriðja
manns. Frv. er samið af hæstarjettardómara Lárusi H. Bjarnason, og hefir því
fengið góðan undirbúning. Jeg leyfi mjer
aö stinga upp á, aS því verði vísað til
allshn.

ATKV6R.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og til allsherjarnefndar með 8 shlj.
atkv.

Á 31. fundi í Ed., miðvikudaginn 4.
apríl, var frv. tekið til 2. umr. (A. 172,
n. 240).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigöi leyfð og samþ. í e. hlj.

Forsætisráðherra (SE): Jeg hefi leyft
mjer aö biðja um orðið á undan háttv.
frsm. (Jíl), vegna þess, að jeg verð nú
að taka þátt í umræðum í háttv. Nd., en
vildi ekki láta hjá líða að votta nefndinni þakkir mínar fvrir fljóta og góða
meðferð á frv. Jeg get fallist á allar brtt.
nefndarinnar, og jeg veit, að höfundur frv.
hefir ekkert sjerstakt við þær aö athuga.
Jeg vona því, að frv. nái fram að ganga.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg geri ráð
fyrir, aö jeg-þurfi ekki að orðlengja um
frv. aö sinni. Frv. er kunnugt frá þinginu
í fyrra, og þó að ekki hafi verið til nægilega mörg eintök frá í fyrra til þess aö
ritbýta meðal þm., þá hafa verið lögð
fram þingtíðindin, svo þetta kemur í
sama stað niður.

Nefndin hefir fallist á frv. aö efni til,
aðeins gert lítilfjörlegar orðabreytingar,
en þó er einnig í orðabreytingunum frv.
sjálfu yfirleitt fylgt, eins og háttv. þm.
geta sjeð, ef þeir bera brtt. saman við
frv. Frv. fylgir skýr greinargerð, og er
því óþarfi aö fara nánar út í einstök atriöi. Þetta frv. er einnig samið af haistarjettardómara Lárusi H. Bjarnason. og
hefir hann samið öll sifjafrv., og mega
menn vera honum þakklátir fyrir þaö
mikla verk, sem hann hefir lagt í frv.;
sjerstaklega má kvenfólkið vera honuni
þakklátt. Sem sagt, jeg sje ekki ástæðu til
þess að fara út í einstök atriöi, en af því
að þetta er merkilegt mál, þá ætla jeg að
fara nokkrum orðum um það frá almennu
sjónarmiði.
Jeg held jeg megi segja, að konur hafi
yfirleitt haft góða aðstöðu tiltölulega hjer
á landi. Og hvað sem annars um Alþingi
má segja, þá er óhætt að fullvrða, að það
hafi yfirleitt tekið liðlega í það að jafna
rjett karla og kvenna. Nú er ekki annað
eftir af þessu verki en þetta frv., og jeg
treysti því, að það verði nú að lögum.
Flest atriði í frv. eru þannig vaxin, að
varla verða að deiluefni. En eitt atriði
aðeins gæti ef til vill orðið deiluefni. og
það er um fjármálin. Áður var það talið, að konur væru ófærar til þess að fara
með fjármál sín, og var því mönnum
þeirra eða frændum falið að vernda þær.
Síðar rjeðu eiginmenn eigum kvenna sinna
að öllu leyti. En þegar farið var að losa
um, fengu ekkjur fyrst lögræði, síðan
ógiftar konur, og svo loksins seint og síðar meir giftar konur. En með lögræði
giftra kvenna fylgdu ekki umráð yfir fjármálunum, og gat það því að ýmsu leyti
orðið hermdargjöf. En nú getur það ekki
lengur talist forsvaranlegt, að löggjafinn
verndi fullvita og lögráða konur fyrir
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erfiðleikum og freistingum atvinnulífsius
fremur en ógiftar konur. Það svarar ekki
til þess, sem nútíminn krefst. Konur hafa
nú fengið jöfn ráð á viö karlmenn á
ýmsum sviðum, sem ekki eru vandaminni.
t. d. í þjóðfjelagsmálum, og þaö er ekki
gott að sýna fram á, að á fjármálasviðinu eigi að gera undantekningu.
En það gæti verið spursmál, hvort setja
eigi sjerstaka löggjöf um lijónaband, í
stað þess að láta þar gilda þær almennu
reglur, sem eru um annan fjármálafjelagsskap, t. d. verslun o. s. frv. En þjóðfjelaginu er þannig háttað, að það er bygt
að miklu leyti á hjónabandinu, og það er
miklu nánari fjelagsskapur en annar, og
er því rjett, að þar gildi sjerstakar reglur.
Það er sjerstaklega nauösynlegt vegna
barnanna, og auk þess vegna þess etiska
atriðis, sem kemur svo mjög til greina í
hjónabandinu. Eins er það heppilegast
fyrir þriðja mann, því hjón munu yfirleitt hafa meiri tilhneigingu en aðrir til
þess að flytja fje sín á milli. og gætu á
þann hátt oft skotið undan. Það er því
sjálfsagt, að um þessa samsteypu gildi
sjerstakar reglur. Frv. gerir ráð fyrir að
setja hjónin jafnt yfir fjelagsbúið. Nú
er, eins og menn vita, að hjón geta haft
sameign að sumu eða öllu leyti, og eins
sjereign að sumu eða öllu. En frv. fer
fram á, að lijónin eigi í raun og veru
jafnt, því ef til skifta kemur, þá er gert
ráð fyrir, að eignirnar skiftist jafnt, eða
hvort hjóna fái helming af eign hins. Menn
kunna að halda. að þetta sje flókið, en jeg
býst ekki við. að ástæða sje til að óttast það.
Jeg geri ráð fyrir, að menn finni sáralítið
til þessara laga, nema þar sem þess gerist þörf, en þar eru þau líka nauðsynleg.
Jeg held því. að óhætt sje að ráða háttv.
deild til að samþykkja frv. óbreytt.

Ingibjörg H. Bjarnason: Jeg ætla að
leyfa mjer að flytja fáein orð í sambandi
við þetta frv., en háttv. frsm. (JM) hefir
tekið flest það fram, sem jeg vildi segja.
Jeg er ekki lögfræðingur, aðeins leikmaður, en þó vil jeg fara nokkrum orðum um
frv. frá almennu sjónarmiði og lýsa áliti
mínu á því.
Eins og kunnugt er, þá er lögmælta
skipulagið á fjármálum hjóna það, aö
bæði hjónin eiga að vísu jafnmikið í búinu, en að maðurinn rœður vfirleitt
beggja hluta jafnt, hluta konunnar eins
og sínum.
Jeg skal að vísu játa það, að þessi umráðaregla er handhæg, miklu handhægari
en að heimta samþykki beggja til hverrar
ráðstöfunar. En hún er að sama skapi
ósanngjörn, og því ósanngjarnari, sem
konan hefir lagt meira í búið eða leggur meira fram til þess. Það er kátlegt, að
kona. sem lagt hefir fram megnið af eigum búsins, skuli þurfa að nauða fje út
úr manni sínum í hvert skifti, sem hún
þarf að kaupa t. d. tvinnakefli eða aðrar
smánauðsynjar.
Þessa agnúa gætir náttúrlega lítið í góðum hjónaböndum, og hjónin geta leyst sig
undan þessum reglum með kaupmála. En
fyrst og fremst er hart að þurfa sjerstaklega að hefjast handa til samninga, til þess
að losna við úréltan ójöfnuð, og svo hefir
þessi heimild víst verið sáralítið notuð,
að minsta kosti utan kaupstaðanna.
Ekki hafa heldur sjálfsaflareglurnar og
aðrar liönilur á einkaumráðarjetti mannsins í lögunum frá 1900, um fjármál hjóna.
komið að nægu haldi. Og það er ekki von.
Reglan. að láta annan ráða eign beggja.
er óhæf. af því að hún er ranglát. Það
verður að kasta henni og finna aðra
rjettláfari, helst, rjettláta.
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Og sú regla skilst mjer vera í frv., a<S telja merkilegustu „soeiallögin“. senn landláta hvort hjóna ráða sínu, eða því, sem ið hefir eignast.
Að síðustu leyfi jeg mjer í nafni íslögin kalla „hjúskapareign11, en það merkir þá muni, sem hvort um sig leggur í bú- lenskra kvenna að þakka hæstv. landsið. Það er gert í 18. gr. þessa frv., og kon- stjórn fyrir það, að hafa lagt frv. þetta
unni jafnframt í 12. gr. heimilað sama fyrir liáttv. deild nú, og þannig gert það
samningafrelsi til nauðsynja heimilisins unt, að afgreiða á þessu þingi síðasta frv.
í lagabálki þeim, sem kallast sifjalög. Enn
sem bónda hennar.
Að vísu dylst mjer ekki, að nýju regln- fremur fyrir sifjalögin; af þingmönnum
anna muni gæta meir í orði en á borði. sjerstaklega liv. 4. landsk. þm. (JM).
Það kemur til af því, meðal annars að í hæði sem ráðherra og þingmanni, og svo
langflestum hjónaböndum mun lítið um hv. þm. Seyðf. (JóhJóh).
Vona jeg svo. að frv. fái þá meðferð
annað verðmæti að ræða en vinnukrafta
hjónanna. Reglunnar mun í framkvæmd- lijer í deildinni. að það verði án breytinga
inni aðallega gæta þar, sem konan leggur afgreitt sem lög frá þessu þingi.
eitthvað að marki í búið; en þar er líka
þörfin brýnust til breytinga.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Auk annara nýmæla í frv. þessu má
geta þess. að ekkju er með 61. gr. gert Rrtt. 240,1 (ný 2. gr.) samþ. með 13 shlj.
atkv.
jafnhátt undir höfði og ekli. til þess að
— 240.2 (ný 3. gr.) samþ. með 12 shlj.
halda búinu óskiftu eftir lát manns.ns.
atkv.
með ófjárráðum börnum beggja, (konan
4.—6. gr. samþ. með 12 slilj. atkv.
á ekki að þurfa leyfi til þess fremur en
ekkillinn. eins og nú er), og að erfða- Brtt. 240.3 samþ. með 12 shlj. atkv.
7. gr.. svo hreytt. samþ. með 12 shlj.
rjettur beggja hjónanna, hvors eftir anr.
að. er aukinn í 87. og 88. gr.. sjerstaklega atkv.
8. —11. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
þegar hið látna hefir ekki látið eftir sig
afkomendur. Og býst jeg ekki við. að Brtt. 240,4 a—b samþ. með 11 shlj. atkv.
12. gr., svo breytt. sarnþ. með 12 shlj.
nokkur amist við þeim reglum.
En jeg vona. að karlmennirnir amist atkv.
13. —14. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
heldur ekki við breytingunum á umráðarjettinum, svo sanngjarnar og sjálfsagðar Brtt. 240.5 samþ. með 13 shlj. atkv.
15. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj.
sem þær eru, og það því síður, sem þær
samkvæmt 90. gr. taka ekki til þeirra atkv.
16. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
hjóna, sem gifst hafa fyrir daga nýju
17. —19. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
laganna. Og samkv. aths. við 29. og 90.
gr. geta þau hjón, sem síðar giftast og Brtt. 240,6 samþ. án atkvgr.
20. gr., svo breytt, samþ. með 12 shlj.
þess óska, búið við gamla lagið.
Jeg skal svo ekki fjölvrða frekar um atkv.
frv. þetta, sem er eðlileg fylgja sifjalag- Brtt. 240.7 samþ. án atkvgr.
21 gr„ svo hrevtt, samþ. með 12 shlj.
anna frá 1921 og konur leggja almeni
mikið upp úr, og ekki síst þessu frv. og atkv.
22.—24. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
lögunum um óskilgetnu börnin, sem má
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25.—28. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
29.—32. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Brtt. 240,8 samþ. án atkvgr.
33. gr., svo brevtt, samþ. með 11 shlj.
atkv.
34. —35. gr. samþ. með 11 shlj, atkv.
Brtt. 240,9 samþ. án atkvgr.
36. gr., svo breytt, samþ. með 11 shlj.
atkv.
37. —38. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
39.—42. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Brtt. 240,10 samþ. án atkvgr.
43. gr., svo brevtt, samþ. með 11 shlj.
atkv.
44. —46. gr. samþ. með 10 shlj. atkv,
47.—51. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Brtt. 240,11 samþ. með 9 shlj. atkv.
52. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj.

Brtt. 240,18 (ný fyrirsögn) samþ. með
11 shlj. atkv.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv. með fyrirsögninni:
Fritmvarp til laga um rjettindi og ftkylditr hjóna.

A 33. fundi í Ed., föstudaginn 6. apríb
var frv. tekið til 3. umr. (A. 265, 269).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Brtt. 269 samþ. með 11 shlj. atkv.
Frv.. svo breytt, samþ. með 11 shlj.
atkv. og afgr. til Nd.

atkv.
53. —55. gr. samþ. með 10 shlj. atkv,
Brtt. 240,12 (ný 56. gr.) samþ. með 11
shlj. atkv.
57.—60. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
61.—63. gr. samþ. með 11 slilj. atkv.
Brtt. 240,13 (ný 64. gr.) samþ. með 12
shlj. atkv.
— 240,14 samþ. með 11 shlj. atkv.
65. gr., svo breytt, samþ. með 11 shlj.
atkv.
66. —77. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
78.—79. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Brtt. 240.15 samþ. án atkvgr.
80. gr., svo breytt, samþ. með 11 shlj.
atkv.
81. —82. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Brtt. 240,16 samþ. án atkvgr.
83. gr., svo brevtt, samþ. með 12 shlj
atkv.
84. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
85. —89. gr. samþ. meS 11 shlj. atkv.
90.—91. gr. samþ. með 12 slilj. atkv.
Brtt. 240,17 samþ. með 12 slilj. atkv.
Fyrirsögn kafla frv. samþ. án atkvgr.

Á 36. fundi í Nd., laugardaginn 7.
apríl, var frv. iitbýtt eins og það var
samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 287).
Á 37. fundi í Nd., mánudaginn 9. apríl,
var frv. tekið til 1. u m r.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. atkv. og til allslierjarnefndar með 17 shlj.
atkv.

Á 60. fundi í Nd.. miðvikudaginn 9.
maí. var frv. tekið til 2. u m r. (A. 287,
n. 596).

Frsm. (Magnús Guðmundsson): Jeg
þarf ekki að vera margorður um frumvarp þetta, þótt það sje bæði langt og
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merkilegt. Nefndin hefir engar brtt. gert
við það, en óskar eftir því, að það verði
samþ. óbreytt.
Frv. þetta er búið að ganga gegnum
háttv. Ed., og hafa litlar brevtingar verið
gerðar á því þar. Hafa þær helst gengið
í þá átt aö færa frv. til betra máls, en
efnisbreytingar litlar. Enda þótt nefndinni fyndist nú, aö ganga hefði mátt dálítið lengra meö orðabreytingar, þá vildi
hún þó ekki gera það og hætta á með því,
að frv. nái ekki fram að ganga á þessu
þingi. Telur nefndin mikla bót á því að fá
þennan bálk inn í sifjalögin í viðbót við
þaö, sem áður var komið, og ræður háttv.
deild til að samþykkja hann.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
2. —15. gr. samþ. með 16 shlj. atkv
16. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
17. —24. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
25.—28. gr. samþ. með 16 slilj. atkv
29.—38. gr. samþ. með 15 sblj. alkv
39.—46. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
47.—60. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
61.—77. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
78.—84. gr. samþ. með 15 shlj. atbv.
85.—89. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
90.—91. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. og kafla þess samþ án
atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 15 shlj. atkv.

Á 61. fundi í Nd., föstudaginn 11 maí,
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 287).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og afgr.
sem
l ö g f r á Alþing i.
(Sjá A. 646).

39. Fátækralagabreyting.
Á 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. febr.,
var útbýtt frá Ed.:
Frumvarpi til laga um breyting á fátœkralögum frá 10. nóv. 1905 (stjfrv.,
A. 11).
Á 3. fundi í Ed., þriðjudaginn 20. febr.,
var frv. tekið til 1. umr.
Of skamt var liöið frá útbýtingu frv. —
Afbrigði leyfð og samþ. með 12:1 atkv.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Það má
segja það sama um þetta frumvarp og hin,
að það er komiö fram fyrir áskorun frá
síðasta þingi og fleirum þingum.
Nú á síðari tímnm hafa allháværar
raddir heyrst um það. aö brevta þyrfti fáta*ki alögunum, og þá sjerstaklega um það,
að stytta þurfi sveitfestistímann, og hafa
þær gengið svo langt, að talaö hefir verið
uni, að dvalarsveit yrði látin vera framfærslusveit þurfalingsins. En jeg lít svo
á, að þessi lög, sem mjög er vandað til í
upphafi og eigi eru orðin nema 15—16
ára gönnil, sjeu alls ekki orðin svo úrelt,
að þau þurfi gagngerðrar breytingar með.
I þingsálvktuninni frá 1921 er sjerstaklega bent á 4 atriði, sem taka þurfi til
greina. En stjórnin hefir ekki getaö tekið
til greina þriðja atriðiö, af því að það
virðist sprottið af misskilningi, eins og
tekið er fram í athugasemdunum við frv.
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fm annað atriði þál.: ,,Að þurfainannaflutningi verði liagað svo. að mannúðlegri
verði en áður“, er það að segja. að mjer
er ekki kunnugt um, að þurfamannaflutningi sje hagað ómannúðlega. Þurfamannaflutningur í sjálfu sjer er altaf ómannúðlegur, en liann verður ekki alveg afnuminn að svo stöddu. En jeg veit. að hreppstjórar og þeir. sem flutninginn eiga að
annast. framkvæma liann á svo mannúðlegan hátt sem unt er. Þó er þetta atriði
tekið að svo miklu leyti til greina. að skilyrði fyrir flutningi eru allmikið liert.
Fyrsta atriði þingsályktunarinnar. um
að styrkur til manna. er þurfa að þiggja
sökum slysa eða ómegðar. skuli ekki talinn sveitarstyrkur. hefir stjórnin tekið
til greina í 1. gr. frv. Þótt suinnni kunni
að þykja þar of skamt farið. þá er það
þó áreiðanlega í áttina.
Aðalþungamiðja þessara breytinga er
þó sveitfestistíminn. og um ’iann bý:;t jeg
við. að verði mikill ágreininsur. Að gera
dvalarsveit skilyi ðislaust að framfærslusveit. tel jeg alveg ógerning. En að stytta
hann ofan í tvii ár. er að vísu sýnu n:er.
en samt tel jeg það alt of stórt stökk. því
að það kæmi mjög hart niöur á kaupstaðina og siávarsveitir. úr því öllum er frjálst
að setjaú að þar. sem þeir vilja. og sveitaifjelögin hafa engan rjett til að meina
innflutninginn. Yrðu þau því að hafa einhverja tilhlutun um innflutninginn ef
gera ætti dvalarsveit að framfærslusveit.
Fjölyrði jeg svo ekki frekar um þetta
inál nú. en legg til. að því verði vísað til
2. unir. og til allsherjarnefndar.

Jón Magnússon: -Jeg stend upp til að
beina fyrirspurn að liæstv. atvrh. (Kl-F.
um það. hvort þörf sje á 3. gr. frv.. því
að eftir núgildandi fátækralögum er það
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlng).

á valdi atvinnumálaráðuneytísins, hvernig
skýrsla sú er útbúin, sem taka á af utan
sveitarþurfalingi áður en honum er veittur styrkur.
Þá er annað atriði. sem jeg vildi minnast á. Það er viðvíkjandi fátækraflutningnum. Eftir núgildandi lögum má engan flytja fátækraflutningi. nema hann
h-tfi áður þegið 100 kr., enda sje hann
kominn á stöðugt sveitarframfæri. Jeg sje
ekki. að í 4. gr. frv. sje farið lengra en í
gildandi löguni: þvert á móti. Þá vil jeg
geta þess. að mjer hefði fundist eðlilegast
í þessu sambandi. að styrkur, sem veittur
er og eigi á að hafa sömu verkanir á rjettindamissi og sveitarstvrkur alment, væri
undanskilinn þessu ákvæði fátækralaganna.

Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg skal
játa það. að 3. gr. frv. er ekki nauðsynleg.
þar sem atvinnumálaráðuneytið hefir leyfi
til að liaga eyðublöðunum undir skýrsltirnar eins og því sýnist. En hún hefii'
verið sett að tilhlutun þeirra inanna, sem
um þetta fjalla í stjórnarráðinu, og hefir
þeim því þótt æskilegt að fá ákvæði um
þítta atriði lögfest. en annars vænti jeg,
að bæði þetta atriði og samband 4. gr. við
gildandi lög verði íekið til athugunar af
væntanlegri nefnd.
ATKVGR.
Fiv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv.
og til allslmrjarnefndar með 9 shlj. atkv.

Á 13. fundi í Ed.. föstudaginn 9. mars.
var frv. íekið til 2. u m r . (A. 11. n. 61,
741.

Frsm. (Jón Magnússon): -Teg ætla ekki
að halda langa tölu að þessu sinni. en ver109
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ið getur. að jeg fari um málið fleiri orðum, þegar aðrir liafa látið til sín lieyra.
Jeg vil aðeins benda á, að ef háttv. cleild
fellst ekki á brtt. nefndarinnar. þá verður
að gera talsverðar breytingar á 4. gr. Jeg
sje ekki betur en að hún sje í mótsögn
við það. sem tekið er frain í atliugasemdunum; hún hefir líklega ruglast eitthvað
á einhverju stigi málsins. I athugasemdunum er sagt. að herða eigi á skilvrðum
gagnvart sveitarstjórnum. en 4. gr. herðir
þau gagnvart þurfalingum. því þar er skilyrðislaust leyft að flytja þurfaling. ef
framfærslusveit krefst þess. og skilyrðin
fyrir dvalarsveit eru gerð rýmri en nú er.
Jeg vil einnig geta þess. að það varð
ofan á í nefndinni. að fallast á till. stjórnarinnar um 5 ára sveitfestistíma. en ]>ó
var því þegar hreyft. að sá tími mætti
vera styttri. og einn nefndarmaður. hv.
2. þm. Rang. ('GGuðfd var ekki viss um.
að hann ga-ti fylgt till. um 5 ár. ef lill.
um styttri tíma k;vmi fram. Alkvæði hans
um þetta atriði cr bví óbundið. Jeg vil
ekki fara hjer út í þetta atriði. en mikið hefir verið um það deilt. Það er of-avt. að
óteljandi till hafi komið fram síðan nm
aldamót. en fjarska margar hafa þ:v verið. Mnnurinn á 5 og 3 árum er í raun og
veru ekki svo mikill í þessu sambandi;
það er fyr-t þegar fært er niður í 1 ár.
að um verulegan mun er að r.eða. því þí.
má nærri því segja. að dvalar-Y; it ráði irn
framfierslu.skyldu. Somir h-ifa iafnvel viljað fara svo lamzt að liinda þetta ekki einu
sinni við lögheimili. h ’ldi'r -íaðinn sevi
maðurinn er stadd.ur á. en ár í þá sálmi
vil jeg ekki fara hjer. Jeg nan fylírja till.
stjórnarinnar. enda er sanni na-sf. að hún
ætti að fá helst fylgi manna.
Jeg vil svo ekki ræða þetta mál meira
að sinni, lieldur bíða þar til aðrir hafa
látið álit sitt í ljós.

Emar Arnason: Jeg er hæstv. stiorn
þakklátur fyrir að hafa flutt þetta frv.
Jeg býst við því, að fátækralögin lmfi
verið mjög vel undirbúin á sínum tíma og
hafi átt vel við það ástand. sem þá var.
En nú eru þau eðlilega orðin úrelt á
margan hátt, því tímarnir breytast og
mennirnir með. Jeg álít, að frv. þetta
stefni í rjetta átt, þó að vitanlega megi
allaf um það deila. hverju á að breyla og
hverju ekki.
Jeg sje það í nál. allsher.jarnefndar að
hún vill gera þá verulegu breytingu. að
felh, niður 1.—1 gr. Jeg verð að taka
það fram. að mjer er talsvert sárt um 1.
og 2. gr. og get tæpast fallist á að fella
þae niður. Jeg sje ekki. að lnegt sje að
vísa á luig þeirri sjálfsögðu sanngirni og
rjettlæti. sem þar kemur fram. Það er
ekki sanngjarnt að taka mannrjettindi af
fátivkum fjölskyldumanni vegna þess. að
liann verðnr fyrir því óláni að missa Imilsuna 'im lengri eða skemri tíma. Sama er
að segja um gamalmenni. sem lítið lvfa
boi ið ú: býtum annað en stríð og erfiði.
að taka af þe:m mannrjettindi. ef þeir
geta ckki bjargað sjer sjálfir. Á-ta-ða
nefndarninar er sú. að átgjöld sveitarsjóða
aoki-t svo mjög við þ("-s;i hreytingu. Jeg
sji- ekki. að svo muni vera. Þetta ern útgiöld. -oii; Idjdta að leggja-i á sveitar-jot'i hvort -oii) er. liví joo- o-ori okki ráð
fyr i:. að ]n ‘,-si styrkur sje voiitiii' noma
biý ii nauð-v n beri til. ?.Iun,orinn i-r aðoin,
sá. að svoit;aisióðir o:g;o jvá heimtingu á
að fá b-Ua f.je endio'o'oldið ef unt er. en
-•amkvivmí Jiessnw breytinguin verður f.ieð

-'kki t'ihð til skuldar. í raun og V'-ru er
jiotta sáralít ill munui'. ]'ö svo sje á pappí'iiiim. En hitt er unnið. að hivta úr
órjetti. sein of lengi hefir staðið óh 'g'.raður.
Vm 3. og 4. gr. ætla jeg ekki að fjöl-
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vrða. Jeg tel þær ekki nauðsynlegar. Aftur á móti er jeg sammála nefndinni tim
það, að sjálfsagt sje, að maður fari að
vinna sjer sveit þegar hann er 16 ára gaiuall, en ekki 21 árs, eins og í frv. stendur.
Þá kemur aðalatriðið, sem er sveitfestistíminn. Jeg hefi ásamt þremur öðrum hv. deildarmönnum gert brtt. við
frumvarp stjórnarinnar. að sveitfestistíminn verði 3 ár. í stað 5 ára. sem er
í frumvarpi stjórnarinnar. Jeg hefði fyiir
mitt levti gjarnan getað farið neðar.
jafnvel niður í 1 ár. sem yrði sama sem
að dvalarhreppurinn yrði framfærslusveit. En þá yrði óh.jákvæmilega að
heimila
sveitarstjórnum
íldutunarrjett
um innflutning í hreppana. En jeg fór
ekki lengra. vegna þess að jeg hýst við.
að það hafi ekki byr sem stendur.
Hv. frsm. (JM) sagði. að það gæti verið álitamál, hvort sveitfestistíminn ætti
að vera 5 eða 3 ár. og um það mætti
ávalt deila. En ef sú skoðun er rjettmæt. að menu þurfi að vinva sitr svrit,
sem kallað er. þá væri eðlilegast. að
hver maður ætti þar sveit. sem hanu
hefði unnið lengst. en það mundi reynast svo vafningasamt og erfitt til framkvæmda, að sú leið væri ófær.
Eftir núverandi ákvæðum um sveitfestistímann. þá verður niðurstaðan
venjulega sú. að einstaklinearnir vinna
sjer hveigi sveit. og verður ]>á fæðingarhreppurinn venjulega að taka við. er
sjúkdóma eða fátækt ber að höndum. En
þetta er m.jög ósanngjarnt. og þess
vegna get jeg fviir mitt leyti fvlgt
öllum þeim tillögum, er fara í þá átt að
stytta sem mest sveitfestistímann.
Þá er það 3. hrtt. á þ-k.j. 74. Iláttv.
frsm. LJM) mintist ekkert á hana. En
verði 2. brtt. nefndarinnar samþvkt. sú

að færa aldurstakmarkið, 21 ár. niður
í 16 ár. þá er sjálfsagt, að síðasti málsliður 7. gr. frv. falli burt, enda er jeg
sammála hv. nefnd, að rjett sje að færa
þetta aldurstakmark niður. og gerðum
við því þessa brtt.

Atvinnumálaráðherra

(KIJ):

Þingsályktunartillagan frá neðri deild Alþingis 1917 fór fram á, að sá stvrkur,
sem veittur væri þurfamönnum vegna
ómegðar. slysa. sjúkdóma og elli. yrði
eigi talinn sem sveitarstyrkur.
St.jórnin gat nú ekki farið svo langt;
hún hefir ekki tekið til greina ómegð,
eða fyrsta atriðið. en hitt kenrur fram
í frv. Vm slys og s.júkdóma f.jallar 1.
gr., og 2. gr. um styrk veittan vegna elli.
En nefndin telur, að þurft hefði að
fara enn lengra. taka bæði ómegð og
atvinnuleysi með, en leggur þó til að
þeir liðir þingsályktunartill., sem teknir eru til greina í frv. stjórnarinnar. um
slys, s.júkdóma og elli. sjeu feldir niður. Astæður nefndarinnar fyrir þessum
till. sínum eru þær, að enn lengra hefði
þurft að ganga. og til þess þyrfti að
gerbreyta fátækralögunum. Framkvæmdin yrði líka alt of kostnaðarsöm.
Jeg get nú ekki verið sammála hv.
nefnd. að rjett sje að fella þetta niður
af þessum ástæðum. því breytingar. sem
fara í þessa átt, liafa þegar verið gerðar.
Lög nr. 61. 27. .júní 1921, ákveða, að
styrkur til s.júklinga. er leita sjer læknishiálpar í sjúkrahúsi að læknisráði,
skuli eigi talinn sveitarstyrkur. Hið sama
gildir og um herklaveikissjúklinga.
Hjálp til þeirra skal ekki teljast sveitarstyrkur samkv. 1. nr. 43. frá 27. júní
1921. Það er því alveg eðlilegt að halda
áfram á þessari hraut. ög það er ein109*
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mitt ósamræmi, sje ekki haldið áfram í
þessa stefnu. Sá sjúklingur, sem kemst
í sjúkrahús. missir engin rjettindi við
það. En hinn, sem liggur heima og
fær ekki afborið kostnaðinn við leguna.
missir þau.
Astæður nefndarinnar um kostrraðinn
við framkvæmd fyrgreindra laga eru að
vísu á miklum rökum bygðar. Byrðin er
þegar orðin mjög mikil, meiri en nokkurn grunaði. Legst hún mest á ríkiss.jóö
og fer mjög hækkandi. Þetta liggur í
því. að eftir gamla fyrirkomulaginu.
þegar einstaklingurinn eða lireppurinn
átti að borga læknishjálp. þá var það
síður gert, að notuð væru sjúkrahúsin.
Fátæklingarnir dóu þá bara heima. Þessi
lög eru því hvöt til, að sjúklingarnir
fari í sjúkrahúsin, en þar er jafnaðarlega meiri von um líf og bata, og er
það hagur fvrir sveitarfjelögin að fá
mennina aftur heim heila oa' vinnufæra.
Sama gildir og. ef fátæka menn kostar
það ekki rjettindamissi að leita sjer
læknishjálpar. Það verður líka hagur
fyrir sveitarfjelögin. og er því rökrjett
framhald af hinu. En einhversstaðar
verður að nema staðar. því þar kemur
29. grein stjórnarskrárinnar til greina.
Stjórnarskráin gerir ótvíræðlega ráð
fyrir óendurgoldnum sveitarstyrk. og
hann er til, ef ómegð og atvinnuleysi,
rr krefur styrks úr fátækrasjóði. hefir
rjettindamissi í för með sjer: annars þ-irf
st j órn a r sk r á i b rey t i n gu.
Jeg vil því mjög nauðugur sleppa 1.
gr. Eins er um þá næstu (2. gr.'l. Það
er hart, að 65 ára gamalt fólk. fátækt
og- útslitið, tapi rjettindum sínum. Vmmæli hv. frsni. (JM) um ellistyrktarsjóðina eru að vísu falleg. en hætt er
við að sú hugsjón. að ellistyrkurinn

dugi til framfærslu allra hjálparþurfandi gamalmenna. eigi langt í land.
Fyrir nokkrum árum vissi jeg, að
ellistyrktarsjóðir smærri hreppa voru
innan viS þúsund krónur. Til dæmis átti
Grímseyjarhreppur þá innan við 1000
kr.. en er reyndar svo heppinn að eiga
annan sjóð; en slíkt er sjerstakt fvrir
hann.
Xú munu fáir hreppar eiga mikið vfir
2000—3000 kr., nema þá kauptún og
kaupstaðir. Og styrkurinn, sem gamalmennin fá. er meira til glaðningar einu
sinni á ári heldur en verulegur styrkur
sje að honum.
-Jeg vil því eindregið mælast til þess,
að 1. og 2. gr. frv. fái að halda sjer, en
3. gr. frv. rná falla niður.
Þá er það J. gr. frv.. sem hv. nefnd
hefir ekki viljað láta standa, fremur en
hinar fyrri. Hv. frsm. (JM'i gat þess.
að eitthvað í greininni muni hafa fallið úr
eða ruglast. Skal jeg athuga það til 3.
uiiii.. ef greinin verður samþvkt: annars
■liefir það enga þýðingu.
1 69. gr. fátækralaganna stendur:
..Xú hefir maður. sem framfærslurjett á annarsstaðar. þegið 100 kr.
styrk eða meira í dvalarsveit sinni
og bersýnilegt er. að hann sje kominn
á stöðugt sveitarframfæri. og liefir
þá dvalarsveit hans og framfærslusveit hvor um sig r.jett til að krefjast þess. að hann s.je fluttur fátækraflutningi á framfærslusveit sína“.
Þetta gildir jafnt. þó viðkomandi maðnr hafi dvalið 8—9 ár í hreppnum. að
bæði dvalarhreppur og framfærsluhreppur hafa leyfi til að flytja þurfamanninn.
1 4. gr. frv. er brevting til bóta á
þessu ákvæði. Skilyrðin fyrir því. að
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flutningur megi fram fara. eru allmikið
Yerði sveitfestistíminn færður niður í
hert. Ef maðurinn hefir dvalið 3 ár eða 3 ár. þá verður brtt. á þskj. 74, um að
lengui', þá þarf úiskurð frá lögreglu- ..2 árin“ komi fyrir ..3 árin“. sjálfsögð.
stjóra. um að flutningur megi fara fram. Enn fremur ef aldurstakmarkið verður
ef framfærslusveit hefir óskað þess, en fært niður. þá verður niðurlag 7. gr. að
dvalarsveit hefir ekkert uni það að segja. falla burt. Þessu hefir nefndin ekki tekið eftir.
Þetta bætir kjör þurfamanna.
En eins og liv. 2. þm. Eyf. (EA) tók
rjettilega fram, þá verður greinin óþörf.
Jónas Jónsson: Jeg vildi bæta fáuni
ef sveitfestistíminn er færður niður í orðum við. viðvíkjandi sveitfestistíman3 ár eða neðar, og er mjer þá ekkert um. Stjórnin hefir lagt til, að hann
kappsmál að halda í hana.
yrði 5 ár. og nefndin hefir látið það
Þá kemur stytting sveitfestistímans, afskiftalaust. Síðan hefir komið fram
sem er aðalatriðið í frv. -Jeg skal eigi bi'tt. um að færa hann niður í 3 ár, og
vera fjölorður um það, fremur en aðrir, mun jeg greiða atkvæði með því við
enda er þetta ákvæði svo í eðli sínu, þessa umr. En jeg hefi hugsað mjer að
að um það má deila til eilífðar. Jeg tók koma fram með brtt. til 3. umr. um
til 5 ár í frv. og gat um ástæður fyrir að sveitfestistíminn verði færður niður
því við 1. umr. Xú er komin brtt. v'ið í 2 ár.
þessa áratölu, á þskj. 74, um að færa
•Jeg skal þá í fáum orðurn skýra frá
tímann niður í 3 ár. Jeg er nú alls ekki því, hvers vegna jeg álít, að stytta þurfi
á móti því, að tíminn sje færður þetta tímann. án þess þó að ganga eins langr
niður, en tel nauðsvnlegt, ef það er gert. í því eins og sumir hv. þingdeildarmenn
að heimila sveitarstjórnunum vald til virðast vilja. Skal jeg nefna dæmi, sem
að hafa hemil á innflutningi í hrepp- ekki er hjer langt undan, en það er
ana. Xú er ekki um slíkt vald að ræða. Alftanesið. Sýnir það dæmi glögglega,
Hverjum manni er heimilt að setjast að hversu ranglátt 10 ára ákvæðið var.
Alftancsið var áður mjög fjölmennur
þar, sem hann vill, án leyfis sveitarstjórna, sem hafa engan myndugleik til hreppur. Olst því margt af fólki þar upp,
að neita um aðsetur. Aður höfðu sveit- sem síðar fluttist á burt. mest til Reykjaarstjórnir þetta vald, enda var þá óspart víkur. Þegar svo þessir menn gefast upp,
neitað um aðsetursleyfi, og það þótt verða hinir fáu, sem eftir eru, að taka við
duglegir menn ættu í hlut, af ótta fyrir þeim. Jeg hefi það frá skilríkum manni,
því, að þeir yrðu byrði fyrir sveitar- bónda á Alftanesinu, að sveitargjöldin eru
fjelagið, eða þá börn þeirra, sem fædd- þar oi'ðin lítt bærileg. T. d. hefir þessi
ust í hreppnum. Þetta þótti ómannúð- maöur útsvar, sem svarar meðlagi 4 niðlegt, og var talið sjálfsagt að afnema ursetninga.
Þetta sýnir, að ástandið. sem verið hefþað um sama leyti og vistarbandið var
ir.
er ófært, er liggur í því, að fólkið
leyst.
En verði sveitfestistíminn ákveðinn 3 þyrpist í burtu úr sveitum landsins til
ár, þá verður að gefa sveitarstjórnun- kauptúnanna. Þarf ekki annað en benda
um ein'hvern íhlutunarrjett um innflutn- á vöxt Reykjavíkur. sem hefir sexfaldast
á fáum árum, eða íbúatalan hefir aukist
inginn.
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frá 3000 upp í 18000. Til þessarar fjölgunar hafa allir lagt. og því tel jeg rjett
að lækka sveitfestistímabilið niður í 2 ár.
en veita á móti bæjar- og sveitarfjelögum
íhlutunarrjett um innflutninginn.
Jeg tel það algerlega frágangssök að
leggja þá byrði á sveitaifjelögin. að þeim
sje skylt að taka á móti öllum sonuni sínuin og dætrum, sem farið liafa á brott
hraust og þróttmikil mörgum árum áður.
en koma svo heim á efi'i árum, útslitin og
veik. og hafa unniS alla sína manndómstíð í öðrum sveitarijelögum, sem kasta
svo fólki þessu á fæðingarlireppinn. þegar
eitthvaS bjátar á. Sveitarfjelögin eiga að
bera ábyigð á sjálfum sjer. Því kysi jeg
helst. aS sveitfestistíminn væri lækkaður
niðui’ í 2 ár og að jafnhliða því væri
sveitarfjelögunum heimilað að loka úti
fólk það. er það vildi eigi. aS flyttist inn.
Jtg lield. að eigi sje ráSlegt að stytta
sveitfestistímann enn þá meira, því að
það þai'f að vera liægt aS lienda reiður á.
livar menn eiga sveit. Jeg skal taka það
fram. aS í nágrannalöndum vorum e. haí’t
mjög strangt eftirlit með heimilisfangi
manna. sem þangað flytjast. og skal .jeg
sem dæmi nefna eitt tilfelli. sem mjer er
kunnugt um. Danskur maður, sem liafði
verið búsettur í Bergen í 1—2 ár. kvntist
íslenskri stúlku og baS liana að koma til
Bergen og vera hjá sjer. Maður þessi len.'
í betrunarhúsinu í Bergen. af því að
hann hafSi eigi látið þessa ógiftu stúlku
segja til heimilisfangs. Stúlkan braut lög
með því að vera þarna án þess aS segja
til heimilisfangs síns. Er alveg óhjákvæmilegt að herða á löggjöfinni um þetta atriði, svo menn svíkist eigi undan aö segja
frá. hvai' þeir eigi heimilisfang.
Jeg skal leyfa mjer að taka það fram
aftur. að jeg mun greiða brtt. atkvæði
mitt við þessa umræSu, en áskil mjer rjett

til þess að koma fiam með brtt. við 3.
umi'.. þess efnis, aS sveitfestistíminn verSi
styttur niður í 2 ár.

Frsm. (Jón Magnússon): Jeg tek uadir með hæstv. ráðherra. að það er eigi
áslæða til að halda langar tölur um nnd
þetta. Enda býst jeg við, að hv. deildarmönnum muni það fyllilega ljóst, hvernig þeir ætla að taka í máliS. Jeg skal leyfa
mjer að geta þess, að jeg tel hæstv. stjórn
ekki liafa tekið rjett í þetta mál. að því
i; uiertir styrkveitinguna. Ileld jeg. aS
rjettara liet'Si verið aS ganga lengra, eða
láta við hið sama sitja að sinni.
Það er tvent, sem talið er óþægilegt við
svi itarstyi kinn. en það er missir borgaralegra rjettinda og þaö að vera að meira
eða minna leyti undir fátækrastjórnina
gefinn. að því leyti. að hún liafi
r.jett til þess að liaga styrkveitingunum
eftir sínu hötSi. til dæmis að taka börn
og setja þau í uppeldishæli og gamalmenni
og setja þau í gamalmennahæli. AS svifta
sveitarst jórnir valdi yfir þurfamönnum
(ða iýra það. tel jeg mjög varhugavert.
Það hefir ekki verið geit neinstaðar. svo
að jeg viti. að minsta kosti eigi í nágiannalöndum vorum. En jeg veit til þess,
að það liefir nýlega í einu af nágrannalöndunum, Xoregi. veriS numið brott úr
stjórnarskránni. aS menn missi atkvæðisrjett sinn við slíka styrkþágu, og tel jeg
það rjettari leið, án þess aS segja nokkuS um, hvort það sje fært að gera lijer.
En vald fátækrastjórnar yfir þurfamönnunuin á að haldast. Álít jeg, að eigi sje
um neitt harðræði gagnvart þurfalingum
að ræða hjer á landi nú orðið, að minsta
kosti hefi jeg eigi orðiS var við slíkt.
XorSmenn nániu ákvæðið um atkvæðisrjcttarmissinn úr stjórnarskrá sinni 1919,
en deildar eru meiningar manna um það,
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livernig sú ráöstöfun hefii' gefist. Mjer
finst annars, að frv. hæstv. stjórnar >.ie
mjög óskýrt, þar eð nijer virðist hún
blanda mjög saiaan líknarstas fsemi <.g
ríkishjálp. Jeg get eigi verið saiiidóiiui
hæstv. ráöherra (KIJ) um samanburðinn
á sjúkrahjálpinn’, sem uni ræðir í þessu
frv., við sjúkraliúskostnaðinn, sem uui
getur í frv. frá 1921, því hjer er gert í áð
fyrir, aö sveitarfjelögin beri hann ein, en
sjúkraliúskostnaðinn beri bæði ríkið og
framfærslusveitin. Er það mjög í samræmi
við stefnu löggjafarinnar í þessum efnum, enda tel jeg, að það geti verið mjög
hættulegt að auka byrði sniárra sveitarfjelaga. Annarsstaöar liefir verið reynt að
Aækka fátækrafjelögin, t. d. liefir þeim í
Englandi verið steypt saman í hjeruöum.
Yoru þau upphaflega sóknir, en hefir nú
verið steypt saman 4 og upp í 70—80, og
jafnast þannig gjaldabyrðin miklu betur.
Tel jeg eigi frágangssök, að þessi leið sje
farin í máli þessu.
Tel jeg áieiðanlegt, að ef frv. þetta
veröur samþ., þá verður ekki liægt að nema
hjer staðar; þá verður að taka ómegöina
með. Jeg hygg. að stjórnarskráin mundi
ekki vesa því til fyrirstöðu.
Það er misskilningur. að þetta frv. sje
áframhald af lögum frá 1921. Það er alt
annað. og ef eigi er tekin með ómegðin
alment, þá er þar með numiö staðar á miðri
leið.
llvaö viðvíkur styrk vegna elli, þá skal
jeg geta þess, að jeg tel áreiðanlegt, að
fjöldi uppgefinna manna, 65 ára að aldri,
eöa þar yfir, sem njóta framfærslu hjá
einstökum mönnum, muni, ef frv. nær
fram að ganga, sækja um stvrkinn sjálfir
eða framfærsluinenn þeirra. Mundi það
verða mikil byrði, t. d. fyrir Reykjavíkurbæ. Þaö hefir heyrst talað um það, að
takmarka innflutning manna í kaupstað-

ina eða t. d. sjavarsveitir. En jeg er
hiieddnr uiú að þaö sje lítt framkvæmanlegt. Það átti sjer stað áður. en nú mun
það hvergi eiga sjer staö.
ibestv. ráðherra (KlJi álítur. að það
muni eigi ko>ta sveitarsjóð meira að útvega manni hekning en það mundi kosta
hann sjálfan. Það er nú svo. Öðruvísi held
jeg, aö reynslan sje tun kostnaö af almannafje gagnvart kostnaði einstakra
manna. C-li m á. KíJ : Ef hann á að fá bót ).
En þess ber þó að gæta, að lækning í
heimaiiúsum getur oft verið tiltölulega
ódýr fyrir sjúklinginn sjálfan.
Jeg tek það frani aftur. aö lieldur en að
taka til þetta atriði þingsályktunartillögunnar. seni lijer liefi jeg sjerstaklega rætt
um. mætti gera breytingu á stjórnarskránni. nema burtu ákvæðið um missi
kosningarrjettar og kjörgengis, en þá ætti
sú breyting að vera ein sjer, svo að hægt
væri að bera liana eina út af fyrir sig
undir kjósendur. Hjei' er um svo þýðingarmikið atriöi fyrir þjóöfjelagið aö ræða.
að hlýðir ekki að gera þessa breytingu
fyr en skýrt svar er fengiö frá kjósendum.

Atvinnumálaráðherra

(KIJ):

Háttv.

frsm. (JM' sagði. að rjettara væri að
taka ákvæðið úr stjórnarskránni, en leyfa
sveitarstjórnum að haga styrkveitingum
eins og þeim þóknaðist. A þetta mintist
jeg einmitt, er málið var til meðferðar í
liáttv. Xd. í fyrra, og var mjer þá svarað
því, aö eigi væri auögert að gera slíkt,
enda er ávalt varliugavert að fara út í
breytingar á stjórnarskránni, þótt eitthvert tilefni sje, en annars vill svo vel til,
að nú gefst einmitt tækifæri til að athuga
hvort eigi væri gerlegt aö afnema 29. gr.
í stjórnarskránni, þar sem háttv. Nd. hefir
einmitt í meðförum aöra brevtingu á henni.
Iláttv. frsm. (JM) hjelt því fram, að
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frv. væri óskýrt, að með því væri blandað
saman líknarstarfsemi og ríkishjálp. En
livað segir háttv. þm. (JM) þá um berklavarnalöginEf í nokkium lögum er
hlandað saraan líknarstai fscimi og ríkishjálp, þá er það í þeim. Því þau ganga
í þá átt, að þeir. sem eigi hafa efni á
að leita sjer lækninga sjálfir, fá til þess
hjálp frá ríkinu. Er það í fullu samræmi
viö þaö, sem jeg lijelt fram áðan, að
frv. þetta væri beint áframhald af þeim
lögum og hinum, er fjalla um sjúkraiiúsvist. Það er nú líka í fullu samræmi við
það, að það er nú orðin föst regla hjá
sveitar- og bæjarfjelögum að reyna að
velta öllum slíkum kostnaöi yfir á ríkissjóð. Þá mintist hv. frsm. (JM> á það.
að rjett væri að gera fátækrafjelögin
stærri. I’etta getur verið álitamál. og má
vel vera, að þetta sje heppileg ráöstöfun.
t. d. aö liver sýsla væri fátækrafjelag fyrir
sig. Suinir liafa jafnvel viljað. aö landið
væri eitt fátækrafjelag alt. og væri með
því rntt úr vegi þeim örðugleikum. sem
fáta’kraflutningur oft liefir í för með sjer.
En auðvitað mundi slík breyting þurfa
mikinn og góðan undirbúning.
Enn fremur mintist liáttv. frsm. (JM!
á það. að ef styrkur sá. sem gamalmennum. (iö ára ng þar yfir. yrði véittur. skyldi
eigi skoðast sem fáta*krastyrkur. þá mundu
þau gamalmenni. seni nú eru styrkt af
einstökum mönnum, þegar er þeim væri
heimill styrkurinn án þessa rjettindamissis. sækja um hann. Það má vel vera. að
til s.jeu einstaka menn, sem þetta munílii
gera. En þó liygg jeg. að eigi mundu svo
mikil brögð að því. sem háttv. frsm. vildi
vera láta. því að flestir manna þessara
njóta framfærslu vina sinna og vanla
nianna. og veit jeg það af þeim. sem jeg
nú liefi í huga. að flest mundu gamaimenni una því illa að þurfa að njchi

framfærslustyrks af almannafje, og þá
vandamenn þeirra eigi sækja um slíkan
styrk á móti skapi þeirra.
Jvg skal svo eigi fara nánar út í mál
þetta að sinni.

Guðmundur

Guðfinnsson:

Jeg skal
eigi lengja umr. mjög mikið; en mig langaði til að minnast ofurlítið á 2. gr. fr -.
Eins og niönnum mun vera kunnugt,
hefi jeg ávalt haft mikinn áhuga fyrir því,
að gamalmennum væri sem best trygt lífsuppihald. En jeg vil. að þaö sje á öðrum
og heilbrigðari grundvelli en þeim. sem
í frv. ræðir uni. Jeg vil að það verði á
þeim grundvelli. að menn þegar á unga
aidri liafi liuga & því aö tryggja sjer ellistyrk. svo að þeir þurfi ekki að eiga það
á liættu að eiga uppeldi sitt undir hreppseða ríkissjóði. Og einkum virðist mjer,
þegar litið er á los og eyðslusemi unga
fólksins nú á dögum. að ákvæði þetta sje
mjög óheppilegt. enda þótt það að vísu
líti mannúðlega út í svipinn. Frakkar hafa
baft svipaö fyrirkomulag hjá sjer, og hefir
það gefist illa. Annars álít jeg. að þetta
eigi frekar heima í ellistyrktarsjóðslögunum. Er jeg því eindregið á því. að þeita
falli burtu. En um sveitfestistímann beí'i
jeg ólnindnar hendur. Jeg mun því greiða
till. háttv. 2. ]>m. Eyf. (EAi atkvæði niitt.

Sigurður Jónsson: Yið flutningsmenn
breytingartill. liöfum liugsað okkur. að til
þess þyrfti eigi að koma. að þicngt yrði
mjög atliafnafrelsi manna, þó brtt. okkar
verði samþykt. Það er auðvitað hægra að
rekja æfiferilsstaðina. ef sveitfestistímiun
er 3 ár. en ekki 5. Clet jeg tekið undir með
liáttv. ö. landsk. þm. (JJ), þar sem liann
talaði um ókyrðina í þjóðlífi voru. I minni
sveit er það nú orðið næi’ undantekningailaust. að þurfamenn og ómagar sveitarinnar verða ekki sveitinni til þyngsla fyr-
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ir aðra skuld en þá, að þeir liafa átt þar
fæðingarhrepp.
Frsm. (Jón Magnússon): Það er rjett
að síðasta brtt. á þskj. 74 er nauösynleg
í sambandi við brtt. nefndarinnar og aðrar brtt. Nefndinni hafði sjest yfir þetta.

Atvinnumálaráðlierra

(KIJ):

Aðems
örstutt athugasemd. Háttv. 2. landsk. þm.
(S-J) spurði, hversvegna væri nauösynlegt.
þó sveitíestistíminn yrði styttur, að sveitarstjórnirnar hefðu einhverjar hömlur til
þess að sporna við of niiklum innflutningi.
Ástæðumar fyrir þessu eru auðsæjar. Ef
sveitfestistíminn er 10 ár, er lítil eða jafnvel engin ástæða fyrir sveitarstjórnirnar
að amast við innflutningi. Það er ómösulegt fyrir þær að sjá svo langt fram í tímann, hvernig fara muni: efnaður maður
getur orðið öreigi á þeim tíma, og öreiginn liins vegar bjargálnamaður. Et' tíminn er svona langur, þá er ekki gott að
reikna út. hvernig fara muni. En ef tíminn er styttri. 3 eða kanske 2 ár, þá er
hivttan meiii fyrir sveitarstjórnirnar. þar
sem mikill er innflutningur.Þáernauðsynlegt fyrir þær að liafa einhverjar hömlur,
ef t. d. óreglumaður keinur. eða ómagamaður. sem beisýnilegt er um, að falla
muni sveitarfjelaginu til þyngsla svo að
segja þegar í stað. Jeg skil það vel, að
háttv. 2. landsk. þm. (SJ) þyki ekki þurfa
þessa við, því að hann hefir ekki átt því
að venjast. að sveitarstjórnimar þyrftu
að beita hömlum. Það er fátíðara í sveit
ununi. en í kaupstöðum og sjávarþorpum
er oft nauðsynlegt ab hafa hönd í bagga
ineð innflutningnum.

ATKVGR.
Brtt. 61,1 a (1. gr. falli burt) samþ. nmð
8: 5 atkv.
Alþt. 1923, B. (35. lÖggjafarþing-).

Brtt. 61,1 b (2. gr. falli burt) samþ. með
9:3 atkv.
— 61,1 c (3. gr. falli burt) samþ. meö
10 sldj. atkv.
— 61.1 d (4. gr. falli burt) samþ. án
atkvgr.
— 74.1 þar með fallin.
— 61,2 samþ. með 10 shlj. atkv.
— 74,2 sainþ. með 9: 4 atkv.
5. gr., svo breytt (verður 1. gr.) samþ.
með 12 shlj. atkv.
6. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 10
shlj. atkv.
Brtt. 74.3 samþ. án atkvgr.
7. gr., svo breytt (verður 3. gr.) samþ.
með 13 shlj. atkv.
8. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 13 shlj.
atkv.
9. gr. (verður 5. gr.) samþ. með 13 shlj.
atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 15. fundi í Ed.. mánudaginn 12.
mars, var frv. tekið til 3. u m r.
Forseti tók málib af dagskrá.
Á 16. fundi í Ed., þriðjudaginn 13.
mars. var frv. aftur tekið til 3. u m r .
(A. 90. 104).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Brtt. 104 feld með 10:3 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já: GÓ, JJ, EÁ.
nei: HSn. THB, JóhJóh. JM, KE. SHK,
SJ, BK, GGuðf. HSt.
110
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Einn þm. (SE) fjarstaddur.
Frv. samþ. nieð 11: 2 atkv. að viðhöfð':
nafnakalli, og sögðu
já: GÓ, HSn. IHB, JM. JJ. SIIK. SJ,
BK, EÁ, GGuðf, HSt.
nci'. JóliJóh. KE.
Einn þm. (SE i fjarstaddur.
Frv. afgr. til Xd.

Á 19. fundi í Xd., s. d., var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Ed.
(A. 90).
Á 21. fundi í Xd., föstudaginn 16. mars.
var frv. tekið til 1. u ni r.
Forseti tók málið af dagskrö.
Á 22. fundi í Xd.. laugardaginn 17.
mars, var frv. aftur tekið til 1. umr.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg býst
viö, að það þyki hlýða, að jeg skýri
nokkru nánar frá frv. þessu og drögum
þeim, er til þess liggja. Eins og liáttv. þm.
mun reka minni til, kom hjer fram í deildinni í fyrra ítrekun um að taka upp þáh
frá 1917, og var það samþykt. Þál. frá
1917 fór fram á breytingu á núgildandi
fátækralögum í 4 aðalatriðum:
1. Að stvrkur, sein mönnuni væri veittur vegna slysa, elli, sjúkdóma eða ómegðar, væri ekki sveitarstvrkur (þ. e. hefði
ekki rjettindamissi í för meö sjer).
2. Að þurfamannaflutningi yrði mannúSlegar hagaS en áður hefði átt sjer stað.
3. Að frestur sá, sem 66. gr. laganna
ræSir um, verði lengdur.
4. Stytting sveitfestistímans.
Þýðingarmesta atriðið er stytting sveitfestistímans. Mönnum hefir virst sveitfest-

istíminn alt of langur; hafa borist raddir
að. víðs vegar af landinu, í þá átt í þingmálafundargerðum, og sama hefir oft
hevrst lijer í þinginu. Um það aftur á
móti, iiver.su stytting sveitfestistímans eigi
að vera mikil. liafa menn ekki getað orðið ásáttir, og það lief'ir jafnvel komið til
tals, aö dvalarsveitin yröi að fraiufærslusveit.
Um 3. atriðiö í þál. frá 1917 er það
tekiö fiam í atlis. við þetta frv., aö það
er fram komið af misskílníngí. 66. gr. fátækralaganna má alls ekki breyta; er það
því ekki tekið upp í þessu frv.
Hvað 2. atriði þál. viövíkur, um að
þurfamannaflutningur yrði mannúðlegri.
var það tekiÖ til greina aö nokkru leyti
í frv. stjórnarinnar, í 4. gr., en nú hefir
háttv. Ed. feit það burtu, enda eru ákvæöin nú orðin ónauðsynlegri, ef sveitfestistíminn verður styttur niður í 3 ár, eins
og hv. Ed. hefir gert.
Þá er 1. atiiði þál., um að veittur styrkur vegna slysa, elli, sjúkdóma o. II.. skul:
ekki hafa rjettindamissi í för með sjer.
Ilefir það verið tekið til greina; en lengra
sá jeg mjer ekki fært að fara; sá ekki
fært að telja þar til styrk vegna ómegðar, atvinnuleysis eöa þess liáttar. Þar er
stjórnarskráin þröskuldur í vegi, aö afnema megi alla styrki sem sveitarstyrki.
Stjórnarskráin gerir ótvíræðlega ráö fyrir,
að óendurgoldinn sveitarstyrkur eigi sjer
stað, er hún gerir það að skilyrði fyrir
kosningairjetti, að ekki sje staðið í skuld
fyrir þeginn sveitarstyrk. ÞaS er í mínum
augum vafasamt, hvort heimilt sje að afnema þennan og þennan styrk, sem valdandi rjettindamissi. Miklu hreinlegra er
þá að afneina alveg ákvæðið í 29. gr.
stjórnarskrárinnar. ÞaS liggur einmitt nú
fyrir þinginu frv. Um stjómarskrárbreytingu, og væri þá ekki úr vegi aS koma
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því þar að, og mjer hefir liálft tun hálft þá, sem að þessu leyti hefir veriS gerð á
hugkvæmst að bera frani brtt. um þetta ft'v., m.jög órjettláta.
Jeg ætla ekki aS hafa fleiri orð um
efni við stjórnarskrárfrumvarpið, en er
þaS, aS þar sem búið er að færa sveitfestekki búinn að fullráða það enn.
•Jeg kem þá að aðalatriðinu í málinu. istímann niður í 3 ár, þá má alls ekki
nefnilega stytting sveitfestistímans Jeg fara lengra. Hefði verið rjettara að
hafði fært hann niður um 5 ár, eðaumhelm- ákveða liann 5 ár. Það er ekki hægt að sjá
ing. en hv. Ed. færði liann enn lengra nið- að svo stöddu, hvaða álirif þetta hefir á
ur — í 3 ár. Nú hefði verið rjett. sam- viSskifti sveitarfjelaga, fyr en reynslan er
kvæmt þingvenju, að þetta frv. hefði búin að skera úr því, og hefði jeg því
komið fram hjer í Xd.. er það var lijer kosið, að hann hefði aSeins veriS færður
í deildinni. sem áskorunin til stjórnarinn- niður í 5 ár. áðttr en stærra stökk var
ar hafði verið >amþykt, um að hera þetta Þ-kið. Ilefi jeg svo ekki fleiru hjer við
frv. fiam. En því vjek svo við í þing- að ba-ta. en vænti þess, að háttv. deild
hyrjun, að langflest málin voru þess eðl- taki frv. þessu vel og að því verði vísaS
is. að þau lilutu að koma fyrst fram hjer til allslin.. um leið og það verður samþ.
nema mín frv., og því lagði jeg þetta frv. til 2. tinir.. því á síöasta þingi hafSi þessi
fyrir Ed. ásamt frv. um vinnuhjúalögin. nefnd þetta mál til meðferðar.
Þetta frv. hefir ekki fundið náð fyrir
Pjetur Ottesen: Jeg ætla að nota tækiauguni liáttv. Ed. Hún feldi burtu 1.—
4. gr. úi frv. Yar mjer þó sjerstaklega færið, uni leið og frv. þetta er hjer í
sárt um tvær fyrstu greinarnar. vegna deildinni til 1. umr., til þess að fara
þeirra rjettarbóta. sem þær höfSu í sj<u' nokkrum orðum um fátækramálið, eins og
faldar. J<‘g vil halda því frani. að þar það hoifir við frá mínu sjónarmiði.
Yerstu annmarkana á löggjöfinni um
hafi verið haldið áfram inn á þá braut.
fátækraframfærslu álít jeg vera þessa-.
sem í'udd var áður með samþykt sjúkraI fyrsta lagi skriffinskan og rekistefnhælis- og berklavamalaganna. að styrkur. þeginn fyrir þá sök. hefði engan rjett- an út af sveitfestinni og endurgreiðslu á
indamissi í för með sjer, og þar er greidd- veittum styrk, öll sú óskapavinna, sem í
ur úr ríkissjóði. Iljer var farið fram á. það fer, bæði hjá hreppsnefndum og
að eng'ir sjúklingar, hvort þeír færtt bæjarsí jórnuni, sýslumönnum og stjórní sjúkrahús eSa ekki. mistu borgara- arráðinu. I öðru lagi misrjetti það, er
legra rjettinda, þótt þeir yrSu styrkþeg- á sjer stað, að því leyti, hvernig sumar
ar. og að allir sjúkdómar væru jafnrjett- sveitir verða ver úti en aðrar um kostnháir í því efni. Þetta ætti og að verSa að af ómögum; sumir hreppar rísa naunimörgum manni frernur hvöt til að leita ast undir fátækraframfæri sínu, og er eins
sjer læknishjálpar. er hann veit, að hann og það s.ieu áliig á suinum sveitum, en aftmissir einskis rjettar í við það að verða tu cru til þeir hreppar, seni því nær engu
styrkþegi. og jeg veit, að margur mað- þurfa til framfærslu að kosta, og stendur
urinn veigrar sjer við að leita sjer mjög það venjulega í öfugu hlutfalli við gjaldnauðsynlegrar læknishjálpar einttngis af þol manna í þessum sveitum. Afkoma
þessunt ástæðum. Alít jeg því breytingu manna er venjulega hvað verst í þeim
110’
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hreppuin, þar sem mest eru sveitarþyngslin af ómögum.
Til þess að ráða bót á þessuni annmörkum, yrði að gera gagngerða breytingu á
allri iatækralöggjöfinni. Þaó má hugsa
sjer hana svo í aðaldráttum:
Landið verði gert að sameiginlegu framfærsluumdæmi og sveitfesti hverfi úr sögunni, en til þess að koma í veg fyrir hóflausa bruðlun í styrkveitingum og tryggja
eitthvert íhald í þeim efnum, mundi vera
heppilegt og nauðsynlegt, að hinn sameiginlegi framfærslusjóður greiddi ekki
nema % hluta af öllum framfærslukostnaði þurfamanna í landinu, en
hluta
bæri dvalarsveit styrkþega, eða sú sveit,
s«n hann er staddur í. þegar liann verður
styrkþurfi, livort sem liann á þar lögheimili eða ekki. Þó greiði framfærslusjóður
að fullu allan sjúkrahúskostnað þurfalinga, og jafnframt hverfur þá úr sögunni tillag landssjóðs, og enn fremur að
fullu úrskurðuð barnsmeðlög, sem dvab
arsveit verður að greiða barnsmóður sökum vanskila af hálfu föður.
Tekjur fi amfærslusjóðs fást með niðurjöfnun á hvert sýslu- og bæjarfjelag á
landinu. að fjórðungi eftir samanlögðu
skattmati fasteigna í sýslunni eða kaupstaðnum, að fjórðungi eftir tölu verkfærra karlmanna, að fjórðungi eftir samanlagðri fjárliæð skuldlausrar eignar og
tekna af eign og atvinnu, og að fjórðungi
eftir
samanlagðri
aukaútsvarsupphæð
þeirri, sem niður er jafnað í bæjarfjelaginu eða samtals í öllum lireppsfjelögum
hverrar sýslu. Greiðslu þeirri, er á hvert
sýslufjelag kemur á þennan hátt, jafnar
síðan sýslunefnd niður á hreppsfjelögin
eftir sömu reglu, sem um niðurjöfnun
sýslusjóðsgjalda, þannig, að tillag hreppsins til framfærslusjóðs verði fólgið í sýslusjóðsgjaldinu, en framfærslugjald úr allri

sýslunni verði liður í sýslusjóðsreikningunum.
Sveitar- og bæjaisjóðir leggi fram allan
árskostnað til þurfamanna í hlutaðeigandi
sveitar- eða bæjarfjelagi, en í lok hvers
reikningsárs sendi sveitar- eða bæjarstjórn
sýslumanni skrá um framfærsluna, sannaða með na-gum skilríkjum, ásamt kröfu
um endurgjald að lögmæltum hluta úr
fiamfærslusjóði landsins. Sýslumaður gerir framfærsluskrá úr allri sýslunni og
sendir stjórn framfærslusjóðs.
Atvinnumálaráðuneyrið hefir á hendi
stjórn framfærslusjóðsins og öll störf, er
því fylgja, svo sem niðurjöfnun framfærslugjalds á sýslurnar og kaupstaðina,
greiðslu á hluta sjóðsins til ársframfærslu
til sveitar- og bæjarfjelaganna, innheimtukröfur á barnsfeður fyrir ógoldin meðlög, sem framfærslusjóður hefir orðið að
greiða, o. s. frv.
Endurgreiðsla frá þurfamönnum á skuld
fyrir þeginn sveitarstyrk renni að 34 í
framfærslusjóð og aðj^ísjóðdvalarsveitar
þeirrar. er styrkur var þeginn í. nema styrkur sá. sem endurgreiddur er, hafi verið
veittur áður en þessi skipun var gerð, en
þá renni endurgreiðslan óskift til sveitar
þeirrar, sem styrkinn veitti.
Með þessari skipun fátækramálanna
mætti sníða af verstu annmarkana, sem
eru á löggjöf okkar um þetta efni og jeg
nefndi í upphafi.
En hins vegar má ganga að því vísu,
að með því að gera landið að sameiginlegu framfærsluhjeraði, er það hvergi
nærri eins tryggilegt og með núverandi
fyrirkomulagi, að stilt sje í hóf með stvrkveitingar og gætt sje fullrar hagsýni og
varfærni um þá hluti.
Það þarf því fyrst og fremst, ef slík
breyting yrði gerð. að búa svo vel og
hyggilega um þá hnúta, sem kostur er á,
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að þetta valdi eigi aukinni fjárevðslu á
þessu sviði.
Það getur náttúrlega verið álitamál.
hvort það sje næg trygging fyrir varfærni
í stvrkveitingum, að dvalarsveitin fái endurgreidda %'hlutaútlagðsframfærslukostn
aðar, og verði þannig æfinlega aS hera 1 i
kostnaðaiins sjálf, en hins vegar skapar
þetta, ásamt því, sem ákveðið er. að samanlögð upphæð aukaútsvara allra hreppa
innan sýslufjelagsins sje höfð einn liður
í niðurjöfnun á greiðslu í framfærslusjóðinn. þó óneitanlega mikið íhald.
En sje hægt að búa svo um hnútana.
að þetta fyrirkomulag hafi ekki í för með
sjer enn meiri eyðslu. má hiklaust telja
breytinguna mikla og nauðsynlega rjettarbót. Það er ekki svo að skilja. að mjer
komi til hugar, að slík breyting á fáta-kralöggjöfinni sem þessi geti orðið gerð nú
á þessu þingi. Hún krefst að sjálfsögðu
miklu meiri og rækilegri undirbúnings en
tími vinst til nú. En jeg vildi nota t;vkifærið til þess að drepa á þessa hlið má’sins.
A þessu stigi ætla jeg ekki ab ræða neitt
um frv. það um breyting á fátækralögunum. sem hjer liggur fyrir, en vil þó geta
þess. að jeg tel rjett og til bóta að stytta
sveitfestistímann. og það meðal annars
sakir þess. að mjög mikil breyting hefir
orðið á ýmsum háttum í þjóðfjelagi okkar síðan þetta 10 ára núgildandi ákvæði
um sveitfestistímann var sett. Og það
verður tæplega um það deilt, að það sje
eðlileg afleiðing þessara breytine'a. að
sveitfestistiminn sje styttur. og það að
mun. en um hitt má náttúrlega deila. hve
langt eigi að ganga í hreytingunran á
þessu eina attiði út af fyrir sig.
Jón Baldvinsson: -Teg vil ekki láta
þetta frv. fara svo fram hjá til 2. umr..

að fara ekki nokkrum orðum um það
ásamt breytingum þeim, er gerðar hafa
verið á því í háttv. efri deild. Enda þóít
svo sje, að jeg telji ekki frv. fullnægjandi
eins og það kom frá hendi hæstv. stjórnar og að jeg álíti. að hún hafi ekki
gengið eins langt í breytingum sínran sem
þingsályktunin frá 1917 gaf tilefni til, þá
tel jeg þó breytingarnar til bóta, svo langt
sem þær ná. En eins og frv. kemur nú
frá háttv. Ed.. með breytingum frá allsherjarnefnd þeirrar deildar, þá tel jeg
ekkert nýtilegt í því lengur. En í trausti
þess. að þessum breytingum verði lirundið lijer. vil jeg ekki setja mig á móti því.
að frv. gangi til 2. umr. ITáttv. allsherjarnefnd Ed. gerir grein fvrir í nefndaráliti sínu við frv.. á þskj. 61. ástæðum
þeim, er til þess liggja, að hún feldi niður rjettarbætur þær, er í stjfrv. voru.
Þessar ástæður eru svo einkennilegar og
fáránlegar, að þeim má ekki vera ómótmælt. Aðalrökin fyrir niður.skurðinum eru
þau. að rjettarbæturnar nái eigi nógu
langt. og því beri að láta alt sitja í sama
horfinu sem áður. uns hægt sje að taka
öll fátækralögin til gagngerðrar breytingar. sem hún huggar sig þó við. að ekki
verði gert í fljótu bragði. Má af þessu
glögt sjá. bvað þeir vilja. og er merkilegt. að þeir skuli bjóða þinginu þessi rök
sín sem góða og gilda vöru. því vita
máttu þeir. að hinn sanni tilgangur þeirra
skín þar alstaðar í gegn.
Sem dæmi upp á rök þeirra má nefna
það. að þeir vilja eigi leyfa mönnum. er
leita sveitarstyrks sökum veikinda, að
lialda fullum rjettindum sínum. sökum
þess. að þá ættu menn. er leita sveitarstyrks vegna ómegðar. einnig að halda
þeim. Þá telur nefndin eigi rjett að láta
þá menn. er leita sfyrks vegna elli. halda
rjettindum sínum, því ellistyrktarsjóðirnii-
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geti sjeð fyrir þeim. Eins getur háttv.
nefnd ekki fallist á 1. gr. frv., því þar er
einungis gert ráð fyrir styrkveitingu sökum ómegðar, en háttv. nefnd telur eins
mikla þörf fyrir atvinnulausa menn að
hafa sömu rjettindi. Þannig reynir háttv.
nefnd að koma fram með eintómar manngæskuástæður fyrir þessum brtt. sínuni.
en tekst eigi betur en það. að tilgangur
hennar, að standa á móti umbótum á þessu
sviði. skín alstaöar í gegn. Jeg vil ]>ví
vona, að þessi háttv. deild geri gagngerðar
breytingar á frv. liv. efri deildar. því ef
svo vcrður eigi gert. væri betra að fella
frv. alveg, því eins og það er nú. er það
sáralítils virði.

Hákon Kristófersson: Sökum þess að
jeg liefi haft talsverð afskifti af þessu
máli á undanfarandi þingum. vil jeg fara
nokkrum orðum um þetta frv.. eins og
það liggur nú fyrir frá stjórninni. ásamt
breytingum þeim. er á því hafa verið
gerðar í hv. Ed. .Teg þakka hæstv. atvinnumálaráðheiua fyrir afskifti sín af
málinu og að hann hefir lagt frv. þetta
nú fyrir þingið. Álít jeg. að enda þótt
breytingar hv. Ed. sjeu nokkuð víðta-kar, þá sjeu þó í frv. eins og það liggur
nú fyrir deildinni svo miklar rjettarbætur, að háttv. þm. muni hugsa sig vel um
áður en þeir fella frv.. eins og mjer skiidist háttv. 2. þm. Iíeykv. Í.TI» > helst vilja
gera. Vil jeg skjóta því til þeirrar liáttv.
nefnder. er frv. fær hjer til meðferðar.
að heppilegast mundi vera að mínu áliti
að láta frv. ganga fram eins og það iiggor
nú fyrir.
Það. sem jeg tel mestan kost við ftv..
er ákvæðið um sveitfestistímann. Fyrir
mjer hefir ávalt vakað að ljetta sem mest
á fæðingarhreppnum. Jeg hefi margsinnis
áður tekið það fram í sambandi við þetta

mál, hve herfilega ranglátt það er aS láta
hreppsfjelag gjalda þess. að einliver. sem
verður þurfamaður, liefir aöeins fæðst í
hreppnum, og farið svo strax þaðan, en
eftir máske 30—40 ár fær viðkomandi
hreppur tilkynningu tun, að hlutaðeigandi.
sem á þá máske 7—S börn. sje orðinn
styrkþurfi og muni kominn á stöðugt
sveitarframfæii. Ilvaða rjettlæti er nú í
því. að fæðingarhreppurinn taki við erfiMeikunum af slíkum mönnum. frekar en
sá eða ]>eir hreppar. sem þeir hafa unnið
i ifthvað í mestan sinn aldur? .Teg get tekið i ndir það með liæstv. atvrli. (K1Ji. að
]>að er ef til vill nokkuð stórt stökk að
fæia sveitfestistímann úr 10 árum niður í
3 ár. en líklegt er þó. að í framkvæmdinni
verði þetta ekki til baga. að minsta kosti
í flestum tilfellum.
Yiðvíkjandi atriðinu um þurfamannaflutninga vil jeg taka það fram. að alstaðar þar. sem jeg hefi þekt til. hefir
sá flutningur farið fram á mannúðlegan
liátt og án þess að þurfalingarnir sættu
illri meðfeið á nokkurn liátt. Tel jeg því
aukaatriði. þótt ákvivði um þetta væri
ekki tekið í stjórnarfrv. Það. sem jeg hefi
lagt mesta áherslu á. að breyta þurfi í
sambandi við fátækralöggjöfina. sveitfestistímabilið. er enn eftir í frv.. og teldi jeg
illa farið. ef orð háttv. 2. ]>m. Reykv. J1>t vrðu til þe.ss. að háttv. deild feldi
frv. ! (/eii nS: Það má breyta ]>víT. -Tú. að
vísu má það. ef það veiður til bóta en
fyrir ]>ví iiefir maður enga tryggingu. nje
heldur líkur, að ]>að verði þá samþykt í
hátlv. Ed. Legg jeg því til. að það verði
samþykt óbreytt. eins og það kom frá
þeirri deild. Yona jeg. að háttv. deild
verði m.jer sammála um það, aS þó frv.
verði samþykt eins og bað liggur fyrir. að
]>á megi síðar lagfæra þá galla. sem á því
kunna að vera, þegar reynslan fer að tala
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í máli þessu. Þess má einnig geta, að ekki
er nein von um þaö, að sú breyting á
þessum lögum sje liugsanleg, sem allir
gætu tjáð sig sammála, og að með það
fyrir augum samþykki þeir nú frv., sem
eru aö sumu leyti óánægðir. svo málinu
verði ekki teflt í tvísýnu.

Atvnmumá,laráðherra (KIJ): Umræður þær, sem orðiö liafa um frv. lijer í
úeildinni, gefa ekki tilefni til langrar
ræðu. Iláttv. þm. Barð. (IIKl ljet í ljós
þá ósk sína. að frv. næði fram að ganga.
þrátt fyrir breytingar þær. er orðið liat’a
á því í hv. Ed. Jeg' er alveg sammála
þessum hv. þm. (HK) um það. að þurfamannaflutningi hefir eigi verið hagað
þannig um undanfaiin ár. að þörf sje á
að breyta núgildandi lagaákvæðum um
það efni. Tlvergi. sem jeg þekki til. hefir
sá flutningur farið fram á ómannúðlegan
bátt. og minnist jeg ekki að hafa sjeð
nokkra blaðagrein. að min<ía kosti síðastliðin 20—30 ár. þar sem yfir því hefir
verið kvartað.
Háttv. 2. þm. Ileykv. (JIVi gat þess í
ræðu sinni. að stjórnarfrv. fullnægði ekki
þingsályktunai tillögunni frá 1917. Það
fullnægir þó tvrim atriðunum (fvrsta og
fjórðai að miklu leyti. Um 2. atriðið var
talsverð rjettarbót í 4. gr. frv. stjórnarinnar. sem nú er fallið. Þá er eftir 3. atriði þingsályktunarinnar. en um það
er skemst að • i*g_j;i. að það er bygt á misskilningi, og hefir þegar verið sýnt fra’ i
á það. 06. grrin fáta*kralaganna segir aðeins. að þegar sveitarstyrkur er veittur
utanhreppsmanni. skuli viðkomandi sveitarstjórn scnda skýrslur innan hálfs mánaðar og krefjast endnrgjalds af framfærslusveit. og sje þessa eigi gætt. missi
sveitarsjóður rjett til endurgjaldsins. -Teg

vil spyrja: Hvar hagar svo til hjer a
landi, að ekki sje unt aS koma slíkum
skýrslum og tilkynningum frá sjer innan
fjórtán daga? Að þetta ákvæði var sett í
fátækralögin 1905. kom til af því, að
dvalarlireppurinn, sem veitt hafði styrk,
dró það oft óhæfilega lengi að tilkynna
framfærslusveitinni styj'kveitinguna, og
varð það eðlilega oft til stórskaða fyrir
liana. Sökum þess var það orðin venja
hjá umboðsvaldinu fyrir 1905 að láta endurgreiðslurjett falla niður, ef mjög lengi
drógst að tilkynna hinurn framfærsluskylda breppi styrkveitinguna. Sökum
þessa var ákvæðið sett. og engin ástæða
til að breyta því nú. þar sem 14 daga
fresturinn er nægilega langur.
Þá vík jeg að ræðu báttv. þm. Borgf.
(PO). Ilann talaði lítið um sjálft frv..
en kom fram með ýmsar almennar athugasemdir um fátækralöggjöfina og tillögur
til að bæta úr þeim annmörkum hennar,
er hann telur versta, Vill hann gera róttæka breytingu á allri löggjöfinni um fátækramál. Er það rjett, að margt má
bæta og draga úr ýmsum annmörkum. svo
sem skriffinskunni o. fl.. en jeg tel óvíst.
þótt breytt yrði löggjöfinni samkvæmt
tillögum bans. að bætt yrði úr þeini galla.
Samkvæmt tillögum lians eiga hrepparnir
eftir sem áður að framfæra að Jj, og
Iielst þá ganila fyrirkomulagið að því er
þá upphæð snertir. auk þess. að nýtt
umstang kemur til sögunnar.
Að öðru leyti þarf að aihuga þetta má’
vel fi á öllum hliðuni. og get jeg ekki
dienit um tillögu liáttv. þm. Borgf. (PO)
að svo sföddu, því fvrirkomulag það, er
hann stingur upp á. er talsvert flókið og
erfitt að lienda reiður á í fljótu bragði.
en .jeg vona. að ræða hans verði komin í
lestrarsal fvrir 2. umr.. svo að jeg geti
þá verið búinn að athuga hana.
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ATKVGR.
Prv. vísað til 2. umr. með 16 shlj. atkv.
og til allsherjarnefndar með 16 shlj atkv.

A 51. og 52. fundi í Nd., dagana 27.
og 28. apríl, var frv. tekið til 2 . u m r .
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 54. fundi í Nd., þriðjudaginn 1. maí.
var frv. enn tekið til 2. u m r. ÍA. 90. n.
336 og 437. 164. 429. 457).

Frsm. meiri hl. (Björn Hallsson): Nú
loksins kemur þetta mál til 2. umr. Vegna
anna nefndarinnar hefir það tafist meira
en hún hefði viljað. Meiri hl. álitið er
dagsett 11. apríl. en minni hl. 24. s m.
En til nefndar mun frv. hafa komið 17.
mars. En ntt hefir frv. livað eftir annað dagað uppi á dagskránni. Xefndin hefir rætt það rækilega, en ekki orðið alls kostar á eitt mál sátt. Eins og kunnugt er.
lagði hæstv. stjórn frv. fyrir háttv Ed.
í bvrjun þings. Var stjfrv. breytt þar
allmikið; feldar úr því 4 fyistu gr. Voru
í 1. gr. ákvæði um það, hvaða undantekningar skuli vera frá því. hvað kalla beri
sveitarstyrk, t. d. skuli það ekki teljast
sveitarstyrkur, sem veittur er vegna ómegðar, heilsubrests eða elli. Þetta feldi hv.
Ed. úr frv, og hefir nefndin hjer ekki
viljað taka þessi atriði upp aftur. Því
þó ýmislegt mæli með suinum þessum
breytingum. þá er svo auðvelt að misbrúka þetta, t. d. er ekki æfinlega ómegð
um að kenna. ef menn verða þurfandi;
þar getur atvinnubrestur og fleira valdið.
Þá feldi hv. Ed. líka niður 2. gr.. sem
ákvað, að sveitarstyrkur teldist ekki. þótt
maður yrði þurfandi eftir 65 ára aldur.

Xefndin tellur rjettara að efla ellitryggingaisjóðinai sem mest heldur en fara
bessa leið. Þetta atriði var því ekki svo
tæmandi. að nefndin vildi taka það upp
aftur, á móti hv. Ed. Eitt af því, sem
breytt var í hv. Ed. frá því. sem var í
stjfrv.. var það. að aldurstakmarkið. þegar menn byrjuðu að vinna sjer sveit,
byrjaði við 16 ár. en ekki 21. eins og
stjórnin lagði til. Xefndin í heild fjelst
á þessa breytingu.
Þá kem jeg að því atiiðinu. sem mestvni ágreiningi liefir valdið fyr og síðar;
og það er lengd sveitfestistímans. Stjfrv.
ákvað liann 5 ár, en hv. Ed. breytti honum : 3 ár. En meiri hluti nefndarinnar
hjer hallaðist að því. að varlegra væri að
fara ekki lengra niður en í 5 ár. en minni
hl. eða liv. 1. þm. Rang. (GunnS). vildi
samþykkja frv. Ed. óbreytt. Þar skildu
leiðirnar. Þessi ágreiningur um sveitfestina er ekki nýr. eins og kunnugt er. Milliþinganefndin í fáta'kramálunum frá 1901
klofnaði á þessu atriði. Vihli rneiri hl.
liafa sveitfestina 2 ár. en minni hl. 10 ár.
Samt samdi nefndin þá f v.. þar sem sett
voru 2. og var það lagt fyrir þing 1905
og samþykt. En stjórnin getur þess í
athugasemdunum. að hún sje ekki samþykkí
þessu atriði. en vildi bera sig saman við
þingnefndir um þetta. En þær lögðu báðar til. efri og neðri deildar nefndir. í
þessu máli. að sveitfestin yrði sett 10 ár.
Eins og kunnugt er. liefir verið niikið
los og hringl á fólki nú undanfarin ár.
Fara menn nú svo að segja landshornanna á milli til þess að leita sjer atvinnu.
og ]>á einkum að sjá varsíðunni. vegna þe<s,
að landbúnaðurinn liefir ekki getað kept
við sjávarútveginn með kaupgjald nú undanfaiið. Fólki hefir því fækkað í sveitnnum að sama skapi, sem því hefir fjölgað
í kaupstöðum. Þeim hefir því fækkað, sem
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vistfastir eru, og einnig þeim, sem vinna
sjer sveit með 10 ára sveitfesti. Þess vegna
fjelst öll nefndin á það, að rjett væri að
stytta sveitfestistímann að mun, til þess
að ekki kæmi eins oft til kasta fæðingarhreppsins og nú er. Hins vegar telur meiri
hlutinn varlegra að fara ekki lengra í bili
en ofan í 5 ár. Það er hægra að bæta við
síðar, ef þetta reynist of stutt farið, lieldui en að lengja hann aftur, ef nú væri of
langt farið í einu. Meiri hl. álítur líka,
að ekki yrði unt að komast hjá því, að
bæjar- og sveitarfjelög setji skorður við
innf'lutníngi, ef sveitfestin yrði færð niður í 3 eða 2 ár. En það verður meiri hl
að telja mjög athugavert, vegna afkomu
fátækra manna, því hann vill ógjarnan
verða til þess að hindra þá frá að leita
sjer atvinnu þar, sem þeir geta best fleytt
sjer og sínum áfram. Hins vegar telur
meiri hlutinn, að fólksstraumurinn úr
sveitunum í kaupstaðina sje of mikill, og
því sje rjett, að nokkur afturkippur komi
í hann. En þar sem hins vegar er nfi
deyfð yfir atvinnuvegum sveitamanna.
telur meiri hl. sveitirnar tæplega færar
til að taka við öllu því fólki, sem yrði
bolað úr kaupstöðunum, ef hömlur vrðu
settar á veru manna þar og innflutning.
Gæti það jafnvel leitt til nýs útflutnings
úr landinu, og að því vill meiri hl. ekki
stuðla. Hins vegar getur enginn sagt með
vissu um það, hvort 3 eða 5 ár muni reynast betur, en gætilegra virðist að fara ekki
alt of langt í einu eða í svip, enda gæti
það valdið of mikilli byltingu. En kapp
legg jeg ekki á þetta, fyrir mitt leyti. því
að jeg vil stytta sveitfestina, og helst á
þessu þingi. En hvað svo sem því líður,
virðist mikil bót að því fyrir sveitirnar að
fá sveitfestistímann styttan um helming.
Mundu þá margir vinna sjer sveit. sem
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþin^).

nú eiga aðeins fæðingarhrepp. En ef
menn fá hinsvegai ekki að njóta nægilegs
frelsis til þess að leita sjer atvinnu, getur það bæði skaðað sjálfa þá og leitt til
þess aftur, að sveitarþyngslin aukist, ef
sveitfestin er færð of langt niður.
Yersta agnúann, sem um er að gera í
lögunum, telur nefndin þó hrakning fátæklinganna, sem ekki er samíboðinn beim
tíma, sem nti er og vinnur eins mikið að
mannúðarmálum og hann gerir. Jeg þekki
mörg dæmi þess með 10 ára sveitfestinni,
að sveitarstjórnirnar fara að reyna að
sporna við fátæklingunum, þegar þeir eru
að því komnir að vinna sjer sveit, og
mundi þetta verða enn þá meira, ef sveitfestistíminn yrði stvttur mikið. Vafningaminst fyrir sveitarstjórnir yrði það auðvitað, ef sá siður yrði upp tekinn, að láta
dvalarhreppinn ráða sveitfesti. En af því
gæti aftur leitt það, að ýmsir menn
mundu alls ekki fá neitt heimilisfang, en
verða blátt áfram á flækingi.
Háttv. minni hl. telur það heppilegast
og affarasælast fyrir þjóðfjelagið, að hafa
sveitfestina sem stysta, 3 ár eða minna.
En af því, sem jeg hefi tekið fram hjer
að framan, tel jeg mikinn vafa á því,
livort hann er þar ekki á villigötum. En
um það getur hvorugur okkar dæmt til
fulls; aðeins dregið ályktanir eftir líkum.
Ymsir sveitamenn vilja alls ekki stytta
sveitfestina. Telja þeir, að þetta sje að
eins tímaspuismál, þar til afturkippur
kemur í þetta aftur. Xú er fólkið flest
við sjóinn, og þar eiga börn nú fæðingarhrepp, sem þau lenda þá á seinna. ef með
þurfa.
Svo skal jeg leyfa mjer að víkja stuttlcga að því. sem eitt blað hjer í bænum
(Tíminn) hefir verið að narta í mig út
af þessu máli. Það sagði, að eini bóndinn,
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sem í allsherjarnefnd væri. hefði látic
„hafa sig til þess að vera framsögumaöur
meiri hl. nef ndarinnar1 ‘. Jeg er aö vísu
ekki vanur að skifta mjer af því. hvernis
það blað eöa önnur dæma um mig. en
það vil jeg segja þeim, sem þetta hefir
skrifað, livort sem ritstjórinn hefir gert
það eða annar, að ef hann liefði aldiei
látið hafa sig til meiri ósvinnu en þetta
er. mundi blað þetta vera vinsælla en raun
ber vitni. Annars hefi jeg litiö öðruvísi á
skyldur þm. við þingstörfin en svo, aö
þeir gætu neitaö að hafa framsögu í málum í deildinni eða önnur nefndarstörf. ef
kosnir væru til þess. Jeg tel mig heldur
ekki þingmann bænda eingöngu. heldur
veröi jeg að líta á hag alls landsins jaf'nframt og á þeirra hag.
Um einstakar brtt. skal jeg ekki fjölyrða mjög að sinni. Þess er getið stuttlega
í nál. um brtt. háttv. þnt. Str. (MPi, að
nefndin geti ekki fallist á þær. En hún
hefir athugað þær jafnframt frv. sjálfi?.
Þær fara meðal annars fiani á það. að
taka Klrppshælið og gamahnennabælið
undir sama liö og önnur sjúkraliús. Meginástæöa þess. að nefndin getur ekki fylgt
þessu. er sú. að meiri hl. vill ekki ganga
inn á þá braut. aö taka framfærsluskyhluna af sveitarfjelögiuu og einstaklingum.
sem liafa nú skyldu til að framfæra gamídmennin. Landssjóður hefir nóg á sinn’
könnu samt, og auk þess er lijei’ um p.ö
ra»ða unga og óreynda stofnun. þó í góðum tilgangi sje. ilitt er rjett og nauðsc nlegt. að efh.i ellitryggingarsjóðina sem
mest að unt er.
Þá er geðveikrahælið. Ef það er tekið
undir ákvæöi sveitarstjórnarlaganna á
sama hátt og venjuleg sjúkrahús. kemur
fram allmikið misijetti gagnvart þeim
sjúklingiun. sem ekki komast í geöveikrahælið. en veröa að dvelja lieima. Með þeim

veröur oft að borga miklu meira heima
en greiða þarf í hælinu. Slík breyting gæti
því þá fyrst komið til greina, þegar búið
væri að stækka hælið, svo að það fullnægði
kröfunum. en yfirleitt verður þó aö teljast vafasamt. hversu langt á að ganga í
þessa átt. Þar sein nú líka á aö borga á
þennan hátt fyrir 4 sjúklinga mest úr
hverjum hreppi samkvæmt iögum frá 1921.
þá cr augljóst. að misrjetti kemur þar
i’ram á inilli lítilla og stórra sveitarfjelaga
og kaupstaða, og er þaö ein af ástæðunum
móti þessari brevtingu.
Þá eru 2 aðrar brtt. Onnur á þskj. 457.
frá háttv. 2. þm. Reykv. (JB), og hin frá
háttv. þm. Da’a. <BJ). á þskj. 429. Jeg
liefi ekki átt kost á því. að bera mig saman við nefndina um brtt. háttv. þm. Dala..
en sjálfur hallast jeg að henni, því að
eins og nú standa sakir, er næstum því
ómögulegt að fá þurfaling fluttan á sveit
fátækraflutningi. og verða svo sveitarfjelögin þai. sem þeir eiga sveit. að borga ofí
með ])eim margfalt gjald viö það. sem
væi i. ef þau fengju þurfalingana heim.
Ilata læknar fengið ámæli fyrir jiaö. að
vera of fúsir á að gefa vottorö sín um
það. að þurfalingar sjeu <kki ferðafærir.
Uui brtt. háttv. 2. þm. Reykv. er ekki
margt að segja. Ilann hefir aðeins tekið
þai upp 2 fvrstu greinar stjfrv.. er feldar
voru úr því í háttv. Ed. Meiri hh nefndarinna. getnr ekki fallist á þær og hefir áöur : kýrt frá því. hvers vegna honum er
bað ekki hægt.
Mun jeg svo ekki orðlengja meira um
hrtta. Ilefi jeg forðast að vekja deilur.
vg vonast jeg tih að umr. fari hóglpga
í'ram og Jnn. haldi sjer við efnið.

Frsm. minni hl. (Gunnar Sigurðsson):
■’eg gat þess í nefndaráliti mínu á þskj.
437. aö jeg teldi rjettara að gera ítarlega
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grein fvrir skoðun minni í þessu nierkilega máli í framsögu en í nefndaráliti, og
rökstyð það með því, að málið sje svo
yfirgripsmikið, að illmögulegt sje aS skýra
það greinilega nema í afarlöngu nefndaráliti. og þar sem þingskjölin eru nú orðiu
hátt á 5. hundrað, þá hygg jeg. að menn
sjeu orðnir þreyttir á að lesa löng nefndarálit. auk þess sem prentunin er peninga
eyðsla fyrir ríkissjóð.
Eins og jeg tók fram í nál . tel jeg það
miklu lniður. að háttv. Ed. hefir felt úr
fiv. stjórnarinnar það spor. sem stigið
var í 'pá átt að svifta menn ekki mannrjettindum fyrir atvik, sem þeim er i
ósjálfráð. Það hljóta að opnast augu
manna fyrir því. að ’það er bæði ufariwuitátt og óhyggilegt að svifta menn almennum mannrjettindum fyrir t. d. veikindi og ómegð. .Jeg hefi ávalt fylgt og
mun ávalt fylgja breytingu á þessu.
Það má því segja viðvíkjandi hrtt. é
þskj. 457. frá háttv. 2. þm. Revkv. (JBi.
að höggur sá. sem hlífa skyldi. þa: sem
jeg er. En svo er rnál með vexti. að flokkur sá, sem jeg heyri til. vill nær óskiftiu'.
að stytting sveitfestinnar nái fram að
ganga. og óttast. að nýjar breytingar vii"
frv. verði til þess. að þes-i breyting verði
ekki að liigum. Sama máli skiftir því um
brtt. háttv. þm. Str. (5IP). á þskj. 1 í>4
Eina deiluefnið. som er niilli meiri og
minni hl. nefndarinnar. er sveitfestistíminn: meiri hlutinn vill .liafa 5 ár. en minni
hl. 3. Það skal jeg viðurkenna. að 5 ára
sveitfest'n er ti! siórbótn. Tíu ára sveitfestin liefir. satt að segja. verið skammarlega lengi í lögum lijer. Þetta er löngu ú elt fyrirkomulag í nálægum löndum. I
Xoregi er sveitfestin t. d 2 ár en í D-inmörku 5 ár.

Jeg er nú þeirrar skoðunar. að heppilegast væri í framtíðinni að lmfa dvalarsveitina að sveitfesti; að hverjum manni
vrði veittur styrkui þar. sem hann þarfnast styrks. Jeg er um þetta atriði á svipaöri skoðun og háttv. þm. Borgf. CPO).
sem hann hjelt fram við 1. umr. þessa
máls, um þaS, að fátækraframfærslu ætti
að kosta að einhverju leyti af ríkinu en
að meiri hluta af hreppunum. Enda hefir
þessi skoðun áður komið fra.m á þingi,
hjá Alagnúsi sál. Andrjessyni. þáverandi
þ;o. Jlý.a.. er hann átti sæti í milliþingancínd um þetta mál. Jeg get þó fallist á
það. að má! þetta sj ekki s-vo undirbúið.
að hægt sje að taka svo stórt stökk nú. en
liins vegar legg jeg það eindregið til. að
háttv. deild fallist á skoðun Ed. í því. að
færa sveitfestistímann niður í 3 ár. Jeg
mun síðar fara nánar inn á það atriði en
mun nú meö nokkrum orðum minnast á
það. sem mælir með því að stytta sveitfestistímann. og það jafnvel sem mest. fiá
almen.nu sjónarmiði.

Eins og jeg tók fram í nefndaráliti
mínu. er það fyrir mjer aðalatriðið, að
vinna að því að menn hlúi frekar að
þurfalingum þar. sem þeir verða styrkþurfar. en stjaka við þeim. Jeg býst
við. að flestir verði sammála mj-er í því.
að hrakningar þurfalinga sveit úr sveit
hafi verið þjóðarböl. Að vísu er nú svo,
þrátt fyrir okkar úreltu löggjöf. að þetta
liefir breyst með vaxandi mannúð og
menningu. Mjer eru kunnug mörg fögur dæmi þess. bæði úr mínu kjördæmi
og annarsstaðar. að menn hafa ldaupið
drengilega undir hagga með þeim, sem
hafa orðið fyrir slysum eða slíku; menn
hafa lánað þeim vinnukraft. efnt til
samskota og' því um líkt. Það má svo
ni*
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sem geta nærri, hvort það vekur ekki
frekar sjálfsbjargarfýsn manna. að stuðla
til þess að rjetta þá við heldur en troða
þ-á niður. Það væru að minsta kosti
einkennilegir menn. Mörg dæmi þekki
jeg þess, að þurfalingar, sem hafa. ofan
á það að vera sviftir mannrjettindum.
orðið fyrir hrakningum sveit úr sveit.
hafa mist kjarkinn, hafa mist heilsuna.
bæði á líkama og sál. og orðið þjóðfjelaginu til margfaldrar byrði við það.
sem þeir hefðu annars orðið. Aftur eru
líka þess dæmi, að menn hafa eftir slíka
meðferð hatast við þjóðf jelagið; og get
jeg satt að segja mjög vel skilið þá tilfinningu hjá þeim. En það vita allir, að
slíkir menn geta orðið þjóðfjelaginu til
allra mestrar byrði og óþurftar. Það er
einsætt, að meðan þetta gamla, úrelta
sveitfestisfyrirkomulag er, þá hljóta
hrakningar á fólki og þurfamannaflutningur að haldast við líði, jafnvel þótt
samúð með þurfalingum og mannúð
vaxi; að miusta kosti er það ekki nema
eðlilegt og sjálfsagt. að sveitahjeruðin
óski eftir þurfalingum. sem þeim er
skylt að framfæra í sjávarhjeruðum. þar
sem framfan-slan er venjulega hálfu dýrari.
auk þess sem sveitirnar munu að jafnaði ekki vera eins kværilátar með styrkveitingar til manna, þegar þær vita. að
þaö er baggi. sem þær seinna geta lagt
á aðra framfærslusveit. Vr þessu atriði
yrði ómótmælanlega bætt með stytting
sveitfestistímans, og það eftir því meira.
sem sveitfestistíminn yrði styttur meira.
Það er líka öllum skiljanlegt. að eftir
því sem sveitfestistíminn er styttur, eftir þvi styttist tími sá, sem sveitarfjelögin hafa hvöt til að koma manninum
af sjer. Og vildi jeg í þessu samhandi
benda á eitt atriði. sem sje það, að við
að stytta sveitfestistímann, þó ekki væri

cina niður i 3 ár. mundu menn miklu
-íður sveitfestast vegna ómegðar. Því
þegar ómegð hhvðist á inann í sveitarfjelagi. þar sem vitanlegt væri. að hann
yrði styrkþegi. ef út að bæri. þá myndi
sveitin ba-ði sjá hag sinn og sóma í
því að lilynna að honum. <>g það er einmilt ein lielsta bótin við lagabreytingnn<. eins og áður er tekið frani. auk
þe--s sem það myndi draga úr þeirri
niiklu skriffinsku og vafninguni. sem
af löngum sveitfestistíma leiðir.
Það skal nú tekið fram. að að flestra
áliti mun það fremur vera hagsmunaspursmál sveitanna að stytta sveitfestistímann. Þótt jeg telji mig nú fyrst og
freni't þingmann alls landsins. þá virðist
mjer hjer um svo mikið atriði að ræða.
ekki einasta fyrir sveitirnar. heldur fyrir alt landið. og þá sjerstaklega frá
menningarlegu sjónarmiði. Það ' er alkunna. að sveitirnar hafa verið og eru
enn í dag í eyðingu: fólki í flestum
sveitah jeruðum fa-kkar árlega. Það er
iiþarft að fara niörgum orðum uni það.
ef í það liorf færðist. að sveitirnar eyddust. hver áhrif það hefði á menningu
landsins. Þjóðf jelaginu ber skylda til
bess að gera tilraun til að stöðva þennan -tiórnlausa straum til kaupsfiðanna.
Og eitt af þýðingarmestu atriðum i þessa
átt er að stytta sveitfe.'tistímann.
Allir hafa nú sömu sögu að segjn.
FÓIk liefir íarið úr sveitnnum á

i!ng"-i

aldri. eytt be-tu árnm sínum í siávarhjeruðum og komið síðan aftur í sína
fæðingarsveit með meiri og niinni ómegð.
•Teg er þessu maiina kunnunastur. þar
sem það hjerað. sem jeg er fulitröi fyrir.
Raugárvidlasýsla, hefir orðið fyrir allmikilli blóðtöku af flutningi ungs fólks
til Reykiavíkur og Vestmannaeyja.
líæðu hv. frsm. nieiri hl. (BÍI > e> í raun
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og veru litlu að svara. öðru en því. sem
þegar er frani tekið. Jeg veit það. að
skoðanamunur okxar á sveitfestisatriðinu er lítill. enda kom það l.jóslega fram
í ræðu lians. Hann segist ekki leggja
kapp á þetta og vill stytta sveitfestistímann á þessu þingi. Aðeins gengur
honum gætni til. að vilja ekki stytta
sveitfi stina eins mikið í einu og frv. Ed.
fer fram á. -Já. það er nú svo með gætnina. að hún er því aðeins góö. að hún sje
á viti bygð. Gætnin getur líka orðið að
heimsku. Sjerstaklega á þetta sjer stað.
þegar um þjóðfjelagsmein er að ræða.
sem skera þarf burt. Menn eru hræddir
við að rífa niður. en athuga það ekki.
að til þess þarf oft mest vit og áræði.
að rífa fyrst niður, til þess að geta bygt
upp aftur á heilbrigðum grundvelli.
Sá ótti liefir kornið í ijós, bæði hjá
háttv. frsm. meiri lil. (BH) og fleirum,
að reisa þyrfti skorður við því, að fóik
flytti inn. sjerstaklega í sjávarþorpin.
Jeg sje nú ekki. aó þörf væri á því. en
þótt svo væri. tel jeg það þó betra en
að ástand það haldist, sem nú er. Suniar
sveitir afbera ekki núverandi ástand
Háttv. þingmönnum er kunnugt ástandið
í Gerðahreppi af erindi því. sem liggur
fyrir þinginu. Svipað má segja um Alftaneshrepp, og svo er víðar, sjerstaklega
þar. sem fólki hefir mjög fækkað á
seinni árum.
Jeg sje ekki ástæðu til að fara að
tefja tímann með því að hrekja livert
atriði í ræðu háttv. frsm. meiri hl. (BH).
þar sem okkur. eins og áður er sagt.
ber í rauninni ekkert verulegt á milli. en
vænti þess aðeins. að hv. deild samþykki
frv. eins og það kom frá Ed.

Bjami Jónsson: Brtt. mín er borin
fram eftir ósk nianna í Rangárvallasýslu.

Eru hreppar þar. er beðið hafa 1500—
2('0f! kr. tjón af þessum lögum eins og
þau iiafa verið framkvæmd.
Hv. frsm. meiri hl. (BH) tók fram,
að sjálfsagt væri að fella lög þessi úr
gildi. Er eiiiungi.s farið fram á þetta til
að verja hreppana áföllum. sem þeir
verða fyrir. er það hendir, að ekki er
hægt að flytja sjúkan mann á framfærslusveit hans sökum þess, að hann
telst ekki. að skoðun læknis, feröafær. Verður svo oft. að maðurinn fer ekki, enda
þótt hann sje orðinn svo heill. að
fært væri að flytja hann, og lendir svo
allur þessi kostnaður. er af dvöl mannsins leiðir. eftir aö læknirinn gaf vottorðið, á framfærslusveit mannsins. Er því
sjálfsagt að fella burtu lög þessi, til að
bót verði ráðin á þessu vandkvæði.

Ttíagnús Pjetursson: Mjer kom það dálítið undarlega fyrir sjónir, er jeg sá það
af nál. meiri hl. allshn., að hún lagði á
móti brtt. mínum, einkanlega er engin
rök voru að því færð. hvers vegna meiri
hl. nefndarinnar væri á móti þeim. Jeg
hjelt, að þessi rök myndu nú koma fram
í ræðu hv. frsm. meiri hl. (BH), en þau
fyrirfundust ekki, og hann gekk algerlega fram hjá stærsta atriöinu í brtt.
mínum.
Held jeg. að hv. nefnd — sem henni
er vorkun, því að hún hefir mikið að
starfa — hafi alls ekki verið ljóst,
hvaða rök lágu fyrir hjá mjer. A jeg
ef til vill þá sök á því, að jeg talaði
aldrei við nefndina, en jeg áleit, að þess
væri ekki þörf, sökum þess hve ástæðurnar voru augljósar.
Það. sem fyrst er að athuga hjer, er
það. hve þörfin á sjúkrarúmum er mikil.
Er jjetta kunnugt frá umr., sem urðu hjer
um landsspítalann.
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Er hin mesta þjóðarnauðsyn á. þessu
og tná ekki dragast úr hömlum, ekki
síst þegar hægt er að auka sjúkrarúmin
nieð litlum eða jafnvel enguin tilkostnaði.
Er það mjög oft, að sjúklingar eru
lagðir í sjúkrahús. þótt engin brýn
nauðsyn sje á því. Sjúklingarnir eru
hafðir þar vegna þeirra ákvæða fátækralaganna, sem kveða svo á. að ríkissjóður greiði meðlagið. ef sjúklingurinn er
í sjúkrahúsi. en hlutaðeígandi sveitarfjelag skuli greiða liann. ef hann er tekinn þaðan. og það enda þótt liann haldi
áfram að vera undir læknishendi.
í fyrra komu ýmsir merkustu læknar
h jer í Reykjavík sjer saman um að bera
fram brtt. við fátækralögin þessa efnis,
sem myndi liafa liaft það í för meö sjer. að
sjúklingar þeir. er nú eru í sjúkrahúsum
eingöngu vegna mannúðar eða vorkunsemi við hlutaðeigandi sveitarf jelag.
myndu fara þaðan og rýma með því fyrir
öðrum. er nuiri hafa þörfina.
Heyrði jeg ekki. að hv. frsm. meiri hl.
t.Bii' mintist á. að ríkissjóður skvldi
kosta að jöfnu þá menn, sem utan spítahi t i'u. sem liina. Er þetta nú tekið upp
í berklavarnalögin og er mjög nauðsynlegt meðan sjú.rastyrkur er ekki nógur.
Er sjálf-ögð skylda að laga þetta og tilkostnaðurinn er mjög lítill.
Getur hæstv. stjórn upplýst, að þetta
er r. ett hvað berklavarnalögin snertir.
Eru siúklingar samkv. þeim lögum jafnstyrkháir. þótt þeir sjeu ekki í sjúkraliúsi. rf þeir eru til lækninga utan heimilis síns. t. d. til Ijóslækninga hjer í
Reykiavík.
Skil ’eg ekki. að hv. þm. verði á móti
Lrít. mínum. eins og jeg nú hefi skýrt
1-ar. því að með þessu móti væri hægt

að bæta úr sjúkrarúmaþörfinni í landinu.
Þá kem jeg að ööru atriöi þessa máls.
því. að jeg tel íjett vera. að sjúklingar á
Kleppi og Litla-lvleppi njóti sömu rjettinda að lögum og aðrir sjúklingar. sem
þurfa sjúkrahúsvistaí með. úljer kemur
rökfærsla liáttv. nefndar allundarlega fyrir sjónir. að vilja ekki láta þessa sjúklinga
njóta sömu rjettinda og öðrum sjúklingum
eru heimiluS í sjúkrahúsum að lögum, og
svo þetta. aS nefndin telur það misrjetti.
ef þeim yrðu veitt þessi rjettindi. Það er
.-.ýnilega þessi gamla hugsun. aS et' einn
maður lnfir oröiö illa úti. þá þurfi að
heita alla aSra órjetti. til þess að
iueiða með því yfir. hvernig um þennan
mann hef'ir farið. Þetta liefir oft komið
fyri'. áðui'. "g jeg verð að telja þennan
lr.igsunarhátt algerlega óþinghæfan og óviðeigandi. livar st-.n hann kemur fram. Þetta
i.usi jetti lu-l'ir átt sjer stað síðan Kleppsspítalinn var stofnaður. Þá var ákveðið í
lögum. ao mt Slag með sjúklingum þar
\.iri 50 au.rar á ciag'. þótt liærra gjald væti
ei itt með þeim áðnr. og eins þeim. sem
: kki komust þar að eftir að spítalinn var
síoí'naðiii'. Þegar um aðra sjúklinga liefir
verið að ræða. h.fir sveitarfjelögunum
ve ið gert að greiSa með þeim um 200 kr.
á ári. .n meS lögunum um Klepp þurfíi
nú tkki að greíða eins mikiS meS sjúkling. num þnr. Xú ætlast jeg til þess. að
allir v.rði jafnhart úti. eða með öðrum
erðvn . allir vcrði í þessu efni jafnt settir,
einn hvorki betur nje miður en annar.
■Jeg veit, að þessi röksemdafæusla nefnd: • innar :ær alls ekki staðist dóm deildarinnar. -Jcg treysti mjer ekki til að fara
út í lagaskýringar. þar sem jeg er ólögb.'ið'i,' maSui'. tn jeg veit liitt. að Alþingi
: . r kki lækkaS ákvæSi laganna í þes .:
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atriði með fjárlagaákvæðum. Þó tilraun
yrði gerð til þess, mundi Alþingi aldi ’
sjá sjer fæit að gera það nema með sjerstökum lögum. Xægir að benda á launalögin þessu til sönnunar. Það er því ekX
liægt að breyta þessu niður á við. til lækkunar. öðruvísi en með lögum. Jeg er ekki
lögfróöur, eins og jeg hefi þegar tekið
fram, en þó þyrði jeg að fara í mál við
ríkisstjórn um þaö, að sveitarfjelögin
þyrftu ekki að greiða nema 50 aura á dag
með sjúklingunum, því jeg álít, að eigi
sje hægt að trá.ssast við gildandi lög um
þetta. <MG: En fjárlögin eru líka lögj.
Að vísu, en önnur lög eru þó ríkari, og
jeg veit ekki til, að það sje venja, að þau
nemi úr gildi eldri lög. SýnLt mjer því
þetta vera dónrstólamál, eða geta oiöið
það, ef menn vildu. En til þess að hægt
sje að konia fullri sanngirni að í þessu.
vil jeg binda enda á þessa deilu og lögfesta þetta í fátækralögunum. eins og um
alla aðra sjúklinga.
Þá kem jeg að gamalmennahælunum.
Hv. frsm. meiri lil. (BII) virðist mjer liafa
niisskilið þetta atriði og tilgang minn með
því. Háttv. deildarmenn munu hafa sjeð.
að það er gert ráð fyrir því, að þeir, sem
eru í ganialmennahælunum, geti orðið aðnjótandi styrks úr ríkissjóði, ef þeir liaf'a
verið sendir í liælin að læknisráði. Á að
láta gilda sömu reglur urn þá, sem í gamalmennaliælunum eru, og um önnur gamalmenni, sem tekin eru í sjúkrahús vegna
þess að þau hafa ekki átt kost á nauðsynlegri aðbúð í heimahúsum. Ættu þau frekar að eiga vist í gamalmennahælum, ef
þau eru ekki öðruvísi sjúk en það, að þau
þurfi góðrar hjúkrunar við; þetta gæti
því sparað rum í sjúkrahúsunum. Það er
oft, að þau gamalmenni, sem í sjúkrahús
koma, eru þar á kostnað sveitarfjelaganna.
en yrðu þessi ákvæði sett inn í fátækra

lögin. ætti þetta eigi að teljast til sveitarstyrks. Það eitt hygg jeg ætti að nægja
mörgum liáttv. þm. til þess að samþykkja
þetta. að með þessu lusa þeir mörg vesalings gamalmenni. sem búin eru að þræla
meiri hluía æfi sinnar baki brotnu. við
það að verða sveitlæg síoustu ár æfinnar.
Það vita allir, liversu það mundi gera
þeim ellina ljettbærari.
Háttv. frsm. minni hl. (GunnS) kom
með dálítið nýstárlegar upplýsingar í
þessu máli. sem jeg var allhissa á að heyra.
þegar liann sagði, að hann og flokksmenn
hans hefðu bundist samtökum um að láta
ekki fleiri breytingar ná fram að ganga á
þessu þingi. nema stytting sveitfestistímans. Þessháttar hlutir liafa að vísu skeð
lijer áður, t. d. nú nýlega í stjórnarskrármálinu. En nú skil jeg ekki, livernig hv.
þm.. móti sannfæring sinni, geta bundist
samtökum og greitt atkvæði móti brtt .
sem þeir eru sannfærðir um, að fela í sjer
miklar rjettarbætur. (IIK: Svo getur þó
staðið á stundiun). Já, svo segir háttv.
þingmaöurinn, en þeir ættu þá að eiga
víst að eiga setu hjer á næsta þingi, ef
þeir ætla að lát’a þetta bíða þangað til.
Jeg sldl ekki þennan hugsunarhátt háttv.
þm.. að vilja sporna á móti breytingum
á lögunum. sem þeir telja þó vera rjettmætar. Jeg get ekki sjeð. að mínar brtt.
eigi minni rjett á sjer en stytting sveitfestistímans; mjer finst liann mætti þá
eins bíða eins og annað. Jeg skil heldur
ekki þann hringlandahátt, að vilja vera
að breyta lögunum á hverju ári. Þá er
og þetta, að þora ekki að vera með þessum brtt. mínum af ótta við Ed. Jeg greiði
atkvæði samkvæmt sannfæringu minni, en
eigi eftir vilja eða óskum Ed. „Kosningarnar“ sagði einhver liáttv. þm. Það kann
að vera það. að þeir vilji aðeins taka
þeim breytingum. sem mest ber á í augum
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kjósenda. Jeg held nú, að það yrði lítið
betra afspurnar cn hitt, að svo eigi að
fara að grauta í þessu aftur á næsta þingi
Jeg vænti þess, að ef ekki kemur tii
atkvgr. um þetta mál fyr en að loknu
næsta fundarhljei, að háttv. 1. þm. Rang.
(GunnS) kalli saman flokksfund til þess
að taka aftur þessa ákvörðun þeirra.
Um brtt. háttv. 2. þm. Reykv. (JB)
gæti jeg hugsað, að hæstv. forseti teldi,
að hana mætti samþykkja án atkvgr., að
minsta kosti fyrri liðinn.
Jón Baldvinsson: Þegar ríkisstjórnin
lagði þetta frv. fyrir þingið, var hún að
framfylgja þjóðarviljanum og þingsins,
sem oftar en cinu sinni hefir komið fia'm
um þetta. Að minsta kosti tvisvar á árunum 1917—21 var samþykt áskorun til
stjórnarinnar um þetta í Nd. Alþingis. og
því tel jeg það misráðið af hæstv. stjórn.
að leggja þetta frv. fram í Ed.
Nú lítur út fyrir, að hv. Ed. hafi ekki
verið samþykk ályktunum þessarar deildar. Það sýna ljóslega breytingar hennar
á frv. stjórnarinnar. Þegar jeg nú ber
fram brtt. mínar á þskj. 457. sem háttv.
þm. Str. segir, að cigi að samþykkjast án
atkvgr., ge>.i jeg það til að framfvlgja
kiöfum Nd. Það er því óþarft að mæla
langt mál með þessum brtt. mínum, og
j-g á bágt með að skilja þá hv. þm.. sem
hilda því fram, að enginn tími sje til að
afgieiða þetta mál. Þetta er aðalmótbáran hjá háttv. 1. þm. Rang. (GunnS), og
cins hitt, að Ed. muni þá ef til vill fella
brtt. Jæja; þótt svo færi, þá e? alveg víst.
að meiri hl yrði með þessum brtt. mínrrn í Sþ.
Jeg hefi farið skemra í brtt. en jcg
hefði á kosið, en það. að jeg stilti svo í
hóf, va af því, að jeg þóttist viss um
það, að háttv. Nd. niundi samþykkja þess-

ar brtt. í e. hlj. eins og þær eru nú. og
því vildi jeg ekki fara lengra að svo
stöddu. þar sem jeg vildi ekki eiga á
hadtu. að þær vektu mótspyinu. Þes.,
vegna voru það aðeins þessi tvö atriði,
sem jeg tók til meðferðar. að fjölskyldumenn cða þeir, sem vegna slysa og óhappa
hefðu orðið að leita styrks, yrðu ekki
sviftir íjettindum. Alþingi hefir viðurkent, að þetta er ranglæti, eins og nú cr
farið með þessa menn. og jeg efast því
ekki um, að það muni vilja bæta þetta
ranglæti. Þá ætti enn síður hitt atriðið að
orka nokkurs tvímælis, að það sje rangt,
að styrkþurfar, eldri en 60 ára, teljist til
sveitarlima, cnda veit jeg og, að allflestir
háttv. þm. samþykkja þetta í hjarta sínu,
hvað sem höndin gerir. Jeg hefi í þessum
brtt. lítið brugðið út frá frv. hæstv. stjómar; þar er svo ákveðið, að þeir. sem vegna
r.lysa hafa orðið ófærir til vinnu um
tvcggja mánaða skeið. skuli, þó þeir þurfi
styrks við, eigi sviftir rjettinduim. Jeg
hefi aðeins breytt frá 2 mán. til eins mánaðar. því mjer þótti 2 mánuðir of langur tími. Þá er 2. liðurinn. að styrkur til
þeirra. sem eldri eru en 60 ára. verði eigi
talinn sveitai styrkur; og þar hefi jeg farið eftir því, sem áður hefir verið viðurkent að væri rjett. t. d. í ellistvrkslögunum. og því set jeg þau sömu aldurstakmörk hjcr og miðað er við í þeim,
Það hafa ekki komið verulegar mótbárur enn móti þessum brtt. mínum, nema
hdst frá háttv. 1. þm. Rang. (GunnS).
sem c. svo hrirddur við Ed., og svo verð
jeg að segja þeim háttv. þm. það, að þótt
þið sjc í sjálfu sjer gott að stytta sveitfestistímann. þá álít jeg það atriði ekki
;;vo mikilsvert. að vert sje að samþykkja
frv., ef engar aðrar umbætur fást Jeg
gc'. skilið ástæður þessa háttv. þm , t. d.
að aðstreymi úr sveitum til sjávarhjerað-

1777

Lagafrumvörp samþykt.

1778

Fátækralagahreyting.

anna geti valdið sveitarþyngslum lijá
sveitunum. Og jeg álít það alls ekki rjett,
að hreppur beii þyngsli af manni. sem
allan sinn starfsaldur hefir dvalið annarsstaðar. En sem sagt, þær ástæður eru
þó ekki svo mikilsverðar, að vert sje að
leggja kapp á breytingarnar á lögunum
þeirra. vegna. Þá eru meiri rjettarbætur,
sem felast í brtt. háttv. þm. Str. (MP);
það eru tillögur um persónurjett manna.
og eiga því meiri rjett á sjer en sveitfestistíminn, sem hjer befir verið lögð
mikil ábersla á og er aðeins miðaður við
hag einstakra kjöidæma. Jeg þykist fullviss um, að háttv. deild sýni staðfestu
sína við hinar fyrri ályktanir sínar, með
því að samþykkja allar okkar tillögur, —
mínar og hv. þm. Str. (MP), og læt jeg
svo fitrætt um þetta að sinni.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Háttv. 2
þm. Reykv. (JB) tók fram í ræðu sinni,
að rangt hefði veriS að leggja þetta frv.
fyri; háttv. Ed.. þar sem Nd hefði óskað
þessara breytinga á fátækralögunum. Jeg
tók það skýrt fram, þegar jeg lagði þetta
frv. fram, að jeg hefði ætlað mjer að
leggja það fyrir hv. Nd., en það stóð svo
einkennilega á, að flest frv. stjórnarinnar
voru þess eðlis. að þau varð að leggja
fyrir Nd. fyrst, en liins vegar varð þó að
skifta þannig verkum milli deilda þingsins. að þau yrðu sem jöfnust. Jeg varð því
að leggja þetta frv. fyrst fram í Ed. Nú
liggur mjer við að iðrast þess. að svo var
gi rt, því það er enginn vafi á því, að frv.
hefði verið betur tekið hjer. Háttv. Ed.
hefir felt burtu 4 fyrstu gr. frv.; 3. og 4.
gr. voru nú reyndar orðnar óþarfar eftir
breytingum Ed.. en í 1. og 2. gr. er nrikil
eftirsjá. Nú er frv. komið í þá mynd. að
ekki cr eftir nema ákvörðun sveitfestisAlþt. 1923, B. (35. lÖBgjafarþinu).

tímans, sem líka er og liefir altaf verið
aðalatriðið í öllu þessu máli. Jeg tók það
fram um sveitfestistímann við 1. umræðu
málsins, að rnjer þætti eigi rjett, að tekin
væru of stór stökk í þessu efni, og mæltist
til, að hann yrði látinn standa við 5 ár,
eins og stóð í frv. mínu. Mjer þótti ósýnt,
hver áhrif meiri stytting sveitfestistímans
gæti haft á viðskiftin milli sveitarfjelaganna, eða hvaða áhrif þetta gæti haft á
innflutning fólks til sumra sveitarfjelaga,
og sama hjelt jeg fram í Ed. Þessa var nú
ekki gætt, og tíininn var færður niður í
3 ár, og þó mjer þyki það fulllangt farið,
mun jeg þó sætta mig við það, ef þar
verður þá numið staðar. Jeg hefi orðið
þess var. að það ei talsverður uggur hjá
þm. við það, að samþykkja nokkra brtt.
við frv., vegna þess, að Ed. muni ekki
fallast á þær, og geti þá svo farið, að það
dagaði uppi í þinginu. Jeg sje enga ástæðu
til að óttast slíkt. Býst jeg við, að Ed.
setji sig ekki upp á móti skynsamlegum
breytingum. En enda þótt svo færi, þá
ætla jeg, að ekki væri svo mikill skaði
skeður, þótt málið biði til næsta árs. Það
mætti þá undirbúa frv. á ný og jafnframt
taka til vfirvegunar í sambandi við það
brtt. háttv. þm. Str. (MP), og þá einkanlega tillögur háttv. þm. Borgf. (POt,
sem hann kom með í ræðu sinni við 1.
umr. þessa máls hjer í deildinni, og sem
gengu út á það að gera landið alt aö einu
framfærsluumdæmi.
Jeg skal ekki ræða þetta frekar út frá
almennu sjónarmiði en þegar hefir gert
verið. en jeg ætla að minnast lítilsháttar
á einstakar brtt., sein fram hafa komið.
Það er þá fyrst brtt. hv. 2. þm. Reykv.
(JB). og get jeg verið stuttorður um þær,
því svo má heita, að þær sjeu orði til orðs
samhljóða 1. og 2. gr. í hinu upphaflega
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frv. stjórnarinnar. Það er aðeins sá munur, aS fyrir 2 mánuði í 1. gr. frv. stjórnarinnar kemur 1 mánuður í brtt., og í
stað 65 ára aldurs í 2. gr. frv. koma 60
ár í brtt. Þetta, livort tiltekinn er 1 mánuður eða 2, skiftir engu verulegu máli, og
ekki heldur það, að aldurstakmarkið sje
fært niður í 60 ár. Er það líka oft svo, að
menn, sem unnið hafa erfiða vinnu alla
æfi, eru orðnir bilaðir að heilsu um sextugt. Get jeg því vel fallist á þessar brtt.,
en hitt skil jeg ekki, sem háttv. þm. Str.
sagði, að þær mætti skoða samþyktar án
atkvgr., en vitanlega dæmir hæstv. forseti
um það.
Þá er það brtt. háttv. þm. Dala. (BJ),
um að nema úr gildi lög nr. 33, 20. okt.
1913. sem gerbreytir hinni upphaflegu 63.
gr. fátækralaganna, og er meining hans, að
það sje gert án þess nokkuð komi í staðinn, því ekki mun það vera meiningin. að
gamla 63. gr. fáta*kralaganna komi aftur
í gildi svona af sjálfu sjer. En þetta getur
ekki staðist. Eitthvað verður að koma í
stað þessarar greinar. Jeg skil, hvaða
ákvæði það eru í greininni, sem hann vill
nema burt, en önnur ákvæði eru í greininni, sem ógerningur er að nema í burtu
án þess að eitthvað komi í staðinn. Álít
jeg. að þessi háttv. þm. (BJ) gerði rjettast í því að taka þessa. till. aftur nú og
laga hana fyrir 3. umr.
Þá er það næst háttv. þm. Str. (MP),
sem kemur með merkilegar viðauka- og
brevtingartillögur. Sem atvinnumálaráðherra get jeg verið með þessum brtt., en
sem settur fjármálaráðherra verð jeg að
gera nokkrar athugasemdir við þær. Það
dugir ekki að einblína á hagnað sveitanna
eingöngu í þessu máli, heldur verður einnig að taka tillit til útgjalda ríkissjóðs. Ef
brtt. ná fram að ganga, þá má heita svo,
að allir sjúklingar, sem eftir læknisráði

dvelja utan heimila sinna, sjeu kostaðir
af landssjóði. Jeg tel ekki þessa %, sem
gert er ráð fyrir, að framfærslusveitirnar greiði, þar sem það má aldrei nema
meiru en 400 krónum á ári, en sjúkravist
kostar eftir þeirri reynslu, sem fengin er,
um 2—3 þúsund krónur á ári, og fer
heldur vaxandi.
Samkvæmt þessum breytingartillögum á að bæta við sjúkrahúsin geðveikrahælum og gamalmennahælum. Þetta er
nií að vísu alveg rjett, hvað það fyrra
snertir. því í raun og veru eru geðveikraIneli ekki annað en sjúkrahús, og er það
misgáningi að kenna, að það var ekki
tekið með sjúkrahúsum 1921, er lögin
voru sett. En alt öðru máli er að gegna
með gamalmennahæli. Er nú eitt komið
upp hjer í Keykjavík, eins og kunnugt er.
og búast má við, að þau komi í fleiri kaupstöðum landsins. Má búast við, að margir
fari í þessi liæli, sem ekki þurfa þess veikinda vegna. Er oft örðugt að koma gainalmennum fyrir, sökum skapsmuna þeirra;
myndi þá lilutaðeigandi læknir að sjálfsögðu leggja með því, að þau færu í gamalmennabælið, og væru þau þar með komin á landssjóðinn. Þetta mundi auka mjög
kostnað fyrir landssjóðinn, og er hætt við,
að bæta mætti við þaö fje. sem ætlað er
til þessa, nú í fjárlögum, og það jafnvel
svo skifti hundruðum þúsunda, ef þessar
brtt. yrðu samþyktar óbreyttar. Jeg sje
heldur enga ástæðu til þess að taka þessi
gamalmenni alveg upp á arma ríkisins, því
það mundi draga úr þeirri eðlilegu skvldu,
sem nákomnir venslamenn hafa hingað til
talið sjer skylt að uppfvlla, nefnilega að
veita sjer náskyldum gamalmennum framfærslu. Þau eru oft ekki sjúklingar, og svo
eru heldur engin ákveðin takmörk fyrir því,
hve nær beri að telja mann gamalmenni.
Máske má miða þaS við 60 ár. en margir
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eru orðnir útslitnir og óf'ærir til vinnu
yngri. Jeg hefi t. d. oft sjeð í kirkjubókum tekið svo til orða um menn niilli 50
og 60 ára, að þeir liafi dáið af ellisjúkdómuni. En einliver takmörk verður að
setja. Jeg vil henda háttv. flm. þessa.a
brtt. (,MP) á það, að í 1. gr. brtt. eru
tvítalin lyf og læknishjálp sem hluti meolagskostnaðar; stendur bæði í 1. og 3
málsgrein.
fm b-lið 1. gr. brtt.. að styrkur samkvæmt a- og b-lið sje ekki afturkræfur. vil
jeg gera þó athugasemd, að vel getur komið fyrir, að styrkþegarnir verði síðar færir um að endurgreiða fenginn styrk, t. d.
ef þeim áskotnaðist arfur. og væri þá eölilegt. að þeir borguðu styrkinn aftur.
Að öðru leyti hefi jeg ekki frekara fram
að færa að svo stöddu.
Frsm. meiri hl. (Björn Hallsson): Jeg
hefi ekki mörgu að svara. en þarf þó að
gera nokkrar athugasemdir. Það er þá
fyrst ueða háttv. frsm. minni hl. (GunnS). Ilann getur þess í náh. að hann telji
rjettara að rökstyðja skoðun sína í framsögu hjer í deildinni en í nál., enda rökstvður hann skoðun sína ekkert í nál., og
et' í rauninni lítið við það að athuga.
Ilann er sjálfráður. hvernig hann rökstyður skoðanii sínar. En eðlilegt virðist, að í svona máli sje það gert nokkuð í
nefndaráliti. En það var eitt í ræðu háttv.
þm. (GunnS), sem ekki er rjett, þar sem
hann taldi mig ha.fa lýst því yfir fyrir
liönd meiri hluta nefndarinnar, að mjer
skildist, að við munduin ekki taka tillit til
neinna breytinga á frv. Þetta er ekki i.jett.
því jeg skýrði aðeins frá því. að meii'i
hlutinn mundi verða á móti brtt. hv. þm.
Str. (MP) og eins brtt. hv. '2. þm. Reykv.
(JB). en liins vegar tók jeg fram. að við

liefðum ekki rætt brtt. háttv. þm. Dala.
í B.1). og hef'ði meiri hlutinn því óbundnar hendur um hana. Þá tók háttv. frsm.
minni hl. iGunnS) það fiam sem sönnun
fyrir því, að heppilegt væri að stytta
sveitfestistímann sem mest. að nágrannaþjóðir vorar, Danir og Norðmenn, hafa
liann stuttan, eða Danir 2 ár og Norðmenn 5 ár. En menn, sem fróðir eru um
þá hluti, hafa sagt mjer, að Norðmenn
sjeu óánægðii með að hafa sveitfestistímann svona stuttan.
Þá sagði hann. að það væri hagsmunaspursmál fyrir sveitirnar, að sveitfestistíminn sje liafður stuttur. Það kann að
vera r.jett að sumu leyti, en hversu langt
á að ganga með það að stytta hann? Mjer
er líka kunnugt um, að margir sveitamenn eru mótfallnir því. Það er líka
betia. íneðan revnsla er ekki fengin, að
ganga heldur of stutt en of langt. og
þurfa svo máske að lengja hann aftur
seinna.
Þá sagði hann. að ekki væri hægt að
bygg'.hi UPP, nema fyrst sje rifið niður.
Þetta á alls ekki hjer við, og á ekki við
yfirleitt. Það má t. d. gera hús sem nýtt.
þótt það sje ekki rifið niður til grunna
fyrst, og eins má bæta þessi lög, þótt
þeim gömlu sje ekki kipt í burtu fyrst.
Þá var hann að tala um, að gætni væri
því aðeins góð, að á viti væri bygð, en þar
sem hann talaði um, að hann væri ekki að
skensa meiri hlutann með því, þá þarf jeg
í rauninni ekki að svara því, því að jeg
tel till. meiri hl. gætilega og á viti bygða.
Vilji meiri hluta nefndarinnar er einmitt
sá, að stytta sveitfestistímann, en fara þó
ekki svo geyst, að við kunnum ekki fótúm
okkar forráð.
Þá sagði liann, að hættulegt gæti verið
fyi'ir framgang málsins. að breytingar
112»
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væru nú gerðar á frv.,þvíaðlíkur værutil,
að Ed. samþykti það þá ekki. Jeg benti
einmitt á það, að af því að meiri hl. vildi
framgang málsins, þá vdldi liann sem minst
breyta því í trássi við hv. Ed.
Þá kein jeg að liáttv. þm. Str. (MP).
Hann byrjaði á því, að jeg hefði engin
rök fært gegn brtt. lians. (MP ■. Síöustu
brtt.). Já, síðustu brtt. sjerstaklega; en
það skein í gegn hjá honum, að öll ræðan heyrði undir þennan dóm lians. Þetta
er aðeins venjulegur sleggjudómur, sem
ekki þarf að svara. Háttv. þm. gat um. að
hann hefði ekki lieyrt mig tala um þá
breytingu hans í niðurlagi 1. gr., að koma
sjúklingum utan heimilis, þó ekki væri í
sjúkrahúsum, undir sömu ákvæði og í
sjúkrahúsum, þ. e. að það teljist ekki
sveitarstyrkur, sem þeir fái. En jeg benti
á, að þetta kæmi ekki rjett niður, því
þeir, sem heima sitja, verða þá hart úti
og yrðu beittir misrjetti. Þetta kallaði hv.
þm. óþinglega sagt! Jeg álít ekki óþinglegt að benda á misrjetti, sem kemur fram
í frv., og reyna að draga úr því, eða fella
brtt., sem ganga í þá átt. Hann sagði, að
þeir sjúklingar, sem væru í ljóslækningastofunni, mundu falla undir þetta ákvæði.
En það er ekki þörf á því að setja þetta
ákvæði vegna þeirra, því þeir munu flestir komast undir berklavarnalögin, því
að sjúkdómar þeirra munu inest vera
berklar.
IIv. þm. (MP) vill, held jeg, koma allri
ómagaframfærslu á landið, en því er jeg
alveg mótfallinn. Um það er aðalágreiningurinn. Það er þegar búið að stíga stórt
spor með berklavarnalögunum, en jeg er
alveg á móti því, að kostnaði við öll
möguleg tilfelli sje komiö vfir á ríkissjóð.
Það verður áreiðanlega miklu dýrara en
ef á að sjá um þurfamenn heima. Vitanlega er nokkuð öðru máli að gegna um

berklasjuklmga, vegna þess, að þar er um
þjóðarnauðsyn að ræða. vegna liættu þeirrar, sem slíkri veiki fylgir.
Okkur háttv. þm. skilur á um það. hvort
það sje lögum samkvæniT að hækka meðJag með sjúklingum á Kleppi meö fjárJögum einum. En þar sem fjárlögin eru
árleg lög, þá gera þau þar með árlega
breytingu á hlutaðeigandi lögum hvað
þessu atriði viðvíkur, og býst jeg við. að
til þess s.je heimild, þótt lögunum sje ekki
breytt að öðru leyti. En auðvitað getur
hvorugur okkar skorið úr þessu. Yiðvíkjandi því. sem liáttv. þm. sagöi um það,
að fría þyrfti gamalmenni, sem fara í
gamalmennahæli. við að þiggja af sveit,
þá vil jeg taka það frain, að jeg álít betri
leið að styrkja meira og efla ellistyrktarsjóðina. Hann sagði, að gamalmennin
væru oft kostuð af sveitarsjóðum á hælið.
Getur vel verið. að svo s.je. en lítil reynsla
er víst fyrir því enn þá. þar sem þetta
eina liadi. sem til er. er alveg nýstofnað.
Hins vigar tel jeg. að hlutaðeigendur.
hvort sem eru einstaldr menn eða sveitarfjelög. eigi að kosta þessa menn, en ekki
ríkissjóður. Það er altaf verið að ganga
lengra og lengra á þeirri braut. að kasta
öllu á lierðai ríkissjóðs. og ldjóta að vera
takmörk fyrir því, hvað langt á að ganga
í því efni. Jeg held það sje þegar nógu
langt gengið.
Jeg þarf ekld að svara háttv. 2. þm.
Reykv. (JB) miklu. Jeg hefi þegar gert
það. Hann sagði aðeins, að hann vildi
ekki vinna til, að frv. gengi fram vegna
þeirrar einu umbótar. að sveitfestistíminn yrði styttur. En þar sem jeg tel þaö
aðalatriðið, þá vil jeg ekki bíða með þaö
að frv. komist í gegn, enda er eldú víst.
að jeg verði á næsta þingi, en nú á jeg
hjer atkv., nje aðrir, sem nú fylgja þeirri
brevtingu; samt heyrðist mjer á liáttv. 2.
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þm. Kevkv., að hann hefði góða von uni,
að hann yrði áfram og geti tekið málið
upp á næsta þingi. Fleira þarf jeg víst
ekki að taka fram.
Frsm. miimi hl. (Gunnar Sigurðsson):
•Jeg hefi ekki miklu að svara, því deilur
hafa orðið litlar.
Iláttv. þm. Str. (MP) var að undra si
á því, aÖ jeg hefði bundist samtökum viö
Framsóknarflokkinn að láta engar brtt. ná
fram að ganga. sem aðrir kynnu að koma
með. Þetta cr alls ekki rjett. Jeg átti
við nokkra flokksbræður mína. Þetta mál
var rætt á flokksfundi, og hneigöust skoðanir manna yfirleitt í þessa átt. Sje jeg
ekkert merkilegt við það. þótt flokkur
ræði og bindist samtökum.eins og hjervar
gert. um áhugamál. Við álitum, að þýöingarlaust væri að koma meö brtt ; þau
yrðu einungis til að fleyga málið. Annars hefir því verið yfir lýst. bæði af mjer
og fleirum, svo sem hæstv. atvrh. (KIJ).
að nauðsynlegt sje að taka fátækramálin
til nákvæmrar yfirvegunar sem allra fyrst.
og þá geta þessar brevtingar komið til
greina.
Yiðvíkjandi því, sem hæstv. atvrli. (KlJi sagði. að endurskoða þvrfti fátækralöggjöfina. þá er jeg honum sammála um
það. En það er eins hægt að endurskoða
hana. þótt sveitfestistíminn verði ákveðinn •'! ár. Annars skal jeg taka það fram.
að það er ekki alveg rjett hjá liv. frsm.
meiri hl. i'BII'. að jeg liafi ekki tekið afstöðu til brtt. hv. þm. Str. (MP). nema
aðeins á þe<sum grundvelli. IJáttv. frsm
(BII i var líka að tala um kosningarnar.
Fyrir mjer er ekkert kosningaflesk að
mæla með þriggja ára sveitfestistíma.
heldur fylgi jeg þar einungis sannfæringu minni. Sjest það berlega af því. að
jeg mun ganga á móti brtt. hv. 2. þm.

Reykv. (JB), til þess eins, að þessi breyting nái fram að ganga nú á þessu þingi.
Bjarni Jónsson: Jeg hefi tekið eftir
því, að á hefir orðið um samningu brtt.
minnar. Jeg fjekk einn hv. þm„ sem er
vel kunnugur þessu máli, til þess að orða
brtt. fyrir mig, en hann hefir tekið of
mikið með. Ætla jeg því að taka hana
aftur og lagfæra til 3. umr.
Magnús Pjetursson: Mjer þótti gæta
mikils misskilnings í ræðu hæstv. atvTh.
(KIJ), þegar hann sagði, að sú afleiðing
mundi verða af brtt. mínum, aö allir sjúklingar í landinu, sem væru utan heimilis
síns, yrðu kostaðir af ríkissjóði. Þetta
getur ekki náð nokkurri átt, þar sem hjer
er aðeins aö ræða um sjúka þurfalinga,
eins og stendur í brtt. Ef þetta væri rjett
hjá hæstv. atvrh. (KIJ), ættu allir sjúklingar á landinu nú að njóta stvrks aö
% hlutum úr ríkissjóði. Það er ekki heldur rjett, sem mjer skildist hæstv. atvrh.
vilja halda fram, að jeg vildi bæta á ríkissjóð kostnaðinum viö sjúklingana í geöveikrahælinu, því að eftir núgildandi lögum ber ríkissjóður hita og þunga dagsins, kostar sjúklingana að mestu leyti. Hv
deild samþykti þessa skoðun mína með atkvæðagreiöslu um meðlagiö með sjúklingum á Kleppi, þar sem hún lækkaði þa ",
frá því, sem var í frv. stjórnarinnar. IJún
vildi því leggja meira af þeim útgjöldum
á ríkissjóð. (PO: Hitt heföi komið í bága
við lögin). Það kemur eins mikið í bága
við lögin. ef taka á nokkurt tillit til þeirra
í þessu sambandi. hvort meðlagið er kr.
1.50 eða 2 kr.
Vm takmarkanir á aldri þeirra, sem
kallast mega gamalmenni, þarf jeg ekki
að svara hæstv. atvrh. (Kl.J). Jeg geri ráð
fyrir. að gamalmennahælin mundu sjálf
ákveða aldurstakmarkiö, svo að engin
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vandræði mundu af því hljótast, þó að
ekki væri ákvæði um þetta í frv. Mjer
finst, að hæstv. atvrh. (KIJ) hefði átt að
geta verið samþykkur þessu ákvæði, þar
sem hann vildi beina fátækralögunum inn
á þá braut með frv. sínu, að gamalmenni
yrðu ekki skoðuð sem þurfalingar. Þar
sein hæstv. atvrh. (KIJ) taldi, að styrkurinn væri ekki afturkræfur samkvæmt
brtt. minni, vildi jeg benda á. að jeg hefi
ekki gert annað í þessu efni en að fylgja
lögunum frá 1905. Þar stendur í 78. gr.
um slíkar styrkveitingar: ..Landssjóðsstyrkur samkvæmt þessari grein og næstu
grein á undan er ekki afturkræfur.“ Jeg
hefi aðeins tekið þetta ákvæði upp í brtt.
mína. Því er við þá löggjafa að eiga, sem
þá sátu á þingi, ef þetta er rangt. Sjúkrahússtyrkur, sem níi er veittur stvrkþurfum, er ekki afturkræfur samkvæmt lögum.
IIv. frsm. meiri hl. (BH) virðist hafa
misskilið mig. þegar jeg talaði um rök.
sem væru ekki þinghæf. Jeg taldi það
aldrei óþinghæft að beita menn ekki misrjetti. Þetta veit jeg. að hv. þm. hefir
skilið. þó að hann ljetist ekki gera það.
Hitt taldi jeg ekki þinghæft. að tala um.
að menn væru beittir misrjetti. til þess
að breiða yfir misrjetti, sem áður hefir
komið fram við miklu fleiri, og koma í
veg fyrir, að úr því yrði bætt eftir föngum. Hv. frsm. (BH) sagði, að jeg vildi
gera alt landið að allsherjarframfærslusveit. En jeg vil einungis bada úr því
misrjetti. sem er á milli þeirra. sem eru
svo heppnir að komast í sjúkrahús, og
hinna. sem ekki eiga því að fagna. Jeg
hygg, að þetta ákvæði mundi ekki baka
ríkissjóði mjög tilfinnanleg útgjöld. < n
hins vegar munu núgildandi lög baka sumum sjúklingum talsvert tjón.
Þá drap háttv. frsm. meiri hl. (BH< á
það, livort unt væri að brevta ákvæðum

gildandi laga með fjárlagaákvæðum. Jeg
geri ráð fyrir, að þó að kaffi- og sykurtollurinn yrði feldur niður úr tekjubálkinum, mundi það ekki þvkja nægiiegt, ef
liann væri ekki afnuminn með löguni. og
ekki heldur, þó að ákvæðið væri í fjárlögum. að tollurinn skyldi lækka um
ákveðinn hundraðshluta. Jeg gæti nefnt
mörg fleiri dæmi þess. að ekki þyki nægih'gt að breyta gildandi lögum með fjárlagaákvæðum.
Hv. frsm. minni hl. iGunnS) gat þess,
sem mjer þótti vænt um. að hann hefði
1 -kið of djúpt í árinni í fvrri ræðu sinni
er hann talaði um flokkssamþykt, lieldur
hafi það verið í samráði við nokkra flokk menn lians. er hann lijelt þessu fram.
Þetta gleður mig, því að þessi ummæli
komu mjer á óvart. enda er mjer kunnugi
um. að sumir samflokksmenn hans urðu
hissa. er þeir heyrðu yfirlýsinguna í fvrri
í æðunni.
Þá var það eín ástæða hv. frsm. minni
hl. (GunnS) fvrir því. að hann vildi ekki
láta breyta öðru en sveitfestistímanum.
að ]»ví var lýst yfir af honum og hæstv.
atvrh. (KlJi. að lögin þyrfti að endurskoða á næsta þingi. Mjer finst þetta ver;
sjerstaklega gild ástæða fyrir þingmenn
að koma nú fram með þær hreytinsrar.
‘•pni þeir vil.ja gera á lögunum. Alt. sem
kemur fram á þennan liátt. er góð bending til stjórnarinnar, þegar hún fer að
endurskoða lögin. Veit jeg, að hæstv. atvrh. muni skilja þetta fullvel.
Þó að nú sje altaf verið að ógna þessari hv. deild með hv. Ed.. þá vil jeg minna
á. að það er til hlutur, sem heitir sameinað þing. og j<”g hefi ekki orðið var við
það enn þá hjá þessari háttv. deild. að
henni væri l.júft að láta undan við fyrstu
tilraun. þegar hún er ósamþvkk háttv.
Ed. Mig furðar á því. að hv. frsm. minni
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hl. (GunnS), sem er kunnur að því að
fylgja jafnan sinni eigin sannfæringu,
skuli nú ætla að greiða atkvæSi gegn brtt.
hv. 2. þm. Reykv. (JB), sem hann greiddi
atkv. með fyrir nokkrum dögum, þegar
rætt var um breytingar á stjómarskránni.
Það var af þeirri ástæðu. aö jeg skaut
því í gamni til hæstv. forseta, hvort ekki
mætti telja þessa brtt. samþykta án atkvgr., þar sem deildin hefir nýlega með
miklum meiri hluta lýst yfir fylgi sínu
við hana.
Jeg skal játa, að það er rjett, sem hæstv.
atvrh. (KlJi benti á, að í 1. brtt. minni
er 4—5 orðuin ofaukiS. en þessu mætti
breyta við 3. umr.
Jeg vænti þess, að hv. deildarmenn athugi vel, hve brtt. mínar gera litlar breytingar á lögnnum frá 1921. Jeg er ekki að
skapa nýtt fyrirkomulag meS brtt. mínum. því að það var gert á þinginu 1921.
heldur vil jeg samræma fleiri atriSi viS
]»að fyrirkomulag, sem þá var ákveðið.
Vamti jeg því, að brtt. mínar fái góðar
undirtektir. ekki síður en fátækralagabreytingin fjekk hjer á þingi 1921.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): í tilefni
af því, sem háttv. þm. Str. (MP) sagði.
aS jeg hefði haldið því fram, að allir
sjúklingar á landinu utan heimilis síns
kæmust undir ákvæði þessara laga, ef brtt.
hans yrSu samþyktar, skal jeg geta þess.
að hafi jeg sagt þetta. þá hefir mjer auðvitaS orSið mismæli, sem jeg vil leyfa
mjer að leiðrjetta hjer með. Jeg átti við
alla þá sjúklinga, sem væru stvrks þurfandi og fanui í sjúkrahús eftir læknisráði.
Það er r.jett lijá háttv. þm„ að ákvæðið um. aS þessi styrkur sje ekki afturkræfur. er ekki frá honum. heldur er það
tekið upp úr 78. gr. fát.ækralaganna frá
1905, en athugasemd mín var jafnr.jett-

mæt fyrir því. Er það eitt af þeim atriðum, sem nauðsynlega þarf að breyta, ef
lögin verSa endurskoðuð.
Frsm. meiri hL (Bjöm Hallsson): Það
eiu aðeins fáein orð í garð háttv. þm.
Str. (MP), og skal jeg reyna að vera
hógvær og reita liann ekki til reiði.
Hann ljet á sjer skilja, að jeg hefði
talað á móti betri vitund, hefSi þóst misskilja það, er jeg liafi hlotið aS skilja,
þegar hann talaði um óþinghæf rök. Jeg
sagði um geðveikraliælið, að nefndin gæti
ekki samþykt að taka með þá sjúklinga,
s'em komið er fyrir utan heimila sinna,
}»ví að það væri misr.jetti gagnvart þeim,
sem yrðu að vera heima hjá sjer. Háttv.
þm. vildi ekki kannast viS, að stefna sín
væri að gera landið að allslierjarframfærslusveit. Jeg vil benda honum á, að
einn liðurinn í þeirri viðleitni er að færa
gamalmennahælið nú þegar undir þessi
ákvæði. Þó að það yiði ekki þungbært nú,
gæti það orðið stórt atriði meS tímanum.
Jeg játa það hins vegar, að þaS er mannúðlegt og að ýmsu leyti gott aS gera sem
mest fyrir sjúka menn, en hagur ríkissjóðs
þolir ekki öll hugsanleg útgjöld. og verður líka að taka tillit til þess.
ATKVGR.
Brtt. 457.a feld með 16:9 atkv.. að viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
,/é: JakM. JB. MK. MP. PÞ. ÞorlG.
ÞorstJ. BJ, EÞ.
v.ei ■. TngB. JAJ. JS. JÞ, LH, MG, MJ,
T’O. SSt, StSt. SvÓ, Þór.T, BH. GunnS. HK. Þorl.J.
Þiír þm. fÓP. EE, BSv) fjarstaddir.
Brtt. 457.b feld meS 14:7 atkv.
— 437 samþ. án atkvgr.
— 336.a samþ. með 14:10 atkv.
— 336,b fellur niður.
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1. gr., svo breytt, samþ. með 16:3 atkv.
2. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
3. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
Brtt. 164,1 a—b feld meö 14:11 atkv.. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: JB. LH, MK, MP, PÞ, SvÓ, ÞorlG,
ÞorstJ, BJ, EÞ, JakM.
nei: JS, JÞ, MG, MJ, PO, SSt, StSt, ÞórJ. BII, GunnS, IIK, TngB, JAJ,
ÞorlJ.
Þiír þm. (ÓP, EE, BSv) fjarstaddir.
Brtt. 164,2 sjálffallin.
— 429 tekin aftur.
4. gr. samþ. með 15:1 atkv.
5. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
Fyiirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 15 :3 atkv.

A 56. fundi í Nd., fimtudaginn 3. maí,
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 505, 506,
513, 514).
Magnús Pjetursson: Jeg skal ekki
tefja tímann með langri ræðu. Jeg hefi
leyft mjer að bera fram brtt. við þetta
frv., og eins og liáttv. deildarmenn muna,
mættu þær talsverðum mótmælum. Það
voru ákvæðin um gamalmennahælin, sem
mesta mótspyrnu vöktu. Menn vildu ekki
láta sjúkrahúsákvæðin ná til þeiira sjerstaklega. vegna þess, að þm. óttuðust, að
málið mundi daga uppi í hv. Ed„ ef það
færi þangað aftur. Nú hefi jeg felt þennan agnúa burtu úr brtt. mínurn, og þar
sem frv. verður nú livort sem er að fara
til Ed., ættu þessar breytingar, sem jeg
hefi lagt til, að gerðar yrðu á því, að vera
aðgengilegri.
Prsm. minni hl. (Gunnar Sigurðsson):
Jeg gerði grein fyrir því við 2. umr. þessa

máls, að jeg væri með því, að styttur yrði
sveitfestistíminn, og úr því frv. á að fara
aftur til Ed., geri jeg það að till. minni,
að sveitfestistíminn verði færður niður í
4 ár. Jeg vænti því, að háttv. þm. taki
þessari tillögu vel, og þar sem rök mín
t'yrir þessu eru kunn frá 2 umr„ þarf
jeg cigi að endurtaka þau nú. Jeg mun
greiða atkvæði með brtt. háttv. þm. Dala.
(BJ), og legg til. að hún nái fram að
ganga.
Bjarni Jónsson: Jeg hefi nú lagað
brtt. mína að nokkru, fiá því sem hún
var við 2. umr. Það var fundið að henni
þá, að hún væri ekki rjettilega orðuð, og
því vænti jeg nú, að háttv. deild fallist á
hana, þar sem mjer hefir virst, að fleiri
væru henni fylgjandi en háttv. 1. þm.
Rang. (GunnS). Vil jeg nú þakka honum
fyrir hönd kjósenda hans, er hann nú er
kominn til viðuikenningar þess, sem rjett
cr. og vill veita þeim þau hlunnindi, er
brtt. mínar fara fram á.
Frsm. meiri hl. (Björn Hallsson): Nú
hafa ræðurnar orðið nokkuð í styttra lagi
undanfarið, og er það gott til eftirbreytni.
Vil jeg minnast lítið eitt á brtt„ sem
fram hafa komið. og mun reyna að vekja
ekki miklar umræður.
Það er fyrst brtt. frá háttv. þm. Str.
(MP); er hún næstum því hin sama og
kom fram frá honum við 2. umr. þessa
niáls. og því kunn þaðan. Aðeins hefir
verið felt úr henni nú ákvæðið um sjúkrahúsrjett gamalmennahælisins. Jegtelóþarft
að ræða þessa brtt., bæði vegna þess, sem
ji g sagði um hana við 2. umr., og vegna
þcss, að jeg hefi ekki átt kost á að tala
um hana eins og hún er nú við 2. umr.
Að öðru leyti býst jeg við, að nefndin
greiði atkvæði um liana á sama hátt og
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áður, því þó að felt hafi verið úr henni
það ákvæðið, sem jeg lagði mest á móti,
eru þó ýmsir annmarkar eftir enn, og vil
jeg í því vísa til ástæðna minna, sem jeg
færði fram við 2. umr., og svo hins, að
meiri hl., og líklega öll nefndin, vill breyta
frv. sem minst, til þess að stríða ekki Ed.
um skör fiam. Og þó mjer sje í rauninni
ekki kappsmál um þessa breytingu, vil jcg
ekki láta málið stranda í Ed. þess vegna
Er því óþarft að fara fleiri orðum ui’i
þetta.
Þá er brtt. frá háttv. þm. Dala. (BJ'
á þskj. 514, og er þar sama að gegna um
hana, að nefndin hefir ekki rætt hana, en
jeg greiði henni atkvæði, eins og jeg var
búinn að taka fram við 2. umr., þar sem
jeg er þessu máli hlvntur. vegna þess. að
mjer er kunnugt, hversu oft er erfitt að
fá þurfaling fluttan fátækraflutningi.
ITafa læknar jafnvel fengið ámæli fyrir
það, að vera of greiðugir á að gefa vottorð um það. að þurfalingar væiu ekki
flutningsfærir. Verða svo sveitir þær. sem
eiga að sjá um framfærslu þeirra. oft að
greiða tvöfalt meðlag með þeim í aðrnr
sveitir eða bæi. við það sem væri, ef þurfalingurinn fengist fhittur. Mun jeg því
greiða þessari till. atkvæði. Geri jeg ekki
ráð fvrir, þótt þessi brtt. verði samþykt.
að það geti orsakað árekstur milli deildanna.
Þar næst kem jeg að brtt. frá háttv. 1
þm. Rang. (GunnSV og er hún miðlunartillaga milli atkvgr. Ed. um sveitfestistíniann. og Xd . við 2. umr. l’m hana hefir
nefndin óbundnar hendur. Jeg fyiir mitt
le} ti er henni hlyntur og vil bana heldur
en frv. Ed . og legst því ekki á móti henni.
Það er að mínu áliti ekki auðv.lt nð
segja, hvað er best, 3—4 eða 5 ár; úr því
verður reynslan að skera. hvað best reynAlpt. ’923, 6. (35. löggjafarþlng).

ist í þessu efni, er enginn getur um það
sagt fyrirfram. Fari svo, að þetta mál
korni fyrir Sþ., býst jeg við, að þá yrði
samþykt að færa sveitfestistímann niður
í 3 ár, eftir fylgi því, sem sú stefna hefir
í Ed. En í Xd. var 5 ára sveitfesti samþykt með litlum atkvæðamun. En jeg er
eömu skoðunar og áður, og þvkir mjer
því of langt farið að stíga ,niður í 3 ár.
En jeg vil fá framgang þessa máls á
þessu þingi, og legg minna kapp á þaö,
liver áratalan verður ofan á hjá þinginu
Ileld jeg því fram sem fyr. að ekki sje
stigið of langt spor í einu, og þykir því
hugsanlegt, að það geti skeð. að Ed. fallist á að hafa sveitfestistímann 4 ár, og
verði það ofan á þar. þarf málið ekki að
koma fyrir Sþ. Er þá giit fyrir það, að
sveitfestin verði færð í 3 ár, og því þvkir
mjer þessi breyting skárri en frv. Ed.
Jón Þorláksson: Jeg ætla aðeins að
segja örfá orð. Xefndin liefir fjallað urn
brtt. liv. þm. Str.'ilIP). og þar varð það
ofan á, að vilja ekki raska þeim lagaákvæðum, sem nú gilda um þátttöku ríkissjóðs í kostnaði á framfærslu sjúkra
þurfalinga. Því hefir verið hreyft áður
lijer í deildinni, —jeg held það hafi verið hæstv atvrh.. — að lilutfallið í þessari
þátttöku ríkissjóðs væii óeðlilegt, er það
er einskorðað við 4 þurfamenn úr hverju
sveitai fjelagi, án tillits til fólksfjölda. X’ú
vildiim við ekki breyta þessu, vegna þess
að í ráði er að gera víðtækari breytingar
á fátækralögunum. og vilduin við því bíða
átekta til næsta þings.
Viðvíkjandi niðurfærslu sveitfestistímans vil jeg taka það fram. úi því enginn
þm. fyrir kaupstaðarkjördæmi liefir drepið á það. að jeg held. að aðalástæðan fyrir því að vilja ekki færa hann niður í
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3—4 ár sje fólgin í því, að í kaupstöðuin
og sjóþorpum fari menn að amast við
fólksflutningum þangað, ef þetta yrði úr.
að hann vrði styttur svo mjög. Menn
mundu óttast, aö fólksstraumurinn úr
sveitunum legðist of þungt á þá, sem fvrir eru í sjávarþorpunum, og gerði þeim
mönnum þar erfiðara fyrir, sem berjast í
bökkum, að bjarga sjer. Þetta álít jeg að
væri ekki rjett, ef það kæmi fyrir, að
bömlur yrðu lagðar á flutninga manna
milli hjeraða, enda þótt það væri ef til
vill hægt að gera það á löglegan hátt. Jeg
álít, að það eigi ekki að stytta tímann
meira í einu en svo, að sveitarfjelögin í
raun og veru sætti sig við það, án þess oð
leita undanbragða til að skjóta sjer undan afleiðingunum.
ATKVGR.
Brtt. 513 samþ. með 14:13 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
,/ó: MP, PO. PÞ. SvÓ. ÞorlG, ÞorstJ.
BH, EE, GunnS, HK. TngB. JS. LH, ÞorlJ,
nei: MJ. MK, ÓP, SSt, StSt. Þór-T. B-1
EÞ, JakM. JAJ. JB, JÞ, MG.
Einn þm. (BSv) fjarstaddur.
Brtt. 506.1 a feld með 14: 6 atkv.
— 506,1 b tekin aftur.
— 514 feld með 15:12 atkv.. að viðhöfðu nafnakalli. og sögðu
./«: ÞorlG. BJ. BII. EE. GunnS, HK.
TngB. JS. LH. M.T. ÓP. PO.
nd: StSt. SvO. ÞorstJ, ÞórJ, EÞ, JakM,
JA.J, JB, JÞ. MG. MK. MP, PÞ, SSt,
ÞorlJ.
Einn þm. (BSv) fjarstaddur.
Brtt. 506,2 tekin aftur.
Prv.. svo breytt. samþ. með 16:7 atkv.
og endursent Ed.

Á 55. fundi í Ed., föstudaginn 4. maí,
var frv. útbýtt eins og þaS var samþ. við
3. umr. í Nd. (A. 543).
A 56. fundi í Ed., laugardaginn 5. maí,
var frv. tekiö til e i n n a r u m r .
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. —
Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Prsm. (Jón Magnússon): Jeg leyfi
mjer aðeins að lýsa því, fyrir hönd nefndarinnar. að bún leggur til, að frv. verði
samþykt eins og það liggur fyrir.
ATKVGR.
Erv. samþ. með 10:1 atkv. og afgr.
sem
l ö g f r á A l þ i n g i.
(Sjá A. 570).

40. Þjóðvegabreyting.
Á 9. fundi í Nd.. fimtudaginn 1. mars,
var útbýtt:
Frumvarpi tit taga um viðauka við tög
um vegi. 22. nóv. 1907. nr. 57 (þmfrv.,
A. 45).
Á 11. fundi í Nd„ laugardaginn 3. mars,
var frv. tekið til 1 . u m r .
Flm. (Þorsteinn Jónsson): Aðalástæðurnar fyrir þessu frv. eru teknar fram í
greinargerðinni, og því óþarft að fara
mörgum orðum um það nú.
Það er, sem vænta má, allerfitt að gera
vegalögin hjer á landi svo úr garði, að
þau sjeu allskostar rjettlát, enda er ekki
hægt að segja, að það hafi tekist. Það
verður ekki borið á móti því, að ýmsir
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landslilutar hafa verið mjög miklu misrjetti beittir í þessu tilliti. Um sum hjeruð landsins liggja vegir þvert og endilangt, en önnur mega heita svo að segja
vegalaus. Enginn landshluti er eins gersamlega án þjóðvega sem norðausturhluti
landsins. Tvær víðáttumiklar sýslur,
Xorður-Múlasýsla og Norður-Þingeyja sýsla,mega heita þjóðvegalausar.Umbygðarlög þessa landshluta er enginn þjóðvegarspotti alla leið úr Reykjadal og sem
póstleið liggur með bygðum alt austur á
Fljótsdalshjerað. Sá hluti sýslnanna, sem
þjóðvegurinn liggur um, er að mestu
óbygður, og hafa þessi hjeruð harla lítið
gagn af þeim öræfavegi. Er það í rauninni reglulegur fjallavegur, og að mestu
sjálfgerður af náttúrunni, enda hefir lítið
fje verið lagt til hans af hálfu þess opinbera. Aðgerðir koma og varla til greina.
þar sem honum er svo farið. Ár eru að
vísu á þessari leið, en engin stórá nema
Jökulsá á Fjöllum; en ekki hefir hún til
þessa verið brúuð á núverandi þjóðvegi.
og mun varla verða það. Niðri í Öxarfirði
hefir hún aftur á móti verið brúuð. og
einmitt þar, sem flm. þessa frv, ætlast til,
að þjóðvegur verði lögákveðinn. Við höfum ekki tekið fram í frv . að fjallvegurinn verði lagður niður, af þeim sökum. a'ekki þarf að búast við, að fje verði lagt
til viðhalds honum úr ríkissjóði að neinum mun. Og því síður til að leggja þama
nýjan veg, þar sem vegurinn er að mestu
leyti sjálfgerður af náttúrunnar hálfu.
Það er að mínu áliti tæplega hægt fyrir háttv. þm. að rísa gegn þeirri sanngjörnu kröfu, sem frv. fer fram á. Þess
eru engin hliðstæð dæmi hjer á landi. að
svo stór og fjölbygð hjeruð sjeu með öllu
þjóðvegalaus. Það opinbera hefir líka þrásinnis viðurkent þetta, með því að brúa

ýmsar ár á bygðaleiðinni, að mestu levti á
kostnað ríkisins, þrátt fyrir það, þótt ekki
væri þar um landssjóðsvegi að ræða. Mun
það hafa verið gert til að bæta það misrjetti, sem þessi hjeruð hafa orðið 'hjer
fvrir og sem nú virðist kominn tími til að
bæta að fullu.
Að lokinni þessari umr. óska jeg, að
málinu verði vísað til samgöngumálanefndar.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv.
og til samgöngumálanefndar með 19 shlj.
atkv.

Á 29. fundi í Nd., mánudaginn 26. mars,
var frv. tekið til 2 . u m r. (A. 45, 51, 55,
69, n. 147 og 179).
Frsm. meiri hl. (Þorsteinn Jónsson):
Samgöngumálanefnd hefir ekki getað orðið á eitt sátt um frv. þetta. Öll hefir
nefndin þó orðið á móti brtt., en meiri
hlutinn vill láta frv. ná fram að ganga,
en minni hl. leggur á móti því. Eins og
getið er um í greinargerð nefndarinnar,
þá hefir nefndin leitað álits vegamálastjóra, og vill hann ekki láta frv. ná fram
að ganga á þessu þingi, sökum þess kostnaðar, sem af því mundi leiða, þó hann
hins vegar teldi breytinguna ekki ósanngjarna. Auðvitað var oss, bæði flm. og
meiri hl. nefndarinnar. altaf ljóst, að þetta
yrði kostnaðarauki fyrir ríkissjóð, en á
hinn bóginn væri það svo mikið sanngirnismál og rjettlátt. að sjálf.sagt væri að
samþykkja það.
Þá eru það brtt., sem jeg vil víkja að
nokkrum orðum. Ilvað Hafnarfjarðarveginum viðvíkur, þá er hann þegar lagður,
113»
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og yrði það því aðeins viðhald, sem
kæmi til greina. Um veginn á Barðaströndinni, sem háttv. þm. Barð. (HK) vill gera
að þjóðvegi, er það að segja, að liann liggur víða yfir f jöll, sem eru slæm yfirferðar,
og vegagerð er þar því mjög erfið, enda
mun ekki verða miklu til hennar kostað,
nema að brúa nokkrar ár. Þá er það vegurinn frá Bitrufirði til Steingrímsfjarðar;
hann liggui allur með ströndum fram og
er ekki annað í eðli sínu en sýsluvegur.
Báðir þessir vegir þræða alveg strandlengjuna, en það hefir aldrei verið ætlunin að láta þjóðvegina ná út á öll annes.
Annars vona jeg, að háttv. deild sjái sjer
fært að greiða atkvæði með frv. og henni
vei ði ljós sú sanngirni, sem í því felst.
Meira finn jeg ekki ástæðu til að taka
fram, því aðalatriði málsins tók jeg fram
við 1. umr. þess.
Frsm. minni hl. (Sigurður Stefánsson): Jeg skal lofa hv. deild því að vera
ekki langorður. Aðalmunurinn. sem skilur
meiri hlutann og minni hlutann að. er sá.
að meiri hlutinn metur einskis álit vegemálastjóra, en minni hlutinn telur rjettast að taka tillit til álits hans. eins og
vera ber, þar sem enginn hefir vitanlega
betra tækifæri til að kynna sjer slík mál
en hann. Minni hlutinn lítur svo á. að
þó nokkur sanngirni kunni að mæln með
þessu. þá er svo margt í landi voru. sem
svo er ástatt um. en þó verður að bíð
betri tuna. En ef frv. væri samþykt. þé
myndi líka ef til vill vera sanngirniskrafa.
að brtt. næðu fiam að ganga. En það er
ekki talið fært að leggja út í þann kostnað. sem leiðir af upptöku þessara nýju
vega í vegakerfið. eins og fjárhag okkar
nú er farið. Það er líka nokkurn veginn
víst, að hefði þetta frv. ekki komið fram.
þá hefðu brtt. ekki borist að heldur. Og

þött vegamálastjóri telji ef til vill einhverja sanngitni mæla með þessari viðbót
í þjóðvegakerfið, þá hefir hann sjeð, að
því verði að fresta sökum fjárhagsástæðnanna. Mig minnir, að í fyrra væri hjer í
þinginu sá hugsunarháttur ríkjandi, að
fara bæri sem varlegast í ný iitgjöld, en
ekki hefir fjárhagsástandið batnað frá
því. sem þá var. Brýn nauðsyn í samgöngumálum er það, að halda við þeim
vegum, setn þegar eru lagðir. Og þó leitt
sje að geta ekki baldið í horfinu, þá er
það fjárhagurinn, sem neyðir oss til að
fresta þeim framkvæmdum, sem hjá verður komist. meðan ástandið batnar ekki.
A þetta jafnt við um ríkið og einstaklingana, að þeii verða að sníða sjer stakk
eftir vexti. Annars vil jeg ekki fjölyrða
frekar urn þetta að svo stöddu.
Einar Þorgilsson: Jeg á hjer brtt. á
þskj. 51. Eins og háttv. þm. geta sjeð, er
farið fram á það. að vegarspottinn frá
Tlafnarfirði að Garðskaga sj<* tekinn upp
í þjóðvegatölu og viðhaldið af ríkisfje.
Samgöngumálanefnd hefir Iýst yfir áliti
ínu, og er heyranlegt. að erindið hefir
ekki fundið náð fyrir augum hennar. Það
er ekki nauðsynlcgt nú að fara að endurtaka ástæðurnar fvrir brtt.. þar sem
sýslubúar hafa krafist þessa árlega undanfarin ár og samskonar erindi verið flutt
hjer í hinu háa Alþingi undanfarin þing,
og þá tilgreindar ástæður. En mjer þvkir
þó tilhlýðilegt að fara nokkrum orðum
um málið. Það er þá fyrsta ástæðan. hinn
óbærilegi ko.dnaður fyrir sýslubúa af
lagningu vega og viðhaldi þeirra Síðastiiðin 20 ár hefir verið unnið að vega’.agningu og fje lagt fram af sýslunni móts við
"íkissiöð. og auk þess kostað viðhald liinna
ldri vegaspotta. sem eðlilega liafa þurft
talsverðs viðhalds við eftir svo langan tíma
í
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og vegna hinnar miklu umferðar um
vegina. Þar af leiðandi er svslan komin
í svo rnikiar skuldir, að vextir og afborganir af lánunum er mjög tilfinnanleg.:r
útgjaldaliður. Eftir því sem jeg veit best.
munu skuldir sýslunnar fyrir vegakostnað
nema um 90000 kr., sem liggur mest í
víxlum og öðrum þeim skuldum, sem mjög
kalla að. Sysla þessi á heldur engan þjóðvegarspotta, eða sem ekki getur talist, og
mun hún vera sú einasta sýsla á landinu
í þeirri grein, og má telja það sem eina
ástæðuna fyrir efni brtt.
Kostnaður við lagningu nýrra vega og
víðhald hinna lögðu vega, ásamt vöxtum
og afborgunum af skuldum fyrir eldri
vegalagningar, eru sýslubúum svo um
megn, að þeir geta ekki undir risið.
Eitt atriði, sem taka verður til greina,
er það, að á þessum vegarkafla mun vera
nær því mesta umferð, sem er um nokktim sýsluveg á landinu, og það á þeim
ferðafærum, sem mest slíta vegunum. sem
sje mannflutninga- og vöruflutningabílum,
ekki minna af utansýslubúum í þeirra
þarfir en sýslubúum sjálfum. Sýslubúar
fara ekki fram á neinn samgöngustvrk á
sjó, og ætti það fremur að styðja þennan
málstað þeirra, þar sem margareða flestar
sýslur landsins verða aðnjótandi styrks
frá ríkinu sjávarsamgönguleiðina,ensýslubúum finst þeir leggja sinn drjúga sk“rf
til níkissjóðs móts við aðrar sýslur. og
ættu því tilkall til þess, að ríkissjóður
styrkti þá til samgangna þess ríflegar á
þeim sviðum, sem þeim er það nauðsynlegast og haganlegast, og það er með vegum og viðhaldi þeirra. Það er því næsta
furðanlegt, að háttv. samgöngumálanefnd
og vegamálastjóri líta svo á, eftir nefndarálitinu að dæma og ræðu háttv. frsm., að
eigi beri að taka þessa breytingartill. til
greina, og það þó furðanlegra, að vega-

málastjóri. sem er kunnugur öllum ástæðum. skuli leggja á móti því, að brtt. nái
fram að ganga, jafnvel þótt hann ætli sjer
í ár, eins og hann síðastliðið ár hefir
gert. að beina hluta af bílaskattinum til
viðgerðar á umiæddum vegi, þá er það
gott, það sem það nær, en bæði er bílaskatturinn óviss í framtíð og ekki svo
inikill, að af honum sje liægt að veita í
margar áttir, svo verulega um muni;
en viðurkenning er það af vegamálastjóra
fyrir þörf til þessa vegar, það sem hann
hefir til vegarins veitt, og góðra gjalda
vert. Leyfi jeg mjer að vænta þess, að
háttv. deild sjái það. að þrátt fyrir álit
háttv. samgöngumálanefndar og umsögn
vegamálastjóra, er hjer lun að ræða svo
mikla nauðsyn og svo sanngjarna beiðni,
að lienni verði ekki til lengdar synjað.
Enda mun svo fara, hversu sem um málið
fer að þessu sinni, að því verði framvegis
lialdið fram af sýslubúum og erindrekum
þeirra, ef ekki nær fram að ganga nú,
uns það verður viðurkent sem sanngirniskrafa og því verður sigurs auðið.

Jón Þorláksson: Jeg ætla ekki að fara
að tala á móti þessu frv., því það er erfitt
að leggja með rökum á móti því, að vegir
verði bættir í þessu veglausa landi, En
jeg ætla að leyfa mjer að gera dálitla athugasemd við álit meiri hl, þar sem hann
talar um það, að gloppa sje í vegalögunuin frá 1907, því þetta er bygt á misskilningi. Við ákvörðun þjóðveganna þá var
það ekki haft fyrir augum, að reyna að
í'ullnægja þörfinni innan einstakra sýslni,
heldur var revnt að koma á nokkurn veginn samfeldu vegakerfi á aðalleiður.um
kringum alt landið, rnilli landshlutanna.
Þjóðvegakerfið er samkvæmt vegalögunum
einn aðalhringur umhverfis meginhluta
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landsins. og svo nokkrar álmur út frá
þessum hring, þar sem niest var þörf.
Aðalhringurinn er alstaðar einfaldur. en
bvgðin hins vegar oft löng milli afdala og
annesja, svo að ekki var um það að gera,
að fullna*gja vegaþörfinni á því svæði
innansveita með þessari einföldu aðallínu.
Hjer er nú um það að ra?ða. að gera
hringinn tvöfaldan á vissu svæði, en nieð
því er gengiö burt frá þeirri grundvallarreglu, sem vegalögin voru bygð á. Og ef
þetta er gert á einu svæði, að tvöfalda línuna, er í sjálfu sjer alt eins mikil ástæða
til þess að gera það á ýmsum öðrum svæðum líka, svo sem vesturhluta Suðurlandsundirlendisins. En þetta er hins vegar enn
þá ekki nægilega undirbúið. Þetta vildi
jeg aðeins taka fram, til þess að sýna, að
lijer er ekki um að ræða neina gloppu í
vegalögunum. Um önnur ein.stök atriði í
þessu sambandi skal jeg ekki fjölyrða. þó
ýmislegt mætti þar athuga, t. d. hvort
ekki væri rjett að sleppa þá í staðinn úr
þjóðvegatölu veginum frá Einarsstöðu .
' Revkjadal að Fossvöllum. en það er að
mestu leyti fjallvegur og litlu til hans
kostað. Líka er rjett að geta þess, að ein
af álmunum út frá aðalhringnum er tvöföld á kafla, þar sem vegurinn úr Ilrútafjarðarbotni í Gilsfjarðarbotn hafði með
sjerstökum lögum verið tekinn í tölu þjóðvega áður en vegalögin 1907 voru sett.
En aðalatriðið í þessu. sem er nýbrevtni
og afbrigði frá meginhugsun vegalaganna.
er það, hvort landssjóði sje vfirleitt fært
að ráöast í slíka tvöföldun vegakerfisin
því lítið er að sjálfsögðu í það varið að
hafa titilinn einan, þannig, að vegir ;;j
að nafninu einu ráðgerðir þjóðvegir. ; "
ekki er unt að fvlgja því eftir í framkvæmdinni.

Benedikt Sveinsson: Þetta vegamál,
sem hjer er um að ræða, er orðið mikið
áhugamál manna norður þar og hefir oft
verið vakiö áður. þótt ekki hafi það náð
fram að ganga. Xú hafa komið áskoranir
til Alþingis úr öllum sveitum norðan við
Smjörvatnsheiði og alt til Reykjadals um
upptöku þessa þjóðvegar, og sýnir það
best nauðsynina á honum. Viðvíkjandi
því, að ekki liafi verið nein „gloppa“ í
vegalögunum í þessu atriði, þar sem me
inhugsun þeirra hafi verið sú. að hafa
einfalda þjóðvegalínu umliverfis landið.
þá vil jeg aðeins segja það, að slíkt getur
tiepast verið neitt grundvallaratriði, að
hafa vegalínuna aðeins einfalda, enda hefir þessari frumreglu alls ekki verið fylgt.
því að línan er þegar fiá upphafi tvöföld
sumstaðar, og sje jeg engin missmíði á.
þótt svo sje. þar sem það er nauðsynlegt
sakir staðhátta. Annars mun jeg alls eigi
leggjast á móti því. að vegurinn frá
Reykjalilíð og austur á Jökuldal sje tekinn í tölu fjallvega, og þá kemur nýi þjóðvegurinn á engan hátt í bága við' „frumreglu“ vegalaganna.
Að öðru leyti er það ekki samar
berandi. hversu þessi nyrðri vegur er
langtum fjölfarnari en öræfavegurinn, sem
hverjum manni er augljóst. þar ser' hann
liggur allur um bygðir eða þá fjallvegi
bygða á milli. en hinn um sanda og öræfi, fjarri mannabygðum. Hjer eiga þrjú
-ýslufjelög hlut að máli. Það er alls ekki
tilætlun þeirra að heimta þegar dýra vegi
á þessari leið, heldur að fá veginn lagaðan þar. sem nauðsvn krefur, og torfærur
brúaðar. eíns og vegalögin mæla fyrir.
Jeg vona því fastlega, að þegar háttv.
deildarmenn liafa athugað málið, veiti þeir
því fylgi sitt.
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Magnús Pjetursson: Mjer virðist svo
sem háttv. meiri hluta hafi verið allmjög
mislagðar hendur. Jeg get skilið þá, sc::
ekki vilja gera neinar breytingar á veg :
kerfinu, en ekki hina, sem aðeins vilja taka
út úr einhvem einstakan veg, en láta
hina sitja á hakanum, sem þó kunna að
eiga eins mikla sanngirniskröfu. En þetta
mun koma af því, hvernig nefndin er
skipuð. Jeg þarf að öðru levti ekki að
fjölvrða um málið alment, því jeg er að
rnestu leyti sammála hv. minni hl. og ræðu
háttv. 3. þm. Reykv. (JÞ) um það, að
það, sem aðallega veltur lijer á, er þetta,
hvort ríkissjóður er vfirleitt fær um að
leggja fram nokkurt fje til nýrra þjóðyega, þó samþyktar væru nýjar breytingar, sem sjálfsagt eru æskilegar, ef á annað borð er unt að framkvæma þær. Jeg
hefði því ekki að fyrra bragði átt frumkvæði að breytingum á þessum lögum, en
úr þvá um það er talað á annað borð að
breyta, vildi jeg jafnframt benda á það,
að nauðsvn ber til fleiri breytinga, þar á
meðal þarna á Vesturlandinu, eins og brtt.
mín sýnir. Og jeg vona, að sú leið fái að
fylgjast með, ef á annaS borb verður farið aS breyta, enda mjög sanngjamíega í
sakirnar farið, að mjer virðist. Það er
sjálfsagt árangurslaust að ætla sjer að
lýsa staðháttum þarna fyrir þeim. ser.:
ekki eru kunnugir þar á annað borð,
enda hefir allmikils ókunnugleika gætt í
því, sem hjer hefir veriS um þetta sagt.
svo sem í því, að það eigi að vera ástæða
á móti þessu, að vegimir liggi meS sjó
fram. En það er nú ekki gott að sjá,
hvernig öðruvísi á að vera, eftir því sem
landslagi háttar á Vestfjörðum. Annars
skal jeg ekki fjölyrða um þetta, en vænti
þess, að hv. deild taki þetta til sanngjamrar athugunar.

Atvinnumálaraðherra (KIJ): Þegar
jeg sá fyrstu tillöguna, sem fram kom í
þessu máli, sagði' jeg við sjálfan mig, að
hún ætti að ganga fram. Jeg er talsvert
kunnugur á þessum slóSum og hefi farið
þessar leiðir, sem nú er ætlast til, að teknar verði í þjóðvegatölu. Það er líka alveg
eðlilegt, að þjóðvegirnir liggi sem mest
um bvgðir, og það niælir líka með þessari
nýju leið, að þá verður hægt að nota í
sambandi við hana brúna á Jökulsá, sem
er hiS versta vatnsfall, sem jeg þekki. En
sem sagt, þó mjer virtist svo í upphafi,
þegar fyrsta tillagan kom fram, aS liún
ætti fram að ganga, þá var mjer það um
leið Ijóst, að ef margar slíkar kæmu á
eftir, sem viS búið' væri, þá mvndi hún
eiga það á hættu að standa, eða öllu heldur falla, með þeim. Það hefir nú komið á
daginn, að margar viðaukatillögur hafa
komið fram, og þannig veikt aðaltillöguna.
Jeg áleit þaS nú skvldu mína aS bera mig
saman við vegamálastjóra um þetta mál,
og hefir hann sagt mjer álit sitt um það,
sem ber alveg saman við það, sem hann
hefir tjáð nefndinni, svo sem vænta mátti.
Honum reiknast svo til, aS leiðin um
Grímsstaði væri um 180 km., en hin fyrirhugaða alt að því 270 km. Það má því
búast við, þar sem svo miklu munar á
vegalengd, að nýja leiðin verSi aldrei
langferSavegur, heldur aðeins innansveitarvegur. Samt sem áður verð jeg eindregið að hallast að því, aS nýja leiðin verði
tekin fram yfir þá gömlu.
Hvað snertir brtt. háttv. 1. þm. G.-K.
(EÞ), þá skal jeg geta þess, að vegamálastjóri leggur alveg á móti því, að sá vegur
verSi gerður að þjóSvegi. Er það af þeim
sökum, að þegar hafi veriS mikið gert
fvrir þennan veg, er 10000 kiónum af bifreiðaskattinum var varið til hans árið
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sem leifi, mót 5000 úr sýslusjóði. Eru þaS
15000 kr. alls, og er þaS allsæmileg upphæð. Háttv. flm. brtt. tók það fram. aS
sýslan risi vart undir þessum kostnaSi.
sem hún heföi að bera af þessu og ýmsu
öðiu, og væri hún riú komin í sökkvandi
skuldir. Það mun rjett vera. En alt u.;
það eru ekki tiltök að gera þenn.in veg
að þjóðvegi. Hvað það snertir. að me.-t
umferð sje um þennan veg af öllum vegum landsins, þá skal jeg játa, að umfe/ðin
um hann er geysimikil, en þó býst jeg
við, að finnast muni vc-gir. sem verða að
sæta jafnmíkilli umferð. Það. setn lík•>
mælir móti þessu, er það, að það myndi
óefað draga dilk á eftir sjei. ef farið vu-rl
að gera slíka vegi sem þennan að þjóðvegum. Aðrir myndtt ugglaust koma á eftir.
og svo koll af kolli. Háttv. flm. brtt.
sagði, að haldið niyndi verða áfram að
biðja um þetta. ef því yrði nú neitað. þ:i.
til er það hefðist fram. Já, ef háttv. þing
ætlaði sjer að taka upp þá stefnu að láta
nndan einni saman þrábeiðni. þá væri eins
; jett að geia það strax. En jeg efast mii
það, að sú stefna verði tekin, og býst jeg
því við, aö langt verði þangað til þessi
bón verði veitt.
Að því er snertir brtt. liáttv. þm Barð.
' IIKi. skal jcg taka það fram. að vega
málastjóri kveður mjög litla umferð ura
þ nn veg, og því litla ástæðu til að gera
hann að þjóðvegi. Hins vegar kvað hann
þurfa að byggja nokkrar biýr yfir smáár, sem þar væru. og væri ekkert á móti,
að sýslubúum væri veittur nokkur styrkur
til þess síðar.
Þá hefir og komið fram viðaukatill. frá
háttv. þm. St.. (MP). Jeg verð ab tuka
það fram, að jeg hefi farið vfir Bitruháls,
og er það einhver hinn versti vegur, sem
j.g h i'i farið. Og liafi ekki verið gert við
hann Hðan jeg fór þar um. þá er sjálf-

sagt engin vanþörf á að fara til þess,
hvort sem landið lætur gera það eða sýslan. Samt er vegamálastjóri á móti því. að
þessi vegur sje gerður ab þjóðvegi, af
þeirri ástæðu. að vegagjöld sýslunnar sjeu
svo Ijett. að þetta sje eini vegurinn, sem
hún þarf að kosta viðhald á.
Það er yfirleitt sú aðalástæða, sem vakir fyrir vegamálastjóra og mjer, að ekki
sje kleift að taka aðra eins vegi upp á
arma ríkissjóðsins, nema þá að jafnframt
sje aukið tillagið til vegagerða í fjárlöguniini. Ella yrðu slík lög sem þessi hreint
pappírsgagn. Því hvað þýðir að gera lög
um, að ríkið haldi við þessum vegum, ef
trgir ára vei ða svo að líða án þess það
sje gert 1 Afleiðingarnar af slíkum breytingum á vegalögunum yrbu aðeins þær,
að fram kæmu fleiri beiðnir, og myndi
það því aðcins verða til að auka umr. á
háttv. Alþingi.
Jeg tel því í rauninni rjettast, að engar
breytingar sjeu gerðar nú á þeim lögum,
en hitt heppilegra. að taka alt vegakerfið
1 il atliugunar í heild og leggja það fvrir
Alþingi síðar.
Olafur Proppé: Vegna veikinda minna
liefi jig ckki haft úekifæri til að koma
fram með brtt. við þetta frv. Jeg vil því
geta þess til atlnigunar, að jeg hefi '
hyggju að korna fram með brtt. við 3
umr., þess efnis, að vegurinn frá ísafirði
um Breiðdalsheiði og Gemlufallsheiði til
Rafnsevrar og frá Bíldudal um Fossheiði
að Þorskafjarðarbotni verði tekinn upp í
tölu þjóðvega.
ATKVGR.
Bctt. 51 feld með 18:9 atkv., að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
,/ú: ÞorlG, BJ. EÞ, EE, JB, MG, MP,
ÓP, PO.
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nei: SSt, StSt, SvÓ. ÞorlJ. ÞorstJ, ÞórJ.
BH, GunnS, IngB, JakM, JAJ, JS.
JÞ, LH, MJ. MK, PÞ, BSv.
Einn þm. (HK) fjarstaddur.
Brtt. 55 feld meö 14:6 atkv.
— 69 feld með 17:10 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: BJ, EÞ, EE, GunnS, JakM, JB, MP,
ÓP, PÞ, ÞorlG.
nei: ÞórJ, BH. IngB, JAJ, JS, JÞ, LH.
MG, MJ, MK, PÞ, SSt. StSt, SvÓ.
ÞorlJ, ÞorstJ, BSv.
Einn þm. (IIK) fjarstaddur.
Frvgr. (óbrevtt) samþ með 20:7 atkv..
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: LH, MK, ÓP. PO. PÞ, StSt, SvÓ,
ÞorlG. ÞorlJ, ÞorstJ, ÞórJ. BJ, BII.
EE, GunnS, IngB, JakM, JB, JÞ,
BSv.
nei: MG, MJ, MP, SSt, EÞ, JAJ. JS.
Einn þm. (IIK) fjarstaddur.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18:4 atkv.

Á 35. fundi í Xd., föstudaginn 6. apríl,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 45, 225,
232).
Ólafur Proppé: Vegna ýmsra upplýsinga, sem von er á, en ekki eru komnar
frarn, leyfi jeg mjer að mælast til, að mál
þetta verði tekið af dagskrá.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 47. fundi í Nd.. laugardaginn 21.
apríl, var frv. aftur tekið til 3 . u m r .
*
Forseti tók málið af dagskrá.
Alþt. 1923. B. (35. löggjafarþing).

Á 48. fundi í Nd., mánudaginn 23. apríl,
var frv. enn tekið til 3. umr. (A. 45,
225, 232, 377. 378, 392, 406).
Frsm. meiri hl. (Þorsteinn Jónsson):
Það eru komnar fram margar brtt. við
þetta frv. í morgun hjelt samgöngumálanefnd fund með vegamálastjóra og ræddi
þar við hann um þær brtt. við frv., sem
nú liggja fyrir til umræðu. Nefndin var
sammála um bitt. frá háttv. þm. N.-Þ.
(BSv), um að nema úr þjóðvegatölu veginn frá Fossvöllum að Gilsárbrú á Jökuldal, og að sýslunefnd Norður-Múlasýslu
taki þann vegarkafla í sýsluvegatölu, að
leiðin frá Breiðamýri til Reykjahlíðar
falli úr tölu þjóðvega og að gerð sje að
fjallvegi leiðin þaðan um Grímsstaði og
Möðrudal yfir Gilsárbrú. Eins og jeg tók
fram áður, þá er þessi vegur í eðli sínu
fjallvegur. Jeg sje því ekki, að Norðurland og Austurland missi nokkuð að ráði
við þessa breytingu. Það er aðeins vegarkaflinn frá Fossvöllum að Gilsá, sem
Norðui-Múlasýsla mun þurfa að leggja
nokkuð til viðhalds á ári hverju, ef hún
tekur við honum.
Þá er brtt. á þskj. 378, frá háttv. þm.
N.-Þ. (BSv), um að í stað ,,Reykjaheiði“
í frv. komi: Tunguheiði. Að við settum
Reykjaheiði í frv. upphaflega stafaði af
því, að við álitum betra að leggja veg
yfir hana heldur en yfir Tunguheiði. Hún
er sljettari og lægri en Tunguheiði. Þó að
Tunguheiði sje hærri og erfiðari, þá er
hún stvttri, og sá vegur, sem að henni
liggur, er meira í bygð. Að öllu þessu athuguðu hefir nefndin komist að þeirri
niðurstöðu að mæla með þessari brtt.
Hv. þm. Borgf. (PO) hefir tjáð nefndinni, að hann tæki sína brtt. aftur.

Þá er og brtt. frá hv. þm. S.-Þ. (IngB)
114
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á þskj. 406, um að Reykjadalsbraut verði
gerð að þjóðvegi, einnig tekin aftur.
Nefndin vildi ekki taka þessa braut upp í
þjóðvegatölu, heldur fylgja tillögum vegamálastjóra, og hefir háttv. flm. (IngBi
sætt sig við það.
Um hinar aðrar brtt. hefir nefndin í
heild ekki tekið neina bindandi afstöðu.
En þær geta þrátt fvrir það haft einhvem byr hjá sumum nefndarmönnum.
Jeg vona nú, að þetta mál gangi fram.
þar sem ekki er hægt að berja því við
lengur, sem gert var við 1. umr, að löghelgaðir þjóðvegir milli Norðui- og Austurlands vrðu tveir, ef frv. yrði samþykt
óbreytt. En nú legst annar þeirra niður,
ef farið verður að ráðum samgöngumálanefndar, og kemur hjer eftir í tölu fjallvega.
Um þennan nýja fvrirhugaða þjóðveg
er það að segja, að hann liggur miklu
meira um bygðir en gamli vegurinn, og
að allir þeir fjallvegakaflar, sem eru á
þeirri leið, sem hann liggur um, eru
miklu styttri. Allur nýi vegurinn verður
í heild sinni nokkru lengri en sá gamli, en
kemur margfalt fleiri hjeruðum og mönnum til nota.
Atvijinumálaráðherra (KIJ): Jeg hefi
ekki miklu að bæta við það, sem háttv.
frsm. meiri hl. (ÞorstJ) sagði. Hann hefir lýst því vfir, að nefndin hafi borið sig
saman við vegamálastjóra og tekið ákvarðanir sínar í samræmi við hann. Þessu e
jeg einnig sammála.'
Þetta mál var tekið af dagskrá á dögunum, vegna þess, að mönnum var þá
ókunnugt um, hvernig hann mundi líta
á þessar tvær brtt. á þskj. 225 og 232, en
nú mælir hann á móti báðum, og vona jeg,
að þingmenn muni fallast á það.

Hvað snertir till. á þskj. 225 segir
vegamálastjóri, að þeim vegi, sem þar er
talað um, sje viðhaldið með fjallv'egafje.
Það er fjallvegur um Brekkuháls og
Gemlufallsheiði á þessari leið, sem liann
álítur óráðlegt að gera að þjóðvegi, en
telur engan vafa á, að fje muni fást úr
ríkissjóði þeim til viðlialds.
Sama máli er að gegna um síðari till. á
þskj. 232, sem í raun og veru er sama till.
og áður hefir verið feld hjer í deildinni.
Það er fjallvegur, sem haldið er við af
ríkisfje. Enn fremur taldi vegamálastjóri
sjálfsagt. að samkvæmt till. á þskj. 392
vrði sýslunefnd Norður-Múlasýslu að
ákveða sýsluveg frá Fossvöllum upp að
Skjöldólfsstöðum. A sama hátt var hann
fvlgjandi þeirri brtt., að vegurinn frá
Einarsstöðum að Revkjahlíð yrði feldur
úr tölu þjóðvega og gerður að sýsluvegi.
Sem sagt, jeg vænti að háttv. deild hagi
sjer eftir till. vegamálastjóra.
Magnús Pjetursson: Hv. frsm. meiri
hl. (ÞorstJ) lýsti yfir því, að nefndin
hafi ekki getað tekið afstöðu til viðaukatillögu minnar, en þó skilst mjer, að jeg
muni eiga von á liðstvrk í þeirri nefnd.
Hv. deild kann að koma það undarlega
fyrir sjónir, að þessi till. skuli koma fram
aftur, þar sem hún var þó feld við síðustu umræðu. En ástæðan er sú, að þegar
hún var feld, kom það skýrt fram, að hv.
þm. höfðu misskilið hana og tekið það
svo, sem vegurinn ætti að enda frammi í
dalbotni, en ekki að liggja milli sýslna.
Jeg vildi því láta það koma skýrt fram,
að hjer er um póstleið að ræða milli landsfjórðunga.
Þá var það ekki rjett, sem fram var
haldið hjer við 2. umr., að Strandasýsla
hefði lagt tiltölulega lítið af mörkum til
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vegagerðar, samanborið við aðrar sýslur.
Jeg hygg, að svo sje einmitt ekki, er
tekiS er tillit til fjölda verkfærra manna
í þeirri sýslu og öðrum. Og þó þessi vegarspotti, sem hjer ræðir um, verði tekinn
inn í vegakerfi landsins, þá eru samt óravegir eftir, sem sýslan hefir allan veg og
vanda af og þarf að sjá fyrir. Jeg hefi
ekki leitað álits vegamálastjórans. en ætla
mjer að láta deildina skera úr því, hvað
hún telji ráðlegt eða sanngjarnt í þessu
máli. En þó vil jeg enn minnast á, að
mjer finst mótbára hæstv. atvrh. (KIJ)
haria ljettvæg, sem sje það, að vegur
þessi væri fjallvegur að nokkru leyti, sem
hvort sem er væri kostaður af ríkissjóði
Mjer sýnist einmitt þetta styðja tillögu
mína og gera það sjálfsagt að taka veginn upp í tölu þjóðveganna. Óhætt er
líka að segja, að ekkert örlæti getur það
talist af hinu háa Alþingi, þó þetta verði
samþykt. Því það er sönnu næst, að
Vestfirðingar hafa ekki verið ásælnir í
fje úr ríkissjóði til vega sinna, og þó gert
ýmsar framkvæmdir í þessum efnum. Og
án þess, aS jeg vilji ásaka háttv. deild,
þá verð jeg þó að segja, að ýmsir háttv.
þm. hafa komið fram breytingum, sem
engu meiri sanngirni mælir með en sú, aS
unna Vestfirðingum þessa vegarspotta.
En það er skaðlegt, er menn fara að
taka einn landshluta svo út úr við fjárveitingar, sem í eðli sínu eru svo vaxnar.
að þær ættu að koma sem jafnast niSur.
Annars vænti jeg þess, að VestfirSingar
sjeu ekki svo illa kvntir, að hv. þm. sjái
sjer ekki fært að verða við þessari sanngimiskröfu.
Ólafur Proppé: Jeg þykist sjá fram
á, aS viðaukatillaga mín á þskj. 225 eigi
ekki miklum byr að fagna í liv. deild.

Raunar tók háttv. frsm. meiri hl. (ÞorstJ) það fram, að háttv. samgöngumálanefnd hefði ekki getað tekið neina afstöðu til liennar, en mjer skildist þó, að
hún hafi heldur verið mótfallin till. Hitt
þykir mjer þó enn lakara, aS vegamálastjóri og landsstjórn skidi hafa snúist á
móti henni. En að fengnum ýmsum upplýsingum og loforði vegamálastjóra um
það, að veita ríflega af fje til fjallvega til
þessa vegar. þá leyfi jeg mjer að taka tillöguna aftur, en býst þó við, aS ekki muni
langt líða. þangað til málið verður tekið
upp af nýju.
Pjetur Ottesen: Þar sem mjer þótti
svo við liorfa á fyrra stigi þessa máls, að
þaS væri, miðaS við þær undirtektir, sem
það fjekk, líklegt til þess að ná fram að
ganga, en flm. hafa hins vegar ekki komið fram meS neinar tillögur um að fella
þennan gamla veg úr þjóðvegatölu, en
alls óviðeigandi að hafa þarna tvöfaldan
þjóðveg, þá hefi jeg flutt hjer brtt. á
þskj. 377, sem jeg hefi samið í samráði við
vegamálastjóra. Þá er og síðan einnig
komin fram samskonar brtt. frá háttv.
þm. N.-Þ. (BSv), sem er einn af flm.
þessa frv., og er hún aSeins frábrugðin
minni till. í því, aS samkvæmt henni fellur vegurinn frá Breiðamýri til Reykjahlíðar úr tölu þjóðvega, án þess aS hann
sje tekinn upp í sýsluvegatölu. Jeg hefi
átt tal um þetta við vegamálastjóra, og
hefir liann ekki fundiS neitt við það að
athuga og lýst vfir því. að hann gæti vel
fallist á það, þar sem nfí er verið að
leggja sýsluveg samhliða þessum vegarkafla. Jeg tek því tillögu mína aftur.
Þórarinn Jónsson: Jeg stend upp til
að hughreysta þá háttv. þm., sem hjer eiga
114*
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brtt. Býst jeg við, að þær viðauka- og
breytingartillögur, sem enn hafa ekki verið teknar aftur, muni verSa feldar, og er
það í sjálfu sjer eðlilegt, þar sem margskonar ósamræmi getur myndast, ef einstaka þingmenn beita sjer fyrir því að fá
vegaspotta fyiir sín kjördæmi, gegn tillögum vegamálastjóra. Jeg hafði eftir
áskorun tir mínu kjördæmi hugsað mjer
aö koma með brtt., sem var alveg sjálfsögð og í samræmi við fyrirhugaðar breytingar vegamálastjóra á vegalögunum. En
við nánari atliugun fundiun við þó, að
þetta hafði þó ekki fengið nægilegan undirbúning. Og eru það venjulega sýslunefndirnar, sem jafnframt breytingunni
þui-fa að segja sitt orð um hana. Hætti
jeg því við brtt., en fjekk í þess stað loforð hjá vegamálastjóra um það, að endurskoða vegalögin og búa þau undir næsta
þing, með þessari og fleirum sjálfsögðum
breytingum. Pinst mjer það eðlilegra og
þingmenn geti vel sætt sig við það og
beðið eitt ár eftir breytingunni. Jeg get
þó greitt frv. atkvæði mitt, þar sem samþykki sýslunefnda þarf til þess, að það
komi til framkvæmda.
Prsm. minni hl. (Signrður Stefáns
son): Jeg vil aðeins lýsa yfir því, að
minni hluti nefndarinnar hefir ekki breytt
aðstöðu sinni í þessu máli, og greiðir því
atkvæði á móti, eins og við 2. umr. Eins
og öllum er kunnugt, eru ýmsar brtt. fram
komnar, en vegamálastjóri hefir lýst yfir
því, að hann muni leggja vegalögin endurskoðuð fyrir næsta þing. Hann mundi
því helst hafa kosið, að þetta frv. hefði
ekki komið fram. Sömuleiðis tók hann
það fram, að þó frv. yrði samþykt, þá
myndi samt ekkert fje verða fyrir hendi
til þessara framkvæmda í sumar, og líklega ekki á næsta sumri. Jeg get því ekki

sjeð, hver ágóðinn verður af því, að frv.
nái fiam að ganga, og skil ekki. hvers
vegna ekki mega bíða með þessar breytingar við vegalögin þar til lögin verða öll
endurskoðuð á næsta þingi. Þaö eru fjárhagsörðugleikar ríkisins, sem liafa knúið
mig og fleiri til þess að vera á móti því,
að svona sje verið að grípa inn í vegamálakerfi landsins og stofna til nýrra útgjalda um skör fram. Vegna fjárhagsörðugleikanna verður að fresta ár frá ári
nauðsynlegum brúa- og vegagerðum, en
til þess að halda þeim vegum við. sem
þegar eru gerðir, verður auðvitað aö
leggja fram nokkurt fje árlega, hvernig
sem fjárhagurinn er. Til þess hefir ríkið
brýna skyldu. Því minni ástæða er nú til
þess að fara að koma með þennan veg,
sem frv. á þskj. 45 ræðir um. Hann liggur um strjálbygt hjerað, svo að þó hann
sje býsna langur, þá er aðeins nokkuð á
annað þúsund manns, sem við hann býr.
Auk þess er engin áætlun fyrir hendi, um
hvað hann kostar. Viðvíkjandi brtt. get
jeg annars lýst yfir því, að við, minni
hluti nefndarinnar, höfum óbundin atkv.
um þær. Pyrir mjer eru það eingöngu
fjárhagsörðugleikarnir, sem valda því, að
jeg mun ekki geta ljeð þeim fylgi mitt
Það er raunar skemtilegt fvrir háttv. þm.
að geta liaft eitthvað nýtt heim með sjer
í vasanum, til að gæða kjósendum á. Og
auðvitað er þörf á því, sem hjer er farið
fram á, en að hún sje verulega brýn,
tel jeg vafamál. Og það vil jeg að lokum
láta um mælt, að hvaða þm. svo sem hefðu
flutt þessar brtt., þá hefði jeg samt verið
á móti þeim, af sömu ástæðum.
Frsm. meiri hl.
Jeg þarf ekki að
háttv. þm. N.-ísf.
En þar sem hann

(Þorsteinn Jónsson):
svara mörgu því, sem
(SSt) ljet um mælt.
kveður vegamálastjór
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hafa gefið þær upplýsingar, að aðeins á
annað þúsund manns hafi vegarins no.
þá tel jeg mjer skylt aS leiðrjetta þanr.
missldlning. Vegamálastjóri hefir aðein
sagt, að þegar þeir einir sjeu taldir, sem
við veginn búa, þá sjeu það 1995 menn,
en þar á ofan er skiljanlega fjöldi rnann .
sem vegarins nýtur, þar sem hliðarbrauti
margar liggja frá veginum. T. d. er ekki
talin með nema nokkur hluti Vopnafjaiðar eða Norður-Þingeyjarsýslu. En eins og
jeg áður hefi látið í ljós, þá var það misráðið, þegar vegalögin voru samþykt, að
leggja þjóðveg yfir fjöll og firnindi milli
Austurlands og Norðurlands, langt fyrir
innan margar stórar sveitir og jafnvel
heilar sýslur, í stað þess að leggja hann
þá leið, sem frv., sem hjer er um rætt.
gerir ráð fyrir. Sama átti sjer stað með
símann, þegar hann var fyrst lagður um
þessar slóðir. Fvrst var hann lagður frá
Vopnafirði þvert vfir Dimmafjallgarð.
Tlólsfjöll og Mývatnsöræfi til Revkjahlíðar. Seinna varð að leggja hann um sveitirnar fyrir noiðan, þar sem við flm. frv.
ætlumst til, að þjóðvegurinn verði lagður.
og því varð síminn tvöfaldur í þessum
landshluta fyrir bragðið.
Eins og áður hefir verið tekið fram. þá
hefir ríkið viðuikent óbeinlínis. að þarna
ætti að vera þjóðvegur, í stað sýsluvegar.
því viðgerð á veguin á milli þessara bjeraða hefir ríkissjóður kostað. Ilann liefir
lagt fje til allra fjallvega á þessari leið.
Þingið hefir þannig viðurkent órjettmæti
vegalaganna í þessu tilfelli. og veit jeg
ekki, livað betur sýni sanngirni þessara’vegalagabreytingar.
Þá eru það nokkur orð í ræðu báttv.
þm. N.-Tsf. (SSf). sem þurfa athugunar
við. ITann talaði um. að ríkissjóði bæri
fyrst og fremst skylda til að halda við

þeim vegum, sem þegar væru lagðir, en
ekki hitt, að leggja áherslu á lagning
nýrra vega. En jeg vil vekja eftirtekt á
því, að hjer er ekki farið fram á, að
nokkur nýr vegur sje lagður, heldur aðeins, að skift sje um þjóðvegastæði. Og
jafnvel þó hjer væri um nýjan veg að
ræða, þá fæ jeg ekki annað sjeð en full
sanngirni mælti með honum. Og þar sem
Norðausturland hefir verið misrjetti beitt
áður um fje til vegagerða, þá er tími komi; '
til þess nú að bæta úr því og taka þennan
umrædda veg upp í tölu þjóðvega.
Þá var það enn eitt atriði, sem sami hv.
þm. (SSt) færði gegn því, að breytingin
næði fram að ganga, sem sje það, að engin kostnaðaráætlun um verkið væri fvrir
hendi. En geta má þess, að þegar vegalögin voru gerð, þá mun engin kostnaðaráætlun hafa verið gerð yfir þá vegi, sem
leggja skyldi. Og þó slík áætlun væri nú
til, þá er samt þess að gæta, að allar slíkar áætlanir eru mjög óábyggilegar, ekki
hvað síst nú á tímum, þegar verðbreytingar eru svo mjög tíðar.
Enn er það, að þó að í vændum sje að
leggja frv. til nýrra vegalaga fyrir næsta
þing — og jeg efast ekki um, að vegamálastjóri láti verða úr því, — þá er
hitt alveg ósannað mál, hve nær þingið
afgreiðir það. Og þar sem hjer mun að
allra dómi, sem til þekkja, vera um alveg
rjettmæta breytingu að ræða. þá sje jeg
ekki neina ástæðu til þess að fara að
slá henni á frest. vegna þessarar fyrirliuguðu endurskoðunar á vegalöggjöfinni.
sem enginn veit. hvað úr verður. Enda er
mjer nær að skoða þessa röksemd sem ti’raun til þess að fá hv. þm. til að greiða
atkvæði á móti frv. Læt jeg svo útrætt
nr.>. þetta mál að sinni, en vona, að I’
deild verði ekki vilt sýn í máli þessu.
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Ingólfur Bjamarson: Jeg vildi geta
þess, að brtt. sú, sem jeg á, á þskj. 406, cr
flutt vegna þess, að brtt. var fram komin
á þskj. 377, tim aö nema veginn frá Einarsstöðum aS Reykjahlíð úr tölu þjóðvega.
Áleit jeg sjálfsagt, að þjóðvegurinn lægi
óslitinn austur í gegnum sýsluna, og fór
því fram á, að vegarkaflinn frá Einarsstöðum til Húsavíkur vröi gerður að
þjóðvegi. En nii hefi jeg átt tal um þetta
við vegamálastjóra, og hefir hann heldur
lagst á móti brtt. minni, að hiin verði
samþykt nú, einkum vegna þess, að vegalögin í heild muni endurskoðuð fyrir
næsta þing. Með tilliti til þessa, og þar
sem jeg hins vegar finn, að brtt. mín muni
eiga litlum bvr aS fagna í hv. deild, þá
vil jeg hjer með taka hana aftur.
Þá vil jeg lítillega minnast á brtt. á
þskj. 378, að í stað „Reykjaheiði11 komi:
Tunguheiði. Jeg vil upplýsa, að þaS ákvæði
komst inn í frv. af athugalevsi. Póstvegurinn liggur nú yfir Tunguheiði, og þar
liggur símalínan einnig yfir. Hefir veerur yfir heiSina veriS ruddur fyrir fjallvegafje. En þegar kemur niður í Kelduhverfi, tekur við akfær vegur austur yfir
sveitina, að brúnni á Jökulsá. Væri nú
þjóðvegur ákveðinn og lagSur vfir Reykjaheiði, þá lægi hann um óbygðir austur
að Jökulsá, samhliSa alfaraveginum. Er
sjáanlega fráleitt að hafa tvöfaldan veg
á þessum kafla, enda mundi Reykjahlíðarvegurinn sáralítiS notaður. Vona jeg, að
ekki þurfi að fara fleiri orSum um þetta.
og jeg veit, aS hv. þm. sjá, hvað hjer er
um að ræða. og saniþykkja þessa sjálfsögðu brtt., sem hjer liggur fvrir.
Bjöm Hallsson: Jeg skal ekki fjölvrða um þetta mál. enda var það mikið
rætt við 2. umr. En jeg vil aðeins minnast á brtt. frá hv. þm. N.-Þ. (BSv), á

þskj. 392, við brtt. á þskj. 377, um það,
að gamli þjóðvegurinn um Jökuldal og
Fjöll falli niSur, og ætti þá aSalbrtt. þar
með að vera úr sögunni, ef þessi gengur
fram. VerSur þá sýsluvegur frá Fossvöllum að Gilsárbrú og fjallvegur þaðan í
ReykjahlíS. Jeg geri fyrir mitt leyti ekki
mikið úi' því atriði tillögu þessarar, hvort
takmörkin eru sett, eins og þar er, við
Skjöldólfsstaði eða Gilsárbrú. Það er ekki
um langan veg að ræða milli þeirra staða.
En með þessari brtt. er sá agnúi fallinn
í burtu. sem hjer var mest færSur á móti
frv. viS 2. umr., þar sem nú á að fella
þann þjóðveg. sem nú er. úr þjóSvegatölu, ef frv. verður samþykt.
Þá þarf jeg að víkja fáeinum orSum
að háttv. þm. N.-ísf. (SSt). Hann sagði,
í sambandi við það, að ekki mundi verða
veitt fje til þessa vegar á næsta ári, að
aðalhvöt okkar flm. myndi vera sú, að
við vildum kasta glansi á okkur gagnvart
kjósendum okkar í þessu máli. Jeg fyrir mitt
leyti mótmæli þessu fyrir okkar hönd. ViS
flytjum þetta mál eftir sannfæringu okkar; teljum það sanngjarnt i alla staSi. En
þar sem skoSanir okkar falla þar alveg
saman við álit kjósenda okkar, þá erum
við því fúsari aS verða við þeirri ósk
Norðmýlinga og Þingeyinga, að fá þessum
þjóðvegi breytt. Jeg fyrir mitt leyti tel
þingsetu heldur ekki svo eftirsóknarverSa,
a.ð jeg vilji flytja mál fyrir kjósendur,
sem jeg tel alrangt. svo jeg tel þessa
hnútu háttv. þm. N.-ísf. alveg ástæðulausa. En það er ekki óvanalegt, að slíku
sje kastað hjer fram.
Annars þarf ekki annað en aS líta í
þær fundargerðir. sem hjer liggja frammi
í lestrarsalnum. til þess aS sannfærast um
vilja kjósendanna í þessu efni. Þar eru
til sýnis fundargerðir úr öllum hlutaðeigandi hreppum.
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Vænti jeg svo þess, að frv. þetta verði
nú samþykt fyrirstöðulaust.
Frsm. minni hl. (Sigurður Stefáns
son): Því fór fjarri, að jeg væri með
neinar aðdróttanir um kjósendadaður út
af þessu máli. En jeg sagði og segi enn,
og er þar í samræmi við vegamálastjóra
sjálfan, að þessi vegalagning megi bíða,
þó hún geti verið góð í sjálfu sjer. Og
þingið verður að fara varlega í allar
breytingar, sem geta haft aukin útgjöld
í för með sjer. Þetta er heldur engan
veginn eina krafan, sem kemur um brevtingu. Þær koma margar, og margar sann
gjarnar, en verður samt að skjóta þeim á
frest, vegna fjárhagsörðugleika þeirra,
sem yfir standa.
ATKVGR.

Brtt. 377 tekin aftur.
— 406 tekin aftur.
— 225 tekin aftur.
— 378 samþ. með 21 shlj. atkv,
— 392 samþ. með 20 shlj. atkv.
— 232 feld með 14:12 atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 17:9 atkv„ að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já: BH, HK, IngB, JakM, JB, LH, MK, PO, PÞ, StSt, SvÓ, ÞorlG. ÞorlJ, ÞorstJ, ÞórJ, BJ. BSv.
nei: EÞ, JAJ, JS, JÞ. MG. MJ. MP. ÓP, SSt.
Tveir þm. (EE, GunnS) fjarstaddir.
Frv. afgr. til Ed.

Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til samgöngumálanefndar með 8
shlj. atkv.

Á 56. fundi í Ed„ laugardaginn 5. maí,
var frv. tekið til 2.'umr. (A. 43Í; n.
548).
Of skamt var liðið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson): Jeg
get látið mjer nægja að vísa til nál. í málinu um það, hvernig nefndin lítur á það.
Kemur þar fram, að nefndin er frv. samþykk að efni til og telur það víst, að við
endurskoðun laganna verði þessi þjóðbraut tekin upp. Er þaö líka álit vegamálastjóra. Hitt er vitanlega álitamál,
livort legið hefir á þessu nú. Þó hefir
nefndin eigi viljað sporna á móti því, að
frv. nái fram að ganga í þe.tta sinn. Býst
hún eigi við, að þetta verði nema á pappírnum hvort eð er. Var því samkomulag
um það í nefndinni að leggja til, að frv.
yrði samþvkt.

ATKVGR.
Á 47. fundi í Ed.. þriðjudaginn 24.
apríl, var frv. útbýtt eins og það var
samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 431).
Á 48. fundi í Ed., miðvikudaginn 25.
apríl, var frv. tekið til 1. umr.

1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

1823

Lagafrumvörp samþykt.
Þjóðvegabreyting.

1824

Vegalagabreyting.

að Árnesingar telja sjer ekki aðeins ofraun að annast þann veg, sem hjer er
óskað, að af þeim verði ljett, lieldur hefir
og síðasti sýslufundur þeirra beiðst þess, að
Enginn tók til máls.
Eyrarbakkaflutningabrautinni, kaupstaðarleiðinni frá Selfossi til Eyrarbakka, um
ATKVGR.
Frv. samþ. meö 11 shlj. atkv. og afgr. 11 km. langri, verði komið á ríkisviðhald
Er sá vegur mjög úr sjer genginn og að
sem
dómi vegamálastjóra nauðsyn á að cnllö g f rá Alþing i..
urbyggja hann. Er síst furða, þótt sýslu(Sjá A. 590).
fjelagið mæltist nú undan slíkum bvrðuin.
er það fær alls ekki rönd við reist.
En við flm. viljum ekki biðja nema
nokkurs af því nauðsynlegasta, í beirri
von. að háttv. þm. sinni máli okkar því
41. Vegalagabreyting.
fremur, sem skemra er farið.
Á 23. fundi í Nd. mánudaginn 19.
Jafnframt vegarviðhaldinu tel jeg sjálfmars, var útbýtt:
sagt, að landssjóður taki að sjer brýrnar
Frumvarpi til laga um breyting á lögá Ölfusá og Þjórsá; hin síðari er nú á
um nr. 41, 11. júlí 1911, um breyting á
framfæri Rangárvallasýslu. Það er ríkislögum nr. 57, frá 22. nóv. 1907, um vegi
ins, en ekki fátækra sýslufjelaga, að gæta
(þmfrv., A. 165).
svo dýrra mannvirkja og standa straum
af nauðsynlegum viðgerðum.
Á 26. fundi í Nd.. fimtudaginn 22.
Jeg álít ekki neina þörf að fara hjer
mars, var frv. tekið til 1. u m r.
nákvæmlega út í fjárhagsástæður sýslunnar. Málinu verður væntanlega vísað til
Forseti tók málið af dagskrá.
nefndar, og þar gefst tækifæri að athuga
slíkt, Jeg vil þó drepa lítið eitt á einÁ 28. fundi í Nd., laugardaginn 24
stöku atriði.
mars. var frv. aftur tekið til 1. u m r.
Þegar litið er á skýrslu vegamálastjóra
þá er það ljóst, að Árnesingar bera langFlm. (Eiríkur Einarsson): Jeg skal hæst vegagjöld af öllum sýslum landsins
reyna að fara svo í þetta mál, að ekki Eru þau jafnaðarlega nú síðustu árin um
þurfi að spinnast langar umr. út af því. 50% af öllum gjöldum sýslunnar, og er
Eins og frv. ber með sjer. er þar farið auðsætt. hver baggi það er, þegar þess er
fram á, að viðhaldinu á veginum. sem gætt. hve þungar aðrar byrðar sýslunnar
liggur um Ölfus og Flóa og austur að eru. Það er nú líka svo komið. að sýsluÞjórsárbrú, verði ljett af Árnesingum. f ielagið er algerlega að sligast undir þess .
Svo sem sjá má af greinargerðinni. hafa Þetta er svo viðurkent að það þarf í
sýslufundir Árnesinga hvað eftir annað rauninni engrar staðfestingar. Á þinginu
farið þessa á leit, en liingaS til árangurs- 1921 komst samgöngumálanefnd Nd að
laust; málib fleirum sinnum komist inn í þeirri niðurstöðu. að vegagjöld Árnesþingið, en fallið þar. Nú er svo komið. sýslu væru alveg einstök og ekki saman-

Á 57. fundi í Ed., mánudaginn 7. maí,
var frv. tekið til 3. u m r.
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berandi við vegagjöld nokkurrar annarar
sýslu. Ætti þetta eitt að vera nægileg
staðfesting á orðum mínum. Eru sumir
þeirra háttv. þm. enn í samgöngumálanefnd og fá nú tækifæri til að staðfesta
skýrslu sína.
Áður en jeg lýk máli mínu, vil jeg geta
þess, að sú ívilnun, sem kemur fram í frv.
um sýsluvegasjóði, sem nú er á ferðinni,
kemur ekki Árnesingum að þeim notum,
sem æskilegt væri. Er það af þeim sökum,
að fasteignamat þar í sýslu er tiltölulega
mjög hátt, og alt tekið til greina sem
lágmarksupphæð áður en landssjóðsstyrkur byrjar, húsaverð og umbætur síðustu
ára, sem hvorttveggja er tiltölulega hærra
í Árnessýslu en nokkurri annari sýslu á
landinu. En það væri ómaklegt, að bændur vrðu aðnjótandi því minni ríkishjálpar til vegabóta, sem þeir hafa meir evtt
fjárþoli sínu til húsabóta og jarðabóta, og
er rangt að láta menn á þann hátt gjalda
framtakssemi sinnar. Jeg vildi aðeins
benda á þetta, svo að nefndin, sem kemur
til að fjalla unf málið. geti tekið það til
athugunar. Annars tel jeg nægja að vísa
til greinargerðarinnar, því að þar eru
ástæður að öðru leyti teknar fram. þar
á meðal hverjir það eru, sem nota veginn,
og er það ekkert aukaatriði.
Að síðustu vil jeg víkja að þessu, sem
jeg veit að sumir báttv. þm. setja fyrir
sig.hvort varlegt sje aö fara að lireyfa nokkuð við vegalögunum, af ótta við, að aðrar
sveitir og sýslur koini á eftir, ef ein ríður
á vaðið. Tlvað það snertir. álít jeg ekkert
að óttast. Og það af þeirri einföldu ástæðu.
aö augljóst er, að við Árnesingar erum
allra manna verst settir í þessu efni, og
liáttv. þm. veita okkur tvímælalausan rjett
án alls ótta við þá, er á eftir koma. Slíkt
má ekki aftra framgangi góðs máls.
Alþt. 1923, B. (35. lösgjafarþlng).

Það hafa að vísu nú þegar komið fram
brtt. við frv., en þar sem nú er 1. umr.
málsins, tel jeg það ekki tímabært að
hreyfa við þeim nú, og verður betra tækifæri til þess síðar. Jeg skal svo leyfa
mjer að leggja það til, að málinu verði,
að lokinni umr., vísað til samgöngumálanefndar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 14:2 atkv.
og til samgöngumálanefndar með 16 shlj.
atkv.

Á 43. fundi í Nd., mánudaginn 16.
apríl, var frv. tekið til 2. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 44. fundi í Nd., þriðjudaginn 17.
mars, var frv. aftur tekið til 2. u m r.
(A. 165, n. 317, 195).
Frsm. (Lárus Helgason): Eins og nál.
á þskj. 317 ber með sjer, hefir samgöngumálanefnd athugað frv. það, sem hjer
liggur fyrir, og leitað álits vegamálastjóra.
sem báttv. þm. er kunnugt.
Vegamálastjóri hefir eindregið lagt með
því. að frv. verði samþykt, og hefir rökstutt þá tillögu sína. sem kunnugt er.
Nefndin hefir komist að sömu niðurstöðu
sem vegamálastjóri. Hún viðurkennir þörfina á því. að sýslufjelög þau, sem hjer
eiga hlut að máli. losni við viðhald þessara vegakafla og brúa.
Það er kpnnugt, að þessir vegakaflar
eru óvenjulega mikið notaðir af utanhjeraðsmönnum. Það sannar líka skýrsla vegamálastjóra hvað Flóaveginn snertir og
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brýmar á Ölfusá og Þjórsá. Iíið sama
mun mega segja um vegarkaflann frá
Borgarnesi að Haugum, sem brtt. á þskj.
195 á viS, sbr. álit vegamálastjóra.
Þar sem nál. á þskj. 317 tilgreinir
glöggar ástæSur fyrir niðurstöðu nefndarinnar, virðist engin þörf á langri framsögu. Álit nefndarinnar ber með sjer. að
hún leggur einróma til, að hv. deild samþvkki frv. með brtt. á þskj. 195.
Eiríkur Einarsson: Jeg vil leyfa mjer
að þakka hv. samgöngumálanefnd fyrir
ágætar undirtektir undir frv., og vona, að
með einróma meðmælum nefndarinnar og
vegamálastjóra verði frv. sigurs auðið.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. meS 12 shlj. atkv. og til samgöngumálanefndar meS 9
shlj. atkv.

Á 55. fundi í Ed., föstudaginn 4. maí,
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 376, n.
524, 536).
Of skamt var liSið frá útbýtingu nál.
— Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.

Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson): í
nefndarálitinu á þskj. 524 er flest það
tekið fram, sem nefndin vill segja um
þetta mál. Nefndin álítur, að vegalögin
eigi aS endurskoðast í heild sinni fyrir
ATKVGR.
næsta þing.Vegamálastjóri hefir tjáð nefndBrtt. 195 samþ. með 16:1 atkv.
Frvgr., svo breytt, samþ. með 15 shlj. inni, að hann hafi ekkert á móti því frá
sinni hálfu. Hann álítur einmitt, að viSatkv.
haldi flutningsbrautanna verði að ljetta
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv. af sýslunum, því þeim sje það bæði um
megn fjárhagslega, og auk þess sje ólag
á viðhaldinu.
Landssjóður hefir ekki sjeð sjer fært að
Á 46. fundi í Nd., föstudaginn 20. apríl, afhenda sumar flutningabrautirnar, vegna
þess að vegamálastjóri hefir ekki treyst
var frv. tekið til 3; u m r. (A. 376).
sýslunum til að annast viðhaldið, svo í
lagi væri. Þess vegna verði breytingar
Enginn tók til máls.
óumflýjanlegar.
Að vísu mundi þetta liafa aukinn kostn- ATKVGR.
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og afgr. x að fyrir ríkissjóS, en það verður þó minna
en virðast mætti, vegna þess að tillag ríktil Ed.
issjóðs hækkar mjög eftir frv. þvi, sem
nú nýleca er orðið aS lögum. Enda gætu
Á 44. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt þá sýslurnar notað þaS fje, sem sparast á
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. viSbaldinu. til þess að auka sýsluvegina.
Það yrði meira gert af vegum. Nefndin er
(A. 376).
á einu máli um. að þetta eigi að ná samÁ 46. fiindi í Ed.. mánudaginn 23.
þykki. H.ier eru sjerstakar ástæður fvrir
apríl. var frv. tekið til 1. u m r.
liendi. UmfeiSin t. d. frá Revkjavík austEnginn tók til máls.
ur um sveitir er orðin afarmikil, en sýslu-
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sjóður Arnessýslu mjög ausinn. Viöhald
er mikið og lán hefir verið tekið. Auk aðalvegarins hefir Arnessýsla 3 aðra vegi.
Grímsnesbraut, Skeiðaveg og álmu til
Eyrarbakka; svo í mörg horn er að líta.
Sama gildir og um Borgarnesbrautina.
Þar er mikil umferö norðan og vestan,
auk Reykvíkinga. Er því sjálfsagt, að frv.
þetta nái fram að ganga.
Jeg hefi ekki viljað tefja mál þetta með
því að koma meö brtt. um, aö Holtavegurinn verði tekinn upp í frv., en þar sem
vegurinn er nú í endurbyggingu, verður
það heldur aö bíða þar til lögin verða
endurskoðuð, en jeg tel þá sjálfsagt, að
Holtavegurinn veröi tekinn upp, enda er
það álit vegamálastjóra, að þessi vegur
verði sá næsti, er ríkissjóður taki við
viðhaldi á.
Þá er brtt? á þskj. 536, frá háttv. 2 þm.
S.-M. (SIIK), um að ljetta líka af viðhaldi á brautinni frá Reyðarfirði til Egilsstaða. Nefndin er í sjálfu sjer ekki á
móti þessu og hefir óbundin atkvæði um
till. En jeg get þó ekki verið með till.,
vegna þess að jeg vil ekki tefja málið.
Jeg tel rjett, að þetta bíði endurskoðunarinnar og gangi sama yfir það og aörar
flutningabrautir.
Sigurður Hjörleifsson Kvaran: Háttv.
frsm. (GGuðf) mintist á brtt. mína á
þskj. 536.
1911 var sú breyting gerð á vegalögunum, að viðhaldi vegarins yfir Hellislieiði
var með öllu ljett af Arnessýslu, en ríkissjóður hefir annast hann síðan. Nii er
önnur till. komin fram um aö ljetta vegaviðhaldi af söniu sýslu, þó ekki sje um
fjallveg að ræða. En hjer í'inst mjer
tvisvar höggið í hinn sama knjerunn. ef
Múlasýslurnar eiga ekki að fá ljetti við-

lialds á fjallvegi þeim — Fagradalsbrautinni — er þær eiga fyrir að sjá. Mjer finst,
aö það væri sanngjarnt, að Múlasýslurnar
fengju þann rjett árið 1923, sem Árnessýsla fjekk áriö 1911. Um þetta er annars
það að segja, að vegimir í Múlasýslunum
eru í mjög slæmu ástandi. Þar er frá
náttúrunnar hendi mjög illa fallið til vegagerðar, einkum í Suður-Múlasýslu. Sýsluvegirnir eru óruddir og sýsluvegafjeð
hefir alt gengið í viðhald þessa eina vegar.
Iljer er því um mikla þörf að ræða. Brtt.
fer ekki fram á, að ríkið kosti viðhald alls
vegarins. Vegurinn frá Reyöarfirði aö
Egilsstöðum er um 35 km. En þessi kafli
er hjer um bil % af allri leiðinni, eða tæplega þó. Það er ekki ósennilegt, að við
endurskoðun vegalaganna verði komist að
þeirri niðurstöðu, að ríkið kosti viðhald
flutningabrautanna aö öllu. En hjer er
farið fram á minna í bráöina. En þó að
endurskoðun fari fram, er óvíst, hve nær
slík breyting. sem af leiddi, kæmi til framkvæmda.
Á hverju þingi eru gerðar 2—3 breytingar á vegalögunum, því niargt þykir
þurfa að laga. Mjer finst því öll sanngirni mæla með því, að þessum sýslum
sje veitt nokkur línkind, fyrst nú er verið
að brevta vegalögunum á annað borð.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Á þskj.
376 eru til teknar 2 flutningabrautir, sem
lagt er til, að ríkissjóöur kosti. Um fvrri
brautina. Reykjavík—Þjórsárbrú, er það
að segja. aö það munu allir vera á þeirri
skoðun, að rjettmætt sje, að ríkissjóöur
kosti þá braut. Ilúri kemur hjeraðsbúum
í heild sinni aö tiltölulega litlum notum,
en það mætti með nokkrum rjetti segja,
að hún væri miklu fremur fyrir Reykjávík. Ilygg jeg því. að það sje tvímælalaust.
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rjett, að sú braut komi á ríkissjóð. Aftur
á móti er eigi hægt að segja hið sama um
brautina frá Borgarnesi að Haugum. Sú
braut er að mestu leyti fyrir hjeraðsbúa
eina, enda byrjun á braut, sem nú er komin
fram í Reykholtsdal og inn í Iíálsasveit.
En um þá braut er þó svo mikil umferð,
að jeg verð einnig að telja það sanngjarnt,
að hún sje tekin á ríkissjóð. Þá hefir
komið fram þriðja brtt., frá háttv. 2. þm.
S.-M. (SHK), um viðhald á flutningsbrautinni frá Reyðarfirði til Egilsstaða
að nokkru leyti. Jeg skal taka þaS fram,
að jeg er ókunnugur á þessum slóðum og
veit eigi, hversu mikið af flutningabrautinni er hjer um að ræða, og jeg hefi því
miður eigi haft tækifæri til að bera mig
saman við vegamálastjóra í þessu efni. En
það veit jeg þó. að hvorki þessi braut nje
Borgarnesbrautin þola neinn samanburð
við Þjórsárbrautina hvað snertir það, að
taka þær upp á ríkissjóð. Mun braut sú,
er háttv. 2. þm. S.-M. hefir komið með
till. um, vera nokkuð hliðstæð Holtaveginum. en það hefir eigi verið farið fram
á það enn, að liann væri tekinn upp á arma
ríkissjóðs. Er það rjett, eins og háttv 2.
þm. Rang. (GGuðf) tók fram, að Iloltavegurinn og þessi braut standa líkt að
vígi. Annars er það meiningin að taka alt
vegamálið til gagngerðrar endurskoðunar
fyrir næsta þing. Vegamálastjóri hefir látið uppi það álit sitt, að slík endurskoðun
væri nauðsynleg, og e? það ætlunin, að
hann semji nýtt frv., sem lagt verði fvrir
þingið. Af því að mál þetta er eigi rannsakað sem skyldi. þá legg jeg til, að málinu verði frestað og háttv. þm. taki till.
sína aftur nú, í trausti þess að gagngerð
endurskoðun fari fram á lögunum fyrir
næsta þing, og að óskir hjeraðsbúa verði
þá uppfvltar að nokkru eða öllu levti.

Jón Magnússon: Það var eiginlega
ekkert verulegt, sem jeg hefi við það að
bæta, sem háttv. frsm. (GGuðf) tók fram.
Xefndin var sannfærð um það, að eigi
víeri rjett gagnvart öðrum landshlutum
að taka upp á ríkissjóð viðhald að öllu
leyti á þeim 2 flutningsbrautum, sem um
er að ræða, nema viðhaldinu af öðrum
flutningsbrautum væri ljett af sýslufjelögunum að miklu eða öllu. Er það eigi
rjett, sem hæstv. atvrh. (KIJ) sagði, að
flutningsbrautin austur væri hjeraðsbúum
til lítilla nota. Það er alkunna, að þeir,
sem þar eystra eiga heima, nota þennan
veg mjög mikið og að umferðin er mjög
mikil af hjeraðsbúum, og munur sá, er
hæstv. ráðh. (KIJ) vildi gera á umræddum tveim brautum, er alls eigi rjettur,
sennilega þvert á móti, því að Borgarfjarðarbrautin er sennilega notuð tiltölulega
meira (til bílferða) af Revkvíkingum en
Flóabrautin.
Annars ætla jeg mjer ekki að fara að
deila frekar um þetta atriði, en skal aðeins geta þess, að nefndin viðurkendi
nauðsynlegt. að ríkið tæki viðhaldið á veginum austur, og áleit. að jafnvel ætti að
fara lengra og taka Holtaveginn með. enda
hefir vegamálastjóri skýrt samgöngumálanefndum í báðum deildum frá því, að það
væri óhjákvæmilegt. En nefndin í heild
vildi samt eigi, að þessu frv. yrði stofnað
í haútu með því að breyta því. Jeg skal
taka það fram, af því að jeg er kunnugur
í Múlasýslu, að jeg álít rjett að taka þann
kafla, sem háttv. 2. þm. S -M. (SHK) fer
fram á. upp á ríkissjóð, og jeg mun því
greiða þeirri till. atkvæði mitt. En ef til
vill getur háttv. 2. þm. S.-M. látið sjer
nægja loforð hæstv. stjórnar, um að flutningabrautin verði tekin upp á ríkissjóð við
endurskoðun vegalaganna. Við þessa lof-
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uðu endurskoðun býst jeg við, aS eigi
sje um annað aS gera en að taka viðhaid
allra flutningabrauta á ríkissjóð.
Guðmundur Ólafsson: Jeg skal taka
það fram, að jeg kann eigi vel við frv.
eins og það er. Þykir mjer það næsta undarlegt af vegamálastjóra að leggja til, að
taka aSeins tvær flutningabrautir á ríkissjóð. Ef nauðsynlegt er að taka nokkrar
þeirra upp nú, þá vildi jeg spyrja, af
hverju þær eru eigi allar teknar upp.
Hjer er aðallega verið aS tala um þau
hjeruð, sem fengið hafa fyrst brautir, sem
ríkissjóður hefir nú hjálpað til að endurleggja, og kvartað hafa undan viðhaldinu
á þeim. Nú á að láta líta svo út, að þau
hjeruð sjeu sjerstaklega hart leikin, sem
fyrst fengu flutningabrautir. En það er
alls eigi minst á þau hjerub, sem nú fyrst
eru að fá flutningabrautir. ÞaS hefir komið fram brtt. frá háttv. 2. þm. S.-M.
(SHK), og geri jeg ráö fyrir, að ef hún
verður samþykt, þá verði von á fleirum.
Jeg get ekki sjeð neinn mun á því, hvort
viðhaldið á brautunum verður tekið upp
einu árinu fyr eða seinna. Vænti jeg þess,
fyrst háttv. Alþingi tekur upp þessa
stefnu í vegamálunum nú, þá taki ríkissjóður að sjer viðhald annara brauta jafnóðum og þær eru fullgerðar, eftir tillögum vegamálastjóra, og því mun jeg ekki
amast við frumvarpinu eins og það er.
Sigurður Hjörleifsson Kvaran: Jeg er
hæstv. stjórn þakklátur fyrir þau fögru
loforð, sem hún hefir gefið um þaö að
taka ósk sýslubúa til greina við væntanlegar breytingar á lögunum fyrir næsta
þing. Jeg á að vísu bágt með að skilja
það, að till. mín geti orSið til þess, að
málið verSi eigi afgreitt á þessu þingi. Jeg
býst eigi viS, aS það fari öðruvísi en svo,

aS ef till. mín verður samþykt, þá fer frv.
aftur til háttv. Nd. Að vísu er nokkur
hætta á því, að halinn lengist, en það ætti
eigi að þurfa að verða frv. að fjörlesti.
Jeg skal þó, í trausti til yfirlýsingar hæstv.
atvrh. (Kl-J j, taka till. mína aftur, í
þeirri von, aS efndirnar verði eftir yfirlýsingunni. (HSt: Jeg tek till. upp aftur).

Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson): Jeg
hefi eigi miklu við aS bæta það, sem jeg
sagði í framsögunni. En mjer fanst kenna
nokkurs misskilnings hjá hv. 2. þm. S.-M.
(SHK) um þaö, að það hafi svo sjerstaklega veriS ljett undir meS Arnessýsluvegunurn 1911. Það var meira í orði en á
borði, því að 1911 var aðeins bætt við 10
km. Vegalögin frá 1907 hafa hingað til
þótt sem helgur dómur, er eigi mætti
liræra við, og hafa þau því verið sá Akkillesarhæll, sem allar breytingar hvað viðhald flutningabrauta snertir hafa strandað á. Sýslufjelögin hafa eigi ráð á því að
afla sjer nýtísku vjela til vegagerðar, og
geta því eigi annast viShaldiS sem skyldi.
Nefndin leggur áherslu á það, að endurskoðun laganna fari sem fyrst fram og
að þá yrði viðhaldið á öllum flutningabrautunum sett inn í þau í einu lagi.
Nú er annað frv. á ferSinni hjer í þinginu, um þjóðvegi, sem kemur til greina
í þessu sambandi.
Háttv. 2. þm. Húnv. (GÓ) gat þess, aS
þær brautir yrðu síðastar hvað viðhald
snertir, sem síðast yrSu fullgerSar. Það er
nú svo, að enn er eigi búið að afhenda
mörgum sýslufjelögum flutningabrautirnar, og því hefir viðhald þeirra eigi lent á
viðkomandi sýslufjelögum. Jeg mun því
greiða atkvæði með frv., þrátt fyrir eftirkaupin við næsta þing og stjóm, ef brtt.
háttv. 2. þm. S.-M. kemst eigi inn í frv.
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Atvinmunálaráðherra (KIJ): Eins og
jeg tók fram áöan, þá er það alveg nauðsynlegt að breyta vegalögunum. Og jeg
skal lijer með gefa þá yfirlýsingu, að ef
jeg verö í stjórninni fram til næsta þings.
þá skal jeg sjá um, aö slík brevting komi
fram. Jeg álít, að eigi geti hjá því farið,
að ríkissjóðurinn taki að sjer viðhald é
Holtaveginum, og hvað snertir flutningabrautina frá Reyðarfirði til Egilsstaða. þá
mun jeg mæla með því, að ríkissjóöur taki
að sjer viðhald hennar innan þeirra takmarka, sem till. fer fram á. Jeg veit að
vísu eigi, hvernig vegamálastjóri mun taka
í þetta mál, en þó að hann yrði tregur
til þess, þá skilst mjer, að stjórnin hljóti
að taka kröfu Múlsýslinga til greina. Jeg
get því heitið háttv. flm. (SHK) því, að
stjórnin muni mæla með því, að þetta
verði gert við væntanlega breytingu
á lögunum. Vænti jeg, að háttv. 2. þm.
S.-M. (SHK) taki þessa yfirlýsingu mína
gilda, og taki þar með till. sína aftur.
Ut af ummælum háttv. 4. landsk. þm.
(JM) um brautina austur skal jeg taka
fram, að nákunnugur maður þar eystra
skaut því aö mjer í þessu, að einungis 4
hreppar af 16 í Árnessýslu hefðu not af
akbrautinni austur.
Forsætisráðherra (SE): Þegar jeg var
sýslumaður í Mýrasýslu stundi sýslan
undir vegaviðhaldinu. Viðhaldið var svo
mikiö, aö það fór svo að segja alt fje sýslunnar í það. Jeg sá það þá, að það var
óhjákvæmilegt, að ríkissjóður tæki kostnaöinn á lierðar sjer. Hvað snertir hinn
liðinn, þá þarf jeg eigi að tala um hann.
Jeg mundi liafa greitt atkvæði með till.
háttv. 2. þm. S-M., ef jeg hefði eigi hevrt
hæstv. atvrli. (KIJ) segja það, að meö
lienni væri frv. stefnt í voöa. En þar sem
hæstv. atvrh. hefir gefið þá yfirlýsingu, að

krafan skuli tekin til greina á næsta ári,
þá virðist mjer, að hv. 2. þm. S.-M. megi
vel við una. ■
Jónas Jónsson: Jeg mundi eigi hafa
tekið til máls. ef málið hefði eigi verið
flækt með því að taka till. háttv. 2. þm.
S.-M. upp aftur. Jeg er samdóma vegamálastjóra um það, að nauðsynlegt sje,
að landssjóður taki að sjer viðhald veganna. Það er enginn vafi á því, að öll
sanngirni mælir með því, að brautinni
frá Reykjavík til Þjórsár verði haldið
við á landssjóðs kostnað. Um braut þessa
fara um 200—250 bifreiðar á sumri, og
stundum um vetur, og er hún því sú
braut, sem eiuna erfiðast væri að láta
livíla á hjeraðsmönnum einum. Það má
fullyrða, að ef Suðurlandsbrautin hvíldi
eigi svo þungt á hjeraðsbúum, þá mundu
eigi hafa verið umr. um þetta hjer í dag.
Hinar brautirnar, sem nefndar hafa verið í þessu sambandi, halda hver annari
í skák. En þó held jeg, að mest sanngirni mæli með því, að landið taki að
sjer viðhald Fagradalsvegarins. Jeg á
því erfitt með að greiða atkvæði á móti
till. hv. 2. þm. S.-M. En þar sem útlit er
fyrir, að þá komi fleiri brautir á eftir
og að frv. da-gi við það uppi í hv. Nd.
og verði orsök til nýrrar deilu á næsta
þingi. þá held jeg, aö þeir, sem eru
hlyntir Fagradalsveginum, geri málinu
ógagn með því að greiða atkvæði með
till. nú.
Sigurður Jónsson: Mjer þykir eigi víst,
að eitt verði látið ganga yfir allar flutningabrautir á landinu í þessu efni og
að 2 flutningabrautir verði látnar ganga
fyrir, sem sje Fagradalsbrautin og Borgarnesbrautin. Þó að langt sje í land
enn, að sú hugsun verði framkvæmd að
leggja bílfæran veg milli Akureyrar og
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Reykjavíkur, þá bætist þó þar við þörfina á sínum tíma. Jeg álít, að Fagradalsbrautin og Hellisheiðarvegurinn sjeu
nokkuð hliðstæð í þessu efni. Jeg tek
undir með háttv. 5. landsk. þm. (JJ), að
mjer er erfitt að greiða atkvæði á móti
till., sem hv. þm. Snæf. (HSt) hefir tekið
upp aftur; en jeg treysti loforði því,
er hæstv. stjóm hefir gefið um þetta
mál, og mun því greiða atkvæði á móti
till. að svo komnu máli.
Jóhannes Jóhannesson: Mjer er ekki
ljóst, hvað hv. þm. Snæf. (HSt) gengur
til að taka upp till. þá, sem hv. flm.
(SHK) hefir tekið aftur. Jeg mun, úr
því sem komið er, greiða atkvæði á móti
till., í trausti til loforðs stjórnarinnar.
Þykir mjer og gott, að tveir hv. landsk.
þm., sem sæti munu eiga á næsta þingi,
hafa tjáð sig málinu fylgjandi, þótt
þeir nú greiði atkvæði á móti þessari
brtt.

ATKVGR.
Brtt. 536 tekin aftur, en tekin upp af
þm. Snæf. (HSt) og feld með 9:1
atkv.
Frvgr. samþ. með 10:1 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 56. fundi í Ed., laugardaginn 5. maí,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 376).
Of skamt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Frsm. (Guðmundur
hefi litlu við að bæta
síðast um þetta mál,
sjerstaka áherslu á

Guðfinnsson): Jeg
það, sem jeg sagði
en jeg vil leggja
endurskoðunina á

vegalögunum í heild, eins og nefndin
óskaði eftir að yrði framkvæmt fyrir
næsta þing. Svo vona jeg, að frv. verði
samþykt eins og það liggur fyrir.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 9 :1 atkv. og afgr. sem

lögfráAlþingi.
(Sjá A. 568).

42. Fjáraukalög192Oog1921.
Á 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19. febr.,
var útbýtt frá Nd.:
Frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin
1920 og 1921 (stjfrv., A. 23).
Á 3. fundi í Nd., þriðjudaginn 20.
febr., var frv. tekið til 1. u m r.
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
— Afbrigði leyfð og samþ. með 23 shlj.
atkv.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Frv. það

til fjáraukalaga, sem hjer ræðir um,
byggist á landsreikningunum fyrir árin
1920 og 1921 og aths. endurskoðenda við
þá. Jeg sje því enga ástæðu til að fjölyrða neitt um það að sinni, en leyfi
mjer að leggja það til, að því verði, að
umr. lokinni, vísað til fjhn.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 24 shlj.
atkv., og til fjárhagsnefndar með 23
shlj. atkv.
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A 50. fundi í Nd., miðvikudaginn 25.
apríl, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 23,
n. 351, 352).
Frsm. (Jakob Möller): Það er gerð
nokkur grein fyrir áliti nefndarinnar á
þskj. 351, og hefi jeg ekki miklu við það
að bæta almenns efnis. Jeg vil þó vekja
athygli háttv. deildar á því, að'það virðist ekki heppilegt fyrirkomulag við endurskoðun landsreikninganna, að enginn
af hinum þremur yfirskoðendum. sem
bæði eiga að framkvæma kritiska og
tölulega endurskoðun þeirra, skuli eiga
sæti á Alþingi. Þvi að því leyti sem
hægt væri að koma við „kritiskri revision“, þá yrði það fyrir aðstoð þess endurskoðandans, sem sæti ætti á Alþingi,
því að ómögulegt er fyrir þingnefnd,
sem er önnum kafin, að framkvæma
slíka rannsókn; það yrði einungis málamyndaverk, því á reikningnum sjest einungis, hvað greitt hefir verið úr ríkissjóði, hvað áætlað hefir verið og hvað
ekki hefir verið áætlað. Þarf það því
meiri rannsóknar en hægt er að gera
af einni þingnefnd.
Hvað snertir fjáraukalögin fyrir 1920
og 1921, sem svo mjög hafa verið gerð
að umtalsefni, sökum þess, hve háar
aukafjárveitingar þar er farið fram á,
sem ekki eru minni en kr. 5382100,31.
þá hefir aðalniðurstaða nefndarinnar
orðið sú, að ekki væri ástæða til að gefa
þeirri stjórn, er þá fór með fjármálin,
sök á þessu, því að þessir tímar voru
óvenjulegir.
Á þinginu 1919 var t. d. búist við.
að alt verðlag mundi lækka að miklum
mun, af því að stríðið var þá nýlega úti,
og voru fjárlögin samin í því trausti.
En það fór í öfuga átt, því að þá fór
alt fyrir alvöru fyrst að hækka í verði,

og má best sjá það á dýrtíðaruppbótinni,
sem altaf fór stórhækkandi, þangað til
í fyrra. Hlutu því öll gjöld að fara langt
fram úr áætlun. Þetta er einungis sagt
um heildina, en á ekki við um einstakar
greiðslur. Um einstakar greiðslur má
vitanlega deila, hvort meira liefði mátt
halda í en gert hefir verið. Á það leggur
nefndin í heild sinni engan dóm, og um
það er erfitt að dæma svo löngu síðar.
Að öðru leyti hafa og allir hv. þm. í
raun og veru jafna aðstöðu til þess' að
vanda um slíkt.
Upphæðin í frv. er óneitanlega há, En
nefndin hefir komist að þeirri niðurstöðu. að hún sje þar hærri en hún
þurfti að vera í raun og veru; því að þar
er leitað aukafjái veitinga fvrir upphæðum,
er greiddar liafa verið í fullri heimild,
svo sem fvrir lögákveðnum greiðslum, sem
farið hafa fram úr áætlun. Er slíkt alveg
óþarft.
Líka er leitað aukafjárveitinga á
greiðslum, sem heimilaðar hafa verið árið áður; en það er ekki venja.
Jeg get nú búist við, að háttv. deildarmenn eigi erfitt með að átta sig á
brtt. nefndarinnar. En óþarft er þó að
eyða löngum tíma í að gera grein fyrir
þeim, þar sem í raun og veru eingöngu
er um formsatriði að ræða, Þar. sem
upphæðir frv. eru lækkaðar eða feldar
burt, er sú ástæða til, að nefndin hefir
talið lagaheimild til frekari greiðslu en
í frv. er gengið út frá. En þar sem við
er bætt, hefir vfirskoðunarmönnum sjest
yfir umframgreiðslu.
Ef hv. þdm. óska frekari upplýsinga
um einstakar till. nefndarinnar, skal jeg
að sjálfsögðu gera þá grein fyrir þeim,
sem jeg kann best. En í sjálfu sjer
mætti vitanlega alveg eins samþykkja
frv. óbreytt, úr því að ekki kemur til
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mála að vefengja heimild stjórnarinnar
til að inna greiðslurnar af hendi eða
koma fram ábyrgð á hendur henni út
af þeim.
Fjármálaráðherra (KIJ) ■ Jeg stend nú
upp sem fjrh. Jeg skal byrja á því að
taka undir með hv. frsm. (Ja'kM), að
það er mjög óheppilegt, að enginn endurskoðendanna skuli eiga sæti á Alþingi.
Væntanlega verður það ekki oftar. Jeg
skal taka fram, þó það sje hv. deildarmönnum kunnugt, að jeg hefi engan
þátt átt í samning þessa fjáraukalagafrv., því að ef svo hefði verið, hefði
það verið öðruvísi og svipað því; sem
hv. frsm. benti á. Alla þá tíð, er jeg var
landritari og bjó út fjáraukalagafrumvörpin, fylgdi jeg þeirri reglu að taka
ekki neinar fjárupphæðir upp í þau, ef
þær fóru ekki fram úr þvi, sem heimilað
var fyrir bæði árin. Það kom iðulega
fyrir, að meira fj'e var notað t. d. til
vegagerða fyrra árið en það síðara, en
jafnframt var þess gætt að fara ekki
fram úr áætlun í heildinni. Stæði upphæðin alveg heima, kom mjer ekki til hugar að sækja um nýja fjárveitingu, þótt
meira væri notað fyrra árið. Það var altaf töluverSur reipdráttur milli endurskoðenda og stjórnarinnar. Endurskoðendur
vildu leita aukafjárupphæðar til margs,
sem var hrein áætlunarupphæS, eða enda
lögboðin. Jeg get ekki neitað, aS mig furðaði dálítið á, að þeirri reglu skuli vera
fylgt í frv., að taka blint athugasemdir
endurskoðara til greina.
Þegar jeg las yfir brtt. nefndarinnar
og sá, hvaSa liðir höfðu veriS burt feldir,
þá var jeg háttv. frsm. fvllilega samdóma
um það, að óþarfi sje að leita sjerstakrar
aukafjárveitingar, þegar um lögákveSin
Alþt. 1923, B. (35. lðgrejafarþlng).

laun starfsmanna landsins er að ræða.
Sjerstaklega á þaS við um brtt. 17, við
4. gr. 29. e, d og e, um bólusetningarkostnað, því að það eru fullkomlega lögboðin útgjöld, og þaS þarf ekki sjerstakt
samþykki þingsins til umframgreiðslu í
því skyni. Hins vegar er stjórnin skyldug
að lögum aS kosta til í þessum efnum,
hvað sem það svo verður mikiS. Jeg hefi
tekið eftir því, að nefndin hefir felt burtu
liði, þar sem farið er fram á aukafjárveitingu fyrir eldiviS og ljós í skólum,
t. d. 45. brtt., og tel jeg það rjettmætt.
Aftur á móti minnist jeg ekki, að hv.
frsm. hafi minst á eina brtt., sem sje 56.
brtt. Mjer er það ekki fyllilega ljóst,
hvort sá liður ætti að falla. Svo hefi jeg
ekki frekar að athuga viS brtt. nefndarinnar, en vildi ráðleggja háttv. deild aS
samþvkkja þær.
Magnús Guðmundsson: Jeg stend ekki
upp til þess að ræða um brtt. þær, sem
hjer liggja fvrir. Það hefir háttv. frsm.
(JakM) gert.
Ástæðan til þess, að jeg hefi kvatt mjer
hljóðs, eru árásir þær, sem blaðiS „Tíminn“ hefir hafið gegn mjer og fjármálastjórn minni. Voná jeg, að enginn háttv.
deildarmaður lái mjer, þótt jeg vilji bera
hjer hönd fyrir höfuð mjer, því hjer er
hið rjetta varnarþing slíkra mála, ekki
síst þar sem ritstjóri þessa blaðs hefir
reynst svo göfuglyndur að neita mjer um
rúm í blaSinu fyrir svar við þessum árásum. Mun slíkt einsdæmi. Hvort þessi
drenglyndi ritstjóri hefir álitið, að svarið
mundi eyða árásunum og hann hafi viljað
búa einn aS blekkingunum, veit jeg ekki,
en vera má, að jeg geti komið vöm minni
til almennings, þótt lokuð sje þessi leið.
Blaðið heldur þvi fram, að jeg hafi
110
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gefiö þinginu villandi skýrslur um útgjöld
ríkissjóös 1920 og 1921, og þegar jeg rak
þetta ofan í blaðið og sýndi með tölum,
hversu fjarri öllum sanni þessi ásökun
var, bætir það aðeins við nýjum blekkingum og telur sig liafa sannað mál sitt rneð
því, aö tölur þær, sem jeg gaf upp í
skýrslum mínurn um útgjöldin, komi ekki
heim við tölur þær, sem landsreikningarnir sýna. Þetta kemur mjer síst á óvart,
því að jeg tók það fram í skýrslum mínum
til'þingsins 1921 og 1922, að svo niyndi
fara, enda ættu allir að geta sjeð, að þaö
er ómögulegt fyrir livaða ráðherra sem
er að segja í miðjum febrúar, en þá gaf
jeg skýrslurnar, hver útgjöld verða árið
næsta á undan með fullri vissu, þar sem
sú ófrávíkjanlega regla gildir, að halda
áfram útborgunum úr ríkissjóðnum tilheyrandi síöastliðnu ári til aprílloka næsta
ár á eftir. Allir sjá því, að það er gersamlega ómögulegt að segja í miöjum febrúar upp á eyri, hver útgjöld koma á
næstu 214 máuuði.
Mjer kemur ekki til hugar, að ritstjórinn hafi ekki vitað þetta, og er því í engum efa um, aö hjer er um vísvitandi blekkingu aö ræða, sem er útreiknuð eftir þeirri
Jesúítasiðfræði, að tilgangurinn helgimeðalið og altaf verði einhverjir til að trúa
ósannindunum. þótt vísvitandi sjeu þau
fram borin.
Um hluta ríkissjóðs af enska láninu er
þess að geta, að jeg ætlaðist ekki til, að
ríkissjóður tæki af því nema 114 miljón
kr., og nægði þaö til þess, að tekjur og
gjöld samkvæmt landsreikningunum 1920
■—’21 stæðust á. Bn fyrv. fjrh. (MagnJ)
hefir taliö rjett að taka 1 milj. kr. í
viðbót, sem hann hafði vitanlega heimild
til. Sýnir það væntanlega, aö hann hefir
talið þetta hentugra ríkissjóði. Jeg er ekki
enn þá sannfærður um, að þetta hafi ver-

ið rjett, en af því aö mjer er sagt, að
fyrv. fjrh. (MagnJ) hafi verið fjármálaaðstoöarmaður ,,Tímans“ og gefið lionum
þær leiðbeiningar, seni hann gat, um árásir á mig sem fyrirrennara sinn, vil jeg
benda á þetta og eins hitt, aö óvandari
veiður eftirleikurinn. Ur því að hann og
blaö þetta hafa talið rjett að ráðast þannig á mig, án þess að gefa mjer tækifæri
til svara á sama vettvangi, þá hefi jeg
heimild til að greiða í sömu mynt. Og lofa
skal jeg fyrv. fjrh. (MagnJ) því, aö verði
jeg ofanjarðar næsta ár, hvort sem jeg
verð þingmaður eöa ekki, þá skal jeg bera
saman tölur þær, sem liann gaf þinginu nú
í þingbyrjun og hinar, sem koma til að
standa í landsreikningnum fyrir árið 1922.
•Jeg veit fyrirfram, að þær koma ekki
lieim. Tölurnar í landsreikningnum hljóta
að verða hærri, og er þá fyrv. fjármálaráðherra (MagnJ) kominn í sama gapastokkinn, sem liann og blaðið hans ætluðu
að setja mig í.
Blaðið segir, að jeg hafi ekki þoraö að
láta þingiö vita um hið raunverulega fjárhagsástand ríkisins og að jeg hafi falið
það fvrir því í fyrra, og þess vegna ekki lagt
fyrir þaö f járaukalagafrv. fyrir árið 1922.
Þetta hefir verið símað út um alt land
og tölublaðinu, sem hafði þennan prestslega sannleika ritstjórans að gevma, hefir
verið stráð út vfir landiö. En allir háttv.
þingdeildarmenn vita vel, að þetta er uppspuni frá rótum, enda hefi jeg sannfrjett,
að á flokksfundi í Framsóknarflokknum
hafi því verið hreyft, að árásir þessar
væru rangar og myndu spilla fvrir flokknum, ef hiö sanna kæmi í ljós. í raun og
veru þarf jeg ekki aðra vörn en þessa,
að samflokksmenn blaðsins löðrunga þaö
og afneita því. En benda vil jeg þó á það,
aö það hljóta að vera vísvitandi ósannindi, er blaðiö segir, að jeg hafi viljað
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blekkja þingið, þar sem vitanlegt er: afí
landsreikningurinn fyrir árið 1920 lá fyrir þinginu í fvrra, að jeg gaf samskonar
skýrslu fyrir 1921 og nú í þingbyrjun var
gefin fvrir árið 1922, og að fjáraukalög
fyrir árið 1922 eru alt annað en fjáraukalög fyrir árin 1920 og 1921, og get jeg
ekki talið það annað en vísvitandi blekkingu, að blanda þessu saman, enda vita
flestir, að það er ómögulegt í miðjum febrúar 1922 að leggja fyrir þingið fjáraukalög um greiðslur tilheyrandi árinu
1921, þar sem greiðslur þessa síðastnefnda
árs standa yfir til aprílloka 1922.
,,Tíminn“ segir sjálfur, að dómur lians
um fjármálastjórnina 1920—’21 sje þungur, og það hefir hann líka ætlað að láta
hann verða, en skyldi ritstjórinn hafa athugað það, að dómur hans mun enn
þyngri, er hann stendur frammi fyrir alþjóð manna, sannur að sök fyrir að fara
með vísvitandi ósannindi og blekkingar,
til þess að reyna að svívirða og ófrægja
pólitískan andstæðing.
Jeg vík þá í fáum orðum að hinum einstöku liðum, sem blaðið hefir gert að umtalsefni. Er því meiri ástæöa til þess fvrir
mig, þar eð nefndin hafði ekki tíma til
að athuga hvern einstakan lið, eins og hv.
frsm. (JakM) tók fram. enda er það verk
yfirskoðunarmanna, en ekki þingnefnda.
Jeg verð að vera stuttorður um hvern lið.
því þeir eru margir, og tek jeg þá í sömu
röð og blaðið:
1. Blaðið spvr, með hvaða heimild
risnufjeð hafi verið hækkað hjá forsætisráðherra. Því er fljótsvarað: Með
lieimild í lögum nr. 37, 28. nóv. 1919.
Hefði ritstjórinn ekki átt að spyrja að
þessu, þar sem „positivt“ lagaboð liggur fyrir, en spumingin sýnir einkar

vel, hversu ritstjóranum er ant um að
forðast blekkingar.
2. Umframgreiðslan til aðstoðar- og
skrifstofukostnaðar stjórnarráðsins. Fjhn.
leggur nú til. að liður þessi falli niður í
frv. því, sem lijer um ræðir, og ætti því
ekki að vera ástæða til að fjölyrða um
þ$ð. Greiðslan stafar vitanlega af launalögunum, er bein afleiðing af dýrtíðaruppbótinni, og mun enginn álíta, að jeg
nje aðrir, sem með ráðherraembætti fara,
geti neitað að hlýða lögum landsins En
fyrst ritstjórinn vill rifja upp hin gömlu
skrif sín um fjármáladeildarstarfsmennina, væri ekki úr vegi, að jeg minti hann
á, að stjórnin hans, sem nú situr að völdum, hefir ekki fækkað starfsmönnum í
stjórnarráðinu, jafnvel þó skrifstofustjórinn í fjármálaráðunevtinu sje orðinn fullfrískur nú, en hann var veikur og alveg
frá verki mest af árunum 1920 og 1921.
Hann er mjög duglegur maður, og má því
nærri geta, hvílíkur missir var að honum
bæði þessi ár. Má í raun og veru segja, að
fvrv. fjrh. (MagnJ) hafi haft einummanni
fleira en jeg hafði.
3. Þá er stjórnarráðshúsið. Jeg viðurkenni, að viðgerðin á því varð dýr, en
hiisið er ákaflega gamalt og óhjákvæmilegt var að gera við það á þessum árum.
„Kvisturinn frægi“, sem blaðið nefnir
svo, er mjer óviðkomandi. Hann var settur árið 1917, þegar jeg var norður í
Skagafirði, m. a. fvrir tilstilli þáverandi
atvinnumálaráðherra Framsóknarflokksins,
Sigurðar Jónssonar.
4. Það er rjett, að umframgreiðslur til
hagstofunnar voru miklar. En hver getur
láð það, þegar tillit er tekið til, hversu
alt starf hefir þar aukist, m. a. vegna
manntalsins 1920. Annars fer þar lang-
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mest í pappír og prentun, og er öllum
kunnugt, hversu alt slíkt margfaldaðist í
verði.
5. Um hina erlendu sendimenn er það
að segja, að þeir hafa allir verið sendir
að tilhlutun þingsins, og þar hefir ekkert
farið fram úr áætlun nema skrifstofukostnaðurinn í Kaupmannahöfn, og er það
að vonum, þar sem vinnulaun og húsaleiga hækkuðu þar eins og hjer. — Hvað
mundi hafa verið sagt, ef laun sendiherrans þar hefðu verið hækkuð um 12000 kr.
á ári upp á væntanlega aukafjárveitingu,
eins og nfiverandi stjórn hefir gert á síðastliðnu ári? En þetta nefnir blaðið ekki,
og sýnir það sanngirni þess og hversu
gjarnt því er að gera mönnum jafnhátt
undir höfði. Jeg er ekki að álasa stjórninni fyrir þetta, en get þess til samanburðar.
6. Um ritgerðina um skrifstofukostnað
lögreglustjórans og bæjarfógetans í Reykjavík er það fyrst að segja, að þingið 1919
ákvað, að allir starfsmenn þeirra skyldu
hafa uppbót samkvæmt launalögunum, auk
þess sem sjálf launin voru hækkuð, en
við þetta jókst kostnaður við mannahald
í þessum skrifstofum um meira en helming. Húsaleiga lögreglustjóra var ákveðin
eftir dómkvaddra, óvilhallra manna mati,
og var ekki völ á öðru húsnæði Ritstjórinn er svo vingjamlegur að álíta, að tollvörðunum hjer í bænum hafi verið greiddar alt að 10000 kr. hverjum á ári, en gætir
þess auðvitað ekki, að tollverðirnir eru 5, í
stað þriggja, sem hann telur. Heimildin
fyrir stofnun þessarar tollgæslu er í lögum nr. 26, 26. okt. 1917, en um þörfina
vita allir, og síst mun ríkissjóður hafa
tapað á þessum ráðstöfunum, heldur hefir
hann haft drjúgar tekjur einmitt vegna
hinnar auknu tollgæslu hjer í bænum.

7. Blaðið undrast mjög, hversu prentunarkostnaður Stjómartíðindanna fari
fram úr áætlun. Jeg minnist þess, að blað
þetta hækkaði á sjer verðið um helming
og gat þess um leið, að hækkun sú samsvaraði ekki nándarnærri þeiiTÍ hækkun,
sem orðið hefði á öllum prentunarkostuaði. Þessu hefir blaðið nú gleymt og telur
hækkunina á útgáfukostnaði Stjórnartíðindanna skriffinsku stjórnarinnar að
kenna. Yeit blaðið ekki, að það er lögskipað, bæði að gefa út Stjórnartíðindin og
eins livað þar á að birtast að mestu leyti?
8. Það er að vonum, að blaðið gleymir
ekki umframgreiðslunni til Vífilsstaðahælisins. En hinu furðar mig á, að blaðið
skuli ekki geta þess, að ca. 200000 kr. voru
greiddar til Klepps umfram áætlun. Nú
vita allir, að ráðsmaðurinn á Kleppi er
einhver allra sparsamasti, hagsýnasti og
hyggnasti ráðsmaður í þjónustu landsins,
og þó gat hann ekki annað en notað ca.
200000 kr. umfrarn fjárveitingu fjárlaganna 1920—1921. Er þetta ágætt dæmi
þess, hversu afarfjarri lagi allar áætlanir
fjárlaganna fyrir þessi ár reyndust, og
er því síst að undra, þótt fjáraukalögin
sjeu há. Þegar fjárlögin fyrir þessi ár,
1920—'21, voru samin, var stríðinu lokið
og bjuggust allir við verðlækkun. Voru
því áætlanir miðaðar við næstu fjárlög á
undan. En í stað lækkunar hækkaði alt
svo gífurlega, sem raun varð á. Mega því
allir sjá, að eigi var að undra, þótt áætlanir fjárlaganna reyndust fjarri sanni.
Til samanburðar má geta þess, að í fjárlögunum fyrir árið 1922 var áætlað jafnmikið til spítala eins og gert hafði verið
árið 1919 í fjárlögum beggja áranna 1920
— ’21 til samans.
9. Þá eru laun aðalpóstmeistara. Það
er rjett, að þau voru 13500 kr. hvort árið,
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og er ástæðan sú, að þessi embættismaSur
hafði samning frá byrjun sinnar embættistíðar, sem ákvað honum víst „promille“gjald af póstávísunum, og varð þessum
samningi vitanlega eigi riftað. Þess vegna
samdi þáverandi atvrh., Pjetur sál. Jónsson, við aðalpóstmeistara um að fast
ákveða gjald þetta 4000 kr. árlega, og var
það minna en tekjur hans af þessu gjaldi
voru áður.
Þá telur blaðið laun póstmeistarans á
Akureyri yfir 11600 kr. árið 1921. Ástæðan er sú, að aðstoðarkostnaður hans e;
talinn með, og til þess að vera ekki ósanngjarn í garð ritstjórans, gat hann haft
hjer afsökun vegna orðalags landsreikningsins fyrir árið 1921, en ekki er hægt
að saka mig um það, því það er eftirmaður minn, fyrv. fjrh. (MagnJ), sem hefir
gert þann reikning. Ef hjer er eitthvað
aðfinsluvert, þá er best fyrir blaðið að
beina broddunum að sinni eigin stjórn.
10. Þá er löng romsa um vegamál, og
telur ritstjórinn óforsvaranlegt að láta þau
fara fram úr áætlun. Annars er sá ljóður á ráði hans þar, að hann tekur ekkert
tillit til, þótt fjárveitingar sjeu færðar
milli ára, eins og altaf hefir verið talið
heimilt. Og fvrir þessa sök telur hann
meiri umframgreiðslur en hafa veriö í
raun og veru.
T. d. telur hann 30—40 þús. kr. umframgreiðslu til NorSurárdalsvegarins. Þar
athugar hann ekki, að fjárveiting beggja
áranna er notuð fyrra árið. Var það gert
til þess að fá veginn áfram upp úr hrauninu, enda hefði hann annars verið ónothæfur með öllu. Annars er enginn leikur
að láta fje til vegagerða og viðhalds vega
standast áætlun, þegar t. d. vinnulaun
þre- og fjórfaldast, því eigi mun það hafa
verið tilætlunin, aö láta vegamálin dragn-

ast upp. Þykist jeg þess viss, að ekki
hefði það þótt betri búhnykkur. En annars má benda á það, að til viðhalds vega
má alls ekki klípa svo fje við neglur sjer,
að vegirnir fái ekki sæmilegt viðhald, því
að þá verður viðgerðin síðar miklu dýrari. Vinnulaun hækkuðu stórkostlega á þessum árum og alt, er til vegalagninga þurfti.
ÁhaldaliSurinn hefir farið mjög mikið
fram úr áætlun, vegna kaupa á vjelavögnum til þess að flytja ofaníburð í vegi, og
hefir það áreiðanlega borgað sig vel, því
að hestaleiga var afskaplega há. Til að
sýna rangsleitnina í þessum skrifum, vil
jeg benda á, að 4921 var felt niður að
gera þessa vegi, sem fjárveiting var þó
fyrir: Hróarstunguveg, Vallaveg, Krossárdalsveg, Oxnadalsveg og Kjalamesveg. Um
Norðurárdalsveginn er fyrst og fremst
skýrt rangt frá um umframgreiðslumar á
fjárhagstímabilinu, og í öðru lagi mátti
til að koma veginum upp úr hrauninu, og
við það var fjárveitingin miðuð í byrjun,
því að ella var hinn nýi vegur að engum
notum. Og hver, sem þann veg fer, sjer,
að hann er ekki fullgerður, og það var
eingöngu gert af sparnaðarástæðum. Hefði
vegurinn endað í miðju hrauninu, var
hann ónýtur fvrir ferðamenn.
Annars segir blaðið. að gætt sje sparsemi að því er snertir 13. gr. fjárlaganna,
og á það víst að vera plástur, til þess að
draga úr árásum þessa sprengvirðulega
blaðs á Pjetur sál. Jónsson, en heilindin í
þessu sjást best, þegar það er athugað, að
umframgreiðslurnar í þessari grein einni
nema. samkvæmt frv. stjómarinnar, hjer
um bil jafnmiklu og í öllum hinum greinum fjárlaganna til samans, enda ekkert
undarlegt við það, þar sem þar em talin
gjöld öll til póstmála, vega, strandferða.
síma og vita.
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Kvennaskólinn í Reykjavík gat ekki
starfað nema að fá aukna fjárveitingu, en
ófært þótti aö leggja hann niöur.
Styrkurinn til Jóh. L. L. Jóhannssonar
var hækkaður eftir ákvörðun þingsins,
vegna þess, að styrkurinn til Jakobs Smára.
sonar hans, til að vinna að hinni íslensku
orðabók, fjell niður.
Þá fjargviðraðist blaðið yfir hinum
óvissu útgjöldum, og telur undarlegt, að
þau fara mjög fram úr áætlun. Til þessa
var áætlað 20 þús. kr. á ári, árin 1920
og 1921, en til þess að sýna, að umframgreiSsla á þessum liSum er óhjákvæmileg,
nefni jeg nokkra liði, sem telja má lögákveSna, eða sama sem, og er það alt tekið
eftir landsreikningnum:
1. Fjárkláðakostnaður ........ kr. 21180,41
2. EyðublöS, bókband o. fl. — 25772,49
3. Fyrir eignarnám (þessi
upphæð er endurgreidd) — 15000,00
4. Vextir og afborgun af
Landsbankahúsinu ........ — 7187,37
5. Vextir af lánum hjá útflutningsnefnd ................ — 31200,00
6. Stimpilgjald á ríldssjóðsláni 1919 .......................... — 45000,00
7. Greiðslur samkv. reikningsúrskurðum .................. —■ 4093,85
8. Endurgreiddur tollur samkvæmt tolllögum .............. — 16841,98
9. Kaup á síld handa bændum til fóðurbætis .......... — 95261,00
Samtals kr. 261537.10
Þetta er alt á árinu 1920, og ætti liver
maSur aS sjá, að ekki er gott að láta 20
þús. krónur nægja til þessara greiðslna
allra. Svipað er aS segja um árið 1921.
Tíðrætt er blaðinu um ,.legátana“. sem
það kallar, en allir hafa þeir veriS sendir
eftir ráðstöfun þingsins, svo jeg get ekki
orðið um slíkt sakaður. Meinilla er blað-

skæklinum við, að íslenski fáninn skuli
vera dreginn við hún á bústöSum sendimanna þeirra, sem fara meS umboð okkar erlendis. Jeg sleppi því alveg að fást
um, aS ritstjórinn vill ekki láta fóðra
stjórnarráðshesta, og við reiStýgi og klifsöðla má stjórnin alls ekki láta gera (!!).
Vísvitandi ósannindi fer blaðið með, er
það segir, að fálkaorðan hafi verið stofnsett ofan í vilja Alþingis. í fyrra var
blaðið altaf að klifa á krossum þessum, en
síðan þess stjórn settist á laggirnar hefir
það ekki nefnt þá, þó krossum hafi rignt
eins og sbæðadrífu. Er það skiljanlegt, að
blessuðum ritstjóranum komi það betur
að þegja um þetta nú sem múlbundinn
rakki, því að tengdafaðir hans, hæstv. atvrli. (KIJ), mun nú vera mestur krossberi
þessa lands. (Atvrh. KIJ: Ekki satt).
Ilver þá? (Atvrh. KIJ'. Fyrverandi forsætisráðherra (JM)). Hæstv. atvrh. (KlJ) verður þó áreiðanlega næstur. (Atvrh.
KU: Já, það vona jeg).
Aðdróttun blaðsins um byssukaup út af
rússneska drengs málinu tel jeg naumast
svaraverða, því að flestir munu vita, að
ríkissjóður keypti enga byssu. Að öðru
leyti tel jeg ekki ástæðu til að fara út í
það mál. nema sjerstakt tilefni sje'gefið
til þess, en þá skal ekki standa á mjer
um svör. Að blaðið níðir r.iig og meðstjórnendur mína út af því máli, kemur
mjer vitanlega ekki á óvart, en vart mun
núvcrandi stjórn fá Leti’i dóm lijá almenningi fyrir það mál en hin fyrverandi.
TollacndurgreiSslan. sem blaöið gerir aö
umtalsefni, hefir farið fram samkvæmt
skýlausum fyrirmælum tolllaga og vörutollslaga. Skilagreinir fyrir þessu hafa yfirskoðunarmenn landsreikninganna haft
með liöndum og ekkert fundið að athuga.
Blaðið lætur það líta svo út, að mörg
hundruS þúsund króna tekjuhalli hafi orð-
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iö af símanum hjer í Revkjavík, en þetta
er annaöhvort blekking eða vanþekking,
því að allár tekjur af síma þessum eru
taldar tekjumegin, eins og af öðrum símum, en kostnaðurinn gjaldamegin. Það er
þessi einkennilega Laufásrjettsýni, sem
þykir það sanngjarnt, að líta aðeins á
aðra hliðina.
Lengra en þetta er blaðið ekki komið
enn í athugunum sínum, en von mhn á
framhaldi, og skal jeg þá við tækifæri taka
þaö til bænar. En út af tveimur fvrirspurnum, sem blaöið hefir beint til mín,
skal jeg taka þaö fram, að jeg hefi ekki
fundið ástæðu til að svara þeim í blaðinu, fyrst ritstjórinn neitar mjer um rúm
þar til andsvara, en hjer get jeg tekið það
fram, að tekjuskattsmál það, er hann spvr
um, var á sínum tíma borið undir fjárveitinganefnd þessarar liáttv. deildar, og
samþykti hún allar mínar gerðir í því, og
er því best fvrir ritstjórann að spvrja
sína eigin stjórn, hvað málinu líöi. Hann
segir reyndar, að máliö muni aldrei hafa
verið boriö undir þingið, en þetta er hans
venjulega meðferð á sannleikanum. Hitt
atriðið, sem hann spyr um, er um það,
hvers vegna jeg hafi tekið að mjer að
verja ýmsa menn hjer í tekjuskattsmálum,
og telur það óhæfilegt af mjer, sem höfundi tekjuskattslaganna. En þessu get jeg
mjög vel svarað, og svariö er á þá leið, aö
einmitt vegna þess, að jeg er liöfundur
tekjuskattslaganna, er mjer ant um, að
þeim sje rjett beitt, en svo var ekki í
sumum atriöum, og snerta þau fvrverandi
fjármálaráðherra dálítið óþægilega, því að
hann hefir orðið þessa valdandi með
drætti sínum á útgáfu tilsk. 1. apríl í
fyrra, og með þessu liefir hann bakað ríkissjóðnum tap. sem enn er ósjeð. hversu
mikið verður.

Meira held jeg, að jeg þurfi ekki að taka
fram að sinni út af ummælum oftnefndrar
patentblekkingarverksmiðju
hæstv.
stjórnar.
Jeg vil þó aöeins bæta því við, til að
sýna heilindi ritstjórans, að í fyrra, um
það bil, sem stjórnarskiftin urðu, fjekk
jeg boð frá ritstjóranum með þingmönnum, sem sitja hjer í þessiun sal, að ef jeg
vildi vera fjármálaráðherra áfram, skyldi
„Tíminn“ styðja mig eindregið, en þegar
jeg kærði mig ekki um að hafa það starf
lengur á hendi, sneri hann strax við blaðinu og hefir altaf síðan haft mig milli
tannanna. Þessi aðferö minnir á það, sem
sagt er um einstaka menn — en þeir eru
sjálfsagt örfáir, — er biðja sjer kvenna og
fá hryggbrot, en gera síðan alt til að níða
þessa konu, er þeir vildu fá; en þá sjaldan þetta kemur fvrir, er það talinn sjerstakur ódrengskapur.
Það hefir komið í minn hlut að standa
fyrir fjármálum þessa lands þau árin, sem
erfiöust hafa verið um langa hríð. Ef jeg
hefi gert það illa, sem jeg ekki skal um
dæma, er það næsta undarlegt, að harðsnúnasti andstæöingurinn vildi hafa mig
áfram í þeirri stöðu, og jeg fæ ekki betur
sjeð en að með þessu hafi þessi andstæðingur minn viðurkent, að undangengnar árásir lians allar sjeu að alls engu hafandi — vægast talað út í bláinn og geröar
af hvötum, sem auösæjar eru, en jeg hiröi
ekki að nefna.
Þorstejnn Jónsson: Hjer hefir nú við
umræðu þessa máls verið haldin löng
ræða af háttv. 1. þm. Skagf. (MG). sem
aö mestu ley~ti hefði átt heima í blaði því,
er styður hann, lieldur en lijer á Alþingi.
því að hún var svar við greinum, sem
komið hafa út í Tímanum. Mjer finst nú
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sú aðferð æriö hæpin, ef menn tækju upp
þann sið að eyða tíma þingsins í að svara
blaðagreinum.
Það er fjarri mjer, að jeg ætli að fara
að svara nokkru af því, sem hann var að
deila á ritstjóra Tímans, því að bæði mun
ritstjórinn geta svarað fyrir sig sjálfur,
og í ööru lagi myndi þingið verða óendanlegt, ef þingmenn ætluðu að taka allar
ádeilugreinar blaðanna til rækilegrar rökræðingar. En það var aðeins eitt í ræðu liv.
þm. (MG), sem jeg vildi svara, en það
var þar, sem hann kom að Pramsóknarflokknum í þessari deilu hans og Tímans.
Ilann sagði, að flokkurinn hefði á einhverjum flokksfundi í vetur deilt á b'laðið
fyrir þessi skrif þess. En jeg veit nú sannast að segja ekki, hvernig háttv. þm. (MG) veit það, sem gerst hefir á fundum
flokksins í vetur, því aö hann hefir aldrei
komið á fund hjá honum. En aftur á móti
ætti mjer að vera allkunnugt um fundi
flokksins, því að jeg hefi verið skrifari
hans. Get jeg því, að þessu gefna tilefni,
upplýst það, að flokkurinn hefir aldrei
haft þessa deilu þingmannsins og Tímans
á dagskrá, og ekkert stendur um það í
gerðabók flokksins, að á hana hafi verið
minst. Og mjer er heldur ekki kunnugt
um, að það hafi nokkru sinni veriö gert;
hefi jeg þó verið á flestum fundum flokksins. Annars finst mjer vart viöeigandi aö
vera að eyða tíma þingsins til þess að
svara blaðagreinum. Þeim á vitanlega að
svara á hinum rjetta vettvangi, sem er í
blöðunum.
Magnús Guðmundsson: Jeg skil vel,
að háttv. 1. þm. N.-M. (ÞorstJ) vill helst,
að þessum greinum Tímans sje ekki svarað. (ÞorstJ'. Jú, í blöðum). Mjer hefir
verið neitaö um rúm í Tímanum til andsvara þessum greinum hans. En jeg hefi

ekkert blað, sem sjerstaklega styður mig.
Hvar ætti jeg þá að svara þeim í blööum?
En hins vegar sje jeg ekki annaö en þaö
sje rjett að ræða þau mál hjer á Alþingi,
sem koma dagskránni við, og jeg veit
ekki betur en nú sjeu til umræðu fjáraukalögin fyrir 1920 og 1921, og þetta mál
kemur þeim beinlínis við. Vil jeg ráða
þessum háttv. þm. að vera ekki að sletta
sjer fram í störf hæstv. forseta. Hann
mun segja til, þegar farið er út fyrir
efnið. En annars skil jeg vel þessa framkomu háttv. 1. þm. N.-M. (ÞorstJ), því
hann telur blaö sitt hafa einkarjett til að
flytja rangar frjettir út um land.
Háttv. þm. neitaði því, að árásir Tímans á mig heföu verið á dagskrá í Pramsóknarflokknum eöa neitt um þaö bókað.
Þessu hefi jeg alís ekki haldið fram. Jeg
hefi aðeins sagt, að um þetta hafi verið
rætt á flokksfundi, og það get jeg sannað.
að er rjett. Hins vegar varðar háttv. þm.
rkkert nm, hvernig jeg veit þetta. Og aðrir Framsóknarmenn, sem hjer sitja, vita,
að jeg fer með rjett mál. Það er mjer nóg.
Fm orð hv. þm. (ÞorstJ) hirði jeg ekki
hiö allra niinsta.
Þorsteinn Jónsson: Jeg vil aðeins taka
það fram, aö þaö er föst venja hjá Framsóknarflokknuin að bóka öll þau mál, sem
til umræðu eru.
ATKVGR.
1. gr. samþ. ineð 20 shlj. atkv.
Brtt. 352,1—3 samþ. með 23 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 20 shlj.
atkv.
Brtt. 352,4—11 samþ. með 22 shlj. atkv.
3 gr.. svo breytt, samþ. með 21 shlj.
atkv.
Brtt. 352,12—18 samþ. með 23 shlj. atkv.
4. gr.. svo brevtt, samþ. með 22 slilj.
atkv.
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Brtt. 352,19—41 samþ. með 23 slilj.
5. gr., svo brevtt, samþ.
eð 22
atkv.
Bitt. 352,42—55 samþ. með ! shlj.
eð 24
6. gr., svo breytt, samþ.
atkv.
Brtt. 352,56—58 samþ. með 22 shlj.
7. gr., svo breytt, samþ. með 22
atkv.
Brtt. 352,59—60 samþ. meö 22 shl.j.
8. gr., svo breytt, sa.mþ. með 21
atkv.
9. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 22:1

atkv.
shlj.

Á 58. fundi í Ed„ miðvikudaginn 9.
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A 462,
n. 600).
atkv.
Of skamt var liöið frá útbýtingu nál
shlj.. — Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
atkv.
shlj.
alkv.
shlj.

atk\.

Á 52. fundi í Xd.. laugardaginn 28.
apríl. var frv. tekið til 3. um r. (A. 462).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 slilj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 50. fundi í Ed.. s. d.. var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.
(A. 462).
Á 52. fundi í Ed., þriðjudaginn 1. maí.
var frv. tekið til 1. u m r.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv. og til fjárhagsnefndar með 12 shlj.
atkv.
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

Prsm. (Karl Einarsson) ■ Eins og hv.
þingdeildarmönnum er kunnugt, þá voru
gerðar verulegar breytingar á frv. þessu
í liv. Xd., og get jeg ekki látið hjá líða að
gera grein fyrir þeim brevtingum, einkum
þar sem nefndin hefir fallist á þær og
þær ástæður. sem færðar voru fvrir þeim.
jafnframt því. sem jeg vísa til nál. á þskj.
600. -leg ætla því að ganga í 'gegnum
þessar hrtt. á þskj. 352, sem allar vo:u
samþyktar í háttv. Xd. Þá skal jeg fyrst
geta þess við 1. brtt.. að mismunurinn á
uppha-ðunum hefir sparast frá fyrra ári
Um 2. brtt. má geta þess, að uppliæðiraar
falla niður, og er það viðbót launa og
dýitíðarupphót á launum starfsmanna
stjórnarráðsins. Söinu reglu hefir verið
fylgt alstaðar í frv. Sama er að segja um
3.. 4. og 5. hrtt.. en jeg vil }>ó geta þess
við brtt. þessar, að þar vantaði inn fjárveitingu fyrir síðara árið, en úr þessu var
bætt, en svo dregin frá launaviðbót og
dýrtíðaruppbót. Sama er að segja um 6.
brtt.. að þar er dregin frá dýrtíðaruppbót. 7. brtt. gengur út á það að draga frá
laun og dýrtíðaruppbót fangavarða við
hegningarhús. Þá er 8., 9. og 10. liður;
þar vantaði fjárveitingu síðara árið. 11.
brtt. kemur af því, að upphæðin hafði
sparast fyrra árið. 12. brtt. er um skrifstofukostnað landlæknis; þar vantaði aukafjárvritingu. Við 13. brtt. er rjett að geta
þess. að upphæðir þær. sem þar eiga að
falla niður, liafa ekki verið borgaðar fvr
en síðasta ár. Þá eru 14., 15. og 16. brtt.;
upphæðirnar lækka um laun og dýrtíðar117
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uppbót læknanna. í liðunum, sem taldir
eru upp í 17. brtt., um að upphæðirnar
falli niður, er um lögákveöin gjöld að
ræða, og er ekki venja að leita aukafjár
veitingar fyrir þeim. Sama er að segja um
j-liðinn í 18. brtt., en á g-liönum haföi
sparast fyrra árið, svo aukafjárveiting var
óþiirf. I Reykjavík eru laun póstmanna
liigákveðin eftir launalögunum, og því
eiga liðirnir eftir 19. brtt. að falla niður.
20. og 21. brtt. stafa af því. að háðar upplaeðirnar vantaði í hið uppliaflega frv.
Samkvæmt 22. brtt. er fjárveitingin hekkuð ; mismunur sparaður fyrra árið. Aukafjárveifingin fyrir fyrra árið er lækkuð
um 100000 kr. eftir 23. brtt., sem svarar
því, sem borgað befir veriö út vegna hrunans í Borgarnesi, en megnið af þessu kvað
vera endurgreitt, enda sjálfsagt að borga
skaðann. Eftir 24. brtt. er fvrri fjárhæðin lækkuð, en bætt inn vantandi fjárveitingu síðara árið. og svo dregin frá laun
og dýrtíöaruppbót. 25.—33. brtt. eru allar þannig tilkomnar. að þaö. sem sparast
hefir fyrra áriö, færir fjárveitinguna niöur síðara árið. eða það. sem sparað er
síðara árið. færir fjárveitinguna niður
fyrra árið. eða öll aukaf járveitingin fellnr
buit af sömu ástæöum. Brtt. 34 fellir
niður fjárveitingu. sökum þess. að engin
framkvamid varð, sem greiöa átti fyrir
meö fjárveitingunni til Þorsteins Jónssonar & Co., en svo var nokkru af þessu f.je
varið til annara skipa, til strandferða. U'
fellur einnig dýrtíðaruppbót til símamanna niður með 35. brtt. Brtt. 36 er
þannig til komin, að síðara árið vantaði
inn fjárveitingu, en aftur á móti dregin
frá dýrtíðaruppbótin. Með brtt. 37 er bætt
við 400 kr., til að leiðrjetta prentvillu í
frv. Viövíkjandi 38. brtt. get jeg tekið þaö
fram. að fyrra árið sparaðist meira en
nemur upphæð þeirri, sem feld er niður.

Fjárhæðin er með 39. brtt. færð niður síðara áriö, því aö afgangur varð af símamannadýrtíðaruppbót fyrra árið, og auk
þess voru í fjárlögunum veittar 49000
krónur hvort áriö til launauppbóta, og
það þess vegna dregið frá. Eftir 40. brtt.
fellur liðurinn niður. og er það aðstoðarmannslaunauppbót og dýrtíðaruppbót. Um
41. lirtt. má geta þess. að annað árið vantaöi 59000 kr., en hitt áriö sparaðist um
15000 kr. 42. og 43. brtt. eru leiörjettingar á prentvillum. 44. brtt. er fram komin vegna þess, aö mismunurinn sparaðist
fyna árið. 45. brtt. leggur til, að liðurinn falli niðnr. Vppliæðin sparaðist fyrra
árið. Eftir 46. og 47. brtt. eru settar inn
upphæðir. sem vöntuðu. 48. og 49. brtt.
stafa af því. að upphæðir spöruöust síöara áriö. 50. brtt. er fram komin af því.
að þar vantaöi aukafjárveitingu fyrra árið. 51. brtt. er fram komin af því. að þar
sparaðist fyrra árið. 52. brtt. gengur iit á
að bæta við 800 kr. fvrra árið. sem vöntuðu. 53. og 54. brtt. eru fram komnar af
því. að tilsvarandi upphæöir höföu sparast hitt árið. Eftir 55. brtt. eru l-ækkaðai
upphæöir. því aö dregin er frá dýrtíðaruppbót kennara. 56. brtt. er til komin af
því, að stjórninni var heimilað af þinginu að borga 1200 kr. hvort árið af launum Smára. en þau komu ekki til útborgunar, þar eð hann varð kennari við
mentaskólann. 57. brtt, er fram komin af
því, að mismunurinn hefir sparast fyrra
árið. og sama er að segja um 58. og 59.
brtt. Og loks er 60. brtt., sem fer fram á,
eð liðurinn falli niður. Lögskipuð útgjöld.
Læt jeg svo úttalað um himr einstöku breytingar, sem gerðar hafa verið á hinu upprunalega frv., sem lagt
var fvrir þingið. Yfir höfuð má segja,
að fjhn. felli sig vel við till.. enda
tíminn nú orðinn naumur til þess að
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koma frani með breytinnar. Engin
ákveðin regla var viðhöfð í frv. eins og
það kom frá hæstv. stjórn, en samræmisins vegna hefir hv. fjhn. Nd. lagfært
vmislegt, sem illa gat samrýmst hvað
öðru, og hefir fj'hn. Ed. fallist á það.
Enda þótt revnt hafi verið að spara
alt, sem hægt var, þá var það vitanlegt.
að gjöldin mundu verða mjög mikil
umfram áætlun, og er þetta skiljanlegt, því að dýrtíðin fór altaf sívaxandi, árlega, mánaðarlega og jafnvel
vikulega, og því aldrei hægt að vita,
ekki einu sinni með mánaðar fyrirvara.
hvað eitthvað mundi kosta. Eitt er
það, sem altaf má deila um, hvort rjett
hafi verið að framkvæma ýmislegt, sem
framkvæmt var. en jeg vil ekki fara út
í það hjer. Jeg álít, að hinn mikli
tekjuhalli stafi sumpart af lagafvrirmælum, sumpart af ýmsum till. nefnda
og þingsályktunum. svo að hv. þing
eigi ekki minsta sök á því, hversu mikið fje var notað þetta fjárhagstímahil.
Mæli jeg svo að endingu með því, að
frv. verði samþvkt svo sem það hjer
liggur fyrir.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
2. —9. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 12 shlj.
atkv.

Á 59. fundi í Ed., föstudaginn 11.
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 462).
Jónas Jónsson: Jeg hefði gert ýmsar
atihugasemdir við frv. þetta, ef það

hefði komið hjer til umræðu fyr á þinginu og tími verið nægur. En þar sem
hjer er aðeins um sögulegan atburð
að ræða, og sú meðferð, sem þingið
hefir á þessu frv.. breytir því í engu,
þá tel jeg óþarfa að ræða um frv. nú,
en síðar gefst mjer máske tími til að
víkja nokkuð að efni þess í öðru sambandi.
Jón Magnússon: Mjer þykir leitt, að
hv. 5. landsk. þm. (JJ) skyldi ekki
segja það nú um frv. þetta, sem honuni bvr í brjósti. Hins vegar er vel
skiljanlegt, að -honum finnist örðugt að
gera sínar athugasemdir, því að það
mun standa ómótmælt, sem hv. 1. þm.
Skagf. (MG) sagði um frv. þetta við
2. umr. í hv. Nd.
Jeg vildi líka segja nokkur orð um
írv.. en sleppi því af sömu ástæðum og
bv. 5. landsk. þm. (JJ) ; jeg vil ekki með
því tefja þingið.
ATKVGR.
f'i'v. sam]). með 13:1 atkv. og afgr. sem
l ö g f r á A l þ i n g i.
(Sjá A. 632).

43. Landsreikningurinn 1920
og 1921.
Á 1. fundi í Sþ., mánudaginn 19.
febr., var út'býtt frá Nd.:
Fruiwarpi til laga um samþykt á Jandsreikninynum t!>20 og 1!)21 (stjfrv., A. 25).
Á 3. fundi í Nd., þriðjudaginn 20.
febr., var frv. tekið til 1. u m r.
117*
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Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
■— Afbrigði leyfð og samþ. með 18 shl.j.
atkv.
Fjármálaráðherra (MagnJ): Það er
eins um þetta mál og það fyrsta,*) að
nægilegt er að vísa til landsreikninganna og aths. við þá, ásamt svörum
stjórnarinnar. Legg jeg svo til, að því
verði vísað til f.jhn. að umr. lokinni.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj.
atkv. og til fjárhagsnefndar með 19
shlj. atkv.

Á 21. fundi í Nd., föstudaginu 16.
mars, var frv. tekið til 2. umr. (A. 25.
n. 122).
Frsm. (Magnús Guðmundsson): Jeg
vil Liðja hæstv. forseta að taka þetta
mál út af dagskrá, þar sem það getur
ekki gengið í gegnum þingið á undan
fjáraukalögunum 1920—1921.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 50. fundi í Nd.. miðvikudaginn 25.
apríl, var frv. aftur tekið til 2. u m r.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 52. fundi í Nd., laugardaginn 28.
apríl, var frv. enn tekið til 2. u m r.
(A. 25, n. 122).
Frsm. (Magnús Guðmundsson): Eins
og nál. ber með sjer, leggur nefndin
*) Fjáraukalagafrv. 1920 og 1921.

til. að frv. verði samþykt óbreytt. Það
er aðeins viðvíkjandi tveim atriðum, sem
hún kemur með tillögur, og er það
samkvæmt athugasemdum vfirskoðunarmanna landsreikninganna.
Fyrst leggur nefndin til. að stjórninni sje falið að rannsaka. hvort fsland-banki hafi greitt það, sem honum
bar að greiða í ríkissjóð árið 1921, og
ef hún kemst að þeirri niðurstöðu. að
það hafi ekki verið gert. þá innheimti hún
hið vangoldna. Að iiðru leyti tekur
nefndin enga frekari afstöðu til þessa
atriðis.
Þá eru enn fremur tekjueftirstöðvar
hjá ýmsum gjaldheimtumönnum ríkisins. og munu sumar þeirra vera orðnar
nokkuð gamlar. Vill nefndin einnig fela
stjórninni að innheimta þessar eftirstöðvar sem allra fyrst, ef þær eru eigi
þegar greiddar, sem jeg býst þó við.
að vera muni að mestu leyti.
Þær tölur. sem þessi landsreikningur
sýnir, eru mjög háar. og hefi jeg áður
rætt það mál hjer í öðru sambandi.
Hefir mikið verið um það rætt og ritað,
hve mjög gjöldin fóru fram úr áætlun.
Skal jeg ekki fara mikið inn á það
mál nú. aðeins drepa á lielstu atriði.
Tekju- og gjaldahlið hefir hjer um bil
þrefaldast frá því, sem ráð var gert fyrir
i fjárlögunum. Er þetta nokkurn veginn
í samræmi við það. hvað dýrtíðin óx á
þessum áium frá því 1919. er fjárlögin
voru samþykt. til ársloka 1921. En jeg
geri ráð fyrir. að liáttv. þdm. hafi rekið
; ig á það, aö greitt hefir verið þessi ár
um Gþt, miljón króna samkvæmt lögum. er
áætlun var ekki gerð fyrir í fjárlögunum.
Get jeg þessa af því. að í nál. fjhn. hefir
það áður af misgáuingi verið talið 5 milj.
Enn fremur má nefna það. að í fjárlögunum var ekki áætlað neitt fyrir þeirri
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hækkun útgjalda, sem leiddi af launulögunum 1919, en síi liækkun nain um 3 milj.
króna á árunum 1920 og 1921. Þá eru
greiðslur af lánum ríkissjóðs, sem liækka
útgjaldaliðinn gífurlega. Eru þær á 7.
miljón króna, en í fjárlögunum er gert
ráð fvrir rúmlega 2 miljónum til þeirra
gjalda. Kemur því þarna 4 miljón króna
hækkun, sem ekki er gert ráð fyrir, enda
eru þessar 4 milj. afborganir á skuldum.
A fjárhagstímabilinu hafa verið tekin
tvö lán, annað innlent, en hitt hluti af
enska láninu. Nema þau til samans um
5700000 kr. En þess ber að gæta, að í
lok fjárhagstímabilsins eru eftir af þessum lánum 1200000 krónur, svo að ekki
hefir eyðst af þeim nema 4500000 krónur.
Þegar svo þess er gætt, að af skuldum
ríkissjóðs voru afborgaðar 4 miljónir, eins
og jeg hefi áður tekið fram, þá kemur í
ljós, að skuldir ríkissjóðs hafa ekki aukist
nema um sem næst % miljón króna á
fjárhagstímabilinu.
Því hefir verið haldið fram af einu
blaði hjer, að skuldir landsins hafi aukist
um 6 miljónir króna á þessum árum. Veit
jeg ekki, hvort jeg tók rjett eftir því, að
fyrv. fjrh. (MagnJ) hjeldi þessu sama
fram lijer í þinginu, en hafi svo verið. þá
skýtur mjög skökku við, samanborið við
það. sem jeg hefi nú skýrt hjer frá og
tilfært rjett eftir landsreikningnum, sem
ekki verður móti mælt.
Þá get jeg enn tilfært það, að af fje
því. sem landsverslunin greiddi inn í
ríkissjóð á árunurn 1920 og 1921, kom til
eyðslu lþ^ miljón. Þegar við það er bætt
þessari þá miljón, sem jeg liefi áður nefnt,
þá sjest, að á landsbúskapnum hafa árin
1920 og 1921 tapast sem næst 2 miljónir,
eða um 1 milj. hvort árið. Svarar það á ári
til rúmlega 10 kr. á hvern mann í landinu, eða um 50—60 kr. á hverja fjöl-

skyhlu. Ætla jeg, að margir einstaklingar
og fjölskyldur hefðu talið sig sleppa vel
þessi ár. hefðu skuldir þeirra ekki aukist
meira, eöa eignir þeirra ekki gengið meiia
saman.
Þá hefir því einnig oft verið haldið
frani, að innanríkislánið 1920 hafi alt veiið uppeytt í árslok 1921. Til þess að sýna
fram á, að þetta er ekki rjett, nægir að
benda á landsreikninginn sjálfan, þar sein
stendur, að eftir sjeu í árslok 1921 1200
000 krónur. En þó niá geta þess, að af
innanríkisláninu var varið á árunum 1920
og 1921 um 1360000 krónum til ýmsra
verklegra framkvæmda, svo sem brúagerða,
símalagninga og húsabygginga. Var því
um 400000 krónum af því varið á annan
hátt en ráð var gert fyrir, þegar lánið var
tekið.
ATKVGR.
Tekjubálkur samþ. með 20 shlj. atkv.
Gjaldabálkur samþ. með 19 slilj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

A 53. fundi í Nd., mánudaginn 30.
apríl, var fiv. tekið til 3. u m r. (A. 25).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 51. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd.
(A. 25).
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A 52. fundi í Ecl., þriðjudaginn 1. maí.
var frv. tekið til 1. u m r.
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
— Aibrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Enginu tók til máls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv. og til fjárhagsnefndar með 11 shlj.
atkv.

Á 58. fundi í Ed. miðvikudaginn 9.
maí, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 25,
n. 554).
Frsm. (Guðmundur Ólafsson): Það,
sem nefndin vildi segja um mál þetta, er
tekið fram í nál. á þskj. 554. Ilún hefir
athugað reikninginn nokkurn veginn nákva-mlega, eftir því sem kostur er, og
leggur til, að liann veiði samþyktur eins
og hann liggur fyrir.
ATKVGR.
Frvgr. samþ. með 13 shlj. atkv.
Fvrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 slilj. atl: v.

Á 59. fundi í Ed.. föstudaginn 11. ma’.
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 25).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og afgr,
sem
l ö g f r á Al þ in g i..
(Sjá A. 633).
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44. Lífeyrir handa Einari
Þorkelssyni.
Á 53. fundi í Ed., miðvikudaginn 2.
maí, var útbýtt:
Frumvarpi iil laga um lífeyri handa
fyrveraudi skrifstofustjóra Alþingis Einari Þorkelssgni (þmfrv., A. 518).
Á 54. fundi í Ed., fimtudaginn 3. maí,
var frv. tekið til 1. u m r.
Frv. of seint fram komið og of skamt
liöið frá útbýtingu þess. — Afbrigði leyfð
og samþ. í e. hlj.
Frsm. (Efnar Árnason): Jeg hefi fátt
um þetta að segja. Fjvn. hefir orðið ásátt
um að taka eftirlaunaupphæðina til Einars Þorkelssonar út af f'járlögunum og
beia svo fram sjerstakt frv. um lífeyri
handa honum, og hefir hún gert þetta í
samráði við háttv. fjvn. Xd. Að öðru leyti
vísa jeg í greinargerðina fyrir frv. og
vænti þess, að deildin levfi því að ganga
óbreyttu áfram.
ATKYGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 55. fundi í Ed., föstudaginn 4. maí
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 518).
Of skamt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði leyfð og samþ. í e. hlj.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frvgr. samþ. mcð 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.
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Á 56. fundi í Ed.. laugardaginn 5 maí.
var frv. tekið til 3. umr. (A. 518).
Of skamt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði leyfð og samþ. í e. ldj.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr.
til Nd.

Á 58. fundi í Xd., s. d., var frv. útbýtt eins og það var samþ. við 3. umr. í
Ed. (A. 518).
Á 59. fundi í Xd., mánudaginn 7. maí,
var frv. tekið til 1 . u m r.
Enginn tók til máls.

árum. og unniö hjer við þingið, fyrst
sem skrifstofumaðui og síðan sem skrifstofustjóri. um mörg ár. Má rekja veikindi hans til áfalls. er hann varð fyrir
við starf sitt lijer í þinghúsinu, við að
bjarga því frá skemdum. Býst jeg við. að
háttv. þdm. sje kunnugt um, hvað það
var. Það var nefnilega vetur einn, er
vatnsæðar hjer í húsinu sprungu, og hann
gekk vel fram í því að bæta úr því, en
veiktist við það, og hefir ekki fengið heilsuna aftur. Vænti jeg því, að háttv. deild
taki þessu máli vel og geri sómasamlega
við þennan mann.
ATKVGR.
Brtt. 580,1 feld með 14:9 atkv.
Frvgr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Brtt. 580,2 tekin aftur.
— 580,3 feld með 13: 5 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr með 19 shlj. atkv.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 60. fundi í Xd., miðvikudaginn 9.
maí. var frv. tekið til 2. umr. (A. 518.
580).
Jakob Möller: Jeg á hjer ásamt hv.
þm. Dala. (BJ) brtt. við frv., á þskj. 580.
þar sem við förum fram á, að hækkaður
verði lítið eitt lífeyrir Einars ÞorkeLssonar fyrverandi skrifstofustjóra. Jeg þarf
ekki að tala langt mál um þessa brtt. Hv.
deild eru svo kunnugir allir málavextir.
að slíkt ætti að vera óþarft. Það er kunnugt, að Einar Þorkelsson er orðinn farlama maður og er allsendis ófær til að
vinna fyrir sjer á nokkurn hátt. Hann hefir nú verið starfsmaður landsins nær 20

Á 61. fundi í Xd., föstudaginn 11. maí,
var frv. tekið til 3. umr. (A. 518, 613.
616).
Afbrigði um brtt. 613 og 616. sem of
seint var útbýtt, leyfð og samþ. með 17: 5
atkv.
Enginn tók til máls.
ATKVGR,
Brtt. 616 feld með 14 : 13 atkv., að viðliöfðu nafnakalli, og sögðu
j,í: JakM, JB, MJ, MK, MP, PÞ, ÞorlJ.
BJ, EÞ, EE. GunnS, IIK, BSv.
nei: IngB. JAJ, JS, JÞ. LH, MG, ÓP. PO,
SSt, StSt, SvÓ. ÞorlG, ÞorstJ. ÞórJ.
Einn þm. (BII) fjarstaddur.

1871

L'igafrumvörp samþykt.
Lífeyrir handa Einari Þorkelsayni

Brtt. 613 samþ. með 15:12 atkv., að viöhöföu nafnakalli, og sögðu
MJ, MK, MP, PÞ, SSt. ÞorlJ, BJ.
EÞ. EE, GunnS. HK, JakM. JB.
LII, BSv.
nei: MG, ÓP, PO. StSt, SvÓ, ÞorlG.
ÞorstJ, ÞórJ, IngB. JAJ, JS, JÞ.
Einn þm. (BH) fjarstaddur.
Frvsvo breytt, samþ. með 17:4 atkv.
og endursent Ed.

Á 59. fundi í Ed.. s. d.. var frv. útbvtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.
( A. 624).
Á 60. fundi í Ed.. laugardaginn 12. inaí,
var frv. tekið til e i n n a r u m r.
Of skamt var liðið frá útbýtingu frv.
— Afbrigöi leyfð og sainþ. í e. hlj.
Jónas Jónsson: Hv. Xd. hefir hækkað
lífeyrinn upp í 2500 kr.. og vill íjvn. ekki
gera það að neinu kappsmáli aö lækka
styrkinn aftur.
ATKVGK.
Frv. samþ. með 7 sblj. atkv. og afg
sem
1 a !i f r á A 1 þ i Z? (/ i.
íSjá A. 642)

45. Vatnalög.
Á 1. fundi í Sþ., niánudaginn 19. febr..
var útbýtt f'á Ed.:
• Frunra) pi t:’ catmi'aga (stjfrv.. A. 9).
Á 3 fundi í Ed , þriöjudaginn 20. febr.,
var frv. tekið til 1 . u m r.
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Of skamt var liðið frá útbýtingu frv. —
Aíbrigði leyfð og samþ. með 12:1 atkv.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Þetta frv
er stutt á pappírnum, en er í raun og veru
stór bálkur. Stjórninni þótti það rjettara,
eins og fyrv. stjórn, að leggja ekki í þann
kostnað að prenta frv. af nýju. Þetta frv.
er enginn nýr gestur; það hefir verið hjer
á döfinni á 4 þingum án þess að komast
mikið lengra áfram en í upphafi. Þessi
mál, — jeg tek hjer bæöi frv. um þetta
efni, sem á dagskrá eru í cinu, — hafa
altaf verið til umr. í háttv. Xd., en eru
þessari liáttv. deild aö mestu ókunnug, og
þess vegna taldi jeg rjett aö lofa henni að
hafa þau til meðferöar nú. Jeg geri mjer
samt ekki mikla von um, að frv. nái hjer
endanlegum úrslitum, þó að jeg teldi það
ivskilegast: en hins vegar vona jeg. að
þessi háttv. deild sýni inálinu betri skil
en háttv. Xd. í fyira. Xefnd sú, sem þar
var í það skipuð, klofnaði þegar í stað
um gainla deiluefnið, eignarrjett á fossiim og vatnsföllum. Jeg vil engu spá um,
hvori éins verður hjer eða ekki, en jeg
vona. aö háttv. deild sýni málinu alúð.
í háttv. Nd. var kosin sjerstök nefnd
í fyrra til þess aö íhuga þessi mál. Jeg
veit ekki, hvort mönnum sýnist svo h.jer.
Jeg vil enga till. gera um það atriöi. en
b; ppilcgast teldi jeg, aö þessum frv. yrði
vísað til allsherjarnefndar.
Jón Magnússon: Jeg get ekki haft á
móti allsherjarnefnd, en jeg vona, að
nefndin fái að baúa við sig mönnum vegna
þrssa máb. Ef sú von mín rætist — og jeg
veit, að slíkt hefir oft tíðkast áður—, þá
h-ld ,jeg. að rjettast væri að reyna að
komast hjá sjerstakri nefnd, því svo er
til ætlast, að fastanefndirnar eigi að vera
fullnægjandi aö mestu leyti.
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ATKVGR.
Prv. vísaö til 2. umr. meö 12 shlj. atkv.
og til allsherjarnefndar með 9 shlj. atkv.

A 4. fundi í Ed, fimtudaginn 22. febr..
skýrði form. allshn. (JM) frá, að nefndin
hefði bætt við sig tveim mönnum, þeim
Hirti Snorrasyni og
Guðmundi Olafssyni,
til þess að eiga hlut í meðferð vatnamálanna, en að öðru leyti tækju þeir ekki þátt
í störfum nefndarinnar.

Á 30. fundi í Ed., þriðjudaginn 3. apríl.
var frv. tekið til 2 . u m r . (A. 9, n. 236).
Frsm.
(Guðmundur
GuSfinnsson):
Xcfndin hefir starfaö mikiö að þessu
vatnalagafrv.. sem lagt var fyrir þingið
í þingbvrjun. Tíún hefir gert nokkrar
breytingar á því; þó hafa fáar þeirra verið efnisbreytingar, heldur mestmegnis til
skýringar. Yfir höfuð aðhyllist nefndin í
aðalatriðunum frv. stjórnarinnar, sem
lagt var fyrir Alþingi 1921 og aftur nú
fyrir þetta þing. Frv. byggist á þeim
grundvelli, að vatnsrjettindin sjeu látin
b'lgja landinu. Því næst koma fram ýmsar takmarkanir, æðinærgöngular á því,
sem nefnist eignarrjettur, og ganga þær
í þá átt að takmarka vatnsrjettindi, sem
fylgja einstakra manna eignum. Hefir
nefndin gert nokkrar breytingar á þá leið,
að færa frv. nær þeirri stefnu. enda komi
fult endurgjald fyrir. Það getur komið
fyrir, að þessi vatnsrjettur sje látinn af
hendi handa einstökum mönnum, sbr.
kaflann um áveitur. Þó að frv. hafi veriö
Alþt. 1923, B. (35. lörgjafarþlng).

lagt fram óbreytt, hefir hæstv. landsstjórn
gert tillögu til breytingar út af rjetti
landeiganda gagnvart leiguliða, en þaö
hefir nefndin ekki fallist á að öllu leyti.
Þaö er í frv. ákvæði um, að landsdrottinn sje skyldur að kaupa öll mannvirki
af leiguliða, þau er hann hefir látið gera.
Xefndin liefir ekki gengið inn á það og
hefir komið fram með breytingartillögu í
þá átt að trvggja rjett landsdrottins.
Landsstjórnin taldi rjettast, að greinin
fjelli niöur. en nefndin hefir aðeins viljaö lagfæra hana þannig, að hvorki geti
af því hlotist skaði fyrir landeiganda nje
sje leiguliða gert ókleift að sinna slíkum
framkvæmdum. Þá er aö geta brtt. við
67. og 101. gr. Um hana sjálfa er fátt að
segja frá nefndarinnar hálfu, enda gerð
nánari grein fyrir henni í nefndarálitinu.
Brtt. frá nefndinni er aðallega við 8.
grein, og svo sú, er jeg nefndi áðan, að
vatn væri ekki tekið af einstökum mönnum, nema það yrði notað til almenningsþarfa. Yiövíkjandi 49. grein þótti rjett, aö
í stað orðanna ,,200 eðlishestöfl“ kæmu
500 eðlishestöfl. (65. gr. liefði þurft að
breyta, en nefndinni hefir láöst að láta
þess getið). 67. gr. hefir stjórnin viljað láta
fella burt, en við höfum aðhylst þar brtt.
frá meiri hluta fossanefndarinnar, og
gengur hún, eins og jeg liefi sagt áður,
í þá átt að tryggja rjett landsdrottins
gagnvart leiguliða. Brtt. við 101. gr. fer í
líka átt; stjórnin vildi fella 4. liö niöur,
en nefndin áleit rjettast að láta hann
standa, en bæta við. að ákvæði það nái
ekki til annara mannvirkja en þeirra, er
metin verða jörðinni „til varanlegra bóta.“
Brtt. við 126. gr. eru teknar bæði frá
minni og meiri hluta og miða að því að
tryggja þeim mönnum, sem lönd eiga að
veiðivatni, frekari veiðirjett þar en öðr-

118

1875

Lagafrumvörp Bamþykt.

1876

Vatnalög.

um. SömuleiSis þar sem menn leggja eitthvað í kostnað við klak eða annaö, þá
fái þeir forrjettindi nokkur og njóti ávaxtanna af starfi sínu. Það er ekki nema
mjög sanngjörn krafa. Nefndin liefir felt
burt öll ákvæði frv. um vatnamálastjóra.
en ætlast til, að vegamálastjóri verði ráðunautur landsstjórnarinnar í þeim efnum.

mun ekki heldur gera það, en víkja að
nokkrum. 1. brtt. nefndarinnar álít jeg
til verulegra bóta, um það að tiltaka
ákveðið tímatakmark til að vinna verkið.
Við 5. brtt. kemur orðalagið eitthvað undarlega fyrir, ef a-liðurinn verður samþyktur. Þar er lagt til, að orðin „eftir
fyrirmælum 22. gr.“ falli burtu. En þá
hljóðar greinin svo: „Rjett er eiganda eða
Atvinmxmálaráðherra (KIJ): Jeg finu notanda þeirrar landareignar, sem vatn
ástæðu til að þakka háttv. allshn. fyrir er tekið úr samkvæmt 1. lið, að leggja til
meðferð þessa máls. Eins og öllum háttv. sín og á sinn kostnað vatnsæðar úr vatnsþm. er kunnugt, hefir mál þetta legið fyr- veitu kaupstaðarins, enda greiði hann
ir Xd. á 4 síðustu þingum án þess hún kaupstaðnum aukakostnað af því, nema
leiddi þaö til lykta, og á síðasta þingi öðruvísi semji.“ Þetta kemur ekki vel
kom ekki einu sinni fram nál. Þessi nefnd fyrir. Jeg held, að eitthvað hafi falliö úr,
hefir hins vegar lagt mikið verk í að at- og væntanlega lagfærir nefndin þetta til
huga frv., samið ítarlegt nál. og komið 3. umr. Þá er 6. brtt. nefndarinnar Þaó
fram með margar brtt. Jeg lít svo á, að er sama og 2. brtt. stjórnarinnar, og þarf
þetta sje mjög svo þýðingarmikið mál og jeg ekki að tala um hana. Þá er 8. brtt.
það sje sómi þingins að koma því nú frá við 49. gr. Þar vil jeg gera sömu aths.
sjer. Og þó að mönnum hafi ef til vill og háttv. frsm. Það þarf að setja 500
skotist yfir eitthvað og ósamræmi geti átt eðlishestöfl í stað 200 í 65. gr. líka, og
sjer stað í svo stórum lagabálki, þá ber væntanlega lagar nefndin það til 3. umr.
ekki svo mjög að líta á það nú. Reynslan Þá er 13. brtt., við 67. gr. Xefndin vill
mun leiða í ljós gallana, og er þá hægt að bæta þessu aftan við greinina: „og sje
bæta úr. Þetta mál hefir fengið góðan kostnaður við heimtaugar ekki meiri en
undirbúning, og það eru öll líkindi til yfirleitt fyrir aðra notendur orku frá
þess, að það geti komist hjeðan úr deild- því veri.“ Stjórnin hafði í 5. brtt. sinni
inni í þessari viku, og þá er nægur thni lagt það til, að 67. gr. fjelli burt. Jeg
fyrir háttv. Xd. að afgreiða það á þessu held því fram, að það hefði verið heppiþingi, ef hún á annað borð vill sinna því. legast, en ef háttv. deild getur ekki fallist
Eftir þessar almennu atliugasemdir skal á það, þá álít jeg, að viðbót nefndarinnar
jeg leyfa mjer að fara nokkrum orðum sje til stórra bóta. En mig minnir, að það
um brtt. nefndarinnar. Breytingar liennar sje ákveðið einhversstaðar annarsstaðar
eru, eins og háttv. frsm. (GGuðf) tók í frv.; jeg var að leita að því, en fann
fram, ekki efnisbreytingar, heldur orða- ekki, en það mun þó vera þar. Sama er
breytingar og skýringar, og flestar til bóta. að segja um brtt. við 101. gr. Ef háttv.
Jeg gerði ekki margar brtt. við frv., en deild getur ekki fallist á brtt. stjórnarmjer þykir leitt, að nefndin hefir ekki að innar, að 4. liður falli burt, þá er það
öllu leyti getað tekið þær til greina. Það til bóta að ákveða, að landsdrottni sje
er þýðingarlaust að fara að rekja allar' því aðeins skylt að kaupa mannvirkin, að
brtt.; háttv. frsm. gerði það ekki, og jeg þau sjeu rnetin jörðinni til varanlegra
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bóta. Þá er 20. brtt.. við 126. gr. Þar gat
háttv. frsm. (GGuðf) um, að vantaði skilgreining á hugtakinu ,,almenningur“. Það
er rjett; það er gengið út frá. að það sje
áður nefnt í frv„ en í 4. gr. frv. er talað
um netlög. Því er rjettast að láta þenna?'
lið halda sjer eins og hann er, nema gerð
sje breyting á 4. gr. Minni hlutinn hefir
gert það; hjá honum er talað urn almenning. En nú er ekki getið um almenning í frv., og því er annaðhvort að halda
þessu óbreyttu eða taka upp skilgreining
minni 'hlutans.
Viðvíkjandi brtt. stjórnarinnar, þá furðar mig á því, að nefndin skuli ekki hafa
getað aðhylst 1. brtt. Það er engin efnisbreyting, en bara til skýringar. Sama er
að segja um 3. brtt. Jeg get ekki skilið,
hvers vegna nefndin hefir ekki treyst sjer
til að vera með þeim, og vil biðja hana að
athuga það nánar til 3. umr.
Þá er ein breyting, sem gera mætti. en
hvorki stjórnin eða nefndin hafa lagt til.
sú að fella burt 84. gr. Hún er gersamlega óþörf; í henni er ekkert, sem ekki
er tekið fram í 83. gr.
Jeg sje svo ekki ástæðu til að fara frekar út í þetta mál. Það er nú komið á
betri rekspöl en nokkurntíina áður, c.u
jeg vænti þess fastlega, að þetta þing komi
því frá sjer.
Einar Ámason: Aðeins örfáar athugasemdir. Jeg liafði strikað við einstaka
greinar í frv. þessu, en sumt af því, sem
jeg hafði hugsað mjer að minnast á. hefir þegar komiö fram við þessar umræður.
svo jeg þarf ekki að fara út í nema fá
atriði. Mjer virðast brtt. nefndarinnar
flestar eða allar til bóta. en þó hygg jeg.
að henni hafi sjest yfir á stöku stað að
nema burt óþarfa endurtekningar í frv.

Jeg liafði hugsað mjer að gera aths. við
4. gr., en hæstv. atvrh. (KIJ) liefir þegar
gert það, og þess vegna get jeg leitt það
hjá mjer.
Þá kem jeg að 7. gr. lið c. Jeg skil
liann ekki, ef ekki er formgalli á honum
eins og hann er í frv. Mjer skilst, að c-liðuiinn eigi ekki að vera lengri en ,,að veita
jarðvatni úr landi sínu á annara land.“
Það, sem eftir er, skoöa jeg sem almenna
umsögn um alla liðina, a, b og c. Vil jeg
fá að vita hjá háttv. nefnd, hvort þetta
er misskilningur hjá mjer, því ef svo er
ekki, þá þarf að breyta þessu.
Þá er 9. gr. í henni er talið upp, hvað
manni er heimilt aö gera við vatn. En
greinin er óþörf, vegna þess að í 7. gr. er
búið að segja. hvað sje óheimilt. Rjettara
tel jeg að telja ekki upp nema annaðhvort,
því ef hvorttveggja er tekið fram, geta
auðveldlega fallið úr einhver atriði, sem
svo síðar meir gætu valdið ágreiningi. 9.
gr. ætti því aö falla burt.
Þá er 65. gr. Jeg er sammála hæstv.
atvrh. (KIJ), að sú grein ætti að falla
burt. Það er óeðlilegt, aö hægt sje að
taka lögnámi rjettindi til lianda einstaklingum; annað mál er, þegar ríkið á í
hlut. Með þessu er gengið of nærri rjetti
einstaklingsins.
Þá er 67. gr. Hún er óaðgengileg í frv.,
en meö breytingum nefndarinnar er hún
kannske ekki til skaða. en óþörf er hún
og rjettast hygg jeg væri að fella hana.
Um 84. gr. hefir hæstv. atvrh. talað.
I henni er ekkert nýtt, og mætti hún því
að skaðlausu missa sig.
Þá er 123. gr. Þar stendur í 2. liö:
,.011 uni er veiði heimil“ o. s. frv. Það má
vera. að þaö sje vanþekking minni að
kenna, að jeg veit ekki vel, hvað við er
átt. Jeg álít, að ekki geti hjer verið um
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aðra menn aö ræða en íslenska ríkisborgara. Og ef svo er, þá er orðalagið ekki
nógu tryggilegt. Jeg óska upplýsinga um,
hvort einnig sje átt við útlendinga.
Þá er 126. gr. Þar hefir allslm bætt
við um veiöirjett í almenningi og tekið
fram, hverjir eigi hann. En mjer finst
vanta, að trvgður sje rjettur þeirra, sem
ekki eiga land að almenningnum. Þeir
sem land eiga að almenningnum, gætu
bannað hinum uppsátur, og þar með komið í veg fyrir, að þeir gætu hagnýtt sjer
veiðina. Mætti laga þetta við 3. umr.
Þá eru talin helstu atriðin, sem jeg
vildi hafa tekið fram.
Prsm. (GuSmundur GuSfrnnsson): Jeg
þarf ekki miklu við að bæta, því að litlu
er að svara. Jeg býst við, að nefndin geti
ekki fallist á, að engin ástæða sje að veita
leiguliðum þann rjett, sem getið er um í
101. gr. Það er liart að meina leiguliða
að taka þátt í orkunýtingu. Nefndinni
þótti hæfilega í farið, ef hennar brtt.
yrði samþykt.
Ilæstv. atvrh. (KIJ) þótti undarlegt,
að nefndin skyldi ekki geta fallist á 3.
brtt. stjórnarinnar. En það var af þeim
ástæðum, að nefndin vildi sem mest hliðra
sjer hjá því að koma.st inn á eignarrjettarspursmálið, en þótti þar óþarflega langt
gengið, að tala um eignarrjett á vatni. Þá
mintust þeir hæstv. atvrh. (KIJ) og hv.
2. þm. Eyf. (EÁ) á 65. gr. og þótti Jangt
gengið, að heimila einstöku mönnum að
taka vatn lögnámi. En það er ásldlið meö
levfi ráðherra, og kemur þá nokkuð í
sama stað niður og þegar stjórnin getur
gert það. Þá leitaði háttv. 2. þm. Eyf.
upplýsinga um 7. gr. Jeg get ekki svarað
því nú, en nefndin mun taka það til athugunar. 84. gr. mætti kanske falla í
burt, af því að ekkert nýtt er í henni, en

hún er líka meinlaus. Þá er 123. gr. Það
gæti virst sem greinin væri nokkuð ógætilega orðuð, en jeg get ekki skilið, að útlendingum væri heimilaður rjettur til
veiða uppi í landi. Fleira var það víst ekki
sem jeg þurfti að athuga.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Það er
út af brtt. við gr. 54,3. Það er rjett, að
fyrir mjer vakti, að það kæmi greinilega
fram. að eigandi vatnsrjettindanna yrði sá
fyrsti, sem nyti skaðabóta. Nefndin hefir
fallist á þann grundvöll, að einstaklingar
sjeu eigendur rjettindanna, og hefði því
átt að geta fallist á þessa brtt., sem tekur
það skýrt fram.
Ilin aths. er út af 123. gr. Það er satt,
að hún er nokkuð ógætilega orðuð, en það
mun ekki meiningin, að útlendingum sje
heimiluð veiði. Orðið „öllum“ er þar víst
í mótsetningu við ,,hjeraðsmenn“.
Jón Magnússon: Jeg vil leggja áherslu
á það, sem háttv. frsm. (GGuðf) sagði,
að nefndin mun athuga þær athugasemdir,
sem fram hafa komið, til 3. umr. Jeg held,
að það þurfi ekki að skýra, hvað almenningui í vatni sje. Það er ákveðið hugtak,
sein ekki mun valda inisskilningi. Hvað
veiði í almenningum snertir. þá býst jeg
ekki við, að útlendingum, sem eru á ferðalagi á fjöllum, verði meinað að veiða silung þar sjer til matar. En annars þarf
ekki að taka það fram, að þegar talað er
um rjettindi í lögum, þá eru þau fyrir
landsbúa. Þá skal jeg taka það fram, aö
þó svo sýnist, að einhverju sje ofaukið,
þá er ekki víst, að bót sje að fella það í
burtu. 84. gr. kemur t. d. eðlilega fyrir í
9. kafla, þar sem talað er um óhreinkun
vatna. Þess vegna vil jeg vara háttv. þingdeildarmenn við að fella mikið í burtu;
það leiðir af heildarlöggjöfinni, að stund-
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um er það tekið upp, sem nóg væri að
vísa til í öðrum kafla. Jeg ætla ekki að
fara neitt út í eignarþrætuna nú; það
má vera, að jeg geri það við 3. umr.
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111. gr, svo brevtt, samþ. með 9 shlj.
atkv.
112. —114. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
115.—120. gr. samþ. með 10 shlj atkv.
121.—125. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Brtt. 236,20 a (nýr 1. liður) samþ. með
10 shlj. atkv.
— 236,20 b (nýr 3. liður) samþ. nn ð
10 shlj. atkv.
126. gr., svo breytt, samþ. með 10 slilj.
atkv.
127. —130. gr. samþ. með 10 slilj. atkv.
131.—132. gr. samþ með 10 shlj atkv.
Brtt. 236,21 samþ. með 10 shlj. atkv.
133. gr., svo breytt. samþ. með 10 shlj.
atkv.
134. —136. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Brtt. 236,22 samþ. með 10 shlj. atkv.
137. gr., svo breytt, samþ. með 10 shlj.
atkv.
Brtt. 236,23 (138. gr. falli burt) samþ.
með 10 shlj. atkv.
139. gr. (verður 138. gr.) samþ. með
10 slilj. atkv.
140.—142. gr. (verða 139,—141. gr.)
samþ. með 10 shlj. atkv.
Brtt. 236,24 samþ. með 9. shlj. atkv.
143. gr.. svo breytt. (verður 142. gr.)
samþ. með 10 shlj. atkv.
144. —149. gr., (verða 143.—148. gr?
samþ. með 10 shlj. atkv.
Brtt. 236,25 samþ. með 10 shlj. atkv.
150. gr., svo breytt, (verður 149. gr.)
samþ. með 9 shlj. atkv.
151. gr. (verður 150. gr.) samþ. með
9 shlj. atkv.
Brtt. 236,26 samþ. með 10 shlj. atkv.
152. gr„ svo breytt (verður 151. gr.)
samþ. með 9 shlj. atkv.
Brtt. 236,27 (153. gr. falli burt) samþ.
með 9 shlj. atkv.

Brtt. 236,28 (154. gr. falli burt) samþ.
með 9 shlj. atkv.
155. gr. (verður 152. gr.) samþ. með 10
shlj. atkv.
Brtt. 236,29 samþ. án atkvgr.
156. gr., svo breytt (veiður 153. gr.)
samþ. með 9 slilj. atkv.
157. gr. (verður 154. gr.) samþ. með
9 shlj. atkv.
Brtt. 236,30 samþ. með 10 shlj. atkv.
158. gr., svo breytt (verður 155. gr.)
samþ. með 10 shlj. atkv.
Brtt. 236,31 samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. og kafla þess samþ. án

atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.

A 32. fundi í Ecl. fimtudaginn 5. apríl.
var frv. tekið til 3. urar. (A. 258, 268,
271).
Afbrigði um brtt. 271, sem of seint var
útbýtt. leyfð og samþ. í e. hlj.
Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson): Jeg
sje ekki ástæöu til að fjölyrða um þetta
mál nú. Xefndin liefir borið fram 4 brtt.
á þskj. 268.
1. brtt. er við 22. gr. frv. Nefndinni
þótti, við nánari athugun, sú grundvallarregla tryggari. að miða vatnsskatt við fasteignamatsverð en brunabótavirðingu.
Þá er 2. brtt., sem er við 23. gr. Þar
er lagt til, að í stað orðanna í 1. lið: ,,er
liggur að lóð hans“ komi: er lóð hans
telst til. Þetta þótti nefndinni skýrara, ef
um bakhús væri að ræða.
Þá hefir nefndin gert brtt. við 65. gr..
að í stað „200 eðlishestöflum“ komi: 500
eðlislmstöflum.

Síðasta brtt. er við 89. gr. í stað orðanna „notkun þeirra“ komi: gerð þeirra
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og notkun. Xefndinni þótti nauðsynlegt,
að haft væri einnig eftirlit með gerð holræsa, því að vel gætu þau annars verið svo
úr garði gerð, að þau væru beinlínis
heilsuspillandi.
Þá eru brtt. hv. 2. þm. Evf. Hin fyrri
er um skýrari skilgreiningu á almenningum. Nefndin telur þá breytingu ekki nauðsynlega, en vel má vera, að einhver hluti
nefndarinnar fylgi henni.
IIið sama er aö segja uni 2. brtt. háttv.
þm.. við 7. gr. Nefndin telur hana ekki
nauðsynlega og telur vafasamt. hvort sá
skilningur, sem háttv. þm. leggur í 7. gr..
sje rjettur.
Hefi jeg svo ekki fleira að taka fram
þessu viðvíkjandi, en óska. að frv. verði
samþykt.
Einar Árnason: Jeg mintist á örfá atriði þessa máls við 2. umr. þess hjer í
deildinni, sem jeg vildi, að háttv. allsherjarnefnd tæki til greina. En nú liefi jeg
orðið þess var, að hún hefir ekki sjeð
sjer fært að taka þau upp. Jeg hefi því
flutt 2 brtt., sem eru á þskj. 271.
Ilin fyrri er við 1. gr. frv. og gengur i
þá átt, að skýra betur, hvað sje almenningur í vötnum. Jeg skildi háttv. frsm.
svo. að nefndin væri hlynt þessari tillögu,
og því tel jeg ekki ástæðu til að fjölyrða
um hana, en vænti. að háttv. deild taki
henni vel.
Önnur brtt. er við e-lið 7. gr.. og lít jeg
svo á, að þar sje um efnisbreytingu að
ræða. Má því vel vera. að menn verði ekki
sammála um hana.
Því er slegið föstu í þessu frv., að landeigendur eigi að hafa umráð yfir því
vatni, sem rennur í landi þeirra, með þeim.
takmörkunum. sem í því greinir. En eftir
því. sem e-liður 7. gr. er fram settur í
frv., er þessi regla brotin. Til þess að gera

ljósa grein fyrir því, liver áhrif brtt. mín
hefir á 7. gr., verð jeg, með levfi hæstv.
forseta, að lesa upp 2. tölulið greinarinnar. Ilann hljóðar svo:
2. „Óheimilt er manni, nema sjerstök heimild eða lagaleyfi sje til þess,
a. að breyta vatnsbotni, straumstefnu
eða vatnsmagni o. s. frv.
b. að gerstífla straumvatn eða gera
mannvirki í vatni eða yfir því.
e. að veita jarðvatni úr landi sínu
á annars land, ef tjón eða liætta er af
]jví búin eign annars manns eða rjettindum. óhæfilegar tálmanir almennri
umferð eða tjón eða hætta að nokkru
ráði fvrir hagsmuni almennings.11
Það er því augljóst, eins og greinin er
framsett í frv., að þá er landeiganda skilyrðislaust bannað samkvæmt a- og b-lið að
gera nokkuð við vatn á hans eigin landi,
nema sjerstök lagaheimild komi til í hvert
skifti, þrátt fyrir það, þó að breytingin
á vatninu geri engum mein. Eftir því ætti
mönnuni að vera óheimilt að nota vatn í
sínu eigin landi til áveitu, smávirkjunar
eða annara gagnlegra hluta, jafnvel þó
að vatnið renni aldrei inn í annara land.
Þetta er hið mesta ranglæti, enda þori jeg
að staðhæfa, að löggjöfin hefir aldrei
ætlast til. að það væri svo. Ur þessu á
brtt. mín að bæta. Hún tekur aftan af
c-lið alt nema fvrstu setninguna, og
flvtur til orðin: „ef tjón eða hætta ..
hagsmuni almennings“, svo að þau eiga
við alla stafliðina þrjá. Með því er það
unnið, að menn geta notfært sjer vatn
í sínu eigin landi eftir vild, samkvæmt
öllum stafliðunum. ef þess er gætt, að
rjettindum annara stafi ekki hætta af
því.
Til sönnunar því. að jeg hafi rjett
fyrir mjer og að brtt. mín sje nauðsvnleg, skal jeg benda háttv. deildarmönn-
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um á vatnalagafrv. bæði meiri og minni
hluta fossanefndar frá 1918. Þar er
þessu fyrir komið með sama hætti og í
brtt. minni. Þá hefi jeg einnig athugað
greinargerð minni hl. fossanefndar um
þetta atriði. Þar segir meðal annars svo
— með leyfi 'hæstv. forseta: „Eins og
greinin ber með sjer, eru umráð landeigandans ]>ví aðeirts takinörkuð. að
tjón get-i stafað af ráðstöfunum hans“.
Til frekari fullvissu spurði jeg svo
háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) um þetta í
morgun. Ætla jeg, að hann viti manna
best skil á þessu máli, þar sem hann
mun vera aðalhöfundur þeirrar eignarrjettarst.efnu, sem þetta frumvarp er
bygt á. Var hann mjer algerlega sammála um þetta.
Jeg þykist fullviss, að þetta atriði
hefir ruglast við uppskrift eða prentun
á einhverju stigi málsins, og því sje það
komið hjer í þessari mynd í frumvarpinu.
Jeg vænti því. að háttv. deild leiðrjetti þetta með því að samþykkja brtt.
mína.
Jón Magnússon: Mjer þykir rjett að
láta enn af nýju uppi skoðun mína um
það atriði í þessu máli, sem mestum
deilunum hefir valdið, um hinn svo
nefnda „eignarrjett11 landeiganda vfir
vatninu.
Af annari hálfu er því haldið fram,
að landi fvlgi eignarrjettur, eða annar
nokkum veginn hliðstæður rjettur, vfir
vatni því, sem á landareigninni er. ef
ekki er frá skilinn.
Af hinni hálfunni er það kent, að vatn
geti eftir eðli sínu ekki verið eignarrjetti undirgefið, en að afnot, afnotarjettur eða umráðarjettur á vatni fylgi
ekki eignarrjettinum á landinu, nema

að því leyti, sem lögin sjerstaklega
heimila. Með öðrum orðum, aunar hlutinn segir: Landi hverju fylgir umráðaog hagnýtingarrjettur á vatni, sem á
því er, með þeim takmörkunum, sem lög
o. s. frv. ákveða. Hinir segja: Landareign hverri fylgir rjettur til umráða og
hagnýtingar á vatni, sem á henni er, á
þann hátt. er lög heimila.
Það er auðsætt, að báðir hlutar gætu
vel komis't að sömu niðurstöðu um löggjöfina í þessu efni. þrátt fyrir þennan
skoðanamun. Þeir fyrnefndu telja heimilt. að fornum og nýjum lögum, að takmarka mjög afnotarjett landeiganda, en
hinir viðurkenna afnotarjett eða hagnýtingarrjett hans á ýmsan hátt, sömnleiðis að fornum og nýjum lögum.
Það sýnir sig og, að niðurstaðan í
frumvörpum stjórnarinnar og nefndanna.
er um málið hafa fjallað á þingum og
milli þinga. er mjög svipuð, nema er um
orkunýting vatns er að ræða, og þá einkum orkunýting í stórum stíl. Að minsta
kosti er það einkum hjer, að munurinn
kemur fram.
Ef alt væri óbundið nú, eða ef vatnsrjettindin væru nú eins og meiri hlati
milliþinganefndarinnar í fossamálunum
heldur fram, þá er jeg ekki í neinum efa
um það. að rjett væri að skipa vatnamálunum á þann hátt. eða í samræmi við
það, sem sá hluti fossanefndarinnar lagði
til.
Ef einhverntíma kemur að því, að
tekið verði fallvatn til orkunýtingar í
stórum stíl hjer á landi, þá er það alls
ekki sjálfsagd, að landeigandi eigi að
græða á því stórfje; það er miklu nær,
að sá gróði komi i almanna þarfir. Orkunýting fallvatna í stórum stíl er yfirleitt svo óviss möguleiki, að landeigandi
má ekki byggja á honum við búreikn
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inga sína. Sala eða leiga á fossum, sem
fram hefir farið síðustu árin, er ekki
vfirleitt svo vaxin. að til greina þurfi
að koma í þessu sambandi. Við opinbert
mat á jörðum hefir víst aldrei, að
nokkru ráði, verið tekið tillit til slíkrar orkunýtingar.
Það sýnist til að mynda ekkert ósanngjarnt. ef viðurkent er, að landeigandi
eigi yfirráðarjett vatns á landi sínu til
orkunýtingar í smærri stíl, að ríkisvaldið mætti nota endurgjaldslaust vatnið
sjálft í hans landareign í almannaþarfir
eða til einstakra fyrirtækja. og þurfi
eigi að greiða gjald fyrir annað en landspjöll eða önnur sp.iöll, til að mynda á
veiði.
Því er það ekki einungis eðlilegt. heldur sjálfsagt. að hjá þeim. sem undirbúið
hafa frumvarp til heildarvatnalaga. 02
hjá þingmönnum. sem málið eiga að afgreiða, vakni sú spurning, hvort lög vor
að fornu og nýju og rjettarvenjur sjeu
því til fyrirstöðn. að málinu megi svo
skipa, sem á er bent. Einkuiu hlýtur
þessi spurning að koma fram. þegar til
samanburðar er tekin vatnalöggjöf annara ríkja og því er veitt eftirtekt. að
vatnapólitík flestra annara ríkja stefnir
að því marki að gera vatnsföll að almenningum eða láta þau koma nndir
yfirráð ríkisins. Það er út frá þessum
skoðunarhætti, að sumir þingmenn hafa
getað fylgt meiri hluta fossanefndarinnar. þótt þeir liafi ekki verið samdóma
um rjettargrundvöllinn í teóríunni. Svo
er um háttv. .3. landsk. þni. (HSnL Hann
hafði fylgt meiri hl. áður að málum og
var í nokkrum efa um. hvort hann vildi
skrifa undir nefndarálitið athunasemdalaust. En það varð úr. að hann gerði það.
af því að hann hafði stöðugt við meðAlþt. 1923. B. (35. löfíg'jafar’,i!r.,u ).

ferð málsins í nefndum á undangengnum
þingum tekið það fram. að hann væri
þeirrar skoðunar, að vatnsrjettindin
fylgdu landinu að lögum, en á hinn bóginn tók nefndin nú upp mikið af breytingartill. meiri hl. þeirrar nefndar, sem
sjerstaklega hafði áður starfað að málinu (19210 og hann var í. Þar að auki
befir því verið haldið fram. jafnvel frá
báðum hliðtun. að h.jer væri í rauninni
meira deilt um kenningar en raunverulega hluti.
Meiri hluti fossanefndarinnar hefir
rannsikað löggjöfina mjög grandgæfilega. með aðstoð Einars prófessors Arnórssonar. og konrist að þeirri niður-töðu.
er hjer segir:
1. Yatnið er alment eigi undirorpið
eignarrjetti þeirra. sem land eiga
undir því.
2. Landi því. sem vatn flýtur um eða
vatn liggur á. fylgir undantekningariaust tilkall til að nota vatnið til
heimilisþarfa.
3. Sama tilkall til þess að nota vatn
á því til jarðræktar (áveitui, þó því
aðeins. að eigi sje þar með spilt
vatnsbóli eða tekið vatn t. d. þess,
er neðar býr við vatnsfall. sem annar maður þarf pfia notar til heimilisþarfa íbrunnur. brunnlækur).
4. Sama tilkall til vatns til að nota
það til iðnaðar eða iðju í þarfir
landsins beinlínis. með þeirri undantekningu. sem sagt er undir 3.
5. Yatn. sem löglega er tekið til iðnaðarnota eða ið.ju eða áveitu. verður
eÍ2Í endnrgjaldslaust tekið til annarar ið.ju. iðnaðar eða áveitu.
6. Það vatn. er eigi er notað samkvæmt
2- -3. er öðrum fr.jálst til notkunar
endurgjaldslaust.
119
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Þetta er niðurstaða Einars Arnórssonar í ritgerð hans um vatnsrjettindi,
sem prentuð er í nefndaráliti meiri hl
fossanefndarinnar.
Jeg get alls ekki fallist á þessa niðurstöðu. af þeim ástæðum, sem greina skal.
Þar sem svo er háttað, að sundurskifting lands í einstaklingseign er sprottin
upp úr sameign, t. d. ættbálks, þjóðflokks, þorpsbúa. og ekki síst, er sjernotkun hefir komið í milli, þá er það
mjög eðlilegt. að vatnsrjettindin haldi
fremur áfram að vera almenningar eða
fjelagseign að meira eða minna leyti.
Sjerstaklega á þetta við í þeim löndum,
þar sem allur almenningur frá fornu fari
hefir jiiii ft á vatninu. vatnsföllunum. að
halda, svo sem til skipaferða, áveitu í
stórum stíl o. þ. h.
Hjá oss er sagan alt önnur. Landnámið byrjar ekki á því, að þjóð eða þjóðflokkur nemi landið í fjelagi og skifti
því síðan milli landnámsmanna til sjernotkunar eða í einstaklingseignir. með
meira eða minna takmörkuðum rjetti
vegna þjóðfjelagsins. Hjer nemur landið
hver landnámsmanna fyrir sig, helgar
sjer það land venjulega. þar sem hann
getur auðveldast náð í það. í þessu efni
gerir það enga breytingu. að höfðingjar,
sem hingað komu, námu stundum land
handa fylgdarmönnum sínum eða gáfu
vinum eða frændum af landnámi sínu.
Það er ekki efasamt. að hver landnámsmaður hefir skoðað sig helga sjer landnám sitt með öllum rjettindum óskorað
yfir landi og vatni. Á þessu gat engin
breyting hafa orðið að lögum fyrir 930.
Af hinni alinennu sögu þjóðveldistímans
eða þar á eftir verður víst ekki ráðið.
að nein breyting hafi orðið á þessu. svo
að hægt sje að segja. að rjettargrundvellinum sje breytt. Það er að vísu sagt

frá því, að einstaka á hafi verið notuð
lítið eitt til skipagöngu, en varla hefir
þetta verið svo, að menn hafi alment
fundið til nauðsvnjarinnar, að vatnsföll
væru almenningar. Fyrir áveituþörf
höfðu menn að vísu opin augu, en varla
svo, að menn teldu vötn þurfa að vera
almenninga. Samáveitur í stórum stíl
hefir varla verið um að ræða. Ákvæði
vorra fornu laga um áveitur og brúagerð og til heimilisþarfa brevta engu
hjer í. fremur en t. a. m. ákvæði um
áning í haga breyta rjetti eiganda lands.
Fyrir lögum þjóðveldistímans um
þetta efni, ákvæðum Jónsbókar og hinum yngri lögum um sama efni, er gerð
nákvæm grein í áðurnefndri ritgerð og
nefndaráliti. Bý.st jeg við, að þar sje
tínt, sem til er. Þessi lagaákvæði eru
yfirleitt öll svo orðuð, að eðlilegast er
að skilja þau á þann veg, að þau byggi
á því. að rjetturinn til afnota af vatni
eða vatnsfalli fylgi landr.iu, sem að því
liggur. Sum ákvæðin gera það svo l.jóslega. að ómögulegt er að misskilja. Það
kann að vera. að skýra megi einstaka
ákvæði í hinum yngri lögum — til að
mynda um vatnsveitu til neyslu eða
áveitu — svo. að segja megi. að nær
.-.je hinni skoðuninni; en fvrir niðurstöðuna um það. hvað lög >-jeu nú um betta
efni. hefir það að minni skoðun alls enga
þýðingu. Það merkir ekkert annað en
það. sem allir eru sammála um, að rjettur landeiganda eða afnot hans af vatni
er og hefir verið mjög takmarkaður.
Enn skal aðeins drepið á það. að lögg.iafarvaldið hefir. með fossalögunuin frá
1907 sjerstaklega. viðurkent hinn sama
rjettargrundvöll seni þetta frumvarp er
á bygt. og landsstjórnin og yfirvöld
landsins hafa í aðgerðum sínum hvað
eftir annað gert hið sama.
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Jeg hikaði því ekki við það að fallast
á það á sínum tíma. að frumvarpið væri
bygt á þessum grundvelli, er það var
lagt fyrir þingið af fyrverandi stjórn.
Og þess vegna. greiði jeg því nú atkvæði
mitt.
Það hefir komið fram tillaga um
miðlun á þrætunni um rjettargrundvöllinn, sú nefnilega, að væntanleg lög skeri
ekki úr henni, heldur verði þau þannig samin, að til dómstólanna kæmi
úr að skera. Þetta má orða. .Jeg tel þó
rjettast, að alþingismenn skeri hjer sjálfir úr, hver eftir sinni skoðun. Það er
ekki meiri ábyrgðarhluti að gera það í
þessu máli en í svo mörgum öðrum.
Jeg verð níi að orðlengja svolítið um
eða út af ummælum í blaði einu, sem
flvtur svo einstaklega rjettar og óhlutdrægar þingfrjettir.
Þar segir frá
því. að fossamálinu muni veiða lrraðað og ..þvegið af því mesta vatnsránskámið“.
Þar er ekkert „vatnsránskám“ að þvo
af. svo að þetta eru ósannindi hjá blaðinu. En það er ekkert tiltökumál. Jeg
nefni það ekki þess vegna, heldur af því,
að það minti mig á fyrri ásakanir í þessa
átt.
Þegar
þáverandi
atvinnumálaráðherra, Pjetur heitinn Jónsson. quem
honoris causa nomino. var að búa út
frumvörp þau. er leggja átti fyrir Alþingi 1921, þá komu vatnamálin til umtals. Komum við þáverandi ráðherrar
okkur þá saman um það að bera fram
frumvarpið til vatnalaga á þeim sama
grundvelli, sem ráðuneytið áður hafði
fallist á, nefnilega svo. að vatnsrjettindin fvlgdu landinu. Að öðru leytí var
frumvarpið samið eftir frumvörpuni
meiri og minni hluta fossanefndarinnar.

og það tekið úr hvoru. sem hallkvæmara
þótti, og auk þess kaflar úr frumvarpi
meiri hlutans, sem ekki voru í frv. minni
hlutans.
Atvinnumálaráðuneytið fjekk Einar
Amórsson, sem er einhver hinn best.i
lögfræðingur vor og manna færastur
til að semja lagafrv. og færa í góðan búning. til að set ja frv. saman og stíla svo, aðí
samræmi væri við rjettargrundvöll þann,
er byggja átti á. Þetta gerði hann. Þegar
frumvarpið kom fram, var gert hróp að
ráðuneytinu. bæði utan þings og innan,
fyrir það, að láta þennan mann, sem
lýst hafði annari skoðun á rjettargrundvellinnm. semja frumvarpið. Það var
sagt, að í orði kveðnu væru viðurkend
rjettiudi landeiganda, en vatnsránið
gægðist alstaðar út úr frumvarpinu.
Meira að segja var sagt, að ráðuneytinu
hefði hlotið að vera það ljóst, að maður
svona gagnstæðrar skoðunar gæti ekki
samið frumvarpið án þess að hans skoðun kæmi þar fram. Þetta síðastnefnda
var auðvitað svo heimskulegt. að ekki
tekur að mótmæla því; og allar voru
þessar ásakanir annaðhvort vísvitandi
ósannar og rangar eða sprotnar af misskilningi og vankunnandi. Líklega hvorttveggja. En hvað sem um það var, þá
tók Pjetur beitinn þær afarnærri sjer.
Það var 'maður. sem sannlega mátti segja
um. að ekki mátti vamm sitt vita. Hann
var allra manna heilastur og einlægastUr við menn og málefni. Honum þótti
sem ltann væri hjer sakaður um óeinlægni og óheilindi. og jeg held líka. að
það hafi einhverntíma verið sagt með
berum orðum. Hann kvartaði oft um það
við mig. að sjep þætti það sárast, að
hann væri ekki nógu mikill lögfræðingur til þess að hann gæti sjeð glögglega,
119*
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hvort þessar ásakanir væru á rökuui
bygðar eða ekki. Jeg reyndi að vísu að
telja honuin trú um. að svo væri ekki
og að hann þyrfti ekki að taka þetta
uærri s.jer; en jeg hafði þá ekki athugað
frv. eins grandgæfilega eins og jeg hefi
gert það síðan.
En eftir að jeg hefi nú margskoðað
hvert einasta ákvæði frumvarpsins, hefi
jeg sannfærst um það. að ásakanir þessar eru á alls engum rökum bygðar.
■leg ætla mjer eigi að amast við brtt.
liáttv. 2. þm. Eyf. i EÁ við 7. gr. Hún
kemur eigi rjettargrundvellinum við. En
hvað fyrri brtt. snertír. þá er hún eigi
allskostar heppileg. — ætti betur heima
í 4. gr. en 1. gr. — og skilgreiningin er
eigi allskostar nákvæm. þegar af þeirri
ástæðu, að mörg vötn eru öll almenningar, og þyrfti hún því að orðast á annan
hátt.
Atvinnumáls ráðherra (KIJ); Jeg skal
fyrst leyfa mjer að fara nokkrum orðum
um iirtt. þær við frv. þetta. er hier ligg.ja
fyrir. Um brtt. Iiáttv. allshn. hefi jeg eigi
niikiö að segja: 2 þeir.a eru sjálfsagðar.
-<>m s.je 1. og 3. brtt. Er það einsætt. að
eðlilegra er. eins og 1. brtt. fer fram á.
að miða skattinn við fastvignamatsverð
en l)i •itnabútavirðingu. Ilvað snertir 3.
’ortt.. þá leyfi jeg mjer að skírskota til
þess. er jeg sagði við 2. umræðu
þessa máls. Ilinar 1 va*r b.tt. vru vafalau-t
til bótii. eða aö miusta kosti meinlansar.
I’á vil'.li .jvg í'ara nokkrum orðum um
brtt. hátí v. 2. þm. Eyf. (EÁ) á þskj. 271.
Er jvg á saraa máli og hv. 4. landsk. þm.
um fyrri brtt.. sem sjv að hún hefði átt
betur heima í 4. gr.. en þn að brtt. þes-i
verði saraþykt og kunni afi reka sig eiitbvað á aðrar skilgrviningar í frv.. þá vr
hægt að Liga það ; háttv. Xd. Annars vr

jeg ckki viss um, að hún reki sig neitt á.
Brtt. við 7. gr. kom fyrst fram nú á fundinum. og hefi jeg eigi haft tækifæri til
þess að athuga hana.
Jeg skal þá að endingu líka leyfa mjer
að fara nokkrum oiðum um málið yfirleitt.
og þá aðallega víkja máli mínu að ræðu
báttv. 4. landsk. þm. Fór hann inn á
spvrsmálið í heild sinni og kvað aðalati iðiö vvra ágreining meiri og minni hluta
fo.-sanefndarinnar um það. hvort eignarrjettur yfir vatni fylgdi landinu að lögiim vða vigi. og er það auðvitað alveg rjett.
Iljvr vr greinilega um tvær stefnur að
ræða. Háttv. 4. landsk. þm. (JM) áleit.
að miinurinn væri ekki mikill í raun og
veru. og hægt væri að sameina stefnurnar.
En jeg held. að munurinn sje meiri en á
pappírnum Hann vr praktiskur: og ef svo
hefði ekki verið. þá hefði þetta mál ekki
áít eins erfitt uppdráttar. Málið var undirbúið af milliþinganefnd og hefir síðan
verið ])va>It á 4 þingnm. en hefir altaf
strandað á þessu atriði. og jeg skil ekki.
að s’o Imfði orðið. >‘f muniuinn lmfði ekki
vvi'ið mviri »n háttv. þin. ÍJMt vihli telja.
Teg er sammála liáttv. þm. i JM) um eignarrjettinn. Jeg liefi haft tækifæri til þess
iö rannsaka ]»etta atriði. og mín skoðun
•'r sí. að eftir gildandi lögum í gesmum
ahlirnar bni vatn-rjettindin fylgt land:nu. O" ivig fnroar á því. að nokkur h'igfræðineu’. sknli vera á annari skoðnn.
ú-ö -koðnn hefir síðan vvrið beint viðnrþ'nd aí Alþingi rv.eð lögnm 1907. Jeg
Imld. að á-tæðan til þess. að meiri hlutinn
bjelt ÍTam gagnstæðri skoðun, hafi verið
óskin iim. að það væru lög. sem þeir vildu
aA væri löv. Þeir hafi hlandað þessu
ívennu sanian Og það er eðlilegt. þegar
vatnsrjettindin voru orðin dýrmæt osr
vr-rðmikil. að sú ósk kæmi fram. að ríkið
;vtti þau. Þessi ósk vr eðlilvg. en hins
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vegar má hún ekki brjóta lög á mönnum.
En það er samt enginn vafi á því, að ríkið
á mikið af vatnsrjettindum, því að það
á alla alnu-nninga, og þessi rjettindi á þaó
samkvæmt sömu reglu og landeigendur
eiga þau á sínu landi.
Þá skýrði háttv. 4. landsk. þm. (JM)
frá því, að sá meSalvegur liefði komið
fram, að vísa málinu til aðgerða dómstólanna, og hann var því mótfallinn. Jtg
er honum sammála þar. Jeg sje enga
ástæðu til þess, að þingið reyni að koma
af sjer þessari ábyrgð. Mjer finst má'ið
vera ljóst og er sannfærður um. að sá
grundvöllur. sem frv. er bygt á, er rjettur. Það væri óviðfeldið, ef skoðun meiri
hlutans væri lögð til grundvallar og
dómstólarnir úrskurðuðu það síðan á
annan veg. Landeigendur mundu eflaust
fara í mál við ríkið, og þá vafalaust
vinna það.
Þá tók háttv. þm. (JM) sjer nærri vatr.sránstalið, en jeg held, að það hafi
verið óþarfi af honum. og eins Pjetri
heitnum Jónssyni, því að því tali mun
nær eingöngu hafa verið beint til meiri
hlutans, en ekki til stjórnarinnar. En bó
verð jeg að telja, að stjórnin hafi hagað
sjer ógætilega, þegar liún valdi prófessoi
Einar Arnórsson til þess að semja frv.
Hann hafði mjög svo haldið fram skoðun meiri hlutans, og hefir líklega verið
höfundur hennar. Því var eðlilegt, að
litið væri með nokkurri tortryggni á valið. Það hefði verið heppilegra, að mínu
áliti, að velja annan lögfræðing, sem var
alveg hlutlaus í málinu, og það var hagt
að fá fleiri en einn skýran og lærðan
lögfræðing. Jeg get t. d. nefnt liæstarjettardómarana Eggert Briem og Lárus H.
Bjarnason. Jeg held, að allir hefðu getað borið fult traust til þessara manna, og
meira, í þessu tilfelli, en til mannsins,

sem valinn var. því hann gat ekki talist
óvilhallur.
Jeg vil svo að endingu lýsa yfir ámegju minni yfir því. að málið ; r komið svo langt. að það fer í dag úr deildinni. Jeg vona. að því auðnist að verða
að löguin á þessu þingi, en jeg er dálítið luæddur um það í liáttv. Xd.. vegna
ágreiningsins.
Sigurður Jónsson: Tilefni til þess, að
jeg stend upp, er það. að liæstv. atvrh.
(KIJ ) og háttv. 4. landsk. þm. (JM) hafa
látið í ljós þá liugsun, að ekki hafi verið
tekið tillit til fossanna við fasteignamatið síðasta. Jeg vil votta það, að það var
ekki gert nema á einurn stað. en þar
liafði foss verið leigður til langs tíma.
Einar Árnason: Háttv. 4. landsk. þm.
(JM) gat þess. að jeg hefði farið með
rangt mál viðvíkjandi höfundi frv. Jeg
Inld, að hann hafi misskilið mig. Jeg
sagði, að frv. væri bygt á þeim eignarrjettargrundvelli. sem háttv. 1. þm. S.-M.
(SvO) hefði lagt.
Þá er það brtt. mín við 1. gr., sem sumir liafa talið betra að setja við 4. gr. Jeg
ætlaði upphaflega að fella liana inn í þá
grein. en við nánari athugun hvarf jeg
frá því. Mjer fanst hún koma dálítið óþægilega í 4. gr.. því þar er um annað
óskylt atriði að ræða. sem ekki má blanda
saman. Almenninga er getið í 1'23. gr.,
og af brtt. minni ætti það að vera ljóst.
að það væru almenningar, ef býli eða
lönd lægju ekki að vatninu. Jeg sje svo
ekki ástæðu til að segja meira. Brtt, hefir
yfirleitt verið vel tekið.
Jónas Jónsson: Jeg vildi við þessa síðustu umr. tala örfá orð um málið í heild,
en sje ekki ástæðu til að blanda mjer inn
í umr. um einstakar gr. Það lítur út
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fyrir, að menn sjeu lijer alment á þeirri
skoöun. að meiri hlutinn liafi ekki haft
rjett fyrir sjer. Jeg held, að allir þeir.
sem talað hafa, liafi litið svo á, að vatr
væri að íslenskum lögum eign landeig
enda. Jeg þarf því ekki að tala um þetta,
en ætla heldui að koma inn á aðra lilið
málsins, sem hingað til hefir verið lítill
gaumur gefinn. Það hefir verið ósk meiri
hlutans og margra annara, að ríkið æí ', •
vatnsrjettindin. en þessari ósk er liægt
að fullnægja í aðalatriöum á annan liát i
en að brjóta lög á íuönnum. Það hefir
verið ljóst tekið fram af háttv. 4. landsk.
þm. (JM) og hæstv. atvrh. (KIJ). að
livort sem heldur er litið á sögulega eða
lagalega hlið málsins eða farið eftir rjettarvitund þjóðarinnar. þá verður svarið
altaf, að sá á vatnið. sem á botninn.
Osk meiri hlutans um að ná vatnsrjettindununi undir þjóðfjelagið hefir því iáð
ið tillögum þeirra.
En þá kem jeg að þessari nýju hlið
málsins, sem er greiðfærari og sanngjarnari leið. og það er skattaleiöin. Hin leiðin. að lýsa yfir eignarrjetti ríkisins, yrði
þýðingarlaus. því að dómstólarnir mundu
úrskurða það á annan veg landeigendunum í vil. En liitt er áreiöanlegt. að ríkið
getur eignast, eða sania sem eignast, fos' ana með breytingu á skattalöggjöfinni.
með því að leggja verðhækkunarskatt á
stærstu fossana. Það er nauðsynlegt fyrir
ríkið að fá umráð fossanna, því það getur komið til niála, að erlendir keppinautar kaupi þá til þess að láta þá vera ónotaða. og útiloka þannig samkepnina frá
hálfu Islendinga. Það hefir þegar bólað
á ugg í þessu efni. og liann er liklega
ekki með öllu ástæðulaus. Jeg ætla ekki
að ræða þetta frekar nú. aðeins skjóta
því fram til athugunar.
Þá vil jeg víkja að örfáum aukaatrið-

um. Iláttv. 4. landsk. þm. (JM) kunni
illa við, að blað eitt hafi talað um vatnsránskenningar; en hvað var hægt að kalla
það annað en vatnsrán, sem meiri hlutinn
gerði ráð fyrir. Og af því að háttv. þm.
(JM) er á sama máli og jeg viðvíkjandi
eignarrjettinum. þá skil jeg ekki, hví honum fellur þetta svo illa.
Viðvíkjandi því, hver sje höfundur frv.,
get jeg vitnað til orða háttv. 2. þm. Eyf.
(EÁ). Orðalag frv. skiftir minstu í þessu
atriði, lieldur hugsun þess, og það er á
allra vitorði, aö hana liefir liáttv. 1. þm
S.-M. iSvO) borið fram öðrum fremur
og barist fyrir. Það er því sögulega rjett
að kenna frv. við hann.
Jeg tek undir það með hæstv. atvrh.
(KIJ), að það var í alla staði óviðeigandi að láta prófessor Einar Arnórsson
ondirbúa frv. Þetta liggur í augiun uppi.
<>g jeg á erfitt með að skilja afstöðu hv.
4. landsk. þm. (JM), sem hefir altaf verið
í and-úööu við lagalegar skýringar þessa
manns á þessu máli. Og það hefði verið
óeðlilegt að ætlast til, að inaðurinn gæti
samið frv. sjer þvert um geð.
Þá mintist liáttv. 4. landsk. þm. (JM)
á I’jetur heitinn Jónsson og hve illa
liann liefði kunnað andstöðunni gegn frv.
Mjer er ekki svo sjerstaklega í minni sú
..kritik". sem þá kom fram, en það v
vist ekki nema eðlilegt, að hún kæmi
fram, eins og á stóö.
En fvrst háttv. 4. landsk. þm. (JM
fór að bera skjöld fyrir minningu þessa
mæta manns, þá hefði ekki virst minni
á.stæöa til fyrir hann að minnast á ritling,
sem út kom á síðastliðnu hausti, eftir
einn af þingmönnum þessarar deildar. í
þcim ritlingi var gefið í skyn, að frv. um
einkasölu á kornvöru, sem Pjetúr heitinn
Jónsson. þá ráðherra, bar fram á þingi.
liefði verið borið fram í miður lofsverð
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um tilgangi og af óhreinum hvötum. Er
undarlegt, að þessi ræðumaður skuli ekki
hafa fundið hvöt lijá sjer til aö bera blak
af sínum látna vini.
Viðvíkjandi því. sem sami liáttv. þm.
(JM) sagöi um óábyggilegar þingfrjettir.
sem bærust blöðunum, þá vil jeg segja
það, að það mun nú einmitt eiga sjer stað,
að einn þingskrifari, þó ekki í efri
deild, hefir flutt einu dagblaði hjer í bænum rangar skýrslur um það, sem gerist á
þinginu. Er það mjög óviðeigandi, að
þingskrifarar, sem launaðir eru af landsins fje, fari með slíkar ósannar fregnir
í blöðin, og vil jeg skjóta því til hæstv.
forseta, aö þeir láti slíkt eigi viðgangast.
Jón Magnússon: Hæstv. atvrh. (KIJ)
sagði, aö ef munurinn á skoðunum meiri
og minni hluta fossanefndar liefði verið
svo lítill, sem jeg hjelt fram í minni ræðu,
þá hefðu þessir andstæðu partar brætt sig
saman. En svo þarf eigi að vera. Smámunir geta oft valdið livað mestum deilum. Er þetta því ekki sönnun fyrir því,
að mikið hafi borið á milli í raun og veru.
Annars sagði jeg ekkert um það, livort
jeg teldi muninn mikinn eða ekki. Jeg
sagði aöeins, að því hefði verið haklið
fram, að svo væri ekki.
Iláttv. 5. landsk. þm. (JJ) hefir mint
mig á, hvað munurinn á skoðunum er í
raun og veru lítill, en að því get jeg komið síöar, ef jeg lengi ræðu mína.
Iíæstv. atvrh. (KIJ) sagði í ræðu sinni,
að hann ætlaði ekki að blanda sjer í það
mál, hvernig stjórninni heföi tekist að
semja frv. Til þess var heldur engin
ástæöa fyrir hann, en hann gerði það þó.
Jeg skil ekki þann hugsunarhátt, sem kom
fram, að lögfræðingur geti ekki samið
lög, ef hann er ekki sjálfur samþvkkur
grundvallarskoðun þeirra. Þetta kemur þó

oft fyrir. T. d. verða nefndir að semja
lög. eftir því sem fyrir þær hefír verið
lagt. án þess að hægt sje að ætlast til, að
þær sjeu ávalt að öllu leyti samþykkar
þeim skoðunum, er þau byggjast á.
Ilver einasti lögfræðingur á að geta
samið frumvarp, er sje samkvæmt ákveðinni stefuu, án tillits til þess, hverjar
skoðanir hann liefir sjálfur á henni.
Það er rjett, sem hæstv. atvrh. (KIJ)
tók fram, að okkur greinir ekkert á um
eignarrjettarspurninguna. Við erum þar
sammála, bæði livað snertir liina rjettarlegu og sögulegu hliö málsins. Enda tók
liann ekkert fram um það atriði. sem
jeg liafði eigi áður haldið fram.
Háttv. 5. landsk. þm. (JJ) var að tala
um vatnsrán, en jafnframt aö tala um
að skattleggja fallvötnin.
í raun og veru er það heimska ein
að tala um vatnsrán. Öll skattalög ganga
í raun og veru út á þaö að taka af mönn
um tekjur og eignir þeirra. Á síðari tímum hefir t. a. m. á Englandi verið farið
svo langt, að taka af mönnum % hluta
tekna eöa meira.
Það er ofurauðvelt, eins og háttv. 5.
landsk. þm. (JJ) talar um, að leggja svo
háan skatt á vötnin. að eigendur þeirra
verði fegnir að láta þau af hendi. En
þetta er mesta vatnsrán. Iljer mun hafa
veriö lagður skattur á eitt fjelag, er átti
hjer vatn. En í raun og veru eru ónoti’5
vötn ekkert verðmæti og ekki hægt að
meta þau til verös.
Þessu marki má auðvitað líka ná á annan hátt, sem sje með því, að sá, sem vill
virkja vatn, verður að sækja um leyfi til
þess til stjórnarinnar. Er þá hægt að
láta hann borga fyrir það leyfi, og má
jafnvel setja gjaldið svo hátt, að ekki
borgi sig að taka vatnið til virkjunar.
Umtaliö um vatnsrán er algerlega van-
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hugsað. og við þingiuenn eirum allir í
meira og uiinna meeli ræni íig.jar efO,
þeirri kenningu. þegar við erum aíS
hgg.ja á skatta.
Jónas Jónsson: Háttv. 4. landsk. þm.
(JMi taldi það árás á lögfræðingana, að
efast um það, að þeir gætu bygt frv. á
annari skoðun en sinni eigin.
Það má vera, að jeg skilji þetta ekki.
að þeir geti gert þetta, af því jeg er ekki
lögfr;eðingur. En ieg vildi ekki gefa niig
til þess að semja frv. fyrir f.je. frv.. sem
jcg yrði að gera gagnsíætt sannfæringa
minni. Jeg efast líka um, að margir lögfræðingar vildu gera það, og verður li'<
spurning. hvort jeg hefi óvirt lögfræðingana með þessari skoðun minni. Iíeldur te1
jeg þá menn óvirða stjettina. sem telja
slíka vinnu sæmilega.
\ iðvíkjandi því. sem háttv. 4. land.sk.
þm. íJM) sagði um það. að ræna mætti
á fleiri liátt en einn eignum manna þá
má geta þess. að í Englandi hefir verið eitt
sinn lagður svo þungur skattur á. aö
hann nam S0(< af tekjum manna. Þessi
skattur var ekki kallaður rán. enda þói:
a'ciiii v.vru óánægðir nn'ö hann. En þ;.ð
er andlcga s j >ð rangt og vítlaust að ;etla
sjer að láta landið eignast fallvötnin með
aðfesð meiri hlutans. Em þetta hý>t jeg
við. að allir sjeu sammála. að ef landið
til dæmis tæki Gullfoss á þennan hátt.
þá myndi það tapa málinu, sem af því
risi.
Þci:. sem ekki eru lögfróöir. líta sv.>
á. að framkvæmd á kenningu meiri lilutans sje fjarstæða og óframkvæmanleg. ?n
viðurkenna aftur. að ríkinu sje rjett 'ið
taka skatta. Og það er ekki ransrt. bó
fo<'ar. ;-»m ganga kaupum og sölum fyrir liundruð þúsunda króna. sjeu skati-

lagðir. og það jafnvel svo hátt, að eigenJurnir verði fegnir að losa sig við þá.
I þessu efni er sjálfsagt fyrir okkur a?
íylgja þeim rjettargrundvelli. sem alviðurkenclur er.
Atvinnumálaráðherra
(KIJ):
Mjer
fanst liáttv. 4. landsk. þm. (JM) taka
mjer fremur óstint upp það, sem jeg
agði í ræðu minni. Telur hann mig hafa
farið móðgandi oiðum um aðgerðir fyrverandi stjórnar í málinu. Jeg get samt
»kki sjeð. að hægt væri að fara vægari
oiðiim i'.in það en jeg gerði. úr því jeg
mintist á það.
Jeg benti á það. að val stjórnarinnar
á lögfr;eðingi til að semja frv. þetta hefði
i-kki verið heppilegt, og benti jafnframt
á aðra mjög meika menn sem heppilegri.
]iar sem þeir höföu ekki veriö áður við
uiáiið riðnir. En þetta er sjálfsagt viðkv:emt kýli. sem jeg skal ekki kreista
meira.
Yiðvíkjandi því. að lögfræðingar geti
undirbúið lög. þó að þeir sjeu ekki samþykkir efni þeirra. þá má vera. að það sje
ek; i óhugsandi undir vissum kringumstæðnm. T. d. eru skrifstofur í stjórnarráðinu látnar undirbúa lagafrv., án þess
niáske. að skrifstofuiih nnirnir sjeu samþykkir efni þeirva. En það verk er þeim
þó eifitt. Miklu hægara er fyrir þá
i.ienn að undirbúa lög. sem eru samþykkir efni þeirra. Það er ekki hægt að verjast
þ.irri hngsun. að þeim, sem býr til lög.
er hann sjálfur vildi hafa öðruvísi, verði
hætt við að smevgja inn ákvæðuni. sem
hann vildi sjálfur hafa. eða fella úr atriði,
aðrir vildu eigi missa.
Háttv. 4. landsk. þm. (JM) gat þess.
að okkert nýtt hefði komið fram í ræðu
minni og að við værum sammála. Þetta
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er lieldur engin furða. En þar sem svo
leit út fyrir, aS jeg liefði aSeins endurtekið hann, þá myndi jeg geta sannað
honum, að svo er ekki, ef jeg hefði tækifæri til að sýna álit mitt í þessu máli,
sem er orðið 5 ára gamalt og hefir að
geyma hin sömu rök og jeg nú liefi drepiS á.
Jón Magnússon: Mjer er vel kunnugt,
að hæstv. atvrh. (KIJ) hefir mikið fengist við þetta mál. og jeg er glaður yfir
því, að við erum samdóma í því. En jeg
get ekki horfið frá því, að mjer fanst þaS
óþarft af honum að fara aS blanda sjer
í það liróp, sem gert var að fyrv. atvrh.,
bæði innan þings og utan, út af þessu
máli.
Þá er jeg hissa á þeirri kenningu, að
lögfræðingi sje eigi hægt að semja frumvarp hvað sem hans eigin skoðunum á
því líður. (Atrrh. KlJ: Það er erfitt).
Jeg skal þó geta þess, að hv. 5. landsk.
þm. (JJ) hefir gert tillögu nm, að nefnd
gamalla manna sje látin stílfæra lög. sem
máske ungir og framgjarnir menn leggja
til eíniö í. Sýnist það þó eigi liggja nær.
Þá skal jeg enn bæta því við, að það
er ný skýring á íánum, ef það, sem taka
á. en ekki tekst að ná i. kallast rán. En
ef sama eign er tekin með því að skattleggja hana svo hátt, að eigandinn verði
feginn að afhenda hana endurgjaldslaust.
þá er það ekki kallað rán. Þetta er ný
skýring á þessu hugtaki, sem jeg skil ekki.
en skal athuga það nánar síðar.
ATKVGR.
Brtt. 271,1 samþ.
— 271,2 samþ.
— 268.1 samþ.
■— 268,2 samþ.

með
með
með
með

8 shlj. atkv.
8 slilj. atkv.
12 shlj. atkv.
12 shlj. atkv.

Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

Brtt. 268,3 samþ. með 13 shlj. atkv.
— 268,4 samþ. með 13 shlj. atkv.
Frv.. svo breytt. samþ. með 13 shlj.
atkv. og afgr. til Xd.

A 35. fundi í Xd., föstudaginn 6. apríl,
var frv. útbýtt eins og það var samþ. við
3. umr. í Ed. (A. 282).
Á 42. fundi í Xcl., laugardaginn 14.
apríl, var frv. tekið til 1. umr.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Það er
nú í 5. sinn. sem þetta mál kemur fyrir
háttv. deild, og í fyrsta skifti, sem það
liefir komist svo langt, að verða afgreitt
úr annari deild þingsins. Eftir að hv.
Xd. hafði svo oft fjallað um málið, fanst
mjer rjett að lofa háttv. Ed. að 1-íta einu
sinni framan í það. Ilefir hún gert á því
nokkrar breytingar. sem frekar mega skoðast sem orðabreytingar en efnisbreytingar.
Get jeg fallist á siiraar þeirra. en aðrar
ekki. en skal ekki fara neitt frekar út í
það við þessa umr. málsins.
Jeg vildi nú óska þess, að háttv. deild
fagnaði vel svo gömlum og góðum gesti,
sem þetta frv. er, gerði vel við hann meðan hann dvelur í deildinni og fylgi honum
síðan með öllum veg úr hlaði. Jeg vænti
þess, að málinu, að lokinni umr., verði
vísað til þeirrar sjerstöku nefndar, sem
stofnuð hefir verið með það fvrir augum.
Vona jeg sömuleiðis, að hún geri vel við
málið.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 slilj. atkv.
og til vatnamálanefndar með 15 shlj. atkv.
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Á 50. fundi í Nd., miðvikudaginn 25.
apríl, að lokinni dagskrá, mælti
forseti (BSv): Jeg skal leyfa mjer að
geta þess, að mjer liefir borist krafa frá
6 háttv. deildarmönnum, svo hljóðandi •
„Yjer undirritaðir levfam oss að
fara þess á leit við forseta Nd., að
hann taki vatnamálið á dagskrá til 2.
umr. 27. þ. m.“
SvÓ, ÞorstJ. IIK, ÞorlJ, PÞ, SSt.
Bjarni Jónsson: Jeg vil láta þess getið við háttv. deildarmenn, að jeg hefi
boðað til fundar í vatnamálanefndinn'. en
þó ekki orðið neitt úr fundaliöldum vegna
fjárlagafundarlialda, sem eigi þótti riett
að tefja. Hafði jeg því ákveðið fund næsta
dag, en er sá dagur rann, var þegar búið
að kljúfa nefndina og koma fram með
meiri hluta nál., enda þótt nefndin liefði
enn eigi komið saman til annars en að
kjósa sjer formann og ritara. Nú er sýnilega verið að reyna að koma í veg fyrir,
að minni hluta nefndarinnar vinnist tóm
til þess að átta sig á því. sem orðið er.
og koma með sínar till. og svara þessu nál.
meiri hl.
Annars vil jeg geta þess, ef háttv. 1.
þm. S.-M. (SvÓ) hefir haldið, að jeg hafi
dregið þetta mál á langinn af hrekkvísi
við hann, að heimilisástæður mínar eru
þannig, að mjer er eigi kleift að vera að
heiman að morgni dags til hádegis, og get
því eigi haldið fundi á þeim tíma dagsins.
Porseti (BSv): Þá vil jeg geta þess, að
mjer hefir enn borist ný áskorun, um að
taka frv. um hinn nýja fvrirhugaða banka
á dagskrá. Áskorun þessi er og undirrituð
af 6 háttv. deildarmönnum og hljóðar
þannig:

„Vjer undirritaðir leyfum oss að
fara þess á leit við forseta Nd., að
liann taki á dagskrá til 2. umr. þ. 27.
þ. m. frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að veita ýms hlunnindi
fyrirhuguðum nýjum banka.“
JakM, PO, MG, ÞórJ. SSt, MP.
Sveinn Ólafsson: Það eru aðeins örfá
orð til háttv. þm. Dala. (BJ). Jeg verð
að vekja athygli liáttv. deildar á því, að
nú eru liðnir 20 dagar síðan þetta frv.
kom frá Ed. Ilefi jeg oft farið þess á leit
við liáttv. þm. Dala., sem er formaður
nefndarinnar, að hann kallaði oss nefndarmenn á fund um vatnamálið, en það
aldrei tekist, og þó stundum verið ráðgert.
Framan af töfðu annir í fjárveitinganefnd, en nú eru nokkrir dagar síðan
þeim lauk, og hefir fundur þó ekki fengist. Yitanlegt er oss meiri hluta mönnum
það líka. að tafirnar á fyrirtckt málsin
eru ekki einvörðungu vegna annríkis, og
þetta fundarboð hjá háttv. formanni kemur nú fram, þegar opinberlega er kvartað
og ákvörðun tekin út úr neyð. Vjer höfum
tilknúðir borið fram álit vort utan funda
af því að vjer fundum, að drátturinn
stefndi til eyðingar málsins. Hitt var oss
einnig löngu Ijóst, að einskis samkomulags var að vænta við háttv. minni hluta
um undirstöðuatriði málsins, deilumálið
gamla, og því var biðin enn hættulegri og
líkari til að koma málinu í strand.
Jón ÞorláJssson: Mjer finst þetta alleinkennileg aðferð með vatnamálið, og er
það miklu líkast, að einliver ólga sje hjer
á bak við; líklega er það eitthvað, sem
ekki þykir vel til þess fallið, að það sæti
venjulegri meðferð þingmála.
Jeg var kosinn í þessa vatnamálanefnd
af kosningabandalagi nokkru hjer í deild-
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inni, og var mjer allnauðugt að taka þar
saui. Þó liefi jeg ekki viljað vanrækja
þessi störf mín þar. fremur en önnur
þingstörf, sem koma undir mig og jeg
hefi verið kosinn til að gegna.
Um vatnamálanál.. sem nú er fram kom
ið, get jeg ekki rætt hjer. er ekki hefir
unnist tóm til þess aö halda fund í nefndinni, og veröi nú þetta samþykt, að þetta
langstærsta mál þingsins. sem legið hefir
fyrir á seinni árum, verði tekið á dagskrá
næsta fundar, 27. þ. m., án þess að oss
öðrum nefndarmönnum gefist ráðrúm til
að ráða ráðum okkar um það mál, ber jeg
fram þau tilmæli til háttv. vinnunefndar
deildarinnar. að jeg verði leystur frá
nefndarstörfum í vatnamálanefndinni.
Jeg vil taka það fram. að það er öldungis óþarft fyrir meiri liluta þessarar
nefndar aö liafa þessa aðferö í máli þessu.
sem þegar hefir verið samþykt í Ed.. og
er því vitanlegt um, að hægt er að afgreiöa með fullu og öllu 'á þessu þingi.
enda þótt frestur yrði gefinn. svo aö minni
hluti fái tóm til að semja sitt nál.
Viðvíkjandi því, sem liv. 1. þm. S.-M.
(SvO) lieldur fram, að nægur tími liafi
verið til að halda fundi í vatnamálanefndinni. vil jeg segja. að jeg veit alls ekki. á
hvaða tíma þaö heföi átt að verða. -Jeg á
sæti í einni hinni allra erfiðustu nefnd
þingsins, og þar eru sífeld fundahöld alla
daga. og sama á við uni fjvn.. auk hinna
löngu dag- og næturfunda í þingdeildinni; hygg jeg því, að enn sem komið er
hafi verið fremur lítill tínii afgangs. Þeir,
sem nú vilja fá þetta mál tekfð á dagskrá
27. þ. mán . eru að leitast við, að þetta
stórmerkasta mál þingins fái eigi að sæta
venjulegri ineðferð mála hjer á þinginu.
Forseti (BSv): Jeg vil taka það fram.
að jeg mun alls ekki af sjálfsdáöuni taka

þessi mál á dagskrá þ. 27. þ. mán. En
jeg muii þá í fundarbyrjun bera kröfur
þessar undir atkvæði umræðulaust samkvæmt 43. gr. þingskapa.
Bjarni Jónsson: Viðvíkjandi sannleiksræöu háttv. 1, þm. S.-M. (SvÓ) vil jeg
taka það fram, að liann kom ekki með
allan sannleikann fremur venju, eða rjettara sagt aðeins lítiö af honum. Fjáraukalögin voru fyrst afgreidd í gær, og hafa
því altaf verið fundir þangað til í fjvn.
Þetta er allur sannleikurinn. Hafi honum
fundist nægur tími til þess að halda fundi
í vatnamálanefndinni, liefir það líklega
verið eitthvað annað en fossaniður, sem
hefir látið í eyrum þessa háttv. þm. Hann
sagði. að hann hefði oft beðið um fárra
mínútna fund. Sagði liann það vera nægan tíma til þess að kljúfa nefndina og til
þess að leggja fram þetta nál. sitt, er
hann hafði þegar klofið nefndina fyrirfram. Fundi til þess að ræða málið sameiginlega í nefndinni hefir þessi þni. því
alls eigi viljað.
Á 51. fundi í Nd. föstudaginn 27. apríl,
áður en gengið var til dagskrár, mælti
forseti (BSv): Mjer hefir borist skjal,
dags. í dag, nndirritað af 5 háttv. deildarniönmmi, þeim SvÓ, PÞ, SSt, ÞorlJ og
ÞorstJ. og hljóðar þaö svo:
„Með því aö minni hluti vatnamálanefndar hefir á deildarfundi 25. þ. m.
látið í ljós, að hann heföi eigi fengið
tíma til að koma fram með álit sitt
um vatnamáliö. þá tökum vjer aftur
kröfu vora frá 25. þ. m. um töku málsins á dagskrá í dag, þó að því tilskildu,
að málið verði tekið til 2. umr. 30.
þessa mánaðar.“
120*
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Enn fremur skal jeg geta þess, aö þeir
6 þm., sem komu fram með kröfu um það
á fundi 25. þ. m. aö taka „Frv. til laga
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að
veita ýms hlunnindi fyrirhuguðum nýjum banka‘ ‘ á dagskrá í dag. hafa sagt
mjer, að þeir taki þessa kröfu sína aftur.
Þar sem báðar þessar kröfur eru teknar
aftur, koma þær eigi til atkvæöa.
Skildaga þann, er fimm háttv. deildarmenn hafa sett fyrir því, að þeir falli frá
kröfu sinni, tel jeg vafasamt. að unt sje
að taka til greina. Vil jeg engu þar um
heita. en háttv. þm. geta endurtekið kröfu
sína síðar um að fá málið á dagskrá. ef
þeim þvkir þörf á.
Á 52. fundi í Nd.. laugardaginn 28.
apríl, mælti
forseti (BSv): Mjer hefir borist krafa
frá 6 hv. deildarmönnum, þeim SvO. HK,
GunnS. StSt. BH og ÞorlG, svo hljóöandi:
„I framhaldi af erindi, framkomnu
hjer í deildinni 25. þ. m., um að taka
vatnamálafrv. til 2. umr. 27. þ. m., og
út af frestun þeirrar umræðu. leyfum vjer oss að óska þess, að máliö
verði tekið til 2. umr. mánudaginn
30. þ. m.“
Jón Þorláksson: Jeg ætla aðeins að
gera þá stuttu athugasemd, að jeg býst
við, að nál. minni hl. vatnamálanefndar
verði skilað til prentunar á mánudag.
Sveinn Ólafsson: Jeg býst við, að við
tillögumenn getum sætt okkur við, að málið verði ekki tekið á dagskrá fyr en á
þriðjudag, ef nál. verður útbýtt á mánudaginn. Tilgangur okkar var aðallega sá
að knýja fram álit minni hl., og úr því

að því hefir nú verið heitið, getum við
vel við unaö.
Hákon Kristófersson: Þar sem jeg er
einn af tillögumönnunuin, þá lýsi jeg því
yfir sem minni skoðun, að verði nál. skilað til prentunar á mánudag, er það ekki
nema að sýna fulla sanngirni gagnvart
minni hlutanum að bíða til þriðjudags
meö að þaö verði tekið á dagskrá.
Bjarni Jónsson: Það er svnd að lofa
ekki háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) að koma
þessu fram. Hann hefir níi sýnt með
þingskjölum. aö hann er strokumaður úr
nefndinni, og ef þeim þykir þetta skifta
svo miklu máli, þá mótmæli jeg ekki atkvæðagreiðslunni.
Jón Þorláksson: Jeg gleymdi víst áðan að taka fram fyrirvarann fyrir því. að
hægt sje að skila nál. á mánudaginn, en
hann er sá, að háttv. þm. Dala. (BJ)
vinni meö mjer til mánudags. Geri jeg
þá ráð fyrir. að nál. verði tilbúið.
Forseti (BSv): Jeg skal lýsa yfir því,
aö jeg mun í byrjun næsta fundar bera
kröfu þessa undir atkvæði deildarinnar
umræðulaust samkvæmt 43. gr. þingskapanna.
Á 53. fundi í Nd., mánudaginn 30.
apríl, mælti
forseti (BSv): Jeg skal leyfa mjer að
skýra háttv. deild frá, að þeir sex þingmenn. sem á síðasta fundi komu fram
með ósk um, að frv. til vatnalaga vrði
tekið til 2. umr. á þessum fundi, hafa
tjáð mjer, að þeir falli frá þessari beiðni
sinni.
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Á 55. fundi í Nd., miðvikudaginn 2.
maí, var frv. tekið til 2 . u m r .
Forseti tók máliö af dagskrá.
Á 56. fundi í Nd., fimtudaginn 3. maí.
var frv. aftur tekið til 2 . um r. (Á. 485.
n. 436 og 486, 487).
Frsm. meiri hl. (Sveinn Ólafsson): Það
má með sanni segja, að vatnamálið s.je
gamall gestur á þingi. Það hefir gist hvert
þing fiá 1917. að einu undanskildu. þinginu 1918. Ekkert annað mál hefir verið
hjer jafnþaulsætið, ekkert mál jafnþungt
í vöfum og vandhæfismikið, enda er meðferð þess orðin dýrari en nokkurs annars
máls á þessu tímabili. -leg hygg, að jeg
fari rjett með, þegar jeg giska á. að meðferð þessa máls hafi kostað 90—100 þús.
kr. fram að þessu. Það mun ekki misminni hjá mjer, að störf milliþinganefndarinnar og utanför hennar hafi kostað
60—70 þús. kr.. og það mun ekki of mikið
í lagt, að meta kostnaðinn og alla fyrirhöfn við þetta mál á þeim 5 þingum. sem
það hefir legið fyrir. 20 þús. kr. Vitaskuld er þetta mál fvrirferðarunkið og
margþætt og margs að gæta við afgreiðslu
þess. Svo hefir líka farið í öllum nágrannalöndunum. að svipuð vatnalöggjöf hefir
tekið langan tíma. Hjer hefir drátturinn
á afgreiðslu þessa máls ekki stafað svo
mjög af þeim erfiðleikum. sem þar hafa
tafið. því að frá öndverðu hör'ðum vjer
fyrirmvndir í löggjöf nágrannaþjóðanna.
Þess vegna gat starfið orðið auðveldara
hjer, að styðjast mátti við lög þeirra í
þessu efni.
Það. sem valdið hefir mestum dræfti.
er hinn óheillavænlegi ágreiningur sem
kom upp í milliþinganefndinni 1919. begar hún hafði starfað á annað ár í sátt og

samlyndi. Svo sem kunnugt er, var þessi
ágreiningur þannig vaxinn, að meiri hluti
milliþinganefndarinnar hvarf að því ráði
að neita umráðarjetti landeigenda yfir
vatni á landi þeirra og svnja fyrir. að
sá rjettur hefði nokkurn tíma verið lögfestur. Minni hl. hjelt fram hinum alviðurkenda umráða- og eignarrjetti landeigandans. sem hvarvetna kemur fram í
allri eldri löggjöf landsins, og bygði hvor
nefndarhlutinn á sinni niðurstööu mjög
ólíka iagabálka. Komu þeir báðir fvrir
þingið 1919. bornir fram af nefndarhlutunum sjálfum. en hvorugur af stjórninni.
Var m.jög um þessar stefnur þráttaö, en
hvorugt frv. náði að ganga fram. Síðan
hefir stjórnin borið fram á hverju þingi
frv. til vatnalaga og jafnan bygt á stefnu
minni hluta milliþinganefndarinnar.
Þótt undarlegt megi virðast. þá er það
samt svo. að hvergi á Norðurlöndum hefir
komið upp ágreiningur um þetta efni,
nerna li.jer á íslandi. Hvergi í nágrannalöndunum hefir nokkur ágreiningur v
um það. að landeigandi ætti umráðarjett
yfir vatni á landi sínu. Og ágreiningurinn hjer er því eftirtektarverðari. sem
engin Norðurlandaþjóð önnur hefir jafnskýlaus ákvæði um rjett landeiganda til
vatnsins í fornum lögum sem v.jer Islendingar. Þessi fyrirmæli hinna fornu laga
vefengdi meiri hl. milliþinganefndarinnar
og hártogaði á ýmsa vegu. Þó veit hver
maður. sem kominn er til vits og ára, að
þessi eignarumráð landeiganda að vatninu eru hiiðstæð eignarumráðum yfir landinu. en vitanlega takmörkuð, eins og þau.
Otvíræðar bendingar um lögfestingu
þessa rjettar má finna í Grágás. kap 191.
208. 422. 438. 439 og víðar. Hvarvetna er
þar talað um vatnið. ár. læki og stöðuvötn eins og eign landeiganda, svo sem
eðlilegt er, því að landið námu landnáms-
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menn eins og það var frá liendi náttúrunnar, með gögnum og gœðum, eins og
enn er kveðið að orði, og skildu vitanlega
ekkert undan, hvorki handa níkinu, sem
þá var aðeins óljóst hugtak hjá þeim, eða
nokkrum öðrum. Þetta var því eðlilegra
nám á vatnsrjettindunum, sem þau voru
þá í fööurlandi þeirra, Noregi, eign landeiganda. Grágás er nú að vísu úr lögum
numin, eða var með Járnsíöu og síðar
með Jónsbók á 13. öld, en ákvæðin um
vatnsrjettindin koma aftur fram í Jónsbók með líkum hætti og í Grágás, og
jafnvel ákveðnari. Má þar finna þau í 24.
og 26. kap., en ljósust þó í 56. kap. Akvæði
hans gilda enn í dag. og eru þess vegna
þau gildandi vatnalög. Vil jeg ekki eyða
tíma í að lesa upp úr þeim nema fáar
setningar. Þar stendur meðal annars:
„Hverr maðr á vatn ok veiðistöð fyrir
sinni jörðu ok á sem at fornu hefir
verit“.......... „Xú ef á brýtr af annars
þeira jörð. þá á sá á, er jörð átti..........
En ef hon brýtr meirr, þá á sá, er jörð
át.ti, bæði á ok granda“..............Engi skal
fara í annars á, nema hann vili þeim
veiða, er ána
Þessar setningar og margar aðrar af
saina tægi sýna. hvernig þessu var háttað
á 13. öld. A þessu hefir altaf veriö bygt.
A þessu var bygt 1905. er lög voru sett
um Glerá — lögnámslögin. — A þessu var
bygt sama ár, er lög voru sett um forkaupsrjett leiguliða að fossum í landi
þeirra. er gengju kaupum og sölum. Á
þessu var bygt árið 1907. er sett voru svo
nefnd fossalög. eöa lög um takmörkun á
eignar- og umráðarjetti á fossum o fl..
sem áttu að fyrirgirða, að fossarnir lentu
í höndum útlendinga. I 7. gr. þeirra er
það fram tekið, að ef kona eigi foss (þ. e.
vatnsrjettindi) og giftist manni, sem eigi
hefir rjett til aS eiga fossa hjer á landi.

þá skuli fossinn sjeieign hennar. 12. gr.
sömu laga sýnir einnig, að Alþingi hafði
þá þennan skilning á ákvæðum Jónsbókar. Þar er talað um það, að sá, er eigi
fossa, skuli skyldur að láta þá af hendi.
er hið opinbera þarfnist þess. gegn fullu
endurgjaldi. A þessu bygði þingið 1913.
er það gaf út vatnsveitulögin. Þar er t. d.
sagt, í 3. gr„ að ef áveituvatn sje tekið
úr landi annars manns. þá skuli koma fyrir það endurgjald og bætur eftir mati.
Yfirleitt má alstaðar sjá það. að í síöari
löggjöf hefir .jafnan verið bygt á vatnalögum Jónsbókar.
Ávalt og alstaðar hefir stefnan yerið
sú sama, og ætíö viðurkend umráð landeiganda yfir vatninu á landi hans, eins
og húseiganda yfir húsi eða skipseiganda
yfir skipi. En í öllum síðari tíma lögum
er þessi rjettur meira og minna takmarkaður að eðlilegum hætti, og löglega þó,
vegna þarfa fjelagsheildarinnar.
Aldrei hefir nokknr maður á þessu landi
vefengt þennan rjett landeiganda, fyr en
á því herrans ári 1919. Ilinir færustu lagamenn síðustu aklar. svo sem Yilhjálmur
Finsen og Jón Pjetursson, töldu hann
óyggjand.i. Um þetta gamla ágreiningsatriði milliþinganefndanna virðist annars
lítil þörf að rífða. því að bæöi er það
þingheimi kunnugt. og svo er öldungis víst.
að allur þorri landsmanna telur stefnu
meiri hluta niilliþinganefndarinnar fjarstæðu og lögleysu. Auk þess er það víst,
að sjálfir meirihlutamennirnir 1919 voru
gersamlega sanimála minni hlutanum um
eignarrjett að vatni meira en árlangt áður
en nef'ndin klofnaöi. og svo hitt. að stefna
íneiri hl. var tekin upp — eftir því, sem
þeir sögöu. og segja enn — af praktiskum ástæðum. eða af einskonar vafasamri
umhyggju fyiir þjóðarhag. En þá þótti
líka nauðsynlegt að afneita þeim fornu
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lagasetningum, því ella var stefnan oröin
að beinni árás á 63. gr. stjórnarskrárinnar.
Um þetta mál liafa nú fjallað margir
lögfræðingar utan þings og innan, auk
þingnefnda á undanförnum 4 þingum, og
veit jeg ekki til þess, að nokkur lögfTæðingur, að undanteknum ráöunaut milliþinganefndarinnar, hafi fallist á kenningu
meiri lil. um það, að vatnsrjettindin
hefðu aldrei vei/ð lögfest landeigendum
til handa. 7 lögfræöingar eiga nú sæti hjer
á Alþingi, og veit jeg ekki betur en að
þeir líti allir á þetta atriði eins og jeg lít
á þaö. Það er því þýðingarlaust aö halda
því fram, svo sem oft hefir gert verið, að
kenningin urn eignarumráð landeiganda á
vatni sje sjerviska úr mjer, eða minni hl.
milliþinganefndarinnar. og tekin upp af
eigingjörnum hvötum. Votturinn er liarla
ljós í þessu efní, því að öll þau 4 skifti.
sem stjórnin liefir boriö vatnamálið fram.
hefir hún bygt það á stefnu minni hl.
milliþinganefndarinnar og viðurkenningu
eignarumráða landeiganda. Engin stjórn
og enginn ráðh.. sem setið hefir að völdum frá 1917. liefir nokkurn tíma treyst
sjer til að bera fram andstæðu stefnuna.
Þegar litið er á undirbúning þessa máls.
eins og lionuin er nú komið, þá niá segja.
að hann sje talsvert ítarlegur. Málið hefir
gengið í gegnuin hvern hreinsunareldinn
af öðrum hjá stjórn og þingnefndum ng
verið samræmt hliðstæðri löggjöf nágrannalandanna. En allar nágrannaþjóðir
vorar liafa skipað vatnamálum sínum á líkan hátt og hjer er lagt til í frv. og allar
liafa þær viðurkent og virt rjett landeigandans. en að sjálfsögðu takmarkaö hann
misjafnlega mikið eftir þjóðarþörf. vatnsskorti, vatnsgnægð og öðrum ástæðum
Allar reisa þa*r skorður viö of miklu einræði landeigandans með sjerleyfislagaákvæðum, þar sem hugsast gat, að það

kæmi of nærri hagsmunum fjelagsheildarinnar.
Það verður því ekki með rökum sagt,
aö frv. þessu hafi verið flaustrað saman
eöa að undirbúningur þess sje ónógur.
Andstæðurnar, sem um það hafa barist,
hafa líka átt sinn þátt í því að skýra efniö, að minsta kosti aðalágreiningsatriðin.
Háttv. Ed. hefir nú afgr. frv. hingað
fvrir tæpum 4 vikum og gert á því talsverðar breytingar, alls um 40. Allmargar
af þessurn breytingum eru teknar frá
nefndarhlutum vatnanefndarinnar 1921,
en hinar flestar komnar fram við meðferð
málsins í Ed. Allar eru brevtingar þessar
til bóta, og er frv. þess vegna miklu aögengilegra en áður, enda má heita, að
deildin hafi afgreitt málið einróma eins
og það liggur nú fyrir. 1 því út af fyrir
sig liggur mikil trvgging fyrir vönduöum og vel athuguðum undirbúningi
þess, en mestu trygginguna tel jeg þó
ligg.ja í því. að háttv. 4. landsk. þm. (JM)
liefir lagt svo mikla alúð við undirbúninginn og unnið svo kappsamlega að honum.
Hann er. eins og menn vita, manna kunnugastur málinu fyr og síðar, og auk þess
sá maður. sem enginn kunnugur efar, að
hafi til að bera sjerstaka glöggskvgni um
lögfræðileg efni.
Vjer. sem nú eium meirihl.menn vatnanefndar og beruin fiam álit vort á þskj.
436, álítum að vísu, að ýms ákvæöi frv.
imættu betur fara, ef breytt væri, og að
ýmislegt fleira befði mátt fella úr frv.
en felt liefir verið. en þær breytingar
teljum vjer ekki svo mikilvægar, að vjer
þeirra vegna viljum stofna frv. í hættu
eða láta þaö fjara uppi. Þess vegna leggjum vjer eindregið til, að það verði samþykt óbreytt eins og þaö kom frá háttv.
Ed. Þess er alls ekki að vænta, að jafnyfirgripsmikill lagabálkur sem vatnalög-
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in eru, sjeu samin svo, að gallalaus verði,
meðan reynsluna vantar um mörg ákvæði
þeirra. Þess vegna verður að gera ráð
fyrir því, að smíðalýti þau. sem á frv.
kunna aö vera, verði lagfærð síðar, þegar
reynslan fer að skera úr.
Frv. er að öðrum þtæði samdráttur
gildandi laga um vatnsrjettindi og notkun
vatns. en að hinum nýmæli um þessa
hluti. og fer öllu meira fyrir nýmælunum. Þau eru að mestu tekin eftir hliðstæðum lögum nágrannaþjóðanna. I 2. 3.
og 4. kafla eru saman dregin og lítið
brevtt eldri ákvæði um vatnsrjettindi. nm
vatnsnotkun til heimila og um vatnsveitur. 5. kaflinn, um orkunot. er að mestu
nýmæli. 6. kaflinn, um vatnsmiðlun. er að
öllu leyti nýr og sniðinn eftir norskum
lögum. Líkt er að segja um 8. (þurkun
lands), 9. (um óhreinkun vatns), 11. (um
vatnafjelög). 14. (umvatnsvirki), 15. (um
skaöabætur), 16. (um meðferð vatnamála )
og 17. (um stjórn vatnamálaL Mjög lítið
af efni þessara kafla hefir áður verið til
lijer í lögum, og verðui um margt af þeim
nýmælum eigi sagt með vissu. hve vel
þau eiga við. fyr en reynslan fer að tala.
Aðalatriðið hjer er þó það. að frv. er
bygt á gildandi landsrjetti og á s.jer öfiugan stnðning í rjettarmeðvitund þjóðarinnar. Að vísu gerir fiv. óvenjumiklar
takniarkanir á umráðarjetti vatnseiganda
hvarvetna þar. sem hagsmunir hcildarinnar krefjast þess. cn að því leyti er það
hliðstætt löggjöf annara germanskra þjóða :
en þær viöurkenna allar. að meira eða
minna levti, eignarumráð landeiganda. og
Xorðurlandaþjóðirnar hafa þó alira víðtækastan r.jettinn. Einnig er frv. að þessu
leyti hliðstætt landsins eigin lögg.jöf um
takmarkanir á eignarrjetti þar. sem þ.jóðarþörfin krefst þess, svo sem um skóg. sem
enginn má höggva, þótt eigi, nema eftir

ákveðnum reglum og undir opinberu eftirliti, og silfurberg, sem enginn má versla
með. þótt námur eigi, nema við ríkið, og
fleira mætti nefna.
Yfirleitt byggir frv. á sama grundvelli
og grannþjóðirnar hafa gert. Það ahlar
ríkinu með drottinvaldi sínu öll yfirtökin, ef hagsmunir vatnseiganda og almennings rekast á, og gengur jafnvel svo
langt (sjá 65. gr.) að gera einstökum
manni kleift. með stjórnarleyfi. að taka
vatnsrjettindi annars manns lögnámi. En
það lætur þó ósnertan insta k.jarna eignarr.jettarins, otr rekur sig því ekki á 63. gr.
st.jórnarskrárinnar eða gildandi lög, og
kemnr því ekki af stað neinni byltingu í
þjóðfjelaginu. Ilins vegar er það narA
synlegur undirbúningur og ómissandi fyrir sjerleyfislöggjöf þá. sem á eftir kemur
og á að vera undirstaða að skynsamlegri
þjóðnýtingu vatnsins og jafnframt vörn
gegn útlendri ásælni og gerræði einstakra
nianna eða fjelaga. sem vötn kynnu að
nota í stórum stíl. Yatnalöggjöfin, eins og
hún er nú h.já oss. er öll í molum. ósamstieð og að miirgu úrelt. en auk þess á
sumum sviðum svo einhliða og fábreytt. að
óumflý.janlegt er að koma henni í samstætt kerfi. svo sem hjer liggur nú fyrir.
ITef'ðu vatnalög verið h.jer til um síðustu
aldamót. og sjerleyfislög samræmileg við
þ.iu. þá iiefði aldrei svo farið um fossarölu til útlanda sem fór. Utlendingarnír
kcyptu fossana í þeirri von að geta liavnýtt þá kvaðalaust. í sk.jóli lagaleysisins lijer. til stóriðju. En svo brá þessum
kauplæðingum við. þegar tnilliþinganefndin birti frv. sín til sjerleyfislaga 1919. að
aliri fossa^ölu var jafnsnemma lokið.
Jeg vil ekki tefja tímann að óþörfu
með m.iög langri ræðu, og skal nú aðeins,
áður en jeg lýk máli mínu, víkja lítið eitt
að nál. háttv. minni hl. og brtt.
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Jeg verð um það að segja, að jeg hefi
ekki sjeð öllu kyndugra plagg en þskj.
486. I gegnum það alt gengur einhver
gremjuþrungin vandlætingarsemi yfir einhverjum sjálfstæðis- eöa rjettindamissi.
sem ríkið verSi fvrir, ef frv. verði samþykt, og er líkast því, sem landráS væru
á ferSinni. Er svo að sjá af nál. háttv
minni hluta, sem hann sje sendiboði æðii
stjórnar, kominn frain til að aftra þessum
ósóma og gera hina síðustu tilraun til
þess að forða landinu frá þessum voða!
Eru þessi ólíkindalæti háttv. minni hluta
svo gagnsct og innantóm, að engan eiga
að geta blekt. Þeir látast ætla að gera þá
ítrustu tilraun til aS vernda mikilsverða
þjóðarhagsmuni gegn hættulegri ásælni
og lögleysu. Hverjir eru þeh þjóöarhag munir, sem stofnað er í hættu með frv.
Ef nú ætti að meta þjóSarhagsmuni annars vegar eftir frv., en hins vegar eftir
gildandi lögum. þá eru þeir óneitanlega
miklu miður trvgðir níi en þeir verða eftir frv. Því að ef háttv. minni hluti á við.
að hætta stafi af því. hve víðta'kur sje
gerður umráðarjettur landeiganda í frv..
þá er liann þó miklu víðtækari eftir gilc 1andi lögum. Xú er hann sá, að ríkið getur ekki, þótt þörf sje á. linekt honum
nema meS sjerstökum lögum um lögnám.
sbr. Glerárlögin. en í frv. er heimilaður
lögnámsrjettur alment fyrir ríkiö. hjeruö og einstaka menn. nær takmarkalaust.
Iláttv. minni lduti hefir því alger hausavíxl á hlutunum. með því aö rjettur landeigandans er miklu takmarkaðri eftir frv.
en hann er nú að lögum.
Iláttv. minni hluti segir meðal annars.
að með þessu frv. sje alerlendum og há.lí'erlendum fjelögum gefinn víðtækari rjettur en áður hefir verið. Hjer eru höfð algerð
endaskifti á sannleikanum, og getur það
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

eigi veriö óviljaverk. Skal jeg þar vísa
í 49. gr. frv., máli mínu til sönnuna?
Eftir þeirri grein getur enginn eigand’
vatnsrjettinda án leyfis ráðherra virkja'
meira en 500 hestöfl úr vatni því, er
hann ræöur yfir. Þótt hann jafnvel ætti
vatnsrjettindi í allri Þjórsá, þá væri honum, eftir þessu frv., ekki heimilt aö nota
til orkunýtingar meira en ein 500 hestöfl,
nema með leyfi ríkisstjórnarinnar eða
jafnvel Alþingis. Má öllum auðsætt vera.
livernig þetta ákvæöi frv. liittir útlend og
innlend fossafjelög, sem nú geta að lögum
hagnýtt svo mikið af vatnsorkunni, sem
þeim sýnist.
Þá segir háttv. minni liluti. að með frv.
sie gefin mikil uppiirvun til fossaprangs,
og engar hömlur á það lagðar. Þetta
jafnfjarstætt og fvrri kenningin. Lög nr
63, 1919, banna útlendingum að eiga fasteignir hjer, og þar á meðal vatnsrjettindí.
en hins vegar gerir þetta frv. alla fossasölu torveldari en áður var, meö þein.
víötæku takmörkunum. sem þar eru gerðar hvarvetna á eignarumráöum yfir vatní.
líáttv. minni hluti þykist hafa gert oss
mjög aögengileg tilboð um samkomulag .
þessu máli og fui ðar sig allan á því. að
vjer skulum ekki liafa tekið þeim. Hver
mundi geta skilið þetta eins og alvörutal ?
Ilvernig á að semja um samleið fyrir 2
nienn. sem stefna í gagnstæðar áttir? Þ"ss
var auðvitað aldrei að vænta. að sameinaöar yrðu þær tvær stefnur í vatnamálinu. að svifta landeiganda umráðumvatnsins og láta hann þó halda þeim. Samningatilraunimar frá hendi háttv. minni hluta
voru aldrei annaö og gátu aldrei verið
annaö en tilraun til að brengla málið og
villa heimildir á vatnsrjettindum. til þess
að nálgast ögn dauðadannda stefnu hans.
Allar kenningar háttv. minni liluta um
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væntanlegt fossabrask með smáfossa, ef
frv. verði lögfest, eru hugarburður. Hanu
veit eins vel og jeg. að allur fjöldinn af
smáfossum og minni vatnsföllum er með
öllu verðlaus og óútgengilegur, þótt falur væri. Enginn virkjar slík vötn að
gamni sínu og enginn kaupir þau til annars en virkjunar. Til þess er notkun smávatna of dýr og erfiö. Meginhluti slikra
vatna er í afskektum og strjálbygðum
fjallahjeruðum, þar sem þeirra verða
engin not, en ank þess eru mörg þeirra
óbrúkleg vegna landslags og illrar aðstöðu.
Lað eina, sem hjer getur verið um að
ræða, eru einstöku hentugar fallhæðir í
vatnsmiklum þverám. sem nærri ligg.ja
þjettbýli eða þorpum. Slík vötn munu
þorpin reyna að tryggja sjer. þar sem
nokkuð verulegt er við þan, og eigendur
þeirra munu oftast tregir til að láta þau
af hendi, nema svo sje, að þeir jafnframt
geti haft þeirra not. Verslun með slík
rjettindi er alls eigi að óttast, öðruvísi en
þá til ákveðinnar virkjunar þegar í stað
eða fljótlega. Þau hafa ekkert slíkt seiðmagn sem stóru vatnsföllin. sem keypt
voru með von um að geta bvgt á þeim
stóriðju. meðan henni voru engin takmörk
sett með vatnalögum eða sjerleyfislögum
Allar bollaleggingar háttv. minni hl.
um þetta væntanlega fossabrall með snúvötn er því hreinasti fyrirsláttur og yfirskinsvarúð. Tlitt er sanni nær. sem hann
segir um verðmun á hagstæðri og óhagstæðri vatnsorku. en við það er ekkert að
athuga fremur en t. d. verðmun á góðri
og frjórri lóð og hins vegar grýttri og
óliagstæðri lóð.
Háttv. minni hl. fer eigi rjett með í
nál. á þskj. 486. þegar hann talar um
frv. þetta eins og einsdæmi í löggjöf þ.jóðanna. eða gefur í skyn. að eignarrjettur
á rennanda vatni sje mjög óvíða viður-

kendur. Sannleikurinn er sá. að þetta frv.
er í öllum aðalatriðum samhljóöa vatnalöguro Svía, Finna og Norðmanna, en
allar þessar þjóðir viðurkenna hiklaust
eignarrjett á rennanda vatni, og auk
þeirra að meira eða minna leyti allar Evrópuþjóðir norðan Alpafjalla.
Um brtt. háttv. minni hl. á þskj. 487
má í fám orðum segja það, að þær lúta
eindregið að því að hverfa við frv. og
þeirri gildandi löggjöf um vatnsrjettindi
og svifta landeiganda umráðarjettinum.
og er það að vísu eðlileg tilraun til að
bjarga þeirri gömlu villukenningu þeirri
fjelaga. En geta má þó þess, að af þeim
25 brtt., sem þarna eru fluttar, eru 2
sem ekki meiða stefnu frv. eða mundu
spilla því, sem sje 1: og 21. till.. en hvorug
þessi brtt. hefir neina verulega þýðingu.
og er því ástæðulaust að hrekja frv. milli
deilda þeirra vegna.- Með samþykt á hinum öðrum brtt. er stefnt til stjórnarbyltingar í vissum skilningi. stefnt að því að
nema úr lögum lielgi eignarrjettarins á
vissu sviði. stefnt að broti á 63. gr. st jórnarskrárinnar. sem vitanlega verndar jafneindregið eignarrjett að vatnsrjettindum
sem að landi því s.jálfu. sem vatnsr.jettindin eru bundin við.
Háttv. minni hluti ber að vísu fram
varatill. við 2. gr. frv.. um það, að sami
rjettur skuli landi fylgja til vatns sem
verið hefir, án þess að tiltaka hann nokkru
nánar. En svo ætlast hann til. að samþyktar verði brtt. þær. sem á eftir fara
og sem færa þá frv. að öðru leyti í form
og anda þeirrar stefnu um einkayfirráð ríkisins. sem hann beldur fram. Þetta
má enginn láta villa sjer sýn. Þetta yrði
hreinn vanskapnaður á lögunum og 2. gr.
yrði í beinni mótsögn við lögin að öðru
lyvti. Og þá mundi verða uppfylt sú ósk
háttv. flm. að koma lögunum til dóm-
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stólanna, til þess að úrskuröa það. hvar
rjetturinn væri í raun og veru, er hver
greinin æpti við annari. Slík lög væru í
raun og veru ,,idiotisk“ og meö öllu óframbærileg, en um það virðist háttv.
minni hl. ekki hirða, ef hann aðeins getur
vilt þær fornu heimildir til vatnsins. —
Akefð hv. minni hl. að koma ágreiningnum í þessu máli undir úrskurð dómstólanna er í íaun og veru örþrifaráð. Alþingi
hefir aldrei spurt dómstólana leyfis um
það. hvort eða hvernig það mætti lög
setja. Það hefir eðlilega ætíö ákveðið
sjálft efni og form laganna, svo sem sjálfsagt er.
Segja má, aö hjer sjeu 2 vegir fvrir
hendi. Annar er sá, að afgreiöa frv. óbreytt, eins og vjer meirihlutamenn leggjum til og vitandi þess, að með því hefir
málið verið leitt til sæmilegra lykta og
brautin rudd. svo hægt er að byggja upp
viðeigandi sjerleyfislög á landsháttum
bygð. Hinn er sá, sem hv minni hl. stefnir að, að brengla alla þessa vatnalöggjöf
meö breytingartillögum. sem leiða til þess,
að máliö gengur ekki fram að þessu sinni
og verður aö veltast fvrir þinginu framvegis í óskapnaði þeirrar lögleysu. sem
minni hl. stefnan hefir bygt og byggir á.
Ollum verður að vera það ljóst, að
breyting á einu atriði eftir till. minni
hl„ svo sem 2. eða 49. gr„ leiðir hugsunarrjett til brevtinga í öðrum efnum. því
að allar eru breytingartill. minni hl. að
svo miklu leyti samræmilegar. TTjer má
því en'gin tilviljun eða teningskast ráða
úrslitum. ef sómasamleg niðurstaða á að
fást.

jeg fjekk þar sæti, þá hafa ýms atvik
valdið því, að málið hefir aldrei verið
rætt í Xd. Því það geta ekki umræður
talist. þó byrjað væri á einni framsöguræðu um málið á þinginu 1921, en þeirri
ræðu varð aldrei lokið. Nu kemur mál
þetta þann veg fyrir deildina, að meiri
hl. nefndarinnar vill varna því, að deildin taki það til efnismeðferðar. Frsm.
meiri hl. (SvÓ) lýsir því yfir. að hann
vilji ekki greiða atkvæði með þeim af
framkomnum breytingartillögum, sem
hann þó er samþykkur, heldur vill hann.
að frv. sje kevrt fram óbreytt, eins og
það kemur til deildarinnar, og er slíkt
engin efnismeðferð á slíkum lagabálki.
Jeg verð að álíta þessa aðferð alveg
óverjandi og alósæmandi. að deildarmenn hugsi til að afgreiða slík lög
sem þessi án þess að taka frv. í heild
til gagngerðrar efnismeðferðar. Það hefir nú atvikast þannig. að mál þetta kom
seint fram. og nú er unnið á þingieu
jafnt daga sem nætur við deildarfnndi
og nefndarstörf. og verð jeg því að játa
að ieg hefi ekki liaft tíma til að búa mig
svo vel undir framsögu rnína, sem má'ið
sjálft og minn góöi málstaöur verðskuldar.
Við háttv. þm. Dala. (BJ) erum nú
í minni hl. í nefndinni og berum fram
nokkrar breytingartill. á þský 487. Euis
og menn muna. bárum við tveir. ásarni.
Guðm. Björnssyni landlækni, fram sam
eiginlegar tillögur í milliþinganefndinni
í vatnamálum. og miða brtt. okkar nú
að því að færa frv. nokkru nær þeim tillögum. En þótt við háttv. þm. Dala.(BJ>
þannig höfum fylgst að um tillögur,
Frsm. minni hl. (Jón Þorláksson): -Teg bæði nú og þá. má vera, að við lítum á
ætla að hafa þann formála. að enda þótt þetta mál frá nokknð mismunandi sjónþetta frv. hafi legið fyrir Alþingi síðan armiði; þótt við sjeum ásáttir um efni
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og orðun lagagreinanna, er ekki víst,
að hið sama vaki f.vrir okkur um framkvæmdir í þessum málum. En þar veit
jeg mig vera í algerðu samræmi við
fyrv. formann okkar í milliþinganefndinni, Guðm. Björnsson, og af því að
þetta verður máske fyrsta og síðasta
tækifærið til að gera grein fyrir sameiginlegri afstöðu okkar tveggja, þá ætla
jeg nú að tala fyrir okkar hönd, en
háttv. þm. Dala. getur gert grein fvrir
sinni skoðun, ef hún er eitthvað frábrugðin því, sem jeg nú flyt, og hygg
jeg, að svo muni ekki vera nema að
mjög litlu leyti.
Eftir þennan formála vil jeg þá fyrst
gera grein fyrir því, hvað við eigum
við, þegar við tölum um fossahraskara
og fossaprang.
Það má líta á fallvötn vor sem ónotuð
landgæði, sem geti orðið að gagni síðar
meir, til að auka lífsþægindi landsmanna. Fossabrask köllum við það, þegar reynt er að ná með kaupsamningum
valdi yfir fallvötnum. í því skyni að
selja þau aftur fyrir hækkað verð, án
þess að nokkur viðleitni fylgi með eða
vilji til að leggja á sig utgjöld eða vinnu
til virkjunar þeirra. Þeir, sem kaupa eða
leig.ja fallvötn til virkjunar og sýna
fullan vilja og viðleitni á að framkvæma
hana. eiga ekkert skylt við braskarana.
Það má líkja þessari ónotuðu orku
vatnsfallanna h.jer á landi við heimasætu
í föðurgarði. Þeir. sem falast eftir orkunni til virkjunar, koma fram sem heiðarlegir biðlar heimasætunnar, og er
sjálfsagt að taka þeim með fullri kurteisi og velvild, jafnvel þótt rjett þyki
af einhverjum Astæðum að synja þeim
ráðahagsins. En braskararnir vil.ja það
eitt. að gerast friðlar þessarar heimasætu, hafa af henni stundarhagnað og

skilja hana svo eftir spjallaða af verðhækkun, og þar með svifta því helsta
yndi, sem hún hafði að bjóða heiðarlegum biðli.
Þá skal jeg reyna að gera í stuttu
máli grein fyrir þeirri hugsjón, sem var
leiðarstjama okkar Guðmundar landlæknis við frumvarpasmíðina í milliþinganefndinni. Hún var sú. að sníða löggjöfina þannig, að sem greiðast yrði að taka
vatnsorkuna til notkunar í þarfir landsmanna sjálfra, til þess að veita hita og
ljósi inn á sem flest heimili landsins. Nýjar uppgötvanir á þessu sviði höfðu rutt
úr vegi öllum verklegum erfiðleikum.
Orkan er nóg til í landinu; allir erfiðleikarnir á að koma þessu í framkvæmd
voru nú eingöngu fjárhagslegs eðlis.
Fyrst kostar mikið að virkja fallvötnin,
og svo er veitukostnaðurinn út um strjálar bvgðir ekki síður erfiður, ef orkan er
unnin í stórum verum og veita þarf vfir
víðlend sva’ði. Okkur varð fljótt l.jóst.
að til orkunýtingar fvrir sveitaheimili
þessa lands er einungis um tvær leiðir
að ræða. Onnur er sú. að byggja smá>töðvar fyrir einstök heimili. sem sleppa
þá að mestu við veitukostnaðinn. Hin
i>r sú. að sameina heil hjeruð um eitt
stórt orkuver. með mjög ódýrri orku;
þá hlýtur að vísu að koma mikill veitukostnaður á hvert hýli. en úr því farið
er að veita orkunni langleiðis á annað
borð. verður veitukostnaður á hvert býli
ekki miög mismunandi. hvort sem svæðið er Haft m.jög stórt eða nokkru minna.
Þó hefir þetta hvorttveggja. orkukostnaður og veitukostnaður. hingað til valdið því. að engin þjóð hefir treyst sjer
til að koma þessu í kring að nokkru
ráði, og verður h.jer að leita allra ráða
íil að hafa kostnaðinn sem minstan, ef
nokkur von á að vera um framkvæman-
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leik. Nú er það svo um virkjunarkostnaðinn. að hann fer eftir því, hvað stór
orkuverin eru. Hann verður því minni
á hverja hestorku. sem verið er stærra.
Til þess að gefa rjetta mynd af þessu.
skal jeg minna á, að samkvæmt ítarlegri rannsókn á virkjunarkostnaði í
Svíþjóð, var hlutfallið á milli stórra og
smárra orkuvera þannig, að þegar hver
hestorka kostar 680 kr. í 5000 hestafla
veri, þá kostar hún einungis 205 kr. í
45000 hestafla veri. eða minna en þriðjung fyrra verðsins.
í láglendishjeruðum þessa lands er
nú alls ekki um það að ræða, að hvert
heimili geti komið sjer upp orkuveri.
Þau eiga ekki kost fallvatna til þess.
Og það segir sig sjálft. að ef nokkur
von á að vera um raforkuveitur fyrir
þessi hjeruð, þá verður að byggja svo
stóra stöð, t. d. 45000 hestöfl, að orkan
geti orðið ódýr, miðað við hvert hestafl.
En þetta er ókleift, nema unt sje að selja
a. m. k. % af orkunni til einhverrar fastrar iðju, því enginn landshluti getur torgað meiru en % af þessari hestaflatölu
til almenningsþarfa. Þar að auki er þess
að gæta, að af orku þeirri, sem látin er
í tje til almenningsnota, hagnýtist ekki
nema l/3, sökum misjafnrar notkunar,
eftir árstímum og dagtímum. Pyrirtæki
það, sem afgangsorkan væri seld til,
þyrfti því að starfa árlangt og geta aukið og minkað starfræksluna eftir vild,
til að þessi mismunur á orkunýtingunni
fari ekki forgörðum. Það er reikningsleg niðurstaða, að ef bygt er stórt orkuver, þar sem % fer til almenningsþarfa
þá stundina, sem sú notkun er mest, en
afgangurinn er notaður til fastrar iðju,
þá má búast við, að orkan kosti ekki
nema V8 eða J/9 af því, sem hún yrði
að kosta, ef hún væri unnin í litlu veri

og seld eingöngu til almenningsnota.
Xú getur kostnaðurinn við bygging og
viðhald orkuvera altaf breyst. en sjálft
hlutfallið milli kostnaðarins við stóra
stöð og litla breytist ekki, og engin líkindi til að muni breytast, í svo fastar
skorður sem tilhögun slíkra mannvirkja
er komin. Til þess að orka svona stórs
vers verði sem ódýrust. útheimtist það,
að þeir, sem orkunnar eiga að njóta, fái
notið þeirrar hagkvæmustu aðstöðu um
virkjun, sem kostur er á. Nú er það
sjálfsagt svo. að þar sem eignarrjettur
einstaklinganna yfir rennandi vatni er
viðurkendur, þá láta eigendur hinnar
hagkvæmu aðstöðu eðlilega borga sjer
fyrir hana. og getur þetta komið hart
niður á þeim, sem orkunnar eiga að
njóta, og munað t. d. alt að 100 kr. á
hvert hestafl. Það eru þá í stuttu máli
þrjú höfuðatriði. sem útheimtast til þess,
að orkan verði sem ódýrust:
1. Að fallvatnið sje sem hagkvæmast
til virkjunar og virkjendur fái að
njóta hagkvæmninnar. í stað þess
að hún sje unnin upp með tilsvarandi háu verði á fallvatninu óvirkjuðu.
'2. Að orkuverin sjeu sem stærst, svo
virkjunarkostnaðurinn á hvert hestafl geti náð lágmarki eftir stærð
orkuversins.
3. Að nægilega mikill hluti orkunnar
sje frá upphafi seldur til fastrar
iðju, sem geti borið fyrirtækið uppi
fjárhagslega að sínum hluta, og
stutt fyrirtækið að öðru leyti með
því að nýta að nokkru leyti afgangsorkuna frá almenningsþörfunum.
Okkur landlækni var það ljóst, að
þessi meginatriði verður fyrst og fremst
að hafa fvrir augum, þegar setja skal
íslenska vatnalöggjöf og sjerleyfislög-
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gjöf. Og löggjöfin getur í tveim nieginatriðum ráðið miklu um, hvort þessi
skilyrði verða fyrir hendi í landinu eða
ekki. Með hagkvæmri vatnalöggjöf má
hindra, að ónotuð vatnsorkan hlaupi
upp í braskverð. Og með liagkvæmum
sjerleyíislögum má koma í veg tyri:. að
aðrar þungar kvaðir sjeu lagðar á þá
virkjendur, eða þau orkuver, sem láta
af hendi ódýra orku til almenningsþarfa.
Þá gerir löggjöfin það, sem hún getur
gert fyrir sitt leyti. til þess að landsmenn
geti fengið það hnoss. sem ljós og hiti
inn á heimilin óneitanlega er.
Xú hafa orðið æðimargar hindranir
í vegi fvrir þessum hugsjónum okkar
landlæknis.
Fyrst og fremst höfum við rekist á
fossabraskarana. Þeir hafa hafið óhlutvanda æsingabaráttu í sumum blöðum.
fundið upp slagorðið ,.vatnsrán“ og
reynt að slá á eiginhagsmunahvatir
bændanna. Þeir hafa lagt kapp á að
fá grundvelli vatnalöggjafarinnar breytr
s;er í hag. en vitanlega þagað vaudiega
um almenningsþarfirnar. sem við bi id
laknir höfðum fyrir augum.
Onnur hindrunin var hræðslan við
innstreymi útlendinganna. ef stóriðja
væri hafin hjer (innilokunarstefnan).
Hún stafaði að miklu leyti af því. að
miðað var við miklu stærri fyrirtæki á
þessu sviði en þörf er á og upphaflega
var ætlast til. Það þarf varla að taka
það fram, að sú hræðsla er algerlega
ástæðulaus og óþarft að setja hana í
samband við okkar fvrirætlanir.
Til að starfrækja orkuna. sem fullnægði einum landshluta. og tilhevrandi
iðjuver, sem notaði 2s orkunnar úr
45000 hestafla veri. myndi þurfa nærfelt 800 verkamenn, og þegar þess er
gætt, að fólki hjer á landi fjölgar um

1000 á ári. þá ætti það að vera ljóst, að
þetta getur ekki valdið neinu tjóni eða
truflun, hvorki á atvinnuvegum vorum
eða þjóðerni.
Þriðja hindrunin var breytt fjárhagsaðstaða fyrir vatnsorkuiðjuna. Er hún
sprottin af nýjum uppgötvunum á sviði
iðnaðarins og rafmagnsfræðinnar, þar
sem tekist hefir að vinna áburð og fleiri
nytsöm efni á annan ódýrari og hagkvæmari liátt en með notkun vatnsorku.
Þessi hindruu er alveg afgerandi í svipinn, og eins og nú stendur vantar alt
verkefni fyrir orkuna. og því engar líkur tih að sú iðja, sem þyrfti til notkunar
orkunnar frá orkuveri því, sem jeg hefi
miðað við. mundi geta risið upp í náinni
framtíð. En auðvitað geta nýjar uppgötvanir áður en varir breytt þessu og
skapað nýja möguleika með vatnsaflið.
Og heimska væri það, að fresta löggjöfinni um þessi efni fyrir þær sakir,
að skilyrðin sjeu ekki fyrir hendi í
svipinn.
Xú var svo ástatt. að þegar fossanefndin sat að störfum, voru svo að
segja öll stærstu og hagkvæmustu fallvötn laudsins komin í hendur útlendinga. nema hluti landssjóðs og Reykjavíkurbæjar í vatnsrjettindum Sogsins.
Ymist voru vötnin seld eða leigð útlendum fjelögum til lengri eða skemri tíma.
Af þessum ástæðum tókum við til athugunar. hvort fara skyldi eins að og
Xorðmenn 1880 og viðurbenna eignarrjettinn. og leggja síðan strangar sjerleyfishömlur á verslun þeirra. En okkur
þótti of seint að fara þá leið. Við vorum
búnir þegar að selja vatnsrjettindin í
hendur útlendinga. Þegar Xorðmenn settu
sjerleyfislög sín, var búið að selja örfá
fallvötn þar í landi til virkjunarfjelaga.
Sjerleyfislög þeirra gátu ekki náð til
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þeirra fallvatna, og þetta var nú orðin
aðstaða okkar að því er snerti allan þorra
fallvatna iijer á landi.
En nú vill háttv. meiri hluti fara þessa
leið og gefa útlendingunum allan þann
framtíðargróða, sem vjer getum liaft at'
notkun fallvatnanna. Jeg er ekki fyrir að
nota stór orö, en get þó ekki látið lijá líða
að flytja þessari háttv. deild þá orðsendingu frá fyrv. forseta Ed. og fyrv. meðnefndarmanni mínum, Guðmundi Björnsyni landlækni, eftir beinum tilmælum
hans, að hann geti ekki skoðað þetta öðruvísi en föðurlandssvik.
Höfuðmótbáran gegn okkar stefnu er
sú, að með henni sje hinn forni rjettur
landeigenda fyrir borS borinn. Þetta er
sú eina ástæða, sem komið hefirfram opinberlega, og mun jeg víkja að henni síðar.
En fyrst vil jeg svara annari mótbáru,
sem jeg liefi hevrt koma fram hjá einstökum óvitrum mönnum. Hún er sú, aS ein-,
og eignarrjettur einstaklingsins yfir landi
sje friðhelgur og viðurkendur, þáskulihann
eins vera það yfir vatninu, og afleiðingin af því að neita eignarrjetti á vatni hljóti
að vera sú, að menn neiti þá líka eignarrjetti á landi. Jeg er nú enginn sameignarmaður, eins og háttv. deild mun kunnugt, en þettagefur mjer tilefni til aðdraga
fram hlið á málinu, sem rjett er aS minnast á. Það hefir nefnilega frá öndverðu
verið undirstaða vatnsrjettarins, að
bakkabúar ættu einir þann rjett, sem þeir
einir gætu notað, eða ættu miklu hægara
með að nota en aðrir. En almenningur
hefir á hinn bóginn frá öndverðu í öllurn
löndum átt rjett til þeirrar notkunar
vatnsins, sem allir höfðu jafna aðstöðu
til. I mörgum löndum eru stór vatnsföll
aðallega notuð til umferðar, og eru þá almenningar, og voru ákvæði um þetta tekin
í Rómarjett og í þau landslög, sem þaðan

eru leidd. Á Xorðurlöndum er sú almenningsnotkun vatnsfalla tíðkuð, að flytja
trjávið eftir þeim. og er þessi notkunarrjettur almennings lögverndaður í mörgum vatnsföllum í Svíþjóð. á þann hátt, að
þriðjungur vatnsfallsins eftir miðju er almennings- eða ríkiseign (konungsáll), en
bakkabúar eiga livor sinn þriðjung. Alt er
þetta í samræmi við grundvallarregluna,
sem jeg nefndi.
ÞaS hat'a verið stór aldahvörf í sögu
mannkynsins, er fyrst var tekiS að flevta
bátum eftir vatni. því með því var grundvöllurinn lagður að skiftingu vatnsrjettarins, þeirri. að smávötnin urðu einkaeign.
en stórvötnin almenningar. En nii hafa
nýlega gerst önnur aldahvörf, engu ómerkari. Aður gátu þeir einir liagnýtt sjer orkuna úr fallvötnunum, sem lifðu og störfuðu á vatnsbakkanum. En uppgötvanir
síðustu áratuga hafa gerbreytt þessu, svo
að nú er enginn teljandi munur lengur á
aðstöðu bakkabúa og annara um orkunýtinguna. Xú má veita orkunni svo langar
leiðir, að hún getur orðið í fylsta mæli
almenningseign, og því er eigi nema eSlilegt, að sama aðstaSa skapist um þá notkun, sem um hina eldri, að almenningur
fái rjett til þeirrar vatnsnotkunar, sem
hann þarfnast, jafnt og bakkabúar, og á
jafnhægt með að veita sjer og bakkabúar.
Og er þessi hugsun í fullu samræmi við
þá viðurkenningu eignarrjettar að löndum og lausafje, sem þjóðfjelag vort byggist á.
Það eru líka ýmsir sjerstakir eiginleikar hins rennandi vatns, sem valda því, að
einstaklingseignarrjettur á því er óvíða
lögtekinn. Því ef lijer er um eign aS tala,
þá er það eign, sem er á sífeldu hvíldarlausu iSi frá einum eiganda til annars.
Þar sem háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) sagbi,
að í Xoregi liefði engin deila verið um
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þetta atriði. þá er það víst gleymska einÞá vísaði hv. þrn. í lögin um eignarber hjá honum, því að liann veit vel. að náiii á Glerá í þessu sambandi. En hann
um þetta stóð snörp deila kringum 1880. í'ór þar villur vegar, því það var búið
(ú'eO: Alls ekki nm þetta>. Jú, einmiti að virkja ána. og lögin voru einmitt
um þetfa. Jeg get sýnt lionum lieila kafla >ett af því að það var búið, og við í minni
í lögfræðibókum frá þessum tíma, þar hlutanum mundum orða þetta enn á sama
sem um það er rætt. hvort eignarrjettur- hátt og þar er gert, því við viðurkennum
inn geti náð yfir svo hverfulan hlut sem rjett manna til þess vatns, sem þeir hafa
þennan.
tekið til notkunar eða virkjað. Eins er
Þá kem jeg að höfuðmótbárunni, þeirri. það, að bætur fyrir landsspjöll á ætíð að
að með þessu sje jarðeigandinn sviftur greiða eftir okkar skilningi líka, svo að
nokkru af fornum rjetti sínum. Jeg ætla það var alveg óþarfi fyrir hv. frsm. meiri
þó að biðja hv. þm. Dala. (B-P að svara lil. (SvD) að vera að reyna að hártoga
þeim hluta þeirra ,,röksemda“, sem sner- þetla í þessu sambandi. Annars yrði það
ust um það í þessu efni að kalla álit of langt mál. ef jeg færi að rekja alt það,
okkar ..kringilegt þingskjal". ólíkinda- sem fram hefir verið fært með og móti
læti o. s. _frv.. því hann getur gert það þvi, livort miverandi rjettur yfir vatni
betur en jeg. En þar sem hv. frsm. meiri væri eignarrjettur eða ekki, enda mundi
hl. (SvOi vitnaði í Grágás og Jónsbók. verða sagt svo um okkur leikmennina, að
sínu máli til stuðnings, þá er það alveg við bvgðum þar meira á trú en þekkingu.
gagnslaust. Því þar verður ekki fundið Dg jeg ætla því að fara fram á það við
annað en það. að orðið ,,eiga“ er notað hv. 1. þm. S.-AI. (SvOi. að hann sýni mi
um þann rjett landeiganda. sem hjer er sína trú í verkmn sínum og samþykki í
um að ræða. En ágreiningurinn i þessu dag að minsta kosti varabreytingartillögu
máli er nú fyrst og fremst um það. livort okkar bv. þm Dala. (BJ) við 2. gr. frv..
en bún kveður svo á. að rjettur landrjettur landeiganda til vatnsins sje eig
arrjettur eða takmarkaður hlutarjett e >
eiganda til vatns skuli vera sá. sem nú er
og íslensk tunga, alt frá Grágás til vo
og verið hefir. Ef liann gerir það ek
daga. notar sagnorðið ..að eiga“ um gengur hann af trú sinni. en við fyrir
hvorntveggja þennan rjett. og þá segir okkar leyti erum óhræddir við það. að
það sig sjálft. að það eitt, að löghækmn- láta setja þetta í lög.
ar nota þetta orð. getur ekki úr því skorIIv. þm. hafði einnig aðra ástæðu frani
ið. um hvora tegund rjettarins þar sje að færa gegn þessu, þá sem sje, að eftir
verið að ræða. Því til sönnunar, að orðið okkar till. vrði 2. gr. í mótsögn við aðr..eiga“ sje ekki notað eingöngu um eign- ar gi einar frv.. en frv væri alt bygt á
arrjett í lagaskilningi. heldur líka um þeim grundvelli. sem liann telur rjettan,
takmarkaðan hlutarjett. nægir að minna eignarrjetti landeiganda. Nú hljóðar aðá t. d.. að talað er um að eiga ítak. og altillaga okkar á þá leið, að landareign
er þar þó aðeins um að ræða takmarkað- hverri fylgi sá rjettur til vatnsumráða og
an hlutarjett. Það er jafnvel talað um að hagnýtingar, sem lög þessi heimila. Hverneiga veðrjett og eiga ábúðarrjett. Af ig þetta ákvæði. sem er tilvísun í allar
notkun orðsins ,.eiga“ í Grágás og Jóns- aðrar greinar frv., geti verið í mótsögn
bók verður því ekkert ályktað um þetta. við þær, fær víst enginn skilið. Það verð-
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ur þa að vera varatillaga okkar, sú, að
rjettur landeiganda skuli vera sá sami.
sem nú er og verið hefir, sem aö dómi
þessa háttv. þm. (SvO) er í mótsögn við
þau eignarrjettarákvæði. sem hann þykist finna í öðrum greinum frv. (Si-(>:
Rangfærsla!). Já, jeg get óhikað skotið
því undir dóm þeirra fáu, sem nentu að
hlusta á ræðu hv. þm. (SvÓ), aö hann
sagði meðal annars. aö lakara væri að samþykkja varatill. en hina. Annars er þetta
að ýmsu leyti skiljanlegt um háttv. þm.
(SvÓ), og ekki nema eðlilegt. aö hann uggi
nokkuð um sinn málstað. En sannleikurinn er sá. aö það er fullkomlega gerlegt
að samþykkja aðaltill. eða varatill. okkar
við 2. gr.. án frekari breytinga á frv.. þó
frv. verði hins vegar ekki vel orðað nema
allar hinar einstöku brtt. okkar verði samþyktar líka. En þá mundi líka fást fram
frumvarp, sem löggjafarvahlið g;eti verið
ítolt af. þó það verði liins vegar líka nothæft með hinu mótinu, eða án samþyktar
á hinum einstöku brtt. Reyndar sagði hv.
þm. (SvO) í öðru sambandi. að 1. brtt.
snerti ekki grundvöll frv.. en gekk jafnframt svo langt að segja, að allar hinar
miðuðu að því að gera stjórnarbyltingu í
landinu. Og þá verður varla lengra komist
í röksemdaþroti en þetta, að segja. að
bein og einföld íhaldsákvæði. eins og varatillaga okkar við 2. gr. er. stefni að stjórnarbyltingu, og þarf jeg ekki að eyða fleiri
orðum að því.
Jeg skal svo snúa mjer að því, sem
hann sagði um störf milliþinganefndarinnar. Því það er ekki rjett. að hún hafi
setið í marga mánuði sammála. þó hins
vegar hafi liðið alllangur tími meðan hv.
þm. (SvÓ) var að ,,fóta sig“, sem hann
kallaði, og áður en við vissum, að hann
var á annari skoðun en hinir. þá talaði
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþing).

háttv. þm. um það, að óhætt væri að samþykkja frv. eins og það legði sig nú, af
því að margir góðir menn í Ed. hefðu
um það fjallað, þar á meðal hv. 4. landsk.
þm. (JM), og ber jeg að vísu mikla virðingti fyrir vitsmunum og vinnudugnaði
þess háttv. þm. En jeg verð þó .að segja,
að í þessu máli virðist mjer afstaða nefndarinnar, sem hann átti einnig sæti í, allfurðuleg. Því auk vatnalaganna hefir
nefndin jafnframt sent frá sjer sjerleyfislög, þannig úr garði gerð, að mjer er alveg óskiljanlegt, livernig mönnum dettur í
hug að samþykkja þá lagasamstæðu saman, og jeg ber enga virðingu fvrir þeim
vinnubrögðum, sem það hafa gert eða
;ætlast til þess. Þeir, sem það geta. eru
áreiðanlega ekki búnir að átta sig til
fulls á grundvallaratriðum málsins. Jeg
efast líka um það, að nokkur lögfræðingur
hjer á þingi hafi sett sig svo inn í þetta
sem þarf og ekki heyrt neinn þeirra taka
ákveðna afstöðu. og ekki heldur stjórnina,
sem þó leggur málið fyrir þingið. Og út í
frá munu skoðanir lögfræðinganna skiftar
líka.
Vt af nál. minni hluta, sem jeg nú að
öðru leyti get vísað til, spurði háttv. þm.
(SvO), hverjir væru þeir þjóðarhagsmunir, sem þar væri talað um að stofna í
hættu. Já — það eru — ef farið er inn
á rangar brautir — möguleikar sveitaheimilanna á því að fá raforku til Ijósa
og hitunar í framtíðinni. Og ummæli hv.
þm. um þetta atriði, að kalla það öfugmæli
og slíkt, eru ekki annað en ein af mörgum auglýsingum hans um það, að hann
vanti röksemdir. Skal jeg svo láta útrætt
um þessi atriði í ræðu háttv. 1. þm. S.-M.
('SvÓ), en snúa mjer aftur að því, sem
jeg livarf fyr frá og er aðalefni ræðu
minnar, sem sje skoðanir okkar Guðmundar
122
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Björnsonar landlæknis sjerstaklega í þess- við lilið þessa vatnalagafrv. ESa ætla þeir
nm máluni í milliþinganefndinni. Yið liöfð- að fara að dæmi Norömanna? Sjá þeir
um og höfum enn trú á því, að sá tími komi. sjer fært að fara þessa leið eftir að öll
að nnt verði að ráða fram úr þeirri fjár- stórvötn eru komin í hendur útlendinga?
hagslegu þraut að nota vatnsorkuna fyrir Jeg sje ekki, að þetta sje fært, en þaS
ljósgjafa og hitagjafa lianda landsinönn- verður. ef 2. gr. vatnalagafrv. er samþykt
um, og við förum því f'ram á það, að lög- eins og hún nú er. Yerður þá ómögulegt
gjafarvaldið sýni þá framsýni að taka til- að ráða bót á afleiðingum þessa, nema
lit til nauðsynjarinnar á þessum fram- meS því að setja í eitt skifti fyrir öll
kvæmdum og leggja ekki stein í götu ákvæði, er hindri virkjun fallvatna, en
þeirra, og við föruin fram á það, að þeir þetta á ekki að vera markmiðið og er
jarðeigendur, sem kynnu að liafa gert sjer sannkallað öiþrifaráð. Er það jafnóvitvon um að geta selt einhver vatnsrjettindi, urlegt sem að leggjast á móti því, að jörðsleppi þeim vonum vegna nauðsynjar eftir- in verði tekin til ræktunar. Jeg vil því
enn biðja hv. þm. að athuga, hvort þeir
komendanna.
Ef fulltrúar sveitakjördæmanna eru geti að minsta kosti ekki greitt atkvæði
vissir um, að þeir ineð fullum heiðri geti með varatill. okkar við 2. gr.
[ím aðrar brtt. okkar skal jeg ekki fara
jarðað þessa hugsjón okkar undir eignarákvæðum þessara vatnalaga, þá er okkur mörgum orðum, en liáttv. frsm. meiri hl.
persónulega engin mótgerð sýnd með því. (SvO) fór ekki rjett með, hverjar þær
Ilvorugur okkar býr í sveit, og við eigum brtt. væru, er snerta ágreiningsatriðið um
ekki ljós eða hita undir ákvæðum þessara rjettargrundvöllinn, og hverjar ekki. Yil
laga. En jeg bið þessa liáttv. þm. áður en jeg því geta þeirra, svo aS þessi ummæli
gengið er frá frv., að taka málið til raun- háttv. frsm. meiri hl. blekki ekki.
1. brtt. okkar er aðeins um, að skilgreinverulegrar atliugunar og íhuga, livoit
það sje nokkuð, sem rekur eftir því að ingin á orðinu ,,almenningur“ falli burtu.
lögleiða nú slíkan eignarrjett á vatni, sem Teljuin við liana óþarfa, því að hún er
alkunn.
2. gr. frv. fer fram á.
3. brtt. er þess efnis, að fyrir ,,vatni“
I sveitunum hefir þetta mál mest verið
flutt frá annari hliðinni, svo að sannleik- komi: jarðvatni. Er þetta aðeins rjetting,
urinn hefir dulist mörgum, og ættu þeir svo að rökrjett hugsun raskist ekki.
4. brtt. er líka leiðrjetting á ákvæöi, er
að íhuga, að þó að sannleikurinn eigi erfsett
var inn í frv. í Ed. og raskaöi hugsitt í bili, þá verður hann samt ávalt ofan
uninni.
á að lokum.
6. brtt. snertir heldur ekkert rjettarEf háttv. þm. ljetu nú þennan einhliða
málflutning villa sjer sýn, þá gæti svo grundvöllinn, heldur er aðeins leiðrjettfarið, að þeim þætti það miður, er sann- ing á prentvillu eða málvillu, er komist
leikurinn hefir náð þeim yfirráðum hjer, hefir í frv. hjá Ed.
21. brtt. er líka rjetting. Grein frv. er
er hann hlýtur að ná.
Vona jeg að minsta kosti, aS bæSi í meinloka, en sett rjett meining í hana
nál. okkar og máli mínu hafi jeg sýnt það með brtt.
nægilega ljóst, að það tjáir ekki að sam22. og 25. brtt. eru líka rjetting. Hinar
þykkja sjerleyfislögin eins og þau nú eru brtt. snerta grundvöllinn. En þó snertir
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ein hann ekki svo raikið. að ekki megi
samþvkkja liana sjerstaklega. A jeg þar
við 7. brtt., við 39. gr. Eru í henni ákvæði
um skaðabótaskyldu fyrir töku áveituvatns.
Er það reglan, að neysluvatn er látið
ganga fyrir áveituvatni og áveituþörfin
fyrir orkuþörfinni. Er víða skipað svo
fyrir í frv., að ekki skuli krafist bóta.
þótt vatn sje tekið til neyslu. og ekki heldur þótt orkuvatn sje tekið til áveitu.
Brtt. miðar að því, að ekki sje krafist
bóta, þótt vatn sje tekið til áveitu, enda
þótt það kunni að rýra orkunýting í framtíðinni.
Er þetta þess eðlis, að vel má samþykkja án þess rjettargrundvelli frv. sje
raskað.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Þótt það
sje sennilega óþai fi að fara nú að halda
langar ræður frá almennu sjónarmiði uii!
þetta mál, þar sem það e. þrautrætt áður. einkum hjer í deildinni. þá verð .ieg
þó með nokkrum orðum að skýra afstöðu mína til þess, þar eð það hefir orðið
mitt hlutskifti að leggja þetta frv fyrir
þingið.
Aðalágreiningurinn í þessu máli er sá,
að sumir, þar á meðal háttv. meiri hluti
vatnamálanefndar hjer í deildinni, halda
því fram, að landeigendur eigi vatnið. sem
rennur um landareign þeirra, en háttv.
minni hl. nefndarinnar heldur því fram,
að ríkið eigi vatnið, en hins vegar viðurkennir hann, að landeigendur eigi botninn og hafi, innan vissra takmarka. umráðarjett yfir vatninu, svo það virðist nú
ekki mikið bera á milli. en jeg mun víkja
að því síðar.
Jeg held, að það sje ekki ofmælt, þó jeg
fullyrði, að engum manni í landinu hafi
dottið annað í hug fyrir 1919 en að land-

eigandi ætti vatnið í ánni sinni eða læknum sínum, og þá líka orkuna, sem í vatninu lægi. Jeg hygg, að sannfæringin um
þetta hafi verið rótgróin í meðvitund almennings alt frá byggingu landsins.
Grundvöllurinn fyrir þessari skoðun
finst líka, að minni liyggju, alveg viss í
fornum lögum, en meðan fossarnir voru
lítils virði, var ekki von, að menn rannsökuðu eignarspurninguna sjerstaklega, lieldur ljetu sjer nægja sannfæringuna um
þennan rjett. En þegar það sást, að fossarnir fóru að verða verðmiklir, eins og
komið hefir á daginn síðari árin, þá var
eðlilegt, að vaknaði spurningin um það,
hvort þessi rjettarmeðvitund manna væri
rjett, hvort hún væri annað en vanahugsun, og hvort bæði eldri lög og núgildandi
lög væru ekki bygð á röngum grundvelli.
hvort útfallið yrði ekki annað, ef málið
væri tekið upp til rannsóknar á vísindalegum grundvelli. Gg þetta hefir verið gert
og komist að þeirri niðurstöðu, að svo
væri, að rennandi vatn væri þess eðlis, að
það gæti ekki verið eignarrjetti undirorpið. En þessi skoðun kemur í bága við
skýlaus fyrirmæli laga, bæði forn og ný.
Þegar fyrstu landnámsmenn komu hingað, tóku þeir landið algerlega til eignar.
en ekki aðeins til vissra afnota. Var það
líka eðlilegt. því að það var í fullu samræmi við þær venjur og löggjöf. er þeir
áður höfðu búið við. Er hægt að vitna f
fornlaganna í þessu efni, bæði til Grágásar og Jónsbókar, um að þessi skilningur
sje rjettur. Það er að vísu rjett hjá hv.
minni hluta, að ýms sagnorð í íslensku
hafa margvíslegar þýðingar, þar á meðal t. a. m. sögnin að ,,eiga“. En almenningur skilur vel, hvaða merkingu orðið hefir í þessari og þessari merkingu.
Ilann skilur vel, að það er alt önnur merk122*
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ing í því að „eiga“ hlut eöa „eiga“ sanileið meS einhverjum. Eru fjöldamörg
ákvæði bæði í Grágá-s og Jónsbók. sem
svna það ótvírætt. aS með orðinu „eiga“
er átt við eignarrjett og ekkert annað, og
hafa ekki verið skilin öðruvísi og verða
heldur ekki skilin á annan hátt. En þessu
er ekki einungis slegið föstu í eldri lögum,
heldur og nvjum; jeg skal aðeins minna
á fossalögin frá 1907. Þau lög tala alveg
ótvírætt um eignarrjett að fossum og gera
ráð fyrir, að eigendaskifti geti orðið að
þeim, þeir geti gengið kaupum og sölum
og eigendaskifti geti orðið fyrir nauðungarráðstöfun. Þetta hefir nú líka verið viðurkent af þeim, er halda fram rjetti ríkisins, en þeir bæta því viS, að lög þessi
sjeu bygð á skökkum grundvelli og misskilningi á fornum lögum, og sjeu því ekki
bindandi; en það er algerlega rangt. Jeg
skal koma með annað dæmi, enn nýlegra
A þinginu 1916—1917 var borin fram þáltill., sem beinlínis gerir ráð fyrir eignarrjetti einstaklinga yfir fossum, sjá einkum niðuriagið, sem hljóðar svo: ..þeim,
er eigi heyra til neinni ákveðinni jörð“.
Enn má nefna þingsályktunartillöguna
frá 1918, er milliþinganefndin var skipuð.
Þar er gert ráð fyrir, að nefndin rannsaki, hvort ekki væri ástæða til, að landið
„kevpti fossa“. Það þarf ekki að kaupa
það, sem maður á.
Það var því ekki aö furða, þótt mörgum brygði í brún, þegar kenningin 1919
kom fram. Þar var því haldið fram, að
vatnið væri ,,res nullius“, háð umráðum
ríkisins, en landeigendur hefðu aöeins
takmarkaöan afnotarjett vfir því til búsþarfa, áveitu eftir þörfum jarðarinnar, og
enn fremur til orkunýtingar innan vissra
takmarka. Enn fremur, að eldri lög bæri
að skilja svo, aö þar væri gert ráð fyrir
eignarrjetti ríkisins, og þau nýrri lög,

er ákvæðu annað, væru bygö á misskilningi, og væri því ekkert á þeim byggjandi.
En eins og jeg liefi þegar tekið fram, eru
gömlu lögin alveg skýr. að mínu áliti, og
veita einstaklingunum fullan eignarrjett
að vatni. en þó svo væri, að eitthvað
m.etti draga út úr yngri lögum gegn fullum
eignarrjetti, sem hæpið er, þá gilda engin
sjerlög gagnvart almennum gildandi lögum, svo sem fossalögunum. Því hefir verið
haldið fram, að athugasemdirnar við fossalögin væiu bygðar á misskilningi um eignarrjettinn. en jeg. sem átti nokkurn þátt
í undirbúningi þessara laga, neita því alveg, að svo hafi veriö. Þau voru grundvölluð á þeirri almennu meðvitund og
sannfæringu. að hver landeigandi eigi
eins straumvatnið í sjálfri ánni sem botninn sjálfan.
Þegar þessar mismunandi skoðanir eru
bornar sanian. þá sýnist nú ágreiningurinn ekki vera svo ýkjamikill við fyrstu sýn.
enda var því haldið fram í liáttv. Ed..
að munurinn væri aðeins ,,teoretiskur“.
En jeg held nú. að munurinn sje meiri.
Mundi þessi ágreiningur varla hafa valdið
svo miklum töfum málsins sem orðiö hefir. ef hann væri ekki annars eðlis og meiri.
Tvemur þessi munur glögt fram í einstökum ákvæðum frv., eins og ljóst er, ef
menn bera frumvörpin saman, Má líka sjá
þetta af nál. minni hl„ er heldur því fram,
aö ef frv. þetta verði samþvkt í sambandi
við sjerleyfislögin, þá muni það valda
miklu tjóni.
Xú sje jeg, að komið hefir fram miðlunartillaga frá háttv. 3. þm. Revkv. (JÞ),
sem hann bar fram á fundi vatnamálanefndar á þinginu í fvrra. I þessari miðlunartillögu, sem borin er fram sem varabrtt. við 2. gr. frv., er lagt til, að greinin
oröist svo: „Landareign hverri fvlgir sá
rjettur, sem nú er og verið hefir, til um-

1945

Lagafrumvörp samþykt.

1946

Vatnalög.

ráða og hagnýtingar því vatni, straumvatni eða stöðuvatni, sem er á henni“.
Jeg vissi ekkert um þessa till. fyrri en
jeg las hana í nefndarálitinu. En jeg fæ
ekki sjeð, þó að þessi varabrtt. minni hl.
verði samþykt, að nokkuð vinnist við
hana; hún þokar ekki hóti nær takmarkinu. Hún segir: Landareign hverri fvlgir
sá rjettur, sem nú er og verið hefir“, o.
s. frv. Meiri hlutinn telur, að þessi rjettur til vatnsins, sem nú er og verið hefir,
sje eignarrjettur, en minni hlutinn telur
það aðeins vera takmarkaðan afnotarjett.
Þetta þarf því úrskurðar viS eftir sem
áður. Það hefir komið fram áður á þingi.
að rjett mundi vera aS leggja þetta spursmál undir úrskurð dómstólanna. Jeg hefi
í rauninni ekkert á móti því. Jeg veit
mjög vel. hvernig færi; en jeg tel óviðkunnanlegt, að ríkissjóSur fari í mál, sem
er fyrirsjáanlegt, að hann tapar. Það
hefir komið fyrir áSur, að ríkinu hefir
verið svo að segja skipuð málshöfðun. en
hefir þó tapað. og það er leiðinlegt. En
það er til annað vakl en dómstólarnir, og
það er Alþingi; það á að gefa lög og
getur skorið úr. hvað hafi verið lög. Margir þingmenn hafa viljað varpa af s.þ-r
ábyrgðinni í þessu máli. En jeg sje ekki.
að það geti komið sjei hjá því aS greiða
úr málinu. Það verður nú að koma til
kasta þingsins. Það getur ekki þolað að
láta málið þvælast lengur á dagskrá. Yið
verðum á þessu þingi að komast út úi
þessu máli. En jeg sje ekki. að varabrtt.
minni hlutans sje að neinu gagni n.je
aðgengileg til samkomulags. Aftur á móti
virðist aðaltillaga háttv. minni liluta um
bieytingu á 2. gr. frv. geta verið notliæf.
það er að segja. ef feldar eru þá ahar
aðrar brtt. hans við frv.
Munurinn milli beggja nefndarhlutanna
er í rauninni djúpur, þar sem þeir byggja

á svo mismunandi grundvelli, og þaS verður að fvlgja honum stricte, hver sem hann
er; þar má ekki blanda í greinum, er bygðar eru á öðrum grundvelli. Menn mega
ekki láta blekkja sig á því, þótt einstaka breyting virðist vera til bóta. Slíkt
er ekki auðvelt að sjá í fljótu bragSi,
einkum í svona stórum lagabálki. Jeg hefi
frá upphafi verið á sömu skoSun og minni
hluti fossanefndarinnar í þessu máli; og
þess vegna þótti mjer rjett að leggja til
grundvallar frv. minni hl. En til frekari
fullvissu því, að þetta frv., sem hjer liggur fyrir. væri heilsteypt og ekkert kák,
lagði jeg það fyrir einn besta lögfræðing á þessu landi, til aS fá álit hans. (BJ:
Hvern?) Það get jeg sagt liáttv. þm.
privat. Jeg trevsti þessum manni best til
þess að kveSa upp rjett og hlutdrægn'
laust álit um frv. Hann taldi það vera
samfelda heild og fullkomið samræmi í
því. Og nákvæmlega á sama grundvelli
stóð Ed. Þær breytingar. sem liún gerði
við frv.. eru bygðar á eignarrjetti einstaklingsins. svo frv. er nú ein samfeld
og samræmd lieild. Þó að vera kunni. að
einhverjar smábrtt. á þskj. 487. frá minni
hluta nefndarinnar. kunni að vera óskaðlegar og jafnvel nothæfar. þá vil jeg
ekki ,.risikera“ neinu með þær. Jeg vil
því. að frv. verði samþykt óbreytt. Þá
álít jeg. að Alþingi skilji vel við þetta
mál. En þegar jeg athuga aðaltillögu
minni hlutans við 2. gr.. þá get jeg ekki
sjeð. að hún komi að neinu leyti í bága
við þá grnndvallarregln. sem frv. er bygt
á. nefnilega eignarrjett einstaklingsins.
Til samkomulags gæti jeg því fallist á
hana. með því skilyrði. að allar aðrar
brtt. væru teknar aftur. svo engin hætta
væri á því. að mótsagnir væru í frv. Auð
vitað er ekki hægt að fortaka það í svo
stórum lagabálki, aö hvergi sje árekstur,
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en jeg held þó tæplega, að mikil brögó
verði að því.
Sómi þingsins liggur við, að þetta mál
verði afgreitt sem lög; þá er mikið afrekað. Ef þinginu tækist þetta, mundi það
verða taliö merkisþing. En að öðrum
kosti gæti jeg búist við, að það yröi kallaö magra þingið.
Jeg sakna þess mikið, að sjerleyfislögin geta ekki komist líka fram á þessu
þingi. En þó gerir það minna til; mi
strandar hvort sem er mest á peningamálunum í heiminum. Jeg er á gagnstæðri
skoðun við háttv. frsm. minni hl. (JÞ
um sjerleyfislagafrv., og jafnvel líka hv.
frsm. meiri lil. (SvÓ). Jeg álít, aö sjerleyfislögin standi ekki að baki vatnalögunum. Ef þau hefðu verið til áSur, þá
hefði nú verið búið að virkja hjer vatnsföll í stærri stíl samkvæmt þeim, sem svo
hefði haldið áfram smám saman.
Bjarni Jónsson: Jeg verð að biðja hv.
deildarmenn, sem hjer eru eftir inni. og
eins þá stóla. sem auöir eru og ekki hafa
verið teknir með á uppboðið, að fyrirgefa. þó að jeg lialdi ekki langa ræðu.
Jeg hafði ekki búist við því. en ætlaði
háttv. frsin. minni hl. (JÞ) að bera þunga
dagsins, eins og hann nú hefir gert. Þó
var það eitt atriði í ræSu hans. sem jeg
vildi minnast á. þar sem hann sagðist
tala sjerstaklega fvrir sig og Guðmund
Björnsson landlækni. Jeg sá ekki. að þar
kæmi fram neinn mismunur á skoöunum
mínum og þeirra í þessu máli. Ef þetta
er síðasta tækifærið fyrir mig eins og
bann til að tala í þessu máli, þá er rjettast, að jeg skýri mína afstöðu.
ÞaS hefir frá upphafi vakað fvrir mjer
að gera rjett í málinu. og þá um leiS að
gera það innan þess ramma. aS þjóðar-

heildinni væri trygð varðveisla á rjettinum til vatnsorkunnar.
Þegar uppgangurinn var sem mestur
og talað var um stóriðju hjer á landi, þá
hjeldu menn, aS þeir ættu vatnsorkuna.
og höfðu selt mikinn hluta hennar út
úr landinu.
Xú er mjer ljóst, að fámenn bændaþjóð má ekki við því, að stóriðja rísi
hjer upp. Innflutningur fólks mundi aukast mjög, ef nokkuö yrði úr framkvæmdum, svo að máli og menningu þjóðarinnar yrði hætta búin.
I öðru lagi vakti það fyrir mjer, ef
fossabraskið hjeldi áfram, að þá mundu
náttúrugæðin eða vatnsorkan verSa of
dýr fyrir bændur. svo að þeir gætu ekki
notað hana til þess að lýsa og hita bæi
sína.
En þaS vakti fyrir mjer, að eftir því
sem tímar liðu fram, þá tæki þjóðin sjálf
vatnsorkuna í sína þjónustu. þegar framkvæmanlegt þætti. En eftir 50 ár mætti
t. d. hugsa sjer, að fariS yrði að reisa
smástöðvar. og þá er gott að geta gripið
til vatnsorkunnar. og eins. ef menn vildu.
til stærri iðju.
Jeg hefi aldrei verið innilokunarmaður. þó að það hafi verið sagt um mig '
blöðunum. I ritgerð. sem jeg birti í tímariti og nefndi: ..Gaktu hægt um gleSinnar dyr“. talaði jeg um virkjun á efri
hhita Sogsfossanna: áleit þaS ekki geta
b'itt til hættulegrar stóriðju. Þetta var
minn hugur; og frá upphafi var enginn
mismunur á milli mín og Guðmundar
Björnssonar. en eittbvað lítilsháttar bar á
milli okkar Jóns Þorlákssonar. en þó var
það ekki þessu viðkomandi.
Fyrir okkur öllum vakti sama framtíðarhugsjón. aS innan ekki mjög langs
tíma gætu býli þessa lands fengið birtu
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og yl frá straumvötnum þess. Ekki frá
Samkvæm þessum ákvæöum Jónsbókar
stóriðjustöðvum, því að þá yrði veitan eru þau, sem standa í Landabrigðisþætti
of dýr, heldur frá smærri stöðvum, fleiri Grágásar II 438, bls. 509—510, að „þar
og hagfeldari, þar sem orkuveitan gæti er menn eigu merkivötn saman. þá á hverr
orðið ódýrari.
at veiða fyrir sínu landi“. Það, sem hv.
ÞaS. sem háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) 1. þm. S.-M. (SvÓ) heldur fram um
þótti ,,kringilegt“ í nefndaráliti minni þessa lagastaði, eru því tómir draumórar.
hl., býst jeg við, að hafi verið þetta, að Að jeg sje ekki einn um að skýra þetta
viö viljum ekki leyfa mönnum að braska ,,á“ í 56. kap. Llb. Jónsbókar, nægir að
líka með smærri straumvötn og læki. Við benda á lög frá 19. febr. 1886, um t'riðviljum foröa þeim, til þess að þau verði un á laxi, 2. gr., þar sem svo er kveðið að
landsmönnum sjálfum að notum. Við vilj- orði: ..Eigi einn maður veiffi í á“ etc.
um láta geyma orkuforða hinna stærri En hvernig stendur þetta nú í Grágás: :
straumvatna, þangað til hagur þjóðar- „Eigi eigu menn at leggja net um þvera
innar er orðinn þannig, að hún sjálf er á, nje gera teinor í eða gera garða (1 eigi
fær um að taka þau til notkunar.
gerða svá, at eigi sje hlið á) eSa ker, nema
Þegar við nefndarmenn hófum störf einn maður vigi alla ána“.
okkar í þessu máli, vissi jeg ekki annað
Þetta skildi löggjafinn 1886 svo, ð
en að sú torfæra yrði á vegi okkar, að þarna sje að eiga ána sama og að eiga
einstakir menn ættu vötnin, nje hvernig veiðina í ánni. Voru þá á þingi lögfrieðhún yrði vfirstigin. Jeg hjóst ekki við. ingar engu ósnjallari háttv. 1. þm. S.-M.
að þeir fossar, sem búið var að pranga (SvÓ) og eigi verri löggjafar. Mun svo
út. yrðu teknir aftur undir landið. nema vera. að hvert eitt atriði, er hann vill tilgegn því að greiöa handhöfum þeirra fa*ra sinni skoðun til stuðnings, mun jeg
skaðabætur.
geta ósannað fyrir honum, með því að
En mjer til mikillar gleði, þegar j<g benda aðeins á lögbækurnar sjálfar og
fór að rannsaka málið. sá jeg. að fyrir tilfæra álit löggjafa og lögfræðinga
þessu var enginn fótur; hjer á landi hefi
fornra og nýrra. sem alt styður mína
aldrei verið til eignarrjettur á rennandi skoðun, án þess að jeg nefni prófessor
vatni. Enda er það ekki eSlilegt. að Einar Arnórsson, sem hefir komist aö alveg sömu niðurstöðu. Hafði jeg gaman af
svo sje.
Þá skal .jeg minnast á þá ástæðu háttv. því. hve skoðanir hans í þessu máli komu
1. þm. S.-M. (Sví)k sem hann ætlaði aS vel heim við það. er jeg hafði áður talið
dauðrota með allar okkar röksemdir. A rjett. enda þótt jeg sje ekki lögfræðingur.
einum staS í .Tónsbók. Llb. 56. kap.. bls. Það er me<5 þetta „vatn og veiðistöð“, að
188. stendur þetta, sem jeg skal lesa upp. það er það. er á grísku heitir ev ði« ðuoTv,
eða „eitt í tvennu“. Er það algengt bæði í
með leyfi hæstv. forseta :
..TTveri maðr á vatn ok veiSistöS grísku og latínu og íslensku. og hefir þetta
fyrir sinni jörðu ok á sem at fornu vilt þá bókstafsþræla. sem ekki kunna málið
betur. Er það og alveg rjett. og sannar
hefir verit“.
Þetta þýðir aðeins. að hann eigi rjett mitt mál. sem háttv. 3. þm. Reykv. (JÞ)
til að veiða fyrir sinni jörSu. því að tók fram. að alstaðar þar, sem Grágás
hefir ,,á“, þar hefir Jónsbók ,,má“ Sýnþetta eru veiðiákvæöi.
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ir þaö, aö hjer er ekki um eignarrjett að skurðurinn falli meiri hluta nefndannnar
ræða, heldur takmarkaðan rjett, sem rík- í vil. Að minsta kosti er jeg ekki sá maður, að taka á mig ábyrgð sem æðsti dómið ljer eigendum jarðanna.
Þegar þessa er gætt, verður augljóst, stóll í þessu máli. Þetta er það, sem
hvað átt er við í þessu þskj., sem háttv. skilur meiri og minni hlutann; minni hl.
1. þm. S.-M. (SvÓ) kallaöi kringilegt. vill láta dómstólana skera úr þessu. en
Sökum þess, að menn hafa aldrei haft meiri hlutinn, með liáttv. 1. þm. S.-M.
meira en afnotarjett yfir vatni, hafa þeir (SvÓ) í broddi fylkingar, heimtar sinn
aldrei getað selt iitlendingum meira. Og dóm staðfestan af Alþingi.
Jeg skal í þessu sambandi minnast á.
ef einhver útlendingur skyldi hafa álitið.
aö hann við kaupin fengi eignarrjett yfir að konungsríkið Saxland hefir látið sjer
vatninu, þá á hver við sinn sala, og rjett- sama að fara söniu leið og minni hl. fer
ur hans verður engu að meiri fyrir þaö fram á. aö farin verði. Þar var einnig
heldur en sá átti, er seldi. En fari svo. deilt um rjettindi yfir vatni, og lagði
að frv. yrði samþykt óbreytt, þá fengju stjórnin fyrir þingið frv. um það, að
útlendingar meiri rjett en þeir hafa haft vatn skyldi vera alþjóðareign. En þingliingað til, því í 1. gr. frv. er hrein skil- menn sögðu, að þeir gætu ekki ákveðið
greining á eignarrjettinum, eins og laga- neitt um þetta. heldur væri það vísindprófessor háskólans kennir hana lærisvein- anna og dómstólanna að gera það. Er
það og sannmæli, að þetta er dóms- og
um sínum.
Jeg heyrði liæstv. atvrh. (KIJ) tala vísindamál, en ekki þingmál. Jeg býst
um það, að maöur kæmist eigi nær tak- heldur ekki við, að háttv. þm. vilji fara
markinu. þótt varatill. okkar minnihluta- nð veita útlendinguni meiri rjett yfir
manna yrði samþykt. því þá lijeldi hver vötnum hjer en verið hefir. Ef svo væri
fram sinni skoöun eftir sem áður á þessu gert. yrði vitanlega ekkert þrot á vatnaatriði. Og þá slepti þingið úr hiindum prangi. Braskfjelög yrðu stofnuð og
sjer úrskurðarvaldinu í málinu, og var nienn sendir út um lönd til þess að fá
sem hann tehli miöur heppilegt, að þing- auðtrúa útlendinga til þess að kaupa
iö skæri eigi úr flóknum lagamálefnum. hlutabrjef í vatnafjelögum. Við þetta yrði
En þá finst mjer míkið færst í fang. ef vatn svo dýrt hjer, að enginn gæti hagvjer þingmenn eigum að gerast hæstarjetr- nýtt það. og ef ætti að taka það eignarardómarar í svo flóknu máli. sem ein- námi í almenningsþágu, yrði það ókleift
göngu heyrir undir vísindin og dóm- sökum dýrleika. því taka yrði tillit til
stólana. Jeg býst eigi við. að fnenn vilji gangverðsins eða prangverðsins. Og eins
taka á sig ábyrgðina á því. að láta svo og Einar Þveræingur spáoi. að kotkörlmikinn rjett af hendi til einstaklinga. og um mundi þykja þröngt fyrir dyrum. ef
þeim, sem svo væru gerðir, ætti ekki að Olafur konungui fengi Ctrímsey. eins
hrjósa liugur við að greiða atkvæöi með ætla jeg. að bændum mundi þykja ilt
smáum styrkveitingum, er þeir vilja firra að þurfa að kaupa vatn á jörð sinni.
Það dugir ekki að hespa þetta og
ríkið svo dýimætum rjettindum. Til þess
að forðast þetta er beinasta og besta leiö- spinna lopann eins og ræöur úr einu sæti
in að láta dómstólana skera úr málinu. og hjer. Það er áreiðanlega ekki rjett af
er það engin áhætta. Má vel vera, að úr- háttv. þm. að láta þetta ganga gegnum
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greipar sjer án þess að gefa sjer Tiægaii
tíma til þess að hugsa og ræða málið
og setja sig inn í hvert atriði. Það þyrfti
meiri tíma og meira kapp en hægt er á þeim
tíma, sem eftir er af þessu þingi, til
þeirra hluta. Sannleikurinn er sá, að
þótt þetta mál sje lengi búið að flækjast hjer, hefir það aldrei verið verulega
rætt, nema þá helst á þinginu 1919. Arið 1921 var flutt hálf framsöguræða, og
sofnaði það þá þar með. (JÞ'. llinn helmingurinn kom nú). Mætti gjarnan gefa
frest í nokkur ár. meðan 3. ræðan væri
samin.
Hæstv. atvinnumálaráðherra talaöi um,
að sómi þingsins væri undir því kominn,
að frv. næði nú fram að ganga. Eftir
því lítum við víst á málið hvor frá sínu
sjónarmiði, því ekki vil jeg telja sæmd
þingsins að meiri. þótt það ljeti vanhugsuð frumvörp ganga fram, illa undirbúin og lítið rædd, og síst þegar um annað eins framtíðarmál er að ræða sem
hjer. þar sem er ljós og ylur í landinu.
Munu margir hugsa til þess síðar. er
þeir sitja í kulda og myrkri, að ljós- og
ylgjafinn var burtu látinn fyrir ekki
neitt. Er ekki samboðið sóma þingsins
að hrapa svo að þessu. Er betra að gerhugsa málið en greiða þannig atkvæði
um það nú, að iðrast þurfi þess síðar.
Háttv. frsm, meiri hl. (SvO)). sá sem
strauk úr nefndinni, taldi það vera
..hugsanfi æðih gan óinögulegleika". að samkomulag yrði um þetta. En jeg vil biðja
þennan háttv. þm. að benda mjer á þá
hugsunarfræði, er hann hefir lesið. því
samkvæmt mínum skilningi ætti þetta
vel að geta gengið. Svo var hann að
minnast á stjórnarbyltingu. sem jeg
held, að hafi átt að skilja svo, að tillögur minni hl. mundu valda stjórnarbyltAlþt. 1923, B. (35. löggjafarþingO.

ingu, ef þær næðu fram að ganga, og
mun hann þar hafa átt við þá grein í
stjórnarskránni,
að
eignarrjetturinn
skuli vera friðhelgur. En ef ríkið hefir
nú altaf átt vatnið, hver gerir þá byltinguna ?
Hitt má til sanns vegar færa, að hluti,
sem enginn einstaklingur getur helgað sjer, þá á ríkið. En hver er þá með
byltingunni, við, sem viljum fá óvilhallan úrskurð dómstólanna um málið, eða
hann. sem vill láta þingið setja lög um
þetta efni, sem máske yrði til þess, að
það afsalaði dýrmætum rjettindum úr
hendi ríkisins?
Jeg vil enn benda á þessi orð úr Grágás og Jónsbók. mé gera og ú að gera.
Hver leyfir slíkt annar en sá. sem valdið hefir, löggjafinn? Iljer kemur glögt
fram. að það er ríkið, sem þessum hlut
á að ráðstafa. -Jeg get líka nefnt eitt
dæmi, sem tekur af öll tvímæli. Það er,
að ef á flytur sig úr farvegi sínum og
yfir á annars manns land. þá er raunar
eiganda beggja ja:ða heimilt að veita
henni aftur í sinn forna farveg. en sje
það ekki hægt, t. d. sökum jarðskjálfta
eða annars slíks. þá missir sá. sem þá
jörðina á. er áin flutti sig úr, allan rjett
til hennar framvegis. Honum er ekki
heimilt að veiða lengur einn fisk íhenni,
hvað þá meira. En livað flyst svo annað
yfir á annars manns land. að eigandinn
geti ekki heimtað fult verð fyrir? Þetta
er gliigt dæmi þess. að hjer er ekki um
eignanjett að ræða. og betra dæmi en
háttv. frsm. meiri hl. getur komið með
á fornri eða nýni íslensku. (HK'. En
það getur margt fleira flust yfir á annars manns landh Já. en þá er altaf hægt
að heimta það aftur. eða fult verð fyrir.
Jafnvel reka má sækja í land annars
123
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manns, ef búið hefir verið að merkja
liann rekamarki. (PÞ: En skriða?). Já,
þarna kom það. Ef skriða væri eign,
mætti sjálfsagt finna það út úr fasteignamatinu í Mýrasýslu, hvers virði
hún væri.
Þá talaði háttv. frsm. meiri hl. (SvÓ)
um ,,idiotisk“ lög. Af því að talsvert
hefip verið rætt um grískukenslu hjer í
háttv. deild, þá þykir mjer gott, aft liann
er farinn að leggja sig eftir henni og
lætur hrjóta orð og orð á stangli.
•Jeg skal ekki fara mörgum orðum um
það, er háttv. frsm. meiri hl. (SvÓ) vill
reyna að telja þeim háttv. deildarmönnum, er ekki vita öll deili á málinu, trú
um, að hvergi á Norðurlöndum hafi verið deila um eignarrjettaihugmyndina.
Háttv. frsm. minni hl. (JÞ) hrakti þetta,
og jeg vil leyfa mjer að benda á, þó
ekki væri nema Konungsáll í Svíþjóð, er
mál hafa risið af svo tugum skiftir. Það
er einnig hárrjett hjá háttv. frsm. minni
hl. (JÞ). að í norskum lögfræðiritum
voru miklar deilur um þetta efni áður
en Xorðmenn tóku það óvndisúrræði 1887
að gefa vatnið. Þó var þeim nokkur
vorkun í samanburði við oss. þar sem
fornar lögbækur norskar hafa óskýrari
ákvæði í þessu efni en lögbækur vorar.
Sjest það berlega af því, að í Hákonarbók eða Járnsíðu eru þessi ákvæði helmingi styttri en í Grágás. Er bersýnilegt.
að menn hafa ekki viljað una þessu. og
eru því öll ákvæði Grágásar um þetta
tekin upp í Jónsbók. Menn vildu ekki
þola. að fvrirmæli lögbókarinnar væru
ónákvæmari en áður. En í Noregi hafði
margskonar nýting á vatni farið fram
frá fornu fari. svo sem trjáfleyting. og
ýmsar venjur verið í því efni, og dró
það ásamt öðru Norðmenn til þess að
gefa vatnið. En síðan hafa þeir altaf

verið að berjast við að semja sjerleyfislög, til þess að taka aftur þessa gjöf
sína.
I kosningabaráttu minni síðast varð
okkur háttv. 5. landsk. þm. (JJ) sundurorða um þetta mál, eins og margt annað. Hann taldi þá rjett. að öll vötn
þyrftu að vera ríkiseign, en því mætti
koma fram á annan hátt en með því að
skilja rjett gildandi lög. Benti hann á
þá leið. að leggja skatt á vatnið og taka
það þann veg af mönnum. Þá var landfleygt að kalla oss vatnsræningja, sem
vildum halda fram yfirráðarjetti ríkisins
á vatni. eu þá mætti kalla hina skattræningja. Munurinn á þessum tvennskonar
ránsmönnum er sá, að þeir fyrnefndu
telja landeigendur ekki hafa neinn eignarrjett, og taka því ekki neitt frá þeim,
en hinir vilja taka það frá þeim, er þeir
telja þá eiga að lögum. Býst jeg við. að
telja megi háttv. frsm. meiri hl. (SvÓ)
í flokki þessara skattræningja.
Þá talaði háttv. frsm. meiri hl. (SvÓ)
um. að hann hefði aldrei sjeð kringilegra þingskjal en nál. minni hlutans.
Þó að menn tali ýmislega um háttv. frsm.
minni hl. (JÞ). hefi jeg aldrei hevrt um
hann sagt, að hann væri svo heimskur,
að hann byggi til kringileg skjöl. En það
er ef til vill einhver sjerstakur lagaskilningur í þessu orði austur á fjörðum. En aldrei hefi jeg heyrt skringilegri ræðu en framsögnræðu háttv. frsm.
meiri 'hl. (SvÓ). Hvað sem annars má
segja um gáfur þess hv. þm.. hefir hann
aldrei haft minsta vit á þessu máli. og
fær aldrei. Það er spaugilegt að heyra
hann halda langa ræðu, þegar hann
sýnir í hverju orði, að hann er ekki fær
um að fást við lagaskýringar.
Jeg á þá ótalað um eitt atriði, en það
er, hve mikið kapp hv. frsm. meiri hl.
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(SvÓ) og fjelagar hans leggja á að frsm. minni hl. (JÞ), og því tekið af
koma þessu frv. nú gegnum þingíð. Satt mjer fyrirhöfnina um mörg þessi atriði.
er það að vísu, að aldrei hefir hnífur Eeyndar er ekki mikil þörf að svara
þeirra komið í jafnfeitt sem nú. Háttv. ýmsum atriðum í ræðu hans, því að þau
Ed. hefir nú afgreitt frá sjer þetta frv., voru ýmist afbakanir á því, sem jeg
sem lögfestir eignarrjett manna á renn- hafði sagt, eða nýgervingar, sem hann
andi vatni. Auk þess hefir sú hv. deild leiddi svo út af ýmsa skraddaraþanka
sent hingað annan lagabálk um vatns- eftir eigin geðþótta. Jeg skal því aðeins
orkusjerleyfi, þar sem ekki er sagt ann- nefna örfá dæmi.
Háttv. frsm. minni hl. (JÞ) var fyrst
að en: „gerðu svo vel og taktu mig“.
Það frv. er algerlega bygt á hinni stefn- og fremst að gera grein fyrir srefnu
unni, að vatnið sje ííkiseign. og getur sinni og samverkamanns hans í milliþv-í aldrei komið heim við þetta frv. þinganefndinni. Guðmundar landlæknis
eða samrýmst því. Úr þessari lagasam- Björnssonar, þeirri landsföðurlegu umhyggju, að losa landeigendur við ftmstæðu vrði hin fullkomnasta opingátt.
En af hverju liggur mönnum svo mjög ráð vatnsrjettindanna. Eftir því, sem
á? Xú verður gengið til kosninga í honum fórust orð. var tilgangur þeirra
haust. Til þessa hefir aldrei verið kosið fyrst og fremst að útvega öllum almennum vatnamálið. og er það þó svo mikil- ingi kost á raforku til hitunar og lýsvægt, að það væri vel þess virði. Jeg ingar á heimilunum með góðu móti.
hygg, að minni samvisku yrði borgið, Jeg verð að segja. að þetta eitt fvrir
ef þjóðin fengi að leggja sinn dóm á sig var ekki fremur stefna þeirra en
málið í kosningunum. Þá er málið kom- annara nefndarmanna. Þetta var vfirið á hennar ábvrgð, og þurfa menn ekki leitt verkefni og stefna allrar nefndarað bera kinnroða, þó að þeim hafi á innar, að því levti. sem því varð náð
orðið einhver mistök. En það er næsta með lagasetningu, í samræmi við gildundarlegt. ef síðasta þing fyrir kosning- andi landsriett. En þó að allir nefndarar fer að hrapa að því að berja þetta menn hefðu þetta fvrir augum, gátu
mál í gegn. Það er eins og menn sjeu þeir ekki allir hugsað sjer sömu leiðina.
að reyna að forðast það. að þjóðin fái Háttv. þm. (JÞ) hvað það hafa verið
að láta uppi vilja sinn í málinu. Þessir hugsun þeirra. að almenningup í sveitmenn, sem eru svo sannfærðir um. að um landsins ætti að njóta ávaxtanna af
þeir skilji rjett ákvæði Grágásar og þessari viðleitni þeirra tvímenninganna.
Jónsbókar og eru svo hárvissir um •Teg fæ ekki skilið. að almenningur til
eignarrjettinn yfir vatninu. þora hvorki sveita geti uppskorið nokkuð sjerstakað leggja málið undir dóm þjóðarinnar lega við það. þó að vatnsrjettindin sjeu
nje dómstólanna. Ætli eitthvað annað tekin af vatnseigendum og lögð undir
ríkið. Það eitt fyrir sig getur ekki fært
geti ekki búið undir þessari afstöðu.’
einstaklingum í sveitunum nein hlunnFrsm. meiri hl. (Sveinn Ólafsson): indi. Það er þó altaf betra hjá s.jálfum
Hæstv. atvrh. (KlJi hefir í raun og sjer að taka en sinn bróður að biðja.
Hinu er ekki að neita, að þeir samherjveru svarað flestu í framsöguræðu háttv.
123*
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ar hafa litið svo á, að þessi hlunnindi
af vötnunum mundu verða að almennari
notum, ef öll vatnsrjettindi væru í höndum eins vatnamálastjóra í höfuðstað
landsins, sem væri einvaldur um meðferð allra vatna. Sú hugmynd var á
sveimi hjá þeim fjelögum og í miklu
eftirlæti. En jeg hefi ekki orðið var við
eða sjeð neina hagsmuni fyrir almenning af þessu. Það má fullvrða, að bændur líta alment svo á, að vatnsrjettindunum, sem þeir hafa jafnan talið sig eiga
eins og hluta af jörðum sínum, sje ekki
betur borgið í höndum þessa einvalda
vatnamálastjóra, sem þeir ættu aö sækja
leyfi til um alla notkun vatns, en hjá
þeini sjálfum.
Háttv. frsm. minni hl. (JÞ) beindi til
mín ýmsum skevtum, sem lítið komu við
þessu máli og síst eru því til skvringar.
Til dæmis kom hann með skilaboð til
háttv. deildar. og líklega ekki síst til
mín. frá fyrverandi samherja hans, Guðmundi landlækni Bjömssyni. sem mjer
virtust vera dálítið á annan veg en samboðið væri háttsettum embættismanni
eða jafnvel sómdi að hafa eftir honum.
Iláttv. fism. minni lil. (JÞ > sagði. að
landlæknirinn teldi þá föðurlandssrikara,
seni höUuðust að stefnu minni Jilata t.i"
þinganefndarinnar og viðurkendu eignarrjett á ratni. (JÞ-. Ekki voru skilaboðin
alveg svonai. Þetta var þó meiningin.
Jeg vil nú aftur á móti spyrja liv. frsm.
minni hl. (JÞ) í áheyrn alls þingheims:
Var landlæknir ölvaður, er hann sagði
þetta. eða hafði hann eoeain í nefinu?
(JÞ: Ilann var alls ekki ölvaður. enda
hefir hann tvívegis beðið mig fvrir þtssi
skilaboð). Jeg vil þá biðja háttv. frsm.
minni hl. (JÞ) að færa landlækni önnur
skilaboð frá mjer, þau. að honum sómi
best að strika yfir þessi stóru orð og

hrópyrði. eða kingja þeim sjálfur. Ella er
hætt við, að á honum og þeim fjelögum
geti vaknað óþægilegur grunur um dálítið óæðri tilgang í vatnamálinu en þeir
látast hafa haft. Annars þarf jeg alls
ekki aö tjá mig vegna neinskonar sektarmeðvitundar í þessu efni. Jeg óttast
alls ekki neina hleypidóma um stefnu
mína í málinu og virði að vettugi þessi
skilaboð og meinfýsi minna gömlu samverkamanna og andstæðinga. Þetta var
í raun og veru efninu óviðkomandi og
óþarfa innskot hjá háttv. frsm. minni hl.
(JÞ).
Þá vildi háttv. frsm. minni hl. (JÞ)
gera þá grein fyrir oröunum í nál. minni
hl. um þá þjóðarhagsmuni, sem miuni
hlutinn læst vilja varðveita og láta sjer
svo ant um, að þessir þjóðarhagsmunir
væru möguleikar fyrir almenning til að
geta haft not af vötnum til þess að fá
raforku. og átti sjálfsagt að skilja þau
orð svo. að ef frv. næði fram að ganga
með stefnu meiri hlutans, mundi þessi
von glatast og verða að engu. Mikil er
sú umhyggjusemi fvrir annara högum,
sem lýsir sjer í þessum fullvrðingum hv.
frsm. minni hl. (JÞ'i. En jeg veit ^kki,
hvernig hann ætlar að gera það skiljanlegt. að nokkur von týnist. þó að frv.
verði samþykt. Eins og vötnin breyti
eiginleikum eftir því. hver ræður vfir
þeim. eða að þeirra vrðu meiri not fyrir
almenning. ef einhver reykvískur vatnamálaráðherra. ef'tir því sem tvímenningarnir lögðu til, fengi færi á í nafni ríkisins að taka dálítinn toll af þeim. Hygg
jeg, að hann hafi ekki íhugað þessi orð
nógu vel. áður en hann ljet sjer þau um
munn fara.
Iláttv. frsm. minni hl. (JÞ) sagði. að
jeg skyldi sýna trú mína í verkinu. M< ð
því átti hann við, að jeg ætti að sýna
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trú mína á þann ótvíræða rjett landeig
anda til vatnsorkunnar, sem jeg teldi
felast í ákvæðum fornra laga og nýrra.
með því að greiða atkvæði með varabrít
minni hlutans við 2. gr. Jeg hefi reyndar
tekið fram áður, að jeg gæti hiklaust
gengið að þessari brtt., ef aðrar brt;.
minni hlutans vrðu feldar, jafnvel þó
að lögin yrðu þá ankannaleg og rjettargrundvöllurinn óljóslegar afmarkaður.
En sú breyting getur á engan veg til
bóta orðið, og á því alls ekki að koma
til greina.
Jeg tók það einnig fram. að verði
varatillagan samþvkt og hinar aðrar
brtt., sem fara á eftir, þá mótmæltu lögin sjer sjálf og yrðu ósamræmileg. I’á
yrði sem sje í 2. gr. ákveðinn sami rjettur iandeiganda til vatnsins sem nú er
og verið hefir, en gengið í g»gn þessum
rjetti með öðrum ákvæðum frv. Það var
þetta, sem jeg' kallaði ,idiotiska“ lagasetningu. Sneri háttvirtur þm. Dala (BJ) út úr þessu og reyndi að auglýsa
grískukunnáttu sína um leið; hvað sem
líður grískukunnáttu hans, þá tel jeg
víst, að engan hafi hann getað sannfært
um ágæti slíkrar lagasetningar.
Sami háttv. þm. sagði ennfremur, að
með því að samþykkja frv. yrði opnnð
leið til þess að braska með smávötn. Jeg
hefi áður tekið það fram, að ef sú leið
opnast með þessu frv., er hún enn þá
opnari nú.
Þá vildi háttv. frsm. minni hl. AJÞ)
halda því fram, eða reyna að telja hv.
þingdeild trú um, að eiginhagsmunahvat
ir hefðu ekki ráðið því, að hann og meiri
hluti milliþinganefndarinnar gengu á
móti þeirri stefnu, sem þeir höfðu fy’gt
áður, og rjeðust á eignarrjett landeiganda. Á vfirborðinu lítur að vísu svo út,
að þetta sje gert vegna hagsmuna al

mennings, og því hafa þeir haldið mjög
á lofti. En ef betur er skvgnst að þessa>':
kenningu. þá vaknar óneitanlega efi um,
að þessi landsföðurlega umhyggja hafi
staðið mjög djúpt hjá þeim fjelöguin. því
að einkennilega var þeim ant um að ná
sem algerðustu valdi vfir öllum nothæfum vötnum undir vatnamálaráðherra
þann. sem þeir lögðu svo mikla áherslu
á, að skipaður yrði.
Síðan háttv. frsm. minni hl. (JÞ) talaði
liefir komið fram. að jeg liygg frá hans
hendi, einskonar samkomulagstilboð um
það, að minni hlutinn taki aftur allar
brtt. sínar. ef aðalbrtt. við 2. gr. yrði
samþykt. Jeg kannast fúslega við. að boðið er frjálsmannlegt og stór fórn int af
hans hendi. það er að segja, þegar litið er
á málið frá hans hlið. En í raun og veru
er ekkert unnið við þetta fyrir stefnu
meiri hluta milliþinganefndarinnar. annað en það. að lögin verða miklu óskýrari,
og jafnvel ólöguleg. Verður þá að leita í
síðari greinum laganna að því. sem þá
væri tekið úr 2. gr. með brtt., og er það
í raun og veru ínjög ankannalegt og ólíkt
því, sem aðrar þjóðir haga byggingu slíkra
laga, og jafnframt torveldar þetta framkvæmd laganna og eftirbreytnina hjá þeim,
sem undir þeiin búa. Það er rjett, sem
hæstv. atvrh. (KIJ) tók fram. að eftir
öðrum greinum frv. má finna stefnu frv.,
og eignarrjetti landeiganda á vatninu er
auðvitað bjargað, en lagasetningin verður,
ef breytingin kemst að, mjög ankannaleg
og hál. Jeg vil nú leyfa mjer, með leyfi
hæstv. forseta, að lesa upp þá grein í hliðstæðum lögum Svía, er gilt hefir að undanförnu, en hún hljóðar svo:
,.Enhvar áger att det vatten. som
á lians grund finnes. sig tilgodogöra.
savidt ej hár nedan eller eljest i lag
annarledes stadgas".
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Hjer er tekið fram alveg hið sama, sem
stendur í 2. gr. frv.. því að í sænsku
lögunum koma líka ýmsar takmarkanir
á vatnsrjettindunum fram í síðari ureinum laganna.
Ilins vegar hafa Xorðmenn orðað þessi
ákvæði á þennan veg:
..Med eiendomsretten til grund föfger. naar ikke særlige retsforhold medförer noget andet. retten til at raade
over og nyttiggjöre det vand. som
findes paa grunden. være sig sjö, elv
eller bæk. med den begrænsning. s.-»:n
fölger av lov eller sedvane“
Af þessu er sýnilegt, livernig þessar
þjóðir haga vatnalöggjöf sinni. Þær setja
fremst í lögin nákvæma skilgreining á
eignarumráðum landeigandans og þeú'ri
grundvallarstefnu. sem lögin bvggjas'- á
að ööru leyti. Þarf þá ekki að leita að
skýringum á því. hver rjetturinn sje, innan um aðrar greinar laganna. en þaö
þyrfti hjer, ef bitt. minni hl. við 2. gr.
ætti að verða samþykt. Jeg álít því brtt.
skemma frv. mjög, þótt ekki tortími h '
þeim rjetti landeiganda. sem deilt hefir
verið um. Hann helst eftir sem áöur. aöeins óskýrari og óljóslegar ákveðinn. ()g
þótt jeg telji samþykt þessarar brtt. mikla
skemd á frv.. þá vil jeg þó ekki ámæla
þeim, sem kunna að hallast að henni til
þess eins að geta bjargað aöalstefnu frv. og
komið málinu fram.
En það verður þá að skoöast eins og
neyðarráöstöfun til þess að bjarga því.
sem meira er vert, og binda enda á þessa
langvinnu og kostnaðarsömu baráttu.
Iláttv. þm. IDala. (BJ) sendi mjer aö
vanda nokkrar vingjarnlegar kveðjur. en
þótt telja megi það óþarfa hæversku að
svaia honum ekki. þá er jeg að hugsa um
aö tefja ekki tímann. en leiða hjá mjer
hnútukastið frá honum að mestu.

Hann talaði mikiö um það, að vatnið
gæti ekki verið eignarhæft, af því aö það
væri á sífeldri hreyfingu. Þessu hafa margir haldið fram áöur, og er það engin nýlunda. Hafa rjettarfræðingar til og frá um
þetta deilt, bæði í Noregi, Svíþjóð og víðar, þar sem eignarrjettur að vatni er lögfestur. En slíkar liyggjusetningar liafa ekkert gildi. því að rjettindin yfir vatninu
eru jafneignarhæf, hvort viðurkendur er
eignarrjettur í merkingu hlutarjettar vfir
vatninu eða ekki. Þetta liefir hvarvetna
orðiö ofan á. þar sem deilt hefir verið um
skilning á eignarhugtakinu forna.
Háttv. þm. Dala. (BJ) sagði. að Alþingi geröi sig að dómara, ef það kvæöi
svo upp úr um vatnsrjettindi sem við viljum gera láta. Það er þá nákvæmlega um
sama dóminn að ræða og yfirleitt í hvert
sinn, er Alþingi setur lög um ákvörðun
eöa takmörkun einhverra rjettinda. Satt
að segja munu engin dæmi þess. að nokkurt löggjafarþing hafi spurt dómstólana
um það. hvort það mætti setja lög um eitthvert efni og hvernig þau ættu að vera.
svo sem háttv. minni hl. leggur svo mikla
áherslu á. að hjer verði gert.
IIv. þm. Dala. (BJ) þóttist víst greiða
kenningu okkar meiri hl. manna fullkomiö rothögg. með því að henda á það. að
bæði eftir fornum og nýjum lögum mistist rjettur til vatns. ef það brytist úr
farvegi á einni landareign og flytti sig
á aðra. Þetta virðist mjer einkar hæpin
ályktun hjá honum. Þetta atvik er einmitt
átakanleg sönnun þess. að landið helgar
sjer vatniö. hvar sem það er. og er dæmið
því stuðningur við mína stefnu. en ekki
lians. Er jeg háttv. þm. þakklátur fvrir
þennan stuðning, sem hann veitti mjer
þarna. þótt óviljandi væri.
Háttv. þm. (BJ) sagði, aö jeg liefði
neitað því, að deilur hefðu orðið í ná-
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grannalöndunum um eignarrjettinn á
vatninu, og þóttist geta upplýst um það.
að slíkar deilur sem hjer hefðu þar orðið.
Jú, jeg neita því framvegis. aS slíkar
deilur sem hjer hafi nokkursstaðar komið
upp hjá grannþjóðunum; þar liefir enginn dirfst að neita rjetti landeiger.da til
vatnsins. Hitt veit jeg vel, aS deilt hefii
þar verið um takmörkin milli eigna ríkis
og einstaklinga, svo sem yfir vötnum sem
runnu úr óbygðum inn á lönd einstakra
manna, þar sem landamerki vantaði við
óbvgðirnar. Einnig hefir þar deilt veriS
um takmörk milli rjettar ríkis og almennings í stórvötnum, eins og líka mit
það, hve langt mætti ganga í takir.örkun
á umráðarjetti landeigandans; en þessar
þjóðir hafa alls ekki vefengt það, að
landeigandinn ætti vatnsrjettindin eða að
vatnið fvlgdi landinu.
Jeg get að öðru leyti slept að svara
háttv. þm. Dala. (BJ). RæSa hans var í
aðalatriSunum sú sama og áður um þe+ta
efni og alt á sandi bygt.
Jeg vil aðeins aS leikslokum geta þess,
að jeg tel þessa miðlunartilraun, sem
fram hefir komið frá háttv. minni hl..
og sem hæstv. atvrh. (KIJ) mælti svo
eindregið með, aS taka aftur allar l.rtt.
sínar, ef þessi eina brtt. við 2. gr. verði
samþvkt, þarflausa skemd á frv. og aðeins til að lýta það. Auk þess getur hún
orSið til þess aS tefja málið, svo aS það
fjari uppi á þessu þingi. Hitt er annað
mál, að ef vonlaust hefði verið um -,S
koma málinu fram öðruvísi en með þessari breytingu, þá hefði jeg, ef til vilh
gengið að henni sem síðasta úrræði. ei.
jeg sje enga slíka nauðsyn hjer fyrir
hendi. Þess vegna mun jeg sem fvr neita
þessu boSi og greiða atkvæSi gegn li1lögunni.

Atvinnumalaráðherra (KIJ): Það er
aðeins út af þeim orðum, sem seinast
fjellu. sem jeg vildi segja nokkur orð.
Jeg hef'i nú athugað nákvæmlega þessa
sainningatilraun, sem háttv. 1. þm. S.-M.
(SvO) gat um nú seinast í ræðu sinni.
og liefi jeg komist að þeirri niðurstöðu,
að hún sje aðgengileg. Kemur hún og í
engan bága við þá grundvallarskoðun í
þessu máli. sem jeg fylgi. Tel jeg hana
meira að segja fult eins góða og frv,greinina. sem hún á við. Þar er sagt, að
rjetturinn sje bundinn þeim takmörkunum, sem gildandi lög um þetta efni feli
í sjer, en till. ákveður. að rjetturinn skuli
bundinn þeim takmörkunum, sem þessi
lagábállnr. sjálfur felur í sjer, og liann er
allur bygður á eignarrjetti einstaklingsins vfir vatninu. Að vísu skal jeg játa, að
þetta er ekki eins vel orðað og í norskum
og sænskum lögum, en þó lít jeg svo á, að
vel megi una við þetta. Jeg tel ekki svo
mikla hættu á því, að svo fari, sem háttv.
1. þm. S.-M. (SvÓ) óttaðist. að málið nái
ekki fram að ganga á þessu þingi. ef
þessi till. yrði samþykt. Þetta mál getur hæglega komið inn aftur á laugardaginn, og er þá engin hætta á öðru en að
tími vinnist til að afgreiða það. Geri
jeg auk þess ráð fyrir, að tími sparist
miklu fremur við þetta. er ágreiningnum
lýkur og menn fara samhuga að vinna að
því að hraða málinu. Verður þetta því
besta leiðin fyrir þá. sem á annað borð
óska eftir því, að málið komist sem fyrst
frá.
Prsm. minni hl. (Jón Þorláksson); Það

er nú komin á svo mikil kyrð og friður
í þessu máli, að jeg er fús á að gera mitt
til þess að raska lionum ekki.
Jeg vil þó ekki láta standa með öllu
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athugasemdalaust í Þingtíðindunum þan
orð hæstv. atvrli. (KIJ), að engum hafi
fyrir 1919 dottið í hug annaö en að
landeigandi ætti það vatn, sem rynni um
land lians. Sjálfir fossasamningarnir sýna
einmitt ljóslega. að svo er ekki. Þar er
alstaðar talað um að selja eöa leigja
landið og vatnsrjettindin. en ekki vatnið.
Svo er t. d. um Sogsfossasamningana Þaö
er fyrst á allra seinustu árum, sem farið
er aö taka upp í einstaka sanming ákvieði
um sölu á sjálfu vatninu, og mun það
að kenna norskum áhrifum. Er óvíst. ;>:'•
fossahröskurunum hefði nokkurntíma dottiö í hug. að vatnið rennandi gæti orðiö
eign einstakra manna. ef ekki hefði verið
um þessi áhrif frá norskum lögum aö
ræða.
Jeg álít það annars rjett. sem hæstv.
atvrh. (KlJi tók fram, að lijer sje um
annað meira en teoretiskan skoðanamun aö
ræða. Deilurnar hafa að vísu véiið nokkuð fræðikendar. En þaö stendur annað
og meira á hak við þennan skoöanamun.
og það mun vaxa annað og meira upp
af honum en deilur um rjettarfræöi.
Það gladdi mig annars, er liæstv. atvrh.
' KIJ i kom fram með samkomulagstilraun
sína. Iljei hefir cinmitt ræst það. sem
jeg hefi um hríö haft á tilfinningunni.
að það. sem nú vantaði helst í þessu máli.
væri samkomulagstilraun utan frá. Ein:
og oft vill verða, hefir ágreiningurinn
náð svo föstum tökum á þeim mönnum,
sem mest hafa um málið fjallað, bæöi á
þingi og í nefndum, að þeim er erfiðara
um samkomulag en þeim, er utan við hafa
staðið. Þótt jeg því bæri fram þessa samkomulagstilraun, þá var mjer þaö í upphafi ljóst. að hún hefði fremur átt að
koma úr annari átt. Kom þetta líka brátt
■í ljós, er háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) lýsti
yfir því, að hann gæti ekki átt neinn þátt

í sliku. En nú, eftir að hæstv. atvrh.
KIJ) tók að revna að miðla málum.
hefir þessi háttv. þm. (SvÓ) lýst yfir
því. að hann gæti aö vísu gengið að því
aö hafa 2. greinina svo orðaða, en sá
ljóður væri þó á því. að um leið yrði
að breyta ýmsu í lagabálkinum til samræmingar breytingunni, en það gæti liæglega valdið því, að frv. fjaraði uppi á
þessu þingi. Svo langt hefir þá háttv.
þm. nú gengið áleiðis móti okkur minnihlutamönnum, og sýnir þetta best. að
rjett var hugboð mitt um þaö. að það
gagnlegasta fyrir málið væri nú samkomulagstilraun utan frá. Hvaö snertir þessa
miðlunartillögu hæstv. atvrh. (KIJ). þá
hefi jeg þegar sagt honum, að jeg myndi
sjá mjer fært að ganga að henni. Má þó
hver maður vita. að það er ekki af því,
að jeg sje ánægöur með þau úrslit málsins. Jeg finn vel. að rjett er það. sem
háttv. 1. þm. S.-M. (SvÓ) sagði áðan,
aö við hefðum ekki fengiö alt það. sem
viö vildum. ef ekki yrði samþykt nein
önnur efnisbrtt. okkar en þessi eina En
jeg e nú orðinn þreyttur á þessu þrefi
og hefi enga löngun til þess að halda lengur uppi deilum í landinu um það. eftir
að möguleikar eygjast til að afgreiöa málið í þolanlegu formi. En það hlyti jeg
þó að gera. ef ekki fengist þessi rjetting
á 2. gr. frv. Því enginn skyldi ætla, þótt
frv. í því horfi næði samþvkki þessa
þings. að það væri þar meö á enda kljáð.
Við myndum þega; vekja þaö upp á ný
á næstu þingum, eftir að kosningar hafa
fariö fram. og er þá mjög óvást. hver
úr.-litin yrðu að lokum. En jeg vil nú
taka það fram, aö fáist þessi rjetting á
2. gr., þá mun jeg eftirleiðis láta málið
í friðí.
Ut af ræðu háttv. frsm. meiri hl. (SvÓ)
þarf jeg annars ekki margt að segja. Mjer
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þykir leiðinlegt, ef mjer hefir orðiö það
á að snúa út úr fyrir honum áðan. og
er það óviljandi gert. -Jeg skal taka það
fram, að jeg hevrði hann ekki segja neitt
í þá átt. að frv. yrði afkáralegt, ef varatill. okkar yiði saniþykt. en hin ekki. Er
jeg fús, háttv. þm. til hugarliægðar, að
gefa honum þessa skýringu.
Annars minti háttv. þm. (SvO) mig í
svarræðu sinni á eitt atriði. sem jeg
gleymdi að svara áðan. Hann hjelt því
fram í framsöguræðu sinni, að tekið hefð'
fyrir fossabraskið, er frv. til sjerlevfislaga var lagt fyrir þingið. Jeg vildi. í
því tilliti, aðeins taka það fram, að það
var ekki bara þetta. sem olli þeirri stöðvun. Um þetta leyti kom upp meiri hluti
milliþinganefndar í fossamálum, sem lijel
fram langtum óaðgengilegra skilningi á
lögunum fyrir fossabraskarana en gert
var í Noregi. og auk þess tóku menn um
þessar mundir að efast um það, að einsýnn gróði yrði að því að virkja fossana.
Þeim getsökum, sem háttv. þm. (SvÓ)
bar fram algerlega órökstuddar á hendur
mjer og landlækni, að afstaða okkar í
málinu hafi lotið eigin hagsmunum, þeim
svara jeg aðeins með einni neitun. Slíkum dylgjum er ekki hægt að hnekkja með
rökum. Þær ganga sjálfar óstuddar, og
mun jeg því ekki fara að ganga með
rökstaf í hönd á móti þeim, heldur aðeins mótmæla, að nokkuð sje hæft í þeim.
Jeg get svo látið útrætt um málið. Aðeins vil jeg sýna hæstv. atvrh. (KIJ) þá
viðurkenningu fvrir samkomulagstilraun
hans. að taka aftur 1. brtt. mína við
frv., svo að hún þurfi ekki að valda ruglingi við atkvgr. Jafnframt get jeg svo
gefið þá yfirlýsingu fyrir hönd okkar
minnihlutamanna, að ef samþykt verður
aðaltillaga okkar við 2. gr. frv., þá tökum
Alþt. 1923, B. (35. löggjafarþlng).

við aftur allar hinar brtt. okkar. Verði
aftur á móti þessi aðaltillaga okkar ekki
samþykt. þá koma náttúrlega allar brtt.
til atkvgr.
ATKVGR.
Brtt. 487,1 tekin aftur.
1. gr., óbreytt, samþ. með 20 shlj. atkv.
Brtt. 487.2 (ný 2. gr., aðaltill.) samþ.
með 19 : 4 atkv.
— 487.2 (varatill.) sjálffallin.
— 487.3—25 teknar aftur.
3.—16. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
17.—35. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
36.—48. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
49.—67. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
68.—74. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
75.—77. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
78.—82. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
83.—85. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
S6.—98. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
99.—114. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
115.—120. gr. samþ.með 20 shlj. atkv.
121—130. gr. samþ.með 20 shlj. atkv.
131.—138. gr. samþ.með 19 shlj. atkv.
139.—142. gr. samþ.með 18 shlj. atkv.
143.—150. gr. samþ.með 20 shlj. atkv.
151.—152. gr. samþ.meö 18 shlj. atkv
153.—154. gr. samþ.með 20 shlj. atkv.
155. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. og kafla þess samþ. án
atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 24 shlj. atkv.

Á 58. fundi í Nd.. laugardaginn 5.
maí, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 541).
Frsm. meirí hl.

(Sveinn Ólafsson):

Af því afi hjer er ráðgerð úrslitaumr. um
vatnamálið í deildinni, verð jeg að gerf:
124

1971

Lagafrumvörp'sainþykt.

1972

Vatnalög.

nokkrar athugasemdir við þaö. Jeg mun
greiða atkvæði á móti því. að það verði
afgreitt. og tel rjettara. að það bíði betri
tíma. Þetta er afleiðing af skemd, sem
varð á 2. gr. frv. við 2. umr. hjer. Greinin skilgreindi áður eignarrjett landeigandans að vatnsrjettindunum og endimarkaði liann, líkt og gert er í vatnalögum allra Norðurlandaþjóðanna. en
breytingin tók þá skilgreiningu burtu. Afleiöingin er, að lögin eru orSin ósamræmileg við 2. gr. og svara ekki til fyrirsagnarinnar, jafnvel þótt þau með lögskýringum á ýmsum síðari greinum þeirra
viðurkenni og lögfesti eignarumráð landeigandans, svo sem með því aS ákveða
honum fullar bætur fyiir öll vatnsrjettindi, sem tekin verða af honum nauðugt
til annarlegrar notkunar. Eins og þetta
frv. lítur nú út, þá ætti það að beita frv.
til laga um takmörkun á umráSarjetti yfir
vatnsrjettindum, líkt og lögin frá 1907,
og þá ætti að fella niSur úr síðustu grein
tilvitnunina í Jónsbók.
Mál þetta er enn þá ekki orðið nægilega
ljóst öllum. Að vísu viðurkenna allir rjett
landeigandans, og það gerðu jafnvel mótstöðumenn mínir í þessu máli við síSustu
umræðu, er þeir greiddu atkvæði með öllum ákvæðum frv. um skaðabætur til landeigandans fyrir hverskonar notkun vatnsins eftir lögnámi. En sú sjálfsagSa afleiðing af því aS samþykkja slíkt á að
vera og hlýtur aS vera sú, að lögin skilgreini þennan rjett, sem lögnuminn er, og
greini frá takmörkum hans. Þetta hafa
grannþjóðirnar fundið og tekið skilgreininguna upp í lög sín, ljósa og ákveðna.
en þar á eftir sett takmarkanirnar, og
þetta munu menn alment finna hjer líka,
þegar máliS er vel athugað. Um hitt er jeg
ekki hræddur, að hugmyndin um eignarrjettinn máist eða dofni, þótt málið bíði.

Eitt það, sem heldur til þess að lata
máliS bíða, er þaS. að varla er liægt að
taka á samningu sjerleyfislaga, nema ákveðinn sje ljóslega sá rjettur, sem sjerleyfislögin eiga að takmarka og ákveða nánar
um. hvernig notaður verði.
Jeg þykist þess fullviss, að mikill meiri
hl. þingsins vilji afgreiSa málið eftir
þeirri stefnu. sem frv. markar, og með
fullri viðurkenningu þess rjettar landeiganda. sem deilt hefir verið um. en þá
hlýtur það líka að vilja afgreiða það svo
ljóslega orSað um þessa hluti, aS ekki
spinnist óþarfar deilur um óskýrt orSalag.
JaJsob Möller: Jeg ætla aðeins að gera
grein fyrir mínu atkvæði. Jeg greiddi ekki
atkvæði um einstakar greinar frv. við 2.
umr., nema 2. gr., og var þó óánægður með
orðalag margra þeirra og taldi nauSsynlegt
að breyta þeim meira í samræmi viS 2. gr.
En jeg lít svo á, að þar sem rjettargrundvöllurinn er ótvírætt ákveðinn í 2. gr.
þannig. að landareign hverri fylgi aðeins takmarkaður umráða- og liagnýtingarrjettur á vatni. þá verði ákvæði annara
greina frv. aS skýrast samkvæmt því, og
það ósamræmi, sem vera kann á milli 2. gr.
og annara greina frv., má þá laga síðar.
Þess vegna greiði jeg frv. nii atkvæði.
Frsm. minni hl. (Jón Þorláksson): Hv.
1. þm. S.-M. (SvÓ) er að því leyti enn
sjálfum sjer samkvæmur, að hann hefir
altaf verið ósveigjanlegur til samkomulags.
ÞaS hefi jeg hins vegar ekki verið. Og
þó jeg sje ekki ánægður með frv. að ýmsu
leyti, tel jeg, að þaS verði nothæf vatnalög, ef þaS verður samþykt. Ef um ósamræmi er aS ræða milli 2. gr. og frv. á eftir,
held jeg, að það gæti heldur ekki haft
aðrar verkanir en þær, að framtíðin skoðaði sig sem óbundnasta um þaS, hvaða
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fræðiskilningur yrði ofan á í þessu efni.
I sjálfu sjer væri jeg þó ekki mikið á
móti því að láta málið bíða dálítið. En
úr því sem komið er, mundi lítið vinnast
við það, nema framhald á deilunum; að
minsta kosti mundi jeg að sjálfsögðu
halda áfram að halda fram fullum og öllum mínum skilningi á málinu Og þó jeg
hafi ekki í einstökum atriðum fengið þau
vatnalög, sem jeg teldi æskilegust, mun
jeg þó greiða málinu atkvæði mitt.
Atvinnumálaráðherra (KIJ): Jeg hjelt
að vísu, að þetta mál væri útrætt við 2.
umr. og vrði ekki brotið upp á því á nýjan leik nú. Jeg stend aðeins upp til þess
að lýsa yfir því, að jeg tel rjett að afgreiða málið nú. þar sem sæmilegfe samkomulag hefir nú loksins fengist. Jeg fyrir mitt leyti sje heldur ekki, að munurinn
á 2. gr. nú og áður sje svo mikill. Það er
hvorttveggja það sama sagt á mismunandi
hátt. Eftir frv. stjórnarinnar. sem er bygt
á áliti minni hl. fossanefndarinnar, og Ed.
hefir samþykt. fylgir landareign rjettur til
umráða o. s. frv. með þeim takmörkunum
sem „lög, venjur eða aðrar heimildir“
hafa í för með sjer. í síðustu grein frv.
eru talin upp öll eldri ákvæði um vatnsrjettindi. vafalaust alveg úttæmandi, og
feld úr gildi. Verður þá ekkert eftir annað en ,,lög þessi“. eða nákvæmlega eins
og stendur í brtt. minni hl. Sá eini munur, sem er á þessum 2 greinum, er að
orðin „venjur og aðrar heimildir“ eru
feld burtu. en venjur gilda aldrei á
móti lögum, og verða ekkert kröftugri fvrir það, þó það sje tekið fram í lögum, að
þær skuli gilda, og sama er að segja um
heimildir; þær gilda auðvitað, hvort sem
tekið er fram í sjerstökum lögum, að þær
skuli gilda. Munurinn er því í raun og

veru enginn, og á sömu skoðun er lögfræðingur sá, sem jeg hefi áður minst á.
Tíminn verður að skera úr, hverju áhótavant er í lögunum að öðru leyti. Vænti
jeg þess svo eindregið, að hv. deild samþykki frv.
Bjarni Jónsson: Mjer sýnist svo, sem
hæstv. atvrh. (KIJ) liafi komið vel og viturlega fram í máli þessu.
Hef'ði jeg að vísu kosið, að betur hefði
verið frá frv. þessu gengið, en úr því
sem komið er, mun jeg geta sætt mig við
það, og mun jeg standa við það sáttatilboð,
er jeg hefi áður fram borið í máli þessu.
Veit jeg, að háttv. þm. munu ekki hafa
snúist í máli þessu frá því, er þeir greiddu
atkvæði um það fyrir nokkrum dögum, og
voru þá 19:4 með því.
En dálítið er það skrítið. að háttv. 1.
þm. S.-M. (SvÓ), sem situr þó með lárviðarkransinn í þessu máli, skuli nú snúast
gegn því og vilja drepa sitt eigið fóstur.
Var honum þó svo brátt að fá málið á
dagskrá. að hann vildi fá það tvisvar
áður en vjer minni hl. gátum komið því
við að skrifa nál.
Mun jeg svo láta útrætt uin mál þetta.
Frsm. meiri hl.

(Sveinn Ólafsson):

Háttv. þm. Dala. (BJ) þarf ekkert að
furða á því, þótt jeg vildi gera grein
atkvæðis míns. Jeg var á móti brtt. við
2. gr. frv., þegar það var hjer til 2. umr.,
og er það einnig nú, og stóð upp aðeins
til að skýra frá því, hvers vegna jeg er
það.
ATKVJR.
Frv. samþ. með 21:2 atkv. og endursent Ed.
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Á 56. fundi í Ed., s. d., var frv. útbýtt
eins og það var samþ. við 3. umr. í Xd.
(A. 541).
Á 57. fundi í Ed., mánudaginn 7. maí.
var frv. tekið til e i n n a r u m r .
Frsm. (Guðmundur Guðfinnsson): Jeg
tel óþarft að fjölyrða um þetta mál að
svo komnu, en jeg lýsi yfir því fyrir hönd
nefndarinnar, að liún hefir fallist á breytingar liáttv. Xd., enda þótt hún sje eigi
allskostar ánægð með þær. Hún álítur
það mikilsvert, að frv. nái fram að ganga.
og mælir því með því. að það verði samþvkt eins og það nú liggur fyrir.
Jón Magnússon: Jeg er að efni til
öldungis samdóma háttv. frsm. (GGuðf).
en jeg geri ráð fvrir, að það hafi verið
mismæli hans, er hann sagði, að nefndin
hefði fallist á brtt. háttv. Xd. Þab er eigi
allskostar rjett. Xefndin vill fallast á, að
frv. verði samþvkt, þrátt fyrir brtt. Xd.
Xefndin var alls eigi ánægð með brevtinguna, að minsta kosti eigi meiri hluti nefndarinnar, er taldi breytinguna koma algerlega öfugt inn í frv. En einn nefndarmaður, háttv. 3. landsk. þm. (HSn). var
vitanlega ánægður með hana, eins og kom
fram við 2. umr. málsins í þessari háttv.
deild. Jeg tel breytingu háttv. Xd. mjög
óheppilega, en er hins vegar samdóma hv.
nefndarmönnum um það, að ófært sje nú
að eyðileggja alt það verk, sem lagt hefir
verið í það að gera frv. að lögum. Því
teldi jeg það ráð að samþykkja frv. nú
eins og það liggur fyrir, og sjá svo, hvernig það revndist í framkvæmdinni. Jeg fvrir mitt leyti hygg, að framkvæmd frv.
verði svipuð og hún hefði verið, þó að

það hefði verið samþykt óbreytt ems og
þessi háttv. deild gekk frá því í fyrstu.
Að öðru leyti get jeg iátið mjer nægja að
vísa til þess, sem jeg sagði um málið við
3. umr. þess hjer í þessari hv. deild. Okkur
hæstv. atvinnumálaráðherra greindi þá á
um það, hvort skoðanamunur sá, er hjer
hefir verið, væri svo mikill eða þannig
vaxinn. að ekki gæti komið sama út í
reynd, og hygg jeg hann nú kominn á
mína skoðun í þessu atriði. eftir vfirlýsingu hans í háttv. Xd.
Jónas Jónsson: Jeg er samdóma háttv.
4. landsk. þm. (JM), en vildi þó leyfa
mjer að bæta nokkrum orðum við. Það er
enginn efi á því, að frv. er nii orðið nokkurskonar bastarður. I heildinni er bygt á
þeim skilningi, að vatn fylgi landi, en í
háttv. Xd. er skotið inn í grein, sem er
hugsuð á gagnstæðum grundvelli. I stað
þess að taka það fram, að um eignarrjettinn gildi gamlar venjur, þá er sagt, að
það gildi um eignarrjettinn, sem þessi lög
ákveða. Er með þessu reynt að brjóta þá
,,tradition“, sem gilt hefir hingað til. En
það, sem gerir ákvæöi þetta tilgangslaust
fyrir meirihlutaskilninginn gamla, er það,
að alt frv. er bvgt á einstaklingseignarrjettarhugtakinu. Jeg skal taka það fram,
að jeg álít frumvarpið gallað vegna breytingarinnar, og tel jeg nauðsvnlegt að endurskoða lögin í heild sem fvrst og samræma þau yfirleitt.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 12:1 atkv. og afgr.
sem
lög frá Alþingi.
(Sjá A. 593).

Onnur mál
I. Fjármálaráðherraembættið.
Á 45. fundi í Xd., miðvikudaginn 18.
apríl, mælti
forsætisráðherra (SE): Jeg vil leyfa
mjer að skýra liáttv. deild frá því, að hans
hátign konungurinn héfir í dag veitt fjármálaráðherra Magnúsi Jónssyni lausn frá
embætti og jafnframt falið atvinnumálaráðherra Klemens Jónssyni forstööu fjármálaráðuneytisins fyrst um sinn.

Á 44. fundi í Ed„ föstudaginn 20. apríl.
ljet forsætisráðherra hinu sama yfirlýst
um breytinguna á forstöðu fjármálaráðuneytisins.

II. Afgreiðsla þingmála.
Á 50. fundi 'í Xd.. miðvikudaginn 25.
apríl, áður en gengið væri til dagskrár.
mælti
forseti (BSv): Það eru nokkuð mörg
mál á dagskrá. og sum þeirra allstór. M:elist jeg því til. að háttv. þingmenn veiti
mjer atbeina í því, að takast megi að lúka
dagskrá í dag.

Jón Baldvinsson: Jeg vil bera fram
þau tilmæli til hæstv. forseta, að hann
skori á nefndir að skila af sjer málum,
sem hjá þeim liggja. Og mæli jeg þetta
sjerstaklega til háttv. allshn., sem hefir
fengiö til meðferðar mál frá mjer, sem
enn er ókomið frá henni.
Jón Þorláksson: .Jeg er samþykkur því,
að þingnefndir skili af sjer málum sem
fyrst; en þetta heyrir undir hæstv. forseta og vinnunefnd deildarinnar, en eigi
undir deildarmenn. Viðvíkjandi allsherjarnefnd skal jeg geta þess, út af tilmælum
háttv. 2. þm. Keykv. fJB), að nefndin
hefir afgreitt í nefndaráliti mál það, er
liann ber fvrir hrjósti. og kemur fram með
till. til þál. um það efni. Getur nefndin
ekki afgreitt þaö mál á annan hátt.
Jón Baldvinsson: Jeg skal játa. að jeg
hefi sjeð þetta nefndarálit. En vegna þess,
hvernig það var orðað, gat jeg ekkiskilið.að
það ætti við það niál, er jeg spurði um.
Forseti (BSv): Jeg skal, að gefnu tilefni. skora á nefndir að hraða sem mest
afgreiðslu mála. Sjerstaklega er nauðsynlegt, að þar sem meiri hl. nefndar hefir
skilað áliti. þá komi fram álit frá minni
hluta.

1979

önnur mál.
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Afgreiðsla þingmála. — Kosningar.

Magnús Guðmundsson: Mjerkemurþað
undarlega fyrir, að verið er að finna að
seinni afgreiðslu hjá allshn. og nefndum
yfirleitt, þegar svo mikið berst að af málum, aö ómögulegt er að komast yfir þau
vegna hinna löngu þingfunda. Síst er
þetta viðeigandi um allshn., sem hefir til
meðferöar hjer um bil helming allra mála,
sem fyrir þingdeildina leggjast, og er
ekki von, að hún taki því vel. Jeg veit
ekki heldur betur en að fyrir deildinni
liggi mikilvæg mál, sem langt er síðan
nefndarálituin var skilað í, svo að það
brestur vissulega ekki verkefni fyrir deildina, heldur tíma til aS afgreiða málin í
henni. Og á því eiga nefndir enga sök.

Forseti (BSv): Enginn má skilja orð
mín þannig, að jeg hafi veriS að átelja
nefndir fyrir drátt á málum. En margir
þingmenn óska eftir skjótri afgreiðslu
áhugamála sinna. Helsta ráðiö til þess að
flýta málunum er. aS háttv. þingmenn
stytti ræður sínar á þingfundum.

Bjarni Jónsson: Það er eðlilegt, að
háttv. allshn. kvarti yfir annríki; sje jeg
það á því, hvernig hún hefir neyðst til
að sranga frá máli, sem til hennar var
vísað frá mjer. en það var hið mesta
flaustursverk.
Mjer fanst meiri nauðsyn af háttv. 2.
þm. Reykv. (JB) aS ganga eftir öðru máli
en því, er hann nefndi. En út af oiSum
hæstv. forseta, vil jeg víkja því til hans
aftur, að þegar menn kljúfa nefndir á
laun, gleypa frv. hrá og koma meS nefndarálit aftan að þeim, þá verður hinn hluti
nefndarinnar að fá einhvern tíma til að
átta sig og koma viti í máliS.

Forseti (BSv): Það mun þá mega ætla
að þessum eldhúsverkum viðkomandi störfum þingnefnda hjer í deildinni sje nú
lokið. og verður þá gengið til dagskrár.

III. Kosningar.
1. Þingfararkaupsnefnd.
A 4. fundi í Sþ., þriðjudaginn 8. maí,
var tekin til meðferðar
Kosniny þingfararkaupsnefndar.
Illutfallskosning var viöhöfS.
Forseta barst einn listi með nöfnum
þingmanna, eöa jafnmargra og kjósa skyldi,
og lýsti forseti þá rjett kjörna í nefndina,
en þeir voru þessir:
Guðmundur Ólafsson,
Lárus Helgason,
Þórarinn Jónsson,
Jón Þorláksson.
Hjörtur Snorrason.

2. Verðlaunanefnd
Gjafar Jóns Sigurðssonar.
Á 5. fundi í Sþ., föstudaginn 11. maí.
vai tekin til meSferðar
Kosniny þriggja manna í rerfflaunanefnd Gjafar Jóns Sigurffssonar.
Kosningu hlutu:
Hannes Þorsteinsson skjalavörður. með
35 atkv.
Sigurður Xordal prófessor, með 35 atkv.
Jón Þorkelsson þjóðskjalavörður, meö
33 atkv.
Jón Helgason biskup, Páll E. Ólason
prófessor. Jakob Jóhannesson Smári kennari. Ilallbjörn Halldórsson ritstjóri og

1981
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Þórbergur Þóröarson málfræðingur hlutu
1 atkv. hver,. en 2 seölar voru auðir.

Magnús Kristjánsson alþm. hlaut 14
atkv., en 8 seðlar voru auðir.

3. Yfirskoðunarmenn landsreikninganna.
A sama fundi var tekin til meðferðar
Kosning þriggja yfirskoðunarmanna
landsreikninganna 1922.
Hlutfallskosning var viðhöfð. Forseta
bárust tveir listar. A A-lista voru: Magr.
ús Guðmundsson, Hjörtur Snorrason og
Jörundur Brvnjólfsson, en á B-lista Olafur Friðriksson.
Kosning fór svo, að
A-listinn hlaut 39 atkv.. en
B-listinn —
1 —
Lýsti forseti því, að kjörnir væru vfirskoöunarmenn landsreikninganna 1922
Magnús Guðmundsson alþm.,
Hjörtur Snorrason alþm. og
Jörundur Brynjólfsson bóndi.

6. Gæslustjóri Söfnunarsjóðsins.
Á 61. fundi í Nd., föstudaginn 11. maí,
var tekin til meðferðar
Kosning gceslustjóra Söfnunarsjóðs Islands fyrir tímabilið frá 1. jan. 1924 til
31. des. 1927.
Kosinn var í e. hlj.
Olafur Briem fvrv. alþm.

4. Yfirskoðunarmaður Landsbankans.
A sama fundi var tekin til meðferöar
Kosning yfirskoðunarmanns Landsbankans fyrir tímabilið frá 1. jan. 1921 til 31.
des. 1925.
Kosningu hlaut
Guðjón Guðlaugsson fyrv. alþm.. með
33 atkv.
Ólafur Briem fvrv. alþm. hlaut 4 atkv..
Magnús Helgason skólastjóri og Hjeðinn
Yaldimarsson skrifstofustjóri 1 atkv. livor.
en 4 seðlar voru auðir.
5. Bankaraðsfulltrúi.
A sama fundi var tekin til meðferðar
Kosning eins manns í fulltrúaráð Islandsbanka fyrir tímabilið 1923—1925.
Kosningu hlaut
Guðmundur Björnson landlæknir. með
19 atkv.

7. Milliþingaforseti Ed.
Á lokafundi Ed.. laugardaginn 12. maí,
var tekin til meðferðar
Kosning m illiþingaforseta.
Kosningu hlaut
Björn Kristjánsson 2. þm. G.-K. með 7
atkv.
Jóhannes Jóhannesson þm. Seyðf. hlaut
1 atkv., en 3 seðlar voru auðir. Þrír þm.
fjarstaddir.

IV. Starfsmenn þingsins.
Á 4. fundi í Ed., fimtudaginn 22. febr.,
og á 4. fundi í Xd., s. d., skýrðu forsetar
frá. að ráðnir væru af forsetum öllum í
sameiningu þessir starfsmenn Alþingis:
Skrifstofan:
•Tón Sigurðsson. Einar Sæmundsen. Helgi
Hjörvar itil aðstoðarb
Skjalararsla og afgreiðsla:
Kristján Kristjánsson.
Prófarkalestur:
l’jetur Lárusson, Theódóra Thoroddsen.

1983
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Starfsmenn þingsins, — Starfslok deilda.

Lestrarsalsva/rsla,:
Olafía Einarsdóttir, Petrína Jónsdóttir.
Innanþingsskrifarar:
í efri deild: Jón Thoroddsen*),
Gústaf Jónasson, Jóhann Hjörleifsson,
Andrjes Eyjólfsson, Sigurður Grímsson,
Þórhallur Þorgilsson**).
í neðri deild: Pjetur Sigurðsson,
Vilhjálmur Þ. Gíslason, Magnús Magnússon, Pjetur Magnússon, Magnús Björnsson,
Þórólfur Sigurðsson, Þórður Eyjólfsson,
Tómas Guðmundsson.

Ræðuskriftir í sameinuðu þingi annist
fyrst og fremst skrifararnir í efri deild,
en jafnframt er það tekið fram, að allir
skrifarar veröa að hlíta ákvæðum forseta
og skrifstofustjóra um skriftir annarsstaðar en í þeirri deild, sem þeir eru sjerstaklega ráðnir í. Verða t. d. Nd.-skrifarar að
t.aka kafla í Sþ., ef svo ber undir, og jafnvel í Ed., og skrifarar í Ed. hins vegar a.ð
fara í Nd., ef á því verður talin þörf.
Verftir:
Árni Bjarnason, Þorlákur Davíðsson,
Hermann Jónasson, Páll Ó. Lárusson.

Þingsveinar:
Einar Baldvin Pálsson, Karl Kristinsson,
Stefán Pjetursson, Ágúst Nielsen***), Júlíus Bernburg, Pjetur Jónasson.
•) Hvarf frá starfimi 14. apríl, en í stað
hans kom Tómas Jónsson.
**) Hvarf frá starfinn 5. maí, en í stað hans
kom Stefán porvarðsson.
*** Hvarf frá starfinu 5. maí, og var þá tekinn í hans stað Bogi Magnússon.

Símavarsla:
Kristín Sigurðardóttir, Þórunn Aðils.

V. Starfslok deilda.
A. í efri deild.
Á 60. fundi í Ed., laugardaginn 12. maí,
að lokinni dagskrá, mælti
forseti (HSt): Áður en jeg slít 60.
og síðasta fundi þessarar deildar, vil jeg
þakka formönnum fastanefnda og öllum
háttv. þdm. fyrir ágæt störf á þessu þingi.
Jeg hefi verið hjer í deildinni frá því
1916, og er mjer óhætt að fullyrða, að
þótt afgreiðsla mála hafi máske áöur gengið eins greitt og nú, þá hefir hún aldrei
gengiö greiðara. Þingtímiiin er að vísu
orðinn langur, og of langur, en þessi deild
á sannarlega ekki sök á því, því að oft
hefir oröið að bíða eftir málum frá hv.
Nd., og hefir það lengt þingtímann. Hefir
deildin yfir höfuð sýnt alvöru og festu,
en jafnframt lipurð í meðferð málanna,
og heldur með því óskertu því orði, sem
hún þegar hefir fengið, að vera hinn gætnari og festumeiri hluti þingsins.
Þakka jeg svo öllum háttv. þdm. fyrir
góða samvinnu og lipurð, sem hafa gert
mjer forsetastörfin miklu ljettari en jeg
gat gert mjer í hugarlund. Óska jeg svo
öllum háttv. þdm., er nú hverfa heim
til sín, góörar heimkomu, og hæstv. stjórn
og öllum háttv. þm. góðs farnaðar í bráð
og lengd.

Karl Einarsson: Um leið og jeg þakka
hæstv. forseta fyrir þessi orð lians til
háttv. deildar, þá vil jeg jafnframt leyfa
mjer að þakka honum fyrir hönd háttv.

önnur mál.
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meðdeildarmanna minna fyrir ágæta
stjórn nú á þessu þingi. Við, sem höfum
átt sæti hjer í háttv. deild nú um nokkur
undanfarin ár, höfum haft ágæta forseta.
Nú kom að þessu sinni nýr maður í það
sæti, og hefir hann að minni hyggju
reynst hinn ágætasti forseti, og ekki síSur en fyrirrennarar hans, og jeg þykist
vita, að öSrum háttv. deildarmönnum þyki
sem mjer. Jeg vil svo endurtaka þökk
mína til hæstv. foiseta fyrir ágæta afgreiðslu og samvinnu, og óska honum
góðrar heimkomu og góðs gengis. Jeg bið
háttv. deildarmenn að standa upp.
(Allir deildarmenn stóðu upp).
Forseti (HSt): Jeg þakka háttv. þm.
Vestm. (KE) fyrir þessi hlýlegu orð
hans, og segi svo þessum síðasta fundi
deildarinnar slitið.

B. í neðri deild.
Á 62. fundi í Nd., laugardaginn 12.
maí, að lokinni dagskrá, mælti

forseti (BSv): Þá er nú lokið störfum deildarinnar að þessu sinni; en þar
sem lokafundur verður síðar haldinn í
þinginu, gef jeg enga skýrslu um störf
deildarinnar, enda mun hæstvirtur forseti sameinaðs þings skýra frá störfum
Alþingis við þinglausnir. En þar sem
þessi fundur er bæði síðasti fundur þessarar deildar á þessu þingi og síðasti fundur þessa kjörtímabils og kosningar eru
fyrir dyrum, nota jeg tækifærið til þess
að þakka háttv. þm. ágæta samvinnu og
árna þeim góðrar heimferðar og allra
virkta í framtíðinni. Segi jeg svo fundi
slitið.

Alþt. 1923. B. (35. lög-gjafarþing)

VI. Þinglausnir.
Á 8. fundi í Sþ., mánudaginn 14. maír
las forseti upp svo felt

Yfirlit um störf Alþingis 1923.
Mál.
I. Lagafrumvörp:
A. Stjórnarfrumvörp
a. lögS fyrir neðri deild .... 19
b. lögð fyrir efri deild .... 10
-----------B. Þingmannafrumvörp
a. borin fram í neðri deild .. £,9
b. borin fram í efri deild .. 29
------------

29

88

Prumvörp alls 117
Þar af:
a. Afgreidd sem lög
stjórnarfrumvörp.................... 17
þingmannafrumvörp.............. 28

----------- 45
b. Feld
stjórnarfrumvörp....................
3
þingmannafrumvörp.............. 17
------------ 20
e. Vísað frá með rökstuddri dagskrá
þingmannafrumvörp..............
7
-----------7
d. Vísað til stjórnarinnar
þingmannafrumvörp...............
5
-----------5
e. Tekið aftur
þingmannafrumvarp..............
1
----------1
f. Ekki útrædd
stjórnarfrumvörp....................
9
þingmannafrumvörp............... 30
------------ 39
Alls 117
125

önnur mál.
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Þioglaasnir.

II. Þingsályktunartillögur:

a. bornar fram í neðri deild .. 15
8
b. bornar fram í efri deild ..
c. bornar fram í sameinuðu þingi 8
31
Þar af:
16
a. Þingsályktanir........................
b. Ályktun um skipun nefndar .... 1
c. Feldar....................................
2
d. Vísað frá meö rökstuddridagskrá
1
e. Vísað til stjórnarinnar........
3
f. Teknar aftur........................
2
g. Ekki útræddar.......................
6
31
III. Fyrirspurnir:

a. Bornar fram í neðri deild ..
7
b. Bornar fram í efri deild ..
6
----------- 13
Þar af:
Svarað................................................ 10
Ösvarað ..............................................
3
13
Alls til meðferðar í þinginu 161 mál.
Fundir hafa verið haldnir:
í neðri deild..............................
í efri deild..................................
í sameinuðu þingi.......................

62
60
8

Alls 130
Síðan mælti
forsetí (MK): Jeg vona, að það þyki
ekki tiltökumál, þótt mig langi til að
segja nokkur orð að skilnaði við þetta
tækifæri.
Við stöndum nú á nokkurskonar vegamótum, þar sem nýtt kjörtímabil fer í

hönd og kosningar standa fyrir dyrum.
Það getur líklega enginn með vissu sagt
um, hve margip okkar muni eiga afturkvæmt hingað í þingmannasætin. Þess
vegna væri ekki ólíklegt, að alvöru- og
samúðartilfinningar gerðu venju fremur
vart við sig hjá okkur, sem nú erum að
skilja. Að minsta kosti er það svo um
mig, að mjer eru miklu ríkari í huga
hinar mörgu ánægjustundir, sem jeg hefi
haft af samvinnunni við flesta hinna hv.
þingmanna, heldur en ágreiningsefnin.
Það er eins og þau hafi sjálfkrafa dregið sig í hlje og þykist engan tilverurjett
hafa á þessari stundu.
Jeg geri ráð fyrir, að okkur geti öllum komið saman um það, að störfin, sem
við höfum verið að vinna hjer á þingi,
sjeu bæði vandasöm og vanþakklát, og
að dómarnir, sem við fáum, sjeu æðioft
örgustu sleggjudómar.
Það ber oft við, að ýmsir gasprarar,
sem þykjast hafa vit á landsmálum, eru
að reyna að telja mönnum trú um, að
síðasta þingið í hvert skifti sje það
versta, sem nokkurn tíma hafi verið háð;
en raunar hefir þessu verið haldið fram
mjög lengi, eða síðan þingið var endurreist. Af þessu má sjá, að ef slík afturför ætti sjer í raun og veru stað, þá
sannaðist það hjer mjög átakanlega, að
lengi getur vont versnað. En þessu er
auðvitað einkum haldið f'ram bæði af föllnum og væntanlegum keppinautum þeirra
manna, sem á þingi sitja í hvert skifti,
til þess að rýra álit þeirra. og því ekkert
mark takandi á því.
Kosningabaráttan, sem nú fer í hönd,
verður eflaust nokkuð hörð og snýst líklega að nokkru leyti um það, hvort
hollara muni þjóðinni til frambúðar, að
hin takmarkalausa samkeppni á öllum

1989
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sviðum verði eindregið studd og vemduð
af löggjafarvaldinu, eða hitt, að fremur
verði hlynt að samvinnustefnunni, sem
hefir það markmið að reyna að bæta
kjör sem allra flestra, en þó einkum
þeirra, sem minni háttar eru og erfiðast
eiga uppdráttar.
En hvernig sem skipast um framtíðarstefnur og málefni, þá vænti jeg þess, að
við allir sjeum einhuga um að reyna af
fremsta megni að halda uppi heiðri
þingsins, sem verður að skoðast sem
fjöregg þjóðarinnar, sem allir ættu að
láta sjer ant um að vemda. Hins vegar
er ekki nema sjálfsagt, að einstakir þingmenn verði að sætta sig við gagnrýni og
óhlutdræga dóma.
Það er álit mitt, að ef þingið verður
ekki ver mönnum skipað framvegis en
það er nú, þá sje þjóðin ekki öllum heillum horfin.

Að endingu óska jeg öllum þeim háttv.

þingmönnum, sem hjeðan eru að hverfa,
góðrar ferðar og ánægjulegrar heimkomu.
Þá stóð upp forsætisráðherra, Sigurður Eggerz, og las upp konungsumhoð
sjer til handa til þess að segja Alþingi
slitið.
Samkvæmt því umboði lýsti forsætisráðherra yfir því í nafni konungs, að
þessu þrítugasta og fimta löggjafarþingi
fslendinga væri slitið.
Stóð þá upp Jóhannes Jóhannesson,
þm. Seyðf., og mælti:
Lengi lifi konungur vor, Kristján hinn
tíundi!
Tóku þingmenn undir þau orð með níföldu húrrahrópi.

Var siðan af þingi gengiS.
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