
1. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1927.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

I. KAFLI.

Tekj ur:

1. gr.
Árið 1927 er ætkst til, að tekjur rikisins verQi svo sem talið er i 2.—5. 

gr„ og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar ern taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

kr. kr.

1. Fasteignaskattur..................................... 225000
2. Tekjuskattur og eignarskattur ............................. 950000
3. Lestagjald af skipum .................... ............................. 35000

1210000
4. Aukatekjur.............................................. .......................... • • 375000
5. Erfðaijárskaltur... ............................. .......... . ............ 40000
6. Vitagjald .......... . ............................. .......... . ............ 300000
7. Leyfisbrjefagjöld ............................. ............................. 10000
8. Stimpilgjald ..................................... ............................. 325000
9. Skólagjöld .............................................. .......... ' ............ 15000

10. Bifreiðaskattur ..................................... ............................. 25000
1090000

Flyt... ............ 2300000
Alþt. 1926. A. (38. löggjaiarping). 1
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kr. kr.

Flutt... 2300000
11. Útflutningsgjald........................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vín,

ávaxtasafi og gosdrykkir) .............................................. 600000

950000

13. Tóbakstollur ........................................................................ 725000
14. Kaffi- og sykurtollur.............................................................. 1000000
15. Annað aðflutningsgjald ....................................................... 115000
16. Vörutollur ................................................................................ 1375000
17. Verðtollur ................................................................................ 850000

4665000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykursgerð 20000
19. Pósttekjur ................................................................................ 400000
20. Símatekjur................................................................................ 1300000

1700000
21. Víneinkasala............................................................................... 375000

Samtals... ............ 10010000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs
2. Tekjur af kirkjum ..........................
3. Tekjur af silfurbergi..........................

Samtals...

kr.

30000
100

5000

35100



Þingskjal 1 3

4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ............................................................... 50000
2. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júlí 1909................................................... 29000
3. Væntanlega útdregið af þeim brjefum............................. 25000

54000
4. Vextir af innstæðum í bönkum ..................................... 6000
5. Vextir af viðlagasjóði............................................................ 75000
6. Aðrir vextir............................................................................... 140000

Samtals... ............ 325000

5. gr.
Óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

kr. kr.

Óvissar tekjur .......................................................................
Endurgreiddar fyrirframgreiðslur.....................................
Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna....................

50000
2000

20000

Samtals... ............ 72000

II. KAFLI.

Gjóld:

6. gr.
Árið 1927 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i

7.Í-20. gr.
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7. gr.
Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

I. Vextir:
1. Innlend lán...

: 11 á ”/oo........................................................

II. Afborganir:
1. Innlend lán..............................................
2. Dönsk lán, danskar kr. 545165 á l/u ...

III. Framlag til Landsbankans, 14. greiðsla.,

kr. kr.

186831
............ 255501

8653 : 18
............ 180386

622718

264589
.......... . 599682

9 ............ 42988
907259

............ 100000

iamtals... ............ 1629977

8. gr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins ........... .

kr. kr.

60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikcinga er veitt:

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar..............................................................
2. Til yfirskoðunar landsreikninga ............ ....................

195000
4800

199800

Samtals .. ............ 199800
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10. gr.
Til rikisstjórnarinnar er veitt:

I. Ráðuneytið, rikisfjehirðir o. fl. 
1. Til ráðherra:

a. Laun..........
b. Til risnu...

37500
4000

kr. kr.

2,
3,
4,
5, 
6

Til utanferða ráðherra .............................
Laun starfsmanna stjórnarráðsins............
Annar kostnaður.............................................
Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum. ... 
Til þess að gefa út stjórnartiðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna o. fl.
b. Til pappirs og prentunar....................
c. Til kostnaðar við sendingarmeð póstum

41500
6000

77300
18000
27000

900
9000
1000

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 
ráðherrabústaðnum ............ .....................................

II. Hagstofan.
1. Laun hagstofustjóra.......................................................
2. Laun aðstoðarmanns......................................................
3. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna..................
4. Prentun eyðublaða ... ..............................................
5. Húsaleiga, hiti og ljós m. m.......................................
6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður.............................
7. Til að gefa út manntalið 1703...................................

III. Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs í Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra .................................... 20000
b. Húsaleiga .............................................. 5000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds.................................. 17000

2. Fyrir meðferð utanrikismála............
3. Ríkisráðskostnaður .............................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd...

10900

3000

8700
5600

11000
2000
4000

20000
1000

62000
12000
6000
6500

183700

52300 •

86500

Samtals... 322500
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11. gr.
Til dómgæsln og lögreglustjórnar o. fl. er veitt;

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. Laun....................................................................................... 56450
b. Annar kostnaður, alt að .............................................. 2000

58450
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lógreglustjóra 151700
3. Laun hreppstjóra ............................................................... 32000
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans i Reykjavik:

a. Laun ................................................................................. 27648
b. Húsaleiga ....................................................................... 3240
c. Hiti, ljós og ræsting........................................... .. ... 2100
d. Ýms gjöld, alt að........................... ............................. 2400

35388
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík:

a. Laun fulltrúa og 4 skrifara.............. ............................ 21760
b. Laun 6 tollvarða............................................................... 26880
c. Húsaleiga ........................................................................ 4500
d. Hiti og ljós........................................................................ 1800
e. Innheimtukostnaður ....................................................... 7500
f. Ýms gjöld, alt að.............................................................. 11700

Fastir starfsmenn í skrifstofum bæjarfógetans og 74140
lögreglustjórans í Reykjavik njóta dýrtiðaruppbótar
eftir reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............ 84000
7. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endur-

skoðun á skipamælingum..................................................... 500
8. Til landhelgisgæslu, gegn jöfnu framlagi úr landhelg-

issjóði alt að 125000 kr......................................................... 250000
9. Framlag til landhelgissjóðs .............................................. 20000

10. Til hegningarhússins í Reykjavik og viðhaldskostn-
aður fangelsa ........................................................................ 12000

11. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ... 12000

Flyt... • • • • • • 730178
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Flutt ...

kr. kr.

12. Borgun til sjódómsmanna
13. Borgun til setu- og varadómara

730178
1000
3000

Samtals A. 734178

B.
Sameiginlegur koslnaður við embættisrekstur.

1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald banda embættismönnum fyrir burðar-

eyri undir embættisbrjef ..............................................
b. Fyrir embættisskeyti.......................................................

2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin-
berar fasteignir........................................................................

3. Til embættiseftirlitsferða.......................................................
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavíkur og

fyrir skattvirðingar ...............................................................
5. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fi................................

25000
45000

70000

25000
5000

30000
12000

Samtals B. 142000

12. gr.
Til læknaskipunar og beilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1« L&un ••* ««• «•• ••« • •• ■•• ••• ••• ••• ••• 297860
Þar af viðbót við lögmælt laun núverandi aðstoðar-

læknis á ísafirði 1700 kr. með verðstuðulsuppbót.
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn.............................................. 7700

Flyt ... • • • • • • 307560
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kr. kr.

Flutt ... 307560
Stjórnin jafnar niður fjárbæð þessari með hliðsjón 

af samskonar ákvæðum fjárlaga 1924. Af upp- 
hæðinni er ibúum Ólafsfjarðarhrepps ætlaður við- 
bótarstyrkur, að upphæð 2000 kr., gegn eigi minna 
tillagi frá þeim sjálfum en 2600 kr., ef þeir ráða tii 
sín sjerstakan lækni.
Til læknis í Reykjavik, er skylt sje að gegna sjúkra- 
vitjunum í Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir taxta hjeraðslækna ....................................................... 1500

Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavík............................. 1000
b. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............ 1000

Styrkurinn skiftist að jöfnu milli augnlæknanna 
Guðmundar Guðfinnssonar og Helga Skúlasonar, enda 
skifti þeir landinu á miili sin til yfirferðar, eftir fyrir- 
mælum landlæknis, og hafi dvöl á að minsta kosti 
einni eða tveim höfnum í hverri sýslu

Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavík ...
2000
1000

Styrkur til háls- og neflæknis Óiafs Þorsteinssonar i 
Reykjavik ................................................................................. 1000

Styrkurinn til augnlæknis og læknanna Vilh. Bern- 
höfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn þvi skii- 
yrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í lækna- 
deild háskólans til i sinni sjerfræði og veiti fátæku 
fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki sjaldn- 
ar en 3 sinnum á mánuði.
Til geislalækningastofu rikisins ...................................... 11000
Til Radiumsjóðs íslands, styrkur til að reka radium- 
lækningar .................... ....................................................... 2500
Styrkur til hjeraðsiækna til utanferða, i því skyni að 
afla sjer nýrrar læknisþekkingar ..................................... 2000

Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tiilögum 
landiæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.
Tii Guðbjarnar Guðmundssonar prentsmiðjustjóra til 
þess að kosta dvöl sonar sins á fábjánahæli erlendis 1000

Flyt ... 329560
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Flutt ...
12. Holdsveikraspílalinn...............................................................

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis...................................................... • • • • • •
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsmanna ............................. 13620
2. Viðurværi 55 manna (ca. 150 a. á dag) 30000
3. Klæðnaður .............................................. 1800
4. Meðul og sáraumbúðir .................... 1800
5. Eldsneyti .............................................. 10000
6. Ljósmeti...................................................... 2400
7. Húsbúnaður og áhöld............................. 2000
8. Viðhald á húsum ............................. 3000
9. Þvottur og ræsting ............................. 1800

10. Greftrunarkostnaður ............................. 500
11. Skemtanir .............................................. 600
12. Skattar o. fl................................................ 4000
13. Ýmisleg gjöld ...................................... 1500

Geðveikrahælið á Kleppi......................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.................... ... ................... ••• «•t
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna 14500
2. Viðurværi 94 manna (ca. 145 a. á dag) 50000
3. Klæðnaður 70 sjúklinga á 50 kr. handa 

hverjum...................................................... 3500
4. Meðul og umbúðir ,,, ................. . 500
5. Ljós og hiti .......... ............................. 10000
6. Viðhald og áhöld .......... . .......... 13000
7. Þvottur og ræsting ............................. 3000
8. Skemtanir ............ .......... . ............ 750
9. Skattar m. m. ............................. 2500

10. Óviss gjöld ............ ............................. 1400

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing),
Flyt ...

kr. kr.

......... 329560
81720

8700

73020

81720

66525

7700

99150

106850

106850 477805
2
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kr. kr.

Flutt ... 106850 477805
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúklingum: kr. 1,50 á dag 38325 
Tekjur af búinu.............................................. 2000

Mismunur ...

40325

66525

14. Heilsuhælið á Vífilsstöðum .............................................. 19560
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis........................................................................ 7700
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna   37000
2. Viðurværi   136000
3. Lyf og hjúkrunargögn   12000
4. Ljós og hiti ............................................. 25000
5. Þvottur og ræsting   6000
6. Viðhald húsa   5000
7. Viðhald vjela   5000
8. Húsbúnaður og áhöld   12000
9. Flutningskostnaður ............................. 5000

10. Óviss gjöld .............................................. 3000

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375 
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag 23725 
Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag ... 35040 
Tekjur af búinu.............................................. 2000

Mismunur ...

246000

253700

234140

19560

15. önnur gjöld:
a. Til byggingar landsspítala i Reykjavik, samkvæmt 

samningi milli ríkisstjórnarinnar og stjórnar lands- 
spítalasjóðs íslands ...................................................... 100000

b. Til viðbótarbyggingar við geðveikrahælið á Kleppi 100000
c. Slyrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að 15000

Flyt ... 215000 497365
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Flutt ...
Styrkurinn veitist eftir fjölda Iegudaga, þó eigi meira 
en 70 aurar fyrir hvern legudag, gegn þvi, að 
hjeraft það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins 
mikið og styrknum nemur og að þvi lilskildu, að 
utanhjeraðssjúklingar, sem borgað er fyrir af al- 
mannafje, njóti sömu kjara, sem innanhjeraðssjúk- 
lingar.

d. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði...
e. Til »Heilsuhælisfjelags Norðurlands«, til byggingar

heilsuhælis i Eyjafirði. Siðari fjárveiting....................
Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að stað- 

urinn, áætlun og teikning sje samþykt af stjórnarráð- 
inu, og að jafnmikið fje sje lagt fram annarsstaðar 
að og úr rikissjóði.

f. Bólusetningarkostnaður ..............................................
g. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ............
h. Gjöld samkv. 25. gr. í lögum 6. nóv. 1902, um varnir 

gegn því, að næmir sjúkdómar berist til íslands...
i. Gjöld samkvæmt lögum nr. 16 1923, um varnir

gegn kynsjúkdómum ......................................................
j. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu-

skólum ................................................................................
k. Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn að minsta

kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur ............
l. Til geitnalækninga, gegn að minsta kosti ’/« ann-

arsstaðar að........................................................................
m. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grimsey, gegn jafn-

mikilli launaviðbót annarsstaðar frá ................. '..
n. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............
o. Til Elinar Sigurðardóttur, 100 kr. á mánuði, sje

hún ekki i sjúkrahúsi, alt að .....................................

16. Hluli rikissjóðs af launum yfirsetukvenna....................

Samtals ..

kr. kr.

215000 497365

15000

75000

2500

15000

4000

4500

2000

4000

2500

300
1800

1200
342800

27000

............ 867165
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13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

1

2
3

kr. kr.

A.
Póstmál.

Laun:
a. Gftir launalögum...............................................................
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavikur ....................
c. Brjefhirðingamenn .......................................................

Póstflutningur ........................................................................
Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður i Reykjavík bjá aðalpóstmeist-

ara og póstmeistara, eftir reikningi.............................
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur bjá

póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum............
c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póststofum

og póstafgreiðslum .......................................................
d. önnur gjöld.......... . .......................................................

Samtals A....

B.
Vegamál.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra ..............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt að .......................................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ............
5. Skrifstofukostnaður, alt að .....................................

II. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjalarnesvegur, gegn þvi að blutað-
eigendur greiði '/i kostnaðar..............  26000

2. Hvitárbraut.............................................. 10000
3. Norðurárdalsvegur ........................ 60000

94467
72500
22000

10000

20000

12000
46000

8700
6420

4000
8500
7000

188967
160000

88000

436967

34620

Flyt ... 96000 34620
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III.
IV.
V. 

VI.

4,
5
6 
7, 
8 
9.

10

kr. kr.

Miðfjarðarbraut............
Sauðárkróksbraut
Þelamerkurvegur............
Vaðlaheiðarvegur
Vallavegur ....................
Hróarstunguvegur 
Biskupstungnabraut ...

Flutt ... ^96000
.................... 35000
.................... 18000
.................... 10000
.................... 50000
.................... 10000
.................... 15000
.................... 25000

34620

259000
200000b. Viðhald og umbælur ....................

Til brúargerða samkvæmt brúalögum 
Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur) 
Fjallvegir......................................................
1. Til ábalda, alt að .............................
2. Til bókasafns verkamanna ...........

459000
200000

25000
8000

15000
300

15300
Til sýsluvega:
1. Tiilög til akfærra sýsluvega, alt að .................... 25000

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars-
staðar frá og öðrum þeim skilyrðum, sem at-
vinnumálaráðherra setur.

2. Til sýslusjóðsvega eftir lögum nr. 9, 1923 .. 15000
Til dragferjuhalds:
1. Á Lagarfljóti ............................................................... 300
2. - Skjálfandafljóli ...................................................... 300
3. - Blöndu ........................................................................ 300

IX. Styrkur til vörubifreiðaferða frá Reykjavík austur
um sveitir ........................................................................

Bifreiðafjelag, er njóta vill styrksins, skal hlíta 
reglum, er stjórnin setur um reglubundnar og 
ódýrar ferðir með endastöðvum Garðsauka, Húsa- 
tóftum og Torfastöðum.

X. Styrkir til að halda uppi bygð og gistingu fyrir
ferðamenn.............................................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum 
á afskektum bæjum við þjóðbraut.

XI. Til þess að kaupa Fornahvamm og byggja þar 
gistihús .................................................................................

40000

900

5000

3000

40000

Samtals B. ... 830820
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kr. kr.

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða:
a. Esju...............................................................................
b. Eimskipafjelags íslands ...........................

2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og völnum, alt að

150000
60000

210000
85000

Samtals C.

D.
Hraöskeyta- og talsimasamband.

I. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o. fl. ...
II. Til nýrra simalagninga.........................................................

III. Til starfrækslu landssimanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum .............................
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssimanna
3. Ritsimastöðin i Reykjavik .....................................
4. Loftskeytastöðin i Reykjavik..................................
5. Bæjarsíminn í Reykjavík .....................................
6. Áhaldahúsið ...............................................................
7. Ritsfmastöðin á Akureyri ásamt bæjarsíma-

kerfinu ........................................................................
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ásamt bæjarsíma-

kerfinu ............................. .............................
9. Ritsimastöðin á ísafirði ásamt bæjarsimakerfinu

10. Simastöðin á Borðeyri..............................................
11. Simastöðin í Hafnarfirði...........................................
12. Símastöðin í Vestmannaeyjum.............................
13. Simastöðin á Siglufirði.............................................
14. Til aukaritsimaþjónustu .....................................
15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva............
16. Til uppbótar á launum:

a. Talsímakvenna við bæjarsímann í
Reykjavík, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglufirði alt að................. 12600

b. Simritara o. fl......................................... 8000

295000

300000
13000
36000
12000

120000
3000

12700

12000
8000
7500
7500
9500
5500
4000

90900

20600

25000
300000

662200 325000Flyt ...
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Flutt ...
17. Til efnisvarðar Steindórs Björnssonar ...........

IV. Eyðublöö, prentkostnaður, ritfóng m. m.........................
V. Viðbót og viðhald stöðvanna .....................................

VI. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir 
reikningi, alt að ...............................................................

VII. Viðhald landssimanna.......................................................
VIII. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ....................

Samtals D. ...

E.
Vitamál.

I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra ..............................................

Hann sje umsjónarmaður vitanna og einnig 
ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn, 
hjeraðsstjórnum og bæjarstjórnum, eftir ákvæð- 
um landsstjórnar.

2. Laun aðstoðarverkfræðings.....................................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að............
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi, alt að ...............................................................

II. Laun vitavarða......................................................................
Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú-

verandi vitaverði Gróttuvitans.
III. Rekstrarkostnaður vitanna..............................................
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............
V. Til þess að reisa nýja vita:

a. Landtökuviti á Dyrhólaey .......... ....................
b. Til uppsetningar leiðarljósa.....................................

VI. Ýmislegt................................................................................

' Samtals E. ..

kr. kr.

662200
1200

325000

663400
40000
50000

10000
150000

1500

............ 1239900

8700

6400
4000

2000
21100
21810

75000
10000

160000
10000

170000
10000

............ 307910
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14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er veitt:

a.

b.

A.
Andlega stjettin.

Biskupsembættið:
1. Laun biskups ...............................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............

Önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lífeyrisgjaldi presta samkvæmt

lögum nr. 49, 1907 .......................................................
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum....................
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
5. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
6. Til húsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem

greinir í fjárlögum 1924....................................................

kr.

9500
2000

406

350

8000
300000

400

20000

kr.

11500

329156

Samtals A. ... 340656

B.
Kenslumál.

I. Háskólinn:
a. Laun ........................................................................
b. Til hjeraðslæknisins í Reykjavík fyrir kenslu

við háskólann...............................................................
c. Til kennara í lagalæknisfræði .............................
d. Námsstyrkur...............................................................

FjárveitÍDg þessari skal skift í 20 skamta 450 
kr. og 20 skamta 300 kr., og má að jafnaði 
ekki veita neinum stúdenti meira eða minna en 
1 skamt; þó má leggja saman alt að 8 skamta 
300 kr., og gjöra úr helmingi færri 600 kr. 
skamta, og veita þessa stærri skamta fátækum 
stúdentum, sem sýna sjerstakan dugnað við 
námið. Engum má veita styrk fyrsta námsárið 
á háskólanum.

Flyt ...

106400

1500
500

15000

123400
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Fluttar

kr. kr.

e.
f. 
g-

h.
i.

Húsaleigustyrkur ....................
Til kensluáhalda læknadeildar
Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu i efna- 
fræði ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla.................... ...
Önnur gjöld:
1. Til ritara:

a. Laun ..................................... 1000
b. Dýrtiðaruppbót.................... 500

----------- 1500
2. Til dyravarðar:

a. Laun, auk hlunninda, sem hann
hefir áður notið.................... 1600

b. Dýrtiðaruppbót.................... 800
----------- 2400

3. Ýms gjöld............................................ 3000

j- Eftirgjöf á viðlagasjóðsláni Mensae Academicae...

123400
9000

500

1800
4500

6900
3000

149100
II. Námsslyrkur erlendis:

a. Til íslenskra stúdenta i erlendum háskólum ......... 24000
b. Til læknaefna, til að ljúka námi í sængurkvenna-

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjum, alt að 2500

III. Mentaskólinn almenni: 
a. Laun •• ... ... •
b. Önnnr gjöld:

1. Til bókasafris skólans .................... 400
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 6000
3. Til skólahússins utan og innan ... 3500
4. Til stundakenslu og til prófdóm-

enda, alt að........................................... 27000
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri-

sveinum, 50 kr. handa hverjum ... 1800
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

stuðulsuppbót ...................................... 3200
7. Læknisþóknun...................................... 500
8. Til visindalegra áhalda við kensluna 600

Flyt ... 43000

Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing).

26500

77600

77600 175600

3
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IV.

9,

10,
11,
12

kr. kr.

Flutt ... 43000 77600 175600
Til þess að gefa 
banda skólanum

út kenslubækur
2500

Ýmisleg gjöld ... ............................. 5000
Til verðlaunabóka ............................. 100
Til malbikunar f skólagarðinum ... 5000

55600
133200Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 

efnileguin, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu. 
Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun...............................................................................

V.

b. önnur gjöld:
1. Til aukakennara og stundakenslu . 10600
2. Til bóka og kensluáhalda • • • 1000
3. Til eldiviðar og ljósa ............ •. • 7000
4. Námsstyrkur ............................. ... 700

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

5. Til dyravörslu:
a. Laun ............................. 600
b. Dýrtiðaruppbót ............ 300

6. Til skólahússins utan og innan ...
900

1500
7. Til ýmislegra gjalda ............ ... 3500

Kennaraskólinn:
a. Laun.......... .....................................
b. Önnur gjöld:

1. Stundakensla .................... ... 5000
2. Eldiviður og ljós .................... • • 3000
3. Bókakaup og áhöld ............ ... 1500
4. Námsstyrkur ............................. ... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

28160

25200

22080
53360

Flyt ... 12000 22080 362160
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VIII.

VI.

VII.

Flutt ...
5. Til viðhalds .....................................
6. Ýmisleg gjöld ......................................

12000
1500
3000

Stýrimannaskólinn:
a. Laun............................................................. • • • • • ♦
b. önnur gjöld:

1. Til stundakenslu.................................. 2000
2. Til eldiviðar og Ijósa ....................
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

2000

lestra ....................................................... 300
4. Ýmisleg gjöld ..................................... 3000

Vjelstjóraskólinn:
a. Laun............................................................. • • • • • •
b. Önnur gjöld:

1. Til stundakenslu ............................. 1000
2. Húsnæði .............................................. 4200
3. Ljós og hiti ..................................... 1500
4. Ýms gjöld.............................................. 2150

Við skólana undir liðunum III.—VII. skal vera 
skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyrir hvern 
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir 
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla- 
gjaldi, ef i hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendur.

Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun....................................................... 10880
b. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistar-

kenslu..................................... ............ 1600
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda............ 1000
3. Til eldiviðar og Ijósa... 4000
4. Ýmisleg gjöld ............ 9000

15000
d. Til aukningar skólabúinu ............ 10000

kr. kr.

22080 362160

16500
38580

17280

7300
24580

11840

1

8850
20690

37480

37480 446010Flyt ...
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2.

kr. kr.

Fluttar ... 37480 446010
Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun.............................................. 9600
b. Til smiða- og leikfimiskenslu ... 1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda............ 500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 2500
4. Ýmisleg gjöld ............ 2000

6000

Styrkurinn til verklegs náms við bændaskól- 
ana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, 
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi 
skemur en 6 vikur á ári og skila skólanum 
dagbókum um vinnubrögðin yfir námstímann, 
og nemi styrkurinn aldrei bærri upphæð á 
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku 
námstímans.

Styrkinn má að eins greiða eftir á, sam- 
kvæmt skýrslu um námið, og sje i henni getið, 
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

3. Rekstrarstyrkur til húsmæðraskóla á Staðarfelli, 
enda samþykki atvinnumálaráðherra reglugerð 
skólans ........................... .....................................

IX. Iðnfræðsla:
a. Til IðnaðarmannaQelagsins i Reykjavik, til þess

að reka iðnskóla i Reykjavik, undir yfirum- 
sjón landsstjórnarinnar .....................................

b. Til Iðnaðarmannaijelagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds .......................................................

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði, til kvöld-
skólahalds ...............................................................

Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó ekki 
fara yfir */s rekstrarkostnaðar.

Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

d. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur,
til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

16900

3000
57380

6600

500

500

4000
11600

514990Flyt ...
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kr. kr.

Flnttar ... 514990
X. Verslanarskólar:

a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna-
fjelagsins í Reykjavík, til að halda nppi skóla
fyrir verslunarmenn, undir umsjón 
stjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< kostnaðar

lands-
6000

b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< kostnaðar .. 6000

12000
XI. Yfirsetukvennaskólinn:

1. Laun forstöðumanns ... >.................... • • • • • 1000
2. Til verklegrar kenslu:

a. Laun þriggja yfirsetukvenna i Rvík 900
b. Annar kostnaður, alt að ............ 400

1300
3. Styrkur til námskvenna, þar i talin verðstuðuls-

uppbót, alt að ........................................... .......... 7780
4. Húsaleiga og biti, Ijós og ræsting ... .. 1500

11580
XII. Kvennaskólar:

1. Til kvennaskólans í Reykjavík:
a. Húsaleigustyrkur .............................
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minsta

5000

kosti 1800 kr. framlögum annars- 
staðar að en úr rikissjóði ............ 20000

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að.................... 4000

d. Námsslyrkur til sveitastúlkna 1000
30000

2. Til kvennaskólans á Blönduósi: 
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta

kosti 1000 kr. framlögum annars- 
staðar að en úr rikissjóði ........... 15000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey sem
er alt skólaárið, ait að.................... 2000

17000
47000

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands-
stjórnarinnar.

Flyt .. • • • • • • 585570
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kr. kr.

585570Flutt ...
Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra.................... 7700
b. Skrifstofukostnaður hans................. 1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi alt 

að............................................................ 1000

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíðaruppbót
3. Laun farkennara og dýrtfðaruppbót....................
4. Til farkenslu og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt að...........
5. Til prófdómara við barnapróf .............................
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða,

þriðjungur kostnaðar, enda samþykki lands- 
stjórnin uppdrætti að húsunum, alt að ...........

Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. Laun........................................... • ... 11840
b. Til aðstoðarkenslu................. • • «• • 600
c. Önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms 600
2. Til kensluáhalda............ 2000
3. Til eldiviðar og ljósa ... 4500
4. Til húsbúnaðar ... ... 2500
5. Ýmisleg gjöld ............ 3000

9900
324000
31000

5000
4000

10000
383900

--------------- 12600

2. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur,
Akureyrar og Hafnarfjarðar .............................

Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að 
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn-
um og hefir eftirlit með skólunum.

25040

38000

Flyt ... 63040 969470
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kr. kr.

Flutt ... 63040 969470
3. Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg 

Slyrkurinn er bundinn því skilyrði, að inn- 
anbæjarnemendur greiði skólagjald eftir sömu 
reglu og í liðunum III.—VII., og renni það i
skólasjóð.

14000

4. Til unglingaskólans í Bergstaðastræti ............

XV. Húsmæðrafræðsla:
Til kvenfjelagsins Óskar í ísafjarðarkaupstað, til

1000
78040

húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 
Noti fjelagið ekki styrkinn, má greiða hann öðrum á 

ísafírði eða ísafjarðarsýslu, að óbreyttum skilyrðum.

2000

XVI. Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 

anna eða nemendurnir sjálfír greiði kostnað, ef

12000

efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

XVII. Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá

XVIII. Sundkensla o. fl.:

1000

1. Til sundkenslu í Reykjavík .............................
Styrkur þessi er bundinn þvi skilyrði, að 

kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og

300

að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af ríkisfje, 
njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Páissonar fyrir sundkenslu þá, 
sem getur i 1. lið, og til að kenna öðrum
sundkennurum björgunarsund ............................. 1500

3. Til sundkenslu o. fí. annarsstaðar .................... 3000
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar, 
enda sjeu þær bjeraðseign og landsstjórnin sam-

Flyt ... 4800 1062510
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kr. kr.

Flntt ... 4800 1062510
þykki uppdrátt og kostnaðaráætlun, '/h kostn-

ðlt &ð ••• ••• ■•• • •* ••• ••• ••• ••• 3000
7800

XIX. Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi
kenslu i teikningu og trjeskurði i þjóðlegum stil 2000

Samtals B. ... ............ 1072310

15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

kr. kr.

Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................ 21160
b. Til aðstoðar........................................................................ 4800
c. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands... 12000
d. Til að semja spjaldskrá .............................................. 1000
e. Til að semja og gefa út skrá yfir handrit ............ 3000
f. Til ritaukaskrár ............................................................... 5800
g. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ............................. 360
h. Húsaleiga ........................................................................ 500
i. Ýmisleg gjöld ............................................................... 700

49320
Þjóðskjalasafnið:

a. Laun ................................................................................. 7200
b. Til að binda inn og búa um skjöl............................. 3500
c. Ýms gjöld............................................................................. 1000

11700
Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ............ 8200
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að............................. 2550

Fiyt ... 10750 61020
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c. Til að útvega forngripi, alt að............
d. Til áhalda og aðgerða ....................
e. Til eftirlits á Þingvöllum ....................
f. Til rannsókna og ferðakostnaðar

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stnndir 
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

kr. kr.

Fiutt ... 10750 61020

á viku, eftir

1000
600

1000
600

13950

16004. Náttúrufræðifjelagið...............................................................
Þar aí til umsjónar við náttúrugripasafnið 600 kr.áári. 
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje 

til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ...• ....................
b. Til viðhalds og ábðlda ..............................................

6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði.......................................................

7. Aukastyrkur til amtsbókasafnsins á Akureyri ............
að því tilskildu, að Davið skáld frá Fagraskógi hafi 
þar bókavörslu, með a. m. k. 2000 kr. launum, auk 
verðstuðulsuppbótar.

8. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............

9. Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa ....................
10. Til Hins islenska bókmentafjelags .............................

enda haldi það áfram útgáfu bins íslenska forn- 
brjefasafns sem að undanförnu.

11. Til Þjóðvinafjelagsins ....................................................
12. Til Fornleifafjelagsins .......................................................
13. Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

landsyfirdóma o. fl..................................................................
14. Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna

Magnússonar og Páls Vidalins (jarðalýsing Húnavatns- 
þings).........................................................................................

15. Til þess að balda áfram útgáfunni af »Lögum ís-
lands« .........................................................................................

16. Til Leikfjelags Reykjavikur, gegn að minsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur ............

Flyt ...

7500
2000

9500

2000
3000

1500
200

3600

2000
800

3000

2500

1500

4000

110170
Alþt. 1926. A, (38. iöggjafarþing). 4
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kr. kr.

Flutt ... 110170
17. a. Styrkur til skálda og listamanna ............................. 10000

b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes •
Faust ................................................................................ 1200

c. Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, til að vinna
að útbreiðslu sönglistar .............................................. 5000

d. Til þess að kaupa listaverk........................................... 4000
e. Til Hjálmars Lárussonar.............................................. 1000

21200
18. Tii sjera Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til þess að

safna til islenskrar orðabókar með islenskum þýðing-
um, enda sje safnið eign rikisins, 4500 kr. með verð-
stuðulsuppbót ............................................................... ... 7200

19. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sje safnið eign rikisins ............ 1200

20. Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls-
uppbót... ............................................................................... 7700

21. Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur
lærðra manna islenskra á síðari öldum, enda sje
handritið eign rikisins að honum Iátnum.................... 2000

22. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót ....................................................... ............ 3200

23. Til dr. Guðbrands Jónssonar, til þess að vinna að
menningarsögu íslands i kaþólskum sið .................... 1200

24. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtíðaruppbót ............................. 7700
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ... 1500

9200
25. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ... 1800
26. Til cand. theol. Sveinbjarnar Högnasonar til fram-

haldsnáms................................................................................ 1500
27. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ... 800
28. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni 500

sínu .........................................................................................
29. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta- 600

æfum sinum ........................................................................ 800
30. Til Boga Th. Melsteds, til þess að rita íslandssögu ... 800
31. Til landsskjálítarannsókna ..............................................

Greiðist þvi að eins, að rannsókn verði við komið
og skýrslur gefnar.

Flyt ... .......... . 169870
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32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.
39.

Flutt ...
Til veðurathugana og veðurskeyta.....................................
Til íþróttasambands íslands..............................................
Til listasafnshúss Einars Jónssonar .............................
a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsuppbót..............................................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns síns, 
er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 stundir 
á viku.

b. Til sama, til aðstoðar......................................................

Til listvinafjelagsins, tii þess að kaupa »Móðurást« 
Nínu Sæmundsen, gegn sama framlagi annarsstaðar 
að, enda verði listaverkið opinberlega til sýnis bjer
(lokagreiðsla) ........................................... ............................
Til þess að kaupa grasasafn dr. Helga Jónssonar,
annar fjórðungur andvirðis ..............................................
Til frjettastofu blaðamannafjelagsins .............................
Til alþýðufræðslu stúdentafjelagsins í Reykjavík..........

Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Akur- 
eyri 300 kr. til íyrirlestra í Norðlendingafjórðungi, 
en 400 kr. skal varið til fyrirlestra í Austfirðinga- 
og Vestfirðingafjórðungum, 200 kr. á hvorum stað. 
Ferðastyrkur til útlanda......................................................

| kr. kr.

............ 169870
40000

2000
4000

7700

1500
9200

2250

2500
4000
1500

600040.

Samtals ... 241320
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16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

1. Til Búnaðarfjelags íslands ..............................................
2. Til sandgræðslu........................................................................

Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum, 
sem leggja fram helming kostnaðar eða meira.

3. Til búnaðarfjelaga ...............................................................
4. Gjöld samkvæmt II. kafla jarðræktarlaganra ............
5. Til Skeiðaáveitunnar upp í vexti og afborganir af

veðdeildarlánum áveitunnar, fimti hluti ríkissjóðstil- 
lags, 2. greiðsla........................................................................

6. Til Garðyrkjufjelags fslands:
Laun garðyrkjustjóra .......................................................

7. Til skógræktar:
a. Laun .................................................................................

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Ginars Sæ- 
mundsens.

b. Til skóggræðslu ...............................................................
c. Styrkur til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar-

og sandgræðslunáms........................... . ....................

8. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum .....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............
c. Til eins manns,til þess að læra dýralækningar erlendis

Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu tvisvar 
á ári vottorð frá kennurum sinum um iðni og 
ástundun.

9. Til fjárkláðalækninga ........................... ....................
10. Til eftirlits með útflutningi á hrossum ....................
11. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum tekjum 
stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtíðarúppbót

b. Húsaleiga ........................................................................
c. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar .............................
d. Til áhaldakaupa...............................................................
e. Utanfararstyrkur til forstöðumanns.............................

Flyt ...

kr. kr.

200000
30000

15000
50000

6000

4000

13980

20000

1200
34280

20480
700

1200

22380
8000
1000

5600
3000
1400
1000
2000

13000

............ 383660
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kr. kr.

Flutt ... 383660
12. Til Fiskiveiðasjóðs Islands .............................................. 6000
13. Til Fiskifjelagsins ...............................................................

Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna- 
almanaks.

14. Laun yfírmatsmannu o. fl.:

70000

a. 5 fískiyfirmatsmanna...................................................... 19200
b. Launauppbót fískiyfirmatsmanna .............................

Af þessari upphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir í
Reykjavík, ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500 
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn i Vestmannaeyjum 
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn i Reykjavík 
1000 kr. í ritfje.

8200

c. 4 síldarmatsmanna 10240
d. 4 ullarmatsmanna ...................................................... 2560
e. 5 kjötmatsmanna............................................................... 4800
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............................. 8000

53000
15. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra ...
16. Til bryggjugerða, alt að */’ kostnaðar, gegn */a annars- 

staðar að, enda sje það fje fyrir hendi og stjórnarráðið

6000

samþykki áætlun ...............................................................
17. Til hafnarbóta i Ólafsvík, þriðjungur kostnaðar, alt að
18. Til þess að leitast fyrir um markað fyrir islenskar af-

urðir erlendis ........................................................................
19. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-

földu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
20. Til gerlarannsókna ...............................................................
21. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga ............

Saœbandið greiði þó Ástu Sighvatsdóttur 1200 kr., 
enda haldi hún uppi kenslu i vefoaði í Reykjavík, 
ekki skemur en 6 mánuði ársins.

22. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-
breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar .............................

23. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal í Mjóanesi og Þórdísar
Ólafsdóttur á Fellsenda, styrkur til kenslu í hann- 
yrðum og vefnaði og annari handavinnu kvenna, eink- 
um þjóðlegum hannyrðum, 500 kr. til hvorrar...........

24. Til sambands norðlenskra kvenna.....................................
25. Til Bandalags kvenna ......................................................

I . 15000
10000

5000

10000
2000
5200

2000

1000
500
500

Flyt... 569860
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r
kr.

Flyt ...
26. Til vörutnerkjaskrásetjara ............ ............ ............
27. Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar íþrótta

og skóggræðslu ......................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 

fjenu er variö.
28. Til forstöðu silfurbergsnámunnar í Helgustaðafjalli ...
29. Laun húsagerðarmeistara.......................................................
30. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda, 3500 kr., með verðstuðulsupp-
bót.........................................................................................
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu. 
En vinni hann auk þess við húsagerð einstakra 
manna, skal greiða fult gjald fyrir, er rennur i 
ríkissjóð.

b. Ferðakostnaður og skrifstofufje.....................................

31. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-
og silungaklak ........................................................................

32. Til vatnsrenslismælinga .......................................................
33. Gjöld vegna lega um skipulag bæja og sjávarþorpa...
34. Til fraruhalds landmælinga ..............................................
35. Til Ræktunarsjóðs:

a. Afgjöld þjóðjarða...............................................................
b. Tillag til kostnaðar við sjóðinn . ...........................
c. Hluti af útfiutningsgjaldi ..............................................

Samtals ...

5600

1200

30000
10000
62500

kr.

569860
2000

1800

2000
8300

6800

1500
2000
8000

45000

102500

749760
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17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga ..............................................
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyting á

500000

fátækralögum, 77. og 78. gr................................................. 60000
3. Slyrkur til sjúkrasamlaga .............................................. 6500
4. Til slysatryggingar ............................................................... 10000
5. Til að bjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
6. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000
7. Tillag til ellistyrktarsjóða....................................................... 47000
8. Til Goodtemplarareglunnar, til bindindisstarfsemi ... 6000
9. Til Rauðakrossfjelags íslands.............................................. 1000

Samtals ... ............ 655500

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ..............................................
b. Embættismannaekkjur og börn ............
c. Uppgjafaprestar..............................................
d. Prestsekkjur ..............................................
e. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49, 1923

25057,55
15074,79

635,28
5458,37
2500,00

48725,99
Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 
a. Embættismenn:

1. Til Þorvalds Pálssonar læknis ... 300,00
2. — Sigvalda Stefánssonar Kaldalóns

læknis .............................................. 640,00
3. — Sigurðar Magnússonar læknis ... 169,87

Flyt ... 1109,87 • * • • • « 48725,99
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kr. kr.

Flutt ... 1109,87 48725,99
5. Til Sigurðar Jónssonar fyrv. ráðherra 1500,00
6. — Halldórs Briems bókavarðar ... 960,00

3569,87

b. Embættismannaekkjur og börn:
1. Til Eiisabetar R. Jónsdóltur, læknis-

ekkju ............ ............................. ... 150
2. — Magneu Ásgeirsson.................... ... 200
3. — Ólivu Guðmundsson ............ ... 175
4. — Theodóru Thoroddsen ........... ... 800
5. — Sigríðar Hjaltadóttur ............ ... 400
6. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ... 400
7. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju ... 450
8. — Sigríðar Finnbogadóttur............ ... 800
9. — Ágústu Jóhannsdóttur ............ ... 300

10. — Rannveigar Tómasdóttur.......... ... 300
11. — Önnu Gunnlaugsson.................. ... 400

4375
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns M. Jónssonar.................... 325,00
2. — Guðlaugs Guðmundssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
4. — Sig. prófasts Gunnarssonar.......... 662,25
5. — Guttorms Vigfússonar.................... 600,00

2867,25
d. Prestsekkjur:

1. Til Ástu Pórarinsdóttur .................... 130,00
2. — Auðar Gísladóttur .................... 300,00
3. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 300,00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 100,00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ............ 300,00
8. — Guðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
9. — Ingunnar Loflsdóttur.................... 300,00

10. — Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með
hverju barni hennar, sem er i ómegð 500,00

11. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ............ 300,00

Fiyt ... 3330,00 10812,12 48725,99
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kr. kr.

Flutt ... 3330,00 10812,12 48725,99
12. Til Kirstinar Pjetursdóttur ............ 300,00
13. — Kristinar Sveinbjarnardóttur 300,00
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur, með

barni hennar, sem er i ómegð 200,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ............ 300,00
16. — Ragnbildar Gisladóttur frá Gyvind-

arhólum.............................................. 300,00
17. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
18. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
19. — Valgerðar Gisladóttur kr. 176,50

og auk þess 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er i ómegð 376,50

20. — Ingibjargar Magnúsdóttur............ 157,90
21. — Guðfínnu Jensdóttur.................... 183,04
22. — Guðrnnar Sigurðardóttur ............ 181,07
23. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
24. — Þórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56

6474,97
e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:

1. Til Önnu Ásmundsdóttur ............ 300,00
2. — 1 barns hennar .................... 100,00
3. — Guðlaugar Zakariasdóttur 360,00
4. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
5. — Elinar Briem Jónsson .......... 300,00
6. — Gyðriðar Þorvaldsdóttur............ 300,00
7. — Steinúnnar Frimannsdóttur 450,00
8. — Þórunnar Stefánsdóttur ............ 400,00
9. — Guðmundar Björnssonar............ 150,00

10. — Eiisabetar Jónsdóttur ............ 300,00
3160,00

f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Árna Gislasonar .......................... 300
2. — Guðm. Kristjánssonar .................. . 300
3. — Böðvars Jónssonar.......................... 200
4. — Hallgrims Krákssonar.................. . 200
5. — Jóbanns Jónssonar .................. . 200
6. — Þóru Matthiasdóttur .................. 300
7. — Daníels Jónssonar.......................... . 200
8. — Jens Þórðarsonar .......................... 200

Flyt .. 1900 20447,09 48725,99
Alþt 1926. A, (38. löggjafarþing).
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Fiyt ... 1900
9. Til Friðriks Möllers ............ • • • • • • 1200

10. — Kristinar Jóelsdóttur ••• ••• 200
11. — Eliesers Eirikssonar • • • l • • 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar-

stöðum ............................. ............ 300
13. — Jóhannesar Þórðarsonar ••• ••• 300
14. — Guðmundar Jónssonar fyrrum

bæjarpósts á Akureyri ... ............ 200
15. — Guðm. Kristjánssonar ... ............ 200
16. — Stefáns Stefánssonar, Eskifírði ... 600
17. — Friðriks Klemenssonar ... • •• • • • 1000
18. — Þorsteins Jakobssonar ... ............ 200
19. — Kristjáns Blöndals ............ ............ 1000

g. Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars Briems............................. 1200
3. — ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gislasonar .................... 2000
6. - Guðmundar Friðjónssonar ............ 12Q0
7. —

Ekkjur

dr. Helga Pjeturss.............................

og börn skálda og rithöfunda:

4000

1. Til Jakobínu Pjetursdóttur ............ 200,00
2. Til Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og

til Erlings sonar hennar 200 kr. 500,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttur 300 kr. .

og auk þess 100 kr. með barni 
hennar, sem er í ómegð ............ 383,67

4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólinu Þorsteinsdóttur.................... 300,00
6. — 2 barna hennar ............................. 200,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 300,00

i. Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spitala-

forstöðukonu ..................................... 400
2. — Petreu Jónsdóttur 300 kr., og að

FJyt ... 400

kr. kr.

20447,09 48725,99

7300,00

15400,00

2183,67

45330,76 48725,99
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kr. kr.

Flyt ... 400 45330,76 48725,99
anki 100 kr. með hverju barni
hennar, sem er i ómegð ............ 500

3. — Kristinar Sigurðardóttnr júbil-
Ijósmóður.............................................. 500

4. — Matthildar Þorkelsdóttur júbil-
ljósmóður.............................................. 500

5. — Þórdisar Simonardóttur júbilljós-
móðnr .............................................. 500

6. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkjn
Guðm. Hjaltasonar............................. 300

7. — Páls Erlingssonar ............................. 800
8. — Erlends Zakariassonar.................... 300
9. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra

á Akureyri ..................................... 300
10. — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra ............................. 300
11. — Kristinar Gestsdóltur, ekkju Por-

steins fiskimatsm. Guðmundssonar 400
12. — Gests Guðmundssonar, fyrverandi

vitavarðar.............................................. 400
13. — Vigfúsar Sigurðssonar vitavarðar... 300
14. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 300
15. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar .................... 400
16. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
17. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-

ar Gunnarssonar ............................. 300
18. — Sigrúnar Gestsdóttur, ekkju Stefáns

Eirikssonar........................................... 600
7400,00

Á styrkveitingar i II. a.—i. greiðist dýrtiðar-
uppbót eftir reglum launalaganna.

j. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimiskennara .. • 1200,00
k. — ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ... ... 1000,00
1. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli.......................... ... 3000,00

57930,76
III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i. ... 60874,05

Samtals ... 167530,80



36 Þingskjal 1

19. gr.
Til óvissra útgjalda ern veittar 100000.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiðslu eru veittar 4000 kr.

21. gr.
Árið 1927 ern tekjnr áætlaðar:

Samkvæmt 2. gr. 10010000
— 3. — 35100
— 4. - 325000
— 5. — 72000

10442100.00

til gjalda er veitt:
Samkvæmt 7. gr. 1629977,00

— 8. — 60000,00
— 9. — 199800,00
— 10. — 322500,00
— 11. —A. 734178,00
— 11. —B. 142000,00

876178,00
— 12. — 867165,00
— 13. — A. 436967
— 13. — B. 830820
— 13. — C. 295000
— 13. — D. 1239900
— 13. — E. 307910

3110597,00
— 14. — A. 340656
— 14. — B. 1072310

1412966,00
— 15. — 241320,00
— 16. — 749760,00
— 17. — 655500,00
— 18. — 167530,80
— 19. — 100000,00
— 20. — 4000,00

10397293.80

Tekjnafgangnr 44806.20
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22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi i

honnm:
1. Alt að 8000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 

tillögum búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingarefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6 °/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri afborgun á ári i 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8 °/o á ári i 28 ár.

2. Alt að 4000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til 
jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6 °/. vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

3. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum i kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veitist gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er rikis- 
stjórnin metur gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6 °/« vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

23. gr.
Stjórninni er heimilt að greiða Eimskipafjelagi íslands alt að 60000 kr. 

styrk, ef nauðsyn krefur.

24. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns- 

dóttur, ekkju' Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1927, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Krisljánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu og 
Birni Sigurðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

25. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1926, og 

hafa í för með sjer tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- 
og gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, kunungsúrskurðum eða öðrnm gildandi ákvörðunum, gilda 
að eins fyrir fjárhagstfmabilið.
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Athugasemdir við frumvarp til fjárlaga fyrir 1927.

Frv. þetta er að því er snertir lögmæltar eða bundnar upphæðir sniðið 
að miklu leyti eftir fjárlögunum fyrir 1926, Dýrtiðaruppbót á launum er áætluð 
60°/o, eins og i fjárlögum 1926, og hefir ekki þótt fært að áætla hana lægri, 
þar sem uppbótin hefir reynst hærri fyrir árið 1926 en áætlað var, eða 67 7« % * 
stað 60%. Haldið hefir verið upptekinni reglu um það, að reyna að áætla öll 
bundin gjöld með fullri uppbæð þeirri, sem ætla má að þau nemi í reyndinni.

Með því að greiðslu lausaskulda ríkissjóðs verður lokið áður en kemur til 
ársins 1927, hefir ekki þótt nauðsyn á að gera tekjuáætlunina öldungis eins 
varlega og gert var í stj.frv. til fjárlaga fyrir 1926. í því frv. þótti stjórninni 
ástæða til að áætla tekjurnar svo varlega, að vænta mætti nokkurs afgangs til 
greiðslu upp i lausaskuldir, ef engin óvænt og stórfeld óhöpp kæmu fyrir. — í 

þetta sinn þykir nægja að áætla tekjurnar svo gætilega, að vænta megi afgangs 
fyrir venjulegum og óhjákvæmilegum umframgreiðslum á gjaldaliðum, ef engin 
sjerstök óhöpp koma fyiir. Samkvæmt þessu hefir áætlun ýmsra tekjuliða verið 
hækkuð eftir þvi sem undanfarin reynsla þykir leyfa.

Af núgildandi tekjulóggjöf falla lögin um bráðabirgðaverðtoll úrgildi með 
árslokum 1926. Það þykir nú ekki fært að missa þenna tekjulið með öllu, og 
verður lagafrv. þar að lútandi lagt fyrir þingið. Aftur á móti þykir rjett að af- 
ljetta svo fljótt sem unt er 25% gengisviðaukanum af tolli á sem fiestum nauð- 
synjavörum, og er þvi i frv. gert ráð fyrir að vörutoliurinn verði árið 1927 inn- 
heimtur án gengisviðauka, og upphæð hans áætluð samkvæmt þvi.

Með hækkandi peningagildi má vænta nokkurrar lækkunar á ýmsum 
bundnum útgjöldum öðrum en launum, svo sem prentunarkostnaði, hitunar- 
kostnaði skóla og rekslrarkostnaði spítala. Með því að í rauninni er alt í óvissu 
um peningagildið í framtíðinni, og með því að þessar lækkanir koma eigi fyr 
en nokkuð löngu á eftir þeirri gengisbreytingu, sem gefur tilefni til þeirra, hefir 
þó ekki verið gert ráð fyrir slíkum lækkunum að neinum mun i þessu frv., og 
verður að vænta þess að framkvæmdarstjórnin reyni engu að siður að koma út- 
gjöldunum niður ef peningagengið gefur ástæðu til þess.

Um gjaldaliðina þykir loks rjett að geta þess alment, að fjárveitingar til 
nýrra verklegra framkvæmda, svo sem vegagerða, brúargerða, símalagninga og 
vita, eru áætlaðar talsvert hærri en i fjárl. 1926, með þvi að rjett þykir að koma 
slíkum framkvæmdum sem fyrst i eðlilegt horf aftur, eftir undanfarna kyrstöðu.

TEKJUBÁLKURINN.

Um 2. gr.
1. Fasteignaskattur varð rúm 228 þús. kr. árið 1924 og fer heldur hækkandi.
2. Tekjuskattur og eignarskattur. Af honum innheimtust 823 þús. kr. 1923, 

841 þús. kr. 1924 en áriö 1925 mun hann verða yfir 2 milj. kr. Upphæðin er 
þannig ákafiega breytileg, en árið 1925 verður að skoða sem algerlega einstaka 
undantekningu, og þykir ekki fært að áætla hann hærri en 950 þús. kr. árið 1927,
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4. Með nokkurri hliðsjón af því að afgreiðslugjöld erlendra fiskiskipa 
renna nú að mestu leyti í rikissjóð þykir fært að hækka þennan lið upp i 375 
þús. kr.

5. Erfðafjárskattur hefir náð fullum 40 þús. kr. bæði 1923 og 1924.
6. Vitagjaldið var rúm 321 þús. kr. árið 1924.
8. Stimpilgjald er áætlað 25 þús. kr. hærra en í fjárlögum 1926.
11. Útflntningsgjald er áætlað þannig;

Af síld, fóðurmjöli m. m...................................... ..... 230 þús. kr.
P/s*/0 af verði annara útflultra vörutegunda . 720 þús. kr.

Samtals 950 þús. kr.
12. ÁfeDgistollur nam 606 þús. kr. árið 1924 og fer talsvert fram úr þeirri 

upphæð 1925.
13. Tóbakstollurinn er áætlaður eins og samanlagður tollurinn og ágóði 

at tóbakseinkasölu i fjérl. 1926.
14. Kaffi- og sykurtollur er áætlaður 25 þús. kr. hærri en í fjárl. 1926.
16. Vörutollur. Hann varð árið 1924 um 1 milj. 572 þús. kr. Þar af má 

áætla að gengisviðauki (frá yii ’24) hafi numið nálægt 250 þús. kr., og hefði þá 
vörutollurinn án gengisviðauka orðið um 1322 þús. kr. Hjer við bætist nú vöru- 
tollur af steinolíu, sem ekki var innheimtur árið 1924, og ætla má að nemi um 
50 þús. kr. án gengisviðauka. Þar sem vöruinnflntningur fer heldur vaxandi 
þykir mega áætla vörutollinn án gengisviðauka 1375 þús. kr.

17. Verðtollur. Um hann er vísað til sjerstaks lagafrumvarps, sem lagt 
verður fyrir þingið.

19. Pósttekjur þykir mega áætla 400 þús. kr., og hafa þær farið dálítið 
fram úr þeirri npphæð bæði 1923 og 1924.

20. Simatekjur hefir landssímastjóri áætlað 1250 kr., en óhætt þykir að 
gera þær 50 þús. kr. hærri.

21. Víneinkasala. Óbreytt eins og í fjárl. 1926.

Um 3. gr.
1. Eftirgjald jarðeigna er áætlað 3 þús. kr. lægra en í fjárl. 1926.

Um 4. gr.
7. Aðrir vextir. Hjer eru taldir vextir af varasjóði Landsverslunar 72 þús. 

kr., af reksrarfje áfengisverslunar um 30 þús. kr., af láninu til Flóaáveitufjelags- 
ins um 30 þús. kr., auk vaxta af dýrtiðarlánum.

Um 5. gr.
3. Afborganir af dýrtíðarlánum m. m. Hinsvegar er gert ráð fyrir að eig- 

inleg skuld Landsverslunar til rikissjóðs verði að fullu greidd á árinu 1926.
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GJALDABÁLKURINN.

Um 7. gr.
Skrá yfir afborganir og vexti verður afhent fjárveitinganefndum.

Um 8. gr.
Upphæðin er lögákveðin.

Um 9. gr.
Óbreytt eins og i fjárl. 1926.

Um 10. gr.
I. 1. a. Launin eru áætluð með dýrtíðaruppbót samkv. i. nr. 16, 1925.
I. 6. b. Upphæðin lækkuð um 1000 kr. frá því sem nú er vegna vænt- 

anlegrar verðlækkunar.
II. 3. Sömuleiðis,
II. 6. Samkvæmt upplýsingum frá bagstofustjóra mun ekki þýða að á- 

ætia liðinn lægra en 20 þús. kr.
III. Þegar Sveinn Björnsson beiddist lausnar frá sendiherraembættinu i 

Kaupmannahöfn árið 1924 og fór heim, var emhætti þetta í sparnaðarskyni, 
vegna þröngs fjárhags rikissjóðs, látið niðnrfalla um stund, en lögin um em- 
bættið bjeldust í gildi. Nú hefir hagur rikissjóðs batnað svo, að fært þykir að 
endurreisa sendiherraembættið. Fjárveitingin til embættislaunanna og annars 
kostnaðer við embættið er sett með ráði Sveins Björnssonar, sem þessu er allra 
manna kunnugastur.

Um 11. gr.
A.

1. a. Launaupphæðin er miðuð við núverandi tilhögun.
4. a. Samkvæmt tillögum bæjarfógeta er gert ráð fyrir aldurshækkun á 

launum 300 kr. -}- dýrtiðaruppbót handa Benedikt Þ. Gröndal.
5. a.—b. Laun fulltrúa, skrifara og tollvarða við lögreglustjóraembæltið 

eru hjer áætluð eins og þau nú eru, eða vera mundu með 6O°/o nppbót. Lög- 
reglustjóri hefir farið fram á nokkrar hækkanir, og verður erindi hans lagt fyrir 
fjárveitinganefnd.

8. Til landhelgisgæslu. Gert er ráð fyrir að halda úti hinu nýja skipi 
og »Þór« mestan hiuta ársins. Sökum þess að reynslu vantar, er ekki unt að 
gera ábyggilega áætlun um útgerðarkostnað skipanna, en tillagan er miðuð við, 
að hann verði 400 þús. kr. alls, og komi þar af 125 þús. kr. frá landhelgissjóði 
en 25 þús. kr. frá Vestmannaeyjakaupstað til endurgjalds fyrir þá sjerstöku veiði- 
gæslu, sem ætlast er tii að »Þór« haldi appi þar á vetrarvertið.

10. Upphæðin er hækkuð um 1000 kr. frá þvi sem er i fjárl. 1926, og 
má ekki lægri vera.
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B.
2. Vegna hækkunar á fasteignagjöldum til Reykjavíkurbæjar er óbjá- 

kvæmilegt að hækka liðinn npp í 25 þús. kr.
5. Kostnaður við eyðublóð o. þ. h. hefír áður verið greiddur af óvissum 

gjöldum, en eðlilegra þykir að taka hann hjer inn og áætla eftir þvi sem reynst 
hefir undanfarin ár.

Um 12. gr.
I. —10. Pessir liðir eru eins og hinir tilsvarandi í fjárl. 1926.
II. Sjúklingur þessi mundi eiga rjett til vistar á Kleppi, ef pláss væri 

þar, en hann er erfiðnr og engin batavon og vill yfirlæknir hiiðra sjer hjá þvi, 
að taka hann, en aðstandendum hefir tekist að útvega honum stað erlendis. Gr 
þess vegna stnngið upp á hjer nmræddri fjárveitingu.

13.—15. Þær smávægilegu breytingar á fjárveitingunum tii sjúkrahúsanna 
á Langarnesi og Kleppi og Heilsuhæiisins á Vífilsstöðum, sem feiast i tillögunum, 
ern að mestu gerðar samkvæmt tiilögum yfirlæknanna, er lagðar verða fyrir fjvn.

16. c. Að gefnu tilefni er aukið þvi skilyrði við, að utanhjeraðssjúklingar, 
sem borgað er fyrir af almannafje, njóti sömu kjara sem innanhjeraðssjúklingar,

Um 13. gr.
A. Póstmál.

Upphæðirnar eru settar alveg eftir tillögum aðalpóstmeistara, lógmælt 
laun með 60% dýrtiðaruppbót.

B. Vegamál.
Pessi kafli er alveg samhljóða tillögum vegamálastjóra, sem lagðar verða 

fyrir þingið, að öðrn en því, að liðurinn 13. B. IV. er hjer áætiaður 25 þús. kr. 
eins og tekjuliðurinn 2. gr. 10.

1 yfirliti vegamálastjóra yfir vegabætur og fjárveitingar tii þeirra, sem 
prentað er sem fylgiskjal með nál. fjnd. n. d. 1925 (Alþt. 1925, B. bls. 402—409) 
var gert ráð fyrir að fjárveitingar til vegabóta yrðu að meðaltali áriu 1926—28 
alis 521 þús. kr. árléga, en 623 þús. kr. árin 1929—32. Hjer er nú stungið upp 
á taisvert hærri uppbæð, eða rúmum 830 þús. kr. Hafði ráðuneytið skýrt vega- 
málastjóra frá því, eins og tekið er fram i greinargerðinni fyrir tiilögum hans, 
að stjórnin vildi flýta fyrir lagningu vegarins tnilli Borgarness og Norðuriands 
með þvi að taka veginn yfir Holtavörðuheiði (36.6 km., um 350 þús. kr.) í 1. 
flokk nýbygginga, án þess að draga fyrir það neitt úr öðrum tillögum í áður- 
nefndu yfirliti hans. Ætti þá að verða kominn akvegur fyrir bifreiðar úr Borgar- 
nesi alt norður að Bólstaðarhlið í Húnavatnssýsiu í síðasta iagi 1932. Ennfremur 
tjáði ráðuneytið vegamálastjóra, að stjórnin viidi yfir höfuð eftir þvi sem fjár- 
hagur rikissjóðs leyfði stnðia að þvi, að vegagerðunum gæti eftirleiðis miðað 
hraðar áfram en undanfarin ár, og hefir hann samkvæmt þessu einnig farið fram 
á riflegri upphæðir til brúargerða og annara vegagerða en áformað var 1925, og 
hefir ráðuneytið fallist á uppástungur hans i þessu efni.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarping). 6
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C. Samgöngur á sjó.
Upphæðin til fjarðabáta er lækkuð um 2000 kr. með hliðsjón af lækkun 

á útgerðarkostnaði. Að öðru leyti óbreytt.

D. Hraðskeyta- og talsimasamband.'
Gjöldin eru áætluð eftir tillögum landssimastjóra, nema liður I, þar hefir 

landssfmastjóri stungið upp á 30 þús. kr., en eigi þótt ástæða til að áætla nema 
25 þús. kr.

E. Vitamál.
Tillögum vitamálastjóra, sem lagðar verða fyrir fjvn., er að mestu fylgt. 

Hefir ekki þótt fært að fresta lengcr fjárveitingu til landtökuvita á Dyrhólaey, og 
er til hans ætluð langstærsta upphæðin, 160 þús. kr.

Um 14. gr.
A. Andlega stjettin.

b. 4. Framlagið til prestlaunasjóðs hækkar um 25 þús. kr. m. a. vegna 
breytingarinnar sem lög nr. 16, 1925 gera á dýrtiðaruppbót sveitapresta.

B. Kenslumál.
I. j. Stjórn mötuneytis stúdenta hefir farið fram á eftirgjöf á viðlaga- 

sjóðsláni Mensæ Academicæ aö upphæð 3000 kr., og þykir rjett að verða við 
þeirri málaleitun eftir að samskonar eftirgjöf hefir í fjárl. 1926, 14. gr. B. V. 8., 
verið veitt mötuneyti kennaraskólanemenda.

II. Athugasemd sú, sem staðið hefir i fjárlögum um skilyrði fyrir náms- 
styrk erlendis, þykir mega falla burtu, vegna tilsvarandi ákvæða f lögum nr. 
35, 1925.

III. 4. Upphæðin til stundakenslu og prófdómenda er 20500 kr. í fjárl. 
1926, en hana má ekki áætla lægri en 27000 kr., eftir þeim nemendafjölda, sem 
er nú í skólanum.

III. 12, Rektor hefir farið fram á ýmsar umbætur á húsum og lóð menta- 
skólans, og verða erindi hans lögð fyrir þingið. I þetta sinn hefir ekki þótt fært 
að taka upp aðrar fjárveitingar i þessu skyni, en hjer taldar 5000 kr. til malbik- 
unar á skólalóðinni.

IV. b. 1, Ekki mun mega áætla upphæðina lægri en hjer er gjört.
V. b. 1. Upphæðin til stundakenslu hefir verið áætlað of lágt i fjárl. 

undanfarinna ára.
VIII. 1. c. 4. Upphæðin til ýmislegra gjalda við Hólaskóla er hækkuð úr 

5000 kr. upp í 9000 kr., sökum þess að viðhaldi húsanna er mjög ábótavant og 
óhjákvæmilegt að kosta meira til þess en gert hefir verið.

VIII. 1. d. Áformað er, að skólastjóri taki nú við skólabúinu, en búið er 
of litið á jórðina og hefir skólastjórinn sett það skilyrði, að búið verði aukið 
svo sem bjer er farið fram á.
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XIII. 2.-4. f fjárl. 1926 eru áætlaðar 315000 kr. til launa- og dýrtíðar- 
uppbótar barnakennará, og 9000 kr. til farskóla og eftirlits með heimafræðslu. 
Fyrnefnda upphæðin mun vera miðuð eingðngu við kennara við fasta skóla, og fer 
heldur hækkandi, svo að hana má ekki áætla lægri en 324 þús. kr. Laun far- 
kennara, sem skipaðir eru samkvæmt lögum nr. 75, 1919, mun eigi mega áætla 
lægri en 31000 kr., og er sú upphæð tekin hjer i 3, lið, en aftur má þá siðast- 
talda upphæðin lækka úr 9000 kr. i 5000 kr., samkvæmt reynslu siðustu ára.

XIV. 1. c. 4. Þessi líður er settur eftir tillögura skólastjóra, og ætlaður 
til húsmuna i viðbótarbygginguna, sem reist verður á Eiðum samkvæmt veitingu 
i fjárl. 1926.

Um 15. gr.
1. f. Farist hefir fyrir í nokkur ár, að gefa út ritaukaskrár fyrir lands- 

bókasafnið, og er upphæðin ætluð til þess að þær verði nú gefnar út i einu lagi.
17. a. Rjettara þykir að styrkurinn til yngri skálda og listamanna sje 

ekki sundurliðaður í fjárlögunum.
17. d. Farið er fram á 1000 kr. hækkun á fjárveitingunni, til að kaupa 

listaverk, frá því sem nú er.
26. Rjett heftr þótt að verða við umsókn cand. theol. Sveinbjörns Högna- 

sonar um nokkurn styrk til framhaldsnáms, og verður erindi hans lagt fyrir 
þingið.

40. Það hefir revnst óhjákvæmilegt hin siðari árin, að verja nokkiu fje 
til þess að veita mönnum utanfararstyrki, til þess að sækja alþjóðafundi eða 
fundi sem boðað er til fyrir Norðurlönd sjerstaklega, eða til að kynnast mark- 
verðum nýjungum á ýmsum sviðum. Hafa upphæðir í þessu skyni verið teknar 
í fjáraukalög, en rjettara þykir að fjárveitingarvaldið ákveði fyrirfram á venjuleg- 
an hátt, hve miklu það vill verja i þessu skyni, og þvi er stungið upp á þessari 
fjárveitingu.

Um 16. gr.
1. Styrkurinn til Búnaðarfjel. íslands er eins og i fjárl. 1926 og þýðir það 

í raun og veru hækkun vegna þverrandi dýrtiðar.
2. Sandgræðslustyrkurinn er talsvert hækkaður, þvi að sýnilegt er, að 

það fje ber góðan árangur. t þetta skifti hefir stjórnin ekki sjeð fært að taka 
fjárveitingu til húsagerðar í landi Stóruvalla. Telur hún rjettara fyrst um sinn 
að leigja bændum i kring slægjur í landi jarðarinnar, en að byggja þar býli. — 
Hinsvegar ber að leggja áherslu á að girða sem mest af sandgræðslusvæðunum.

3. Liðurinn lækkaður um 5000 kr. með tilliti til næsta liðs á eftir.
4. Liðurinn óbreyltur, enda áætlaður.
5. I samræmi við aðgerðir siðasta þings.
7. Skógræktarfjeð er hækkað talsvert, vegna þess að með því fje, sem nú 

er veitt, er þvi nær ekkert unt að gera. Ennfremur er stungið upp á fjárveitingu 
til styrktar efnilegum manni til þess að nema skógrækt erlendis og verður það 
að teljast alveg nauðsynlegt. Það nám mun taka 5—6 ár.

9. Liðurinn lækkaður um 2000 kr. vegna lækkunar á verði baðlyfja.
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11. EfnarannsókDarstofan varð að flytja úr húsi Búnaðarfjelags íslands 
og leiddi þar af, að hún verður að greiða miklu hærri húsaleigu. Varð að byggja 
fyrir hana og lána tii þess úr Viðlagasjóði, því að hvergi var unt að útvega 
henni húsnæði.

Forstöðumaður stofunnar kveðst ekki geta rækt skyldur sinar forsvaran- 
Jpga, nema hann fái að fara ntan til þess að kynnast nýjungum i sinu fagi. Fyrir 
þvi er tekinn upp 2000 kr. styrkur i þessu skyni, en jafnháa upphæð er gert ráð 
fyrir að hann fái úr Sáttmálasjóði.

16. Liðurinn lækkaður um 5000 kr.
26. Fjárveitingin til skráritara vörumerkja er hækkuð vegna aukinna 

starfa og nauðsynjar á betri útbúnaði skrifstofu hans. \
28. H. H. Eiriksson námufræðingur er orðinn kennari við kennaraskól- 

ann, en heflr umsjón með Helgustaðanámunni og sölu silfurbergs fyrir 2000 kr. 
þóknun á ári.

31. Liðurinn hækkaður um 300 kr.
33. Liðurinn hækkaður um 3000 kr., með þvi að reynslan sýnir, að minna 

dugar alls ekki.
34. Stjórninni þykir rjett að taka upp fjárveitingu til landmælinga, og 

mun væntanlega verða gerð nánari grein fyrir þvi i þinginu.
35. Gjöld eftir þessum lið eru lögákveðin.

Um 17. gr.
1. Styrkur til berklasjúklinga. Sá liður fer hraðvaxandi og hefir orðið: 

árið 1923 kr. 280914.09
— 1924 — 331747.26

verður — 1925 nál. 500000.00
Með óbreyttri löggjóf tjáir ekki að áætla liðinn lægri en 500 þús. kr., og raunar
jitil von um að það reynist nægilegt.

Um 18. gr.
Liðurinn II. f. 19. er nýr, eitirlaun til Kristjáns Blöndals. Hann er með 

allra elstu póstmönnum á landinu og lætur nú af póstafgreiðslustörfum sakir 
aldurs og vanheilsu.

Að öðru leyti eru upphæðir þessarar greinar teknar óbreyttar úr fjárl. 1926 
með sjálfsögðum leiðrjettingum einungis.

Um 19.—25. gr.
Gefa ekki tilefni til sjerstakra athugasemda.
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SKRÁ
yfir lögmælt eftirlaun til embættismanna og embættismannaekkna og barna 

, í árslok 1925.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

kr. kr.

A. Embættismenn.
Einar Benediktsson, sýslnmaður í Rangárvallasýslu 
(konnngsiirsknrðnr 9/< 1907).............................................. 641,91 I
Halldór Briem kennari við gagnfræðaskólann á Akur- 
eyri ......................................................................................... 1440,00
Marínó Hafstein, sýslnmaðnr i Strandasýslu (konnngs- 
úrskurður 8#/n 1908) ....................................................... 1008,00
Helgi Gnðmundsson, bjeraðslæknir i Siglufjarðarbjer- 
aði (konungsúrsknrðnr V11 1010)..................................... 1000,00
Axel Valdimar Tnliníns, sýslumaður í Suður-Múla- 
sýslu (konungsúrskurður ’/t 1911) ............................. 1876,62
Eiríkur Briem, 1. kennari við prestaskólann (kon- 
nngsúrskurðnr ’°/io 1911) .............................................. 1737,78
Bjarni Jensson, bjeraðslæknir i Siðnbjeraði (konungs- 
úrsknrðnr 17/2 1914)............................................................... 1000,00
Signrður Þóröarson, sýslnmaður i Mýra- og Borgar- 
fjarflarsýslu (konungsúrskurður 7/io 1914).................... 2276,70
Björn G. Blöndal, hjeraðslæknir i Miðfjarðarbjeraði 
(konungsúrsknrður ”/7 1915).............................................. 875,00
Sigurður Ólafsson, sýslnmaðnr í Árnessýslu (konungs- 
úrskurður í0/7 1915)............................................................... 2571,35
Davíð Scheving, hjeraðslæknir i ísafjarðarhjeraði (kon- 
nngsúrskurðnr ’/g 1914)...................................................... 1266,67
Gnðmnndur Eggerz, sýslnmaður i Árnessýslu ............ 1558,52
Skúli Árnason, hjeraðslæknir í Grimsneshjeraði........... 800,00
Jón Jónsson, læknir............................................................... 991,67
Signrðnr Magnússon, læknir .............................................. 963,33
Sigvaldi Kaldalóns, læknir .............................................. 560,00
Kl. Jónsson, fv. landritari .............................................. 4000,00
Ólafnr Gunnarsson, hjeraðslæknir..................................... 490,00

Flyt...

25057,55

25057,55

18.

i
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—1
kr. kr.

Fiutt ... ........... 25057,55

B. Embættismannaekkjur og böm:
1. Camilla Tómasson, ekkja Þórðar Tómassonar bjer-

aðslæknis, frá V13 1873 ...................................................... 197,00
2. Kristjana Hafstein, ekkja Pjeturs Hafsteins amtmanns, 

frá Ví 1875................................................................................ 529,16
3. Kristín Skúladóttir, ekkja Boga Pjeturssonar hjeraðs- 

læknis, frá 'h 1890 ............................................................... 187,50
4. Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Th. Jónassen amt- 

manns, frá '/ío 1891............................................................... 750,00
5. Ragnheiður Guðjobnsen, ekkja Einars Guðjohnsen 

hjeraðslæknis, frá '/« 1891 .............................................. 187,50
6. Ásta Hallgrimsson, ekkja Tómasar Hallgrímssonar 

læknaskólakennara, frá ^ji 1894 ................................... 350,00
7. Ingibjörg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar hjeraðs- 

læknis i 4. læknisbjeraði, frá ’/s 1894 ............................. 305,00
8. Þuriður Johnsen, ekkja Jóns Johnsen sýslumanns i 

Suður-Múlasýslu, frá ^/n 1895 ..................................... 430,80
9. Elísabet Ragnhildur Jónsdóttir, ekkja Ólafs Sigvalda- 

sonar hjeraðslæknis, frá ’’s 1896 ..................................... 187,50
10. Álfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briems amtmanns, 

frá Vi 1905................................................................................ 625,00
11. Elín G. Blöndal, ekkja P. Blöndal hjeraðslæknis 187,50
12. Guðrún B. Gisladóttir, ekkja Jóns Sigurðssonar bjer- 

aðslæknis ................................................................................ 189,37
13. Lára Malvina Scbeving, ekkja Guðmundar Scheving 

bjeraðslæknis, frá V2 1909 .............................................. 187,50
14. Elina Marine Bolette Sveinsson, ekkja Hallgrims Sveins- 

sonar biskups, frá */i 1910 ................... .................... 875,00
15. Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns Jónssonar hjer- 

aðslæknis i Hróarstungubjeraði, frá ^/s 1910 ............ 150,00
16. Þóra Gisladóttir, ekkja Sigurðar Pálssonar hjeraðs- 

læknis i Sauðárkróksbjeraði, frá 711 1910.................... 212,50
17. Óliva Maria Guðmundsson, ekkja Guðlaugs Guð- 

mundssonar, frá l/s 1913....................................................... 560,83
18. Johanne Margrethe Havsteen, ekkja Júlíusar amt- 

manns Havsteen, frá Ví 1915............................................ 750,00
19. Sigríður Hjaltadóttir, ekkja Jóns Jenssonar ylirdóm- 

ara, frá */» 1915........................................................................ 500,00

Fiyt ... 7362,16 25057,55
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

kr. kr.

Flutt ..
Tbeódóra Thoroddsen, ekkja Skúla Thoroddsen sýslu-

7362,16 25057,55

manns, frá % 1916...............................................................
Elín Stephensen, ekkja Magnúsar landshöfðingja Step-

535,17

hensens, frá % 1917...............................................................
Sofía Johnsen, ekkja fyrv. hjeraðslæknis Þorgrims

1166,67

Johnsen, frá % 1917...............................................................
Þórunn Stefánsdóttir, ekkja fyrv. kennara síra Jónasar

321,53

Jónassonar, frá J/io 1917......................................................
Guðný Bjarnarson, ekkja fyrv. sýslumanns Björns

200,00

Bjarnarson, frá 1919.......................................................
Vigdís G, Blöndal, ekkja Jóns Blöndals hjeraðslæknis

350,00

i Borgarfjarðarhjeraði ......................................................
Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils prófes-
sors, frá % 1920 ..................................... kr. 340,00
Samkv. konungsúrskurði 12/n 1920, handa
Jóni Þórði f. 18/i 1913 ............................. — 100,00

187,50

440,00
Sigríður Pálsson, ekkja Pálma Pálssonar yfirkennara 
Finnboga Árnadóttir, ekkja Odds Jónssonar hjeraðs-

450,00

læknis i Reykhólahjeraði.......................................................
Steinunn Frímannsdóttir, ekkja Stefáns Stefánssonar

187,50

skólameistara á Akureyri...................................................... 715,82
Anna Danielsson, ekkja hæstarj.d. Halldórs Daníelss. 859,37
Guðrún Björnsdóttir, ekkja Þórðar Pálssonar læknis 
Ágústa Jóhannsdóltir, ekkja Þórhalls Jóhannessonar

187,50

hjeraðslæknis, frá % 1924 ..............................................
Ingibjörg Magnúsdótlir, ekkja Júl. Halldórssonar hjer-

150,00

aðslæknis, frá % 1924 .......................................................
Margrjet Lárusdóttir, ekkja Guðm. Þorsteinssouar

212,50

hjeraðslæknis, frá % 1924 ..............................................
Rannveig Tómasdóttir, ekkja Magnúsar Jóhannssonar 
bjeraðslæknis, frá Vi 1924 .................... kr. 187,40

Samkvæmt konungsúrskurði s% 1924, 
með hverju barni hennar til 16 ára ald- 
urs, 80 kr. árlega:
1. Tómas Gústaf, f. a,/i« 1911.
2. Elísabet Vilhelmina, f. u/7 1914.
3. Karl Jóhann, f. % 1916.

150,00

Flutt... kr. 187,40 13475,72 25057,55
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kr. kr.

Flutt ... kr. 187,40 13475,72 25057,55
4. Guðríður Erla f. 8/i 1921.
5. Axel Valgarður, f. s°/9 1922 ............ kr. 386,67

574,07
36. Katrín Skúladóttir, ekkja Guðm. Magnússonar prófes-

sors, frá */« 1924 ............................................................... 425,00
37. Til tveggja barna H. Hafsteins.................................. ... 200,00
38. Anna Gunnlaugsson, ekkja Halldórs Gunnlaugssonar, 

hjeraðslæknis, frá ’/i 1925.......................... kr. 150,00
Samkv. konungsúrskurði 10/g 1925 með 

hverju barni bennar til 16 ára aldurs:
100 kr. árlega.
1. Axel Valdemar, f. u/« 1911.................... — 50,00
2. EIlu Vilhelmínu, f. 2/g 1914................... — 100,00
1. Gunnar Póri f. 10/6 1919......................... — 100,00

400,00
15074,79

C. Uppgjafaprestar:
1. Tómas Björnsson, prestur að Barði, frá fardögum 1902 405,28
2. Jón Magnússon, prestur að Kip, frá fardögum 1904 230,00

635,28

D. Prestsekkjur:
1. Anna Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað ............................. 100,52
2. Ásta Þórarinsdóttir frá Grenjaðarstað............................. 170,00
3. Ástriður Petersen frá Svalbarði ............................. 100,00
4. Bergljót Blöndal frá Hvammi í Skagafírði.................... 100,00
5. Camiila S, Briem frá Hruna.............................................. 129,43
6. Elín Scheving frá Vogsósum.......... ................................... 100,00
7. Guðríður Pjetursdótlir frá Höfða..................................... 114,63
8. Bjórg Einarsdótiir frá Undirfelli ..................................... 100,00
9. Guðrún J. Jóhannesdóttir frá Bergstöðum.................... 107,54

10. Guðrún Jónsdóttir frá Kolfreyjustað ............................. 183,78
11. Guðrún Ólafsdóttir frá Otradal ..................................... 100,00
12. Guðrún Pjetursdóttir Görðum.............................................. 314,81
13. Guðrún Torfadóttir frá Hólmum ..................................... 134,40
14. Halldóra Hallgrúnsdóttir frá Görðum á Akranesi 154,25
15. Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólstað .................... 158,95
16. Hansina Þorgrimsdóttir frá Þingeyrum .................... 129,06
17. Ingunn Loftsdóttir frá Desjarmýri..................................... 101,55

Flyt ... 2298,92 40767,62
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kr. kr.

18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Flutt
Jóhanna S. Jónsdóttir frá Viðvík.............................
Kristín Sveinbjarnardóttin frá Holti ....................
Lilja Ólafsdóltir frá Breiðabólstað ....................
Margrjet þórðardóttir frá Gaulverjabæ....................
Ragnheiður H. Magnúsdóltir frá Stað í Steiogrimsfi 
Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi
Ragnbildur Gfsladóltir frá Eyvindarhólum............
Sigríður Jónasdóttir frá Melstað .............................
Sigriður Methúsaiemzdóttir frá Staðarbakka
Vigdís Einarsdóltir frá Grunnavik ....................
Pórey Kolbeins frá Staðarbakka .............................
Valgerður Jónsdóttir frá Völlum i Svarfaðardal
Helga Ketilsdóttir frá Grindavík .............................
Sigrún Kjartansdóttir frá Mosfelii.............................
Vilborg Jónsdóttir frá Prestabakka ....................
Sigríður Gísladóltir frá Mosfelli í Grfmsnesi 
Sigríður Halldórsdóttir frá Holti í Önundarfirði
Guðlaug Vigfúsdóttir frá Stafafelli.............................
Valgerður Gísladóltir frá Mosfelli.............................
Ingibjörg Magnúsdóttir frá Laufási ....................
Guðfinna Jensdóttir frá Miklabæ.............................
Guðrún Sigurðardóttir frá Flatey.............................
Guðbjörg Hermansdóttir frá Pingvöllum ..........
Pórunn Bjsrnadóltir írá Vigur ... ....................

E. Lög nr. 49, 1922. 
Einar Porkelsson, fyrv. skrifstofustjóri alþingis

Samtals

2298,92
150,00
181,40
118.43 
139,86
131.36 
118,60 
101,81 
188,06 
131,26 
104,16 
115,53 
142,00 
100,00 
147,50 
102,65 
147,50
184.36 
90,80

123.44 
142,10 
116,96 
118,93 
118,30
144.44

440767,62

5458,37

2500,00

48725,99

Alþt. 1926. A (38.1öggjafarþing). 7
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2. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1924.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
Sem viðbót við gjöld þan, sem talin eru í fjárlögunum 1924, veitast kr. 

748,961,65 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru 2.—9. gr. hjer á eftir:

2. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 10. gr. veitast:

A. Ráðuneytið o. fl.
Við 4. Annar kostnaður ....................................................... 11460,92
— 5. Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum .................... 7938,36
— 6. Til umbóta og viðhalds á stjómarráðshúsinu og

ráðherrabústaðnum....................................................... 2615,69

B. Hagstofan.
Við 3. Pappír, prentun o. fl................................................... 3222,40
— 5. Húsaleiga, hili, Ijós o. fl.............................................. 852,23
— 6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður.............................. 2425,01

C. Sendiherra o. fl.
Við 1. d. Til skrifstofuhalds ............................................... 5203,59
— 3. Rlkisráðskostnaðnr ............................................... 2000,00
— 4. Kostnaður við sambandslaganefnd..................... 1972,54

------------------- 37690,74
3. gr.

Sem viðbót við gjöldin i 11. gr. veitast: 
A. Dómgæsla og lögreglustjórn.

Við 1 c. Hæstirjettur: Annar kostnaður .................... 571,41
— 4. a. Laun ..................................................... .................. 4560,00
— — b. Húsaleiga ............................................................... 150,00
— — c. Hiti, ljós og ræsting............................................. 100,00
— — d. Ýmisleg gjöld ....................................................... 1468.40
— 5. a. Laun fulltrúa o. fl................................................... 3404,66
— 5 b. Laun 3. tollvarða .............................................. 8804,00
— — d. Hiti og ljós............................................................... 1336,36
— — é. Ýms gjöld ............................................................... 1245,99
— 6. Skrifstofukostnaður sýslumanna -og bæjarfógeta 19559,90
— 7. Til hegningarhússins í Reykjavik o. fl.................. 1984,59

FJyt 43185,31 37690,74
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Við 8. Annar sakamálakostnaðnr o. s. frv. ...
Flutt

• • • ••

kr.
43185,31

4665,66

kr.
37690,74

— 9. Borguntil sjódómsmanna .......................... • • • • • 434,00
— 10. Borgnn til setn- og varadömara................. • • • • • 1836,40

Við
B. Ýmisleg gjöld.

1. b. Til pappírs og prentunar.......................... 2872,14
2. a. Endurgjald banda embættismönnum 

burðareyrir undir embættisbrjef ...
3. Brunaábyrgðar- og sótaragjöld .................

fyrir
7894,24

18158,06
— 6. Til landhelgisgæslu........................................... .. • >• 44142,78

Við

4. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 12. gr. veitast: 

8. Til geislalækningastofu ríkisins................. 5299,76

123188,59

— 10. Holdsveikraspítalinn ................................... .. 5146,39
— 11. Geðveikrahælið á Kleppi .................... . .. 88,83
— 12. b. Heilsuhælið á VíBIstöðum ... ... . • • ••■ 30087,25
— 14. a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla • •• 10826,60

Við

5 gr.
Sem viðbót við gjöldin i 13. gr. veitast:

•
A. Póstmál.

3. a. Skrifstofukostnaður í Reykjavik ... . 428,13

51448,83

— — d. önnur gjöld ........................................... .......... 12204,2

Við
B. Vegabætur.

I. 3. Ferðakostnaðnr og fæðispeningar 104,32
— — 4. Til aðstoðar og mælinga................. • 519,37
— — 5. Skrifstofukostnaður .......................... . ... 623,59
— II. 3. Hvammstangabraut ... .................. • 3825,80
— — 4. Viðhald Qutningabrauta ................. 44693,83
— — 5. Holtavegur ........................................... 4375,87
— III. 1. Norðurárdalsvegur .......................... 3466,48
— — 6. Aðrar vegabætur og viðhald ... . 14567,51
— IV. Til viðhalds slitlagi á akvegum . ... 3000,00

C. Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða ..................................
2. Til bátaferða o. s. frv..........................

.......... 57657,65
3225,52

Flyt 148692,36 212328,16
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Viö
D. Hraðskeyta- og talsímasamband.

11. Til viðauka símakerfa o. fl.

Flutt
kr.

148692,36

3873,04
— IV. 3. Ritsímastöðin í Reykjavík............ 8752,85
— — 5. Bæjarsíminn í Reykjavik ............ 6636,19
— — 6. Til aukningar sama síma ............ 2662,06
— — 8. Ritsimastöðin á Akureyri ............ 5522,41
— — 9. — á Seyðisfirði............ 634,14
— — 10. — á ísafirði ............ 886,86
— — 11. Símastöðin á Borðeyri ............ 5367,94
— — 12. — i Hafnarfirði ............ 337,47
— — 13. — í Vestmannanyjum... 2286,36
— — 14. — á Siglufirði ............ 1047,54
— — 15. Til aukaritsimaþjónustu ............ 1800,00
— — 19. Til eftirlitsstöðva o. fl...................... 16484,79
— V. Eyðublöð, prentunarkostnaður o. fl. 12227,72
— VI. Viðbót og viðhald stöðvanna ............ 25905,25
— VII. Kostnaður við ferðalög .................... 4585,30
— VIII. Viðhald landsimanna............................. 28109,14
— IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern 615,95

Við
E. Vitamál.

I. 3. Til skrifstofuhalds ............................. 320,90
— III. Rekstrarkostnaður vitanna .................... ............ 21844,49-
— IV. Sjómerki o. fl................................................ ............ 3051,71
— V. Ymislegt ...................................................... ............ 31097,24

kr.
212328,16

6. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 14. gr. veitast:

332741,71

B. Kenslumál:
Við I. b. Til kennara i sögu, málfræði o. s. frv. 480,00
— — d. 3. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta ... 750,00
— — h. Hiti, ljós o. fl.............................................. 1184,13
— — i. 3. Ýms gjöld .............................................. 5558,40
— II. Námsstyrkur isl. stúdenta i erlendum

háskólum.............................................. 24151,00
— III. b. 2. Til eldlviðar, ljósa og ræstingar............ 2238,89
— — — 3. Til skólahússins ..................................... 751,92
— — 4. Til tfmakenslu og prófdómenda............ 9578,75
— — — 9. Ýmisleg gjöld.............................................. 1056,09
— — — 12. Til verðlaunabóka..................................... 14,00

Flyt 45763,18 545069,87
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kr.

Við
Flutt

IV. b. 4. Til eldiviðar og ljósa .............................
45763,18

6563,94
— ------- 7. Til skólahússins .......................................... 153,92
— — — 8. Ýms gjöld .............................................. 1232,14
— V. b. 1. Timakensla .............................................. 4550,00
— -------6. Ýmisleg gjöld.................................................. 229,24
— VI. b. 3. Ýmisleg gjöld.............................................. 761,12
— VII. b. 1. Húsnæði m. m............................................. 800,00
— — — 3. Ýmiss kostnaður ..................................... 1555,54
— VIII. l.c. 3. Til eldiviðar og ljósa ............................. 2053,07
— — — 4. Ýmisleg gjöld.............................................. 220,57
— — 2. c. 3. Til eldiviðar og Ijósa ............................. 1766,86
— XI. 4. Húsaleiga, hiti, ljós o. fl........................... 300,00
— XIII. 4. Til prófdómara við barnapróf ............ 2409,75

XVII. Til kenslu heyrnar- og málleysingja ............ 13299,10

Við

7. gr.
Sem viðbót við gjöldin i 15. gr. veitast:

Til visinda bókmenta og lista.
5. a. Til eldiviðar, ljósa o. fl........................................ 2117,60

— — b. Til viðhalds og áhalda ..................................... 1626,49
— 38. Til veðurathugana og veðurskeyta ............ 309,56

kr.
545069,87

81658,43

4053,65

8. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 16. gr. veitast:

Til verklegra fyrirtækja.
Við 13. e. Ferðakostnaður yfirmatsmannna .............................................. 2598,46

9. gr.
Sem viðbót við gjöldin í 19. gr. veitast:

Óviss útgjöld og gengismismunur 115581,24

Samtals kr. 748961 65

Á s t æ ð u r

fyrir frumvarpi þessu eru i landsreikningnum 1924, athugasemdum yfirskoðunar- 
manna við þann reikning og svörum ráðherra gegn þeim atbugasemdum.
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3. Frumvarptil laga ura happdrætti (Iotterí) og hlutaveltur (tombólur).(Lagt fyrir Alþingi 1926).
1- gr.Happdrætti má ekki hafa nema með leyfi dómsmálaráðuneytisins og ekki hlutaveltur nema með leyfi lögreglustjóra.Peningahappdrætti eða önnur þvilík happspil má 'ekki setja á stofn án lagaheimildar.
2. gr.Það er, að viðlögðum 500—5000 kr. sektum til rikissjóðs,’ bannað mönnum á íslandi að versla þar með eða selja hluti fyrir erlend happdrætti eða önnur þvilik happspil, eða að hafa þar á hendi nokkur störf, erað þessu lúta.Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.
3. gr.Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við Iagafrumvarp þetta.Ákvæði fyrslu málsgr. 1. gr. frv. þessa eru að mestu í samræmi við þær reglur, er venju samkvæmt hefir verið fylgt til þessa, og eru sett til lög- festingar þeirra reglna og enn til þess að tryggja það, að eigi verði happ- drætti haldin eða hlutavelta án leyfis, ekki einu sinni innan^fjelaga. Siðari málsgreinin er ákvæði um það, sem talið hefir verið sjálfsagt þótt ekki sje i lögum, að til stofnunar þar nefndra happdrætta þurfi lagabeimild. Þykir og rjett að hafa lagaákvæði um þetta. Frumvarpið kemur þó fram sjerstaklega vegna þess, að það hefir komið fyrir að menn hjer hafa verslað með eða selt hluti fyrir erlend happdrætti og önnur þvilik happspil, og nýlega hefir verið spurst fyrir um það frá útlöndum, hvort slík verslun sje hjer ekki öllum frjáls. Mun hafa gengið til slíkra kaupa stórfje frá landsmönnum, og væri golt ef unt væri að girða fyrir það, að menn þannig kasti fje á glæ. í þessu skyni er ákvæði 2. gr. selt. En ekki verðnr girt fyrir það, að menn í útlönd-



Pingskjal 3—4 55um selji bingað happdrætfíshluti, en á þann hátt yrði væntanlega ekki eins mikið verslað eins og ef settar yrðu hjer á stofn verslanir með erlenda happ- drættishluti.
4. Irumvarp

til taga um samþykt á landsreikningum 1924.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

Áætlun Reikningur

kr. kr.
I. Tekjur:

1. Fasteignaskattur ....................................................... 215000.00 228482.24
2. Tekju- og eignarskattur.............................’ ............. 1000000.00 841086.61
3. Aukatekjur........................................................................ 300000.00 402723.29
4. Erfðafjárskattur ....................................................... 45000.00 40974.69
5. Vitagjald ........................................................................ 170000.00 321759.55
6. Leyfisbrjefagjöld ............ ..................................... 10000.00 12608.29
7. Úlflulningsgjald............................................................... 700000.00 969766.39
8. Áfengistollur ............................................................... 350000.00 606540.10
9. Tóbakstollur ............................................................... 400000 00 526103.00

10. Kaffi- og sykurtollur .............................................. 800000.00 1085877.19
11. Vörutollur........................................................................ 1250000.00 1572661.10
12. Annað aðflutnÍDgsgjald .............................................. 80000.00 86290.81
13. Verðtollur ... ............................................................... » 897684.70
14. Gjald af brjóstsykur- og konfektgerð ... ............ 20000.00 26995.88
15. Stimpilgjald ............................................................... 300000.00 352875.82
16. Lestagjald............................. ..................................... 40000.00 34939.50
17. Pósttekjur..................................... ............................. 350000.00 424093.91
18. Simatekjur.............................................. .................... . 1000000.00 1359877.26
19. Víneinkasala ............................................................... 450000.00 454955.41
20. Tóbakseinkasala ,.................. 200000.00 350000.00
21. Steinoliueinkasala ....................................................... 50000.00 82922.00
22. Skólagjöld........................................................................ 3000.00 15460.00
23. Bifreiðaskattur............................................................... 22000.00 23674.97
24. Tekjur af fasteignum ríkissjóðs o. fl....................... 45100.00 39258.57
25. Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verðbrjefum o. fl. 340000.00 437730.25
26. Óvissar tekjur, ýmisl. greiðslur og endurgjöld ... 22300.00 470541.33
27. Tekjur samkv. sjerstökum lögum............................. » 1470.00

Samtals ... 8162400.00 11667952.86
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II. Gjöld

Fjárveiting Reikningur

kr. kr.

1. Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til
Landsbankans ....................................................... 2043705,35 2306621.02

2. Borðfje Hans Hátingnar konungsins ..................... 60000.00 60000.00
3. Kosnaður við alþingi og yfirskoðun landreikn-

inganna ........................................................................ 184800.00 201981.92
4. Ti! ráðuneylisins o. fl.:

A. Ráðuneytið o. fl........................................................ 162780.00 172624.44
B. Hagstofan ............................................................... 41000.00 45302.51
C. Gjöld i Kanpmannahöfn................. ................... 59500.00 62342.79

5. A. Dómgæsla og lögreglustjórn ............................. 392820.00 426085.09
B. Ýmisleg gjöld ....................................................... 165600.00 254014.18

6. Læknaskipun og heilbrigðismál ............................. 712740.00 1060077.98
7. Til samgöngumála:

A. Póstmál........................................................................ 381500.00 398755.98
B. Vegabætur ............................................................... 377140.00 339587.25
C. Samgöngur á sjó .............................................. 200000.00 260883.17
D. Hraðskeyta- og talsímasamband .................... 1031340.00 897755.08
E. Vitamál........................................................................ 111820.00 167219.99

8. Til kirkju- og kenslumála:
A. Audlega stjettin....................................................... 273806.28 289297.09
B. Kenslumál ............................................................... 961200.00 1045101.28

9. Til visinda, bókmenta og lista ............................. 242170.00 239650.57
10. Til verklegra fyrirtækja.............................................. 651300.00 509618.80
11. Skyndilán og lögboðnar fyrirframgreiðslur............ 4000.00 27101.45
12. Eftirlaun og styrktarfje.......................... .................... 183452.45 181788.51
13. Óviss útf.jöld ............................................................... 100000.00 215581.24
14. Eimskipafjelag tslands .............................................. 60000.00
15. Fjárgreiðslur samkv. lögum, fjáraukalögum og

þingsályktunum............................................................... » 668392.86
16. Afborgun lausra skulda.............................................. » 758063.88
17. Aukin innstæða............................................................... » 122990.77
18. Aukinn sjóður............................................................... » 896719.91
19. Sjóðmismunur............................................................... » 395.10

Samtals ... 8340674.08 11667952.86
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Atbugasemd við lagafrnmvarp þetta:

Frumvarp þetta er i sama formi og reikningslög þau, er áður hafa verið 
samþykt. Landsreikningurinn fyrir árið 1924 verðnr lagður samhliða þessn frnm- 
varpi fyrir Alþingi, en hann telur allar tekjur og gjöld i sömu röð og fjárlögin, 
og visast því til hans nm nánari sundurliðun tekna og gjalda.

5. Frnmvarptil laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að ganga inn í viðbótarsamning við myntsamning Norðurlanda.(Lagt fyrir Alþingi 1926).
L gr.Ríkisstjórninni er heimilað að ganga inn í viðbótasamning þann við myntsamning Norðurlanda frá 27. mai 1873 með viðaukasamningi frá 16. okt. 1875, sem Danmörk, Noregur og Sviþjóð bafa gert með sjer 22. mars 1924, og prentaður er sem fylgiskjal með lögum þessum.2. gr.Skiftimynt, sem rikisstjórnir Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar hafa látið siá samkvæmt myntsamningi dags. 27. mai 1873, viðaukasamningi dags.16. okt. 1875 ásamt viðaukagreinum, hættir að vera löglegur gjaldeyrir á Is- landi 6 mánuðum eftir að auglýst verður fullgilding á inngöngu íslands í við- bótarsamning þann, er ræðir um i 1. gr.3. gr.Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ástæður fyrir frumvarpinu.Hinn 22. mars 1924 gerðu rikisstjórnir Danmerkur, Noregs og Sviþjóð- ar með sjer viðbótarsamning þann við myntsamning Norðurlanda frá 27. mai 1873 með viðaukasamningi 16. okt. 1875, sem prentaður er sem fylgiskjal með lagafrumvarpi þessu, og ætlast er til samkv. 1. gr. að einnig verði prentaður með löguuum, df frv. þetta verður að lögum. Við undirbúning þessa viðbót- arsamnings var Islandi áskilinn rjettur til þess að ganga inn i samninginn síð- ar, ef það óskaði þess. Hann heimilar þá undanþágu frá myntsamningunum
Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 8



58 Þingskjal 51873 og 1875, að hvert ríkjanna geti látið slá skiftimynt, sem aðeins skuli gjaldgeng innanlands, og nái ákvæði myntsamninganna eigi til slíkrar skifti- myntar.í 4. gr. samningsins er svo ákveðið, að skiftimynt annara samnings- rikja, sem slegin hefir verið samkvæmt fyrri myntsamningum, skuli hætta að vera gjaldgeng f hverju riki fyrir sig, þegar liðnir eru 6 mánuðir frá þvi við- bótarsamningurinn gengur i gildi þar.Loks er ákveðið i 6. gr. samningsins að fullgilda skuli hjer um rædd- an viðbótarsamning.Með því að gera má ráð fyrir að bráðlega verði lokið að slá inn- lenda skiftimynt samkvæmt lögum nr. 19, 1925 og með því að þá er ekki heldur ástæða til að nota lengur skiftimyntir annara ríkja hjer á landi, þykir rjett að fara fram á heimild til þess að ganga inn í umræddan viðbót- arsamning.
Pylgiskjal.

V iðbótarso mningurvið myntsamninginn frá 27. maí 1873 og viðaukasamning frá 16. okt. 1875. 1-Heimilt skal fjármálastjórn hvers rikis, án þess að myntsamningurinn og siðari viðaukagreinir við hann skuli vera því til fyrirstöðu, að láta slá á sinn kostnað skiftimynt, er löglegur gjaldeyrir sje að eins i þvi ríki, er slá lætur myntina.Það riki er kosta lætur sláttu skiftimyntarinnar, setur og fyrirmæli um áletraða fjárhæð hennar, hversu málmum er háttað, um þunga hennar, lögun og mótuu; þó skal myntin að gerðinni til vera greinilega frábrugðin þeim skiftimyntum, sem hingað til hafa verið slegnar samkvæmt samningnum.Sú mynt, sem slegin er í samræmi við samninginn, skal einnig talin löglegur gjaldeyrir aðeins í skiftum innanlands í hverju einstöku ríki, með því móti, að gat sje slegið i eða gerð myntarinnar með öðrum jafngreinilegum hætti auðkend svo, að frábrugðin sje upphaflegri gerð.2.Ákvæðum samningsins og viðaukagreinum hans verður ekki beitt á þá skiftimynt, sem eingöngu er löglegur gjaldeyrir innanlands í hverju ríki um sig samkvæmt 1. gr. þessa viðbólarsamnings; þó skal hver mynt bera það með sjer, handa hverju ríki, af hverri myntsmiðju og á hvaða ári slegin sje.3.Fjármálastjórn hvers rikis tjáir fjármálastjórn hinna ríkjanna öll þau lög, tilskipanir og fyrirmæli, sem sett kunna að verða um sláttu skiftimynta



Þingskjal 5—6 59þeirra, er einungis skuli vera löglegur gjaldeyrir innanlands. Jafnframt skal sent uppkast að og sýnishorn af öllum slikum skiftimyntum.4.Skiftimynt, sem slegin hefir verið í einhverju rikjanna samkvæmt samn- ingnum og viðaukagreinum hans, skal hætta að vera löglegur gjaldeyrir i hin- um rikjunum, þegar sex mánuðir eru liðnir frá þeim degi, er viðbótarsamn- ingur þessi öðlaðist gildi. 5.Þessi viðbótarsamningur heldur gildi, til þess er eitt ár er liðið frá þeim degi, er eitthvert rikjanna hefir sagt upp.Að liðnum uppsagnarfresti skal þó skiftimynt, sem samkvæmt samn- ingnum og viðaukagreinum hans er slegin i einhverju ríkjanna, ekki ná að verða löglegur gjaldeyrir aftur í hinum rfkjunum, og ekki skal heldur skifti- mynt, sem samkvæmt 1. gr. þessa viðbótarsamnings er aðeins löglegur gjald- eyrir innanlands i hverju riki um sig, missa við þetta lögeyrisgildi sitt.B.Viðauki þessi skal staðfestur, jafnskjótt sem löggjafarþing þeirra ríkja, er hlut eiga að máli, hafa goldið samþykki við og staðfestingunum siðan kom- ið fyrir til geymslu i Kristjaniu jafnskjótt sem við verður komið.Viðaukinn öðlast gildi daginn eftir að honum hefir verið komið fyrir til geymslu staðfestum.

0. Frumvarptil laga um lærða skólann i Reykjavik.(Lagt fyrir Alþingi 1926).
1. gr.1 hinum lærða skóla skulu nemendur fá nauðsynlega undirstöðukunn- áttu undír æðra nám og þann þroska, sem þart til þess að leggja stund á visindi i háskólum og öðrum æðstu lærdórasstofnunum.2. gr.Námi í skólanum skal skift niður á 6 bekki og 6 ár. Læra allir saman i fjórum neðri bekkjunum, en i tveim efstu bekkjunum eru tvær deildir, mál- fræðideild og stærðfræðideild, er velja skal á milli.



60 Þingskjal 6

3. gr.Kenna skal islensku og sögu islenskra bókmenta, dönsku, ensku, þýsku, frakknesku og latneska tungu, sagnfræði, landafræði, eðlisvisindi (dýrafræði, grasafræði, jarðfræði, steinafræði og kristallafræði), eðlisfræði (stjörnufræði og efnafræði), stærðfræði, teiknun, söng, leikfimi og glimur. Auk þess skal gefa nemöndum kost á að nema handíðir. Islensk tunga skal vera höfuðnáms- grein. Latnesk tunga skal vera önnur böfuðnámsgrein i neðri bekkjunum og i málfræðideild, en stærðfræði og eðlisfræði i stærðfræðideild.4. gr.Viðtöku i skólann fá engir, sem yngri eru en 12 ára, engir, sem baldnir eru af næmum sjúkdómum eða öðrum kvillum, sem eru hættulegir öðrum, engir nema óspilt mannorð hafl og engir nema þeir sýni kunnáttu- vottorð frá kennara eða skóla.Hver sá, er vill fá inntöku i 1. bekk, verður að standast kunnátturaun i islenskri tungu og islenskum stil og helstu málfræðiatriðum, i reikningi, munnlega og skriflega, og sögu íslands og sýna að hann skilji sæmilega sænsku eða rikisnorsku eða dönsku, og geti gert Ijettan stil. Skrifa skal hann og læsilega. 5. gr.I hverjum bekk skólans skal hafa vorpróf á hverju ári, en lokapróf efsta bekkjar er stúdentspróf. Hafa má einnig miðsvetrarpróf i hverjum bekk.Við öll vorpróf skulu vera þrir prófdómarar i hverri grein: kennari í þeirri grein, sem reynt er i, og einhver annar kennari skólans og þriðji maður, skipaður af kenslumálaráðuneytinu. ✓6. gr.Kunnáttu skal meta eftir einkunnastiga Örsteds með sama hætti, sem nú er. Einkunnir skulu vera: ágætiseinkunn, fyrsta einkunn, önnur einkunn og þriðja einkunn, reiknaðar i stigatali með sama hætti sem nú er.Við árspróf og stúdentspróf eru gefnar einkunnir i öllum námsgreinum, sem reynt er i, að undanskildum söng, leikfimi og handíðum.7. gr.Skólastjóri ákveður stundafjölda og skifting kenslunnar með ráði kennarafundar. Þó skal latínu ætlaður meiri timi að samanlögðu en nokkuru öðru erlendu máli, og stiltimar að auki. Með sama hætti skal ákveða stunda- fjölda stærðfræði og eðlisfræði i stærðfræðideildinni. Hálfu meiri tima skal og verja til leikfimi og iþrótta en verið hefir.8. gr.Skólaárið skal telja frá 1. október og eru þessi leyfi lögboðin:Sumarleyfi 1. júli til 30. september.



61Jólaleyfi 23. desember til 2. janúar.Öskudagurinn.Páskaleyfi frá miðvikudegi fyrir skirdag til þriðja i páskum.Hvítasunnuleyfi frá laugardegi fyrir hvítasunnu til þriðja í hvítasunnu.Sumardagurinn fyrsti.Áfmælisdagur konungs, 17. júni og 1. desember.Öðrura leyfum ræður skólastjórn.9- gr.Kensluna annast kennarar, sem fullnægja skilyrðum þessara laga. I’eir skulu vera svo margir, að enginn þeirra þurfi að kenna meira en 24 stundir á viku, en skólastjóri 12. Skulu þeir vera skipaðir embættismenn. Stunda- kennara má taka i viðlögum og um skamman tima.10. gr.Krefjast skal af kennurum, er skipaðir vilja verða, að þeir hafi staðist kunnátturaun i kenslugreinum sinum i einhverjum háskóla, er kenslumála- ráðuneytið telur fullgildan, eða sýni með öðrum hætti, að þeir sjeu starfanum vaxnir, að þeir sjeu ekki haldnir af næmum sjúkdómum og að þeir hafi raeð eins árs reynslu sýnt, að þeir hafi þá kennarahæfileika og þá skapshöfn, sem kennurum er nauðsynleg.

Þiogskjal 6

11. gr-Skólastjóri skal ráða Iækni handa skólanum með samþykki kenslu- málaráðherra. Skólalæknir skal skoða alla nemendur að haustinu og gæta þess, að enginn sje i skólanum haldinn þeim sjúkdómum, sem hætt er við, að hann beri á skólasystkin sin, og skoðunargerð skal hann hafa á miðjum vetri og auk þess hvert sinn, er hann telur þörf á.12. gr.Laun skólastjóra og kennara eru ákveðin i launalögum, lækni skal borga eítir samkomulagi.Hver fastur kennari skólans skal hafa leyfi frá kenslustörfum 10. hvert ár með fullum launum og ráðstafar skólastjóri kenslu hans á meðan, á rikis- ins kostnað. 13. gr.Heimavistir skulu vera við skólann fyrir ekki færri en 50 nemendur. Skulu þeir njóta þar ókeypis húsnæðis, ljóss og hila. Forgangsrjett til heima- vistar hafa þeir nemendur að öðru jöfnu, sem búa utan Reykjavíkur.14. gr.Yfirstjórn skólans er i böndum kenslumáiaráðuneytisins, er gerir allar meiri háttar ráðstafanir áhrærandi skólann eftir tillögum skólastjóra og kennarafundar.



62 Þingskjal 6Að öðru leyti stjórnar skólastjóri skólanuni í samráði við kennarana, er hann kveður til fundar, þá honum þurfa þykir.15. gr.Ákvæði 13. gr. um heimavistir skulu koma til framkvæmda eigi síðar en haustið 1928. Þangað til skal greiða nemöndum, er inntöku fá í skólann samkvæmt þessum lögum og njóta ættu heimavistar, húsaleigustyrk svo að skaðlausir sje. 16. gr.Skólastjóri semur skólafyrirsögn með ráði kennarafundar og samþykki kenslumálaráðuneytisins. í skólafyrirsögn eru fyrirmæli um:kenslu i skólanum,próf og flutning milli bekkja,inntökupróf,kenslutima, framferði og aga, skyldur skólastjóra og kennara, afskifti yfirstjórnar skólAis.17. gr.Lög þessi koma til framkvæmda i viðtöku nýsveina í 1. bekk 1927 og færast með þeim bekkjarsveinum smám saman yfir allan skólann jafnóðum sem þeir útskrifast, sem nú eru í skólanum.
Greinargerð.

Frumvarp þetta, sem nú er Iagt fyrir Alþingi i nokkuð breyltri mynd, 
var lagt fram á Alþingi 1921 og hefir verið borið fram á öllum þingum siðan. 
Eins og kunnugt er, var latinuskólanum gamla gerbreytt 1904, var bonum þá 
skift i gagnfræðadeild og lærdómsdeild, latinukenslan minkuð að stórum mun 
og meiri áhersla lögð á nám nýju málanna og náttúruvisinda. En aðalbreytingin 
var þó skiltingin í tvent, er miðaði að þvi, að þeir, er befði ekki ibugaaðganga 
vísindabrautina eða búa sig undir embættispróf að afloknu stúdentsprófi, fengi 
góða undirbúningsmentun í þrem neðstu bekkjum skólans. Breyting þessi, er gerð 
var á latinuskólanum 1904, var i samræmi við lika breytingu, er gerð var á 
skólafyrirkomulaginu í uágrannalöndunum og miðuðu allar að þvi að gera skóla- 
námið bagnýtara en áður hafði verið. Reglugerð sú, er gekk i gildi bjer á landi 
1904 (Auglýsing um bráðabirgðareglugerð fyrir hinn almenna mentaskóla i Reykja- 
vík 9. sept. 1904, nr. 13, Stj.tíð. 1904 A, 40 nn.) var að mörgu leyli sniðin eftir 
erlendum fyrirmyndum, en siðan hafa ýmsar viðaukareglur verið seltar:

Reglur fyrir nemendur í hinum almenna mentaskóla i Reykjavik 28. des. 
1906 nr. 142 (í B-deild Stj.tíð. 1906).
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Reglur fyrir umsjónarmenn hins almenna mentaskóla i Reykjavík 28. des. 
1906, nr. 143 (í B-deild Stj.tið. 1906).

Prófreglugerð fyrir gagnfræðadeild hins almenna mentaskóla í Reykjavik
18. apríl 1907, nr. 40 (í B-deiId Stj.tíð. 1907).

Auglýsing um reglugerð 1il bráðabirgða fyrir lærdómsdeild híns almenna 
mentaskóla i Reykjavik 13. mars 1908, nr. 4 (í A-deild Stj.tið. 1908).

Auglýsing um prófreglugerð fyrir lærdómsdeild hins almenna mentaskóla 
i Reykjavik 20. maí 1910, nr. 5 (í A-deild Slj.tíð. 1910).

Auglýsing um breyting á prófreglugerð fyrir lærdómsdeild hins almenna 
mentaskóla i Reykjavik frá 20. mai 1910, 5. apríl, nr. 4 (í A-deild Stj.tið. 1923).

Auglýsing um breyting á prófreglugerð fyrir gagnfræðadeild hins almenna 
mentaskóla i Reykjavik frá 18. april 1907, 5. apríl 1923, nr. 12 (í B-deiId Stj.tlð. 
1923).

Aðalbreytingin, er gerð hefir verið á skólanum siðan 1904, er skifting 
lærdómsdeildar i stærðfræðideild og máladeild, er miðaði að þvi, að þeir, er 
leggja ætla fyrir sig nám i verkfræði, stærðfræði eða eðlisvfsindum, fái fullkomn- 
ari undirbúningsmentun i þessum fræðigreinum i 3 efstu bekkjum skólans en 
þeir, er nema ætla aðrar fræðigreinir; hjá þeim er meiri áhersla lögð á nám 
nýju málanna en í stærðfræðideildinni. Breyting þessi, er gerð var á skólafyrir- 
komulaginu, vakti brátt allmikla óánægju meðal mentamanna, kom sú óánægja 
viða i Ijós, í límaritum og blöðum og á fundum. Pótti mönnum undirbúnings- 
mentun þeirra, er ætluðu að stunda háskólanám, ærið ónóg og þekkingu stú- 
denta allmjög ábótavant. Kendu menn þetta ónógum latinulærdómi í skóla og 
einkum þó tvískiftingu skólans i gagnfræðadeild og lærdómsdeild; stúdentar fengi 
á þenna hátt i raun og veru ekki nema 3 ára undirbúning undir háskólanám 
sitt, þvi að gagnfræðadeildin iegði eingöngu áherslu á þær námsgreinir, er að 
hagnýtu gagni mætti verða siðar í lifinu, en legði ekki áherslu á það, sem vera 
ætti aðalatriðið, að skerpa skilning nemanda og kenna þeim rökfastar hugsanir. 
Óánægja þessi magnaðist æ meir og kom oft í ljós i Stúdentafjelaginu og var þá 
einnig kunnugt um að margir mentafrömuðir í nágrannalöndunum litu sömu 
augum á málið. Var þá borin fram á Alþingi 1919 tillaga til þingsályktunar frá 
mentamálanefnd neðri deildar (en i henni áttu sæti þeir Stefán Stefánsson frá 
Fagraskógi, Einar Arnórsson, Jörundur Brynjólfsson, Pjetur Þórðarson og Einar 
Jónsson) og var hún samþykt:

I. 1) Að endurskoða löggjöf landsins nm barnafræðslu og unglinga.
2) Að endurskoða alt skipulag kennaraskólans, gagnfræðaskóla, búnaðar- 

skóla og alþýðuskóla, svo og að rannsaka hvort heppilegt og gerlegt 
muni vera að stofna alþýðuskóla í einum eða fleiri landsfjórðungum 
á kostnað landssjóðs að öllu leyti eða einhverju.

3) Að undirbúa lagasetning um þessi efni svö fljótt sem þvi verður við 
komið.

II. 1) Að tviskifta þegar i haust 3 efstu bekkjum hins almenna mentaskóla 
og verði önnur deildin málfræðideild og sögu, en hin náttúrufræði- 
deild og stærðfræðideild.

2) Að rannsaka hvort eigi muni heppilegást að kenslugreinir í 3 neðstu
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bekkjum mentaskólans verði hinar sömu sem þær voru áður en nú- 
verandi skipulag komst á skóla þenna, svo og hvort eigi skuli setja 
sömu inntökuskilyrði i hann og sömu einkunnir í honum, sem voru 
áður en sú skipun var á ger, sem nú er.

3) Að gera þær breylingar á reglugerð skólans, sem nauðsynlegar verða 
samkvæmt niðurstöðu rannsóknarinnar.

III. Loks ályktar Alþingi að heimila stjórninni að greiða úr ríkissjóði það 
fje, sem nauðsynlegt reynist til framkvæmda átriða þeirra, sem I. og 
II. töluliður greinir.

Með brjeö stjórnarráðsins 12. mars 1920, var þeim próf. Guðmundi Finn- 
bogasyni og próf. Sig. P. Sivertsen falið að vera stjórninni til aðstoðar i yfirvegun 
og rannsókn þeirra atriða, er þingsályktunin greinir og voru þeim um mentaskól- 
ann falin rannsókn og störf þau, er tekin eru fram i þingsályktunartillögunni 
II, 2-3.

Ráðuneytið framkvæmdi tviskiftingu þá á lærdómsdeild mentaskólans i 
málfræðideild og stærðfræðideild, er fólst í þingsályktunartill. II, 1, en nefndin 
tók þegar til starfa og skilaði áliti sinu um mentaskólann 20. okt. 1920 (Menta- 
skólinn. Mentamálanefndarálit I. Rvik 1921, 64. bls.).

Mentamálanefnd þessi lagði fram:
1. Alil um hinn almenna mentaskóla i Reykjavík.
2. Frv. til laga um hinn lærða skóla í Reykjavik.
3. Frv. að reglugerð fyrir hinn lærða skóla i Reykjavik.
4. Aths. við frv. til laga og reglugerðar fyrir hinn Iærða skóla i Reykjavik.

Ennfremur fylgdu áliti nefndarmanna fylgiskjal 1 (svör háskólakennara 
við spurningum mentamálanefndar) og fylgiskjal 2 (ýmsar skýrslur og linuiit)

Skýrsla I.: Um embætlispróf við Háskóla íslands árin 1912—’20.
— II.: Um gagnfræðapróf árin 1910—’19 (A—D).
— III.: Um stúdentspróf árin 1910—'19 (A—D).
— IV.: Um aldur stúdenta árin 1910—’19.

Linurit, er fylgja skýrslum I.—III.
Ráðuneytið fjelsl á frv. mentamálanefndar i öllum aðalatriðum og lagði 

það fyrir Alþingi 1921 (þskj. 39). Klofnaði mentamálanefnd neðri deildar í tvent 
um málið og lagði meiri hluti nefndarinnar (Bjarni Jónsson frá Vogi, Magnús 
Jónsson, Jón Þorláksson) til, að frv. yrði samþykt með nokkrum breytingum 
(þskj. 306, Alþt. 1921, A, bls. 773 nn.), en minni hlutinn (Porst. M. Jónsson, 
Eirikur Einarsson) vildi fresta málinu vegna þess, að tillögur mentamálanefndar 
um aðra skóla voru þá ekki fram komnar (nefndarálit þskj. 399, Alþt. 1921, A, 997).

Meiri hluti mentamálanefndar 1921 benti á það, að óskiftur 6 ára skóli væri 
æskilegri vegna tímatafar og timakostnaðar fyrir þá, sem ætluðu sjer að halda 
áfram námi og hugðu þeir, að nemendur myndu missa sem svaraði einum vetri 
vegna þáverandi fyrirkomulags skólans. Þeir bentu og á, að gagnfræðamentun 
væri annars eðlis en undirbúningur undir vísindanám og að mikill munur væri 
nú á inntökuskilyrðum i skólann og áður hiefði verið. Gagnfræðaskóli ætti að 
vera aðgengilegur og laðandi til inngöngu, en lærður skóli ætti að hafa erfið inn-
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tökaskilyrði. Sambandið við Akureyrarskólann hefir æ valdið miklum deilum í 
umræðum um fyrirkomulag mentaskólans í Reykjavik og benti meiii bluti menta- 
málanefndar 1921 á það, að skólavist á Akureyri væri betri og ódýrari vegna 
beimavista og þyrfti Reykjavíkurskóli því að keppa að því að koma upp heima- 
vistum. »Má telja þetta höfuðatriðið um framtíð skólans og velgengni, að heima- 
vistum verði komið á í sambandi við hann«. (Alþt. 1921, A, bls. 774).

Meiri hluti þessarar nefndar var þeirrar skoðunar, að gagnfræðaskólinn 
á Aknreyri yrði gerður þannig, að röskir piltar gæti viðstöðulítið gengið undir 
próf Reykjavikurskólans með því að leggja á sig nokkurt aukanám. Myndi fyrir- 
huguð breyting verða til þess, að aðeins úrvalsmenn frá Akureyri kæmist inn i 
Reykjavíkurskólann og myndi sambandið milli þessara tveggja skóla þvi geta 
baldist, en að öðru leyti bæri að kippa Reykjavíkurskóla út úr sambandi við 
aðra skóla landsins. (

Meiri hluti nefndarinnar bar því næst fram breytingartillögur sínar, er 
að miklu leyti voru orðabreytingar. Þeir vildu fella niður sjerstakt skólaráð (nema 
Magnús Jónsson), fella burt bókmentafræði sem sjerstaka námsgrein, ennfremur 
skyndipróf, en vildu hafa latinu til inntökupróís og færðu fyrir þvi þær ástæður, 
að undirbúningur undir siðara latinunám yrði á þann þátt miklu tryggilegri, inn- 
gangurinn i skólann yrði erfiðari og að rjett væri, að þeir, sem ætluðu sjer að 
ganga þenna veg, fengi nokkurn smekk af því, sem jafnrika áherslu ætti að leggja 
á i skólanum og latinu.

Minni hlutinn benti á, að tiðar breytingar á skólafyrirkomulagi væri ó- 
heppilegar og að ýmsir mentamenn utan þings og innan væri andstæðir ýmsum 
tillögum i frv. mentamálanefndar þeirrar, er stjórnin hafði skipað. Þeir bentu 
ennfremur á, að nauðsynlegt myndi verða að stofna sjerstakan gagnfræðaskóla, 
ef fyiirhuguð breyting kæmist á. Annar þingmanna i minni hluta mentamálan. 
(Þorst. M. Jónsson) kvaðst vilja láta lærða skólann og kennaraskólann risa upp 
af alþýðu- og gagnfræðaskólum, en hinn í nefndinni (Eir. Einarsson) tók ekki 
afstöðu til þessa. Loks báru þeir fram rökstudda dagskrá: '

»Þar sem milliþinganefnd, er sett hefir verið til að rannsaka skóla- 
mál landsins, hefir enn ekki lokið störfum sínum og skamt er liðið siðan 
bún skilaði áliti um mentaskólann, og þar sem tillögur hennar um skólann 
hafa mætt ákveðinni andstöðu úr ýmsum áttum að svo miklu leyti sem þær 
bafa enn verið ræddar, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrác.

Annar þingmanna (Eir. Einarsson) ritaði þó undir þessa dagskrártillögu 
með fyrirvara. '

Umræðnr um frv. til laga um lærða skólann í Reykjavík urðu allmiklar 
á Alþingi 1921 (Alþt. 1921 C, bls. 335—409), en málið komst ekki nema til 2. 
umræðu í neðri deild og varð ekki útrætt.

í sambandi við nefndarálit meiri hluta mentamálanefndar í neðri deild 
1921 um þörfina á heimavistum við mentaskólann í Reykjavík, bar mentamála- 
nefnd þessarar deildar fram tillögu til þingsályktunar um heimavistir við binn 
lærða skóla i Reykjavik:

sNeðri deild Alþingis ályktar að skora á stjórnina að undirbúa og

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 9
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leggja fyrir Alþingi svo fljótt sem unt er, tillögur um stofnun heimavista við 
hinn lærða skóla í Reykjavík«. (Alþt. 1921, A, þskj. 311 sbr. bl. 483).

Var þingsályktunartillaga þessi samþykt og afgreidd frá neðri deild. í 
sambandi við þessa tillögu bar Þorst. M. Jónsson fram breytingartillögu um, að 
undirbúningur skyldi lika gerður til að koma á beimavistum við kennaraskólann 
(umræður um þessar tiilögur i Alþt. 1921, C, bls. 21—31) en breytingartillaga 
þessi var feld. Pannig lyktaði þessu máli á Alþingi 1921.

Á næsta þingi 1922 bar stjórnin fram frv. frá 1921 óbreytt (Alþt. 1922, 
A, bls. 164—165, vísað í Alþt. 1921, I, bls. 296—297), en mentamálanefnd neðri 
deildar (Þorst. M. Jónsson, Gunnar Sigurðsson, Sveinn Ólafsson, Sigurður Stef- 
ánsson og Jón Þorláksson) skilaði ekki nefndaráliti og urðu þvi umræður um 
málið sama sem engar á Alþingi 1922 (Alþt. 1922, C, 552—553).

Á Alþingi 1923 bar Bjarni Jónsson frá Vogi fram frumvarp til laga um 
lærða skólann í Reysjavik (Alþt. 1923, A, þskj. 134, bls. 280—283) og skýrði 
hann frá því, að bann hefði samið frumvarp þetta með hliðsjón af frumvarpi 
milliþinganefndar, en gert smábreytingar á því (i samræmi við breytingar meiri 
hluta mentamálanefndar neðri deildar 1921). Mentamálanefnd neðri deildar klofn- 
aði um málið og vildi meiri hlutinn (Sig. Stefánsson, Magnús Pjetursson og Einar 
Porgilsson) fallast á frumvarpið með nokkrum breytingartillögum (bætt við bók- 
mentafræði og landafræði, inntökuskilyrði 13 ára og latina til inntökuprófs) og 
benlu þeir meðal annars á, að nauðsynlegt væri að afgreiða mál þetta, þvi að 
nemöndum færi fjölgandi með bverju ári (i byrjun skólaárs 1920—21’ voru nem- 
endur 162, í byrjun skólaárs 1921—’22 195, í byrjun skólaárs 1922—’23 226, 
nefndarálit meiri hlutans í Alþt. 1923, A, bls. 737—740).

Minni blutinn (Þorst. M. Jónsson og Gunnar Sigurðsson) báru fram svo 
felda rökstudda dagskrá (nefndarálit Alþ. 1923, A. þskj. 589 bls. 976—978);

»Þar sem landstjórnin befir við umræður um frv. iil laga um menta- 
skóla á Akureyri beitið að leggja fyrir næsta þing tillögur um skólamál 
landsins, telur deildin ekki tímabært að taka nú þegar fullnaðarákvörðun 
um hinn almenna mentaskóla einan, og tekur þvi fyrir næsta mál á 
dagskrá«.

Aðalágreiningnum olli á þessu þingi, eins og áður, deilan um Akureyrar- 
skólann og bar þvi form. minni hluta mentamálanefndar 1923, Porst. M. Jónsson, 
fram á sama þingi frumvarp til lagá um mentaskóla Norður- og Austurlands á 
Akureyri (Alþt. 1923, A. þskj. 156, bls. 303—305), en frumvarp þetta bafði sam- 
ið skólameistari á Akureyri, að því er flutningsmaður skýrði frá.

Mentamálanefnd neðri deildar gat ekki orðið sammála um frv. þetta og 
vildi meiri blutinn (Sig. Stef., Magnús Pjetursson og Einar Porgilsson, nefndarálit 
Aiþt. 1923, A, þskj. 320, bis. 511) feila frumvarpið, en minni hlutinn (Porst. M. 
Jónsson og Gunnar Sigurðsson) samþykkja það. Bar þá Magnús Jónsson 4. þm. 
Reykvikinga, fram rökstudda dagskrá :
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' »Með skirskotun til þingsályktunar um heimavistir við hinnlærða skóla 
í Reykjavík frá 1921 og i þvi trausti, að stjórnin taki til rækilegrar at- 
hugunar til næsta Alþingis fyrirkomulag mentaskólans i Reykjavik, eink- 
um það, með hvaða móti megi gera þeim utanbæjarnemöndum, sem til 
stúdentsprófs Iesa þar, vistina sem ódýrasta, og með þvi að málið vantar 
nægilegan undirbúning, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá«.

Dagskrártillaga þessi var samþykt (með 14 : 12) en í umræðunum um 
mái þetta (Alþt. 1923, C, bls. 441—521) gat Sig. Eggerz þess (C, bls. 488), að 
stjórnin hafi ekkert aðhafst út af ályktun þingsins 1921 um heimavistir.

Umræður um frv. til laga um lærða skólann í Reykjuvík urðu allmiklar 
á Alþingi 1923 (Alþt. C, bls. 591—622), en þeim lyktaði á þann hátt, að dag- 
skrártillaga þeiira Þorst. M. .Tónssonar og Gunnars Sigurðssonar á þskj. 589 var 
samþykt (með 15 : 11).

Á Alþingi 1924 bar Bjarni Jónsson frá Vogi fram sama frumvarp og 1923 
(Alþt. 1924, A, þskj. 25, bls. 166—168), en frumvarpið fór ekki i nefnd og urðu 
engar umræður um málið, vegna veikinda flutningsmanns.

Á Alþingi 1925 bar Bjarni Jónsson frá Vogi enn fram sama frumvarp (Alþt. 
1925, A. þskj. 33). Málið komst í nefnd, en mentamálanefnd neðri deildar (Jör. 
Brynjólfsson, Ásg. Ásgeirsson, Bernb. Stefánsson, Sigurjón Jónsson og Björn Lin- 
dal) gat eigi orðið sammála um, hvort sleppa skyldi skiftingunni milli gagn- 
fræðadeildar og lærdómsdeildar. Nefndin lagði þvi til að afgreiða málið með rök- 
studdri dagskrá :

»Þar sem búast má við, að meiri kostnaður muni af frv. leiða en 
nú þykir fært að ráðast í, og vænta má, að fleiri gögn muni innan skamms 
fram koma um málið, þá tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá«.

(Björn Lindal með fyrirvara, Alþt. A. þskj. 146, bls. 323). Málið komst 
þó til 3. umr. í neðri deild og urðu allmiklar umræður um málið (Alþt. 1925, C. 
bls. 467—568). Snjerust þær aðallega um tvískiftingu skólans eins og hún er nú 
og þar eð sumir þingmenn vildu biða heimkomu Jóns Ófeigssonar mentaskóla- 
kennara, er dvalist hefir ytra til að kynna sjer skólamál, en aðrir vildu fá rann- 
sakað, hve mikinn kostnað heimavistir við mentaskólann hefði i för með sjer, 
tók mentamálanefnd dagskrártillögu sina aftur, en tillaga frá þm. Barðstrendinga 
(Hák. Kristóferssyni) um að vísa málinu til stjórnarinnar var samþykt með 14 
atkv. : 13, en einn þm. var fjarstaddur.

Af ágripi þessu af sögu frumv. á siðustu fimm árum á Alþingi eru tvö 
atriði, sem einkum hafa valdið ágreiningi: sambandið við Akureyrarskóla og 
kostnaður við heimavistir i Reykjavík. í umræðunum um núverandi fyrirkomu- 
lag skólans hefir oft verið vitnað i skólafyrirkomulag annara þjóða og er því 
vert að lýsa því að nokkru.

1 Soíþjóð er gerður greinarmunur á realskólum (gagnfræðaskólum) og 
æðri almennum skólum, en þeim er aftur skift í tvær deildir, almenna deild 
(realgymnasium) og latinudeild (latingymnasium). í skólalögum Svía frá 1905
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eru taldar upp námsgreinir gagnfræðaskóla : Kristin fræði, sænska, þýska, enska, 
saga, landafræði, stærðfræði og náttúrufræði og auk þess franska fyrir þá læri- 
sveina, er kynnu að óska kenslu i þessari grein. Ennfremur skrift, teikning, söng- 
ur og leikfimi, bandavinna fyrir stúlkur, ef um samskóla er að ræða og smíði (slöjd).

í almennri deild æðri skóla (realgymnasium) skal kenna: Kristin fræði, 
sænsku, þýsku, ensku, frönsku, sögu, landafræði, forspjallsvisindi, stærðfræði, lif-
fræði, eðlisfræði og efnafræði.

í latinudeild skal kenna: Kristin fræði, sænsku, latfnu, grisku, þýsku, ensku, 
frönsku, sögu, landafræði, forspjallsvisindi, stærðfræði, liffræði og eðlisfræði. í 
báðum deildum skal kenna: teikningu, söng, leikfimi og vopnaburð.

Skólalögin sænsku (frá 18. febr. 1905, Svensk författningssamling nr. 6, 
1905) gengu smám saman í gildi eftir að þau höfðu verið samin og var ákvæð- 
unum um gagnfræðapróf fyrst beitt vorið 1907, en ákvæðin um stúdentspróf 
gengu i gildi vorið 1910. Þau taka fram, að gagnfræðaskólar eigi að veita nem- 
öndum almenna mentun (medborgerlig bildning), en að markmið lærðu skólanna 
(gymnasia) sje að leggja grundvöllinn að vísindalegri þekkingu til undirbúnings 
námi við háskóla eða aðra æðri skóla. Siðan hafa verið gerðar nokkrar smá- 
breytingar á skólalögunum sænsku, ýms reglugerðarákvæði sett og eru helst þeirra 
kenslnfyrirkomulagsákvæðin frá 1909 (30. spril 1909, Svensk författningssamling 
1909, nr. 28). Gagnfræðaskólanám Svia stendur yfir i 6 ár og geta þá þeir, er 
burtfararpróf taka, sest i 2. bekk lærða skólans, en annars er venja, að menn 
fari eftir 3 ára barnaskólanám yfir í gagnfræðaskóla og eftir 5 ára nám i þeim 
yfir i lærðan skóla. Undir stódentspróf verða menn þvi að ganga i 5 ár i gagn- 
fræðaskóla og 4 ár i lærðan skóla, en námsgreinunum er skift samkvæmt ákvæð- 
unum frá 1909:

KENSLUSKIFTING

l.b.
Aimenn deild

4. b. l.b.
Latinudeild:

2. b. 3. b. 2. b. 3. b. 4. b.
Námsgreinir: Stundafjöldi á viku: Stundafjöldi á viku:

Kristinfræði 2 2 2 2 2 2 2 2
Sænska 3 2 3 3 3 2 3 3
Latína » » » » 6 6 6 6
Þýska 2 2 2 2 2 2 2 2
Enska 3 3 2 4 2 2 2 2
Franska » 4 4 4 » 4 4 4
Saga 3 3 3 3 3 3 3 3
Landafræði 2 1 » » 2 1 » »
Forspjallsvisindi » » 1 1 » » 1 1
Stærðfræði 7 6 6 6 5 4 4 5
L'ffræði 1 2 2 1 1 2 2 1
Eðiisfræði 3 2 4 3 2 1 2 2
Efnafræði 2 2 2 2 » » » »
Teikning 2 2 2 2 2 2 2 2
Samtals á viku 30 31 33 33 30 31 33 33
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Sú breyting hefir þó verið gerð, að í latínudeild skal kenna frönsku 5 
stundir á viku í 3. og 4. bekk og fellur þá niður annar tíminn i teikning i þess- 
um bekkjum (sbr. ákvæði frá 1921, Svensk författningssaml. 1921, nr. 191). Þá 
er og griska kend i latinudeild þeim, er þess æskja, i 3. og 4. bekk og fá þeir 
7 tima kenslu í grisku bæði árin og sleppa þá 4 timum i stærðfræði, 2 í teikn- 
ing og 1 í ensku í 3. bekk, en i 4. bekk 5 tímum i stærðfræði, 2 í teikning (sbr. 
ákvæðin 1909, 1. timplan, Anm. 1). Siðan hefir þessu verið breytt þannig, að i 
þriðja bekk skal i stað griskunnar sleppa 4 tímum í stærðfræði, 1 i teikning, 1 í 
frönsku og 1 í ensku, þannig, að frönskutimar sje 4 á viku, en 1 enskutími. 
í 4. bekk skal sleppa i stað grískunnar 5 stærðfræðitimum og 1 i teikning og 1 
í frönsku (frönskutímar eru þvi 4 á viku), sbr. breytingu frá 15. apríl 1921 
(Svensk författningssaml. 1921, nr. 191).

í kensluskiftingunni, er samin var 1909 og getið var, er nákvæmlega skýrt 
frá, hvernig haga beri náminu í hverri einstakri grein. Þar eru 2 fræðigreinar, er 
vert er að taka eftir: forspjallsvisindi, sem kend eru i 2 efstu bekkjum skólans, 
og liffrœði i öllum 4 bekkjum. í forspjallsvisindum skal einkum lögð áhersla á 
sálarfræði, en kenna skal og meginatriði rökfræði og á kensla þessi i forspjalls- 
visindum að miða að því, að skapa samhengi og yfirlit i þekkingu nemanda. 
L’ffræðikensla miðar að þvi að veita nemöndum þekkingu á lögun, líffærum og 
lifsstarfi allra lifandi vera, skal kenna i neðri bekkjunum lífeðlisfræði mannsins 
og heilsufræði, um áhrif tóbaks og annara deyfandi meðala, en i efri bekkjunum 
einkum lífsstarfsemi hryggdýra, fósturfræði og fornaldarleifafræði.

Lítum þessu næst á skólamál Dana. Skólalög þeirra, er nú gilda, eru frá 
24. apríl 1903 (Lov om höjere Almenskoler m. m.) og eru þau ásamt öllum sið- 
ari breytingum og reglugerðum gefin út af kirkju- og kenslumálaráðuneytinu 
danska (Lov om höjere Almenskoler m. m„ I. Del, Kbh. 1907, De til Lov om 
höjere Almenskoler hörende Retsregler II. Del, Kbh. 1908, III. Del 1912, IV. Del 
1917, V. Del 1923). Samkvæmt lögum þessum taka við af barnaskólum svonefndir 
miðskólar, er standa yfir i 4 ár, en þá tekur við 3 ára lærður skóli (gymnasium). 
Sjerstakt inntökupróf er haldið við miðskólana og má enginn nemandi vera yngri 
en 11 ára, er hann fer inn í miðskóla, og ekki yngri en 15 ára, er hann kemst 
upp i lærðan skóla. Miðskólinn og lærði skólinn eru því nokkurskonar tvískiftur 
mentaskóli, þar sem fyrstu fjögur árin miða að því að veita nemöndum almenna 
fræðslu, en hin þrjú árin eiga að veita undirbúning undir háskólanám. Þeir nem- 
endur miðskólans, er fara ekki í lærða skólann, eiga kost á eins árs viðbótar- 
kenslu í gagnfræðum og taka að þvi loknu gagnfræðapróf. 1 gagnfræðadeild (mið- 
skólanum) er kent (sbr. Cirkulære i Anledning af kongelig Anordning af 26. Maj 
1904 angaaende Undervisningen i Mellemskolen):

Námsgreinir.
l.b. 2. b. 3. b. 

Klukkustundir.
4. b. Samtals

Kl.st.

Kristinfræði 2 2 2 1 7

Danska 5 4 4 5 18
Enska 6 3 3 3 15
Þýska » 5 4 4 13
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Námsgreinir.
l.b. 2. b, 3. b. ' 4. b. 

Klukkustundir.
Samtals

Kl.st.
Saga 3 2 3 2 10
Landafræði 2 2 2 2 8
Náttúrusaga 2 2 2 2 8
Náttúrufræði 2 2 2 2 8
Reikningur og stærðfr. 4 5 6 7 22
Skrift 2 1 1 1 5
Teikning 2 2 1 1 6

Á viku 30 30 30 30 120
Leikfimi
Söngur

Nemöndum er frjálst að byrja á ensku eða þýsku; ef byrjað er á ensku 
er timafjöldinn 6 — 3 — 3 — 3, en þýskunnar 0 — 5 — 4 — 4. Lærdómsdeild- 
inni eða lærða skólanum (3 ár) er deilt i þrent: fornmáladeild, nýjumáladeild og 
stærðfræði- og náttúrufræðideild og er kenslunni í þessum þremur deildum hag- 
að samkvæmt eftirfarandi töflu (sbr. Ministeriets Cirkulære angaaende Under- 
visningen i Gymnasiet með Udkast til Anordning om Studentereksamen, 4. Dec. 1906):

Fornmáladeild: Nýjumáladeild. Stæröfræöi- og náttúruv.d.
Bekkur Bekkur Bekkur

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
Námsgreinir: Klukkust. Námsgreinir: Klukkust. Námsgreinir: Klukkust.

Kristinfræði 1 1 1 Kristinfræði 1 1 1 Kristinfræði 111'
Danska 4 4 4 Danska 4 4 4 Danska 444
Saga 3 3 4 Saga 3 3 4 Saga 3 3 4
Gríska 6 6 6 Enska 5 5 5 Stæiðfræði 6 6 6
Latína 6 5 6 Þýska 4 4 4 Náttúrufræði 6 6 6
Fornaldarfræði » 1 » Franska 4 4 4 Gnskaeðaþýska 2 2 2
Gnskaeðaþýska 2 2 2 Latína 4 4 3 Franska 444
Franska 4 4 4 Fornaldarfræði 1 1 1 Fornaldarfræði 111
Landafræði Landafræði 1 Landafræði 1 9
Nátlúrusaga 2 2 2 Náttúrusaga , 2 2 2 Náttúrusaga J
Náttúrufræði Náttúrufræði 1
Stærðfræði 2 2 2 Stærðfræði 2 2 2

Samt. 30 30 30 Samt. 30 30 30 Samt. 30 30 30
Leikf., söngur Leikf., söngur Leikf., söngur
og ef til vill og ef til vill og ef til vill
líkamsvinna 6 6 6 líkamsvinna 6 6 6 líkamsvinna 6 6 6

Nokkrar breytingar hafa siðan verið gerðar á kensluskifting námsgreina
og er sú helst, að byrjað var að kenna frönsku eða latínu i 4. bekk miðskólans 
til þess að Ijetta nokkuð undir náminu i lærdómsdeildinni, en slept í þess stað
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jafamörgum timum í öðrum námsgreinum (1 st. í stæröfr., 1 st. i dönsku, 1 í 
skrift og 1 i teikningu).

Eftir að skólalöggjöfin frá 1903 var gengin í gildi fór brátt að bóla á ó- 
ánægju meðal ýmsra mentaírömuða Dana; fanst þeim, að stúdentar væri ver 
þroskaðir en áður og kendu um kenslufyrirkomulaginu i undirbúningsskólunum. 
Varð þetta tii þess, að skipuð var 25 manna nefnd með lögum 21. febr, 1919, 
nr. 77 til þess að rannsaka alt skólafyrirkomulag Dana (uppeldismál, fjármál og 
stjórn). Kenslumálaráðherra Dana tilnefndi formanninn (K. M. Klausen fólks- 
þingsmann) og 8 nefndarmenn, en 16 voru kjörnir af þinginu. Nefndin skilaði 
itarlegu áliti (Betænkning med Lovforslag afgivet af Skolekommissionen I Hen- 
hold til Lov nr. 77 af 21. Februar 1919, Köbenb. 1923, 606 bls.), en varð ekki 
sammála um fyrirkomulag mentaskóla. Meiii hlutinn (16) leggur til, að lærður 
skóli skuli búa nemendur undir stúdentspróf á 4 árum, en í sambandi við þessa 
4 ára lærðu skóla skuli koma fyrir 3 undirbúnirgsbekkjum eða barnaskólabekkj- 
um (inntökualdur 11—13 ára). Mentaskólanámið skuli þvi standa í 7 ár, en 
gagnfræðaprófi eiga nemendur neðri bekkjanna að geta lokið með 2 eða 3 ára 
framhaldsnámi. Minni hlutinn (8) leggur til að nám mentaskóla skuli vera óslit- 
ið 6 ár og inntökualdur 12 ár. Öll nefndin er sammála um að afnema miðskól- 
ana og skoðanamismunurinn er minni en í fljótu bragði virðist. Samkvæmt 
skólalögum Dana ,frá 1903 eru barnaskólar undirbúningsskólar undir mentaskóla 
fram að 11 ára aldri, en eftir tillögum minni hluta'nefndarinnar ber að flytja 
þetta aldurstakmark fram til 12 ára; barnaskólarnir eiga að starfa með sitt mark- 
mið fyrir augum, en eiga að veita á þessum árum þá fræðslu, að gáfuð og dug- 
leg börn geti að þvi námi loknu farið yfir i lærðan skóla, er standi i 6 ár. 
Minni hlutinn vill því bæta einu ári við barnafræðsluna, en heimtar i stað þess 
6 ára óslitið nám í lærðum skóla. Öll nefndin er sámmála um að halda skift- 
ingunni í ínáladeildir og stærðfræðideild, þó að nokkrir nefndarmenn (6) vilji 
sleppa fornmáladeildinni. Samkvæmt tilkynningu kenslumálaráðuneytisins (28. 
nóv. 1923) tóku 1923 1084 stúdentspróf í Danmörku og höfðu 935 af þeim geng- 
ið í skóla, en 149 haft einkaundirbúning. Af skólanemöndum höfðu 44 útskrifast 
úr fornmáladeildinni, 456 úr nýjumáladeildinni, en 435 úr stærðfræðideild. Á 
sama tíma luku gagnfræðaprófi 2937 manns.

í Noregi er skólaskylda fyrir börn á aldrinum 7—14 ára, en þeir, er 
nema ætla til stúdentsprófs, fara 11 ára í 4 ára miðskóla eða 12 ára i 3 ára 
miðskóla og þaðan i 3 ára lærðan skóla (gymnasium). 1 miðskólanum skal 
kenna : kristinfræði, norsku, þýsku, ensku, sögu, landafræði, náttúruvísindi, reikn- 
ing og stærðfræði, skrift, teikning og auk þess handiðnir, líkamsæfingar og söng, 
en i lærðum skóla skal kenna : kristinfræði, norsku, þýsku, ensku, trönsku, sögu, 
landafræði, náttúruvísindi, stærðfræði, teikning, likamsæfingar og söng. Skólalög- 
in norsku eru frá 27. júlí 1896 og hafa síðan verið gerðar nokkrar breytingar á 
þeim. Lærða skólanum var fyrst skift 1 tvær deíldir: máladeild og stærðfræði- 
deild, en 1919 var bætt við einni deild enn, latinudeild (Lov om forandring i 
lov om höjere almenskoler av 27. 7. 1896, av 18. juli 1919, nr. 5, Alm. norsk 
lovs. 1916—1819, bls. 1342) og er aðaláherslan lögð á latínnnám í þeirri deild 
og griska kend þeim er vilja. 1914 var lærða skólanum breytt í 4 ára nám fyrir
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þá, er gengið hafa í sveitaskóla (landsfolkeskole), þó verða nemendur þessara 
sveitaskóla að hafa tekið þátt í 6 mánaða námsskeiði áður en þeir fá inngöngu 
í lærða skólann (lagabr. 26. júní 1914, sbr. Almindel. norsk lovsamling 1914, bls. 
703 nn.). Kensluskrá um skifting námsgreinanna er gefin út af kirkjumáladeild 
Norðmanna 8. apríl 1897 fyrir miðskólana, en 5. dec. 1899 fyrir lærða skóla og 
hafa síðan nokkrar smábreytingar verið gerðar, en námsskiftingin er svipuð og 
við aðra skóla á Norðuriöndum. I Noregi ganga menn þvi á mentaskóla annað- 
hvort 4+3 ár eða 3+3 ár. Skiftingin er því lik og hjer á landi, en þar hefir 
farið sem annarsstaðar, að óánægja mikil hefir risið út af skólafyrirkomulagi 
þessu og hafa menn viljað losna við miðskólana og gera námið i lærðu skólun- 
um óslitið, er standi i 6—7 ár. í stórþinginu 2. júli 1919 var samþykt þingsá- 
lyktunartillaga um skipun mentamálanefndar til að gera tillögur um breytingu á 
skólakerfinu og var nefndin siðan skipuð 1. okt. 1920, en i henni eiga sæti 
margir ágætir skólamenn Norðmanna (forin. Dr. Anton H. Ræder, rektor Kade- 
dralskólans í Oslo). Nefnd þessi hefir enn ekki skilað áliti sinu, en þar í landi 
virðast hugir manna hneigjast i þá átt að gera lærðu skólana óskifta.

Á Pýskalandi ræður hvert land sínum eigin skólamálum, en fyrirkomu- 
lagið er mjög svipað, enda skipa alrikislögin frá 1919 svo fyrir, að skólaskylda 
skuli vera fyrir öll börn i 4 ár (Grundschule) og verða rikin að koma framhalds- 
skólum sinum íyrir á þessum grundvelli.

Mentaskólar á Þýskalandi leggja ýmist áhersiu á forntungnanám, á nýju 
málin, á náttúruvisindi o. s. frv. og kallast Gymnasium, Realgymnasium, Ober- 
realschule og Deutsche Oberschule. Allir þessir skólar hafa óskift 9 ára nám, en 
skifting námsgreina er mismunandi og sjest af eftirfarandi yfifliti:

Stundafjöldi á viku i 9 bekkjum samtals:
Deutsche

Gymnasium Realgymnasium Oberrealschnle Oberschule
Kristinfræði 18 18 18 18
Pýska 31 31 37 44
Latína 53 41 » »
Griska 36 » »
Enska eða 1 15 f 27 (24) l.nýmál40 1. nýmál 46 (43)
Franska t 15 í 20 (23) 2. — 22 2. — 13(16)
Saga 19 20 22 25
Landafræði 12 13 14 18
Stærðfræði 33 36 43 37
Náttúruvísindi 18 25 35 30
Teikning 14 18 18 18
Söngur 4 4 4 4
Vikust. i b. 26—29 29 29—30 28-30

Ennfremur tiðkast 6 ára óskift nám í Oberrealschule og Deutsche Ober- 
schule, bygt á 7 ára barnaskólanámi og er náminu þá hagað þannig:
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Deutsctae
Oberrealschule Oberschule

Kristinfræði 12 st. 12 st.
Þýska 24 — 28 —
Saga 18 — 21 —
Landafræði 9 — 12 —
Stærðfræði 32 — 26 —
Náttúruvisindi 30 — 27 —
Fyrra nýmál 30 (28) 31 (27)
Annað nýmál 15 (17) 13 (17)
Teikning 12 — 12 —

Samtals 30-31 st. 30-31 st.

á viku í hverjum bekk. Auk þess er leikflmi kend í öllum skólum.
1 Gymnasium og Realgymnasium er latína kend í neðsta bekk 7 stundir 

á viku, en ekki er byrjað þar á nýju málunum fyr en 3. eða 4. námsárið. í 
Gymnasium og Realgymnasium eru sömu námsgreinir kendar fyrstu 3 árin og 
eins er farið að í Oberrealschule og Deutsche Oberscbule. Vert er að taka eftir, 
hve mikil ábersla er lögð á latinunám; í prússnesku skólunum er latína kend 
53 stundir á viku (i Gymnasium) i 9 bekkjum eða sem naest 1 stund á dag i 9 
ár, en í Bayern er þessi latínukensla enn meiri eða 63 stundir á viku.

Loks ber enn að nefna Reformschnle. Skólar með þessu nafni voru stofnaðir 
1892 á Þýskalandi og hafa síðan náð allmikilli útbreiðslu, einkum í Prússlandi. 
Þar er lögð mikil ábersla á þýsku, nýju málin og stærðfræði og er kensluskift-
ingin i Reformrealgymnasium sem næst þessu:

Kristin fræði 18 stundir.
Þýska 35 -
Latina 16 —
Fyrra nýmál 44 (41) —
Annað nýmál 23 (26) —
Saga 22 —
Landafræði 13 —
Stærðfræði 37 -r-
Teikning 18 —
Söngur 4 —

I tveim efstu bekkjum i Reformscbule bafa nemendur mjög frjálsar hend-
ur um val námsgreina; af 30 kenslustundum á viku eru að eins 18—24 skyldu- 
nám og geta þeir þvi valið sjer listasögu, heimspeki eða aðrar greinir. Fyrir- 
komulag þessara skóla miðar að þvi, að nemendur þurfí ekki að velja um lífs-
s' n?. fyr en i siðustu lög.

Alger ipunur er gerður á miðskólunum þýsku (Mittelscbule), er hafa 6
ár.i rám, og ofantöldum skólum. Miðskólarnir veita almenna fræðslu og svara

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 10



til gagnfræðaskóla og veita undirbúning undir ýmsa atvinnnskóla, eins og iðn- 
skóla, verslunarskóla o. fl.

Loks skal minst á skólana í Spíss. Þar ræður hvert fylki sinn skólafyrir- 
k.ulagi, en öll leggja þan áherslu á að halda óslitnu mentaskólanámi að minsta 
ko i 6 ár. í reglugerð rikisstjórnarinnar frá 20. janúar 1925 er kveðið svo á nm, 
að ikið viðnrkenni ekki stúdentspróf hjá neinum nemanda sem yngri er en 18 
ára enda hafi hann stundað nám að minsta kosti 6 ár i óslitnnm lærðnm skóla. 
1 b naskólum er skyldunám venjulega 8 ár, ef nemandinn fer ekki i æðri skóla. 
Framhaldsskólar taka við af barnaskólum og eru þar kendar ýmsar hagnýtar 
fræðigreinir, en skólar þessir jafngilda þó ekki nndirdeildnm lærðra skóla. Lærðu 
skólnnum er skift í undirdeildir og yfirdeildir og stendnr nám i undirdeildunum 
venjnlega yfir í 2 ár, en 4’/» ár í yfirdeildnnum. Yfirdeildunnm er skift i tvent i 
Zúrich: fornmáiadeild og mentadeild, i Bern i þrent: máladeild, mentadeiid og 
verslnnardeild, í Genf i fernt: fornmáladeild, gagnfræðadeild, iðnfræðadeild og 
kennaradeild. í Bern verður þvi venjulega námsleiðin þessi: 4 ár barnaskólanám 
+ i ár í nndirdeild lærða skólans + 41/* ár i yfirdeild, samtals 127» ár. í Genf: 
5 ára barnaskólanám -j-^3 ára undirdeild lærða skólans -j- 4 ára yfirdeild, sam- 
tals 12 ár. í Zurich: 6 ára barnaskólanám -j- 2 ár i nndirdeild (Progymnasinm) 
-j- 4V2 ár i yfirdeild, samtals 1272 ár. Kenslunni er t. d. skift þannig:
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Fornmáladeild Mentadeild
Zúrich: (2X4>/, ár) (2X4’/, ár)

Pýska 23 st. 237í st.
Latína 42 — 35 —
Griska 31 — —
Franska 21 — 25 —
Enska » — ll1/* —
Saga 171/! — 177» —
Landfræði 7 — 9 —
Náttúrnfræði 9 — 12 —
Eðlisfræði 67» ~ 81/. /
Efnafræði 4 — 6
Stærðfræði 257» — 34 —
Söngnr 37» — 37» —
Skrift 2 - 2 —
Teikning 9 — 13 —
Leikfimi 137a — 137» —

Af samanburði þessnm verðnr bert, að nágrannaþjóðir vorar keppa eftir 
að veita nemöndum sem bestan undirbúning nndir háskólann. Pjóðverjar hafa venjn- 
legast óslitið mentaskólanám i 9 ár, Svisslendingar í 67», Svíar slita að jafnaði 
sambandinu við aöra skóla eftir 3 ára barnaskólanám og hafa því i rann og 
vern 9„ára ósiitið mentaskólanám (5 —)— 4 ár). Ðanir hafa miðskólann sem milli- 
lið og slita þvi ekki sambandinu fyr en við upptökn í lærðn skólana, en vert er 
að taka éftir þvi, að mentamálanefndin frá 1919 er sammála nm að afnema mið-
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skólana. Það liggur f augum uppi, að þeir nemendur, sem ætla að ganga á 
verslunarskóla, iðnskóla eða aðra slfka atvinnuskóla, eiga ekki samleið með þeim 
nemöndum, sem ætla að taka stúdentspróf og ganga sfðan á háskóla. Undirbún- 
ingsskóli undir háskóla eða lærður skóli á að vera sjerstæð stofnun, er ræður 
kenslu sinni sjálf og þarf ekki að miða hana við þarfir þeirra manna, er velja 
ætla sjer aðra Ieið i lífinu. Reynsla annara þjóða bendir i þá átt, að vjer eigum 
að koma upp óskiftum lærðum skóla og standi námið yfir að minsta kosti i 6 ár. 
Skólaárið stendur að jafnaði lengur yfir hjá öðrum þjóðum og þó láta Þjóðverj- 
ar sjer ekki nægja skemri tima en 9 ár, Svíar 9 ár, Svisslendingar 6’/’ ár. Má 
þá einsætt vera, að oss veitir eigi af 6 ára óslitnu námi til þess að veita nem- 
öndum vorum viðunandi undirbúning undir háskólanám.

Skal þessu næst drepið á heimaoistarþörf mentaskólans i Reykjavik. í 
umræðum á Alþingi á undanfórnum árum um Iærða skólann í Reykjavík hefir 
því verið haldið fram, að kostnaður nemanda þeirra, er ganga á gagnfræðaskól- 
ann á Akureyri sje að mun minni en þeirra, er i Reykjavikurskóla ganga, og 
þess vegna beri að breyta Akureyrarskólanum i mentaskóla með líku sniði og 
Reykjavikurskóiinn er, svo að nemendur af Norður- og Austurlandi sje eigi ver 
settir en nemendur þeir, er Reykjavikurskólann sækja. Virðist ekki ósanngjarnt, 
að meiri jöfnuði verði komið á milli námskjara þeirra, er stunda nám á Akur- 
eyri og i Reykjavik og því er meðal annars farið fram á það i ofangreindu frum- 
varpi, að komið sje á heimavistum fyrir alt að 50 nemendur i Reykjavik og skuli 
að öðru jöfnu þeir nemendur sitja fyrir, er búsetu eiga ptan Reykjavikur. Er 
ætlast til þess, að i sambandi við fyrirhugaða heimavist i Reykjavik sje komið 
upp mötuneyti fyrir nemendur og mun flá svo fara, að litill verði munur á kostn- 
aðinum á Akureyri og í Reykjavík. En auk þess mun heimavist hafa verulegt 
□ppeldis- og þroskagildi fyrir nemendur; þeir kynnast hver öðrum betur, hafa 
betra tækifæri til samvinnu og gagukvæmra áhrifa, og undir stjórn góðs kenn- 
ara læra þeir háttprýði og reglusemi betur en nú eru tök á. Skólanum er ætlað 
að verða heimili, þar sem kennarar og nemendur leggjast á eitt að efla andlegan 
og likamlegan þroska nemanda sem best má verða.

Um einstakar greinir frumvarpsins skal tekið fram:
3. gr.: Hjer eru taldar upp námsgreinir þær, er kenna ber f skólanum. 

Ætlast er til, að kenslumálaráðuneytið skipi siðar fyrir um með reglugerð, að 
fengnum tillögum skólastjóra og kennara, hvernig skift skuli einstökum náms- 
greinura (sbr. 7. gr.). Sjálfsagt þykir einnig að kenna dönsku og eðlisfræði í 
skólanum, sbr. breytingartill. Klem. Jónssonar á Alþingi 1925 (þskj. 162) og 
Magn. Jónssonar (þskj. 215 og 269).

4. gr.: Hjer er litilsháttar orðamunur frá frv. 1925, sama próf i stað 
»sömu reyndv, sbr. breytingartiil. Magn. Jónssonar (þskj. 215).

5. og 6. gr.: Hjer eru enn fremur gerðar orðabreytingar, orðið próf sett 
alstaðar inn i stað »reynd«, sbr. breyt.tiil. Magn. Jónssonar (þskj. 215).

12. gr.: Hjer er bætt við ákvæði um (sbr. breyt.till. Magn. Jónssonar á 
Alþingi 1925, þskj. 215) að hver fastnr kennari skólans skuli hafa leyfi frá 
kenslustöfum 10. hvert ár. Ákvæði þetta má teljast sanngjarnt og getur orðið 
skólanum til mikils gagns. Kennurum er nauðsynlegt að kynnast nýjungum í
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sinni grein og þó að sumarleyfi sje alllangt, er kenslustarfið þreytandi og^fæstir 
eru þeir, sem bafa þrek i sjer til að leggja á sig sumarnám að afloknumjvetr- 
arstörfum. Kennurum er með þessu ákvæði ætlað að kynnast öllum nýjungum i 
sinni fræðigrein og endurbótum á kensluaðferðum, svo að þeir geti endurnýjast 
og hafið starf sitt aftur með nýjum kröftum.

13. og 15. gr.: Hjer er bætt við ákvæðum um heimavistir (sbr. breyt.till. 
þeirra Bjarnar Lindals, Jóns Sigurðssonar og Þórarins Jónssonar 1925, þskj. 272).

1 viðbét við það, er áður er sagt um undirbúning frumvarps þessa, skal 
þess getið að frv. með athugasemdum er enn endursamið og saman sett af Bjarna 
háskólakennara Jónssyni frá Vogi, eða eftir hans fyrirsögn. Síðan hefir Jón menta- 
skólakennari Ófeigsson yfirfarið það og gert við það breytingartillögur um£nokk- 
ur atriði, og eru þær allar teknar til greina að einni undantekinni (við 5. gr.).

Hjer fer á eftir áætlun húsameistara um kostnað við að koma upp 50 
heimavistum.

Álitsskjal húsameistara.

Samkvæmt ósk hins háa ráðuneytis, hefi jeg gert eftirfarandi áætlun um 
húsbyggingu fyrir heimavistir við hinn almenna mentaskóla i Reykjavik.

Jeg hefi gert uppdrátt að húsi á lóð skólans fram með Amtmannsstig. 
Lengd hússins er 17,80 m. og breidd 11,30 m.: Kjallari, 2 hæðir, port og ris. í 
kjallara er borðstofa, eldhús, geymsla fyrir matvæli og kol, miðstöðvarklefi, bað- 
herbsrgi og vatnssalerni. Á fyrstu hæð eru þrjir þriggjamannastofur, fimm tveggja- 
mannastofur og vatnssalerni. Á annari hæð eru tvær þriggjamannastofur og þrjár 
tveggjamannastofur, auk þess lestrarstofa og umsjónarmannsibúð, tvö herbergi. 
Á efstu hæð er ein einbýlisstofa, ein fjögramannastofa, tvær tveggjamannastofur, 
herbergi fyrir ráðskonu, tvö herbergi fyrir þjónustustúlkur og vatnssalerni. í 
byggingunni eru herbergi fyrir 40 nemendur.

Til frekari skýringar skal jeg geta þess, að einbýlisstofan er að stærð 
2,70 X 4,10 m., tveggjamannastofur eru 3,40 X 4,10 m., þriggjamannastofur eru 
4,00 X 4,10 m. og fjögramannastofur 4,10 X 5,40 m Lestrarstofan er 4,10 X 
5,40 m., borðsalur i kjallara er 6,00 X 7,40 m. Gert er ráð fyrir, að allir klæða- 
skápar og þvottaskálar sje greypt i veggi. Húsið er úr steinsteypu, og mun 
byggingarkostnaðurinn verða nálægt kr. 125,000,00 — eitt hundrað tuttugu og 
fimm þúsund krónur. — Ef gert yrði ráð fyrir 50 heimavistum mundi kostnað- 
urinn verða nálægt 150 þúsundum króna.

Uppdrættir fylgja.
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7« Friimvarptil laga um fræðslu barna. (Lagt fyrir Alþingi 1926).
I.

Um frœðsluskyldu.1- gr-Fræðslu barna til fullnaðs 10 ára aldurs skulu heimilin annast sjálf og kosta, nema þar sem öðruvisi er ákveðið með skólareglugerð (sbr. 10. gr.). Skal hvert barn 10 ára að aldri geta lesið liðugt og skrifað nokkurn veginn, ef það er til þess bæft. Komist skólanefnd við próf eða á annan hátt að raun um, að börn á einhverju heimili njóti eigi fullnægjandi fræðslu í þessum grein- um, annaðhvort fyrir hirðuleysi eða mótþróa húsbænda, ber benni að gera ráðstöfun til, að börnin fái nauðsynlega tilsögn á heimili sinu eða utan þess. Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, eru aðstandendur barnsins skyldir að greiða, en greiða má bann fvrirfram úr sveitarsjóði. Kostnaðinn má taka lögtaki.2. gr.Hvert barn, sem er fullra 14 ára, á:1. að geta lesið móðurmálið, latneskt letur og gotneskt, skýrt og áheyrilega, og geta sagt munnlega frá því, er það les; það skal og geta gert skriflega grein fyrir efni, sem það þekkir vel, nokkurnveginn ritvillulaust og mál- lýtalaust; kunna skal það utanbókar nokkur íslensk kvæði, helst ættjarðar- ljóð og söngljóð, og geta skýrt rjett frá efni þeirra með sinum eigin orðum;2. að geta skrifað liðugt læsilega og hreinlega rithönd;3. að bafa lesið með leiðsögn og skýringu valda kafla úr bibliunni, sem svarar 300 bls. i 8 bl. broti, sjerstaklega um líf og kenningu Krists, og skal lögð áhersla á, að það hugfesti sjer einkum orð hans og hafi þau rjett eftir;4. að kunna fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölum og brotum (al- mennum brotum og tugabrotum), og geta notað þær til þess að leysa úr auðveldum dæmum, sem koma fyrir i daglegu lifi, meðal annars til þess, að reikna flatarmál og rúmmál einfaldra hluta; það skal og vera leikið í þvi að reikna með lágum tölum í huganum;5. að vita nokkuð um merkustu menn þjóðarinnar að fornu og nýju, og þau timabil, er þau lifðu á;6. að vera leikið i að nota landabrjef hafa athugað átthagana vandlega og fengið sem Ijósasta þekkingu á náttúru íslands og högum þjóðar vorrar; það skal og bera skyn á legu og atvinnuvegi helstu landa i Evrópu, vita hvernig álfur og höf liggja á hnettinum og hafa fengið nokkra fræðslu nm eðlishætti jarðar og stöðu hennar í sólkerfi voru;7. að hafa vanist á að athuga algengustu fyrirbrigði náttúrunnar, sem það



78 Þingskjal 7hefir fyrir augum, svo að það geti lýst þeim; það skal og vita nokkuð um liflæri og lifsstörf mannslikamans, dýra og jurta, og um helstu atriðin, er að hollustuháttum lúta;8. að kunna nokkur einföld sönglög, einkum sálmaiög og lög við íslensk ættjarðarljóð;9. að geta gert einfaldar dráttmyndir af hlutum, sem það hefir fyrir sjer eða hugsar sjer;10. að hafa lært almenn þjónustubrögð, svo sem að hirða skó, festa hnapp, staga sokk, sauma bót á fat, þvo úr flik.3. gr.Auk þeirrar fræðslu, sem önnur grein ræðir um, skulu þau börn, 10— 14 ára að aldri, er sótt geta fasta heimangönguskóla, öðlast þá frekari fræðslu, sem fyrirskipuð kann að verða með reglugerðum skólanna.
II.

Um skólahjeruð.4. gr.Hver kaupstaður og hver hreppur Iandsins er skólahjerað út af fyrir sig, nema önnur skipun sje á ger.Tveir eða fleiri hreppar geta með samþykki yfirstjórnar fræðslumála gengið saman í eitt skólahjerað, ef tiilaga um það er samþykt, fyrst af hrepps- n'efndum þeim, er hlut eiga að máli, en þar næst í hverjum hreppi á fundi, er löglega hafa verð boðaðir til þeir hreppsbúar, er atkvæðisrjett eiga í sveita- málum. Skólanefnd befir á hendi stjórn fræðslumála í skólahjeraði hverju und- ir umsjón yfirstjórnar fræðslumála.
III.

Um skólahald.5. gr.1 kaupstöðum, kauptúnum, sjóþorpum og þjettbýlum sveitum, þar sem eru eða settir verða á stofn fastir heimangönguskólar og reglugerð þeirra og hollustuhættir eru samþykt af ylirstjórn fræðslumála, skulu öll börn, 10 — 14 ára að aldri, þau er skóla geta sótt að heiman, njóta þar kenslu hinn lög- skipaða námstima, nema skólanefnd veiti undanþágu.Árlegur námstimi skal vera að minsta kosti 24 kensluvikur. Þó getur yfirstjórn fræðslumála veitt leyfi til að stytta þennan námstima um fjórar vikur, sje það gert til þess, að nota skólann til kenslu barna 7—10 ára að aldri að minsta kosti 8 kensluvikur haust eða vor, samkvæmt reglugerð, er yfirstjórnin samþykkir.



Þingskjal 7 79Nú geta ekki öll skólaskyld börn i hjeraðinu gengið að heiman til skólans, og skal þá annadhvort koma þeim i dvöl i nánd við skólann, eða búa þeim beimavist i skólanum hinn lögskipaða námstima. Heimilt er þó að ráða þessum börnum farkennara, sjeu þau 12 eða fleiri, og þeim eigi sjeð fyrir nægri kenslu á annan hátt. 6. gr.1 þeim skólahjeruðum, þar sem settir verða á stofn beimavistarskólar og reglugerð þeirra og hollustuhættir samþykt af yfirstjórn fræðslumála, skulu öll börn skóiabjeraðsins,, 10—14 ára að aldri, njóta þar kenslu að minsta kosti 12 vikur á ári, nema skólanefnd veiti undanþágu. Heimilt er þó að láta skóla- skyldu þessa ná að eins til 12—14 ára barna, sje yngri börnum sjeð íyrir lögskipaðri fræðslu með farkenslu eða á annan bátt.7. gr.í þeim skólabjeruðum, þar sem ekki eru fastir skólar, skal balda far- skóla, er veitti hverju barni í skólabjeraðinu, 10—14 ára að aldri, fræðslu 12 vikur á ári að minsta kosti, nema skólanetnd veiti undanþágu. Geti skóla- nefnd farskólalaust, með eftirlitskennara eða á annan hátt, sjeð öllum börn- um skólabjeraðsins á aldrinum 10—14 ára fyrir fullnægjandi fræðslu, er henni það heimilt. 8. gr.Skólaskyldualdur miðast við nýár.9. gr.Undanþágu frá skólaskyldu þeirri, er ræðir um i 5., 6. og 7. gr., skal skólanefnd veita, ef hún af árlegum prófum þykist hafa tryggingu fyrir þvi, að sú fræðsla, sem börnin fá utan skólans, verði jafngild þeirri, er skólinn mundi veita. Umsóknir um slikar undanþágur skulu vera komnar til skóla- nefndar á þeim tima, er hún sjálf ákveður og auglýsir i lok hvers skólaárs.10. gr.Yfirstjórn fræðslumála getur veitt skólabjeruðum beimild til að skipa fyrir um skólaskyldu fyrir börn, sem eru yngri en 10 ára, þó ekki yngri en 7 ára fullra. •Sýni próf 8—10 ára barna i einhverju skólabjeraði, að minsta kosti tvisvar á þremur árum, að fjórði hluti þeirra eða meira hafi eigi fengið nægi- lega fræðslu, skal skólanefnd tilkynna yfirstjórninni það og getur hún þá á- kveðið skólaskyldu fyrir börn á þessum aldri i skólabjeraðinu.11. gr.Nú óblýðnast foreldrar eða þeir aðrir, er barn hafa til framfærslu, ákvæðum 5., 6. eða 7. gr. án gildra ástæðna, og varðar það dagsektum, 2—5 króna, eftir úrskurði lögreglustjóra i brjefi til skólanefndar. Sektin rennur i sveitarsjóð (bæjarsjóð).
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12. gr.' Geti framfærandi barnsá lögskipuðum skólaaldri fyrir iátæktar sakir ekki staðisC kostnað þann, er leiðir af lögboðinni skólasókn þess eða fræðslu, skaljsá'|kostnaður greiðast úr sveitarsjóði (bæjarsjóði) sem önnur gjöld til skólahalds. Umsóknir um slíkar greiðslur skulu komnar til skólanefndar á þeim tíma, er hún sjálf ákveður og auglýsir i lok hvers skólaárs.13. gr.Hin lögskipaða fræðsla 10—14 ára barna veitist ókeypis, og greiðist kostnaðurinn við hana úr sveitarsjóði (bæjarsjóði) að öðru en þvi, er rikis- sjóður leggur til kennaralauna og skólahúsa. — Nú eru fleiri en einn hreppur i skólahjeraði, og greiðir þá hver þeirra kostnaðinn við skólahaldið að rjettri tiltölu við íjölda skólaskyldra barna i hreppnum.Um kostnaðinn við fræðslu yngri barna en 10 ára fer samkv. 1. gr. (sbr. 12. gr.). 14. gr.Til að reisa barnaskólahús utan kaupstaða, greiðir rikissjóður, af þvi fje, er til þess er veitt i fjárlögum ár hvert, alt að þriðjungi kostnaðar, sje það heimangönguskóli, en alt að helmingi kostnaðar sje það aðallega heimavistar- skóli, með því skilyrði, að yfirstjórn fræðslumála samþykki uppdrátt og lýs- ingu af húslnu og legu þess, enda sje húsið með lóð þess eign hreppsins.Nú er hætt að nota skólahús til skólahalds, og er þá fje það, er rikis- sjóður hefir til þess lagt, afturkræft, þannig að ríkissjóður fái af rjettu and- virði hússins tiltölulega við tillag sitt.15. gr.Yfirstjórn fræðslumála setur reglur um gerð, legu og hollustuhætti skólahúsa. 16. gr.Þegar barnaskólahús er reist frá stofni, stækkað eða endurbygt til skólahalds, skal bæjarstjórn sú eða hreppsnefnd, er hlut á að máli, annast um byggingu eftir uppdrætti og lýsingu, er yfirstjórn fræðslumála hefir sam- þykt, og’afhenda siðan skólanefnd húsið til umsjónar og umráða.Nú er skólahús ekki bygt samkvæmt uppdrætti og lýsingu, er yfir- stjórn fræðslumála hefir samþykt, og getur þá skólanefnd neitað að taka við húsinu, uns það er komið f rjett lag.17. gr.Heimilt er yfirstjórn fræðslumála að löggilda barnaskóla, sem stofnað- ur er og rekinn fyrir fje einstakra manna eða fjelaga, ef hann starfar sam- kvæmt reglugerð, er yfirstjórn fræðslumála samþykkir, enda lúti slíkir skólar sama eftirliti og áðrir barnaskólar.
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Börn á skólaskyldualdri, er slíkan skóla sækja, þurfa ekki leyfi skóla- 
nefndar til, en forstöðumaður hans skal fyrir byrjun hvers skólaárs láta skóla- 
nefnd í tje skýrslu um það, hvaða börn muni sækja skólann á því ári.

Ekki eiga barnaskólar einstakra manna eða fjelaga hcimting á styrk 
af almannafje.

IV.
Um próf.

18. gr.
Próf skal halda árlega um kunnáttu og þroska barna í hverju skóla- 

hjeraði og heldur kennarinn (kennararnir) prófið. Nú hefir skólabjerað fengið 
undanþágu frá lögskipuðu skólahaldi og skipar þá yfirstjórn fræðslumála 
prófanda.

Við próf skal jafnan vera prófdómandi, skipaður af yfirstjórn fræðslu- 
mála. Utan kaupstaða fær hann 6 kr. og dýrtiðarupphót að auki fyrir hverjar 
10 stundir, sem hann vinnur prófdómarastarf. í kaupstöðnm borgast eftir 
samkomulagi. Kostnaðurinn greiðist úr hlutaðeigandi bæjarsjóði eða sveitar.

Próf skal haldið að vorinu og ákveður prófdómandi stað og tima í 
samráði við skólanefnd. Til prófs skulu koma öll börn skólahjeraðsins 8—14 
ára að aldri.

Nú kemur barn á þessum aldri ekki til prófs án gildra forfalla, og 
skal þá prófdómandi prófa barnið á heimili þess eða á öðr.um stað, er hann 
til tekur, og greiðir sá, er barnið hefir lil framfæris, prófkostnaðinn.

19. gr.
Reynist barn, sem er yngra en 14 ára, svo vankunnandi, að sterkar 

likur sjeu til að það nái eigi lögskipaðri kunnáttu áður en það er 14 ára, ber 
skólanefnd að gera ráðstafanir til að lögð sje við það meiri rækt en áður, og 
má hún, ef nauðsyn ber til, kaupa þvi sjerstaka kenslu á kostnað þess, er 
barnið hefir til framfærslu, samkvæmt þvi, er segir i 1. gr.

20. gr.
Barni, sem er fullra 14 ára og hefir eigi fengið hina lögskipuðu kunn- 

áttu, ber skólanefnd að sjá fyrir nægilegri tilsögn á sama hátt og segir í 19. 
gr., og er því skylt að koma árlega tíl prófs, uns það stenst prófið eða er 
fullra 16 ára. Komi það eigi til prófs, fer samkvæmt síðasta Iið 18. greinar. 
Undanskilin fyrirmælum þessarar greinar og næstu greinar á undan eru þau 
börn, sem að dómi kennara, læknis’ og prófdómanda eru óhæf til hins lög- 
boðna náms, sakir andlegs eða líkamlegs vanþroska eða vanheilsu.

21. gr.
Börn'þau, er með fullnaðarprófi hafa lokið lögskipuðu námi, skulu fá 

vottorð um kunnáttu sina og þroska, undirritað af prófdómanda og prófanda.
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarping). 11
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22. gr.
Að loknu prófi skal prófdómandi senda skólanefnd skriflegt álit sitt 

um hag barnafræðslunnar i skólahjeraðinu, en hún sendi það yfirstjórn fræðslu- 
mála, með öðrum lögboðnum skýrslum.

23. gr.
Yíirstjórn fræðslumála setur reglur um tilhögun prófanna og um skýrsl- 

ur þær og skírteini, er henni skal senda um próíin.

V.
Um skólanefndir.

24. gr.
1 skólanefnd eiga sæti 5 menn. Skipar ytirstjórn træðslumála tvo í 

nefndina, formann hennar og einn skólakennara, eða mann í hans stað, sje 
enginn kennari í skólahjeraðinu, einn kýs hreppsnefnd (bæjarstjórn), en tveir, 
ásamt varamönnum þeirra, skulu kosnir af þeim skólahjeraðsmönnum, er at- 
kvæðisrjett eiga i sveitamálum (bæjarmálum), og fer sú kosning fram á sama 
hátt og þá kosið er til hreppsnefndar (bæjarstjórnar), og samtímis, þegar því 
verður við komið.

Nú er ekki kosið til hreppsnefndar (bæjarstjórnar) það ár, er fyrst er 
kosið i skólanefnd, og er þá rjett að kjósa skólanefndarmenn að eins til þess 
tima, er slik kosning fer fram.

Þegar tvö eða fleiri skólahjeruð ganga saman í eitt, eru skólanefndar- 
menn hins nýja skólahjeraðs skipaðir og kosnir sem áður segir að öðru en 
þvi, að hreppsnefndir þær, er hlut eiga að máli, kjósa einn mann saman, en 
hver hreppur sinn mann og varamann; sjeu hrepparnir fleiri en tveir, ræður 
hlutkesti hverjir tveir hinna kjörnu taka sæti i nefndinni. Hlutkestinu stjórnar 
formaður skólanefndar.

25. gr.
Skólanefndarmenn fara með umboð sitt í 3 ár, og má fela þeim það 

á ný að þeim tíma liðnum, en ekki eru þeir skyldir að taka við þvi íyrri en 
jafnlangur timi er liðinn og þeir sátu i nefndinni, nema kennarinn, þar sem 
ekki er um annan að velja. Deyi nefndarmaður eða fari úr nefndinni annara 
orsaka vegna áður en timi hans er útrunninn, skal sá, er kemur í hans stað, 
aðeins vera i nefndinni þann tima af þrem árum, sem enn er eftir.

26. gr.
Enginn nefndarmanna hefir atkvæðisrjett um þau mál, er snerta hann 

sjálfan persónulega, og er rjett að hann viki af fundi meðan rætt er eða á- 
lyktun gerð um málefni, er varðar hann sjálfan.
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27. gr.
Formaður kallar nefndina saman til funda svo oft, sem þörf krefur. 

Nefndin getur enga ályktun gert, nema meiri hluti hennar sje viðstaddur. At- 
kvæðafjöldi ræður úrslitum. Ef jafnmörg eru atkvæði, skal atkvæði formanns 
ráða. Ályktanir nefndarinnar skulu ritaðar í gerðabók.

28. gr.
Skólanefnd hefir umsjón og eftirlit með öllum barnafræðslumálum 

skólahjeraðs sins. Hún auglýsir kennarastöðu, ef laus er, og ræður með sjer, 
hverjum umsækjanda hún vill mæla með fil stöðunnar. Hún hefir eftirlit með 
því, að kennari geri skyldu sína, sjer um árleg próf, sem fyrirskipuð eru í 
lögum þessum, hefir eftirlit með skólasókn skólaskyldra barna og annast um 
að þau geti fengið nauðsynlegar bækur og áhöld eftir þvi, sem yfirstjórn 
fræðslumála ákveður. Hún hefir umsjón með og umráð yfir skólahúsum, og 
annast um, að herbergi þau, sem höfð eru til kenslu, sjeu svo, að heilsu 
barnanna sje ekki hætta búin. Hún sjer um útvegun nauðsynlegra kenslu- 
áhalda. Hún afhendir bæjarstjórn eða hreppsnefnd í tæka tið áætlun um 
kostnað við barnafræðsluna ár hvert, og ráðstafar þvi fje, sem kaupstaðurinn 
eða hreppurinn veitir til barnafræðslu. Hún semur reglugerð um tilhögun 
barnafræðslunnar i skólahjeraði sínu, eða gerir breytingar á eldri reglugerðum 
eftir þvi. sem þörf krefur, og sendir yfirstjórn fræðslumála til samþyktar. Hún 
býr út skýrslur þær og skírteini, sem yfirstjórn fræðslumála heimtar, um hag 
barnafræðslunnar.

Verði ágreiningur milli skólanefndar og hreppsnefndar um fjárfram- 
lög lil barnafræðslu, skal hann lagður undir úrskurð yfirstjórnar fræðslumála.

29. gr.
Formaður skólanefndar hefir á hendi aðaiframkvæmd þess, er segir í 

28. gr., og sjer um, að öll stört, sem nefndin á að annast, sjeu samviskusam- 
lega unnin. Formaður sjer um bókun á fundargerðum skólanefndar, semur 
skýrslur þær, er af henni eru heimtaðar, og annast brjefaviðskifti hennar. 
Hann heldur reikninga yfir tekjur og gjöld barnafræðslunnar i skólahjeraðinu 
ár hvert, og skal reikningurinn endurskoðaður af hreppsnefnd utan kaupstaða 
og sendur yfirstjórn fræðslumála í afriti.

30. gr.
Yfirstjórn fræðslumála selur nánari ákvæði um skyldur og störf skóla

nefnda.
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VI.
Ýmisleg ákvœði.

31. gr.
Um lækniseftirlit með heilbrigði kennara og skólabarna og hollustu- 

háttum skólanna, fer eftir þvi, sem yfirstjórn heilbrigðismála ákveður í sam- 
ráði við yfirstjórn fræðslumála.

32. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað og eru frá sama tima úr gildi numin 

lög um fræðslu barna frá 22. nóvbr. 1907, lög um breyting á þeim lögum frá 
30. júli 1909 og önnur ákvæði, er kunna að koma í bága við lög þessi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta er komið frá nefnd þeirri, er árið 1920 var skipuð til 
þess að rannsaka og endurskoða fræðslumál landsins, sjerstaklega barnafræðslu 
og unglinga, út af þingsályktun um þessi atriði frá 1919. Frumvarpið hefir 
legið fyrir Alþingi 1921 og 1924, svo að segja óbreytt eins og nefndin gekk 
frá því. Af frumvarpinu, þótt að lögum yrði, getur ekki orðið neinn verulegur 
kostnaðarauki. En um fræðsluna er betur búið en eftir þeim lögum, sem uú 
eru í gildi. Annars eru breytingarnar á gildandi lögum í þessu efni ekki mikl- 
ar. Fræðslukröturnar eru nokkru fyllri og ákveðnari. Bælt við námsgreinum: 
dráttlist og bibliulestri. Próf barna er látið ná til barna frá 8—14 ára í stað 
þess nú 10—14 ára. Engin greining er gerð á skólahjeruðum og fræðsluhjer- 
uðum, öll nefnd skólahjeruð. Sljórn fræðslunnar hefir í hverju skólabjeraði 
nefnd 5 manna, sem samkvæmt þvi heitir skólanefnd.

Það þykir ekki þört á því, að gera frekari grein fyrir breytingum. Að 
eins skal það enn tekið fram, er hjer segir: Mentamálanefnd hafði gert ráð 
fyrir þvi að formaður skólanefndar fengi lítilfjörlega þóknun fyrir hið sjer- 
staka ómak sitt. Að vísu hefir bann talsvert ómak fram yfir aðra skólanefnd- 
armenn, sennilega þó einkum utan kaupstaða. Það hefir samt ekki þótt á- 
stæða til að leggja það til að þóknun yrði veitt. Ákvæðum 29. gr. hefir verið 
breytt frá þvi, sem áður hefir verið fram borið, á þann hátt að ekki er ætlast 
til að formaður skólanefndar hafi reikningshaldið i kaupstöðum. Það er gert 
ráð fyrir að bæjarstjórnirnar sjái um það.

Lög nr. 36 frá 1922 eru að nokkru bygð á tillögum mentamálanefnd- 
arinnar og á frv. þvi, er lagt var fyrir Alþingi 1922. Kvöð sú er lögð er á 
prestana í 3. gr. þeirra laga er nokkuð sett í sparnaðarskyni. En eftir það, að 
ákveðið var með lögum nr. 34 frá 1923, að prestum skuli greiða ferðakostnað 
eftir reikningi, verður sparnaðurinn við umrætt ákvæði laganna nr. 36 frá 
1922 engi. Hjer eru því tekin upp ákvæði frumvarps mentamálanefndar, með 
þeirri breytingu, að þóknunin skuli greidd úr sveitar- (bæjar) sjóði, sem ann- 
ar skólakostnaður.



Þingskjal 8 85

8. Frumvarp

til laga um skipströhd og vogrek.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

I. kafli
un skipströnd.

1. gr.
Hver, sem þess verður var, að hafskip sje i hættu statt við land eða 

strandað, eða að góss úr því reki á land, er skyldur að gera alt, sem í hans valdi 
stendur, til þess að bjarga mönnum og góssi, enda skal hann tafarlaust skýra 
hreppstjóra, eða lögreglustjóra, ef auðveldara er að ná til hans, frá atburðum með 
firðskeyti eða sfmtali, ef þess er kostur, en ella með skyndiboða. Hreppstjóri 
skal með sama hætti skýra lögreglustjóra frá skipreika. En lögreglustjóri skýrir 
síðan dómsmálaráðuneytinu frá því, hvernig komið er. með firðskeyti, ef þess er 
kostur, en ella með næstu póslferð. Dómsmálaráðuneytið skal svo jafnskjótt sem 
unt er tilkynna skipreikann fyrirsvarsmanni þess rikis, sem skip er frá.

2. gr.
Hreppstjóri eða lögreglustjóri, ef hann er fyrr á strandstað kominn, skal 

svo fljótt sem unt er fá úr þvi skorið, hvort skip skuli talið strandað. En þá er 
skip talið strandað eftir lögum þessum, ef það er rekið upp eða fast orðið við 
land, enda verði því ekki bjargað á sjó út og gert haffært áður en hætta sje á 
þvi, að það farist að roiklu leyti eða öllu. Fela skal skipstjóra og 2 valinkunn- 
um mönnum að meta þetta að viðlögðum drengskap. Afl atkvæða þeirra ræður, 
og er úrskurður þeirra fullnaðarúrskurður.

3. gr.
Hreppstjóri skal annast björgun og aðhlynningu manna, varðveislu skips 

og björgun góss og varðveislu, þar til lögreglustjóri skipar fyrir um þau efni (sbr. 
þó 4. og 5. gr. og fyrstu máisgrein 7. gr.) En gæta skal hreppstjóri þess, að 
ekkert það verði gert, er tálma kunni siðar rannsókn nokkurra þeirra atriða, er 
strandið varða.

4. gr.
Nú neitar skipstjóri eða annar viðstaddur fyrirsvarsmaður skips þvi skrif- 

lega, að góssi verði bjargað eða að ráðstafanir til björgunar verði gerðar, þar til 
lögreglustjóri kemur, og hlutast hreppstjóri þá ekki um björgun góss eða skips.

5. gr.
Dómsmálaráðuneytið lætur gera eyðublöð með spurningum á íslensku, 

dönsku, ensku, þýsku og frönsku um skip og skipstjóra, ferð þess. hvernig slysið
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vildi til, hvaða ráðstafana óskað sje af hálfu stjórnvalda um björgun og með- 
ferð skipsmanna, og fá lögreglustjórum og hreppstjórum eyðublöð þessi. Skal 
hreppstjóri leggja eyðublað fyrir skipstjóra eða þann, sem i stað hans kemur, 
jafnskjótt sem því verður við komið, enda skal skipstjóii skrá svar sitt skýrt og 
greinilega við hverri spurningu. Nú verður brestur á þessu, og skai þá líta svo á 
sem skipsljóri óski ekki aðstoðar íslenskra stjórnvalda.

Þegdr er því verður viðkomið, skal hjeraðsdómari láta skipstjóra stað- 
festa áður nefnda skýrslu sfna fyrir dómi, svo og halda sjóferðapróf yfir skip- 
brotsmönnum með þeim hætti, er f sjódómslögum segir og eftir því, sem við á. 
Sjóferðapróf þarf þó ekki að halda, ef fyrirsvarsmaður þess rikis, sem skip er 
frá, telur þess ekki þörf, nema manntjón hafi oröið eða slys á mönnum.

6. gr.
Lögreglustjóri skal svo fljótt sem kostur er á og og eftir þörfum skipa 

fyrir um björgun og meðferð skipbrotsmanna. Ef hann fer ekki sjálfur á vett- 
vang, þá felur hann hreppstjóra eða öðrum umboðsmanni sínum framkvæmdir.

7. gr.
Nú vill skipstjóii eða sá, er í hans stað kemur, eða umboðsmaður út- 

gerðar eða vátryggjanda, annast sjálfur björgun á skipi eða góssi frá öndverðu, 
og er honum það þá rjett, en ekki er björgunarsamningur þó bindandi, nema 
samþykki Iögreglusljóra eða viðkomandi ræðismanns komi til, enda sje sctt, að 
áliti lögreglustjóra, full trygging af háifu skips eða góss fyrir efndum samningsins.

Rjclt er eiganda eða vátryggjanda strandaðs skips eða góss að taka i sín- 
ar hendur björgun og meðferð á skipi og góssi hve nær sem er, enda setji þeir 
fullnægjandi tryggingu fyrir greiðslu alls áfallins kostnaðar og þess kostnaðar, er 
siðar kann löglega að falla, þar með kostnaður við heimsending strandmanna. 
Um björgunarsamninga fer samkvæmt 1. málsgr.

Hvarvetna þess er aðili tekur björgun skips eða góss i sinar hendur, eru 
islensk stjórnvöld við hana skilin.

8. gr.
Nú er ekki svo ástatt sem i 1. málsgr. 7. gr. segir, og má þá hreppstjóri 

eða lögreglusljóri ekki fresta björgun, þó að ósamið sje um bjarglaun. Kveður 
lögreglustjóri þá á um það, hversu þeim skuli greiða, er að björgun starfa. Bjarg- 
laun skal annaðhvort miða við þann tíma, sem hver hefir unnið, enda komi þá 
til greina atvik öll, eða við verðmæti þess, sem bjargað er, enda sje þau þá að 
jafnaði þriðjungur veiðs hins bjargaða að frádregnum sölukostnaði.

9. gr.
Lögreglustjóri eða sá, er í stað hans slýrir björgun, skal sjá um það, að 

alt sem gert verður til að bjarga mönnum, skipi eða góssi, verði unnið svo fljólt 
og vel sem kostur er. Skal fyrst og fremst, næst mannbjörg, bjarga skipsskjölum. 
Ef iíklegt þykir, að skipi verði af grunni komið og að það verði gert haffært,
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þá skal kosla kapps um, að svo megi verða. Af góssi skal björgun á því, sem 
verðmætast er, ganga fyrir svo sem unt er.

Rjett er aðilja eða umboðsmanni bans að vera við björgun.

10. gr.
Skylt er öllum verkfærum alþýðumönnum sjálfum sjer ráðandi að vinna 

að björgun og varðveislu bjargaðra muna, er lögreglustjóri eða nmboðsmaður 
hans kveður þá til þess. Með sama bætti er manni skylt að lána heimamenn 
sina, bát sinn, hesta eða áhöld til björgunar eða flutnings bjargaðra muna á 
geymslustað. Gnnfremur er mönnum skylt að lána hús sín til geymslu bjargaðra 
muna, ef þeir mega án þeirra vera og þau spillast ekki verulega fyrir slika notk- 
un. Ef bjargað góss verður ekki geymt á fulltryggan hátt, þá skal setja um það 
vörð. Endurgjald fyrir lán hesta, skipa og áhalda, svo og kaup varðmanna, á- 
kveður lögreglustjóri.

Ef strandmunir hverfa eða fara forgörðum af mannavöldum, skal hrepp- 
stjóri eða sá annar, er með umboð lögreglustjóra fer, skýra honum tafarlaust frá 
þvi, enda skal lögreglustjóri rannsaka málið jafnskjótl sem unt er.

11. gr.
Ef skipbrotsmenn geta ekki sjálfir útvegað sjer húsnæði, mat og aðrar 

nauðsynjar, þar á meðal aðbjúkrun á sjúkum mönnum, þá skal lögreglustjóri 
eða umboðsmaður hans hlutast til um það, að bætt verði úr nauðsyn þeirra við 
sanngjörnu endurgjaldi, sem lögreglustjóri ákveður. Með sama bælti skal sjá um 
greftrun dáinna skipverja, enda skal gera hana með fullri sparsemi, ef greiða 
skal af strandinu.

Skylt er að veita skipbrotsmönnum húsaskjól og aðhlynningu eftir megni 
og að þvi Ieyti sem ekki fer í bága við sóttvarnarráðstafanir.

Lögreglustjóri skal sjá um það, að skipbrotsmönnum verði veiltur nauð- 
synlegur fararbeini þegarerþeir mega frá strandi hverfa.

Nú tekur umboðsmaður þess rikis. er skip er frá, að sjer málefni þau, 
er i grein þessari segir, og eru þá islensk stjórnvöld frá þeim tima við þau skilin.

12. gr.
Hreppstjóri heldur dagbók um strand hvert. Par skal hann skrá nafn 

skips og heimilisfang og útgerð, hvar, hvernig og hvenær slys hafi að borið, 
hvenær (dag og klukkustund) hann hafi orðið þess var, hver eða hverir þar hafi 
fyrst að komið, hver hafi fært honum fregn um atburði, bvenær hann sjálfur 
hafi á veltvang komið og hvernig hafi þá verið þar umhorfs, hvar skip og góss 
var, og hvernig það hafi þá verið farið, hvort skipstjóri og skipverjar hafi þar 
þá verið, hvernig þeir hafi bjargast og hvernig ástatt sje um þá, hvort nokkur 
hafi farist eða slasast, hverir hafi komið þeim til hjálpar, hvort hann hafi Iátið 
meta, hvort skip skyldi talið strandað, hverir hafi gert það og hver niðurstaðan 
hafi orðið; hvaða ráðstafanir hann hafi gert til björgunar og aðhlynningar manna, 
og til björgunar og varðveislu góss bæði áður en og eftir að hann fekk fyrirskip- 
anir lögreglustjóra, hverju bjargað hafi verið, enda sje gerð svo nákvæm skrá
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um það sem unt er. Þá skal { dagbók skrá, ef skipstjóri afsalar sjer afskiftum 
breppstjóra af björgUD, hvort bann hafi gefið skýrslu samkvæmt 5. gr., svo og 
hvað annað, er strandið varðar og hreppstjóri skal annast. Eftirrit úr dagbók 
sendir hreppstjóri lögreglustjóra ásamt öðrum strandskjölum.

Lögreglustjóri löggildir stranddagbók hreppstjóra. Hana skal og gegn- 
umdraga og tölusetja. Ríkissjóður kostar hana.

Hverju sinni er bókun er lokið, ritar hreppsstjóri nafn sitt undir hana, 
ásamt skipstjóra eða þeim, er í stað hans kemur, og 2 öðrum valinkunnum 
mönnum, eflir að bókun hefir verið lesin upp fyrir þeim. Túlk skal hafa, ef hans 
er kostur og þörf.

Lögreglustjóri skráir i lögreglubók eða sjerstaka strandbók það, er hann 
gerir og strand eða strandmenn varðar, að undantekinni skýrslu um strandupp- 
boð.

13. gr.
Þeim, sem björgun slýrir eða annast gæslu á strandgóssi, er rjett að visa 

burt öllum þeim mönnum, sem engan þátt taka þar i og eru að öðru leyli óvið- 
riðnir strandið. Svo skal og vísa brott þeim bjargendum eða ílutningsmönnum 
strandgóss, er gera sig óhæfa til starfsins vegna óreglu, ótrúmensku eða óspekta. 
Taka má þá fasta, er ekki fara fúslega. Lögreglustjóri sker úr ágreiningi út af 
framkvæmdum við björgun eða varðveislu strandgóss, og skal hann siðar bóka 
úrskurði þá, er hann hefir kveðið upp munnlega.

14. gr.
Lögreglustjóri skal sjá um, að matmæli þau eða drykkjarföng, sem 

skemst hafa við strand og ef til vill eru skaðvæn heilsu manna, verði rannsökuð 
af hjeraðslækni, eða, ef ekki næst til hans, af tveimur mönnum, sem vit hafi á 
því. Skulu þeir segja til um það, hvort nota megi vörurnar og hvernig, án þess 
að tjón hljótist af, og skal þá selja þær með þvi skilorði, er þeir setja. Nú reyn- 
ast vörur svo spiltar, að hætta er talin af notkun þeirra, og skal þá ónýta þær, 
og hafi lögreglustjóri eða hreppstjóri umsjón með þvi.

15. gr.
Nú strandar skip, sem ekki hefir fengið heilbrigðisvottorð hjer á landi, 

eftir að það siðast fór frá útlendri höfn, eða siðast hafði mök við skip á hafi 
úti, og skal þá að svo miklu leyti sem frekast er unt, fara með skipið og skips- 
höfnina eitir fyrirmælum gildandi sóttvarnarlaga.

16. gr.
Nú er tollvörum eða bannvörum bjargað, og skal þá lögreglustjóri eða 

hreppstjóri sjá um, að farið verði með þær lögum samkvæmt.

17. gr.
Strandað skip eða það úr þvi, sem bjargast hefir, svo og bjargað strand- 

góss, skal selja á opinberu uppboði, nema aðiljar samþykki annarskonar sölu. Þá 
skal selja, er hallkvæmast má telja, enda skal gæta þess, að draga ekki sölu
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á munum, er ekki þola geymslu eða falla mundu annars í verði fyrir geymslu 
eða hún yrði svo dýr, að hún svaraði ekki kostnaði.

Lögreglustjóri skal, eða hreppstjóri í umboði hans, gera allar þær ráð- 
stafanir, sem þörf er á vegna uppboðs. Uppboð skal birta þeim, er i grend búa, 
og ef mikið er til sölu, þá einnig í nágrannasveitum. Lögreglusijóri kveður á um 
uppboðsskilmála. Þar skal meðal annars vera svo mælt, að skip eða skipsleifar, 
sem ekki eru flultar burt úr fjöru eða flæðarmáli innan 2 ára frá skipstrandi 
talið, verði eign ríkissjóðs eða fjörueiganda samkvæmt 29. gr. laga þessara. Gjald- 
frestur má ekki skemmri vera en 14 dagar, en innheimtumaður uppboðsandvirðis 
ræður því, hverjum gjaldfrestur verður veittur. Rjett er að uppboðshaldari annist 
innheimtu, en eigi mega innheimtulaun fara fram úr 6 af hundraði, og hálfu 
minni skulu þau vera, ef greitt er við hamarshögg.

Lögreglustjóri leitar álits aðilja eða umboðsmanns hans um uppboð, ef 
þess er kostur án verulegs kostnaðar eða tafar, enda metur lögreglustjóri það.

18. gr.
Jafnskjótt sem sölu strandgóss er lokið og kostnaður af strandi allur, 

þar á meðal kostnaður af farningu skipbrotsmanna til burtfararhafnar hjeðan af 
landi, er fenginn, semur lögreglustjóri reikning um strandið. Sendir hann dóms- 
málaráðuneytinu reikninginn tvíritaðan ásamt fylgiskjölnm, þar á meðal dagbók- 
areftirriti hreppstjóra, eftirriti úr lögreglubók eða strandbók og uppboðsbók, skip- 
skjölum, sjóferðaprófi o. s. frv'. — til endurskoðunar og úrskurðar í öllum atrið- 
um. Þegar dómsmálaráðuneytið hefír úrskurðað reikninginn, sendir það hann fyrir- 
svarsmanni viðkomandi rikis, ef það hefir bjer umboðsmann sinn, en ella lil 
annara rjettra aðilja.

Uppboðsandvirði strandgóss, sem afgangs kann að verða kostnaði öllum 
af strandinu, sendir lögreglustjóri dómsmálaráðuneylinu jafnskjólt sem honum 
hefír verið tilkynt, að reikningur væri úrskurðaður og gjaldfrestur liðinn. Dóms- 
málaráðuneytið sendir fjeð siðan fyrirsvarsmanni viðkomandi ríkis eða öðrum 
aðiljum.

19. gr.
Lögreglustjóri eða umboðsmaður hans eða hreppstjóri skulu fá 10 krónur 

I fæðispeninga dag hvern, er þeir þurfu að vera að heiman vegna strands, og að 
auki ferðakðstnað eftir reikningi. Þá daga, er hreppstjóri heldur uppboð á strand- 
góssi, fær hann þó að eins ferðakostnað og lögmælt sölulaun.

Fyrir sjóferðapróf skal gjalda hjeraðsdómara 12 krónur.

20. gr.
Skip og góss, annað en venjulegur farangur skipverja, er þar lil það er 

selt að tilhlutun lögreglustjóra, og siðan andvirði þess, að veði framar öllum 
öðrum höftum, er á þvi kynni að hvíla, til tryggingar öllum þeim kostnaði, er 
af strandi leiðir og áfallinn er fyrir ráðstafanir stjórnvalda eða einstakra manna, 
er þeir hafa gert af nauðsyn áður en stjórnvöld komu til, svo sem björgunar- 
launum, hýsingu, flutningi og heimsendingu skipverja, varðveislu góss, ferðakostn-
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aði og dagpeningum, gjöldum fyrir rjettargerðir, eftirril, sendiferðir, símskeyti 
o. s. frv.

Ef andvirði strandgóss hrekkur ekki fyrir öllum strandkostnaði, og fyrir- 
svarsmaður viðkomandi ríkis greiðir hann ekki þegar, þá má eftir ósk lögreglu- 
stjóra greiða úr ríkissjóði það, sem á vantar, gegn endurgjaldi frá rjettum aðiljum.

21. gr.
Nú strandar íslenskt skip hjer við land, og taka þá ákvæðin hjer að 

framan ekki til þess, nema fyrirmæli 1., 3., 6., 9. og 11. gr. um björgun á mönn- 
um og góssi og tilkynningar til hreppstjóra og lögreglustjóra og 14., 15. og 16. 
gr., svo og 20. gr., að þvi leyti sem ráðstafanir islenskra stjórnvalda vegna 
strandsins hafa haft kostnað I för með sjer.
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II. kafli.
Um vogrek.

22. gr.
Það er vogrek, er skip rekur á land eða skipshluta eða aðra muni, sem 

svo eru merktir eða svo er annars farið um, að ætla má eignarjetti undirorpna.

23. gr.
Ábúandi eða neyslumaður lands skal vogrekum bjarga og veita þeim 

vörð. Ef enginn er ábúandi eða neyslumaður, þá skal landeigandi bjarga vogrekum 
og geyma þeirra. Tilkynna skal hreppstjóra eða lögreglusljóra vogrek, enda skulu 
þeir hlutast til um björgun vogreks, ef þess gerist þörf, og varðveislu. Ef lög- 
reglustjóri hefir ekki sjálfur skoðað vogrek, þá ber hreppstjóra að láta honum 
jafnskjótt sem verða má glöggva lýsingu á því og áætlun um verðmæti þess.

24. gr.
Nú sannar maður ótvirætt heimild slna til vogreks, áður en það er aug- 

lýst, og má þá selja honum það i hendur. Annars kostar skal vogrek auglýsa 
með þeim hætti, er hjer skal sagt verða:

Ef ætla má eftir framkomnum upplýsingum, að vogrek nemi ekki yfir 
200 kr., þá auglýsir lögreglustjóri það með þeim hætti, er hann telur best fallinn 
til þess að komast fyrir það, hver eigandi sje. Ef telja má vogrek meira virði, 
þá auglýsir lögreglustjóri það einu sinni i Lögbirtingablaði, enda sendir dóms- 
málaráðuneytið eitt eintak af auglýsingunni hverjum fyrirsvarsmanni annara rikja 
hjer á landi. I auglýsingu skal lýsa vogreki eftir föngum og skora á tilkalls- 
menn að gefa sig fram innan 6 mánaða frá birtingu auglýsingar og sanna lög- 
reglustjóra heimildir sinar, þvi að annars kostar verði vogrek eða andvirði þess 
eign rikissjóðs eða fjörueiganda. Áður en liðnir eru 6 mánuðir má engum til- 
kallsmanni s'elja vogrek í hendur, nema hann setji fulla tryggingu fyrir þvi, að 
hann skili vogreki aftur eða andvirði þess, ef annar skyldi koma áður frestur 
sje liðinn með ríkari gögn fyrir tilkalli sfnu.
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25. gr.
Nii sannar maður heimildir sinar að vogreki áður lögmæltur frestur sje 

á enda, og skal þá selja honum það i hendur eða andvirði þess. Annars kostar 
verður vogrek eða andvirði þess eign ríkissjóðs, ef það eða andvirði þess nemur 
500 kr. eða meira, eftir að allur kostnaður er greiddur, en ella fjörueiganda.

Tilkallsmaður, er gefur sig fram áður en frestur er liðinn, getur borið 
kröfu sína undir dómstóla, ef lögreglustjóri vill ekki taka hana að öllu til greina. 
Ef fleiri en einn gera tilkall til vogreks, má engum þeirra selja i hendur fyr en 
úr þvi er skorið með fullcaðardómi, hver skuli fá vogrek eða andvirði þess.

Nú ber maður upp kröfu sina eftir að lögmæltur frestur er liðinn, og á 
hann þess máls aldrei uppreist, nema hann sanni fyrir dómi, að ólöglega hafi 
með málið faiið af hálfu stjórnvalda.

Mál samkvæmt 2. og 3. málsgr. skal höfða á hendur lögreglustjóra á 
varnarþingi hans, enda sje honum stefna birt áður en liðnir eru 6 mánuðir frá 
þvi, er hann synjaði kröfu stefnanda.

Nú þykir tvímælis orka um verðmæti vogreks, og skulu þá 2 dóm- 
kvaddir menn meta það.

26. gr.
Vogrek sjálft, meðan það er óselt, en andvirði þess, eftir að það hefir 

verið selt, er að veði til tryggingar öllum kostnaði af ráðstöfunum þeim, sem 
löglega eru gerðar til að bjarga þvi, varðveita það og auglýsa, og gengur veð það 
fyrir öllum höftum, er vera kynni á vogreki, enda skal jafnan greiða allan þann 
kostnað áður en vogrek eða andvirði þess sje nokkrum til eignar fengið.

Lögreglustjóri úrskurðar þann kostnað, sem hjer segir, en bera má úr- 
skurð hans undir dómsmálaráðuneytið áður en 3 mánuðir sje liðnir frá dag- 
setningu úrskurðar lögreglustjóra.

27. gr.
Nú er skip eða skipsflak, sem er vogrek, selt á opinberu uppboði, og 

skal þá setja í uppboðsskilmála slikt ákvæði sem í 17. gr. segir um brotlhöfn 
skips af fjöru og láta sama varða, ef af er brugðið.

III. kafli.
Almenn ákvæði.

28. gr.
Nú liggur skip eða skipsflak, þar á meðal vogrek, sem eigandi hefir Ieilt 

sig að, óhirt’ á fjöru 4 ár eða lengur, og skal lögreglustjóri þá auglýsa, eftirbeiðni 
þeirra, er eignast mundu skip eða skipsflak eftir 25. gr., ef það væri vogrek, í 
Lögbirtingablaði, að skip eða skipsflak verði fengið þeim í hendur til eignar 
samkvæmt þessari grein, nema skip eða skipsflak hafi verið tekið út áður en 9 
mánuðir sjeu liðnir frá birtingu auglýsingar. Ef það hefir ekki verið gert innan
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þessa líma, þá verður skip eða skipsflak eign ríkissjóðs eða fjörueiganda með 
þeim bætti, sem i 25. gr. segir.

29. gr.
Nú hefir skip eða skipsflak legið óselt á strandstað eitt ár, og getur lög- 

reglustjóri þá látið selja það ásamt þvi, er þvi fylgir, á opinberu uppboði, ef ó- 
ráðlegt þykir vegna hagsmuna almennings, að dómi dómsmálaráðherra, að láta 
það vera lengur óselt. í uppboðsskilmálum skal kveða svo á, að skip eða skips- 
leifar, sem ekki verði flutt burt úr fjöru innan tveggja ára frá því, er strandið 
varð, skuli verða eign rikissjóðs eða fjörueiganda samkvæmt 25. gr. Uppboð skal 
jafhan tilkynna þeim, er hafa sjerstaklega hagsmuna að gæta, ef heimilisfang 
þeirra er kunnugt, en annars kostar fyrirsvarsmanni þess ríkis, er skip var frá. 
Uppboðsandvirði að frádregnum kostnaði skal svo greiða samkvæmt 2. málsgr.
18. gr.

Nú hefur aðili björgun eða tekur að vinna úr skipi áður en ár er liðið 
frá strandinu, og skal dómsmálaráðherra þá veita honum hæfilegan frest til að 
halda þeim athöfnum áfram, uns 2 ár eru liðin frá þeim atburði, eða alt að 3 
árum, ef björgun er sjerstökum erfiðleikum bundin. Sömu fresti skal og veita 
uppboðskaupanda, sbr. 17. og 27. gr. og fyrri málsgr. þessarar greinar, ef eins 
er ástatt.

30. gr.
Atvinnumálaráðherra getur látið gera skip eða skipsflak óskaðvænt þegar 

eftir strand eða skipbrot, ef óhjákvæmileg nauðsyn þykir vegna hættu eða tálma, 
er af þvi stafi. Ef skip eða skipsflak verður annars til tálma eða hættu, þá skal 
vitamálasljórnin auðkenna staðinn, og jafnframt setja þeim, er skip eða skipsflak 
á, með auglýsingu í Lögbirtingablaði, hæfilegan frest til að hirða það. Að þeim 
fresli liðnum getur atvinnumálaráðherra látið gera skip eða skipsflak óskaðvænt. 
Ekki á sá, sem rjett á yfir skipi eða skipsflaki, kröfu til bóta, þó að eign hans 
sje spilt fyrir þær ráðstafanir, sem f þessari grein segir.

Til tryggingar kostnaði af ráðstöfunum samkvæmt þessari grein er skip 
eða skipsflak, svo og farmur, ef hætta stafar af honum eða verulegt óhagræði, 
og andvirði, ef sala hefir farið fram, að veði framar öllum öðrum höftum, er á 
þeim kynni að hvíla. Má selja það, er bjargast kann á opinberu uppboði til 
greiðslu kostnaðar, en það er afgangs kynni að verða, skal greiða rjeltum aðilj- 
um samkvæmt 18. gr. 2. málsgr.

3L gr.
Fyrirmæli laga þessara hagga ekki reglum þeim um skipsfiök á höfnum 

inni, sem settar eru eða seltar kunna að verða í löggiltum reglugerðum kaup- 
staða eða kauptúna.

32. gr.
Um refsingar fyrir brot á lögum þessum fer sem hjer segir:

1. Ef einstakir menn brjóta það, sem þeim er boðið i 1., 10., 11. og 13. gr.,
eða hafa í frammi einræði eða mótþróa við björgun eða tefja hana vilj-
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andi, þá varðar það 10—1000 kr. sektum, nema þyngri refsing liggi við 
samkvæmt öðrum lögum.

2. Ef lögreglustjóri, sjerstakur umboðsmaður hans eða breppstjóri eða önnur 
stjórnvöld brjóta lög þessi, þá fer um refsingar fyrir það eflir almennum 
hegningarlögum.

33. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í rikissjóð.
Mál vegna brota á lögum þessum fara að bætli aimennra lögreglumála, 

nema sakamálameðferð skuli bafa.

34. gr.
Lög þessi skal þýða á dönsku, ensku, þýsku og frönsku og sjerprenta, 

enda skal fá lögregiustjórum nægan forða af sjerprentunum og þýðingum til af- 
nota handa breppstjórum og öðrum, sem á þeim þurfa að balda

35. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. julí 1926.
Frá sama tima eru úr giidi numin þessi lagaboð:
Opið brjef 4. maí 1778, 1,—4. gr.
Opið brjef 2. apríl 1853.
Lög nr. 1, 14. jan. 1876.
Lög nr. 2, 2. febr. 1894, 6. gr.
Lög nr. 18, 2. nóv. 1914.
Lög nr. 56, 30. nóv. 1914 X. kap., að því leyti sem hann tekur til skip- 

stranda, og loks öll önnur lagafyrirmæli, sem koma i bága við lög þessi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Neðri deild Alþingis 1925 samþykti ályktun um að skora á ríkisstjórnina 
að endurskoða gildandi lagafyrirmæli um skipströnd og leggja fyrir Alþingi frum- 
varp til laga um þetta efni. Dómsmálaráðuneytið taldi nauðsyn að verða við á- 
áskorun þessari, með þvi að gildandi lög um skipströnd eru orðin úrelt, enda eru 
þau nú 50 ára gömul. Jafnframt þótti rjett að taka til atbugunar löggjöf vora 
um vogrek, enda er það skylt efni, og hún er gömul orðin og ekki sem 
glöggust. Það hefir verið leitað álits sýslumannsins i Skaftafellssýslu, þess manns, 
er mesta reynslu mun nú hafa um skipströnd allra sýslumanna landsins. Varð 
hann vel við og sendi dómsmálaráðuneytinu rækilegar tillögur, sem hefir verið 
einkar mikill styrkur að, enda hefir mjög verið eftir þeim farið.

Um 1. kafla.
Hjer er safnað þeim fyrirmælum, er skipströnd varða. Er vitanlega bygt 

á strandlögunum nr. 1, 14. jan. 1876, þar er fært þólti, en víða er þó af brugðið 
fyrirmælum þeirra fyrir þær sakir, sem þegar befir verið getið.
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Um 1. gr.
Hún er að efni til svipnö 1. og 2. gr. strl. Það er auðvitað sniðið úr, 

sem nú er ósamrimanlegt ástandinu 1876, og nýju við bælt, sem skipulagi nú- 
timans hæfir.

Um 2. gr.
Nú skortir ákvæði í lögum um það, hvenær skip eigi að telja strandað. 

Því er hjer stungið upp á fyrirmæli, sem geri þess kosti, að af verði tekinn allur 
vafi um þetta. Það virðist rjelt, að gengið sje úr skugga um þelta atriði svo fljólt 
sem auðið er, enda þótt vitanlega komi ekki til mála, að fresta framkvæmdum 
tii björgunar, allra síst björgun manna, þólt úrskurður um þetla atriði sje ófeng- 
inn. Það verður annars að fela það ráðsvinnu og hagvirki lögreglustjóra og 
hreppstjóra, eins og svo margt annað um skipströnd, hvenær skera skuli úr því, 
hvort skip skuli telja strandað eftir þessari grein.

Um 3.—6. gr.
Eins og áður, sbr. og 3. gr. strl., hlýtur hreppstjóri i öndverðu að hafa 

umsjón og forystu um björgun samkvæmt stöðu sinni. Það þykir nú ekki full 
nauðsyn á því, enda ekki alvenja nú, að lögreglustjóri fari altaf á strandstað. 
Hann getur þvi oft falið hreppstjóra eða þá öðrum manni, er hann telur sjer- 
staklega vel til fallinn, að hafa alla forystu á strandstað. 1 4. og 5. gr. segir um 
það, hvernig fara skuli að við fyrirsvarsmann skips. Það hefir tíðkast i fram- 
kvæmdinni, að leggja spurningar, slikar sem i 5. gr. segir, fyrir skipstjóra, og 
virðist einsælt, að honum beri að svara þeim rjett og skýit, ef hann óskar að- 
stoðar fslenskra stjórnvalda til björgunar skips og góss.

Það þykir ekki fært að sleppa sjóprófi, nema fyrirsvarsmaður viðkomandi 
rikis telji það óþartt, enda hafi hvorki verulegt slys nje manntjón að höndum 
borið.

Um 7. gr.
Það er auðsætt, að rikisvaldið hirðir eigi að þröngva aðstoð sinni upp á 

aðilja um björgun skips eða góss. Hitt þykir jafn sjálfsagt, að greiða skuli áfall- 
inn kostnað eða tryggja greiðslu, ef aðili tekur málið í sínar hendur, sbr. 5. gr. 
strl. Afskifti lögreglustjóra af björgunarsamningi eru í því skyni ákveðin, að 
tryggja það, að hvorugur aðilja misbeiti aðstoð sinni til að þröngva kosti hins 
eða vjela hann.

Um 8. gr.
Ákvæðin um bjarglaun eru svipuð og nú er eftir 7. gr. strl., eins og henni 

hefir verið beitt. Fyrirmæli 10. kap. siglingalaganna um þesskonar björgun, sem 
hjer greinir, þykja ekki hafa átt við, og er þvi ætlast til, að þau verði afnumin 
um skipströnd, sjá 35. gr. frv. þessa.

Um 9.—11. gr.
Eru að efni til nokkurn veginn samhljóða 6., 9., 10., 11. og 19. gr. strl.,



nema glöggvar er kveðið á um ýmislegt og nokkru slepl, er algerlega óþarft þykir 
að taka fram.
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Um 12. gr.
Með því að vel má vera, að lögreglustjóri telji ónauðsynlegt, að hann fari 

á vettvang, þá er auðsætt, að hreppstjóra ber að annast margt það, sem lögreglu- 
stjóii gerði áður. Það þykir því auðsætt, að hreppstjóri haldi dagbók um það, 
er fram fer og hann framkvæmir bæði áður en og eftir að lögreglustjóri hefir 
látið hann fá fyrirskipanir sínar. Ef lögreglustjóri felur öðrum en hreppstjóra 
strandmál', þá verður hann að gefa honum reglur um bókanir, enda verður sá 
maður alveg á ábyrgð lögreglustjóra. .

Um 13. gr.-
Sbr. 13. gr. strl.

Um 14.—16. gr.
Það þykir sjálfsagt, að farið verði með strönduð skip, svo sem unt er, 

eftir ákvæðum gildandi laga um varúðarreglur við aðkomuskip, sjá lög nr. 31, 
20. júni 1923 og gildandi reglugerðir. Ef skipverjar reynast haldnir næmri veiki, 
er varna skal útbreiðslu að lögum, þá fer eftir sóttvarnarlögum.

Um 17. gr.
Svarar til 17. og 18. gr. strl. Innheimtulaun eru hækkuð i samræmi við 

það, er nú mun tíðkast alment um innheimtulaun. Ákvæðið um flutning skips 
eða skipsleifa af fjöru er tekið úr 3. gr., 1. 18/1914, sem síðar eru i frv. þetta 
tekin að efni til að mestu leyti.

Um 18. gr.
Svarar til 20. gr. strl.

Um 19. gr.
Lagt er til, að fæðispeningar hækki nokkuð frá þvi, er segir í 21. gr. 

strl. og 6. gr. I. 2, 1894. Það þykir óþarft að taka það fram, að lögreglustjóri 
eigi ekki kaup fyrir nein embættisverk, er hann vinnur samkvæmt strandlögum, 
nema það sje sjerstaklega ákveðið.

Um 20. gr.
Það er glöggt, að strandfje og andvirði þess hlýtur að standa að veði 

fyrir öllum löglegum kostnaði, þeim er á það fellur samkvæmt strandlögunum, 
og sá veðrjettur verður að ganga fyrir hverjum öðrum hlutbundnum rjetti 
i þvi góssi.

Um 21. gr.
Ákvæði strl. eiga eftir eðli sinu ekki við islensk skip, þvi að þá næst 

jafnan þegar til útgerðarmanns, er svo teknr málið i sínar hendur. Um mann- 
björg og aðhlynning skipverja og heilnæmismálefni og kostnað þessara efna, 
hlýtur þó að fara eftir strandlögunum.
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Um 2. kafla.
Hjer segir um vogrek. Koma þau ákvæði í stað op. br. 4. maí 1778,

1.—4. gr., Kansbr. 26. ág. 1809, op. br. 2. apr. 1853 og 22.—24. gr. strl. Sigl- 
ingalögin geyma þar á móti reglur um laun fyrir björgun eftir 25. gr. strl.

Um 22. gr.
Vogrek er skilgreint i Grágás I. b 133, II. 534 og Jónsb., Landsleigubálki 

71. kap. (Rekabálki 12. kap.). Munur reka og vogreks er aðallega sá, að hlutur 
er vogrek, ef enn má ætla hann eignarrjetti undirorpinn, en reki, ef ælla má 
bann eigandalausan. Vogrek er ein tegund fundins fjár, en reki er hlutur, sem 
íjörumanni er áskilinn forrjettur til að leggja undir sig (res jacens).

Um 23. gr.
Hjer segir, hver bjarga skuli vogreki og hver skuli varðveita það. Var 

landeiganda það skylt eftir Grágás og Jónsbók, tilv. st. Það getur þó verið á- 
stæða til, að stjórnvald hlutist til um þessi atriði, og því er lögreglustjóra og 
hreppstjóra ætlað að sjá um björgun vogreks, ef þess þykir þörf.

Um 24. og 25. gr.
Það væri óþarft að kosta til auglýsingar á vogreki, þegar eigandi kemur 

áður til og sannar eða alkunnugt er, að hann er tvimælalaust eigandi vogreks.
Það er auðvitað álitamál, hvaða vogrek eigi að auglýsa i Lögbirtingablaði 

og hver öðruvísi eftir ráðstöfun lögreglustjóra. Vitanlega getur hann auglýst öll 
vogrek, en ef þau eru svo lítils virði, að þau brykki eigi fyrir þeim kostnaði, 
þá væri fjarstætt að auglýsa þau þar. Það er algert álitamál, hver vogrek fjöru- 
eigandi skuli fá og hver rikissjóður. Fyrirmælin eru hjer gerð mjög miklum mun 
auðveldari í framkvæmd og gleggri en þau eru nú eftir op. br. 4. maí 1778 1.—
4. gr., kancbr. 26. ág. 1809 og op. br. 2. apr. 1853. Það virðist ekki hallað rjetti 
eiganda vogreks með þessum ákvæðum, enda ekki loku fyrir það skotið, að 
hann fái borið málið fyrir dómstólana.

Um 26. gr.
Svarar til 20. gr. frv. þessa.

Um 3. kafla.
Hjer er safnað almennum fyrirmælum um skip og skipsflök á fjöru, um 

refsingar, útgáíu laganna og hver lög sje numin úr gildi.

Um 28. gr.
Er nýmæli. Það ber við að skip og skipsflök liggja við land eða á fjör- 

um manna þeim til óþurftar i reiðuleysi árum saman, enda þótt þau hafi seld 
verið, og eru þá ekki lög til þess nú að hreyfa við þessu, nema almennings 
hagsmunir krefji, sbr. 1. gr. 1. nr. 18, 1914. Úr þessu á að bæta með þessari



grein. Virðist naumast hælta á þvi, að með þessu fyrirmæli verði gengið á 
hlnt eiganda.
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Um 29.—31.
Hjer eru tekin að efni til ákvæði laga nr. 18, 1914. Þau eiga við, ef eigi 

þykir ráðlegt vegna almennings hagsmuna að láta skip eða skipflak vera óselt og 
kyrt á fjöru, og eru þvi að þessu Jeyti þrengri en ákvæði 28. gr. En annars eru 
sömu ástæður nú sem 1914, er 1. nr. 18, 1914 voru sett, og virðist því ekki þurfa 
að færa að nýju rök fyrir lagasetningu þessari. Fyrirmæli um kyrrsetningu, þau 
sem á 6. gr. laga nr. 18, 1914 eru, þykir ekki nauðsyn að taka, því að kyrrsetn- 
ingar verður eigi þörf fremur hjer en ella, þegar strandfje eða vogrek er selt, þvi 
að lögreglustjóii og uppboðshaldari eða umboðsmenn þeirra, hafa verðmætin í 
vörslum sínum, að minsta kosti venjulega, en ef henuar reynist þörf, þá mundu 
duga reglur þær í lögum, sem fyiir eru.

Um 32. gr.
Það virðist ekki þurfa að taka það fram, að þeir sem hafa forystu um 

björgun af hálfu rikisvaldsins, megi ekki sjálfír vera aðiljar björgunarsamnings. 
Það leiðir af almennum reglum, að slíkt er algerlega útilokað, með þvi að þeir 
eiga fyrst og fremst að gæta hagsmuna skipbrotsmanna og þeirra, sem strandfje 
eiga. Það mundi líka varða refsingu eftir aimennum hegningarlögum, ef opinber 
sýslumaður eða embæltismaður komi þannig fram gagnstælt embættisskyldu sinni 
og velsæmi.

Um 33.-35. gr.
Virðist ekki þurfa að skýra.

O. l’rumvarp

til laga um veitingasölu, gistihúshald o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
Lög þessi taka til gistihússhalds og veitinga matar og drykkjar fyrir 

endurgjald, hvort sem þær fara fram i veitingastofum eða öðrum stöðum, 
sem almenningur á aðgang að, undir þaki, í tjaldi eða undir beru lofti. Lög- 
in taka þó ekki til áfengisveitinga, sbr. þó 6., 11., 12. og 15. gr.

2. gr.
Enginn má gera sjer gistihússhald eða veitingar að atvinnu, nema 

hann hafi fengið til þess leyfi lögreglustjóra. Utan kaupstaða geta hreppstjórar 
þó veilt leyfi til tækifærisveitinga. Leyfislaust má þó reka:

AlþL 1926. A. (38. löggjafarþing). 13



1. Veitingar á kaffi, tei, súkkulaði, mjólk og kókói i kökubúðum (Konditori)
ásamt kökum þar gerðum. '

2. Tækifærisveitingar tii fjelags, er fjelagar einir eiga aðgang að, konur þeirra 
og börn.
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3. gr.
Leyfi má veita körlum sem konum, giftum sem ógiítum, enda hafi 

rjetturinu ekki verið af aðilja tekinn, ef hann:
1. Er heimilisfastur á lslandi og hefir verið það siðasta árið.
2. Er fjárráður.
3. Hefir forræði á búi sínu. Lögreglustjóri getur þó veitt undanþágu frá 

þessu ákvæði, ef sjerstaklega stendur á.
4. Hefir ekki verið dæmdur sekur um verk, sem svivirðilegt er að almenn- 

ingsáliti.
5. Hefir meðmæli bæjarstjórnar og hreppsnefndar, þar sem hann ætlar að 

reka atvinnuna.
6. Fullnægir að öðru leyti þeim skilyrðum, sem sett eru eða sett kunna að 

verða um gistihússhald og veitingasölu.
Atvinnumálaráðherra getur sett ákvæði um bókhald veitingamanna og 

gestgjafa.
Fyrirmæli 1. og 5. tölul. og næstu málsgreinar hjer á undan taka ekki 

til tækifærisveitinga.

4- gr-
Leyfi má ekki veita skipstjórum, hafnsögumönnum, embættismönnum 

nje sýslunar, nje heldur maka þeirra, ef hjón búa saman, nema ráðherra hafi 
úrskurðað, að atvinnan samrimist stöðu þeirra.

5. gr.
Nú vill fjelag eða stofnun reka hjer gistihús eða veitingasölu, og skulu 

þau eiga hjer heimilisfang og varnarþing. Ef nokkrir fjelagar eða allir bera 
fulla ábyrgð á skuldum fjelags, þá skulu þeir og allir fullnægja skilyrðum 3. gr.
1.—6. tölul. og meðal þeirra, er firmað rita, skal að minsta kosti einn full- 
nægja þeim skilyrðum, er sett kunna að verða um bókhald. En ef stofnun er 
eða fjelag, þar sem enginn fjelaga ber ábyrgð á skuldum fjelags, þá skal að minsta 
kosti einn stjórnandi, þeirra er firmað rita, fullnægja öllum skilyrðum 3, gr. 
og hinir stjórnendur fullnægja skilyrðum 1.—6. tölul. hennar. Ef hlutafjelag 
er, þá skal hlutafje enn fremur vera að meira en helmingi eign manna bú- 
settra bjer á landi, enda sje samþyktir fjelagsins samrimanlegar islenskum 
lögum.

6- gr.
Leyfishafi fyrirgerir leyfi sínu, ef hann missir einhver þeirra skilyrða, 

sem i 3. gr. 1,-4. og 6. tölul. segir. Ef maður missir forræði á búi sínu, get- 
ur lögreglustjóri þó veitt honum leyfi til að halda atvinnunni áfram.
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Nú tnissir aðili einhverra þeirra skilyrða, sem í 5. gr. segir, og skal 
lögreglustjóri þá setja honum hæfilegan frest til að koma málinu í löglegt 
horf. Ef ekki er um bætt áður en frestur er liðinn, þá hefir aðili fyrirgerf 
heimild sinni.

Nú hefir maður þrisvar verið dæmdur sekur um brot, eða undirgeng- 
ist sektargreiðslu fyrir brot á fyrirmælum laga eða reglugerða, um góða reglu 
eða velsæmi á gistihúsi sinu eða veitingastað, eða á lögum eða reglugerðum 
um áfengi, og hefir hann þá fyrirgert leyfi sinu.

7. gr.
Veitingaleyfi og gistihúss er bundið við nafn. Ekkja getur þó haldið 

áfram atvinnu manns síns látins. Lögreglustjóri getur og leyft erfingjum að 
halda áfram atvínnu arfleifanda án nýs leyfis alt að ári eftir látið.

8. gr.
Halda skal lögreglustjóri skrá yfir leyfi, önnur en leyfi til tækifæris- 

veitinga, og skal þar vera nafn leyfishafa, hvar atvinnan sje rekin, hvenær 
leyfi var afhent, hvenær það gekk úr gildi, og það annað, er ráðherra kann 
að ákveða. Lögreglustjóri sendir ráðherra um áramót h.ver eftirrit af þvi, er 
skráð var siðastliðið ár.

9. gr.
Leyfi heimilar einungis atvinnurekstur í ákveðnum hreppi eða kaup- 

stað. Leyfi til veitinga alment felur ekki í sjer rjett til gistihússhalds eða tæki- 
færisveitinga. Leyfi til gistihússhalds felur og i sjer veitingaleyfi.

10. gr.
Nú synjar lögreglustjóri um leyfi eða ágreiningur verður um það, 

hvort atvinnuheimildin sje niður fallin, og getur aðili þá borið það mál undir 
dómstólana, enda sje það gert, að undangenginni stefnu til lögreglustjóra, fyrir 
gestarjetli innan 6 mánaða frá dagsetningu úrskurðar hans, en skylt skal að 
hlýða þeim úrskurði uns dómur er genginn um málið.

11. gr.
Bannað er að neyta áfengis i veitingastofum, veitingatjöldum, eða öðr- 

um stöðum þar sem veitingar fara fram, nema heimilt sje að selja þar vín.
Ekkert fjelag manna má hafa um hönd í fjelagsskap áfengisveitingar 

nje heldur má áfengisnautn fara fram i fjelagsherbergjum, hvort sem er i 
húsi tjelagsins eða annara, nema leyfi lögreglustjóra komi til.

12. gr.
Það er áfengur drykkur samkvæmt lögum þessum, sem í er meira en 

21/ 4#/o af vínanda að rúmmáli.
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13. gr.
Gjalda skal í ríkissjóð fyrir leyfi: 

til gistihússhalds kr. 200,00.
til veitinga alment kr. 150,00.

Fyrir leyfi til tækifærisveitinga skal greiða í sveitarsjóð eða bæjar frá 
kr. 5,00—50,00 eftir ákvörðun þess er leyfið veitir.

Ráðherra, eða ef tækifærisveitingar eru, þá lögreglustjóri, getur fært 
gjald niður eða jafnvel gefið það eftir með öllu, ef sjerstaklega stendur á, svo 
sem ef almenningsnauðsyn þykir vera á gististað eða veitinga, ef ágóða af 
veitingum skal verja til liknarstarfsemi eða þjóðþrifa, ef fátækir menn eiga 
hlut að máli o. s. frv.

14. gr.
Skylt er gestgjöfum og veitingamönnum að veita Iögreglusjóra og ráð- 

herra upplýsingar um þau atriði, er varða skilyrði til að halda atvinnuheim- 
ild eða fullnægju settra skilyrða, svo og að veita aðgang að bókum atvinn- 
unnar í því skyni. En skylt er að leyna alla óviðkomandi menn þvi, er rann- 
sóknarmaður kemst að um hagi aðilja við rannsókn sína eða fyrir upplýs- 
ingar þeirra.

15. gr.
Það varðar 50—1000 kr. sektum, enda liggi ekki þyngri refsing við 

að lögum, ef maður rekur gistihús eða hefir um hönd veitingar, er leyfis þarf 
til, án þess að hafa fengið það eða eftir að hann hefir mist það, eða byrjar 
áðurnefndar athafnir án þess að fullnægja settum skilyrðum, eða hann full- 
nægir ekki settum skilyrðum til að mega halda atvinnu áfram, sem þó er 
ekki niður lögð, enda valdi þvi ekki almennar tglmanir.

Það varðar neytendur, þjónustumenn og fjelagsstjórn 200—2000 kr. 
sektum ef þeir brjóta fyrirmæli 11. gr. Auk þess skal vera upptækt áfengi það, 
er finnast kann í vörslum hinna brotlegu. Enn fremur getur lögreglustjóri 
bannað fjelagi samkomur, enda sje þá þegar höfðað mál gegn fjelaginu sam- 
kvæmt fyrirmælum stjórnarskrárinnar.

16. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í rikissjóð. Fjelagsstjórn, veit- 

ingamaður og gestgjafi ábyrgjast sektagreiðslu og málskostnaðar fyrir þjón- 
ustumenn sina, sbr. 15. gr. 2. mgr., enda skal gera aðför í eignum hinna brot- 
legu, og ábyrgðarmanna ef þörf gerist, til tryggingar sektum.

Mál út af brotum á lögum þessum fara sem almenn lögreglumál.

17. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1926.
Þeir sem hötðu á hendi veitingasölu eða gistihússhald 1. jan. 1926 mega 

halda atvinnunni áfram, en ráðherra úrskurðar hversu fer um þá, sem byrja 
þá atvinnu á fyrra helmingi ársins 1926.
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Frá sama líma eru úr lögum numin 10. gr. lilsk. 17. nóv. 1786 að því 
leyti sem þar segir um gistihúshald og lög nr. 12, 22. okt. 1912, svo og önnur 
lög, er fara i bága við lög þessi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
<

Enn vantar í lög almenn fyrirmæli um gistihúshald og veitingar. Ein- 
stök ákvæði eru að vísu til um þau efni, bæði t 10. gr. tilsk. 17. nóv. 1786 og 
i lögum um aðflutningsbann á áfengi. En þau virðast alls ekki vera fullnægjandi. 
Þess vegna hefir þótt rjett að undirbúa frumvarp um veitingasölu og gistihúss- 
hald og leggja það fyrir Alþiugi, og er frumvarpið að mörgu með líku sniði gert 
sem lög um verslunaratvinnu nr. 52, 8. júní 1925.

Um 1.—5. gr.
Það virðist vera ástæða til að binda gistihússhald og veitiúgasölu við 

leyfi, eins og gert er um verslun í 1. nr. 52, 1925, því að miklu máli skiftir, að 
tii þeirrar atvinnu veljist heiðvirðir menn og vandaðir. Undantekningarnar í 2. 
gr. svara til undantekninganna i 1. nr. 52, 1925 1. gr. 4. og 5. tölul. Það leiðir 
af 1. gr., að það eru ekki veitingar, er leyfi þarf til, þótt menn hýsi og selji 
þeim gestum beina, er að garði ber, án þess að sagt verði, að aðili geri sjer slíkt 
að atvinnu.

Tækifærisveitingar eru þær veitingar nefndar, sem ekki fara fram að 
staðaldri, heldur einungis við einstök tækifæri, t. d. i rjettum, þar sem almennur 
mannfagnaður er o. s. frv.

Skilyrði til veitingaleyfis eru sniðin eftir 1. nr. 52, 1925 2.-5. gr. Af- 
brigði eru einungis um gjalþrot, ef maður er undir ákæru og um bókhald. Það 
virðist mega fela ráðherra að skipa fyrir um það atriði, ef reynslan sýndi þess þörf.

Um 6. gr.
Hún svarar til 7. gr. 1. nr. 52, 1925. Nýmæli eru þó i 3. málsgrein.

Um 7. gr.
Svarar til 6. gr. I. nr. 52. 1925. Þó eru erfingjum settar þrengri skorður 

um áframhald veitinga samkvæmt atvinnuheimild arfleifanda. Veitingamenn 
munu sjaldan hafa undir höndum miklar vörubirgðir, sem langan tima þurfi til 
að koma i peninga, og þvi virðist ekki ástæða bjer til að hafa þann lima lang- 
an, er eifingjar megi halda atvinnu arfleifanda áfram.

Um 8.—10. gr.
Það virðist einsætt, að veitingaleyfi heimili einungis þann atvinnurekstur 

i ákveðinni þinghá eða kaupstað, eins og verslunarleyfi. Hinsvegar má veita sama 
manni leyfi til veitinga i annari þinghá eða öðrum kaupstað, eins og um kaup- 
menn gildir.



102 Þingskjal 9—10

Auðvitað getur aðili, sem lögreglustjóri synjar leyfis, leitað álits ráðherra, 
en með því að hann er ekki bundinn við það, þá virðist þaiflaust að setja fyr- 
irmæli um það, eins og þó hefir verið gert í mörgum lögum, þar á meðal 1. nr. 
52, 1925.

Um 11. og 12. gr.
Pað hefir þótt rjett að taka hjer með ákvæði laga nr. 12, 22. okt. 1912, 

og eru þessar greinar að efni samhljóða 1. og 2. gr. 1. nr. 12, 19*12.

Um 13. gr.
Það þykir vera full ástæða til að færa niður leyfisgjald, ef sjerstaklega 

stendur á, og eru dæmi þess nefnd í þessari grein frv.

Um 14. gr.
Sama efnis sem 15. gr. I. nr. 52, 1925.

Um 15. og 16. gr.
1. málsgr. 15. gr. svarar til 1. nr. 52, 1925, 14. gr. 1. og 2. tölul., og 3. 

málsgr. til 3. og 4. gr. I. nr. 12, 1912, enda mundi hún koma I þeirra stað, ef 
11. gr. frv. þessa verður að lögum.

Um 17. gr.
Virðiit ekki þurfa að skýra.

BO. Frumvarp

til laga um bryggjugerð í Borgarnesi o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1- gr.
Landsstjórninni er heimilt að láta gera bryggju við Stóru-Brákarey i 

Borgarnesi, að undangenginni rannsókn um hvar á eynni það sje hentugast, 
enda sje svo mikið dýpi við bryggjuna, að hæfilega stórt skip til flutninga 
milli Reykjavíkur og Borgarness geti legið við hana í hálfíollnum sjó og skal 
telja kostnað af nauðsynlegum dýpkunum við hana og út frá henni með 
brygg j ugerðarkostnaði.

2. gr.
Ennfremur er landsstjórninni heimilt að láta gera garð eða brú yfir 

sundið milli eyjar og lands, svo og veg eftir eynni að bryggjunni og vegar-



spotla á landi eftir þvi sem nauðsynlegt er, til þess að koma vörum að biyggj- 
unni og frá.
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3. gr.
Rikissjóður greiðir allan kostnað aí framkvæmdum þeim, er ræðir um 

í 2. gr. og leggur fram helming kostnaðar við mannvirkin, sem nefnd eru i
1. g1'-, gegQ helmings framlagi annarsstaðar frá, og má ekki byrja á verkinu 
fyr en það framlag er trygt.

4. gr.
Þegar mannvirki þau, sem ræðir um i lögum þessum eru fullgerð, 

eru allir, sem ferma og afferma skip i Borgarnesi skyldir til þess að nota 
bryggjuna, ef unt er, nema hafnarnefnd leyfi annað.

5. gr.
Frá þeim tíma, er bryggjan er tekin til notkunar. skulu allar tekjur 

hennar renna í sjóð, er nefnist Hafnarsjóður Borgarness. Tekjum hans og 
eignum má einungis verja i þarfir bryggjunnar eða^ til annara hafnarbóta. 
Það sem eftir kann að verða á þeim tíma af núverandi hafnarsjóði rennur í 
þenna sjóð.

6. gr.
Hreppsnefnd Borgarneshrepps kýs 3 menn, er búsettir sjeu í Borgar- 

nesi i hafnarnefnd, til þess að hafa á hendi umsjón og eftirlit með bryggjunni, 
reikningshald hennar, viðhald, stækkun hafnarvirkja og annað, sem henni 
kemur við. Menn þessir bera allir ábyrgð á eignum og tekjum bryggjunnar 
og eru kosnir til þriggja ára i senn. Atvinnumálaráðherra ákveður hvenær 
þeir skuli fyrst kosnir.

7. gr.
Að fengnum tillögum hreppsnefndar og hafnarnefndar er ráðherra 

heimilt aðgefa út reglugerð um notkun bryggjunnar og'gjaldskrá um notkunina. 
í reglugerðinni má leggja sektir við vanrækslu og brotum gegn henni, setja 
nánari reglur um skyldur hafnarnefndar og hreppsnefndar og ákveða meðferð 
mála útaf brotum.

8- gr.
Þegar mannvirki þau, sem í 2. gr. getur, eru fullgerð, teljast þau meðal 

gatna eða vega Borgarnesskauptúns, og um kostnað af viðhaldi þeírra fer eftir 
48. gr. vegalaga 4. júní 1924.

9- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Atbugasemd við lagafrumvarp þetta.

Eins og kunnugt er gerði vegamálastjóri á þinginu 1925 tillögur um 
vegalagningar í nánustu framtíð. Lagði hann tillögur þessar fyrir fjárveitinga- 
nefnd og skifti vegunum í ílokka. 1 1. ílokki voru vegir, sem tilætlun hans 
var að lagðir yrðu fyrir 1933, en öörum vegum var skift í tvo flokka, eftir 
nauðsyn þeirra. í 2. flokki var eftir tillögum þessum vegurinn frá Sveina- 
tungu að Hrútafjarðará.

Stjórninni er það Ijóst, að hin mesta nauðsyn er á því, að flýta sem 
mest akvegi milli Norður- og Suðurlands, og hefir því hugsað sjer, að gerð 
verði sú breyting á tillögum vegamálastjóra, að vegurinn milli Sveinatungu og 
Hrútaljarðarár verði færður i 1. flokk, án þess að dregið verði úr öðrum til- 
lögum hans. Við þetta kemur vegurinn í heild miklu fyr að notum, því að 
óakfærir kaflar milli akfærra kafla draga mjög verulega úr gildi hinna siðar- 
nefndu. Ef farið verður eftir tillögum vegamálastjóra með þeirri breytingu, 
sem hjer er nefnd, á að verða fært bifreiðum milli Borgarness og Bólstaðar- 
hliðar í Húnavatnssýslu árið 1933.

Liður í þessari fyrirætlun stjórnarinnar eru fjárveitingar þær, sem hún 
stingur upp á i fjárlagafrv. fyrir 1927, til vegar upp Norðurárdal og (að minsta 
kosti að nokkru leyti) til gistihúss í Fornahvammi. Og annar liður í þessari 
fyrirætlun er frv. það, sem hjer ræðir um, og skal það nú skýrt nokkru nánar.

Það er kunnugra en frá þurfi að segja, að langflestir, sem fara milli 
Reykjavikur annarsvegar eða staða í nánd við hana og hinsvegar Borgarfjarðar-, 
Mýra-, Dala-, Stranda-, Húnavatns-, Skagafjarðar- og Eyjafjarðarsýslna, fara 
um Borgarnes, ef þeir fara ekki sjóveg alla leið, því að krókurinn fyrir Hval- 
fjörð er bæði erfiður og langur. Það er þvi auðsætt, að í Borgarnesi er mikil 
umferð. En jafnframt er það alkunnugt, að höfnin í Borgarnesi er mjög erfið 
og ótrygg, svo að skipum legast þar oft af þeim ástæðum. Það er þvi hin 
mesta nauðsyn, samgangnanna vegna, að gera tilraun til þess að bæta úr þessu, 
þvi að það stoðar ferðamenn litið, þótt þeir komist fljótt áfram á landi, ef 
sjóferðin frá Borgarnesi, eða til, tefur þá, ef til vill dögum saman, eins og oít 
á sjer stað,

Það er því lilætlun frv. þessa, að reyna að bæta úr þessu, án þess þó 
að leggja stórfje i sölurnar, en eins og nú stendur verður ekki sagt með vissu 
hvenær hægt verður að hefjast handa um þetta, þótt auðsætt sje, að það má 
ekki dragast lengi.

Á árunum 1917—1921 gerðu verkfræðingarnir Th. Krabbe og N. P. 
Kirk hafnarrannsóknir viða hjer við land og hefir að opinberri tilhlutun verið 
gefið út rit um rannsóknir þessar. Meðal þeirra staða, sem rannsókn þessi 
náði til, var Borgarnes.

Niðurstaða Kirks um haínarbætur í Borgarnesi varð sú, að rjettast 
væri að brúa Brákarsund eða hlaða garð í það og setja siðan bryggju, sem 
skip geta legið viÖ, á suðvestanverðri Stóru-Brákarey, dýpka innsiglinguna og 
leggja veg að. bryggjunni og á þessu er frv. bygt. Kostnaður af þessu er áætl-
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aður rúmlega 100000 kr., ef garður er hlaðinn í sundið, en ef brú er sett mun 
koslnaðurinn verða 50—60 þús. kr. meiri. Það er órannsakað enn, bvort 
byrgja má Brákarsund með garði og eins bvort dýpkun sje miklum erfiðleik- 
um bundin, en að sjálfsögðu er gengið út frá, að slikt verfli vandlega rann- 
sakað áður en i verkið er ráðist. Einnig er geugið út frá, að sjerhverri stjórn 
sje trúandi til að byrja ekki á framkvæmdum verksins nema með sjerstöku 
samþykki þingsins, ef verulegu skyldi skakka um kostnaðinn frá þvi, sem bjer 
hefir verið gengið út frá.

Af þvi, sem áður er sagt um samgöngur til og frá Borgarnesi, sjest, 
að þessi staður er einhver belsta ferðamannaböfn landsins og einstök i sinni 
röð, að þvi leyti, að þar lýkur eða hefst landferð eða sjóferð fjölda manna, 
sem ætla að balda lengra. Vitaskuld eru vöruflutningar töluverðir til þessa 
staðar og frá og töluvert af fólki, sem aðeins fer milli Borgarness og Reykja- 
vikur eða grendanna, en aðstaðan virðist þó svo ólik þar i samanburði við 
það, sem er viðast annarsstaðar, að rjettast þykir, að rikissjóður taki talsvert 
riflegri þátt í bafnarbótum þar en annarsstaðar. Með hliðsjón af þessu er gert 
ráð fyrir í frv., að ríkissjóður greiði helming hinna eiginlegu hafnarbóta og 
láti á sinn kostnað eingöngu gera veg að bryggjunni, enda er sú vegargerð 
alveg óvenjulega dýr og því alls engar líkur til, að hún kæmist i framkvæmd 
nema með mjög verulegum styrk úr rikissjóði. Aftur á móti þykir rjettmætt, 
að breppurinn baldi veginum við á sinn kostnað, en um bryggjuna er gengið 
út frá, að henni verði baldið við af bryggjugjöldunum.

Borgarnes á bafnarsjóð, sem nemur rúmlega 27000 kr., og er hann i 
handbæru fje. Er einsætt, að hann verði notaður til þeirra framkvæmda, sem 
hjer ræðir um. Skipulagsskrá sjóðsins er t Stj.tíð. 1918 B. bls. 193 — 194.

Frekari skýringar við frv. sýnast óþarfar.

11. Frumvarp

til laga um" raforkuvirki.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1- gr-
Hver sveitar- eða bæjarstjórn hefir einkarjett til þess að stofnsetja raf- 

orkuver til almenningsþarfa, önnur en valnorkuver, og starfrækja þau inn- 
ansveitar. TiLstarfræksIu utansveitar þarf samþykki ráðherra.

Um raforkuveitu frá sliku veri fer eftir ákvæðum vatnalaganna um 
raforkuveitur frá vatnorkuverum, nema þar sem á annan veg er ákveðið með 
lögum þessum.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 14



106 Þingskjal 11

2. gr.
Einkarjettur sveitar- eða bæjarstjórna samkvæmt 1. gr. nær eigi til 

raforkuvirkja, sem einstakur maður eða einstakir menn koma sjer upp og 
nota innan takmarka húseigna sinna og jarðeigna eingöngu til eigin þaría, þó 
þarf leyfi hjeraðsstjórnar i þeim hjeruðum, þar sem hjeraðsstjórn hefir áður 
komið á stofn raforkuvirki.

3. gr.’
Einkarjett þann, sem um ræðir í 1. og 2. gr. getur sveitar- eða bæjar- 

stjórn með samþykki ráðherra veitt einstökum mönnum eða fjeiögum. Leyfið 
skal veitt um tiltekið árabil með þeim skilyrðum og kvöðum, sem ástæða 
þykir til. 1 hvert skifti, sem leyfistími er á enda, á sveitar- eða bæjarstjórn 
rjett á að fá sjer afhent raforkuvirkið fyrir það verð, er matsnefnd ákveðurf 
ef samkomulag næst ekki.

Um mat og matsnefnd gildir ákvæði vatnalaganna.

4. gr.
Nú vill sveitarstjórn eða bæjar fá handa umdæmi sínu raforkuvirki, 

er einstakir menn eiga og um ræðir í 3. gr. og má þá, ef samkomulag næst 
ekki, taka það eignarnámi gegn endurgjaldi, sem ákveðið skal af matsnefnd, 
er til skal kvödd samkvæmt 3. gr. Eignarnámið skal ná til allra tækja og út- 
búnaðar fyrirtækisins nema eigendur samþykki að einungis nokkur hluti 
þeirra sje tekinn.

5. gr.
Ráðherra skal heimilt að setja reglur um gerð, frágang og notkun raf- 

orkuvirkja, og má i reglum þessum setja ákvæði um:
a. Öryggisráðstafanir, er fylgja ber við uppsetningu og starfrækslu þessara 

virkja.
b. Skyldu til þess að gefa skýrslu um þau raforkuvirki, sem fyrir hendi eru 

þegar reglurnar öðlast gildi og um ný virki og aukningu eldri virkja svo 
og að leyfa ráðherra að láta rannsaka þau.

c. Eftirlit með raforkuvirkjun í húsrúmi, þar sem hætt er við sprengingum 
eða þar sem erfitt er að halda við nægilega fullkominni einangrun vegna 
raka eða annara orsaka, svo og með raforkuvirkjum, sem ætla má að 
hafi í för með sér sérstaka hættu fyrir líf manna eða mikil verðmæti og 
með raforkuvirkjum i leikhúsum og samkomuhúsum. Eigandi virkjanna 
greiðir kostnað við eftirlitið.

d. Löggildingu á hæfum raforkuvirkjurum.
e. Sektir alt að 1000 kr. fyrir brot á reglunum.

6. gr.
Raforuvirki mega ekki hafa í för með sjer hættu fyrir eignir annara 

manna eða hættu við truflunum á starfrækslu virkja, sein fyrir eru. Sje unt
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að afstýra slikum truflunum með öryggisráðstöfunum, skulu þær gerðar á 
kostnað eiganda hinna nýju virkja, en þó má skylda eiganda hinna eldri 
virkja til að bera nokkurn hluta kostnaðarins ef framkvæmd öryggisráðstaf- 
ana hefir í för með sjer verulega hagsmuni fyrir starfrækslu þeirra framvegis. 
Svo má og ákveða, að eigandi eldri virkja skuli kosta að nokkru eða öllu 
leyti þær öryggisráðstafanir, sem framvegis verða hluti af hans virkjum og 
hans eign, ef þær eru nauðsynlegar sökum þess, að hin eldri virki hafa verið 
ófullkomnari eða miður búin tryggingum en venja er til eða kraflst verður 
um ný virki á þeim tíma, þegar ráðstafanirnar koma til framkvæmda.

Ráðherra sker úr öllum ágreiningi um það:
a. Hvort raforkuvirki hafi i för með sjer hættu við truflunum á starfrækslu 

eldri virkja.
b. Hvaða öryggisráðstafanir skuli framkvæma til að afstýra slikum truflunum.
c. Hver eigi að koma þeim ráðstöfunum í verk, og
d. Hvort og að hve miklu leyti eigandi hinna eldri virkja skuli taka þátt i 

kostnaðinum við þær.
Ráðherra getur stöðvað notkun raforkuvirkja, uns öryggisráðstaf- 

anir þær, er hún áskilur, eru komnar í framkvæmd.

7. gr.
Sveitarstjórnir, bæjarstjórnir og stjórnir orkuveitufjelaga skulu semja 

reglugerð um raforkuveituna, er ráðherra staðfestir, og má þar setja sjerstök 
ákvæði fyrir þá menn, er íást við raforkuvirkjun innan takmarka veitu þeirra, 
þar á meðal vinnukaupsskrá og reglur um frágang á verkum þeirra, þó má 
ekki i slikum reglum heimila lakari frágang á orkuvirkjum nje vægari kröfur 
til löggildingar raforkuvirkjara en ákveðið verður i reglum ráðherra sam- 
kvæmt 6. gr.

8. gr.
Með mál út af brotum á reglum þeim, er segir i 5. gr. og 7. gr. skal 

fara sem almenn lögreglumál.

9- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Verkfræðingafjelag íslands hefir bent á, að sjerstök lög um raforku- 
virki vantaði, með því að lög nr. 51, 1915, um rafmagnsveitur, voru feld úr 
gildi með vatnalögunum, án þess að tekin væri upp í vatnalögin ýms ákvæði, 
sem þá voru úr gildi numin, nje sett þar um önnur lög.

Vatnalögin geta eðlilega ekki fjallað um ýms atriði, sem snerta sjer- 
staklega raforkuvirki, þar sem oft eru aðrar tegundir afls en vatnsafl notaðar 
til orkuvinslunnar. Meiri hluta fossanefndarinnar var þetta ljóst og samdi því
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jafnframt vatnalagafrumvarpinu annað frumvarp »til laga um raforkuvirki«. 
Þetta frumvarp var l&gt fyrir Alþingi 1919, en varð þá óútrælt eins og vatna- 
lögin. Síðan hefir þvi ekki verið hreyft.

Þar sem stjórn vatnamála er nú skipað nokkuð á annan veg og ó- 
brotnari en ráðgert var, þá er frumvarp þetta var borið fram af fossanefnd, 
þótti nauðsynlegt að gera á því talsverðar breytingar og nokkrar viðbætur áð- 
ur en það yrði lagt fyrir Alþingi. Var því stjórn Verkfræðingafjelagsins falið að 
að semja nýtt frumvarp, sem leggja mætti fyrir Alþingi og er það þetta frum- 
varp.

Þessi eru þau helstu atriði, er frumvarpið setur ákvæði um':
1. Rjettur hjeraðsstjórna til þess að stofnsetja og starfrækja rafmagnsver 

önnur en vatnorkuver.
2. Rjettur ráðherra að setja reglur um gerð, frágang og notkun rafmagns- 

virkja.
3. Rjettur ráðherra og fjelagsstjórna að löggilda hæfa menn til þess að vtnna 

við rafmagnsvirki.
Reynsla undanfarinna ára sýnir ótvírætt, að eigi má án vera laga um 

þessi atriði. Lögin um rafmagnsveitur frá 1915 komu að góðu gagni þó ófull- 
komin væru. Þar sem nú á siðustu árum hafa verið stofnsettar rafmagns- 
stöðvar, sem reknar eru ýmist með vatnsafli eða olíu i allflestum kaupstöðum 
og kauptúnum hjer á landi, verður þvi fremur þörf fullkomnari lagasetningar 
og itarlegri reglugerða til þess að stotnun þeirra og starfræksla verði sem hag- 
anlegust og til þess að samrýmanleg ákvæði gildi um land alt. En á þessu 
hefir viljað .verða nokkur brestur og hafa vitanlega fyrir þá sök farið verð- 
mæti eigi alllitil i súginn að óþörfu.

Um 1.—4. gr.
Greinar þessar eru að nokkru teknar upp úr lögum um rafmagnsveit- 

ur frá 1915, en samrýmdar ákvæðum vatnalaganna. Þannig er i síðari máls- 
grein 2. gr. visað til vatnalaganna til þess að hvergi komi mótsögn eða sund- 
urleit ákvæði um raforkuveiturnar sjálfar, þótt unnin sje raforkan með öðru 
afli en vatnsafli, svo sem olíu, kolum eða þvilíku. Um þessi atriði eru ýms 
ákvæði i vatnalögunum, sem frekar ættu þó heima í þessum lögum.

Um 5.-6. gr.
Þessar greinar eru með nokkrum breytingum teknar upp úr frumvarpi 

meiri hluta fossanefndar um raforkuvirki. Nægir að visa til greinargerðar 
nefndarinnar með tjeðu frumvarpi.

Um 7. gr.
Greinin er tekin úr sama frumvarpi (4. gr.). Ákvæðinu þar um skóla- 

hald fyrir raforkuvirkjara er slept þar sem það myndi hafa talsverðan kostn- 
að í för með sjer, enda má telja það óþarft að svo stöddu; aðaláhersluna 
verður að leggja á verklega æfingu.
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Hjer er tekið upp það nýmæli, að hjeraðssljórn og stjórnir raforku- 
veitufjelaga sjeu skyldar að setja reglugerð um raforkuvirkjun, er ráðherra 
staðfesti. í rafmagnsveitulögunum var slikt ákvæði ekki, en var engu siður 
orðin venja, sem vel heíir gefist.

12. Frumvarp

til laga um kynbætur hesta.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
Bannað er að láta graðhesta tvævetra og eldri ganga lausa í heima- 

högum eða á afrjetlum, nema heimild til þess felist i lögum þessum.

2. gr.
1 hverjum hreppi skal vera hrossakynbótanefnd, skipuð 3 mönnum. 

Um kosningu í nefndina fer eftir sömu reglum og um kosningu í hreppsnefnd. 
1 fyrsta sinn skal kosið i janúar 1927 og gildir sú kosning þar til næst fer 
fram kosning í hreppsnefnd.

3. gr.
Á hverjum vetri skal hrossakynbótanefnd, með samkomulagi við eig- 

endur, velja hæfilega marga graðhesta til undaneldis innanhrepps næsta sum- 
ar og ákveða gjald fyrir notkun þeirra. Skal nefndin gera hreppsbúum það 
kunnugt með auglýsingu fyrir lok marsmánaðar.

Hrossakynbótanefnd getur leyft að kynbótahestar gangi lausir í heima-
högum.

4. gr.
Alla graðhesta, sem kynbótanefud hefir valið til undaneldis eða verð- 

laun hafa hlotið á hjeraðssýningum, er styrks hafa notið hjá Búnaðarfjelagi 
lslands, skal merkja með þvi að klippa Kh. hægra megin á lend þeirra. Eig- 
andi hestsins skal endurnýja merkið svo oft sem með þarf til þess að það sje 
jafnan glögt.

Nú sannast, að einhver hefir merkt graðhest þessu merki án leyfis 
kynbótanefndar, enda hafi hann ekki hlotið verðlaun eins og fyr segir, og 
varðar það sektum. Taka má slikan hest hvar sem hann hittist utan grip- 
heldra girðinga, ráðstafa honum sem óskilafje og selja án innlausnarfrests.

5- gr.
Alla graðhesta, sem eru l’/2 árs eða eldri og ekki eru ætlaðir til und- 

aneldis samkvæmt 3. og 4. gr., skal gelda fyrir 20. april ár hvert. Graðhesta 
á þeim aldri, sem eru ekki kynþroska þá, skal -gelda svo fijótt sem verða má.
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Nú vanrækir eigandi eða umráðamaður að Iáta gelda hest sinn og 
skal hann þá sekt gjalda og auk þess skaðabætur, ef tjón hlýst af. Taka má 
slikan hest hvar sem hann hiltist, nema i öruggri vörslu sje, ráðstafa honum 
sem óskilagrip og selja hann án innlausnarfrests.

6. gr.
Nú hittist graðhestur, merktur Kh. hægra megin á lend, gæslulaus án 

heimildar, hvort heldur er innan eða utan þeirrar sveitar eða svæðis, er hann 
var valinn fyrir sem undaneldishestur og má þá taka hann i örugga gæslu 
og, ef þörf gerist, á fóður, á kostnað eiganda eða umráðamanns, en gera skal 
honum aðvart svo fljótt sem unt er. Ef hestsins er ekki vitjað og greiddur áfall- 
inn kostnaður áður liðnar eru 6 vikur frá því hann var tekinn, má ráðstafa 
honum sem óskilagrip og selja án innlausnarfrests.

7. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, 50—50Q kr., er renna að hálfu 

i sveitarsjóð, þar sem brotið verður uppvíst og að hálfu i sveitarsjóð, þar sem 
hinn seki á heima.

8. gr.
Mál, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum skulu rekin sem al- 

menn lögreglumál.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927.

10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 74, 14. nóv. 1917 og 

önnur lagaákvæði, sem koma í bága við lög þessi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Eftir lögum nr. 74, 14. nóv. 1917, er óheimilt að láta graðhesta eldri 
en ll/8 árs ganga lausa innan um hross í afrjettum eða heimahögum, en heim- 
ilt er að gera undanþágu frá þessu um hesta, sem ætlaðir eru til undaneldis 
samkvæml löggiltri samþykt eftir lögum 11. des. 1891, um samþyktir um kyn- 
bætur hesta.

Þessi lagaákvæði munu ekki hafa komið að fullnm notum og liggja 
eflaust til þess þær tvær orsakir, að aldurstakmark hestanna er ekki heppi- 
lega valið og að hrossakynbótasamþyktir hafa ekki verið settar nærri alstaðar 
á landinu.

Um aldurstakmarkið, 17» ár, má benda á það, að langflest folöld hjer 
á landi íæðast í april, maí eða júni. Þau verða þá 1V2 árs í október, nóvem- 
ber eða desember. Á þeim tima gauga flest hross úti víðast á landinu og
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bjarga sjer þannig sjálf, sumstaðar gæslulaust og viða gæslulitið. Það er þvi 
auðsætt að banni gegn þvi að láta ógelta fola ganga lausa i högum um þetta 
leyti árs muni tæplega verða framfylgt, enda mundi það í sumum hjeruðum 
landsins baka mikið tjón. Ef svo væri, að skaði þessi væri óhjákvæmilegur, 
ef halda á uppi kynbótum hesta, þyrfti að vega gagnið af kynbótunum á móti 
skaða hestaeigenda, en skaði þessi virðist einmitt ekki óhjákvæmilegur þótt 
haldið sje uppi kynbótastarfsemi, því að ógeltir folar, milli l1/? árs og 2 ára, 
munu yfir veturinn vera með öllu óhættulegir kynbótastarfseminni. Ef ákveð- 
ið er, að folar á 2. vetur megi ganga lausir, en jafnframt fyrirskipað, að allir 
folar, sem að vorinu eru l’/2 árs eða eldri skuli geltir, nema kynbótahestar, 
virðist hvorutveggju náð, að hefta ekki útigang og halda þó kynbótastarfsemi 
uppi i fullum mæli.

Um gagnsemi kynbótastarfsins er naumast þörf að ræða, þvi að það 
mun nú viðurkent af fléstum eða öllum, að hún sje mikil, enda hafa komið 
fram á Alþingi greinilegar raddir í þá átt. Þannig var á siðasta þingi flutt frv. 
er fór i svipaða átt og þetta. Fluttu þeir það Jón Sigurðsson þm. Skagt. og 
P. Ottesen þm. Borgf. og mun Theódór Arnbjarnarson ráðunautur Búnaðar- 
fjelags íslands hafa átt mikinn þátt í þvi. Þessu frumvarpi var visað til land- 
búnaðarnefndar og breytti hún því töluvert og voru hennar tillögur samþykt- 
ar við 2. umr. í Nd., en lengra komst rnálið ekki.

Frumvarp það, sem hjer liggur fyrir, er sniðið eftir tillögum landbún- 
aðarnefndar að mestu, en með hliðsjón af öðrum breytingum, sem stungið 
var upp á á þinginu.

Að þannig vöxnu máli þykir ekki þurfa að ræða um hinar einstöku 
greinar frumvarpsins.

Þingskjal 12—13

13. Frumvarp

til laga um löggilta endurskoðendur.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
Atvinnumálaráðuneytinu er heimilt að löggilda endurskoðendur, ef þeir 

fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru i lögum þessum.

2. gr.
Þessi eru skilyrði þau, er getur i 1. gr.:

1. Löggiltur endurskoðandi skal hafa náð lögaldri; hann skal vera fjár síns 
ráðandi og hafa óflekkað mannorð.
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2. Hann sbal sanna fyrir ráðuneytinu, eða fyrir nefnd, sem atvinnumálaráð- 
herra skipar, að hann hafi þá þekkingu á viðskiftum og reikningshaldi, sem 
krafist verður í reglugerð, sem ráðherra getur sett.

3. gr.
Ef löggiltur endurskoðandi missir fjárforræði silt, eða mannorð hans 

fiekkast, þá hefir hann fyrirgert löggildingunni. En ef hann fær aflur umráð yfir 
fje sinu, skal hann mega fá aílur löggilding sina.

4. gr.
. Nú láta opinberir sjóðir, fjelög eða einstakir menn löggiltau endurskoð- 

anda endurskoða reikninga sína, og skal þá sú endurskoðun jafngilda endur- 
skoðun dómkvaddra manna.

5. gr.
Vilji dómstólar hafa röksamlega endurskoðun á reikningum og rekstri 

fyrirtækja eða á þrotabúum, skal til þeirrar skoðunar hafa löggilta endurskoð- 
endur, ef til næst.

6. gr.
Löggiltur endurskoðandi skal heita þvi við drengskap sinn, að vinna veik 

sitt eftir bestu vilund og ljósta ekki upp leyndarmálum.

7. gr.
Löggiltir endurskoðendur skulu sæta sömu viðurlögum fyrir brot, sem 

sýslunarmenn.

8. gr.
Atvinnumálaráðuneylið getur tiltekið nánar verksvið löggiltra endurskoð- 

enda og sker úr ef deilur verða um gjöld fyrir störf þeirra, ef aðiljar óska, enda 
verða slik mál ekki borin undir dómstólana.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp um löggilta endurskoðendur hefir oft verið borið fram á Al- 
þingi og oftar en einu sinni verið samþykt í neðri deild. Á þingi 1925 var það 
enn flutt og var þá samþykt i neðri deild, en varð ekki útrætt í efri deild sök- 
um tímaskorts. Það þykir þvi rjett að flytja það enn á ný, þar sem þvi virðist 
ekki verða neitað, að lög um þelta efni sjeu nauðsynleg. Það hlýtur óllum að 
vera ljóst, að þar sem svo stórir bæir eru og nú er sumstaðar orðið hjer á landi, 
hlýtur að vera þörf fyrir menn, sem gera endurskoðun að aðalstarfi sínu, enda 
ber þess raun vilni hjer í bæ og ef til vill viðar. Það er og afareðlilegt, að til 
þessara manna leiti þeir, sem þurfa að fá endurskoðun framkvæmda. Af þessu 
er það bert, að nokkur skylda hvíli á þvi opinbera um það, að við þetta starf
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að rækja það sæmilega.

Frv. er bjer tlutt að mestu óbreytt frá siðasta þingi. Nokkur breyting er 
þó gerð á 4. og 8. gr. Breytingin á 4. gr. gengur i þá átt að láta jafnan endur- 
skoðun löggilts endurskoðanda jafngilda endurskoðun dómkvaddra manna og 
virðist það ekki of langt gengið, því að yfirleitt bljóta slikir endurskoðunarmenn 
að vera belur til verksins fallnir en aðrir dómkvaddir menn og drengskaparheit 
þeirra og viðurlög eins og fyrir sýslunarmenn, á að vera næg trygging í þessu efni.

Breylingin á 8. gr. er einkuin í því fólgin, að felt er niður ákvæði, um að 
sljórnarráðið setji endurskoðendum laxta, þvi að slíkt mundi vera mjög erfítt. 
Aftur á móti er atvinnumálaráðaneytinu gert að skyldu að úrskurða ágreining 
nm borgun til endurskoðanda, ef hann og viðskiftamaður hans eiu samdóma um 
að undanþiggja málið dómstólameðferð. Ella verður ágreiningur í þessu efni að 
sæta úrskurði dómstólanna.

Að öðru leyti virðist frv. ekki þurfa skýiinga.
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14. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 68, 14. nóvember 1917, um áveitu á Flóann. 

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1 gr.
Landsstjórninni heimilast að láta gera þau mannvirki á Flóaáveitu- 

svæðinu, auk skurða og garða, sem nauðsynleg verða að teljast, til þess að 
áveitan komi að fullum notum og greiðist kostnaður af framkvæmdum þess- 
um á þann hátt, sem um semst milli landsstjórnarinnar og ibúa áveitusvæð- 
isins.

2. gr.
Áður en ráðist er í framkvæmdir samkvæmt 1. gr., skal landsstjórnin 

skipa nefndjmanna, er geri tillögur um hver mannvirki skuli gera og hversu 
þeim skuli haga. Auk þess er stjórninni heimilt að kveðja sjerfræðinga til eftir 
þvi, sem nauðsynlegt telst. Kostnaður af nefnd og sjerfræðingum greiðist úr 
rikissjóði.

3. gr.
Ákvæði Iaga nr. 68, 14. nóvember 1917, um áveitu á Flóann, ná til 

mannvirkja þeirra, sem lög þessi ræða um, að svo miklu leyti, sem við gelur átt.

4. gr.
Vegum þeim, sem lagðir kunna að verða á áveitusvæðinu samkvæmt lög- 

um þessum, skal„skifta í sýsluvegi og hreppavegi eftir tillögum vegamálastjóra.
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 15
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5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrum varp þetta.

Á næsta vori eða sumri er búist við, að lokið verði við Flóaáveituna, 
svo að veita megi á, og allvíða munu þá einnig verða komnir flóðgarðar, 
svo að mikið gagn verði að áveitunni. En til þess að bændur á áveitusvæð- 
inu geti notfært sjer væntanlegan grasauka þarf ýmislegt fleira en sjálfa áveit- 
una. Má þar til nefna vegi um áveitusvæðið, svo að fært sje að koma afurð- 
um frá sjer á aðalveg. Vitaskuld verðnr ekki til þess ætlast, að hið opinbera 
annist vegagerð heim að hverju býlí, en aftur á móti verður ekki sagt, að hið 
opinbera skiljist nægilega vel við þetta stærsta landbúnaðarfyrirtæki, sem stofn- 
að hefir verið til hjer á landi, nema veganet sje lagt þar, þannig að ekki megi 
ókleyft teljast hverjum einstökum að leggja veg heim til sin eða flytja afurðir 
á veg.

Ef Fóaáveitan hepnast eins og flestir munu gera sjer von um, er ekki 
efi á þvi, að mjólkurframleiðsla eykst mjög á áveitusvæðinu og þarf þá að 
sjá fyrir, að unt sje að koma miólkinni í peninga. Hversu það megi best verða 
er enn órannsakað mál, en einsætt virðist, að til þess þurfi sameiginlegt eða 
sameiginleg mjólkurbú, er ýmist eða annaðhvort vinni úr henni rjóma, smjör 
eða osta. Mikið álitamál er, hvar bú þessi skuli vera og hvort þau skuli vera 
eitt eða fleiri. Þarf að rannsaka það mál vandlega og ekki siður gæla þess, 
að bú það eða þau, sem bygð kynnu að verða, verði með haganlegri nýlisku- 
gerð og ekki dýrari en þörf er á. Ekki virðist ólíklegt, að vegaköflum verði 
að haga eftír þvi hvar og hve mörg búin verða.

Það er nú tilgangur þessa frv., bæði að tryggja það, að nauðsynleg 
rannsókn fari fram í umræddum efnum, og að heimila stjórninni nauðsyn- 
legar framkvæmdir, eftir niðurstöðu rannsóknanna.

Þess má geta, að vegamálastjóri hefir þegar unnið talsvert að rann- 
sóknum á vegakerfi á áveitusvæðinu og að stjórnin hefir gert ráðstafanir til 
þess að tryggja aðstoð fagmanna í Danmörku, að því er mjólkurbú snertir.

Stjórninni er það vitaskuld ljóst, að til þess að Flóaáveitan komi að 
fullum notum þarf að bæta samgöngurnar milli Reykjavíkur og áveitusvæðis- 
ins, en um það atriði verður ekki rætt í þessu sambandi. Vel má og vera, að 
einhverjar aðrar framkvæmdir en hjer hafa verið nefndar, verði að teljast 
nauðsynlegar og falla þær þá undir heimild írumvarpsins.

1 1. gr. frv. felst að sjálfsögðu heimild fyrir landsstjórnina til þess að 
greiða úr ríkissjóði þann styrk til mannvirkjanna, sem samningar segja til og 
i 3. gr. felst heimild til að telja sem áveitukoslnað það framlag áveitusvæðis- 
búa, sem samningar takast um.

Frekari skýringa virðist frv. þelta ekki þurfa.
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15. Frumvarp

til laga um útsvör.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

I. KAFLI.
Almenn ákvœði.

1. gr.
í lögum þessuni merkja:
Atvinnusveit: Hrepp eða kaupstað þar sem gjaldþegn hefir rekið eða 

stundað atvinnu, án þess að eiga þar lögheimili.
Dvalarsveit: Hrepp- eða kaupstað, þar sem aðili hefir orðið útsvars- 

skyldur vegna dvalar, án þess að hann eigi þar lögheimili.
Gjaldár: Það ár, er niðurjöfnun útsvars fer fram.
Heimilissveit: Hrepp eða kaupstað, þar sem gjaldþegn á lögheimili.
Niðurjöfnunarne/nd: Niðurjöfnunarnefnd í kaupstöðum og hreppsnefnd, 

ásamt tilkvöddum skattanefndarmanni, í sveitum, nema sjerstaklega sje öðru- 
vísi um mælt.

Sveit: Bæði hrepp og kaupstað.
Sveitarstjórn: Bæði hreppsnefnd og bæjarstjórn.
Utsvarsár: Árið næsta á undan niðurjöfnun.

2. gr.
Reikningsár sveita er almanaksárið.
Fyrir lok nóvembermánaðar ár hvert skulu bæjarstjórnir gera áætlun 

um tekjur og gjöld kaupstaðar næsta reikningsár. Ræða skal áætlun á tveim 
fundum með að minsta kosti viku millibili. Við síðari umræðu skal athuga 
áætlun lið fyrir lið, og greiða skal alkvæði bæði um hverja grein fyrir sig og 
áællun i heild sinni. Áætlun skal liggja til sýnis almenningi 2 vikur í desem- 
bermánuði á hentngum stað, er bæjarstjórn tiltekur.

1 hreppum skal hreppsnefnd semja áætlun fyrir yfirstandandi ár áður 
en niðurjöfnun útsvara hefst.

Áætlun samkvæmt 1. og 2. málsgr. skal siðan vera regla um upphæð 
gjalda i sveitinni og fjárstjórn hennar á reikningsárinu.

3. gr.
Að því leyti sem aðrar tekjur sveitar hrökkva ekki til að greiða gjöld- 

in, skal jafna niður á gjaldþegna hennar því, er á vantar, að viöbættum 5°/o 
— 10°/o, og heitir gjald það útsvar. Það má ekki nokkru sinni nema meiru en 
meðaltali útsvara i sveitinni 3 síðustu árin, að viðbættum fimtungi, nema 
s\Tslunefnd veiti hreppsnefndum til þess samþykki sitt, en atvinnumálaráð- 
herra bæjarstjórnum.

X

I
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Nú þykir sveitarstjórn sýnt, að innheimtar tekjur hrökkvi ekki til 
greiðslu gjalda, og getur þá sveitarstjórn að fengu samþykki áðurnefndra 
stjórnarvalda, ákveðið framhaldsniðurjöfnun til greiðslu þess, er á vantar, 
þannig að því verði bætt við útsvar hvers einstaks gjaldanda eftir ákveðnu 
hundraðshlutfalli.

II. KAFLI.
Um útsvarsskyldu.

4- gr.
Útsvar skal leggja á eftir efnum og ástæðum. Skal þá til greina taka:

1. Eignir aðilja, hverjar þær eru og hversu verðmætar, hversu miklar skuldir 
hvila á aðilja og hversu miklar eignir hann á afgangs skuldum. Ef eigi 
er lagt sjerstakt útsvar á konu manns, þá skal með sama hætti athuga 
eignir hennar og skuldir, þegar lagt er á hann.

2. Tekjur aðilja, þær er hann hafði siðastliðið ár, og að því leyti sem út- 
lenda gjaldþegna varðar (6. gr. B, 1—2) og þá er í 25. gr. 2. og 3. tölul. 
segir, tekjur þær, er þeir hafa haft á gjaldárinu. Þá skal athuga i hverju 
tekjurnar voru fólgnar, hversu mikil fyrirhöfn, kostnaður og áhætta var 
samfara öflun þeirra.

3. Ástæður aðilja að öðru leyti, svo sem fjölskyldu hans, heilsufar hans og 
þeirra, sem á vegum hans eru, höpp eða óhöpp, sem hann hefir orðið 
fyrir, svo sem slys, dauðsföll, fjárskaða af sjó, veðri eða vötnum, sjer- 
stakan uppeldiskostuað eða menningarkostnað barna hans, er nauð- 
synlegan má telja eða venjulegan, tap á ábyrgðum og sjerhvað annað, er 
telja má máli skifta um gjaldþol hans og með sanngirni má til greina 
taka til hækkunar útsvari hans eða lækkunar.

5. gr.
Ef gjaldþegn telur ekki fram eignir sinar og tekjur eða veitir ekki að 

öðru leyti þá fræðslu um hagi sina, er niðurjöfnunarnefnd krefur hann, þá 
skal hún áælla honum riflegar eignir og tekjur, svo að áreiðanlegt megi telja, 
að hann vinni ekki á þvi að halda upplýsingum fyrir nefndinni.

6. gr.
Útsvarsskyldir eru:

A. Aðiljar heimilisfastir á íslandi:
I. Allir einstaklingar, karlmenn sem konur, ungir sem gamlir, í hverri stöðu 

sem þeir eru, svo framarlega sem þeir verða taldir færir um að greiða 
að minsta kosti 5 króna útsvar. Enginn verður útsvarsskyldur eftir þessum 
lið (I.), nema hann hafi á útsvarsárinu haft hjer á landi heimilisfang að 
minsta kosti 3 mánuði.

Undanþegnir eru útsvari:
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a. Fyrirsvarsmenn annara rikja hingað sendir og þjónustufólk þeirra, sem 
er annara ríkja þegnar.

b. Sendimenn íslenska ríkisins, sem erlendis dveljast meira en 9 mánuði 
á útsvarsárinu, enda þótt þeir teljist að lögum heimilisfastir á Islandi.

c. Konur, sem giftar eru þegar niðurjöfnun fer fram. Þó má leggja útsvar 
á gifta konu:
1. Ef hún hefir sjereign eða bjúskapareign, er gefa arð svo að um muni.
2. Ef hún hefir atvinnu.
3. Ef hún hefir slitið samvistir við bónda sinn.

II. Fjelög. Þar til teljast:
1. Fjelög með ótakmarkaðri ábyrgð og fjelög með takmarkaðri ábyrgð, 

svo sem hlutafjelög og gagnkvæm ábyrgðarfjelög. Eigi má leggja bæði 
á fjelag og fjelagsmann hjer heimilisfastan vegna eignar hans í fjelagi 
og tekna, er hann hefir af henni, enda liggi glögg greinargerð fyrir nið- 
urjöfnunarnefnd um þetta efni.

2. Samvinnufjelög. Þau greiða útsvör af arði sakir skifta við utanfjelags- 
menn með sama hætti sem kaupmenn á staðnum, enda láti fjelagnið- 
urjöfnunarnefnd í tje glöggva skýrslu um skifti sín við utanfjelagsmenn 
og ágóða af þeim. Annarskostar skal nefndin áælla þessi skifti og leggja 
útsvar á fjelag samkvæmt þeirri áætlun.

Undanþegin útsvari eru:
a. Fjelög, sem leyst eru undan útsvarsskyldu með lögum.
b. Fjelög, sem enga atvinnu reka, svo sem fjelög til eflingar listum og vísind- 

um, skemtifjelög, líknarfjelög, stjórnmálafjelög, trúbragðafjelög o. s. frv.
c. Fjelög, sem að vísu reka atvinnu, en verja öllum ágóða af starf- 

semi sinni beinlínis til almenningsheilla samkvæmt samþyktum sínum.
III. Sjóðir og stofnanir.

Undanþegnir eru þó útsvarskyldu:
a. Rikissjóður og aðrir sjóðir, sem standa undír umsjón ríkisstjórnarinnar, 

svo sem Ræktunarsjóður, Söfnunarsjóður, Thorkilliisjóður, o. s. frv. 
Um útsvör annara ríkisstofnana fer eftir Iögum nr. 47, 4. júní 1924.

b. Sjóðir og stofnanir sem enga atvinnu reka.
c. Sjóðir og stofnanir, sem verja tekjum sinum samkvæmt skipulagsskrá 

sinni beinlínis til almennings heilla.
d. Landsbanki Islands og útibú hans.
e. Sparisjóðir.

IV. Bú, er skiftameðferð sæta og tekjur hafa.
B. Aðiljar heimilisfastir erlendis:

1. Þeir, er verið hafa á gjaldárinu sjómenn á skipi skrásetlu hjer á landi 
eða gerðu út hjeðan 3 mánuði á gjaldárinu eða lengur eða hafa slundað 
hjer atvinnu eða dvalist hjer ekki skemri tíma.

2. Þeir, er reka hjer atvinnu í landi eða landhelgi á gjaldárinu, svo sem 
verslun, sjávarútveg, fiskverkun, eða hafa hjer laxveiði til atvinnu eða 
laxár á leigu, afnot af jörð, eiga hjer eignir, er arð gefa o. s. frv.

3. Erlend tryggingarfjelög.
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7. gr.
Nú hefir aðili dvalist hjer svo lengi að hann verður útsvarsskyldur (6. 

gr. A. I niðurl. og B. 1) og skal þá Ieggja á hann útsvar hlutfallslega eftir 
dvalartima hans. Ef aðili stundar hjer atvinnu (6. gr. B. 1) eða rekur hjer 
atvinnu eða á hjer eignir (6. gr. B. 2), þá skal einungis leggja á þá atvinnu, 
er hann hafði hjer á landi á gjaldárinu og eignir hans hjer og tekjur af þeim.

Útsvör erlendra tryggingarfjelaga skal miða við skattskyldar tekjur 
þeirra hjer á landi á útsvarsárinu og iðgjöld þessa árs af tryggingum, er þeir 
hafa tekist á hendur fyrir milligöngu umboðsmanna sinna hjer.

III. KAFLI.
Hvar leggja skal á gjaldþegn hvern og hvaða sveil fœr úísvar hans.

8. gr.
Þar skal leggja útsvar á gjaldþegn sem hann hafði heimilisfang vitan- 

lega eða samkvæmt manntali næst á undan niðurjöfnun. Nú á aðili hvergi 
heimilisfang, og skal þá leggja á hann þar sem hann dvelst, þegar niðurjöfn- 
un fer fram. Nú er heimilislaus maður skráður á skip, sem hjer á heimili 
eða hjeðan er gert út, og skal þá leggja útsvar á hann í heimilissveit skips- 
eiganda, ef hann gerir skip út, en ella í heimilissveit útgerðarmanns.

Leggja skal samkvæmt 1. málsgr. á allar eignir manns og tekjur á 
útsvarsárinu, hvar sem þeirra er aflað, þó má leggja á gjaldþegn á fleiri 
stöðum en einum:
a. Ef hann hefir heimilisfasta atvinnustofnun, svo sem útibú, viðar en i 

einni sveit, enda má þá ekki leggja á hann að þvi leyti i heimilissveit hans.
b. Ef hann er erlendis búsettur og rekur atvinnu hjer á landi á einum stað 

eða fleirum, eða stundar hjer atvinnu eða dvelst hjer á gjaldárinu. Á 
hverjum stað má þó að eins leggja á þær eignir, sem þar eru, og þær 
tekjur, sem þaðan eru fengnar eða i hlutfalli við dvöl þar.

c. Ef maður hefir lögheimili á fleirum stöðum en einum. Aðili á þó heimt- 
ingu á því að hann verði feldur af útsvarsskrá á öðrum staðnum jafnskjótt 
sem hann sannar, að á hann hafi verið lagt á hinum, enda hafi hann 
eigi krafist þess, að hann yrði þar einnig feldur af skrá.

d. Þar skal leggja á erlend tryggingarfjelög sem aðalumboðsmaður þeirra 
hjer á landi er heimilisfastur.

9. gr.
Þar i sveit skal útsvar gjalda, sem það var á lagt, enda á hún alt úl- 

svarið. Þó skal skifta útsvari milli sveita:
1. Ef aðili rekur atvinnu í fleirum sveitum en einni, enda taki fyrirmæli 8. 

gr. a. og b. liðar eigi til, og sje atvinnan ekki skemur rekin en 8 tikur. 
Þó skal skifta útsvari, ef rekin hefir verið selveiði, hvalveiði, síldarkaup, 
sildarsala, síldarverkun eða sildarbræðsla, verksmiðjuiðnaður hverskonar
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sem hann 'er, leiguliðaafnot af landi, þótt ekki fylgi ábúö, ábúð á jörð 
eða jarðarhluta, laxveiði, lóðarafnot, ef þau gefa arð, enda þótt skemur 
sje rekið, svo og ef skip leggur upp afla sinn utan heimilissveitar útgerð- 
armanns eða eiganda að minsta kosti samtals 4 vikur af gjaldárinu.

2. Ef maður stundar atvinnu utan heimilissveitar sinnar að minsta kosti samtals 
3 mánuði á gjaldárinu í sömu sveit og hefir fengið kaup að minsta kosti 
2000 kr., þar með talið fæði og önnur hlunnindi, er hann kann að hafa 
haft, reiknuð eins og skattanefnd í þeirri sveit telur þau til tekjuskatts.

3. Ef gjaldþegn flyst búferlum milli sveita eða á samtimis lögheimili í tveim- 
ur sveitum á gjaldárinu, en þó fær engin sveit hluta af útsvari, nema að- 
ili hafi að minsta kosti ált þar heima 3 mánuði á gjaldárinu.

10. gr.
Nú skal skifta útsvari eftir 9. gr. 1. tölul., og skal það þá gera með 

hliðsjón til eigna aðilja í atvinnusveit hans og hversu mikill hluti tekna hans 
sje þaðan fenginn. Ef svo er ástatt sem í 9. gr. 2. tölul. getur, þá skal skifta 
útsvari með hliðsjón af þvi, hversu mikill hluti af tekjum gjaldþegns stafar 
frá atvinnu hans í atvinnusveit. Þó skal heimilissveit aðilja aldrei fá minna 
en ’/« hluta af útsvari hans.

Þegar svo er farið sem í 9. gr. 3. tölul. segir, skal skifta útsvari í 
hlutfalli við þann tíma, er aðili hefir átt heima eða dvalist i hvorri eða hverri 
sveit.

11. gr.
Öllum þeim, er í 9. gr. segir, er skylt að senda sveitarstjórn í atvinnu- 

sveit eða dvalarsveit skýrslu um atvinnu sína þar eða dvöl, eignir sínar þar 
og tekjur, atvinnutima og dvalartima o. s. frv. áður en þeir hverfa aftur úr 
atvinnusveitinni.

Öllum þeim, er hafa í þjónustu sinni utansveitarmenn, er skylt að 
senda sveitarstjórn sinni fyrir hver áramót skrá yfir þá með þeim upplýsing- 
um, er í 1. málsgr. getur. Atvinnumálaráðherra getur lagt dagsektir við, ef á 
brestur.

Atvinnumálaráðherra setur reglur um eyðublöð undir skýrslur þessar 
og annað er að þessum atriðum lýtur, enda er honum heimilt að setja reglur 
um dagsektír, ef brestur verður á skýrslum.

12. gr.
Ef útsvör verða talin hlutfallslega hærri, svo að nemi 10% eða meira, 

í heimilissveit gjaldþegns en atvinnusveit og útsvörum á að skifta milli þeirra, 
skal draga fiá þeim hluta útsvara, er gjalda skal atvinnusveit þá upphæð, 
sem ætla má, að aðili mundi minna hafa goldið, ef hann hefði átt heima i 
atvinnusveit, enda skal heimilissveit hans endurgjalda honum þá upphæð. Með 
samsvarandi hælti skal bæta við þann hluta, er greiða skal atvinnusveit, ef út-
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svör þar verða talin blulfallslega hærri, svo að 10% eða meira nemi, en í at- 
vinnusveit, enda greiði aðili þá heimilissveit það, er á vantar. Sömu meðferð 
skal hafa, ef gjaldþegn flytst búferlum milli sveita eða á lögheimili víðar en í 
einni sveit.

Finna skal, hvort útsvör verði talin hlutfallslega hærri eða lægri i einni 
sveit en annari, með þvi að leggja saman í hvorri sveit eða hverri hlutfallið 
milli skuidlausra eigna gjaldþegna sveitarinnar eftir síðasta skattframtali og út- 
svara þar, hlutfallið milli skattskyldra tekna þeirra og útsvara og hlutfallið 
milli gjaldendatölu sveitarinnar og útsvara og deila síðan með 3. Skera þær 
tölur, er þá koma fram, úr því, í hvorri sveit eða hverri sje hlutfallslega hærra 
eða hæst útsvar.

Atvinnumálaráðuneytið getur sett reglur til leiðbeiningar um þetta atriði 
og er heimilt, ef það kemur í ljós, að fyrstnefnda hlutfallsins gætir of mikið, 
að draga úr gildi þess, með því að deila tekjum samkvæmt skattframtali með 
tölu, er telst hæfileg, þó ekki hærri en 10.

13. gr.
Útsvar, sem ekki nemur meiru en 20 krónum, fellur altaf óskift til 

heimilissveitar gjaldþegns.
Ef upphæð sú, er greiða skyldi af einstöku útsvari, nemur ekki 5 

krónum, þá fellur útsvar það óskift tii heimilissveitar gjaldþegns.

14. gr.
Sveitarstjórn gerir um hver áramót skrár yflr þá gjaldþegna, er hún 

hyggur sig eiga að fá hluta af útsvörum þeirra frá annari sveit, ásamt upplýs- 
ingum um atvinnu hvers, kaup, tekjur og eignir þar í sveit, vinnutima og 
dvalartima o. s. frv. Sendir sveitarstjórn síðan skrárnar til viðkomandi 
sveitarstjórna. Sveitarstjórnir senda hver sína skrá að lokinni aðalniðurjöfn- 
un til viðkomandi yfirskaltanefndar með athugasemdum sinum, og skiftir hún 
síðan útsvörum innan tveggja mánaða, nema skifti verði að dragast lengur 
vegna nýrra upplýsinga.

Skjóta má þessum málum til atvinnumálaráðuneytisins, þar til lands- 
yfirskattanefnd kynni að verða sett á stofn.

15. gr.
Sveit, þar sem á aðilja er lagt, greiðir atvinnusveit þann hluta af útsvörum, 

er henni ber, 2 mánuðum eftir að skifti á útsvörum hafa farið fram samkvæmt 
14. gr. 1. málsgr., nema sannað sje með árangurslausu lögtaki eða með öðr- 
um hætti, er atvinnumálaráðherra metur, ef ágreiningur verður, að útsvar sje 
ófáanlegt. Ef útsvar heimtist siðar, skal það af því gjalda, er eftir stóð.



Þingskjal 15 121

IV. KAFLI.
Um niðurjöfnun útsvara.

16. gr.
Utan kaupsfaða jafnar hreppsnefnd niður útsvörum. Skal hún kveðja 

til með sjer einn mann úr skattanefnd hreppsins, og er honum skylt að jafna nið- 
ur útsvörum og úrskurða kærur með nefndinni, enda á hann atkvæði um 
mál þau öll, sem hreppsnefndannenn. Hafa skal hann 8 króna þóknun úr 
breppssjóði dag hvern eða hluta úr degi, er hann starfar að þessum málum 
með hreppsnefnd. Óskvlt er sama manni að hafa starfann á hendi í senn lengur 
en 2 ár og eigi þarf hann að taka við endurkjöri fyrr en liðin eru 2 ár frá því 
að hann gegndi starfanum síðast. Ef einhver skattanefndarmanna er fyrir í 
hreppsnefnd, þarf hún ekki að kveðja með sjer neinn úr skattanefnd.

1 hreppum með yfir 800 manns getur hreppsnefnd ákveðið sjer þókn- 
un úr hreppssjóði fyrir niðurjöfnunarstarf sitt, er eigi fari fram úr 1 krónu 
fyrir gjaldanda hvern, sem á aðalskrá útsvara er tekinn.

17. gr.
í kaupstöðum jafnar niðurjöfnunarnefnd niður útsvörum. Formaður 

niðurjöfnunarnefudar í Reykjavik er skattstjóri, en í öðrum kaupstöðum for- 
maður skattanefndar. Auk þess eiga sæti i nefndinni 4 menn kosnir hlut- 
bundnum kosningum af bæjarstjórn í nóvembermánuði ár hvert til eins árs í 
senn. Með sama hætti skal kjósa 4 til vara, er taki sæti í nefndinni i forföll- 
um aðalmanna. Kjörgengir eru þeir, sem kjörgengir eru til bæjarstjórna. Skylt 
er hverjum manni sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 ára, heilum og hraustum, 
að starfa í niðurjöfnunarnefnd, en óskylt er þó sama manni að sitja í henni 
samfleytt lengur en 6 ár, enda þarf hann ekki að taka við endurkjöri fyr en 6 
ár eru liðin síðan hann sat siðast í nefndinni. Konur geta skorast undan kjöri.

Áður en niðurjöfnunarmaður tekur fyrsta skifti til starfa i nefnd- 
inni, vinnur hann skriflegt drengskaparheit um að rækja starfið með alúð og 
samviskusemi.

Bæjarstjórn ákveður þóknun niðurjöfnunarnefndar.

18. gr.
Niðurjöfnunarnefnd skal eiga aðgang að framtölum manna til tekju- 

skatts og eignarskatts. Einnig er henni rjett að krefja aðilja skýrslna um sjer- 
hvað það, er hún telur skifta máli um útsvar hans.

Alla þá, er veita öðrum atvinnu, svo og banka og sparisjóði, getur 
nefndin krafið skýrslna um kaup vinnuþiggjenda og innieign i sparisjóði eða 
banka. Stjórnarvöldum er skylt að veita nefndunum upplýsingar eftir þörfum 
og eftir föngum. Nú er skýrslu samkvæmt þessari málsgrein haldið fyrir 
nefndinni, og skal þá atvinnumálaráðherra, ef nefndin krefst þess, leggja fyrir 
aðilja, að viðlögðum dagsektum, að svara skýrslunni, ef ráðuneytið telur hann 
geta það og vera það skylt. Þessi atriði verða ekki borin undir dómstóla.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 16
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Nefnd er skylt að halda því leyndu fyrir öllum óviðkomandi mönnum, 
er hún kemst að i starfi sínu um hagi manna.

19. gr.
Nefndin gjörir skrá yfir alla þá, er hún leggur útsvör á, í stafrófsröð 

eða eftir boðleið og útsvarshæð fyrir aftan hvert nafn, enda skal nefndin 
undirrita skrána, þá er henni er lokið.

20. gr.
Niðurjöfnunarnefnd er ályktunarfær, ef meir en helmingur nefndar- 

manna er á fundi. Skylt er öllum nefndarmönnum að greiða atkvæði, nema 
mál varði sjálfa þá, maka þeirra, frændur þeirra að feðgatali eða niðja eða 
systkin og jafnnána að mægðum. Afi atkvæða ræður úrslitum. Nú eru atkvæði 
jöfn, og skal þá sá hlutinn ráða, sem formaður fylgir.

Hjón mega aldrei sitja saman i niðurjöfnunarnefnd nje foreldrar og börn.

21. gr.
Aðalniðurjöfnun útsvara fer fram á timabilinu febrúar-maí, að báðum 

mánuðum meðtöldum, eftir nánari ákvörðun sýslunefnda og bæjarstjórna. Úl- 
svarsskrá skal liggja frammi á þingstað hrepps eða öðrum hentugum stað í 
hreppnum, en i kaupstöðum á skrifstofu bæjargjaldkera eða öðrum hentugum 
stað, 4 vikur í hreppum og 2 vikur í kaupstöðum, enda skal auglýsa fram- 
lagningu skrár í blöðum á staðnum eða með öðrum hætti.

22. gr.
Bjett er manni að finna að útsvari sínu eða að því, ef honum hefir 

verið slepl af skrá, eða að útsvör annara manna ^jeu of lág samanborið við 
hans, eða að öðrum mönnum hafi verið slept af skrá. Kærur skulu brjeflegar 
vera og stilaðar til niðurjöfnunarnefndar. Skal nefndin úrskurða kærur svo 
fljótt sem unt er og ekki siðar en 14 dögum eftir kærufrest. Nefnd er heimilt 
að breyta útsvörum bæði til hækkunar og lækkunar, enda hafi aðilja verið 
send tikynning um það, að annar gjaldandi hafi borið sig saman við hann, 
eða að nefndin hafi i hyggju að hækka útsvar hans, enda þótt enginn gjaldenda 
hafi borið sig saman við hann. Ennfremur er heimilt að hækka útsvar kær- 
anda, enda þótt hann hafi kært það til lækkunar, án þess að honum sje sú 
fyrirætlun tilkynt.

Nefndin skal jafnan svo fljótt sem þess er kostur senda aðilja tilkynn- 
ingu, ef hún tekur mann á skrá samkvæmt kæru eða breytir útsvari manns 
eða kæru hans er ekki sint.

Ef útsvari manns er breytt samkvæmt þessari grein, er honum 
heimilt að kæra það fyrir yfirskattanefnd, enda þótt hann hafi ekki kært til 
hreppsnefndar eða niðurjöfnunarnefndar.
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23. gr.
Nú vill ínaður ekki una úrskurði niðurjöfnunarnefndar, og er honum 

þá rjett að bera málið til úrskurðar fyrir viðkomandi yíirskattanefnd, enda sje 
kæra komin í hendur formanns yfirskattanefndar áður liðnar sje 4 vikur frá 
dagsetningu úrskurðar í hreppum og 2 vikur í kaupstöðum. Yfirskattanefnd 
úrskurðar kærur á næstu tveim vikum frá lokum kærufrests talið, nema draga 
verði úrskurð af þvi að afla þurfi frekari upplýsinga Niðurjöfnunarnefnd lætur 
yfirskattanefnd í tje útsvarsskrá eða eftirrit af henni Fyrirmæli 18. og 22. gr. 
taka og til yfirskattanefndar, enda er hreppsnefnd og niðurjöfnunarnefnd skylt 
að veita yfirskattanefnd upplýsingar um útsvarsálagningu sína eftir föngum.

Yfirskattanefnd fær þóknun fyrir störf sin samkvæmt þessum lögum, 
og skal reikna hana eftir lögum um tekjuskatt og eignarskatt. Póknun greiðist 
úr sýslusjóði eða bæjarsjóði.

Ef ágreiningur verður um þóknun yfirskattanefndar, þá sker atvinnu- 
málaráðherra úr.

24. gr.
Sá, er ekki vill hlíta úrskurði yfirskattanefndar, getur næstu 2 alman- 

aksmánuði eftir dagsetning úrskurðar hennar skotið honum til atvinnumála- 
ráðuneytisins, þar til sett kynni að verða á stofn landsyfirskattanefnd. Ráðu- 
neytið skal venjulega hafa kveðið upp úrskurð sinn 2 mánuðum eptir lok 
kærufrests. Það hefir sama rjett til að krefjast upplýsinga sem yfiskattanefnd, 
en það breytir ekki útsvörum annara gjaldþegna en þeirra, sem yfirskatta- 
nefnd hefir kveðið upp úrskurð um útsvör þeirra.

Úrskurður ráðuneytisins er fullnaðarúrskurður um útsvarsupphæð.

25. gr.
Aukaniðurjöfnun fer fram í lok júni, september og desember ár hvert. 

Sveitarstjórn getur vikið frá þessum ákvæðum eftir þörfum. Þá skal leggja 
útsvör á þá:

1. Er teknir skyldu hafa verið á aðalskrá, en hefir verið slept.
2. Er útsvarsskyldir hafa orðið siðan aðalniðurjöfnnn fór fram og leggja skal 

á i þeim hreppi eða kaupstað.
3. Er flutst hafa búferlum á gjaldárinu, en eigi var lagt á þá útsvar i fyrri 

heimilissveit þeirra.
Skrá skal gera með sama hætti sem aðalskrá. Um framlagning hennar, 

kærur og úrskurði fer með sama hælti sem fyr segir um aðalniðurjöfnun.

26. gr.
Kærum, sem koma eftir kærufrest, verður ekki sint. Ekki má yfir- 

skattanefnd eða atvinnumálaráðuneyti heldur breyta útsvari, nema svo reynist 
að það hafi verið að minsta kosti 10% ofhátt eða oflágt.
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V. KAFLI.
Um gjalddaga útsvara, ábgrgð á þeim, irmheimtu o. fl.

27. gr.
Gjalddagi útsvara eftir aðalniðurjöfnun i hreppum er 15. júlí. 1 kaup- 

stöðum skal greiða annan helming útsvara 1. virkan dag næsta mánaðar eftir 
lok niðurjöfnunar, en hinn helminginn 1. september.

Eindagi útsvara eftir aukaniðurjöfnun fer eftir ákvörðun niðurjöfnun- 
arnefndar, en má þó ekki siðar vera en 1. október, ef útsvar var lagt á fyrir 
þann dag, en ella ekki siðar en 31. desember.

Eindagi á öllu útsvari erlendis búsettra gjaldþegna (6. gr. B, 1—3) skal 
ávalt vera sá dagur, er útsvarsálagningu á þá er hverju sinni lokið.

28. gr.
Hjón ábyrgjast ekki hvort annars útsvar. Þó ábyrgist bóndi útsvar konu 

sinnar, er á hana var lagt áður en þau gengu að eigast. Ennfremur getur nið- 
urjöfnunarnefnd kveðið svo á, að hjón skuli ábyrgjast annað fyrir bæði og 
bæði fyrir annað hvort annars útsvar, et reynt hefir verið lögtak fyrir siðasta 
útsvari bjá þvi þeirra, er það var á lagt, án þess að það hafi að fullu verið 
goldið, enda búi hjón saman þegar niðurjöfnun fer fram.

29. gr.
Umboðsmaður erlends tryggingarfjelags ber ábyrgð á útsvari þess, eins 

og það væri sjálfs hans útsvar.
Atvinnuveitandi þeirra, er i 6. gr. B. 1. getur, ábyrgist sem sjálfs síns 

skuld útsvar slikra manna, án tillits til þess hvernig kaupgjaldi er varið, og 
er atvinnuveitanda heimilt að halda eftir alt að lO°/o af því kaupi, er hann 
geldur, enda sje honum tilkynt álagningin svo fljótt sem unt er.

Eignir erlendis búsetts atvinnurekanda, þær, er hann á hjer á landi, 
skulu vera að lögveði til tryggingar útsvari, sem lagt er á hann hjer á 
landi, næst á eftir sköttum, er á þeim kunna að hvíla til rikissjóðs íslands, 
enda má kyrsetja þær til tryggingar útsvarsgreiðslum, án þess að beiðandi 
þurfi að setja tryggingu, og halda kyrsetningarmáli til laga fyrir gestarjetti á 
kyrsetningarvarnarþingi.

30. gr.
Ef útsvar er ekki greitt áður en 2 mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, 

skal gjaldþegn greiða hreppssjóði eða bæjarsjóði dráttarvöxtu af því, sem 
ógreitt er, 1°/« fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, sem líður frá gjald- 
daga, uns gjaldið er greitt.

31- gr.
Útsvör og dráttarvöxtu má taka lögtaki.
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VI. KAFLI.
Ákvœði til bráðabirgða. Niðurlagsákvœði.

32. gr.
Tímabilið frá fardögum 1926 til ársloka 1927 telst eitt reikningsár.
Utan kaupstaða gerir hreppsnefnd áætlun samkvæmt 2. gr. fyrir reikn- 

ingsárið frá fardögum 1926 til ársloka 1927 i októbermánuði 1926, enda er 
henni þá rjett að jafna niður, með gjalddaga 31. desember næsta á eftir, 
þeim hluta af ákveðinni útsvarsupphæð, er hún telur þurfa til greiðslu hrepps- 
gjalda, þar til útsvör, sem jafnað verður niður með aðalniðurjöfnun 1927, taka 
að gjaldast.

Ef útsvör áætlunar þeirrar, sem gerð er í október 1926, þurfa að vera 
hærri en samtala útsvara hreppsins þrjú siðustu reikningsárin að íimtungi 
viðbættum og deilt með 2, þá þarf samþykki sýslunetndar.

33. gr.
1 kaupstöðum, þar sem aðalniðurjöfnun útsvara skal lúka fyrir nóvem- 

bermánaðarlok eftir gildandi lögum, má jafna niður fyrir næsta nýár ’/s af 
upphæð útsvara kaupstaðarins, svo sem þau hafa verið ákveðin í áætlun hans 
fyrir 1927, enda sje gjalddagi 31. desember 1926.

34. gr.
Um kærur yflr útsvörum, sem lögð hafa verið á árið 1926, fer eftir 

eldri lögum.

35. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927. Frá sama tíma eru úr gildi numin 

þessi lagafyrirmæli:
Tilsk. 20. apríl 1872, um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík, 18. gr. 

2. og 3. málsgr., 19. gr. 1. málsl., 21. gr., 23. gr. 2.-5. málsgr. og 24. gr.
Lög nr. 22, 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri, 18. gr., 21. gr., 

það sem enn er af henni i gildi, 22. og 23. gr.
Lög nr. 43, 10. nóv. 1905 (sveitarstjórnarlög) 35. gr., 37. gi'. 2. málsgr. 

og 38.-44. gr.
Lög nr. 75, 22, nóv. 1907, um bæjarstjórn i Hafnarfirði, 19. og 21.—24. gr. 
Lög nr. 48, 10. nóv. 1913, um breyting og viðauka við lög. 22. nóv.

1907, um bæjarstjórn í Hafnarfirði, 2. og 3. gr.
Lög nr. 49, 30. nóv. 1914, um breyting á lilsk. 20. apr. 1872, um

bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavik, 6. og 9. gr.
Lög nr. 65, 14. nóv. 1917, um breytingu á lögum nr. 22. 8. okt. 1883,

um bæjarstjórn á Akureyri, og lögum nr. 43, 11. júli 1911, um breyting á 
þeim lögum, 10.- 12. gr.

Lög nr. 67, 14. nóv. 1917, um bæjarstjórn Isafjarðar, 18. gr. 1. og 2. 
málsgr. 19.—22. gr. og 23. gr., að því leyti sera hún varðar útsvör.
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Lög nr. 26, 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn Vestmannaeyja, 20. gr. 1,—2. 
málsgr., 21.—24. gr, og 25. gr., að því leyti sem hún varðar útsvör.

Lög nr. 58, 28. nóv. 1919, um breytingu á lögum nr. 30, 22. nóv. 1918, 
um bæjarstjórn á Siglufirði, 18.—24. gr.

Lög nr. 61, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 15. og 17.—21. gr. 
Lög nr. 47, 27. júní 1921, um breytingu á lögum nr. 67. 14. nóv. 1917,

um bæjarstjórn ísafjarðar.
Lög nr. 49, 27. júni 1921, um viðauka við og breyfigar á logum nr. 

58, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Siglufirði, 2. gr.
Lög nr. 65, 27. júní 1921, um breyting á lögum nr. 26, 22. nóv. 1918, 

um bæjarstjórn Vestmannaeyja.
Lög nr. 25, 19. júní 1922, um breyting á lögum nr. 75, 22. nóv. 1907, 

um bæjarstjórn í Hafnarfirði.
Lög nr. 29, 19. júní 1922, um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. 

nóv. 1905, 1. gr.
Lög nr. 26, 4. júní 1924, um viðauka við lög nr. 29, 19. júni 1922, 

um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.
Lög nr. 36, 4. júní 1924, um bæjargjöld í Reykjavík, 1. og 12. gr., að 

því leyti sem þær verða útsvör, og 7,—11. gr.
Lög nr. 46, 4. júní 1914, um útsvarsálagningu erlendra vátryggingarfjelaga. 
Svo og öll önnur lagafyrirmæli, er tara í bága við lög þessi.

A t h u g a s e id d i r við iagafrumvarp þetta.

Á alþingi siðasta var borin upp i n. d. tillaga til þingsályktunar um að 
skora á atvinnumálaráðherra að skipa 5 mauna nefnd »til að íhuga sveitarstjórn- 
ar,- bæjarstjórnar- og fátækralöggjöf landsins«. (Alþtíð. 1925 A. þsk. 199). Tillaga 
þessi var samþykt í n. d„ en í e. d. varð það að ráði, að visa málum þessum 
til stjórnarinrar, og bjet hún því að undirbúa lagasmið um 2 atriði, er til mála 
þessara teijast: Um aukaútsvör og kosningar i bæjar- og sveitamálefnum. Má nú 
bjer sjá annað þessara frumvaipa. Pað má telja mikla nauðsyn á því að sam- 
ræma löggjóf landsins um útsvör. Um þau eru nú ákvæði í sveitarstjórnarlögum 
nr. 43, 10. nóv. 1905 með breylingum i lögujn nr. 29, 19. júní 1922, og lögum 
nr. 26, 4. júní 1924, og i hvorki meira nje minna en i lögum 7 kaupstaða. Og 
lagaákvæði ýmsra kaupstaðanna eru ekki í einu lagi, heldur í mörgum bútum, 
enda viða erfitt að átta sig á því, bvað ennþá gildir og hvað er úr gildi nuruið. 
Loks eru ákvæðin i ýmsu hvert öðru frábrugðin. í Reykjavík gilda t. d. i veru- 
legum atriðum aðrar reglur en í hinum kaupstöðunum. 1 sveitum gilda aðrar 
reglur en i kaupslöðum o. s. frv. Samræming og bálkun útsvarslöggjafarinnar 
virðist því vera mjög mikið nauðsynjamál.

Um I. kafla.
Hjer eru lekin almenn ákvæði og skal um hverja grein athugað:
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Um 1. gr.
Orðaskýringarnar eru til hægðarauka, til þess að forðast endurtekningar 

og skýringar á sömu hugtökunum í lagatextanum.

Um 2. gr.
Samkvæmt gildandi lögum er almanaksárið nú reikningsár allra kaup- 

slaðanna, tilsk. 20. apríl 1872, 18. gr. 3. málsgr. (Reykjavik, skammst.: Rv.), lög 
nr. 22, 8. okt. 1883, 18. gr. (Akureyri skammst.: Ak.), lög nr. 75, 22. nóv. 1907
19. gr. (Hafnaríjörður, skammst.: Hf.), lög nr. 67, 14. nóv. 1917 18. gr. ((safjörð- 
ur, skammsl.: íf.), lög nr. 26, 22. nóv. 1918 20. gr. (Vestmannaeyjar, skammst.: 
Vm.), lög nr. 58, 28. nóv. 1919 18. gr. (Siglufjörður, skammst.: Siglf.), og lög nr. 
61, s. d. 15. gr. (Seyðisfjörður, skammst.: Seyðf.). Utan kaupstaða er fardaga- 
árið enn reikuingsár, sveitarstjórnarlög, (skammst.: svstjl.), nr. 43, 10. nóv. 1905, 
35. gr. Það virðisl vel mega breyta þessu þannig, að reikningsár hreppa verði 
einnig hjer eftir almanaksárið, enda eru margar sveitarstjórnir því eindregið með- 
inæltar. Og upp á þessari breytingu er stungið i frumvarpi þeirra Þóraiins Jóns- 
sonar og Jóns Sigurðssonar 1925. (Aiþt. A. þsk. 53), enda sagt þar, að þessi 
breyting sje orðin almenn ósk.

2. málsgr. sbr. 4. málsgr. er í öllu verulegu samkvæm núgildandi lögum, 
Ak. 18. gr., Hf. 18. gr., Rv. lög nr. 49, 30. nóv. 1914 6. gr., íf. 18. gr., Vm. 20. 
gr., Siglf. 18. gr. og Seyðf. 15. gr.

3. málsgr., samanber 4. máisgr., sjá lög nr. 29, 19. júni 1922 1. gr. 1. 
málsgr. Breytingin stafar af því, að i frv. er stungið upp á öðrum niðurjöfnun- 
artíma og honum ekki i fastákveðnum mánuði, sjá 21. gr. frv.

Um 3. gr.
Um 1. málsgr. má vísa til áðurnefndra kaupstaðarlaga, sbr. Rv. tilsk. 

1872, 19. gr„ Ak. 1883, 18. gr. 3. málsgr., Hf. 19. gr. 3. málsgr., (f. 18. gr. 2. 
máisgr., Vm. 20. gr. 2. málsgr., Siglf. 18. gr. 2. máisgr. og Seyðf. 15. gr. 2. máls- 
gr. Það þykir rjett, að ákvæðið ura útsvarshæðina í heild taki einnig til hreppa, 
enda skuli þar ieita til sýslunefndar um samþykki, sbr. svstjl. 53. gr. 1. tl.

Um 2. málsgr. .skal það alhugað, að það verður undir ákvörðun sveitar- 
stjórnar og sýslunefndar og atvinnumálaráðherra komið, hvort jafna skuii niður við- 
bótarútsvörum eftir þessari málsgr. cða tekið lán lii að standast gjöld þau, sem 
áður á lögð útsvör hafa ekki hrokkið til að greiða. sbr. Rv. 1872, 18. gr. 2. 
máisgr.

Um II. kafla.
Hjer er safnað fyriimælunum um útsvarsskyldu, hveiir skuli yfir höfuð 

vera útsvarsskyldir hjer á landi. ( III. kafla segir þar á móti, hvar i sveit leggja 
skuli á hvern gjaldþegn og hvaða sveit skuli útsvar hans fá eða hluta af þvi. 
Ef frv. þetta verður að lögum, þá gilda ein iög um land alt um útsvarsskyldu, 
og fyrirmælin um hana verða öli á einn stað komin.
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Um 4. gr.
Samkvæmt gildandi lögum skal nú leggja á útsvar eftir efnum gjaldþegna 

og ástœðum. Þessari reglu er alment haldið í frv. þessu. Hún er gamalreynd og 
hefir yfirleitt reynst vel. Það þykir því eigi ástæða til að víkja frá henni, enda 
verður nú auðveldara að framkvæma hana en áður var, utan Reykjavikur, þvi 
að hjer er ætlast til þess, að niðurjöfnunarnefndir hafi aðgang að skattframtöl- 
um manna og aðstoð manna þeim kunnugum, sjá 18. gr. frv. Þau atriði, er efni 
manna varða og ástæður, verða auðvitað aldrei talin til hiilar Hjer eru talin 
ýms helstu atriði, er það mál varða, og ætti nefndunum að verða fremur stoð 
að þvf.

Um 5. gr.
Er nauðsynlegt ákvæði tii þess að varna því, að gjaldþegnar Ieyni niður- 

jöfnunarnefnd atriðum, er máli skifta.

Um 6. gr.
Hjer eru aðalreglurnar um útsvarsskyldu. í A. eru taldir innlendir gjald- 

þegnar, og í I. lið þar undir einstakiingar. Það er ætlast tii, að 5 krónur verði 
lægsta útsvar, sem nokkrum manni verður gert að greiða. Eins og peningaverði 
er farið, þá virðist lægra útsvar varla svara kostnaði. Að öðru leyti er upphaf 
þessa liðar samkvæmt gildandi reglum. Eftir þeim eru engir, hvorki ungir nje 
gamlir, undanþegnir útsvari, en þeim ákvæðum hefir verið beitt svo, að ekki hefir 
verið lagt á börn og unglinga eða gamaimenni, nema alveg sjerstaklega standi á, 
þau hafi átt eignir og haft tekjur þar af. 3. mánaða vist á landinu hefir líka al- 
ment verið útsvarsskilyrði, þvi að 3 mánaða vist hefir skemsta þurft til útsvars- 
skyldu í sveit, sbr. lög nr. 29. 1922 1. gr. (hreppar), lög nr. 25 s. á. (Hf.), lög 
nr. 36, 1924 7. gr. (Rv.), Ak. lög nr. 65, 1917 10. gr. 1. málsgr. íf. 1917, 19. gr.
1. málsgr. Vm. 1918, 21. gr. 1. málsgr., Siglf. 1919, 19. gr. l.málsgr. og Seyðf. 
1919, 17. gr. 1. málsgr.

Undantekningarnar i I. a—c eru samkvæmar núverandi framkvæmd laga 
um útsvör. Um c-lið athugast þó, að 1. tilvikið um hjúskapareign er vitanlega 
nýtt, af því að það hugtak er óþekt fyrr en í lögum nr. 20, 20. júni 1923.

í II. tölul. eru fjelög talin. Það er aðalregla, að þau sje útsvarsskyld. En 
það er hjer sjerstök ástæða til að taka niðurjöfnunarnefnd vara fyrir að leggja 
tvisvar á sömu eign og sömu tekjur, svo framarlega sem aðiljar gera glöggva 
grein fyrir þessum atrlðum.

Ákvæðin um samvinnufjelög í II. 2 eru samkvæm lögum nr. 36, 1921 
38. gr. 2. tölul , nema að því, að niðurjöfnunarnefnd áætlar fjelagi tekjur af við- 
skiftum við utanfjelagsmenn, ef þess verður þörf, og það virðist hún geta nú, er 
hún hefir aðgang að skaltaframtölum gjaldþegna.

Fjelög undanþegin útsvarsskyldu með lögum eru nú h. f. íslandsbanki, 
lög nr. 66, 1905 12. gr., og Eimskipafjelag fslands, lög nr. 43, 4. júní 1924 2. gr.

Undanþágur í b. eru samkvæmar framkvæmd gildandi útsvarsákvæða.
Ákvæðin i III. eru og samkvæm framkvæmd gildandi ákvæða. Það þykir
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rjett að láta gildamdi fyrirmæli í lögum nr. 47, 1924 um útsvarsskyldu annara 
rikisstofnana en sjóða þeirra, sem undir ríkisstjórninni eru, baldast.

Undantekningarnar i III. a—e eru sumar áður lögákveðnar (Landsbank- 
inn) eða lögunum hefír verið svo beitt, að þeir sjóðir, sem þar greinir, bafa ekki 
borið útsvör. Ef sparisjóðir greiða stofnendum sinum engan arð, þá eru þeir nú 
venjulega útsvarsfrjálsir, en það virðist svo sem sparisjóðir æltu yfirhöfuö að 
vera útsvarsfrjálsir, eins og bankar þeir, sem nú eru, enda hefir löggjafinn viður- 
kent nytsemi sparisjóða svo vel sem á verður kosið.

Ákvæði IV. liðar eru líka í samræmi við framkvæmd gildandi laga. 
í B segir um útsvarsskyldu erlendis búsettra gjaldþegna. Reglan í 1. tölul.

er i samræmi við 7. gr. laga nr. 36, 1924, þó með þeirri viðbót, að sjómenn á 
skipum, sem hjeðan eru gerð út, þótt þau sje ekki skrásett hjer, verða úlsvars- 
skyldir. Á öðrum stað (i 9 gr.) segir, hvar skuli útsvar gjalda og hversu langur 
dvalartími vera skuli til þess að sveit eigi tilkall til útsvars. Og er þar einnig 
talinn skemsti timi, sem til atvinnurekstrar fer og órkar útsvarsskyldu. Ef atvinna 
hefir alstaðar verið skemur rekin en i 9 gr. segir, þá verður aðili hvergi útsvars- 
skyldur. »Að reka atvinnu« er haft um rekstur aðilja á fyrirtæki fyrir sinn reikn- 
ing, en að astunda atvinnu« merkir verknað, sem framkvæmdur er fyrir annan 
aðilja, fyrir atvinnurekanda t. d. 3. tölul. svarar til laga nr. 46, 4. júní 1924.

Um 7. gr.
1. málsgr. er samkvæm núgildandi reglum, eins og þeim er beitt, sbr. 

einkum lög nr. 36, 1924 7. gr. og lög nr. 29. 1922 1. gr.
2. málsgr. kveður skýrar á um útsvarsálagningu tryggingarfjelaga en gert 

er i lögum nr. 46, 1924. Hundraðshlutann ákveða þau stjórnarvöld, sem útsvörum 
ráða.

Um III. kafia.
Samkvæmt núgildandi lögum má leggja á aðilja útsvar, ef hann hefir 

haft fast aðsetur i sveit 3 mánuði á gjaldárinu. Með þeim hætti getur sami aðili 
orðið skyldur að greiða útsvar sama árið vegna dvalar sinnar i sveit á 3 eða 
jafnvel 4 stöðum. Og engin takmörk eru fyrir þvi, hversu viða sami aðili eigi 
sama ár að greiða útsvar af atvinnurekstri sinum, sbr. lög 29, 1922 1. gr. (sveitir) 
og lög 36, 1924 7. gr. (Rv.), lög nr. 65, 1917 10. gr. (Ak.), lög nr. 67, 1917 19. 
gr. (If.), lög nr. 26, 1918 12. gr. (Vm.), lög nr. 58, 1919 19. gr. (Sigluf.), lög 61, 
1919 17. gr. (Seyðf.) og lög nr. 25, 1922 (Hf.). Það verður oft alls eigi unt að 
taka fult tillit til allra þeirra útsvara, sem aðilja er gert að greiða utan heimilis- 
sveitar sinnar, þegar þar er lagt á hann útsvar, þvi að útsvar atvinnusveitar getur 
vel verið hærra en útsvar heimilissveitar og hefir oft verið það. Auk þess 
er oft undan þvi kvartað, að stjórnarvöld geri utansveitarmönnum mjög harðleikið 
um útsvarsálagningu, enda stoði þeim lítt að bera kærumál sín undir sýslunefndir 
eða bæjarstjórnir, slst utansýslumönnum. Hjer er þvi tekin upp sú meginregla, 
að útsvar sje einungis lagt á gjaldþegn hvern á einum stað, í heimilissveit hans, 
og þar skal leggja á allar eignir hans, hvar sem þær eru, og allar tekjur bans,

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 17
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hvar sem þeirra er aflað. Þetta er aðalreglan um aðilja, sem ekki eiga erlendis 
heimili. Um erlendis búsetta aðilja verðnr þar á móti að sitja við það ástand, 
sem nú er. Annað mnndi varla verða framkvæmanlegt.

Um 8. gr.
Auk þess, sem tekið er fram um þenna kafla má hjer geta þess, að und- 

antekningin i a-lið er af hallkvæmisástæðum gerð. Kunnugleiki niðurjöfnunar- 
nefndar á heimilisfastri atvinnustofnun þar á staðnum mun venjulega vera meiri 
en nefndarinnar í heimilissveit aðilja. Hinsvegar er einsætt, að sú nefnd má þá 
ekki leggja á þær eignirog tekjur, sem annarsstaðar heflr verið lagt á. Aftur á móti 
er það eitt aðriði i efnum aðilja og ástæðum, hvort hátt eða lágt útsvar er lagt 
á hann í atvinnusveit. C-liður er eiginiega ekki til hlitar undantekning frá aðal- 
reglunni, því að aðili getur látið fella sig af skrá í annari hvorri sveitinni. D- 
liður er einskonar viðauki við b-Iið, og er i samræmi við lög nr. 46, 1924.

Um 9. gr.
Það er auðvitað aðalreglan, að sveit eigi að taka útsvar, þar sem það 

var á lagt. Gn gera verður þó undantekningar þar frá. Og taka þær undantekn- 
ingar til sömu tilvika sem heimila eftir gildandi lögum atvinnusveit eða dvalar- 
sveit, að leggja útsvar á utansveitaraðilja, þegar frá er talið tilvikið eftir 8. gr. 
a-lið. Og nýmælin eru 2000 kr. takmörkun í 2. tölul. Gr það álitamál, hversu 
hátt kaupið skuli vera til þess að útsvari skuli skifta, og mun þar um sitt sýnast 
hverjum.

*
Um 10. gr.

Það virðist einsætt, að taka skuli til greina sem best verður samband 
aðilja við atvinnusveit sina, þegar skifta skal útsvörum, eins og það atriði skai 
nú til greina tekið, þegar hún leggur úlsvör á utansveitarmenn. Með þvi að heim- 
ilissveit aðilja hefir venjulega iíkastar skyldur við bann, þá er stungið upp á því, 
að hún fái alt af að minsta kosti þriðjunginn af útsvari bans. Það er vitanlega 
álitamál, hvaða tölu skuli hjer taka. Annars verður skiftingin vitanlega einatt 
mikið sanngirnisatriði og álitamál.
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Um 11. gr.
Gr óbjákvæmileg til þess að atvinnusveit geti haft nauðsynlegt eftirlit með 

þvf, að heimilissveit gjaldþegna greiði frá sjer þann hluta úlsvara, er henni ber 
skylda til að gjalda.

Um 12. og 13. gr.
Nú er lagt á utansveitarmenn, að minsta kosti sumstaðar, einungis með 

hliðsjón af þörfum atvinnusveitar og með samanburði á útsvörum annara gjald- 
anda þar í sveit. Gn eftir frv. hlýtur heimilissveit aðilja að leggja á hvern gjald- 
þegn sinn einungis með sínar þarflr og sitt ástand fyrir augum. Af þessu leiðir 
það, að atvinnusveilin getur borið skarðan hlut frá borði, ef útsvör i heimilis-
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sveit eru tiltölulega miklu lægri en í atvinnusveit. Ennfremur getur það orðið 
mönnum hvöt til að flytja sig búferlnm úr atvinnusveit sinni, ef þeir fínna heimiii 
í nágrannasveit, þar sem lægri eru útsvör. Og gæti slíkt jafnvel orðið sumum 
sveitum hættulegt. Hinsvegar er eigi ástæða til að láta heimilissveit græða á þvi 
eða tapa, hvernig útsvörum er annarsstaðar háttað. Báðar eiga að vera svo skað- 
litlar sem unt er af skiftingu útsvara, og atvinnusveit þess vegna, af því að hún fær 
ekki að leggja á aðilja. Það þykir þó ekki ástæða til að skifta hverju útsvari, 
hversu lítið sem það er eða hversu lítill sem sá hiuti er, sem atvinnusveit ætti að fá af 
því. En um takmörkin má auðvitað deila. Ekki þykir heldur ástæða til að skifta 
útsvari milli sveita, hverju smáræði, sem það nemur. Ekki virðist heldur eiga 
að leggja við eða draga frá útsvari, sem atvinnusveit er greitt, nema að minsta 
kosti megi telja 10°/° mun á útsvörum atvinnusveitar og heimilissveitar. Því er 
selt sú takmörkun:

Að ekki skal við bæta eða draga frá, ef ætla má, að aðili hefði ekki 
fengið 10% hærra útsvar eða lægra, ef hann hefði átt heima í alvinnusveit.

Nú eru útsvör lögð á eftir efnum og ástæðum. Viðbót vegna hærri útsvara 
í atvinnusveit eða frádráttur vegna lægri útsvara þar verður því eigi gerður með 
fullri nákvæmni og yrði reyndar ef til vill aldrei gerður svo, hvernig sem álagn- 
ingu væri hagað. Hjer verður þvi að reyna að fínna notandi reglu. Það hefír 
þótt fara næst þvi rjetta, að reikna eftir meðaltali þriggja hlutfalla: a) milli 
skuldlausra eigna (e) og útsvara (ú), b) skattskyldra tekna (t) og útsvara og c) 
gjaldendatölu (g) og útsvara. Virðist þá best koma fram þau atriði, sem útsvars- 
álagning er bygð á.

Sem dæmi skulu teknar 2 sveitir, A með eignir 200000 kr., tekjur 100000 
kr., gjaldendur 50 og útsvör 5000 kr., og B með eignir 40000000 kr., tekjur 15000
000, gjaldendur 8000 og útsvör 

Hlutföllin yrðu þá þessi
1800000 kr.

A:
e 200000
ú 5000
t _ 100000
ú 5000

g __ 50
ú 5000

Þau samanlögð og deilt með 3 =
'200000 100000 + 50 ) 5000 /

40000000

. _ 300050
~ 15000, 5000 5000

B: * 
ú _ 1800000

t 15000000
ú _ 1800000

g 8000
ú “ 1800000
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Þau samanlögð og deilt með 3 =

(40000000 , 15000000 . 8000 \ „ 55008000--------------- + --------------- + --------------- 1 : 3 = ----------- •—

1800000 1800000 1800000 / 5400000

Til þess að finna, hvort hlutfallið er stærra, eru þau gerð samnefnd og 
verður þá:

A — 108018000. B _ 55008000
_ 5400000 ’ ~ 5400000

Útsvörin í A-sveit eru rúmum 98°/o lægri tiltölulega (miðað við eignir, 
tekjur og gjaldendatölu) en i B-sveit.

Ef miðað væri eingöngu við eignir, þá hefðu útsvör í A átt að vera 4500 
i stað 5000, borið saman við útsvörin i B.

En ef útsvör í A eru eingöngu miðuð við tekjur, þá hefðu þau, miðað 
við B, átt að vera 12000. Og eftir gjaldendatölu einni hefðu útsvör i A átt að 
vera, miðað við B, 11250.

Um 14. og 15. gr.
Það virðist vandfundinn greiðari vegur til að skifta útsvörum en sá, er 

hjer er stungið upp á. Það verður ekki með öllu komist hjá skriftum út af þess- 
um málum, en reynt er að búa svo um, að þær verði sem minstar. Og vafalaust 
verða allmargar sveitir landsins alveg fyrir utan þessi mál, eða því sem næst.

Um IV. kafla.
Hjer segir um stjórnarvöld þau, er með útsvarsmál fara. Hefir verið nauð- 

synlegt að gera ýmsar breytingar frá því, sem nú er, og verða þær helstu nefnd- 
ar í sambandi við einstakar greinar.

Um 16. gr.
Það virðist hentugt, að einn skattanefndarmanna hrepps starfi jafnan 

með hreppsnefnd að niðurjöfnun útsvara og úrskurðum um útsvarskærur. Hann 
getur veitt nefndinni ýmsar leiðbeiningar, meðal annars um notkun framtals- 
skýrslnanna, er netndin á nú að hafa aðgang að.

Um 17. gr.
Lagt er til að niðurjöfnunarnefndir i öllum kaupstöðum verði skipaðar 

með sama hætli sem nú er í Reykjavík samkvæmt lögum nr. 36, 1924 8. gr. 
Samvinna skattstjóra og niðurjöfnunarnefndar þykir hafa reynst vel og má þvi 
ætla, að heppilegast muni reynast f hinum kaupstöðunum, að formaður skatta- 
nefudar verði einnig formaður níðurjöfnunarnefndar. Liggja og til þess sömu rök 
sem segir í aths. við 16. gr. um hluttöku skattanefndarmanns í niðurjöfnun út- 
svara i hreppum.
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Um 18. gr.
Það er nýmæli, að niðurjöfnunarnefndir skuli, utan Reykjavíkur, eiga að- 

gang að framtölum. Það er og nýmæli, sem á sinn lika i skattalögum nr. 74 
1921, að ráðherra geti lagt fyrir menn að veita nefndinni upplýsingar, og lagt 
dagsektir við. Miða ákvæði þessi til tryggingar þvi, að nefndin hafi svo góð gögn 
til að byggja gerðir sínar á sem unt er.

Um 19. gr.
Virðist ekki þurfa að skýra.

Um 20. gr.
Það eru nýmæli, er hjer segir um niðurjöfnunarnefndir. En þau virðast 

sjálfsögð, enda er 2. mgr. að efni til tekin úr lögum um kosningarrjett i málefnum 
sveita og kaupstaða, sjá lög nr. 49, 30. júli 1909, 2. gr.

Um 21. gr.
Reiknihgsári hreppa á að breyta og niðurjöfnunarnefndir eiga að nota 

framtalsskýrslur gjaldþegna. Þær koma, að Reykjavík undanskilinni, eigi fyrr en i 
febrúar og mars. Þess vegna verður að láta niðurjöfnun fara fram á tímabilinu 
febrúar — maí, samkvæmt ákvörðun sýslunefnda og bæjarstjórna. Niðurjöfnun 
getur þvi eigi byrjað fyrr en i febrúar og skal henni lokið vera fyrir mánaðarlok*

Um 22.-24. gr.
Hjer er aðalbreytingin fólgin í því, að yfirskattanefndir eiga að vera yfir- 

dómur i málum um útsvarskærur, i stað bæjarstjórna og sýslunefnda, og úrskurðum 
yfirskattanefnda á að mega áfrýja til atvinnumálaráðuneytis, þar til landsyfir- 
skattanefnd kynni að verða skipuð. Þykja belur trygð rjettlát úrslit útsvarsmála 
með þessum hætti en nú er, þvi að yfirskattanefndir og ráðuneytið verða væntan- 
lega enn síður óhluldrægar en bæjarstjórnir og sýslunefndir.

Ef menn skilur á um útsvarsskyldu, er auðvitað jafnheimilt að bera það 
mál undir dómstóla sem áður var, eins og lika má sjá á 2. málsgr. 24. gr.

Um 25. gr.
Það þykir rjett að gefa aðiljum nokkurn veginn frjálsar hendur um það, 

hvenær aukaniðurjöfnun skuli fram fara, enda hagar ekki eins til á öllum stöðum. 
Aukaniðurjöfnun getur því farið fram, þegar verkefni er fyrir hendi. Annars er 
greinin samkvæm þeim reglum, sem nú er eftir farið, nema kæruírestir eru þó 
hafðir hinir sömu sem um aðalniðurjöfnun. Er það hættulaust, því að gjalddaga 
úlsvara má ákveða án tillits til kærufrests.

Um 26. gr.
Er að efni til samhljóða gildandi reglum.
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Um V. kafla.
Hjer segir um innheimtu útsvara og ábyrgð á þeim o. fl.

Um 27. gr.
1 hreppum mun mörgum verða ógreitt um útsvarsgreiðslur fyrr en að 

sumrinu eftir að þeir hafa komið afurðum sfnum, einkum ullinni, að einhverju 
leyti i peninga. 1 kaupstöðum mun eindagi útsvara verða sami og nú er í Reykja- 
vík eftir lögum nr. 36, 1924, 11. gr.

Pað þykir óhættulegt að heimila niðurjöfnunarnefnd innan lögmætra tak- 
marka að kveða á um eindaga þeirra útsvara, sem lögð eru á með aukaniður- 
jöfnun.

Vegna hætlu á brottför útlendra manna af landinu hefir þótt tryggast að 
ákveða gjalddaga þeirra útsvara þegar er þau hafa verið lögð á.

Um 28. gr.
Pað er ekki ótitt, að menn geri nú kaupmála við konur sínar og ánafni 

þeim allar eigur sínar. Pegar hefir svo átt að gera lögtak bjá þeim, þá hafa þeir 
vísað til kaupmálans, og ekkert hefir fundist hjá bónda, er tekið yrði. Tilætlun 
siðasta málsl. greinarinnar er að ráða nokkra bót á þessu.

Um 29. gr.
1. málsgr. er i samræmi við lög nr. 47, 4. júni 1924.
2. málsgr. er nýmæli, er miðar til að tryggja innheimtu útsvara hjá 

erlendum mönnum, er hjer vinna. Annars er ekki ætlast til að vinnuveitendur 
ábyrgist útsvör starfsmanna sinna.

3. málsgr. er og nýmæli, er miðar til að tryggja innheimtu á útsvörum 
erlendra aðilja.

Um 30. og 31. gr.
Ákvæði laga nr. 36, 1924, 12. gr. um dráttarvexti bæjargjalda hafa flýtt 

mjög fyrir innheimtu í Reykjavík, og er þvi stungið upp á, að samskonar regla 
verði lögleidd um land alt.

Um VI. kafla.
Það ber nauðsyn tii að setja ákvæði til bráðabirgða vegna breytinga á 

reikningsári hreppa og ef til vill vegna fyrirmæla kaupstaðalaganna, annara en 
Reykjavikur, um niðurjöfnun útsvara í nóvembermánuði. Gins og gert er í frv. á 
þingskj. 53 i Alþt. 1925 A, er stungið hjer upp á því, að timabilið frá fardögum 
1926—31. des. 1927 verði eitt reikningsár, og verður þá óhjákvæmilegt, að hreppum 
verði sjeð fyrir tekjum framan af árinu 1927. Samsvarandi kann að verða um 
kaupstaði, að undantekinni Reykjavík.

Niðurlagsákvæði 32. gr. er i samræmi við 1. málsgr. 3. gr. frv. Af því að 
áætlunin eftir 32. gr. gildir fyrir rúmlega l’/s ár, eða rúmlega helming, að tíma-
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lengd, af 3 árunum, sem útsvarsupphæðin er miðuð við eftir almennu reglunni, 
þá verður hjer að deila með 2, í stað 3 eftir reglunni i 3. gr.

Ef t. d. útsvör hafa verið 3 síðustu árin 7000, 6000 og 8000, þá er meðal- 
tal þar af 7000, og útsvör eftir 3. gr. mættu þá vera

7000 + 20 X 7000 
100

= 8400.

En eftir reglu 32. gr. mættu útsvörin vera
7000 + 6000 + 8000

2
= 10500

að viðbæltum 20°/o, eða 12600.

16. Frumvarp

til laga um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

I. kafli.

Um kosningarrjett og kjörgengi.

1- gr-
Rjett til að kjósa hreppsnefndarmenn, sýslunefndarmenn, bæjarfulltrúa, 

borgarstjóra (bæjarstjóra) og alla aðra starfsmenn í hreppum og kaupstöðum, 
er almenningur kýs, hafa allir, konur sem karlar, ef þeir:

1. Eru fullra 25 ára gamlir á kjördegi.
2. Eru fjár sins ráðandi.
3. Eru íslenskir ríkisborgarar eða hafa jafnrjetti við þá.
4. Hafa átt lögheimili i kjördæmi (hreppi eða kaupstað) síðasta árið 

fyrir kjördag.
5. Hafa óflekkað mannorð, og
6. Standa ekki i skuld fyrir þeginn sveitarstyrk.

Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með 
manni sínum.

2. gr.
Sá er kjörgengur til starfa samkvæmt 1. gr., sem kosningarrjett hefir. 

Um borgarstjóra (bæjarstjóra) gildir ákvæði 1. gr. 4 tölul. þó ekki.
Ekki mega hjón nje menn skyldir að feðgatali eða niðja sitja samtímis 

i hreppsnefnd eða bæjarstjórn.
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3. gr.
Skylt er hverjum karlmanni sjálfum sjer ráðandi, yngri en sextugum 

og heilum og hraustum að taka við kjöri í hreppsnefn og bæjarstjórn. Þeim, 
er setið hefir 6 ár samfleytt eða lengur í nefnd, er þó óskylt að taka við kjöri 
til hennar fyrr en 6 ár eru liðin siðan hann átti þar siðast sæti.

Rjett er konum að skorast undan kosningu.

4. gr.
Kjörstjórn úrskurðar um kjörgengi til bæjarstjórnar, borgarstjóra (bæjar- 

stjóra) og hreppsnefnda. Skjóta má úrskurði kjörstjórnar til hreppsnefndar i 
hreppum og bæjarstjórnar i kaupstöðum. Hreppsnefnd og bæjarstjórn úrskurðar, 
hvort aðili hafi mist kjörgengi eða hvort veita skuli honum lausn eða vikja 
honum frá starfanum. Skjóta má úrskurði hreppsnefndar til sýslunefndar og 
úrskurði bæjarstjórnar til atvinnumálaráðherra.

Sýslunefnd úrskurðar þau atriði, sem i 1. málsgr. segir, ef sýslu- 
nefndarmaður á hlut að máli.

Ef manni er vikið úr sýslunefnd eða bæjarstjórn, þá getur hann borið 
málið undir atvinnumálaráðherra.

II. kafli.

Um kjörtíma, kjörskrár, kjörstjórnir o. fl.

5- gr.
í kaupstöðum skal bæjarstjórn vera skipuð 6—15 bæjarfulltrúum, er 

kosnir sjeu til 6 ára í senn. Atvinnumálaráðherra ákveður töluna i hverjum 
kaupstað samkvæmt tillögum bæjarstjórnar. Á hverjum 2 ára fresti fer einn 
hluti bæjarstjórnar frá þannig að bæjarfuHtrúar hafi allir gert það að 6 árum 
liðnum frá kjöri sínu, eftir þessum reglum:

1. Ef talan 3 gengur upp í tölu bæjarfulltrúa, þá fer þriðjungur þeirra frá að 
hverjum 2 árum liðnum.

2. Ef talan 3 gengur ekki upp i tölu bæjarfulltrúa, þá skal þriðjungur þeirra 
fara frá fyrsta skifti, en þriðjungur að einum viðbættum annaðhvort hitt 
skiftið eða bæði skiftin eftir því sem á stendur.

Nú fer maður úr bæjarstjórn áður en kjörtimi hans er liðinn, og skal 
þá kjósa i stað hans fyrir þann tima, sem eftir er af kjörtímabili hans.

6. gr.
1 hreppi hverjum skal vera hreppsnefnd skipuð 3—5 mönnum, svo 

sem verið hefir, og eru þeir kosnir til 6 ára í senn. Fjölga má hreppsnefndar- 
mönnum úr 3 i 5 með samþykki sýslunefndar. Fara hreppsnefndarmenn frá 
á hverjum 3 ára fresti kjörtímabils, meiri hlutinn (2 af 3 og 3 af 5) hið fyrra 
skiftið, en minni hlutinn hið siðara.

Fyrirmæli 2. málsgr. 5. gr. taka einnig til hreppsnefnda.
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7. gr.
Kosningar bæjarfulltrúa og borgarstjóra (bæjarstjóra) fara fram i 

janúarmánuði, en hreppsnefndarmanna á hreppaskilaþingi á vor.
Ef hreppi er skift, þá skal kjósa breppsnefnd i hinuin nýju hreppum 

jafnskjótt sem þvi verður við komið.

8. gr.
Hreppsnefnd í hreppum og bæjarstjórn i kaupstöðum skal semja skrá 

yfir alla kjósendur í kjördæroi, er á kjördegi hafa kosningarrjett. Skulu þar 
vera í stafrófsröð nöfn kjósenda með stöðu, heimili og aldri. Skráin skal liggja 
til sýnis almenningi á hentugum stað að minsta kosti 14 daga. Kærur vegna 
þess, að einhver sé vantalinn eða oftalinn á skrá, skulu vera komnar í hendur 
kjörstjórnar eigi síðar en viku eftir að skráin Iá frammi, og úrskurðar kjör- 
stjórn kærurnar innan 3 daga þar frá.

9. gr.
Hreppsnefnd og bæjarstjórn kýs 3 menn úr sínum flokki í kjörstjórn 

hverju sinni er kjósa skal bæjarfulltrúa, borgarstjóra (bæjarstjóra) eða hrepps- 
nefndarmenn. Nú eru nefndarmenn 3, og eru þeir þá sjálfkjörnir. Eigi má 
borgarstjóri (bæjarstjóri) vera í kjörstjórn, er kjósa skal í stað hans.

1 hreppum skal geta kosningar í hreppsfundarboði. Ef leynileg kosning 
heflr verið ákveðin, skal hreppsnefnd auglýsa það viku fyrir kjörfund. 1 kaup- 
stöðum auglýsir kjörsljórn kjörfund, staö og stund, með hæfllegum fyrirvara, í 
blöðum eða með þeim hætti, er almennar auglýsingar eru þar birtar á staðnum.

III. kafli.

Urn kosningarathöfn.

10. gr.
Bæjarfulltrúa skal kjósa leynilega hlutbundnum kosningum, með þeim 

hætti sem segir i eftiríarandi greinum.

11- gr.
Skrá skal á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á. Lista 

skal afhenda oddvita kjörstjórnar, er veitir vottorð um viðtöku listans, 2 sólar- 
hringum fyrir kosningar. Meðmælendur, er hafi kosningarrjett óg sje eigi færri 
en 20, riti nöfn sin með stöðu og heimili undir hvern lista.

Gildur er listi, þótt á honum standi færri nöfn en kjósa á fulltrúa, en 
ógildur, ef fleiri eru. Fult nafn hvers fulltrúaefnis, ásamt stöðu og heimili, 
skal á lista setja, svo að eigi verði um vilst. Nú er ókjörgengur maður á lista 
eða eigi þykir örugt, við hvern er átt, og skal þá strika það nafn af lista.

Úrskurð um útstrikun nafns af lista eða um ógilding nafns af lista,
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 18
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skal skrá í kjörbók. Kjörstjórn er skylt að láta fulltrúaefni listans eða með- 
mælanda í tje eftirrit af úrskurði áður en kosning byrjar.

Kjörstjórn merkir þá lista, er hún tekur gilda, hvern með sínum 
bókstaf (A. B. C. o. s. frv.)

12. gr.
Ef fulltrúaefni eru eigi fleiri á listum, sem metnir eru gildir, en kjósa 

skal, þá lýsir kjörstjórn, að liðnu hádegi 2 nóttum fyrir kjörfundardag, þá 
menn kosna.

Nú eru íulltrúaefni samtals á . gildum listum fleiri en kjósa skal, og 
lætur þá kjörstjórn tafarlaust gera kjörseðla og festir jafnframt upp auglýs- 
ingar um það, hvaða listar sjeu í kjöri, með tilgreindum listabókstaf og 
nöfnum fulltrúaefna.

Á kjörseðli skal öðrum megin prenta eða fjölrita þá lista, sem bafa 
verið teknir gildir, þannig að hver listi, með óbreyttri nafnaröð sinni, sje við 
annars hlið eftir stafrófsröð með glöggum langstrikum á milli, en þverstrik 
skulu vera milli nafna á lista hverjum. Fyrirsögn á kjörseðli skal vera: Kjör- 
seðill við bæjarstjórnarkosning í N kaupstað, með dagsetningu og ártali. Eigi 
má annað á seðil letra en nú var mælt.

Kjörseðlar skulu vera úr góðum og þykkum pappir og brotnir saman 
með óprentuðu hliðina út, þannig að eigi sjáist letrið á þeim. Skal svo frá broti 
gengið, að auðvelt sje að leggja þá aftur í sama brot, er þeir hata verið notaðir.

13. gr.
Bæjarstjórn sjer um, uð atkvæðakassi og kjörklefi sje til taks. Kjörklefi 

skal vera áfastur herbergi, þar sem kosning fer fram, og þaðan að eins 
skulu dyr vera kjörklefa. Tjald skal festa fyrir glugga á kjörklefa, svo að 
eigi megi inn um hann sjá eða stinga kjörseðli út i glugga, svo að hann sjáist 
að utan. Lesbjart skal vera í kjörklefa og vera skal þar borð og nægilega 
margir almennir, svartir blýantar.

Atkvæðakassi skal vera lokaður með riíu á loki, er stinga skal kjör- 
seðli niður um.

14. gr.
Frá upphafi kosningargerðar skulu listar með bókstöfum sinum og 

greinilegum nöfnum fulltrúaefna vera almenningi til sýnis á kjörstað, þar sem 
mikið ber á þeim. Þar skal og festa upp leiðbeiningar handa kjósendum með 
aðalákvæðum laga þessara.

15. gr.
Kosningarathöfn hefur á þvi, að oddviti skýrir frá, hverjir sjeu i kjör- 

stjórn, hve marga eigi að kjósa i bæjarstjórn, og hverja lista hann hafi fengið 
samkv. 11. gr. Hann sýnir atkvæðakassann, svo að það sjáist, að hann sje 
tómur, og lokar honum síðan, Án leyfis kjörstjórnar mega ekki vera i kjör-
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kjósendur, er koma og fara.

Heimik er bæjarstjórn að skifta kjósendum í deildir, enda skipar hún 
þá undirkjörstjórn í hverja deild, og heíir hver þeirra sinn atkvæðakassa og 
kjörklefa.

Kjósendur koma fram og kjósa í þeijri röð, er þeim sjálfum list, og 
eftir þvi, sem þeir komast að. Þá er kjörstjórn hefir kannast við mann og 
sannfært sig um, að hann hafi kosningarrjett, afhendir hún kjósanda kjörseðil. 
Fer kjósandi með hann inn í kjörklefa að borði því, er þar stendur, og gerir 
þar kross við bókstaf þess lista á kjörseðlinum, sem hann vill atkvæði gefa. 
Ef hann vill breyta nafnaröð á lista þeim, er hann velur, skal hann setja tölu- 
stafinn 1 fyrir framan það nafn, sem hann vill hafa efst, töluna 2 fyrir framan 
það nafn, sem hann vill láta vera annað í röðinni, töluna 3 við það nafn, er 
hann vill láta vera hið þriðja o. s. frv. Ef hann getur ekki felt sig við eitthvert 
nafn á lista þeim, er hann kýs, má hann strika það út, og telst það þá eigi 
með við samtalning atkvæða. Krossinn við listabókstafinn, tölustafina við nöfn- 
in og útstrikun nafns skal hann gera með blýanti, sem kjörstjórnin hefir til í 
kjörklefanum. Síðan brýtur kjósandi seðilinn saman i sömu brot, sem hann 
var í, er hann tók við honum, gengur svo inn að kjörborðinu, og stingur 
sjálfur seðlinum þannig samanbrotnum í atkvæðakassann, gegnum rifuna 
á lokinu.

Annar meðkjörstjórinn skal hafa fyrir sjer eftirrit af kjörskrá og gera 
merki við nafn hvers kjósanda, jafnóðum og hann hefir neytt kosningarrjettar 
síns, en hinn meðkjörstjórinn skal rita nöfn þeirra, er atkvæði greiða, á sjer- 
staka skrá með áframhaldandi töluröð fyrir framan hvert nafn. Enginn getur 
neytt kosningarrjettar, nema hann sje sjálfur á kjörfundi og greiði atkvæði. 
Nú skýrir kjósandi kjörstjórn frá þvi, að hann sakir sjónleysis eða annarar 
likamsbilunar, er kjörstjórn telur gilda ástæðu, sje ófær til að framkvæma 
kosninguna á fyrirskipaðan hátt, og skal þá maður úr kjörstjórn, sá er kjós- 
andi nefnir til, veita honum aðstoð til þess í kjörklefanum. Þetta skal bóka i 
kjörbók og greina ástæður.

Ef kjörseðill rangmerkist eða skemmist eftir að kjósandi tók við hon- 
um, þá getur hann afhent kjörstjórninni skemda seðilinn og fengið í staðinn 
nýjan kjörseðil, ef seðlabirgðir eru ekki þrotnar, enda sje ekki ástæða til að 
ætla, að hann hafi ónýtt seðilinn af ásettu ráði.

16. gr.
Kosningargerð má eigi standa yfir skemur en 3 tíma, nema allir kjós- 

endur, sem á kjörskrá eru, hafi nevlt kosningarrjettar. Þegar sá timi er liðinn 
og engir kjósendur gefa sig fram, greiðir kjörsljórn sjálf atkvæði, og lýTsir því 
þar næst yfir, að kosningarathöfn sje nú lokið, og má eigi eftir það taka við 
neinum atkvæðum.

óskylt er kjósanda að skýra frá þvi fyrir dómi, í hvaða máli sem er, 
hvaða lista hann hafi kosið, eða hvort hann hafi greitt atkvæði með eða móti 
einhverju fulltrúaefni.
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Enginn úr kjörstjórn eða nokkur sá, sem samkvæmt 15. gr. er staddur 
i kjörstofunni, má gefa nokkrum kjósanda ráð meðan á atkvæðagreiðslu stend- 
ur, tilvisun eða áminningu um það, hvaða lista hann skuli kjósa. Enginn má 
beldur skýra frá þvi, ef hann hefir orðið áskynja um það í kjörstofunni, hvort 
eða hvernig einhver hefir þar kosið.

Brot gegn þessum ákvæðum varða fangelsi, eigi minna en viku ein- 
földu fangelsi eða sektum, ef málsbætur eru, þó eigi undir 50 krónum.

17. gr.
Talning atkvæða fer fram i heyranda hljóði, þegar er kosningarathöfn 

er lokið. Oddviti kjörstjórnar opnar atkvæðakassann. Ef kjósendum er skift í 
kjördeildir, lætur kjörstjóri atkvæðaseðlana úr atkvæðakössum deildanna óskoð- 
aða saman í hæfilega stórt, tómt ilát með loki yfir, og skulu seðlarnir hristir 
vel saman, áður en talning byrjar.

Því næst tekur oddviti upp einn og einn kjörseðil í einu, og les upp 
listabókstaf þann, sem krossað er við á honum. Sýnir hann kjörseðlana jafn- 
óðum vidstöddum fyrirsvarsmönnum listanna og leggur síðan sammerkta kjör- 
seðla i bunka sjer, en meðkjörstjórar merkja jafnótt á blað, hvað margir seðlar 
fara i hvern bunka.

Kjörseðill verður ógildur, ef sýnt þykir, að kjósandi hefir:
sett kross við fleiri en einn listabókstaf, eða tölumerkt nöfn á fleirum

listum en einum,
bætt nafni eða nöfnum við á lista, skrifað nafn sitt á seðilinn, sett á 

seðilinn einkenni, er geti gert hann þekkjanlegan,
eða notað annan seðil en kjörstjórn hefir afhent honum.
Nú er eigi krossað við neinn listabókstaf á einhverjum kjörseðli, en 

nöfn eða nafn tölusett á einum listanum á honum, og telst sá listí þá valinn, 
ef ekki eru aðrir gallar á.

Þegar allir kjörseðlarnir eru upp teknir, skal telja saman, hve margir 
hafa valið hvern lista, og er það atkvæðatala listanna, hvers um sig. Bera skal 
samtölu þessara atkvæðatalna saman við samtölu þeirra, er atkvæði hafa greitt 
eftir skrá þeirri, sem haldin var samkvæmt 15. gr. yfir þá, sem neyttu kosn- 
ingarrjettar. Ef samtölunum ber ekki saman, skal fara aftur yfir kjörseðlana 
alla og atkvæðaskrána, og leiðrjetta skekkjur þær, sem á kunna að hafa orðið.

18. gr.
Til þess að finna, hve mörg fulltrúa fni hafi náð kosningu af hverjum 

lista, skal skrifa upp atkvæðatölu hvers lista fyrir neðan sinn Iistabókstaf, þá 
helming atkvæðatalnanna, þá þriðjung þeirra, fjórðung o. s. frv., eftir því hve 
marga fulltrúa á að kjósa og hverjum lista getur mest hlotnast, og standi út- 
komutölur þessar i röð fyrir hvern lista. Siðan skal marka hæstu útkomutöl- 
urnar jafnmargar og kjósa á fulltrúa, og fær hver listi jafnmarga fulltrúa kosna, 
sem hann á af tölum þessum. Ef eigí standa svo mörg nöfn á lista, seni hon- 
um bera fulltrúar eftir útkomutölum, skal taka þau, sem vantar, af hinum 
listunum eftir sömu reglu.
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Til þess að finna, hver fulltrúaefni hafa náð kosningu á hverjum lista, 
skal telja saman atkvæði hvers einstaks fulltrúaefnis á þann hátt, er nú skal greina:

Kjósandi telst una við röðina á lista, ef hann hefir eigi breytt henni 
með því að setja tölur fyrir framan nöfnin, og ef hann hefir aðeins sett tölu 
við eitt nafnið eða nokkur af þeim, telst hann una við röðina að öðru leyti. 
Oddviti kjörstjórnar tekur kjörseðlabunkana, fyrst þann, er flestir seðlar eru i, 
og svo koll af kolli, en meðkjörstjórar hafá fyrir sjer lista með nöfnum þeirra 
tulltrúaefna, sem standa á þeim lista, sem auðkendur er á þeim kjörseðlum. 
Oddviti tekur kjörseðlana úr bunkanum einn af öðrum, sýnir þá fyrirsvars- 
mönnum listans og les upp nöfnin ásamt raðartölu þeirri, er þeim ber eftir 
kjörseðlinum, en meðkjörstjórar rita upp atkvæðin eftir því. Sá sem fremstur 
stendur eða talan 1 er mörkuð við, fær heilt atkvæði. Þeir, sem eru aftar i 
röðinni, fá hver um sig brot úr atkvæði, er sje jafnt tölu fulltrúa þeirra, er 
kjósa skal, að frádreginni tölu þeirra fulltrúaefna, sem framar standa eða lægri 
tölu fá á kjörseðlinum, deilt með fulltrúatölunni. Siðan skulu atkvæðatölurnar 
lagðar saman. Ef sami maður hefir fengið atkvæði á fleirum en einum lista, 
sem til greina kemur eftir atkvæðamagni, þá skal leggja hinar lægri atkvæða- 
tölur hans við atkvæðatölu þá, er hann hefir fengið á þeim Iista, er hann hefir 
mest á, og telst sú samanlagða atkvæðatala honum þar að fullu, en nafn hans 
strikast út af hinum listunum. Þeir, sem hæstar hafa atkvæðatölur, eru kosnir, 
svo margir af hverjum lista, sem honum ber samkvæmt þvi, sem áður greinir. 
Lýsir kjörstjórn þá kosna i þeirri röð, sem upphæð útkomutalnanna til segir.

Ef jöfn verða atkvæði lista eða fulltrúaefua, og úr þarf að skera, skal 
hlutkesti ráða. Kjörstjórnin varpar hlutkesti á þann hátt, að hún ritar bókstaf 
þeirra lista eða nöfn þeirra fulltrúaefna, sem jöfn atkvæði hafa, á jafnstóra 
seðla, lætur seðlaua samanbrotna í hylki, sem yfir er breitt, og kveður lil ein- 
hvern óviðkomandi mann að draga einn seðil úr hylkinu. Sá seðill, er dreginn 
er, segir þá til, hvern taka skal.

19. gr.
Þegar einungis á að velja einn fulltrúa, er hann kosinn meirihlutakosn- 

ingu, en að öðru leyti eftir framanskráðum reglum.

20. gr.
Hreppsnefndarmenn skal kjósa í heyranda hljóði. Hver, sem neyta vill 

kosningarrjettar, verður sjálfur að sækja kjörfund og skýra munnlega frá því, 
hvern hann kýs eöa hverja. Kjörstjórn ritar atkvæðin jafnóðum i kjörbók. Þá 
er allir viðstaddir kjósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði og þau eru 
öll bókuð, skal atkvæðagreiðslu lokið, þó ekki fyrr en að minsta kosti klukku- 
stund er liðin frá því, er hún hófst. Formaður kjörstjórnar les þá upp öll 
greidd atkvæði, en meðkjörstjórar rita þau upp og telja saman. Þeir, sem flest 
atkvæði hafa fengið, eru rjett kjörnir hreppsnefndarmenn. Hlutkesti ræður, ef 
fleiri hafa jafnmörg atkvæði.

2L gr.
Rjett er að hafa hreppsnefndarkosningar leynilegar, ef hreppsnefnd
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kveður svo á eða ’/3 kjósenda lýsir ósk sinni um það skriflega fyrir oddvita 
kjörstjórnar 2 vikum tyrir kjörfund.

Kjósandi hver kýs svo marga menn sem kjósa skal.

22. gr.
Áður en kosning byrjar, skal kjörstjórn hafa til hæfilega marga kjör- 

seðla, alla jafnstóra, með sama tit, gerða úr strikuðum pappír þannig:

Nr. á kjörskrá.

svo og lokaðan atkvæðakassa, með rifu á lokinu, og skrá yíir alla kjörgenga 
menn i hreppnum.

F'raman við nöfn manna á kjörskránni skulu standa tölurnar 1, 2, 3 
o. s. frv., eftir þvi sem hver er i röðinni.

23. gr.
Við húsið, þar sem kosning fer fram, skal vera annað herbergi áfast, svo 

lagað, að eigi verði gengið i það, nema úr kjörstofunni. Ef þess er eigi kostur, 
má tjalda fyrir eitt hornið á kjörstofunni, svo að eigi sjáist þangað.

1 kjörklefa skal vera borð, sem skrifa má við, og á þvi skrá yfir alla 
kjörgenga menn i hreppnum, og ritblý til afnota handa kjósendum.

24. gr.
Þá er kosning hefst, vísar formaður kjörstjórnar einum kjósanda í senn 

inn i kjörklefann, eftir sömu röð og kjósendur standa á kjörskrá, og fær hon- 
um einn kjörseðil.

Kjósandinn fer síðan inn i kjörklefann að borði því, er þar stendur, 
og athugar, hvaða tata stendur á kjörskránni fyrir framan nafn þess eða nöfn 
þeirra, ef íleiri en einn á að kjósa, er haiui vill velja, og skrifar þær með rit- 
btýi á kjörseðilinn, hverja tölu fyrir neðan aðra, Siðan brýtur kjósandinn seðil- 
inn einu sinni saman, svo að letrið snúi inn, gengur inn að kjörborðinu og 
stingur sjálfur seðlinum í atkvæðakassann.
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25. gr.
Kjörseðill er ógildur, ef einhver merki hafa verið sett á hann, sem gera 

seðilinn þekkjanlegan frá hinum seðlunum eða ef annar seðill er notaður.
Ef kjörseðill ónýtist hjá kjósanda, skal kjörstjórnin láta hann fá ann- 

an seðil.
Nú færir kjósandi ástæðu fyrir þvi, er kjörstjórn tekur gilda, að hann 

geti ekki vegna sjónleysis eða annarar líkamsbilunar kosið á fyrirskipaðan 
hátt, og skal þá maður úr kjörstjórn, sá er kjósandi nefnir til, veita honum 
aðstoð til þess i kjörklefanum.

26. gr.
Meðkjörsljórar skulu hafa fyrir sjer hvor sitt eftirrit af kjörskránni og 

gera merki við nafn hvers kjósanda um leið og hann hefir neytt kosningar- 
rjettar síns.

Þá er allir viðstaddir kjósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði skal 
atkvæðagreiðslu lokið, þó ekki fyr en 2 klukkustundir eru liðnar frá þvi er 
hún hófst.

27. gr.
Formaður kjörstjórnar skal þá opna atkvæðakassann, er hann hefir 

hrist hann rækilega. Tekur hann því næst upp einn og einn kjörseðil í einu, 
les upp töluna eða tölurnar, sem á honum standa, og rjettir hann svo með- 
kjörstjórum til athugunar, en þeir merkja jafnótt á blað atkvæðatöluna við 
nafn hvers, sem kosinn er.

Sá eða þeir, sem flest atkvæði hafa fengið, eru rjett kjörnir.
Ef fleiri hafa jafnmörg atkvæði, ræður hlutkesti.

28. gr.
Hreppsnefnd tilkynnir sýslumanni jafnan kosningarúrslit.
Fyrirmæli 2.-4. málsgr. 16. gr. gilda og um leynilegar kosningar 

utan kaupstaða,

29. gr.
Atvinnumálaráðherra ákveður hlutbundnar kosningar í hreppsnefnd, 

ef skrifleg krafa um það kemur frá að minsta kosti svo mörgum kjósendum, 
sem samkvæmt kjörskrá mundi þurfa til þess að koma með hlutfallskosning- 
um einum manni í kreppsnefnd þar í hreppi. Kosningar fara þá með þeim 
hætti sem segir i 10.—18. gr. laga þessara.

30. gr.
Lausa borgarstjórastöðu (bæjarstjórastöðu) skal auglýsa með að minsta 

kosti 6 vikna fyrirvara. Umsóknir ásamt meðmælum að minsta kosti 100 
kjósenda i Reykjavík og 30 annarstaðar skal senda til kjörstjórnar, enda 
auglýsir hún kosningu með hæfilegum fyrirvara. Semja skal kjörskrá með
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sama hælti sem sagt var um bæjarstjórnarkosningar. Kosning er leynileg. Skal 
kjörstjörn láta prenta nöfn frambjóðenda á kjörseðil, og verður sá kosinn, er 
flest gild atkvæði fær. Hlutkesti ræður, ef tveir frambjóðendur eða fleiri fá 
jöfn atkvæði. Að öðru leyti skal fara eftir fyrirmælum 11,—18 gr. laga þessara 
svo sem við á.

31. gr.
Kosningar þær, er að íraman segir, má kæra skriflega innan 14 daga fyrir 

bæjarstjórn í kaupstöðum og hreppsuefnd utan kaupstaða. Skal leita umsagnar 
kjörstjórnar um kærur, og skal hún láta uppi álit sitt innan viku í kaupstöð- 
um og 14 daga i hreppum frá þvi að hún fekk kæruna, og hreppsnefnd kveða 
upp úrskurð sinn innan 14 daga og bæjarstjórn innan viku þar frá. Úrskurði 
hreppsnefndar má skjóta til sýslunefndar innan 14 daga frá dagsetningu hans 
og úrskurðum bæjarstjórnar til atvinnumálaráðherra innan viku.

32. gr.
Kosningar í nefndir, er bæjarstjórn kýs, skulu jafnan vera leynilegar 

og hlutbundnar, ef íleiri skal kjósa en einn mann. Um lista, merkingu þeirra 
og úrskurð um úrslit kosninga fer með sama hætti sem segir í lögum um 
þingsköp Alþingis.

33. gr.
1 hreppi hverjum skal kjósa einn sýslunefndarmann á manntalsþingi 

til 6 ára, og einn varamann til sama tima. Sýslumaður er oddviti kjörstjórnar, 
og skipa hana með honum 2 hreppsbúar, er sýslunefnd kýs.

Kosningu skal haga eins og segir í 20. gr., enda má leynilega kosningu 
hafa samkvæmt 21.—27. gr.

Kæra má kosningu skriflega innan 14 daga, og sker sýslunefnd úr.

34. gr.
Helmingur sýslunefndarmanna og varasýslunefndarmanna gengur úr 

sýslunefnd 3. hvert ár, ef tala hreppa í sýslu er jöfn, en ella minni hluti og 
meiri hluti á vixl 3. hvert ár.

35. gr.
Nú er hreppi skift, og gengur þá sýslunefndarmaður hans og vara- 

sýslunefndarmaður þegar úr sýslunefnd. Á næsta manntalsþingi á eftir skal 
kjósa sýslunefndarmann og varasýslunefndarmann í hinum nýju hreppum, og 
íara þeir úr nefndinni, næst er skifti verða, eftir hlutkesti, annar ef jöfn er tala 
hinna nýju hreppa, en ella meiri hlutinn. Sá eða þeir, er þá verða eftir, fara 
næst, er skifti verða.

36. gr.
Kjósendur, sem ekki geta verið viðstaddir á kjördegi, mega neita 

atkvæðisrjettar sins á skrifstofu bæjarfógeta í kaupstöðum og hjá hreppstjóra
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i sveitum, svo og á skipum, er úr hreppi eða kaupstað ganga, eftir sömu 
reglum sem gilda um kosningar til Alþingis, þegar eins stendur á.

IV. kafli.

Niðurlagsákvœði.

37. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927. Þeir, sem kosnir hafa verið fyrir 

þann tíma, halda sætum sinum, þar til þeir skyldu vikja úr þeim eftir eldri lögum.
Frá þeim tíma, er lög þessi öðlast gildi, eru úr lögum numin:
Tilsk. 20. apr. 1872, um bæjarstjórn i kaupstaðnum Reykjavík, 9. og 

10. gr. og 11. gr. 2. máisgr., að því leyti sem þar segir um nefndarkosningar.
Lög nr. 22 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri, 5.—10. gr., ásamt 

lögum nr. 65 14. nóv. 1917 um breylingu á þeim lögum, 2.-6. gr.
Lög nr. 43 10. nóv. 1905 (sveitarstjórnarlög) 6.-23., 55.-59. 1 málsgr. 

og 61.—64. gr.
Lög nr. 75 22, nóv. 1907, um bæjarstjórn í Hafnarfirði, 4,—11. gr, að 

þvi leyti sem þær eru enn í gildi.
Lög nr. 49 30. júlí 1909, um breyting á lögum, er snerta kosningar- 

rjett og kjörgengi i málefnum kaupstaða og hreppsfjelaga.
Lög nr. 19 20. okt. 1913, um kosningar til bæjarstjórna í kaupstöðum.
Lög nr. 49 30. nóv. 1914, um breyting á tilsk. 20. april 1872 um 

bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík -1,—4. gr., að því leyti sem þær eru 
enn í gildi og varða kosningar.

Lög nr. 49 3. nóv. 1915, um viðauka við sveitarstjórnarlög frá 10. 
nóv. 1905.

Lög nr. 67 14. nóv. 1917, um bæjarstjórn lsafjarðar, 4.—11. gr.
Lög nr. 26 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn Vestmannaeyja, 6.—13. gr.
Lög nr. 58 28. nóv. 1919, um breytingar á lögum nr. 30 22. nóv. 1918, 

um bæjarstjórn á Siglufirði, 4.—11. gr.
Lög nr. 61 s. d., um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 4.-9. gr.
Lög nr. 19 19. júní 1922, um breyting á tilsk. um bæjarstjórn i kaup- 

staðnum Reykjavik 20. apr. 1872.
Lög nr. 30 4. júni 1924, um kosningar i bæjarmálefnum Reykjavikur.
Lög nr. 33 27. júní 1925, um viðauka við lög nr. 22 frá 8. okt. 1883, 

um bæjarstjórn á Akureyri.
Svo og öll önnur fyrirmæli í lögum, sem fara i bága við ákvæði 

laga þessara.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 19
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

í ráði var á Alþingi 1925 að setja milliþinganefnd í sveitarstjórnarmál 
og fátækramál landsins, en loks var þó sá kostur tekinn, að tela stjórninni 
undirbúning tveggja atriða þessara mála: um aukaútsvör og kosningar, þar á 
meðal um kosningarrjett og kjörgengi. Hjer getur að líta írumvarp til laga um 
annað þessara atriða.

Það má telja heppilegt að koma saman í ein lög öllum þeim fyrir- 
mælum, er gilda eiga um kosningar í kaupstöðum og sveitum, og samræma 
þau, enda var svo komið, að eigi giltu sömu lög um kosningarrjett og kjör- 
gengi i kaupstöðum og sveitum, og ekki heldur í öllum kaupstöðunum.

Um lög þau, sem hjer verður visað til, nægir alment að benda á 37. 
gr. frv. þessa.

Um I. kaíla.
Frumvarpið hefur á fyrirmælum um kosningarrjett og kjörgengi, enda 

byggjast aðrar reglur frumvarpsins á þessu tvennu. Um einstakar greinar skal 
athuga:

Um 1. gr.
Skilyrði kosningarrjettar eru hjer sömu sem um alþingiskjör eftir 29. gr. 

stjórnarskrárinnar, að undanskildu ákvæðinu um 5 ára búseta i landinu, sem 
ekki hefir þótt nægilega ástæða til að taka í þetta frv.

Um 2. gr.
Akvæði laga nr. 30, 4. júní 1924 1. gr. um það, að borgarstjóraefni 

þurfi, eins og kjósendur, að hafa átt lögheimili i kaupstað siðasta árið fyrir 
kosningu, þykir ekki heppilegt, með því að það gæti vel bægt hæfum utan- 
bæjarmönnum frá kjöri til borgarstjórastöðu. 2. málsgr. er í samræmi við 
gildandi lög.

Um 3. gr.
Er í samræmi við gildandi reglur

Um 4. gr.
Það virðist rjett, að kjörstjórn eigi úrskurð um kjörgengi, þar á meðal 

um kjörgengi borgarstjóraefna, þvi að hentugra er, að það mál sje úrskurðað 
til hlítar áður en kosið er en eftir, svo að eigi sje ef til vill kosið um ókjör- 
genga menn, og kosning verði svo ónýlt. Annars eru fyrirmæli greinar þess- 
arar að efni til samkvæm gildandi lögum.

Um II. kafla.
Hjer segir um það, er næst má telja grundvöll kosninga, kjörtíma, 

kjörskrár og kjörstjórnir.
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Um 5. gr.
Eigi hæfir, að jafnmargir sje bæjarfullrúar í öllum kaupstöðum. 1 

kosningalögum verður að tiltaka tölu bæjarfulltrúa. En óþarft virðist að telja 
upp alla kaupstaðina og bæjarfulltrúa í hverjum þeirra. Það virðist mega til- 
taka, hversu margir bæjarfulltrúar skuli vera hið flesta og hversu fáir hið 
fæsta, og að hver kaupstaður geti svo lagt til, hversu þeir skuli vera þar margir. 
Kjörtímabil er hið sama sem nú, en setja þarf almenna reglu um, hversu 
fulltrúar gangi úr nefnd, því að eigi þarf alt af að vera svo háttað, að rjettur 
þriðjungur fari frá hverju sinni. Þess vegna eru reglurnar í 1. og 2. tölul. Ef 
fulltrúar eru t. d. 7, þá ganga 2 úr eftir 2 ár, aðrir 2 eftir 4 ár og 3 eftir 6 
ár. Ef þeir eru 8, þá ganga 2 úr eftir 2 ár og 3 eftir 4 og 6 o. s. frv.

Um 6. og 7. gr.
Eru samkvæmar reglum sveitarstjórnarlaga nr. 43, 1905 og kaupstaða- 

laganna.
Um 8. gr.

Einnig samkvæm gildandi lögum að efni til.

Um 9. gr.
Sömuleiðis. Um auglýsingu leynilegra kosninga í sveitum segir nú i 

lögum nr. 49, 1915.

Um III. kafla.
Um þetta eru reglur, er i kaupstöðum gilda, í lögum nr. 20, 1913 og 

lögum nr. 30, 1924 (Reykjavík), og i 18. gr. sveitarstjl., um opínberar kosn- 
ingar í sveitum, og loks i lögum nr. 49, 1915 um leynlegar kosningar þar.

Um 11.—19. gr.
Þær eru teknar úr lögum nr. 20, 1913, nema hvað orðalagi er allviða 

vikið við og málið stytt.

Um 20. gr.
Hjer er tekin reglan um opiirberar og óbundnar kosningar í hrepps- 

nefnd úr lögum nr. 43, 1905 18. gr.

Um 21.-27. gr.
Þær eru teknar úr lögum nr. 49, 1915. Sú er aðalbreyting, að kjósandi 

hver getur ekki gefið nokkrum manni meira en 1 atkvæði. Reglan í 1. nr. 49, 
1915, þar sem kjósanda er leyft að gefa sama manni svo mörg atkvæði sem 
hreppsnefndarmenn skal kjósa, gæti leitt til þess, að eigi yrði svo margir kosnir, 
og mun líka vera einstæð. Reglan í 29. gr. um hlutbundnar kosningar í sveit- 
inni getur bætt úr því misrjetti, er minni hluti kann að verða beittur. En til- 
ætlun með áðurnefndri reglu í 1. nr. 49, 1915 mun hafa verið að vernda hags-
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muni minnihlutans. Breytingin á kjörseðlinum og á orðalagi i 2. málsgr. 24. 
gr. sbr. 2. málsgr. 4. gr. 1. nr. 49, 1915, stafar aí breytingu á áðurnefndri reglu. 

Um 28. gr.
1. málsgr. er sambjóða 20. gr. sveitarstjórnarl. nr. 43, 1905. 1 2. máls- 

er nyTlt og sjálfsagt ákvæði.

Um 29. gr.
Er nýmæli. En auðsætt virðist, að viða i hreppum sje eða geti orðið 

full ástæða til að vernda minni hlutann eins og nú er gert með hlutbundn- 
um kosningum i kaupstöðum. Það er ætlast til þess, að hlutbundnar kosn- 
ingar verði, eitt skifti fyrir öll, ákveðnar í hreppi, þegar skilyrði til þess eru 
fyrir hendi. Skapar sú ákvörðun kjósendum og kjörstjórn yfirleitt sömu rjett- 
indi og skyldur sem segir í 11.—18. gr. frv.

Um 30. gr.
Það er ætlast til, að sama meðferð verði höfð á borgarstjórakjöri i 

öllum kaupstöðum landsins. 1 Reykjavík segir nokkuð um þessar kosningar i 
lögum nr. 30, 1924, 4. og 6. gr. og i reglum um borgarstjórakosningu 26. mars 
1920 (Stjt. B, bls. 24—28). Er ætlast til, að kosningar þessar fari með sama 
hætti sem bæjarstjórnarkosningar, að því leyti sem eigi eru gerðar undantekn- 
ingar í greininni, og að þvi leyti sem ákvæðin um bæjarstjórnarkosningar eiga 
ekki sjerstaklega við hlutbundnar kosningar.

Um 31. gr.
Er samkvæm gildandi reglum í öllu verulegu.

Um 32. gr.
Það virðist í bestu samræmi við hlutbundnar bæjarstjórnarkosningar, 

að nefndarkosningar innan bæjarstjórnar verði einnig hlutbundnar, eins og 
hafa má þær i Reykjavik eftir lögum nr. 19, 1922 og Akureyri samkvæmt lög- 
um nr. 33, 1925.

Um 33.—35. gr.
Eru að efni til samkvæmar í aðalatriðum fyrirmælum sveitarstjórnar- 

laga nr. 43, 1905, 55., 56. og 59. gr., og 61.—64. gr., um kjör sýslunefndar- 
manna, og lögum nr. 49, 1915 um leynilegar kosningar þeirra.

Um IV. kafla.
Aðalákvæðin um kosningarrjett og kjörgengi, kjörskrár og kjörtima m. 

íl. eru i greinum kaupstaðalaganna, sem falla úr gildi, ef frv. þetta verður að 
lögum, og eru þau þar auðfundin.
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17. Friinuarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1925.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem veitt eru á fjárlögum fyrir 

samkv. 2.-7. gr. bjer á eftir kr. 196581,14

2. gr.
Sem viðbót við gjöldin á 12. gr. veitast:

kr.
1. Til að senda fulitrúa á aiþjóðafund geislalækna í

London ................................................................................ 1000,00
2. Fyrir miðstöðvarketil í Geðveikrahælið á Kleppi ... 7000,00
3. Til aðgerðar á holdsveikraspítalanum i Lauganesi... 2500,00
4. Til að standast kostnað við iækningar þeirra sem

lamast hafa af mænusótt .............................................. 10000,00
5. Til aðgerðar á sóttvarnarhúsinu í Reykjavík...........  9600,00

3. gr.
Sem viðbót við gjöld á 14. gr. veitast:

1. Til stúdentaráðs Háskóla íslands, styrkur til að
senda fulltrúa á alsherjarstúdentamót í Oslo..........  1000,00

2. Til sjera Bjarna Jónssonar og sjera Friðriks Rafn- 
ar: Styrkur til að sækja alþjóðaprestafund í Sví-
þjóð, 400 kr. til hvors...................................................... 800,00

3. Slyrkur til húsabóta á prestssetrinu í KoIIafjarðarnesi 9266,64
4. Til miðstöðvarhitunartækja í bændaskólann á Hólum 11079,78
5. Til aðgerðar gagnfræðaskólanum á AkureyrL..........  12513,87
6. Launabót handa Sigurbirni Á. Gíslasyni, kennara

við vjelstjóraskólann ...................................................... 1500,00
7. Launabót handa Guðm. Kristjánssyni, kennara við

stýrimannaskólann ....................................................... 1500,00

1925, veitist

kr.

30100,00

37660,29

4. gr,
Sem viðbót við gjöldin á 15. gr. veitast:

1. Styikur til Finnlandsfarar, til að sækja fornminja-
fræðingafund........................................................................ 600,00

Flyt 600,00 67760,29
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kr. kr.
Flutt 600,00 67760,29

2. Styrkur til að sækja fund norrænna embættis-
manna í Helsingfors ....................................................... 1802,10

3. Til að gegna störfum þjóðminjavarðar i fjarveru
hans.............................................. 300,00

4. Til Kjartans Sveinssonar, fyrir aðstoð á þjóð-
minjasafninu........................................................................ 300,00

5. Til aðgerðar Landsbókasafnshúsinu............................. 33789,55
36791,65

5. gr.
Sem viöbót við gjöldin á 16. gr. veitast:

1. Viðbót við styrk handa Búnaðarfjelagi íslands 36000,00
2. Til sjóvarnargarðs á Siglufirði..................................... 23000,00
3. — sjóvarnargarðs á Sauðárkróki ............................. 11000,00
4. — sjóvarnp.rgarðs á Stokkseyri ............................. 3255,25
5. — sjóvarnargarðs á Eyrarbakka ............................. 5194,25
6. — að endurreisa stöpla i Hraunsá............................. 850,00
7. — fyrirhieðslu fyrir Hjeraðsvötn ............................ 7300,00
8. — kostnaðar við mælingar og uppdrætti af kaup-

túnum og sjávarþorpum .............................................. 3000,00
89599,50

6. gr.
Sem viðbót við gjöldin á 18. gr. veitast:

1. Fyrv. bókav. Halldór Biiem, frá V10 .................... 427,20
2. — vitav. Vigfús Sigurðsson, frá J/« .................... 311,50
3. Til frú Ágústu Ólafsdóltur, ekkju Magnúsar Gunn-

arssonar ................................................................................ 534,00
4. Til frú Ágústu Jóhannsdóltur. ekkju Þórhalls Jó-

hannessonar, hjeraðslæknis.?................................. . ... 534,00
5. Fyrv. prestur Gultormur Vigfússon, frá V6 ............ 623,00

------ 2429,70

Samtals 196581,14

Athugasemdir við frumvarpið.

Upphæðin, sem greidd hefir verið alls upp á væntanlega aukafjárveitingu, 
er að þessu sinni talsvert hærri en siðastliðið ár. Langmestur hlutinn hefir geng- 
ið til viðhalds á opinberum byggingum, sem hafði setið á hakanum undangengin
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fjárkreppuár, en þoldi nú ekki bið, og ekki þótti rjett að fresta lengur eftir því 
sem á stóð um fjárbag ríkissjóðs, og svo til mannvirkja, til varnar skemdum af 
ágangi sjávar og vatna, sem ekki var unt að fresta.

Um 2. gr.
1. Það verður að teljast nauðsynlegt að fylgjast með í því, er gerist um geisla- 

lækningar, og verður þá ekki komist bjá að bafa mann á alþjóðafundum 
um þær lækningar, að minsta kosti af og til.

2. Miðstöðvarketill geðveikrahælisins á Kleppi var orðinn svo úr sjer genginn, 
að óbjákvæmilegt var að fá nýjan ketil þangað.

3. Baðklefarnir á holdsveikraspítalanum þurftu mikillar aðgerðar við. Meðal 
annars voru gólfin orðin svo fúin, að hætta var á, að menn færu niður úr 
þeim. Ennfremur varð ekki komist hjá því, að mála aila glugga og sjúkra- 
herbergin að innan.

4. Eins og kunnugt er, kom hjer upp mænuveiki 1924 og hafa siðanaallmargir 
tekið veiki þessa hjer og hvar um landið. Margir sjúklingar ná aldrei heilsu 
aftur, eftir þenna sjúkdóm, en sumir af þeim, er veikina hafa fengið slæma, 
géta þó náð aftur heilsu og orðið vinnufærir með læknisaðgerðum, sem verða 
að standa yfir um langan tima, og verða þá svo dýrar, að menn geta ekki 
fengið lækning, nema rikissjóður hjálpi til. Þetta þótti heilbrigðisstjórninni 
sjálfsagt að gert yrði, ekki sí.st þar sem sjúklingar voru flestir ungir og hefðu 
án hjálpar orðið aumingjar alla æfi. Lækningarnar hafa haft góðan árangur. 
Búast má við að eitthvað þurfi rikissjóður enn að leggja fram vegna mænu- 
sóttarinnar.

5. Sóttvarnarhúsið í Reykjavik var orðið lítt nothæft að ýmsu leyti. Múrinn á 
veggjum innanhúss var viða dottinn af, svo ekki var orðið unt að hreinsa 
veggina. Vegna þess að ekki var nægilega vel gengið frá þakinu, var húsið 
svo kalt, að erfitt var að hita það upp. Samkvæmt lögum nr. 34, frá 1925 
er þetta hús nú eina sóttvarnarhús rikisins, og rak það á eftir. Þegar svo 
var komið, mátti ekki dragast að setja húsið i sæmilegt stand. Veggir voru 
pússaðir, húsið málað, flisar lagðar i eldhúsi og búri, stoppað þakið og 
raflögn komið fyrir.

Um 3. gr.
1. Stúdentaráðinu bjer var boðið að senda fulltrúa á allsherjarstúdentamót i 

Osló, og þótti rjelt að styðja að því að það gæti orðið.
2. Alþjóðaprestafundur var haldinn í Sviþjóð, og varð ekki bjá því komist að 

leggja fje til þess að prestar hjeðan gætu sótt fund þenna.
3. Prestsseturshúsið í Kollafjarðarnesi brann til kaldra kola. Auk venjulegs 5000 

kr. embættisláns, varð ekki komist hjá að veita prestinum styrk til að koma 
upp íbúðarhúsi.

4. Eidfæri i húsum bændaskóláns á Hólum voru mjög úr sjer gengin og málti 
ekki dragast að endurnýja þau. Þótti þá einsætt að setja heldur miðstöðvar- 
bitun í húsin, vegna meiri eldhættu m. a„ og auk þess var hin eldri upp- 
hitun svo ófullnægjandi að ekki gat lengur talist forsvaranlegt.
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5. Gagnfræðaskólahúsið á Akureyri var nú nauðsynlegt að járnklæða alt. Áður 
var aðeins járnvarinn annar gaflinn. Svo mátti og ekki draga að mála alt 
trjeverk utanhúss til varnar skemdum.

6. -7. Samskonar launabætur og -áflur hafa verið greiddar, og nú teknar upp í
fjárlög fyrir árið 1926,
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Um 4. gr.
1,—2. Það er hið sama um þessa liðina að segja eins og annars, þegar ræða 

er um fje til þálttöku i fundum erlendis, að það þótti ekki rjett að silja hjá.
3.—4. Þjóðskjalavörður fór utan vegna samninga, um endurheimtu skjala úr 

dönskum söfnum, og varð eigi hjá þvi komist að halda þjóðskjalasaíninu 
opnu að einhverju leyli á meðan.

5. Stigarnir i Landsbókasafnshúsinu voru að verða ónýtir. Á þeim voru engar 
marmaraþynnur, svo að steypan var farin að slitna mjög. Slitlag var ekkert 
á gólfum hússins, og þetta olli þvi að mikið ryk varð i húsinu, svo að ekki 
var við unandi. Þá þurfti að setja nýja miðstöðvarkatla i húsið. Annar þeirra 
fjekst þó með því að láta gera við ketilinn, sem ónýtur var orðinn á geð- 
veikrahælinu. Marmaraþynnur voru settar á alla stiga, gert var við öll gólf 
i bókaherbergjum og sett á þau slitlag. Hið nauðsynlegasta innanhúss var 
málað og gert mikið við flestallar hurðir í húsinu, sem hötðu gisnað mjög.

Um 5. gr.
1. Það kom í Ijós á Búnaðarþinginu 1925, að fjárveiting þingsins til Búnaðar- 

fjelags íslands fyrir árið 1925 mundi reynast ófullnægjandi eftir þvi, sem 
Búnaðarþingið krafðist af Búnaðarfjeiaginu og lýsti atvinnumálaráðherra þvi 
yfir við fjárveitinganefnd Nd., að hann mundi sjá sjer fært að greiða upp á 
væntantega aukafjárveitingu viðbót við slyrkinn 1925, eftir þvi sem honum 
þætti þörf á, þó ekki yfir 48,000 kr. Þessu var fjárveitinganefnd Nd. sam- 
þykk og samkvæmt þessu hafa 36,000 kr. verið greiddar upp á væntanlega 
aukafjárveitingu.

2. Vegna sjóskemda á Sigluflrði þótti óhjákvæmilegt að Ijúka við sjóvarnar- 
garðinn þar, og kostar ríkissjóður það verk að hálfu.

3. Til sjóvarnargarðs á Sauðárkróki var nauðsynlegt að veita þetta fje, þareð 
ýmsum húsum þar stafaði mikil hætta af sjávargangi og vörn fyrir skemdum 
mátti ekki dragast að reyna að framkvæma, og var verkið unnið eftir fyrirsögn 
verkfræðings. Þvi miður hefir nú þetta mannvirki reynst of veikt og eyðilagst 
aítur, að nokkru af sjávargangi i vetur, svo að varla verður komist hjá nýrri 
stórri fjárveitingu í þessu skyni.

4. —6. Sjóvarnargarðar þessir og stóplar í Hraunsá skemdust og eyðilögðust að
mestu i ofviðri og sjávargangi á öndverðum siðastliðnum vetri og var eigi 
tekin nein endanleg ákvörðun um styrkveitingu til endurreisnar þessara mann- 
virkja á siðasta Alþingi, enda þótt málið væri þar borið upp, og mun það 
einkum hafa verið af þvi, að málið þótti ekki nægilega upplýst og beinar 
tillögur um styrk lágu ekki fyrir. Með því nú að endurreisn garðanna mátti 
ekki dragast, en það hinsvegar hlaut að verða hlutaðeigandi sveitum mjög
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tilfinnanlegur kostnaður, ef þær ættu einar að bera bann, var ákveðið að 
rikissjóður skyldi greiða */< hluta af honum og eru það þær 3255 kr. 25 au. 
og 5194 kr. 25 au., sem bjer um ræðir. — Af kostnaðinum við endurreisn 
Hraunsárstöpla var meira greitt, sem sje 850 kr. af 1400 kr., sem verkið 
kostaði alls, en stöplarnir eru nú traustari en áður og veru auk þess i byrj- 
un reistir með mjög rifiegum styrk úr rikissjóði. Framrásin til sjávar milli 
stöplanna (Hraunsá) má eigi stíflast vegna Flóaáveitunnar.

7. Mannvirki það, sem bjer um ræðir, var óbjákvæmilegt að gera þegar í stað 
til þess að koma í veg fyrir að Hjeraðsvötn brytust yfir i gamlan farveg út 
yfir »Hólminn« i Skagafirði, er hefði orsakað stórkostleg landspjöll og tjón. 
Pótti sjálfsagt að rikissjóður tæki mikinn þátt í kostnaðinum við fyrirhleðsluna, 
og með hliðsjón af þátttöku hans i Djúpósfyrirhleðslunni var, eftir tillögum, 
vegamáiastjóra ákveðið að greiða 2/s hluta af kostnaðinum, sem nam rúm- 
um 11,000 kr. aiis. Reikningsskil eru eigi fullgerð enn um verkið og þvi eigi 
bægt að tiltaka endanlega upphæð kostnaðarins.

8. Hjer er um að ræða kostnað við mælingar og uppdrætti samkv. lögum nr. 
55, 27. júni 1921, sem fram hafa farið á árinu 1925 og sem greiða verður 
úr rikissjóði samkvæmt þeim lögnm að hálfu.

Um 6. gr.
AUar upphæðirnar eru greiðslur fyrir árið 1925, eða hluta úr þvi, á eftir- 

launum, sem Alþingi hefir fallist á að veita með þvi að taka þau upp i 18. gr. 
fjárlaga fyrir 1926.

Álþt. 1926. A. (38. löggjafarþiug). 20
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18. Tlllaga

til þingsályktunar um sæsímasambandið við útlönd o. fl.

(Lögð fyrir Alþingi 1926).

Alþingi ályktar að heimila atvinnumálaráðherra að útvega konungsúrskurð, 
er leyfi h.f. Hinu mikla norræna ritsímafjelagi i Kaupmannahöfn að starírækja 
sæsimann milli Hjaltlands, Færeyja og íslands, með þeim skilmálum, sem sam- 
komuiag hefir náðst um.

Greinargerð.

í fjárlögum fyrir árið 1926 var Iands$tjórninni falið að gera samning um 
skeytasamband við umheiminn frá þeim tima, er einkaleyfi Mikia norræna rit- 
sfmafjelagsins er á enda.

Pessir samningar hafa nú verið gerðir og fara þeir hjer á eftir í islenskri 
þýðingu jafnhliða hinu danska frumriti, til þess að hægt sje að dæma um hvort 
þýðingin sje rjett.

Þelta mál er lagt fyrir Alþingi eftir fyrirlagi þess i athugasemd við 13. 
gr. D. fjárlaga fyiir yfirstandandi ár, og þess óskað, að heimild verði veitt lil þess 
að gera bindandi samninga.

Samningurinn milli dönsku simastjórnarinnar og ritsímafjelagsins, um 
simagjöldin til og frá Færeyjum, er tekinn upp hjer á eftir, bæði af því, að hann 
er hluti af samningunum i beild og snertir oss að því er kemur við gjöldunum 
milli íslands og Færeyja.

Samningarnir eru svohljóflandi:

Þýðing.
Á fundi i Kaupmannahöfn hinn 30. 

nóv. 1925, þar sem saman voru komnir 
ráðherra opinberra verka í Danmörku, 
atvinnumálaráðherra íslands og tveir 
framkvæmdarstjórar Mikla norræna rit- 
simafjelagsins, urðu þessir aðiljar sam- 
mála um að reyna að fá samþykt hið 
nýja leyfisbijef, sem hjer með fylgir,

Under en Sammenkomst i Köbenhavn 
den 30. November 1925 mellem den 
danske Minister for offentlige Arbejder, 
den islandske Erhvervsminister og to af 
Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs 
Direktörer er bemeldte Parter enedes om 
at söge vedlagte nye Koncession for 
Kablet mellem Island—Færöerne og
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um sæsímann milli íslands, Færeyja og 
Hjaltlands, svo og samninga þá, sem 
við leyfið ern tengdir, en þeir eru: 

Fylgiskjal 1.
Samningur milli Danmerkur, fslands 

og fjelagsins um gjöld fyrir simskeyti 
til íslands og frá.

Fylgiskjal 2.
Samningur milli Danmerkur og fje- 

lagsins um gjöld fyrir símskeyti til 
Færeyja og frá.

Fylgiskjal 3.
Samningur milli íslands og fjelags- 

ins um fjárviðskifti og annað, er snertir 
leyfi fjelagsins.
Kaupmannahöfn 30. nóvember 1925. 

(Sign.) J. Friis Skotle.
(Sign.) M. Guðmundsson.

(Sign.) Kay Suenson.
(Sign.) O. Scivenius.

Leyfisbr jcí.

Shetlandsöerne gennemföit tillige med 
vedlagte til Koncessionen hörende Over- 
enskomster, nemlig:

Bilag í.
Takstoverenskomst mellem Dan- 

mark, Island og Selskabet vedrörende 
Islandskorrespondancen,

Bilag 2.
Takstoverenskomst mellem Dan- 

mark og Selskabet vediörende Færö- 
korrespondancen,

Bilag 3.
Overenskomst mellem Island og 

Selskabet vedrörende finansielle og 
andre Forhold i Tilknytning til Kon- 
cessionen.

Köbenhavn, den 30. November 1925. 
(sign.) J. Friis-Skotte.

(sign.) M. Guðmundsson.
(sign.) Kay Suenson.
(sign.) O. Scavenius.

Iioncession.

Að, þar sem leyfi það fyrir hlutafje- 
lagið »Hið mikla norræna rits'mafjelaga, 
til þess að stofna og starfrækja neðan- 
sjávarritsíma milli Hjaltlands, Færeyja 
og íslands er á enda binn 1. september 
1926, þá endurnýjum við, ráðherra op- 
inberra verka i Danmöiku eflir beimild 
í lögum nr. 84, 11. maí 1897, um rit- 
sima og talsíma og að þar til fengnu 
samþykki ríkisdagsins og atvinnu- 
málaráðherrann á íslandi eftir konungs-
úrskurði, dags................. og að fengnu
samþykki Alþingis, eftir beiðni fjelagsins, 
leyfi þess til þess að starfrækja áður- 
nefndan neðansjávarritsima frá 1. sept- 
ember 1926, með eftirfarandi skilmálum:

At da den Aktieselskabet Det Store 
Nordiske Telegraf-Selskab i sin Tid 
meddelte Koncession paa Anlæg og Drift 
af et undersöisk Telegrafkabel mellem 
Shellandsöerne, Færöerne og Island ud- 
löber den 1. Seplember 1926, saa med- 
deler vi, Ministeren for oílentlige Ar- 
bejder i Danmark og Erhvervsministeren 
i Island, efter Selskabets derom frem- 
satte Andragende, for Danmarks ved- 
kommende i Henhold til Lov Nr. 84 af 
11. Maj 1897 om Telegrafer og Telefo- 
ner og med Rigsdagens derlil givne Sam- 
tykke og for Islands Vedkommende i 
Medför af kongelig Resolution af . . . . 
og med Altingets deitil givne Samtykke 
beineldte Selskab fornyet Koncession paa 
foitsat Drift íra den 1. September 1926
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1. gr-
Leyfi þelta gildir til 31. desetnber 

1934. Áður sá timi er á enda getur 
annaðhvort ríkjanna eða fjelagið sagt 
þvi upp með árs fyrirvara frá næstu 
áramótum. Slík uppsögn getur þó ekki 
valdið brottfalli leyfisins fyr en 1. jan- 
úar 1930 og siðan aðeins annanbvorn 
1. janúar.

2. gr.
Þegar leyfistiminn er á enda getur 

leyfið fengist endurnýjað. Danmörk og 
ísland eiga rjett á, ef ríkin óska, að 
heimta, að sæsíminn sje framseldur þeim 
til eignar endurgjaldslaust, þegar svo 
stendur á sem bjer segir:

Ef fjelagið segir upp leyfinu fyr en 
1934, samkvæmt 1. gr., eða ef það ósk- 
ar ekki að leyfistímanum loknum að fá 
leyfið endurnýjað með óbreyttum skil- 
málum og með simagjöldum, sem stjórnir 
þær, er leyfið hafa veitt, eru sammála 
um að telja hæfileg — í þvi sambandi 
er það tekið fram, að kostnaður fje- 
lagsins af kaupum og lagningu sæsim- 
ans telst að fullu greiddur með framlagi 
ríkjanna á fyrra leyfistímanum — eða 
ef fjelagið brýtur leyfið af sjer.

Ef annaðhvort rikjanna vill ekki eiga 
þátt í að taka við sæsímanum til eignar 
á hitt rikið rjett á að fá hann til eignar 
að nokkru eða öliu leyti.

3. gr.
Meðan leyfið stendur fær fjelagið allar 

tekjur afsæsimanum. Gjöldin fyrir notk- 
un sæsimans eru ákveðin samtimis 
samningum um leyfisbrjef þetta, og 
verður þeim ekki breytt meðan leyfið 
stendur nema með samningi milli fje- 
lagsins og stjórna rikjanna.

at regne af det fornævnte Kabel paa 
fólgende Vilkaar:

§ 1.
Nærværende Koncession er gældende 

iudtil den 31. December 1934. Forinden 
den Tid kan den af en af Staterne eller 
af Selskabet opsiges med eet Aars Varsel 
til en 1. Januar; saadan Opsigelse kan 
dog tidligst finde Sted til den 1. Januar 
1930 og derefter kun lil hveranden 1. 
Januar.

§ 2.
Naar Koncessionen er udlöben, vil den 

kunne fornyes. Danmark og Island er 
berettiget til, saafremt de ónsker det, at 
fordre sig Kablet overdraget uden Veder- 
lag i fölgende Tilfælde:

Saafremt Selskabet forindeu 1934 op- 
siger Koncessionen i Henhold tii § 1, 
eller saafremt Selskabet ved Koncessio- 
nens Udlöb ikke önsker at faa Konces- 
sionen fornyet paa uforandrede Vilkaar 
og med Takster, som de koncessions- 
givende Regeringer enes om at finde 
passende — i hvilken Henseende be- 
mærkes, at Selskabets Udgifter til Kablets 
Ánskafielse og Udlægning betragtes som 
amortiserede gennem Regeringstilskud- 
dene i förste Koncessionsperiode — eller 
saafremt Koncessionen erklæres forbrudt.

Önsker den ene af Staterne ikke at 
deltage i Overtagelsen af Kablet, er den 
anden Stat berettiget til helt eller delvis 
at overtage dette.

§ 3.
I Koncessionstiden oppebærer Selska- 

bet alle af Kablets Drift fiydende Ind- 
tægter. Taksterne for Kablets Benyttelse 
er faslsatte samtidig hermed og kan i 
Koncessionstiden kun ændres ved Over- 
enskomst mellera Selskabet og Regerin- 
gerne.



Þingskjal 18 157

4. gr.
Fjelagið sjer um starfrækslu sæsímans 

i Færeyjum, Danmörku að kostnaðar- 
lausu.

Starfræksla sæsimans á íslandi er i 
höndum símastöðvar, sem.íslenska ríkið 
heldur uppi og skipar íslenska stjórnin 
starfsmenn á þeirri stöð. Hafa þeir á 
hendi, eftir nánara samkomulagi við fje- 
lagið, þær mælingar á sæsimanum, sem 
nauðsynlegar eru eftir venjum fjelagsins. 
Með samningi milli stjórnarinnar og 
leyfishafa verður ákveðið hvaða greiðsln 
leyfishafa ber að inna af hendi vegna 
þessarar starfrækslu.

5. gr.
Meðan leyfið stendur ber fjelagið allan 

kostnað, sem stafar af viðhaldi sæsim- 
ans. Ef sæsíminn skemmist eða slitnar, 
er fjelagið skylt til, svo fljólt sem unt er, 
að gera ráðstafanir til þess að bæta það, 
sem aflaga fór. Stjórnir þær, sem Ieyfið 
veita, eiga enga kröfu til skaðabóta 
vegna tekjurýrnunar, er stafar af, að sæ- 
simanum er áfált. Slit eða bilun á síma- 
línunni miili landtökustaðar sæsímans 
og Reykjavikur lætur íslenska stjórnin 
endurbæta eins fljótt og unt er.

Ekki á leyfishafi undir neinum kring- 
umstæðum kröfu til skaðabóta fyrir 
tekjurýrnun vegna bilana á simalinum 
þeim eða stöðvum, sem eru í sambandi 
við sæsimann.

6. gr.
Leyfishafi getur því aðeins framselt 

öðrum rjett sinn eftir leyfi þessu, að 
stjórnir þær, sem það hafa veitt, sam- 
þykki. Slikt samþykki þarf einnig, ef 
núverandi leyfishafi, Hið mikla norræna 
ritsímafjelag, skyldi óska að breyta

§ 4.
Betjeningen af Kablet paa Færöerne 

sker ved Selskabets Foranstaltning uden 
Udgift for Danmark.

Betjeningen af Kablet i Island sker 
paa islandsk Slatstelegrafstation ved det 
af den islandske Regering antagne Tele- 
grafpersonale, som ogsaa, efter nærmere 
Aftale með Selskabet, foretager de efter 
dettes almindelige Praksis fornödne Maa- 
iinger af Kablet. Det fastsæltes ved Over- 
enskomst raellem Regeringen og Kon- 
cessionshaveren, hvilke Ydelser Konces- 
sionshaveren i den Anledning vil have 
at udrede.

§ 5.
I Koncessionstiden afholder Selskabet 

alle med Kablets Vedligeholdelse og Drift 
forbundne Omkostninger. Indtræffer der 
Fejl paa eller Afbrydelser af Kablet, er 
Selskabet pligtigt til hurtigst muligt at 
træffe Foranstaltninger til Fejlens Af- 
hjælpning. De koncessionsgivende Re- 
geringer har intet Krav paa Erstatning 
for Indlægtsforringelse fra Fejl paa Kab- 
let. Afbrydelser eller Fejl, der maatte 
indtræffe paa Telegrafledningen mellem 
Kablets Landingssted og Reykjavik, vil 
af den islandske Regering blive afhjulpne 
huitigst muligt.

For Indtægtsforringelse ved Kablets 
Drift, der skyldes Forstyrrelser paa de i 
Forbindelse med Kablet staaende Land- 
linier eller Stationer, har Koncessions- 
haveren under ingen Omstændigheder 
noget Krav paa Erstatning.

§ 6.
Koncessionshaveren kan kun med de 

koncessionsgivendeRegeringersSamlykke 
overdrage nærværende Koncession til 
andre. Saadant Samtykke er ogssaa nöd- 
vendigt, hvis den nuværende Konces- 
sionshaver, Det Store Nordiske Telegraf-
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þjóðerni eða flytja aðsetur sitt frá Kaup- 
mannahöfn í annað lögsagnarumdæmi.

7. gr.
Á leyfistímanum má ekki veita nein- 

um öðrum en fjelaginu ijett til síma- 
lagningar eða annara rafmagnssambanda, 
sem ætluð eru til almenningsnota, milli 
fslands og Færeyja eða milli fslands og 
og Færeyja og annara hluta Norðurálfu. 
Aftur á móti er leyfi þetta ekki því til 
fyrirstóðu, að reistar sjeu á íslandi og 
í Færeyjum loftskeytastöðvar til sam- 
bands við skip á sjó úti,

Blaðaskeyti, — þar með talin frjetta- 
skeyti, sem send eru þráðlaust og ekki 
ætluð einstökum mönnum, — veður- 
skeyti og skeyti til og frá Grænlandi, 
má þó afgreiða til og frá loftskeytastöð á 
íslandi, sem islenska stjórnin byggir og 
rekur. Einnig má slík Ioftskeytastöð 
annast öll firðskeytaviðskifti þegar sæ- 
síminn er slilinn, ef styrjöld ber að 
höndum og annars þegar svo sjerstak- 
lega stendur á, að fjelagið telur sjer 
ekki fært að koma símskeytum áfram 
hindrunarlaust. Ennfrerour má einstaka 
sinnum senda skeyti til og frá slíkii 
stöð, ef ókeypis er og ekki meira en 
svo að telja megi fjárhagslega þýðingar- 
laust. Sömu rjellindi til þráðlausia 
skeytasendinga, sem ísland hefir eftir 
þessari grein, hefir Danmörk einnig að 
því er kemur til Færeyja.

8. gr.
Þeir starfsmenn, sem skipaðir verða 

til þess að rækja símastöðina i Þórs- 
höfn, skulu hafa rjett innborinna manna 
i Danmörku. Þeir skulu vinna heit það,

Selskab, skulde önske at forandre Sel- 
skabets Nationalitet eller flytte sit Sæde 
fra Kjöbenhavn og henlægge det under 
anden Jurisdiktion.

§ 7.
I Koncessionstiden skal dcr ikke kunne 

gives nogen anden end Selskabet Kon- 
cession paa Kabler eller andre til offent- 
ligt Brug bestemte elektriske Forbindelses- 
midler mellem Island og Færöerne ind- 
byrdes eller mellem Island og Færöerne 
og nogen Del af Europa. Derimod skal 
nærværende Koncession ikke være til 
Hinder for, at der paa Island og Fær- 
öerne oprettes traadlöse Telegrafstationer 
til UdvekslÍDg af Telegrammer med 
Skibe i Söen.

Pressetelegrammer, herunder traadiöse 
Nyhedstelegrammer uden Enkeltmands- 
adresse, og meteorologiske Telegrammer 
samt Telegrammer til og fra Grönland 
kan dog besörges til og fra en af den 
islandske Regering anlagt og drevet Ra- 
diotelegrafstation paa Island, ligesom 
hele Telegrafkorrespondancen kan hen- 
lægges til en saadan Radiotelegrafsta- 
tion, naar Kablet er afbrudt og i Krigs- 
tilfælde samt under andre ekslraordinære 
Forhold, hvor Selskabet ikke ser sig i 
Stand til at befordre Korrespondancen 
uhindret. Endvidere kan i Undtagelses- 
tilfælde uden ökonomisk Betydning ogsaa 
andre Telegrammer besörges gebyifrit 
over den nævnte Radiotelegrafstation. 
De samme Rettigheder, som i denne 
Paragraf er tillagt Island med Hensyn 
til Radiobesörgelsen, tilkommer ogsaa 
Danmark, for saa vidt angaar Færöerne.

§ 8.
De Personer, der ansættes til Kablets 

Betjening paa Stationen i Thorshavn, 
skal have dansk Indfödsret. De skal af- 
lægge det for danske Telegraftjeneste-
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utn að gæla þagnarskyldunnar, sem 
fyrirskipað er dönskum símamönnum 
og skulu hlíta hegningarákvæðunum í 
18. gr. laga 11. maí 1897.

9. gr.
Stjórnir þær, sem leyfið veita, áskilja 

sjer rjett til þess að hætta að nota sæ- 
símann þegar þörf er á þvi, vegna 
almenningsöryggis, án þess að fjelagið 
eigi skaðabótakröfu af þvi.

10. gr.
Eftir lok hvers reikningsárs er fjelag- 

inu skylt að senda ráðuneyti opinberra 
verka og atvinnumálaráðuneytinu islenska 
reikning yfir tekjur og gjöld sæsimans 
hið liðna reikningsár.

11. gr.
Ef ágreiningur rís um skilning á 

leyfisbrjefl þessu, er fjelaginu skylt að 
hlíta þeim úrskurði, sem stjórnir þær, 
er leyfið veita, eru sammála um, en 
annars ber að vísa deilumálum tii dóm- 
stólanna.

Haldi fjelagið ekki þær skuldbind- 
ingar, sem því eru lagðar á herðar i 
leyfisbrjefi þessu, geta stjórnir þær, er 
leyfið veittu, svift það leyfinu.

1. fylgislijal.
Samkvæmt 3. gr. leyfisbrjefs þess 

handa Mikla norræna ritsimafjelaginu, 
sem út hefir verið gefið, um sæsimann 
milli Hjaltlands, Færeyja og íslands og 
öðlast gildi hinn 1. september 1926, er 
Danmörk, fsland og fjelagið ásátt um, 
að gjaldið fyrir notkun sæsímans milli 
Hjaltlands, Fæieyja og fslands, verði,

mænd foreskrevne Löile paa Over- 
holdelse af Telegrafhemmeligheden og er 
underkastede Strafíebestemmelserne i Lov 
af 11. Maj 1897, § 18.

§ 9.
De koncessionsgivende Regeringer for- 

beholder sig Ret til at standse Trafiken 
paa Kablet af Grunde, der vedrörer den 
offentlige Sikkerhed, uden at der i den 
Anledning af Selskabet skal kunne rejses 
noget Krav paa Erstatning.

§ 10.
Efter hvert Regnskabsaars Udgang vil 

der af Selskabet være at tilstille Minis- 
teriet for offentlige Arbejder og det is- 
landske Erhvervsministerium en Op- 
görelse over Kablets Indtægter og Ud- 
gifter i det forlöbne Regnskabsaar.

§ 11.
Skulde der opstaa Uenighed om For- 

tolkningen af nærværende Koncession, 
er Selskabet underkastet den Afgörelse, 
som de koncessionsgívende Regeringer 
maatle være enige om, hvorimod Tvivls- 
spörgsmaal i andre Tilfælde henvises til 
Domstolene.

Overholder Selskabet ikke de det i 
nærværende Koncession paalagté For- 
pligtelser, kan Koncessionen af de kon- 
cessionsgivende Regeringer erklæres for 
forbrudt.

EBila.gr 1.
I Medför af § 3 i den for Det Slore 

Nordiske Telegraf-Selskab med Gyldig- 
hed fra 1. September 1926 udfærdigede 
Koncession paa et Telegrafkabel mellem 
Shetlandsöerne, Færöerne og Island er 
der mellem Danmark, Island og Sel- 
skabet opnaaet Enighed om, at Taksten 
for Benytlelsen af Kablet mellem Shet-

EBila.gr
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um leið og leyfisbrjefið öðlast gildi hinn 
1. september 1926, 16’/a cls. fyrir hvert 
gjald-orð í öllum þeim skeytum frá 
fslandi, sem fara gegnum allan sæsim- 
ann, þannig að simskeylagjaldið fyiir 
hvert orð milli fslands og Englands 
verði til samans 38'/« cts., er skiftist 
þannig, að fsland fær 10 cts, sæsíminn 
I6V2 cts. og England 12 cts. Gjaldið 
miili Danmerkur og íslands, sem á að 
vera hið sama og gjaldið milii íslands 
og Englands, færist niður f hlutfalli við 
þai n gjaldhluta, sem hinir 3 aðiljar 
eiga að fá eftir alþjóða samningum og 
skiftist þannig: fsland 7 cts., íslands- 
sæsfminn 12 cts., England 7 cts., 
Norðursjávarsæsiminn 7 cts. og Dan- 
mörk 51/* cts. Gjaldið milli fslands og 
Færeyja verður 23 cts., og fær ísland 
af því 8 cts., sæsfminn 12 cts. og 
Færeyjar 3 cts.

Gjaldið fyrir sfmskeyti um sæsímann 
milli fslands annars vegar og Noregs 
og Sviþjóðar hinsvegar má setja niður 
f 15 cts., svo framarlega sem fsland 
annars vegar og Noregur og Svíþjóð 
hins vegar verða ásátt um að færa 
niður að minsta kosti hlutfallslega 
sendi- og móttökugjöld sin og sæsfma- 
gjðld.

Framannefnd gjöld eru ákveðin með 
það fyrir augum, að fsland og Eogland 
taki þau móttöku- og sendigjöld, sem 
þau geta krafist, hið fyrnefnda 10 cts. 
og hið siðarnefnda 12 cts. Ef breytingar 
verða á þessu á leyfistímanum, getur 
gjaldbreyting sú, sem þar af leiðir fyrir 
sfmskeyti milli íslands og Danmerkur 
ekki snert það gjald, 12 cts., sem ákveðið 
er f þessu sambandi handa íslands- 
sæsimanum.

Þessi samningur breytir i engu hinum 
sjerstöku samningum, sem hingað til 
hafa gilt, um símskeyti, er rikisstjórn- 
irnar senda og þess háttar skeyti.

landsöerne, Færöerne og Island samtidig 
med den ny Koncessions Ikrafttræden 
den 1. September 1926 fastsættes til 16’/2 
cls. pr. Takst-Ord for al med og via 
Island over hele Kablet udvekslet Korre- 
spondance, saaledes at Telegramtaksten 
pr. Ord mellem Island og England bliver 
ialt 38V2 cls. fordelt med 10 cts. til Is- 
land, I6V2 cts. til Kablet og 12 cts. til 
England. Taksten mellem Danmark og 
Island, der skal udgöre samme Belöb 
som Taksten mellem Island og England, 
egali^eres i Forhold til de de 3 Parter 
efter de internationale Konventioner lil- 
kommende Takstandele og fordeles saa- 
ledes: Island 7 cts., Islandskablet 12 cts., 
England 7 cts., Nordsökabel 7 cts. og 
Danmark cts. Taksten mellem Is- 
land og Færöerne bliver 23 cts., nemlig 
8 cts. til Island, 12 cts. til Kablet og 3 
cts. til Færöerne.

I Forbindelse med Norge og Sverige 
skal Kabeltaksten for Islandstrafiken 
kunne nedsættes til 15 cts. under Forud- 
sætning af, at Island paa den ene og 
henholdsvis Norge og Sverige paa den 
anden Side indgaar paa at foretage en i 
det minste tilsvarende Reduktion af de 
paagældende Terminal- og Kabeltakster.

De forannævnte Takstudregninger er 
fastsatte under Forudsætning af, at Is- 
land og England for Trafik mellem 
disse to Lande opretholder de dem til- 
kommende Terminaltakster af henholds- 
vis 10 og 12 cts. Saafremt der i Kon- 
cessionsperioden skulde ske Ændrínger 
heri, skal den derved forvoldte Takst- 
regulering for Forbindelsen mellem Is- 
land og Danmark ikke kunne indvirke 
paa den for Islandskablet i denne For- 
bindelse fastsatte Takst af 12 cts.

De hidtil gældende Særaftaler med 
Hensyn til Statstelegrammer, Statspresse- 
telegrammer og lignende beröres ikke af 
nærværende Overenskomst.
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3. íylg’iskja.l.
Yfirstjórn símamálanna og Mikla 

norræna ritsímafjelagið eru sammála 
um það, sem bjer segir:

Um leið og hið nýja leyfi fjelagsins 
um rekstur sæsimans milli Hjaltlands, 
Færeyja og íslands öðlast gildi, eru 
gjöldin fyrir notkun sæsímans í sima- 
viðskiftum til og frá Færeyjum þannig: 
Færeyjar — ísland 12 ctms. hvert gjald- 
skylt orð, Færeyjar — Hjallland 12 
ctms., og verður simagjaldið milli Fær- 
eyja og Islands því 23 ctms., er skiftist 
þannig: Færeyjar 3 ctms., sæsiminn 12 
ctms., ísland 8 ctms. Gjaldið milli Fær- 
eyja og Englands verður 30 ctms., sem 
skiftist þannig: Færeyjar 8 ctms., sæ- 
síminn 1 P/j ctms. og England lO'/a ctms. 
Gjaldið milli Færeyja og Danmerkur 
verður einnig 30 ctms., sem skiftist 
þannig: Færeyjar 0, sæsiminn 9 ctms., 
England 7 ctms., Norðursjávarsæsiminn 
7’/j clms. og D'anmörk 67j cmts.

Símagjaldið milli Færeyja og Noregs 
og Færeyja og Svíþjóðar skal ákveðið 
þannig, að það að minsta kosti verði 
ekki hærra en gjaldið milli Islands og 
Noregs og íslands og Sviþjóðar. Sendi- 
og móttökugjaldið á Færeyjum rennur 
til fjelagsins meðan það rekur simastöð- 
ina i þórshöfn.

Með þvi að sendi- og móltökugjald 
Færeyja samkvæmt þessu er hluti af 
borgun til fjelagsins upp i gjöld, er stafa 
af starfrækslu simans í Færeyjum, mun 
yfirstjórn simamálanna, ef nauðsynlegt 
vsrður vegna annara þjóða að breyta 
þeim sendi- og móttökugjöldum, sem að 
framan eru nefnd, reyna að fá þá skipun 
á gjöldunum, að tekjur fjelagsins minki 
ekki.

Að öðru leyti eru gjöldin óbreytileg 
á leyfistimanum nema samþykki beggja 
aðilja komi til.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing).

Bilag- 3.
Mellem Generaldirektoratet for Tele- 

grafvæsenet og Det Store Nordiske Tele- 
graf-Selskab er der opnaaet Enighed om 
fölgende:

Samtidig med Selskabets nye Kon- 
cession paa Kablet mellem Shetlands- 
öerne, Færöerne og Island træder i Kraft, 
fastsættes Taksterne for Kablets Benyt- 
telse til Trafik til og fra Færóerne saa- 
Iedes: Færöerne—Island 12 ctms. pr. 
Takstord, Færöerne—Shetlandsöerne 12 
ctms., saaledes at Telegramtaksten Fær- 
öerne—Island bliver 23 ctms., der for- 
deler sig saaledes: Færöerne 3 ctms., 
Kablet 12 ctms., Island 8 ctms. Taksten 
Færöerne-England bliver 30 ctms., der 
fordeles saaledes: Færöerne 8 ctms., 
Kablet 1P/j ctms., England 101/2 ctms. 
Taksten Færöerne—Danmark bliver lige- 
ledes 30 ctms., der foideler sig saaledes: 
Færöerne 0, Kablet 9 ctms., England 7 
ctms., Nordsökablet 7V2 ctms., Danmark 
6Vj ctms. Taksten Færöerne—Norge og 
Sverige skal reguleres saaledes, at den i 
hvert Fald ikke bliver höjere end Taks- 
ten Island—Norge og Sverige. Terminal- 
taksten paa Færöerne tilfalder Selskabet, 
saalænge det driver Stalionen i Thors- 
havn.

Under Hensyn til, at den færöiske 
Terminaltakst saaledes udgör Del af 
Selskabets Dækning for Udgifter til Be- 
tjening af Kablet paa Færöerne, vil 
Generaldirektoratet, dersom internationa- 
le Hensyn skulde nödvendiggöre en 
Ændring i de ovenfor anförte Terminal- 
takster, rilstræbe en Takstordning, hvorved 
Selskabets Indtægter ikke formindskes.

Iövrigt kan Taksterne ikke i Konces- 
sionsperioden ændres uden beggc Par- 
ters Samtykke.

21
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3. fylgfiskja.1.
Samkvæmt 4. gr. í leyfisbrjefi Mikla

norræna ritsímafjelagsins, dags..............
um rekstur sæsímans milli Hjaltlands, 
Færeyja og íslands, er gerður svofeldur 
samningur milli íslensku stjórnarinnar 
og fjelagsins:

1.
Fyrir rekstur sæsimans á Islandi greiðir 

fjelagið Landssima íslands 27,7 af hundr. 
af brúltó-tekjum sæsimans af íslands- 
simskeytum, þó ekki nema af helmingi 
af skeytum er aðeins fara milli íslands 
og Færeyja. Með Íslands-símskeytum er 
átt við öll simskeyti til íslands og frá 
eða sem fara um ísland.

Þessi skeytaviðskifti eru talin munu 
gefa i tekjur alls bjerumbil 234600 gull- 
franka með þeim orðafjölda, sem gert er 
ráð fyrir og með gjöldum þeim, sem 
orðið bafa að samkomulagi, og 27,7 af 
hundraði af því verða þá bjer um bil 
65000 gullfrankar. Hin siðastnefnda fjár- 
hæð greiðist með 16250 gullfrönkum í 
ársfjórðungsreikningunum, þannig að í 
reikningnum yfir 1. ársfjórðung eru end- 
anlegir reikningar gerðir upp fyrir sið- 
astliðið ár með viðbótargreiðslu eða end- 
urgreiðslu eftir því hvort sæsímatekjurn- 
ar af viðskiftunum við ísland hafa verið 
yfir eða undir 234600 gullfrönkum.

2.
Fjelagið greiðir til ríkissjóðs fslands 

12,8 af hundraði af brúttó-tekjum sæ- 
simans af fslands-símskeytum, eins og 
þau eru skilgreind i 1. gr., þó þannig, 
að af þeirri fjárhæð sem tekjur þessar 
nema umfram 234600 gullfranka greiðir 
fjelagið ennfremur 9,5 af hundraði eða 
samtals 22,3 af hundraði.

Þetta gjald sem verður bjerumbil 
30000 gullfrankar á ári með sömu

ESilug’ 3.
I Henhold til § 4 i Det Store Nor- 

diske Telegraf-Selskabs Koncession af
..................paa Drift af Kablet mellem
Shetlandsöerne, Færöerne og Island 
træffes fölgende Aftale mellem den is- 
landske Regering og Selskabet:

1.
For Betjening af Kablet i Island be- 

taler Selskabet til det islandske Telegraf- 
væsen 27,7 pCt af Brutto-Takstindtæg- 
ten paa Kablet af Islandskorrespondan- 
cen, dog kun Halvdelen af Takstind- 
tægten for Terminalkorrespondance mel- 
lem Island og Færöerne. Ved Islands- 
korrespondance forstaas al Korrespon- 
dance til og fra Island eller transiterende 
Island.

Denne Korrespondance er med det nu 
anslaaede Ordantal og med de vedtagne 
Takster beregnet at ville indbringe ca. 
Guldfrancs 234.600, og 27,7 pCt.heraf 
skulde saaledes udgöre ca. 65.000 Guld- 
francs. Sidstnævnte Belöb indgaar med 
Guldfrancs 16 250 i Kvartalsafregninger- 
ne, saaledes at man i Afregningen for 
Januar Kvartal regulerer Forholdet for 
det foregaaende Aar ved Tillægsbetaling 
eller Tilbagebetaling, efter som Kabel- 
indtægten af Islandstrafiken har været 
over eller under 234.600 Guldfrancs.

2.
Som Afgift til Islands Statskasse be- 

taler Selskabet 12.8 pCt af Brutto-Takst- 
indtægten paa Kablet af Islandskorre- 
spondancen, saaledes som denne er an- 
givet i § 1, dog at der af det Belöb, 
bvormed bemeldte Takstindtægt over- 
stiger 234.600 Guldfrancs, betales yder- 
ligere 9.5 pCt eller ialt 22,3 pCt.

Denne Afgift, som, beregnet paa den 
i § 1 angivne Maade, vil udgöre ca.
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reikningsaðferð, sem lýst er í 1. gr., 
greiðist með 7500 gullfrönkum i hverj- 
um ársfjórðungsreikningi. Lokareikn- 
ingsskil fara fram eftir þeim reglum, 
sem í 1. gr. segir.

Fjelagið er undanþegið sköltum til 
ríkis og sveitar- eða bæjarfjelaga af 
símastarfseminni. Hið sama er um gjöid 
af efni tii sæsimaviðgerðar.

3.
Reikningur yfir simskeytagreiðslurnar, 

þar með taldar viðbótargreiðslur sam- 
kvæmt álþjóða simareglugerðinni, er 
gerður á þann hátt sem fyrir er mælt i 
nefndri reglugerð, ef aðiljar verða ekki 
ásáttir um annað.

Mismunur sá, sem kemur fram á 
reikningunum, greiðist ársfjórðungslega 
i gulifrönkum eftir gengi á kauphöll 
Kaupmannahafnar á greiðsludegi.

4.
Um leið og áðurnefnt leyfisbrjef öðlast 

gildi, tekur íslenska stjórnin við fast- 
eignum Mikla norræna ritsímafjelagsins 
á Seyðisfirði, en þær eru: símahúsið 
með útihúsum, starfsmannabústaður og 
sæsimahúsið. 1 afsalinu eru fólgin húsin 
sjálf með lóðum þeim er fylgja, eða 
lóðarrjettindum, vatnsleiðslurjettindi og 
öll símaáhöld, simaefni, skrifstöfuhús- 
gögn, skrifstöfugögn og húsgögn, sem 
fjelagið á nú í húsunum, eins og þetta 
er eftir skrá, sem sýnd hefir verið, en 
með þeim breylingum, sem leiða af 
venjulegum rekstri og notkun þangað 
lil afhending fer fram.

Samtímis afhendingunni verður gefið 
út afsal fyrir eignunum og greiðir kaup- 
andi allan kostnað, sem er samfara 
afsalinu.

Kaupverðið er ákveðið 100000 — 
eilt hundrað þúsund — krónur danskar 
og greiðist með skuldabijefi kaupanda

Guldfrancs 30.000 aarlig, betales med 
Guldfrancs 7500 ved hver Kvaitalsaf- 
regning. Den endelige Regulering vil 
finde Sted efter de i •$ 1 nævnte Regler.

Selskabet skal være fritaget for Skatter 
til Stat og Kommune i Anledning af 
Telegrafvirksomheden, herunder ogsaa 
for Afgifter af det til Kabelreparation 
bestemte Materiale.

3.
Afregning over Telegramgebyrerne, 

herunder indbefattet Tillægsgebyrer i 
Henhold til det internationale Telegraf- 
reglement, foregaar, med mindre anden 
Aftale træíTes, paa den i det internatio- 
nale Telegrafreglement foreskrevne Maade.

Den ifölge Afregningerne fremkom- 
mende Saldo afgöres kvartalsvis i Guld- 
francs efter Kursen paa Kjöbenhavns 
Börs paa Betalingsdagen.

4.
Samtidig med fornævnte Koncessions 

Ikrafttræden overtager den islandske Re- 
gering Store Nordiske Telegraf-Selskabs 
faste Ejendoirime paa Seydisfjord, nem- 
lig Telegrafbygningen med Udhuse og 
Funktionærboligen samt Kabelhuset. Un- 
der Overdragelsen er indbefattet Byg- 
niagerne med tilhörende Grundarealer 
eller Grundrettigheder samt Vandlednings- 
retligheder og alle i Bygningerne værende 
og Selskabet nu tilhörende Telegrafap- 
parater, Telegrafmateiiel, Kontorinventar, 
Kontormateiiale og Indbo, som det fore- 
ligger ifölge foreviste Specifikationer med 
de Ændringer, som normal Drift og 
Brug indtil Overtagelsen maatte medföre.

Samtidig med Overtagelsen udfærdiges 
Sköde paa Ejendommene og samtlige 
med Overdragelsen forbundne Udgifter 
bæres af Köberen.

Köbesummen er fastsat til ialt kr. 
100.000 — skriver Eet Hundrede Tusinde
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til fjelagsins fyrir þeirri fjárhæð og 
samhljóða uppkasti, sem fylgir.

Fjelagið skal, þar til afhending fer 
fram, vátryggja húsin og lausafjár- 
mnnina fyrir fullu verði þeirra. Ef 
bruna ber að höndum áður en afhend- 
ing fer fram, ganga skaðabæturnar fyrir 
brunann, eftir því sem fyrir er mælt i 
vátryggingarskirteini, til kaupanda, um 
leið og afhending fer fram, en að öðru 
leyti á hann ekki kröfu á seljanda.

5.
íslenska simastjórnin gerir ekki breyt- 

ingar, sem lúta að faglegum rekstri 
stöðvarinnar og torvelda samvinnuna 
við stöðvar utan tslands, nema með sam- 
þykki fjelagsins. Ekki má flytja stöðina 
nje gera aðrar breytingar, sem máli 
skifta fyrir samvinnuna, nema ráðgast 
sje um það áður.

6.
Pessi samningur gildir meðan leyfis- 

brjcfið er í gildi.

Skulda.br j ef .
Landisími íslands viðurkennir hérmeð 

að skulda hff »Hinu mikla norrœna 
ritsimafjelagia. í Kaupmannahöfn 100000 
— eitt hundrað þúsund — kr. danskar, 
vegna kaupa á ritsímahúsinu á Seyðis- 
firði með úlihúsum, starfsmannahúsinu 
og sæsímahúsinu, ásamt lóðum þeim 
og lóðarrjettindum sem húsunum fylgja, 
vatnsleiðslurjettindum, öllum símaáhöld- 
um, öllu slmaefni, skrifstofuhúsgögnum, 
skrifstofugögnum og húsgögnum, sem 
tjeð fjelag á nú í húsum þessum á 
Seyðisfirði, og er lausafjeð keypt eftir 
skrám, sem sýndar hafa verið og með 
þeim breytingum, sem af venjulegum

Kroner — dansk Mönt og berigtiges ved, 
at Köberen afgiver Gældsbevis til Sel- 
skabet for dette Belöb i Overensstem- 
melse med vedlagte Koncept.

Indtil Overtagelsen skal Selskabet 
holde Bygningerne og Lösöret forsikret 
for fulde Værdi. I Tilfælde af lldsvaade 
inden Overtagelsen oppebærer Köberen 
ved Overtagelsestiden Erstatningsbelöb 
for Brandskade paa statutmæssige Vil- 
kaar, men kan iövrigt ikke göre Krav 
gældende mod Sælgeren.

5.
Det islandske Telegrafvæsen vil ikke 

uden Aftale med Selskabet foretage tek- 
niske Forandringer i Stationstjenesten, 
som vanskeliggör Samarbejdet med Sta- 
tioner udenfor Island. Forandring i Ste- 
det for Stationstjenesten samt andre For- 
andiinger af væsentlig Betydning for 
Samarbejdet vil kun ske efter forud- 
gaaende Forhandling.

6.
Nærværende Overenskomst er gæl- 

dende, saalænge Koncessionen gælder.

öblig-ation.
Som Godtgörelse for Overtagelsen fra 

Det Slore Nordiske Telegraf-Selskab, 
Akiieselskab, i Kjöbenhavn af de Sel- 
skabet tilhörende Ejendomme i Seydis- 
fjord, nemlig Telegrafbygningen med 
Udhuse og Funktionærboligen samt Ka- 
belhuset, herunder indbefattet Bygnin- 
gerne med tilhörende Grundarealer eller 
Grundretligheder samt Vandlednings- 
rettigheder og alle i Bygningerne værende 
og Selskabet nu tilhörende Telegrafap- 
parater, Telegrafmaterief, Kontorinventar, 
Kontormateriale og Indbo, som det fore- 
ligger ifölge foreviste Specifíkationer med 
de Ændringer, som normal Drift og Brug

Skulda.br
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rekstri og notkun leiða, þar til afhend- 
ing fer fram.

At andvirðinu eða þeim hluta þess, 
sem á hverjnm tima er ógreiddur, 
greiðir Landssími íslands Hinu mikla 
norræna ritsímafjelagi 5 af hnndraði í 
vöxtu á gjalddaga 1. júni og 1. des- 
ember ár hvert, í fyrsta sinni 1. júni 
1927.

Landssími íslands skuldbindur sig 
ennfremnr til þess að greiða kaupverðið 
á 10 árum, þannig að hinn 1. júní 1927 
og siðan hvern 1. desember og 1. júni 
greiðist 5000 kr. í afborgun. Allar fjár- 
hæðirnar greiðast skaðlaust til fjelagsins 
f Kaupmannahöfn.

Landssimi íslands á rjelt á að greiða 
hærri afborganir en að framan er sagt.

Ef vextir og afborganir greiðast ekki 
á rjettum gjalddaga, eða ef íslenska 
stjórnin segir upp leyfi fjelagsins um 
rekstur sæsimans til íslands, er heimilt 
að krefjast greiðslu á því, sem ógeitt er 
með 3 (þriggja) mánaða fyrirvara.

indlil Overtagelsen maate medföre, er- 
kender Islands Telegrafvœsen at være 
Selskabet skyldig danske Kr. 100.000, — 
er Eet Hundrede Tusinde Kroner.

Af Overtagelsessummen, eller hvad 
deraf til enhver Tid maatte være til 
Rest, svarer Islands Telegrafvæsen Det 
Store Nordiske Telegraf-Selskab en aarlig 
Rente af 5 pCt, der forfalder med Halv- 
delen hver 1. Juni og 1. December, 
förste Gang den 1. Juni 1927.

Islands Telegrafvæsen forpligter sig 
derhos til at betale Overtagelsessummen 
i Löbet af 10 Aar, saaledes at der den
1. Juni 1927 og fremdeles hver 1. De- 
cember og 1. Juni betales et Afdrag af 
Kr. 5,000. Alle Belöbene indbetales ska- 
deslöst til Selskabet i Kjöbenhavn.

Islands Telegrafvæsen er berettiget til 
at foretage större Afdrag end de nævnte.

Hvis forfaldne Renter og Afdrag ikke 
maatte blive punktlig erlagte, eller bvis 
Selskabets Koncession paa Driften af 
Islands Kablet maatte blive opsagt af 
den islandske Regering, skal det til en- 
hver Tid skyldige Belöb kunne opsiges 
til Udbetaling med 3 (tre) Maaneders 
Varsel.

Bd. 19. Tlllaga

til þingsályktunar um skipun miiliþinganefndar um síldveiðilöggjöf.

Flutningsmaður: Jörundur Brynjólfsson.

Alþingi ályktar að kjósa 3 manna milliþinganefnd i sameinuðu þingi, með 
hlutfallskosningu, til þess að íhuga og gera tillögur um, hvernig hagkvæmast 
muni að haga síldveiði hjer við land til frambúðar. Kostnað þann, er leiðir af 
nefndarstörfunum, skal greiða úr ríkissjóði.
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iÉO. Frumvarp

lil laga um heimild fyrir veðdeild Landsbanka íslands til að gefa út n}T 
bankavaxtabrjef.

(Lagt tyrir Alþingi 1926).

1- g>‘-
Veðdeild Landsbankans skal vera heimilt að gefa út bankavaxtabrjef, 

alt að 10 miljónum króna. Vaxtabrjefunum má skifta í llokka, og nefnist sá 
þeirra, er fyrst kemur til framkvæmda, 5. flokkur veðdeildarinnar og hinir i 
áframhaldandi töíuröð þar á eftir. Fjármálaráðherra ákveður hvenær hverjum 
flokki skuli lokið, er stjórn Landsbankans hefir gert tillögur um það. Fyrstu 
fjögur árin, eftir að 5. flokkur er settur á stofn, veitist tillag til þessara veð- 
deildarflokka úr rjkissjóði 8000 kr. á ári.

2. gr.
Veðdeildin getur út skuldabrjef er hljóða á handhafa (bankavaxtabrjef), 

en nafnskrá má þau í bókum bankans. Stjórn Landsbankans kveður á um 
lögun, útlit og fjárhæð bankavaxtabrjefanna. Fjármálaráðherra og bankasljórar 
Landsbankans undirskrifa bankavaxtabrjefin.

Aldrei má gefa meira út af bankavaxtabrjefum, en nemur fjárhæð 
þeirri, er veðdeildin á í veðskuldabrjefum.

3. gr.
Auk veðskuldabrjefa þeirra, sem veðdeildin fær frá lántakendum, skal 

trygging fyrir vaxtabrjefum þessara flokka vera:
1. Varasjóður hvers flokks.
2. Sameiginleg ábyrgð lántakenda, er nemi alt að 10°/0, sbr. 8. gr.
3. Ábyrgð rikissjóðs.
Ef taka þarf til trygginganna 1—3, skal gera það í þeirri röð sem að 

ofan er greint.

4. gr.
1 reglugerð fyrir hvern flokk, er bankastjórnin semur og ráðherra stað- 

feslir, skal ákveðið, hversu háum vöxtum skuli svarað af bankavaxtabrjefun- 
um og hvar þeir skuli greiðast, svo og hvernig haga skuli auglýsingum um 
greiðslu þeirra.

Vaxtamiðar, sem komnir eru í gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkn- 
ingar sköttum og öðrum gjöldum til ríkissjóðs, og skulu gjaldheimtumenn 
rikissjóðs innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er greiðast á i rikissjóð.
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3. gr.
Veðdeildin er undanþegin öllum tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og 

öðrum sköttum. Svo á hún rjelt til að fá ókeypis eigna- og veðbókarvotlorð, 
til afnota fyrir sjálfa sig.

6. gr. *
Fje veðdeildarflokkanna má lána gegn veði í jarðeignum, erfðafestu- 

löndum og húseignum með lóð í kaupstöðum og verslunarstöðum, en gegn 
veði í húseignum því að eins, að þær sjeu vátrygðar i vátryggingarstofnun, er 
bankastjórnin tekur góða og gilda.

Lánsupphæð má ekki fara fram úr 3/« af virðingarverði fasteignarinnar.
Ennfremur er heimilt að veita lán bæjar-, sýslu- og sveitarfjelögum.

7. gr.
Eignir þær, sem veðdeildarflokkarnir taka að veði, skal á kostnað lán- 

þega virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið í reglugerð fyrir flokkana. í 
reglugerðinni má meðal annars ákveða, að stjórn Landsbankans megi netna 
til þá menn, er virða skuli veðin, og að hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sú er í 
hlut á, samþykki virðinguna. Svo skal lántakandi, að minsta kosti á hverjum 
5 ára fresti, meðan lánið stendur, sýna skirteini sem bankastjórnin tekur gild 
fyrir þvi, að veðið hafi eigi rýrnað í verði, svo að veðdeildarflokknum geti 
verið nein hælta búin. Láti lántakandi farast fyrir að senda bankastjórn Lands- 
bankans þetta skirteini, má stjórn bankans láta skoðunargerð af innanhjeraðs- 
mönnum fram fara á kostnað lántakanda.

8. gr.
Lántakendur veðdeildarflokkanna skulu, auk þess að bera ábyrgð á 

sinum eigin skuldum, ábyrgjast sameiginlega (in solidum) skuldbindingar 
hvers flokksins, þó eigi meira en lO°/o af því, sem lán þeirra námu á siðasta 
gjalddaga, áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar: Skal i reglugerð deildarinnar 
ákveða hvenær grípa skuli til þessarar sameiginlegu ábyrgðar, og hvernig henni 
að öðru leyti skuli vera fyrir komið.

9. gr.
Eigi má lána nema gegn 1. veðrjetti. Minsta lán skal vera 300 kr., og 

skulu lán jafnan standa á hundraði króna.
Lánstíminn má vera alt að 40 árum, sje veðið jarðeign eða vandað 

steinsteypuhús eða steinhús, og alt að 30 árum, sje veðið vandað timburhús. 
Sje lánið bæjarlán, sýslulán, eða sveitarlán, skal því Iokið á eigi lengri tíma 
en 40 árum.

10. gr.
Lán þau, sem veðdeildin veitir, má hún greiða í bankavaxtabrjefum 

sínuin eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rjelt til að heimta að banka- 
stjórnin annist um að koma bankavaxfabrjefunum í gjaldgenga peninga end-



urgjaldslaust, et þess er kostur, en borga verður bann kostnað þann, sem af 
því leiðir og verðfall.

Veðdeildin hefir þó jafnan rjett tii að greiða lánin i peningum með 
þeirri upphæð, sem hún getur fengið fyrir þau, að írádregnum öllum kostnaði. 
Semja má um sölu bankavaxtabrjefa þessara fiokka fyrir fram í einu eða fleiru 
lagi, enda samþykki fjármálaráðhewann söluverðið.

11- gr.
Hver láutakandi skal greiða l°/o af lánsupphæðinni i varasjóð flokksins 

um leið og hann tekur lánið.
Þó er heimilt að ákveða í reglugerð, að lántökug jaldið greiðist í tvennu 

eða fernu lagi.
Heimilt er veðdeildinni við hver eigendaskifti að heimta lánið borgað 

attur að öllu eða nokkru lcyti.
Verði eigendaskifti að fasteign, sem veðsett er veðdeildinni, skal kaup- 

andi þegar um leið og kaupin gerast, tilkynna veðdeildinni eigendaskiftin.

12. gr.
Vilji nýr kaupandi taka að sjer greiðslu á láni úr þessum flokkum, 

skal hann leita samþykkis Landsbankastjórnarinnar um það. Samþykki hún, 
að hinn nýi kaupandi taki lánið að sjer, skal hann innan 6 mánaða frá kaup- 
degi sanna eignarrjett sinn fyrir bankastjórninni og taka lánið að sjer.

13. gr.
Lánum þeim, sem veðdeíldin veitir, má hún ekki segja upp, meðan 

lánþegi gegnir að öllu leyfi skyldum þeim, sem hann hefir undirgengist. En 
ef ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga, eða veðið gengur 
svo úr sjer, að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi 
skuldunautur ekki vátrygðum húseignum, er að veði eru, og talin eru með í 
matinu, eða falli á veðið eftirstöðvar af sköttum eður afgjöldum, er ganga 
fyrir kröfu veðdeildarinnar, eða nýr kaupandi vanrækir að taka lán að sjer, 
er banjiastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga 
undir eins án uppsagnar.
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14. gr.
Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög 

til að borga kostnað við þessa flokka og til varasjóðs í einu lagi með jafnri 
upphæð samtals hvern gjalddaga. Árlegt tillag til að borga kostnað við flokk- 
ana og til varasjóðs er °/° Á ári af upphæð lánsins, eins og það var fyrir 
hvern gjalddaga. Á ákveönum gjalddögum má hver lántakandi, án undan- 
genginnar uppsagnar, greiða auka afborganir af skuld sinni, þó ekki minna 
en 100 kr. i einu, eða endurborga hana að öllu leyti. Gjald þetta má hann 
greiða með bankavaxtabrjefum hlutaðeigandi flokks eftir ákvæðisverði þeirra. 
Á öðrum tima árs má og borga lán að fullu ef bankastjórnin samþykkir, þó 
þvi að eins, að það sje veðdeildarflokknum að skaðlausu.
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15. gr.
Sjerhver skuldunautur, sem hefir eigi innan 1. nóvember borgað árleg 

gjöld sín, er hann átti að lúka á næst undangengnum gjalddaga, skal í drátt- 
arvöxtu af nefndum gjöldum greiða 2 af hundraði fyrir hvern mánuð frá 1. 
nóvember til borgunardags, og skal þá sá mánuður, Sem komið er fram í, 
teljast sem heill.

16- gr.
Afborgunum þeim og endurborgunum, er greiddar eru í peningum á 

hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa skuldabrjeí þau, er hlutaðeigandi 
veðdeildarflokkur hefir gefið út, ettir hlulkesti, sem notarius pnblicus hefir 
umsjón með og fram fer í viðurvist tveggja manna; annan kveður ráðherra 
til þess, hinn bankastjórnin. Þá er hlulkesti hefir fram farið, skal auglýsa með 
9 mánaða fyrirvara tölurnar á bankavaxtabrjefum þeim, er upp hafa komið 
til innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau verði útborguð. Nánari ákvæði 
um auglýsingar þessar skal setja í reglugerð veðdeildarflokkanna. Bankinn má 
og á þann hátt og með þeim fyrirvara er áður segir, innleysa bankavaxtabrjef 
í stærra stil.

17. gr.
Eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, geta gegn þvi að 

afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið útborgaðan höfuðstól 
þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða vexti af höfuðstóln- 
um upp frá þvi. Sama rjett hafa handhafar brjefanna þótt eigi sjeu eigendur.

18. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, renn- 

ur í varasjóð hlutaðeigandi veðdeildarflokks, sje þess eigi vitjað innan 20 ára 
frá gjalddaga.

19- gr-
Nú glatast bankavaxtabrjef,'sem nafnskráð er í bókum veðdeildarinnar, 

og getur þá bankasfjórnin innkallað handhafa brjefsins með 12 mánaða fyrir- 
vara, með auglýsingu, er biit sje þrisvar sinnum samfleytt i blaði því á íslandi, 
er flytur opinberar auglýsingar og í samsvarandi auglýsingarblöðum erlendis, 
þar sem ætla má að brjefin sjeu í umferð. E( enginn gefur sig fram með 
brjefið í tæka tíð, getur bankastjórnin útgefið handa hinum skráða eiganda 
þess nýtt bankavaxtabrjef með sömu upphæð, sem það, er glataðist, án þess 
nokkur annar, er bankavaxtabrjefið kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir 
búið kröfu á hendur bankanum. — Um ógilding annara bankavaxtabrjefa ter 
eftir almennum lögum.

20. gr.
Bankavaxtabrjef þau, er innleyst hala verið með hlutkesti, eða hafa 

verið notuð til að borga eða afborga lán, má eigi framar setja i veltu, heldur
Alþt. 1926. A. (38. Jöggjafarþing). 22
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skal ónýta þau undir eins ásaml vaxtamiðum og stofnum (talons) þeirra, á 
þann hátt, að þau með því verði ógild, og leggja þau til geymslu í fjárhirslu 
deildarinnar, og skal svo við lok næsta reikningsárs brenna þau í viðurvist 
endurskoðenda ásamt vaxtamiðum þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.

21. gr.
Vaxtamiða og vaxtabrjef, sem komín eru í gjalddaga, skal borga út í 

veðdeildinni i Reykjavík.
í reglugerð veðdeildarflokkanna skal ákveða á hvern hátt borga skuli 

út erlendis vaxtamiða og bankavaxtabrjef, sem komin eru í gjalddaga.

22. gr.
Þegar lán er komið í gjalddaga (sbr. 13. gr.) hefir veðdeildin heimild 

til að láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarandi dóms, sáltar eða 
fjárnáms samkvæmt ákvæðum i tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 
1847, 10. gr. eða láta leggja það veðdeildiuni út til eignar, ef þörf er á. — 
Veðdeildin þarf ekki að lála neinn vera fyrir síua hönd við uppboðið, og skal 
þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á 
rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með neins 
konar dómsskoti.

Veðdeildin hefir aftur á mótí ábyrgð á því, að skuldin sje rjett og 
komin í gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á 
öllu því, er hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skað- 
lausu. Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að upp- 
boð á veðsettum fasteignum megi fram fara á skrifstofu uppboðsbaldara.

23. gr.
Fje ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal 

viðlagasjóðs, má verja til að kaupa bankavaxtabrjef þessara veðdeildarflokka, 
en þó eigi hærra verði en skráðu gangverði og aldrei hærra en ákvæðisverð 
þeirra er.

24. gr.
Þá er Iokið er skuldbindingum hvers þeirra veðdeildarflokka, er stofn- 

aðir verða samkvæmt lögum þessum, rennur varasjóður hans til næsta flokks, 
og svo áfram. Þegar lokið er skuldbindingum siðasta flokksins rennur vara- 
sjóðurinn til þess eða þeirra veðdeildarflokka eða veðlánastofnana, sem stofn- 
sett verða til að halda áfram veðlánastarfseminni eftir að lokað er síðasta 
flokki samkvæmt þessum lögum. Verði slíkum nýjum flokkum eða veðlána- 
stofnunum fengin aðgreind starfssviö, skiftist varasjóðurinn milli þeirra, svo 
að bvert starfssvið njóti rjettrar ílölu þeirrar, er varasjóðnum befir þaðan aflast.
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25. gr.
Veðdeildinni skal stjórnað af stjórn Landsbankans, og reikningar henn- 

ar eudurskoðaðir af endurskoðenduni þess banka. Fyrir bókfærslu, reiknings- 
hald og til annars nauðsynlegs kostnaðar má greiða alt að 8000 krónum. Til 
endurskoðenda má verja 500 kr. til hvors.

Lög þessi ganga í gildi nú þegar.

Athngasemdir við frumvarp þetta.

Þegar ákveðið var á Alþingi 1925 að skipa milliþinganefnd í bankamálum 
var það fram tekið, að meðal þeirra verkefna, sem nefndinni væri ætlað að 
leysa af hendi, skyldi vera undirbúningur lóggjafar um fasteignaveðlán, en 
slik löggjöf var nauðsynleg og vegna þess að 4. flokkur veðdeildar Landsbank- 
ans var á þrotum, og er nú alveg nppgenginn. Eftir tilmælum stjórnarinnar um 
að hraða þessu máli, sendi nefndin með brjefi 3. febr. 1926 frumvarp til laga, 
samnefnt því, er hjer liggur fyrir, ásamt atbugasemdum. Stjórnin getur í öllum 
aðalatriðum fallist á uppástungu nefndsrinnar, og er frv. það, er hjer liggur fyrir, 
að mestu leyti gert eftir frv. nefndarinnar, að frátöldum örfáum efnisbreytingum 
og nokkrum orðabreytingum. Skal hjer gerð grein fyrir helstu breytingunum frá 
nefndarfrv., en að öðru leyti vísað til athugasemda nefndarinnar, sem prentaðar 
eru í heild hjer aftan við.

Um 1. gr.
Ástæða þykir til að hafa útgáfuheimild fyrir 10 milj. kr, í stað 8, 

sem nefndin stingur upp á, sökum þess að ekki þykir ólíklegt að lánveitingar 
verði meiri og upphæðin því gangi fyr til þurðar en nefndin og Laudsbanka- 
stjóinin gera ráð fyrir, einkum ef bærilega tekst til með sölu vaxtabrjefanna. Þá 
hefir og þótt rjett að ákveða beinlínis að næsti flokkurinn nefnist 5. flokkur veð- 
deildar, og svo áfram. Felt er úr nefndarfrv. ákvæði er skyldar til að verja á- 
kveðinni upphæð árlega í 4 ár til þess að aoglýsa vaxtabrjeflD, því að slíktlaga- 
boð getnr orðið alveg óviðeigandi, ef t. d. er samið fyrirfram um sölu vaxta- 
brjefa, og virðist yfir höfuð fremur eiga heima í reglugerð en í sjálfum lögunum.

Um 3. gr.
Oiðabieytingar á þessari grein og ýmsum öðrum gr., sem eigi verður 

um getið sjerstaklega, miða að því að gera það ljóst, sem líka virðist hafa vak- 
að fyrir nefndinni, að hver þeirra flokka, sem stofnsettir verða eftir þessum lög- 
um, á að vera sjálfslæð heild á sama hált og veðdeildarflokkar þeir, sem hingað 
til hafa verið slofnseltir með aðskildum fjárhag. En þar að auki er hjer sú breyt- 
ing gerð á till. nefndaiinnar, að upp er tekin sameiginleg ábyrgð lántakenda. alt 
að 10°/o, eins og ákveðið er i lögunum um 4. fl. veðdeildar. Það má að vísu
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segja að þessi sameiginlega ábyrgð sje ekki allskostar eðlileg, meðan lántakendur 
taka ekki þált í stjórn stofnunarinnar, en þar sem bjer er einungis að ræða um 
bráðabirgðarskipulag, i beinu framhaldi af 4. fl. veðdeildar, og þar sem ekki 
þykir rjett að auka ábyrgð ríkissjóðs með því að fella burt tryggingu á undan 
þeirri ábyrgð, án þess þá að setja neitt annað í hennar stað, þá er stungið upp 
á að halda sömu ákvæðum um þetta, sem giltu um 4. flokk.

Um 8. gr.
Hún er ekki í frv. nefndarinnar, en leiðir beint af ákvæðinu um sam- 

eiginlega ábyrgð i 3. gr. þessa frv.

Um 15. gr.
Nefndin stingur upp á að dráttarvextir, sem voru l°/o fyrir hvern ábyrj- 

aðan mánuð í reglugerð 4. flokks, verði 5% fyrir hvern ábyrjaðan mánuð. Þetta 
þykir alt of langt farið, og er ákvæðið hjer orðað þannig, að fyrir greiðslu í 
fyrsta mánuði eftir gjalddaga verða dráttarvextir eins og áður, 2%, en síðan bæt- 
ast 2°/o við fyrir hvern ábyrjaðan mánuð.

Um 24. gr.
Greinin er orðuð öðru vísi en tilsvarandi grein, (23. gr.) i nefndarfrv., 

meðfram fyrir þá sök, að orðalag hennar gerði einungis ráð fyrir einum flokki, 
og var þrí ekki i fullu samræmi við frv. að öðru leyti, en efnisbreyting er óveruleg.

Að öðru leyti er vísað til athugasemda nefndarinnar, en við samanburð 
þeirra við þetta frv. verður að hafa í huga að 8. til 24. gr. í nefndarfrv. svarar 
grein fyrir grein til 9.—25. gr. í þessu frv.

Athugasemdir milliþinganefndarinnar i bankamálum v i ð 
frumvarp hennar.

Nefndin hafði afráðið að haga störfum sínum þannig, að taka fyrst fyrir 
seðlaútgáfufyrirkomulagið, og síðan þau önnur verkefni sem henni voru falin 
enda gerir þingsályktunin um nefudarskipunina ráð fyrir þvi, að frumvarp um 
fyrirkomulag seðlaútgáfunnar verði afgreitt svo fljótt, að það verði lagt fyrir Al- 
þingi 1926. Samkvæmt þessu var ráðgert að fiesta ihugun um fyrirkomulag fast- 
eignaveðlánastofnunar þar til nefndin hefði afgreitt seðlaútgáfumálið. — Pó voru 
gerðar undirbúningsráðstafanir um fasteignalánamálið.

En á siðastliðnu hausti tjáði fjármálaráðherra formanni nefndarinnar að 
IV. fl. veðdeildarinnar mundi útgenginn fyrir þing 1926; væri þvi brýn nauðsyn 
að nefndin gerði einhverjar tilllögur uni það mál fyrir þingið. — Ræddi nefndin 
siðan málið á nokkram fundum og var saminála um það, að óhugsandi væri, 
að timi ynnist til þess að gera tillögur um frambúðarfyrirkomulag á fasteigna- 
veðlánsstofnun i landinu, nema, ef til vill, ef seðlaútgáfumálið væri látið verða 
útundan. En það taldi nefndin ekki heimilt. Auk þess taldi nefndin óheppilegan
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tíma einmitt nú til þess að fastbinda slíkt framtíðarfyrirkomulag fasteignalána 
bjer á landi, aðallega af tveim ástæðum. — Ræktunarsjóðurinn er alveg nýtek- 
in til starfa og reynsla eigi enn fengin um hann. — Ef útvega á markað fyrir 
fasteignabrjef erlendis, að meira eða minna leyli, er tíminn nú óhentugur vegna 
þess að peningagengi vort og landa þeirra, sem hugsanlegt væri að keyptu slík 
brjef, er ekki enn orðið svo stöðugt, að komist verði bjá áhættu á annanhvorn 
bóginn, annaðhvort fyrir lánsstofnunina hjer og lánþega í henni, eða fyrir kaup- 
endur brjefanna erlendis. Var því ákveðið að snúa sjer að því, sem brádabirgða- 
ráðstöfan, að gera tillögu um útgáfu nýrra bankavaxtabrjefa.

Leitaði nefndin svo álits Landsbankastjórnarinnar, sem með brjefl dags. 
15. des. 1925, tjáði sig fylgjandi því að gerð væri sú bráðabirgðaráðstöfun að 
gefa út ný bankavaxtabrjef og gerði jafnframt ákveðnar tillögur um þær breyt- 
ingar frá ákvæðum laga nr. 51, 10. nóv, 1913 (IV. fl. veðdeildarinnar), sem hún 
teldi æskilegt að gerðar væru í lögum um útgáfu nýrra bankavaxtabrjefa.

Nefndin fjelst að mestu á tillögur bankastjórnarinnar, og befír auk þess 
gert nokkrar aðrar breytingar frá lögunum 1913, sem annars hafa verið höfð til 
fyrirmyndar við samning frumvarps þessa. Verður gerð nánari grein fyrir þeim 
bjer á eftir í aths. við einstakar greinar frumvarpsins, Verða þar og tilfærðar 
ástæður Landsbankastjórnarinnar fyrir breytingartillögum hennar.

Um 1. gr.
Grein þessi er orðuð samkv. tillögu bankastjórnarinnar. Siðasta setning 

greinarinnar; »Af þessum« til greinarloka er frá nefndinni.
Bankastjórnin segir i ástæðum sínum:
»Þar sem framundan er mikil óvissa um vaxtahæð, virðist nauðsyn á, 

að heimilað sje i lögunum, að skifta megi bankavaxtabrjefunum i flokka, ef þess 
yrði þörf vegna verulegrar breytingar á vöxtum alment, Annars gæti svo farið, 
að söluverð brjefanna yrði mjög óhagkvæmt vegna mismunar á vöxtum af brjef- 
unum og annara vaxta.

Til starfrækslu 4. flokks voru lagðar 5000 kr. á ári fyrstu fjögur árin. 
Þar sem kostnaður við rekstur slfkrar deildar er miklu hærri nú, en áður var, 
virðist eigi mega ákveða tillagið úr ríkissjóði lægra en 8000 kr. á ári.

Upphæð sú, er hjer er nefnd — 8 milj. kr. — má gera ráð fyrir að nægi 
í 10 til 12 ár«.

En þar sem hjer er eingöngu um bráðabirgðaráðstöfun að ræða mætti 
máske segja að upphæðin — 8 milj. kr. — sje óþaiflega há, ef hún á að endast 
i 10 til 12 ár. Nefndin hefír þó ákveðið að halda henni. Bæði er hjer um ágisk- 
un að ræða, hve lengi upphæðin muni nægja, sem draga mætti i efa hvoi t stæð- 
ist, sjerstaklega með tilliti • til þess, að gera má ráð fyrir að bygt verði óvenju- 
lega mikið, aðallega í Reykjavik og nærlendis, einmitt á næstu árum, til 1930. 
Auk þess er hjer stungið upp á fyrirkomulagi, sem gerir mögulegt að loka flokki 
og hælta öllum lánveitingum, hve nær sem komið væri á fót öðru fasteignalána- 
fyrirkomulagi. Ætti þvi ekki að verða aö sök þólt upphæðin sje ákveðin rifleg. 
Með þvi móti ætti og að vera útilokað að enn nýja löggjöf þyrfti um þetta áður 
en bundinn er endir á fyrirkomulag fasteignalána. En nefndin tekur það skíit
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fram, að upphæðin breytir engu um þá skoðun hennar, að hjer eigi að eins að 
vera um bráðabirgaráðstöfun að ræða.

Nefndin telur heppilegt að gert sje eitthvað til að auglýsa bankavaxta- 
brjefin og gera almenningi kunnugt að hentugt sje að verja sparifje sinu til kaupa 
á bankavaxtabrjefum. Auk þess að fastbinda að varið sje ákveðinni upphæð ár- 
kga til slíkra auglýsinga, ætlast nefndin til að niðurlagsákvæði greinarinnar geti 
orðið til þ^ss að bankastjórain hafi jafnan vakandi auga á því að reyna að útvega 
markað fyrir brjefin. Einn nefndarmanna, Magnús Jónsson, telur nægilegt að 
þetta sje orðað sem heimild fyrir bankastjórnina.

(Jm 2. gr.
Greinin er samhljóða að efni 2. gr. laga 1913.

Um 3. gr.
Greinin er samhljóða 3. gr. 1. 1913, nema að kipt er burtu ákvæðinu um 

sameiginlega ábyrgð lántakenda fyrir alt að 10%.
Nefndin telur ákvæði þetta geta verið til þess að gera veðdeildarlánin ó- 

aðgengilegri í augum sumra lántakenda, en hinsvegar ekki vera af atriði um 
verðmæti bankavaxtabrjefanna, sem telja verður fulltrygð að öðru leyti.

Pað Ieiðir af þessari breytingu að 8. gr. 1. 1913 er ekki tekin upp í frv.
þelta.

Um 4. og 5. gr.
Samhljóða að efni 4. og 5. gr. 1. 1913. Orðalagið í byrjun 4. gr. »hvean 

flokk« er afleiðing af 1. gr.

Um 6. gr.
1. málsgr. er samhljóða 1. málsgr. 6. gr. 1. 1913. Tvær siðustu málsgr. 

koma í stað siðustu málsgr. í 6. gr. laga 1913, sem hljóðar svo: »Lánsupphæðin 
má ekki fara fram úr helmingi af virðingarverði fasteignarinnar«.

Breyting þessi er gerð eftir tillögu Landsbankastjórnarinnar, sem segir í 
ástæðum sinum:

»Úr fjórða flokki veðdeildarinnar hafa verið veitt Ián til bæjar-, sveita- 
og sýslufjelaga samkvæmt 9. gr. laganna frá 1913. Virðist þó rjettara að taka 

‘þessa heimild upp í 6. gr, þar sem í þeirri grein eru talin þau lán er veita megi.
í lögunum um fjórða flokk veðdeildarinnar er heimilað, að lánsupphæðin 

megi vera alt aö helmingi virðingarverðs. Undanfar in ár hafa lánin verið allmikið fyrir 
neðan þetta hámark, vegna hins óvissa verðtags og gjaldeyrisgengis hefir þótt 
sjerstök áslæða til þess að fara varlega í sakirnar. Meðfram hefir það haft áhrif 
í þessu efni, að virðingargerðir hafa verið ærið misjafnar og því eigi nothæfar 
sem skyldi. Á síðustu árum hefir allmikið unnist í þá átt, að virðingargerðir eru 
ábyggilegri og fullkomnari, en áður var, og vænta má enn bóta í þessu efni. — 
Með tilliti til þessa verður að teljast áhættulaust að heimila lánveilingu alt að 
% virðingarverðs. Sú heimild yrði að sjálfsögðu eigi notuð fyr en festa er komin 
á verðlagið og þá að eins, er fyrir liggja í alla staði fullkomnar virðingargerðir«.



Þingskjal 20 175

Nefndin lítur svo á að treysta veiði bankastjórninni til þess að ákveða í 
hverju einstöku tilfelíi hve mikið megi lána af virðingarverði svo fulllrygt sje, 
þótt hámarkið sje hækkað þetta. Hinsvegar viiðist sanngjarnt að lánið sje eigi 
einskorðað við helming virðingarverðs hve gætilega sem virt er, sjerstaklega með 
því að hjer fæst að jafnaði hvergi lán gegn 2. veðrjelti í fasteignum sem slendur. 
Enda gott eftirlit með virðingum og gælileg lán, mun meiri trygging fyrir örygg 
brjefanna, en lagaákvæði um helmingshámark, ef hins er ekki gætt.

Um 7. gr.
Gieinin er samhljóða 7. gr. i 1. 1913.

Um 8. gr.
í I. 1913 er hámark lánsupphæðar ákveðið 50 þúsund kr. Landsbanka- 

stjórnin lagði til að það yrði fært upp í 150,000 kr. með þeim ástæðum að í 
þessu felist »í sjálfu sjer engin breyting frá því sem var, þegar tillit er tekið til 
rýrnunar þeirrar, er orðið hefir á gildi peninga. Sjerstaklega með tilliti lil Reykja- 
víkur álítum vjer að hámarkið megi ekki vera lægra, og það jafnvel þótt gert 
sje ráð fyrir að ísl. gjaldeyair nái aftur gullgildi. Það má búast við að hjer í bæ, 
verði á komandi árum bygð stór fjölbýlishús og er það nauðsyn að sjá þeim 
er byggja slík hús, fyrir sæmilegum 1. veðrjettarlánum«.

Nefndin vill fara skrefi lengra, en það sem landsbankastjórnin telur vera 
lœgsla hámarkið og leggja það á vald bankastjórnarinnar í hverju einstöku til- 
felli hve hált lán skuli veita.

Hámarkslánstimi út á stein- eða steinsteypuhús og timburhús er hjer 
lengdur um 5 ár, frá því sem var 4. fl. eflir tillögu bankastjórnarinnar.

Um 9. gr.
Samhljóða að efni 10. gr. 1. 1913.

Um 10. gr.
Hjer eru gerðar tvær breytingar frá 11. gr. 1. 1913.

1. að ákveða megi i reglugerð að 1% lántökugjaldið greiðist í tvennu eða fernu 
lagi. Er það gert eftir tillögu bankastjórnarinnar, til þess aö ljetta fyrir 
lántakendum.

2. Felt er burt sjerstakt gjald lo/o, er greiðast átti í varasjóð við hver eiganda- 
skifti.

Bankastjómin lagði til að gjald þetta yrði fært niður í 1% og segir, að það 
virðist nægilega hátt. En nefndin telur varasjóði l°/o svo lítinn tekjubæti, að 
hans vegna sje óhætt að fella gjaldið alveg niður.

Gjaldi þessu, sem var nýjung í ákvæðum veðdeildarinnar 1913, mun hafa 
verið æthð að Ijetta eftirlitið með því, að menn tilkyntu eigendaskifti að fast- 
eignum, sem veðsettar væru veðdeildiuni, og átti það að tvöfaldast ef eigenda- 
skiftin voru eigi tilkynt með næsta pósti eftir að salan fór fram. Eftir því sem 
nefndinni er tjáð af bankastjórn og starfsmönnum veðdeildarinnar, og nefndinni 
er raunar kunnugt á annan hátt, hefir gjald þetta verið mjög óvinsælt. Menn
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hafa átt eifilt með að fallast á, að það væri rjeltlát aukabyrði, sem með þvi er lögð 
á lánþega í veðdeild. Svo virðist og sem þella aukagjald geti freistað manna til 
þess gagnstæða því, sem því er ætlað, þ. e. að tilkynna ekki eigendaskifti í því 
skyni, að reyna að komast hjá gjaldinu. Enda er nefndinni tjáð, að slíkt koini 
eigi sjaldan fyrir.

Af þessum ástæðum telur nefndin rjett, að fella gjaldið alveg niður.

Um 11., 12., 13., 15., 16. og 17. gr.
Greinar þessar eru að efni samhljóða 12., 13., 14., 15., 16. og 17. gr. 

i 1. 1913.

Um 14. gr.
Slík ákvæði eru ekki í 1. 1913, en í reglugerð veðdeildarinnar. Eru þar 

ákveðnir l°/o dráttarvextir fyrir hvern mánuð, af reglulegum árlegum veðdeildar- 
gjöldum, sem eigi eru greidd innan 1. nóvember.

Nefndinni þykir rjettara, að lagaheimild sje fyrir slíku refsigjaldi. Hins- 
vegar er nefndinni tjáð, að gjaldið sje svo lágt, að það nái alls eigi tilgangi sín- 
um, að hvetja menn til greiðslu á rjeltum gjalddaga. Ársgreiðslur eru að jafnaði 
svo lágar upphæðir, t. d. fjöldi þeirra innan við 100 krónur alt niður í 25 krónur, 
að l°/o' af þeim munar fáa um. Enda er nefndinni tjáð, að ýmsir menn, sem 
auðveldlega geta greitt á rjettum gjalddaga, hafí þá venju, að láta greiðsluna 
dragast einn mánuð eða fleiri fram yfir. Slíkri stofnun, sem veðdeildinni, er svo 
brýn nauðsyn á, að ársgjóld greiðist reglulega, að sjálfsagt virðist að ákveða 
dráttarvexti svo háa, að menn láli sig muna eilthvað um þá.

í þessu sambandi þykir rjelt að benda á hvort eigi væri rjett að rýmka 
greiðsludagana fyrir árgjöld og uppborgun lána frá því sem nú er, 1.—14. októ- 
ber, og hafa þá allan óktóbermánuð. Enda falla nú eigi á dráttarvextir ef greitt 
er fyrir 1. nóvember.

Um 18. gr.
Samhljóða 18. gr. í 1. 1913, nema i 1. 1913 er ákveðið að auglýsa skuli 

bjefin í R'kistíðindum i Kaupmannahöfn, en hjer sett í staðinn: »í samsvar- 
andi auglýsingablöðum erlendis, þar sem ætla má að brjefin sjeu i umferð«. Þessi 
breyling virðist eðlileg og þarf væntanlega ekki frekari skýringar.

Um 19.—21. gr.
Samhljóða 19.—21. gr. í 1. 1913.

Um 22. gr.
í 1. 1913 endar 22. gr. svo: »eða sjeu bankavaxtabrjefin verðlögð í er- 

lendum kauphöllum, þá eigi hærra verði en siðasta verðlag á þeim þar, er menn 
vita um i Reykjavík«. Þetta er felt burt, en greinin látin enda svo: »en þá eigi 
hærra verði en skráðu gengisverði og aldrei hærra en ákvæðisverð þeirra er«. 
Orðalag þetta virðist heppilegra, einnig með tillili til þess, að væntanlega dregst 
ekki lengi, að skráð verði verðlag þessara brjefa hjer á landi.
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Um 23. gr.
Grein þessi er sett inn eftir tillögu bankastjórnarinnar með þeim áslæð- 

um, að varasjóð, sem safnast kunni, megi skoða sem eign lántakenda, en þar sem 
eigi virðist framkvæmanlegt að skila bonum til rjettra hlulaðeigenda, virðist rjelt 
og eðlilegt, að bonum sje ráðstafað á þann bátt, sem segir i greininni.

Um 24. gr.
»8000 kr.« f samræmi við 1. gr. Þóknun endurskoðenda var 300 kr í 1. 

1913, en er bjer sett 500 kr. Greinin að öðiu leyti sambijóða 23. gr. 1. 1913.

Um lokaákvæðið.
Þar sem 4. fl. veðdeildarinnar er nú þegar tæmdur, er æskilegt, að lög 

þessi komist til framkvæmda sem allra fyrst, svo sem slyst verði bilið, er veð- 
deildarlán eru ófáanleg.

E«i. 21. Aefndarállt

um frumvaip til laga um happdrælti (lotteri) og hlutavellur (tombólur).

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir atbugað ofangreint frumvarp. Er hún algerlega samþykk 
þeirri hugsun, sem liggur til grundvallar íyrir fiumvaipinu, að það beri að stemma 
sem mest stigu fyrir þeiiri varbugaveiðu viðleilni bæði einstaklinga og fjelaga 
að afla sjer fjár, ýmist með happdrætti, ýtnisl með hlutavellum.

Að því er snertir bappdrættisaðferð þá, sem farin er að tiðkast í verslun 
og minst var á við 1. umr. þessa máls, þá lítur nefndin svo á, að hana beri að 
hefta sem óeðlilega og óviðeigandi verslunaraðfeið, en telur hinsvegar, að það 
haft felist fullkomlega i ákvæðum 1. gr, ekki bvað síst, ef smávægileg breyting, 
sem nefndin leggur til að geið sje á benni, verður samþykt.

Að þvi er sneitir 2. gr. frv., þá leggur nefndin til að breyta henni á þann 
hátt, að fella úr benni sektarákvæðið, en setja I þess stað inn í frumvarpið nýja 
grein, er innihaldi sektarákvæði fyrir brot bæði gegn 1. og 2. gr. þess.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frumvarpið sje samþykt 
með þessum

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. Á eftir orðinu »Happdrætti« komi: hverrar tegundar sem er.
2. Við 2. gr. Orðin: »Að viðlögðum — lil rikissjóðs« falli burt.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 23
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3. Við 2. gr. Oröin: »Með brot gegn — lögreglumák (síðari málsgr.) falli burt.
4. Á eítir 2. gr. komi ný grein (3. gr.), svo hljóðandi:

Brot gegn 1. gr. sæta sektum til rikissjóðs, 50—2000 kr., en brot 
gegn 2. gr. 500—5000 kr., og skal fara með mál út af þeim sem almenn 
lögreglumál.

5. 3. gr. verður 4. gr.

Jóh. Jóhannesson, 
form.

Alþingi, 11. febr. 1926.

Gggert Pálsson, 
fundaskr. og frsm.

Guðm. Ólafsson.

Hrt. 22. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 79, 14. nóv. 1917, um samþyktir um lokunar- 
tíma sölubúða í kaupstöðum.

Flutningsm.: Jakob Möller.

1. gr.
Á eftir 2. málsgr. 2. gr. laga nr. 79, 14. nóv. 1917, komi ný málsgrein, 

svo hljóðandi:
Enn er bæjarstjórnum heimilt að gera samþyktir um lokunartima 

sölubúða og sölustaða, þar sem innlendar vörur eða innlendur varningnr er 
hafður á boðstólum, t. d. konfektbúða, og um lokunartima vinnustofa, sem 
hafa viðskifti við almenning, svo sem rakarastofur, þótt enginn varningur sje 
þar seldur. •

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júni 1926.

Greinargerð.

Frv. þetta er sambljóða frv., sem samþykt hefir verið í neðri deild á 
tveim siðustu þingum, en felt i efri deild. En á síðasta þingi var það felt 
með aðeins eins atkvæðis mun, og má því fullyrða, að það hafi nú ríflegan 
nieiri hluta I þinginu. Það virðist þvi rjett að láta það koma fram enn á ný.
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Lögin um samþyktir um lokunartíma sölubúða í kaupstöðum voru sett í 
því skyni aðallega að vernda starfsmenn verslananna gegn óhæfilega löngum 
vinnutima, og það er auðsætt, að nákvæmlega sömu rök eru fyrir þessum 
viðauka við lögin. Hinsvegar er það auðvitað á valdi bæjarstjórnanna, hvort 
þær nota lagaheimildina, en það fer væntanlega eftir þvi, hve brýn þörfin er 
talin á hverjum stað.

Til frekari greinargerðar íyrir frv. þessu vísast til þskj. Nd. 56, 1925.

líd. 23. Frunivarp

tit laga um skifting Gullbringu- og Kjósarsýslu i tvö kjördæmi.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

1. gr.
Gullbringu- og Kjósarsýsla skal vera eitt kjördæmi og kjósa einn al- 

þingismann.

2. gr.
Hafnarfjarðarkaupstaður skal vera eitt kjördæmi óg kjósa einn al- 

þingismann.

3- gr.
Lög þessi koma til framkvæmda við næstu almennar óhlutbundnar 

kosningar til Alþingis.

Greinargerð.

Pað hefir um langt skeið verið almenn krafa Hafnfirðinga, að kaup- 
staðurinn yrði gerður að sjerstöku kjördæmi. Nú er kaupslaðurinn einhver 
hinn stærsti á landinu; ibúar eru nú um 3000 (2998 við inanntal i nóv. 1925). 
Sú hefir og verið regla löggjafarvaldsins, ad gera kaupstaðina að sjerstökum 
kjördæmum jafnóðum og þeir hafa vaxið svo að mannfjölda, að þeir áltu 
sanngirniskröfu til þess, móts við önnur kjördæmi. En slik rjeltarbót handa 
ibúum Hafnarfjarðarkaupstaðar hefir dregist svo, að lengur má ekki við una.
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E«l. 24. JWefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að ganga inn i viðbótar- 
asmning við myntsamning Norðurlanda.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv., fellst á ástæður þær, sem fyrir þvi hata 
verið færðar, og leyfir sjer að ráða háttv. deild til þess að samþykkja það 
óbreytt.

Alþingi, 12. febrúar 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. Ólafsson.
formaður. fundaskrifari og frsm.

Ed. 25. ll'efiidarálit

um frumvarp til Iaga um raforkuvirki.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og er hún sammála um, að þörf 
sje fyrir lög um þetta efni, en þau hafa ekki verið til síðastl. 2 ár, eða síðan 
lög um rafmagnsveitur frá 1915 fjellu úr gildi 1. jan. 1924.

Leggur þvi nefndin til, að háttv. deild samþ. frv. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 4. gr. Á eftir orðunum »og má þá« bætist inn i: er 4/s hlutar leyfis-
tímans eru liðnir.

2. Við 6. gr. í staðinn fyrir »miður búin tryggingum« í niðurlagi 1. máls-
greinar komi: miður trvgg.

3. Við 7. gr. a. Á eftir orðunum »verkum þeirra« bætist inn í: svo og um
sektir, alt að 500krónum, fyrir brot gegn reglugerðinni. 

b. Fyrir »6. gr.« í enda greinarinnar komi: 5. gr.

Alþingi, 12. febrúar 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. Ólafsson,
form. fundaskrifari. frsm.
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Wd. íá<L Fruinvarp

til laga urn breytingu á fátækralögum 10. nóv. 1905.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

1. gr.
Styrk, sem veitlur er samkvæmt fatækralögum frá 10. nóv. 1905, má 

eigi skoða sem sveitarstyrk, ef hann er veittur vegna elli. En sá styrkur skal 
talinn veittur vegna elli, sem veittur er styrkþurfa, sem er fullra OOára aö aldri’

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Sú breyting á fátækratögunum, sem hjer er um að ræða, hefir áður 
verið flutt á Alþingi, eii þá í sambandi við aðrar breytingar á lögunum. Þykir 
ekki þörf að skvra frv., svo sjálfsögð og rjettlát er breyting sú, er í þvi felst.

E<l. 27. Frumvarp

til laga um bæjarstjórn á Norðfirði.

Flutningsm.: Ingvar Pálmason.

1. gr.
Nesverslunarstaður í Norðfirði skal tekinn i fölu kaupstaðanna og vera 

lögsagnarumdæmi út af fyiir sig. Nær umdæmið yfir allan hinn núverandi 
Neshrepp og heitir Norðfjarðarkaupstaður.

Umdæmi þetta skal hjer eflir sem hingaö til vera í alþingiskjördæmi 
Suður-Múlasýslu, þangað til öðruvísi verður ákveðið.

Þar, sem í lögum þessum er talað um kaupstað og kaupstaðarbúa, er 
átt við alt hið nýja umdæmi og ibúa þess.

2. gr.
Landsstjórnin skipar fyrir um, hvernig málum þeim í Neshreppi, sem 

ekki eru útkljáð þegar lögin öðlast gildi, skuli skift milli sýslumannsins í Suð- 
ur Múlasýslu og bæjarfógetans á Norðfirði.
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3- gr.
Verslunarlóð kaupstaðarins er strandlengjan norðan fjarðarins, Irá 

Bakkalæk að Naustalæk, 330 stikur á breidd frá flóðmáli til fjalls.

4. gr.
í Norðfjarðarkaupstað skal skipaður bæjarfógeti með 3000 króna árs- 

launum, er greiðast úr ríkissjóði. Hann hefir á hendi öll hin sömu störf, sem 
sýslumönnuni og bæjarfógetum eru falin, hverjum í sínu umdæmi, dómstjórn, 
lögreglustjórn, gjaldheimtu á tekjum rikissjóðs og önnur störf, alt gegn þókn- 
un þeirri, er sýslumönnum og bæjarfógetum er ákveðin að lögum.

Hann hefir og á hendi stjórn málefna kaupstaðarins og innheimtur og 
greiðslur bæjarsjóðs. Fær hann að launum fyrir þau störf 3000 krónur ár- 
lega, er greiðast úr bæjarsjóði. Heimiit er þó bæjarstjórn að skipa sjerstakan 
bæjargjaldkera, ef þörf krefur.

5. gr.
Málefnum kaupstaðarins skal stjórnað af hæjarstjórn. í henni eru kjörn- 

ir hæjarfulltrúar og bæjarfógeli; hann er oddviti og hefir afkvæðisrjett á fundum.

6. gr.
Bæjarfulltrúar eru átta. Tölu þeirra má stjórnarráðið breyta, eftir til- 

lögum bæjarstjórnar. Bæjarfulltrúana kjósa kaupstaðarbúar, sem kosningarrjett 
hafa eftir lögum þessum.

7. gr.
Bæjarfulttrúarnir skulu kosnir til þriggja ára. Af þeim, sem kosnir eru 

i fyrsta sinni, fara þrir frá 1. og 2. árið, en tveir þriðja árið. Hlutkesti skal 
ráða um það, hverjir fari frá í 1. og 2. skiftið. Fari fulltrúi frá á kjörtíma- 
hilinu af öðrum ástæðum en þeim, að kjörtímabil hans sje útrunnið, skal 
þegar kjósa í hans stað fyrir þann tíma, sem eftir er af því.

8. gr.
Kosningarrjett hafa allir kaupstaðarhúar, konur og karlar, sem átt 

liafa lögheimili i kaupstaðnum í 1 ár, þegar kosning fer fram, og fullnægja að 
öðru leyti skilyrðum fyrir kosningarrjetti til Alþingis.

Kjörgengur er hver sá, sem kosningarrjett hefir; þó mega hjón aldrei 
sitja samtimis í hæjarsljórn, foreldrar og hörn, nje heldur móðurforetdrar eða 
föðurforeldrar og barnahörn þeirra. Konum er jafnan heimilt að skorast und- 
an kosningu.

Innan sextugs aldurs er hver kjörgengur karlmaður skyldur að taka 
við kosningu, hafi hann ekki sennilega ástæðu til að skorast undan. Kjörstjórn 
sker úr þessu, en úrskurði hennar má skjóta til bæjarstjórnar.

Sá, sem hefir gegnt tulltrúastörfum 3 ár eða lengur, er eigi skyldur að 
takast á hendur þann starfa aftur, fyr en eftir jafnlangan tíma og þann, er 
hann hefir verið fulltrúi.



Þingskjal 27 183

9. gr.
Almennar fulltrúakosningar fara frani einhvern fyrsta virkan dag í 

janúar. Skrá skal semja um alla þá, er kosningarrjelt hafa; skrána semur kjör- 
stjórn, en hana skipa: oddviti bæjarsljórnar og tveir fulltrúanna, er bæjar- 
stjórnin kýs. Kjörskráin skal liggja bæjarbúum til s^’nis á hentugum stað í 15 
daga á undan kjördegi. Kærur gegn kjörskrá á að bera upp fyrir kjörstjórn í 
síðasta lagi 3 dögum á undan kjördegi, og leggur hún þá úrskurð sinn á þær.

10. gr.
Formaður kjörstjórnar skal boða stað og stund, er kosningar skulu 

fram fara, að minsta kosti viku fyrir kjördag og með þeim hætti, sem vant 
er að boða þing eða fundi í kaupstaðnum.

11. gr.
Kærur yfir kosningargerð eða úrskurðum kjörstjórnar verður að bera 

skriílega undir bæjarstjórn innan 8 daga eftir að kosningin fer fram. Leitar 
bæjarstjórnin álits kjörstjórnar um kærurnar og leggur úrskurð sinn á málið 
innan 8 daga. Innan 15 daga, eftir að slikur úrskurður er upp kveðinn, má 
kæra hann fyrir stjórnarráðinu.

Eftir almennar kosningar fara bæjarfulltrúar þeir, er frá eiga að fara, 
þá fyrst úr bæjarstjórn, er fullnaðarúrskurður er lagður á framkomnar kærur. 
Purfi uppkosning að fara fram, skal þegar til hennar slofnað og við hana nota 
hina síðast leiðrjettu kjörskrá.

12. gr.
Nú vill bæjarfulltrúi ganga úr bæjarstjórn áður en kjörtími hans er 

liðinn, og ákveður hún þá, hvort taka skuli beiðni hans til greina. Bæjarstjórn- 
in ákveður ennfremur, hvort bæjarfulltrúi skuli fara frá þá, eða honum vik- 
ið úr bæjarstjórn um stund, af því að hann hefir vanrækt eða færst undan að gera 
það, sem hann er skyldur til sem bæjarfulltrúi. Pó má sá, sem vikið er úr bæj- 
arstjórn, kæra til stjórnarráðsins á þann hátt, sem segir í næstu grein á undan.

13. gr.
Oddviti stjórnar umræðum á fundum og sjer um, að það, sem ályktað 

er, sje rjett ritað í gerðabókina. Fundir bæjarstjórnar skulu fram fara í heyr- 
anda hljóði. Einstök mál má þó ræða innan luktra dyra, þegar bæjarstjórnin 
ákveður.

Til þess, að lögmæt ákvörðun sje gerð, verður, auk oddvita, minsl 
helmingur bæjarfulltrúa að vera á fundi. Atkvæðamagn skal ávalt ráða. Sjeu 
jafnmörg alkvæði með og á móli, fellur atkvæðisefnið, nema við kosningar, þá 
ræður hlutkesti. Við nefndarkosningar skal viðhafa hlutfallskosningar, ef þess 
er kralist.

Það skal kunngert bæjarfulltrúunum, hvar og hvenær bæjarstjórnin 
heldur almenna fundi. Aukafundi má halda þegar oddvita þykir nauðsyn til
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bera, eða þegar minst helmingur bæjarfulltrúa æskir þess. Oddviti skal á und- 
an fundum, ef því verður við komið, skýra bæjarfulltrúum frá, hver málefni 
koma fyrir. Allir bæjarfulltrúar, sem eru á fundi, skulu rila nöfn siu undir 
gerðabókina strax og bókun er lokið, og á sjerhver fulltrúi rjelt á að fá á- 
greiningsaliiði sitt stuttlega bókað.

Bæjarstjórnin setur sjálf þingsköp sín, en stjórnarráðið samþykkir þau.

14. gr.
Framkvæmd ákvarðana þeirra, sem bæjarsljórnin tekur, og forstaða 

bæjarmálefna er á hendi oddvita.
Virðist oddvita einhver ákvörðun bæjarstjórnar ganga út yfir valdsvið 

hennar, vera gagnstæð lögum eða skaðleg fyrir bæjarfjelagið, eða miði til að 
færast undan skyldum þeim, sem á því hvíla, má hann fella hana úr gildi 
um sinn, með því að rita álit sitt um hana í gerðabókina. Um þetta skal hann, 
svo tljótt sem verða má, senda stjórnarráðinu skýrslu, og Ieggur það úrskurð 
á málið. Eftirrit af skýrslu oddvita skal senda bæjarstjórninni, svo að hún geti 
gert athugasemdir við hana áður en hún fer til stjórnarráðsins.

Með samþykt, er stjórnarráðið staðfestir, skal selja fastar nefndir til að 
fara með einstök bæjarmál, og skal í henni kveðið á um skipun, verksvið og 
vald þeirra. Þó má bæjarstjórnin fela einum eða fleirum bæjarfulltrúanna 
framkvæmd einstakra bæjarstarfa, eftir reglum, er hún setur um það.

Allir bæjarfulltrúar eru skyldir að taka að sjer þau sjerstöku bæjar- 
störf, er þeim eru falin á hendur. Fyrir nefndarmenn kosna utan bæjar- 
stjórnar gilda sömu synjunarástæður og startstimatakmörk og um bæjar- 
fulltrúana.

15. gr.
í málum, er snerta uppeldi og fræðslu barna, hefir formaður skóla- 

nefndar sæti og tillögurjett á funduni bæjarstjórnarinnar, en atkvæðisrjett því 
aðeins, að hann sje bæjarfulltrúi.

16. gr.
Bæjarstjórnin skipar sýslunarmenn bæjarins og veitir þeim lausn.
Lögregluþjóna og næturverði skipar bæjarstjórnin eftir tillögu bæjarfó- 

geta, en hann getur veitt þeim lausn án samþykkis bæjarstjórnarinnar.
Bæjarstjórnin gerir tillögur um skipun yfirsetukvenna og sáttasemjara.

17. gr.
Bæjarstjórnin ræður byggingarmálum bæjarins, en byggingarnefnd ann- 

ast framkvæmd þeirra. Skipa hana oddviti, sem er formaður hennar, og fjórir 
menn, er bæjarstjórnin kýs, tvo úr sínum flokki.

Þyki lóðareiganda eða lóðarhafa rjetti sinum hallað með úrskurði bæj- 
arstjórnar eða byggingarnefndar, má skjóta honum til stjórnarráðsins.

Nú þykir bæjarstjórn rjett, að sett verði fyllri ákvæðí um byggingar- 
mál bæjarins en þá eru í lögum, og má setja þau með byggingarsamþykt, er
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bæjarstjórn semur eftir tillögum byggingarnefndar og stjórnarráðið staðfestir. 
1 byggingarsamþykt má ákveða sektir fyrir brot, svo og setja reglur um greiðslu 
þess kostnaðar, er ákvæði byggingarsamþyktar hafa i för með sjer; svo má 
þar og ákveða hæfileg gjöld fyrir leyfi þau, sem bæjarstjórn eða byggingar- 
nefnd veitir.

Nú er byggingarfulltrúi skipaður samkvæmt byggingarsamþykt, og má 
þá ákveða hæfileg gjöld fyrir þau störf hans, er hann leysir af hendi sem 
byggingarfulltrúi í þarfir einstakra manna, eftir beiðni þeirra. Gjöld fyrir bygg- 
ingarleyfi og störf einstakra manna skulu hafa lögtaksrjett og renna í bæjarsjóð.

18. gr.
Almanaksárið telst reikningsár bæjarins. Innan fyrsta dags nóvember- 

mánaðar ár hvert skal bæjarstjórnin semja áætlun yfir tekjur og gjöld bæjar- 
ins næsta ár. 1 áætluninni skal tilgreina tekjur þær, sem til eru til þess að 
borga með gjöldin án þess að skattur sje lagður á bæjarbúa. Því, sem á vantar 
til þess að ’standa straum af bæjarþörfum, skal jafnað niður eftir efnum og 
ástæðum. Áætlun þá, sem þannig er samin, skal ræða á tveimur fundum með 
minst viku millibili. Við síðari umræðu skal íhuga áætlunina grein fyrir grein 
og greiða atkvæði um hverja grein hennar fyrir sig. Skal áætlunin, í þeirri 
mynd, sem bæjarstjórnin samþykkir hana, vera regla fyrir hæð bæjargjalda 
og fjárstjórn allri á næsta ári. Áætlun þessa skal leggja fram eigi siðar en 1. 
desember, og skal hún vera öllum til sýnis í 15 daga.

Án samþykkis stjórnarráðsins má ekkert ár leggja hærri bæjargjöld 
samtals á bæjarbúa en svari meðaltali allra bæjargjalda 3 síðustu árin, að 
fimtungi viðbættum.

19. gr.
Niðurjöfnun eftir efnum og ástæðum nær til allra, sem lögheimili hafa 

eða fast aðsetur í bænum eigi skemur en 3 mánuði. Þeir skulu greiða þar fult 
gjald eflir öllum efnahag sínum og ástæðum, nema þeir hafi lika á gjaldárinu 
haft fast aðsetur annarsstaðar og goldið þar útsvar; þá skal draga það frá út- 
svarinu tiltölulega eftir þeim tíma, er þeir dvöldust annarsstaðar,'þó eigi meira 
en þeir guldu þar.

Á hverskonar atvinnu, sem rekin er í bænum og talin er sjerstaklega 
arðsöm, svo sem verslun, kaupskap eða útgerð, má leggja gjald, þó ekki sje 
rekin nema 4 vikur og atvinnurekandi eigi heimili annarsstaðar. Á síldveiði 
og sildarverkun í bænum eða á höfninni, á allskonar bræðslu og allskonar 
verksmiðjuiðnað, á ábúð á jörð eða jarðarhluta, á leiguliðaafnot af jörð, þótt 
engin ábúð fylgi, og lóðaafnot eða húseignir, er einhvern arð gefa, má leggja 
útsvar, þótt sú atvinna sje rekin skemri tíma.

Á kaupfjelög og pöntunarfjelög, sem hafa leyst borgarabrjef, hafa sölu- 
búð og vörur til sölu, má leggja útsvar, svo sem hæfa þykir eftir árlegri veltu 
og arði í söludeild fjelagsins.

Heimilt er niðurjöfnunarnefnd að kretjast þess, að bæjarbúar sendi 
henni, á þar til gerðum eyðublöðum, skýrslu um árstekjur sinar og aðrar

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 24
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upplýsingar um efni þeirra og áslæður. Skylt er nefndinni og bæjarstjórn að 
halda slikum upptysingum leyndum.

20. gr.
Niðurjöfnunarnefnd skipa 5 menn, og skulu þeir kosnir i febrúarmán- 

uði til 6 ára. Á hverjum 3 ára fresti fara frá 3 og 2 nefndarmenn til skiftis. 
Um kosningarrjett þeirra og kjörgengi gifdir hið sama og ákveðið er um kosn- 
ingarrjett og kjörgengi til bæjarstjórnar, svo og um kosningaraðferðina; einnig 
um ályktanir nefndarinnar og atkvæðagreiðslur.

Enginn, sem kjörgengur er í bæjarstjórn, getur skorast undan kosn- 
ingu í niðurjöfnunarnefnd; þó má enginn sitja samtímis í niðurjöfnunarnefnd 
og bæjarstjórn. Hver sá, sem verið hefir 6 ár í nefndinni eða lengur, er undan- 
þeginn endurkosningu næstu 6 ár. Niðurjöfnunarneíndin kýs formann úr 
sinum ílokki.

Niðurjöfnunarnefnd skal hafa lokið störfum fyrir lok aprilmánaðar.
Til þess, að áætluð upphæð gjaldanna eftir efnum og ástæðum náist 

full og rýrist eigi við lækkun bæjargjalda, burlför gjaldenda eða árangurslaust 
lögtak o. s. frv., er nefndinni heimilt að jafna niður alt að 10 af hundraði 
meira en til er tekið í áætluninni.

Niðurjöfnunarskráin skal liggja til sýnis frá 1.—15. maí á hentugum 
stað, er nefndin auglýsir. Hverjum, sem bæjargjald er gert, er heimilt að kæra 
yfir skattgjaldi því, sem á hann er lagt eða aðra, sem á niðurjöfnunarskránni 
standa, svo og yfir þvi, að einhverjum hafi verið slept. Kærur yfir niðurjöfn- 
uninni skulu sendar nefndinni skriflega fyrir 31. maí. Innan 15 daga þar á 
eftir skal nefndin skriflega tilkynna kæranda, hvort eða að hve miklu leyti 
kæra hans hafi verið tekin til greina. Ályktun nefndarinnar má svo innan 15 
daga þar á eftir bera upp fyrir bæjarstjórn, sem leggur úrskurð sinn á málið 
innan 15 daga.

Ef kvartað er yfir skattgjaldi annars manns, eða að einhverjum hafi 
verið slept, skal þeim manni gefinn kostur á að segja álit sitt um það efni 
áður en niðurjöfnunarnefnd eða bæjarstjórn fellir úrskurð sinn.

Kærur, sem koma fram eftir hinn tiltekna tíma, verða eigi teknar 
til greina.

Enginn getur, með því að kæra skattgjald sitt, komist hjá því að 
greiða það á rjettum gjalddaga, en verði það lækkað, skal greiða aftur úr bæj- 
arsjóði það, sem ofgoldið er.

21. gr.
Aukaniðurjöfnun skal fram fara í fyrri hluta septembermánaðar, og 

skulu skattar þá Iagðir á þá, sem flust hafa til bæjarins eftir að aðalniður- 
jöfnun fór fram, eða skattskyldir eru samkvæmt því, sem áður segir.

Aukaniðurjöfnunin skal lögð til sýnis vikutima á sama hátt og fyr
greinir.
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22. gr.
Verði ágreiningur á milli Noröfjarðarkaupstaðar og einhvers annars 

sveitarfjelags um það, hvernig skifta beri skattgjaldi manns, sker stjórnarráðið 
úr þvi.

Þykist einhver ekki vera skattskyldur í bænum, má hann skjóta máli 
sínu til dómstólanna.

23. gr.
Öll bæjargjöld skulu goldin fyrir 1. oklóber ár hvert, og ber gjaldkera 

að innheimta þau, eins og aðrar tekjur bæjarins. Sjeu þau eigi greidd innan 
eins niánaðar frá gjalddaga, þá ber að taka þau lögtaki.

Sá, sem flytur sig burt úr bænum einhverntíma á árinu, er gjald- 
skvldur til loka þess ársfjórðungs, er hann flytur sig.

Sá, sem flytur sig í bæinn á árinu og er settur á aukaniðurjöfnunar- 
skrá, er gjaldskyldur frá þeim tíma, er hann fluttisl inn.

24. gr.
Bæjarstjórn, og oddviti bæjarstjórnar sjerstaklega, skal hafa nákvæmar 

gætur á fjárstjórn bæjarins og sjá um, að skattar og aðrar tekjur sjeu rjelt 
heimtar og í tækan tíma og teknar lögtaki, ef þess þarf með; ennfremur gæta 
þess, að geymt sje, og eftir atvikum ávaxtað, fje bæjarins, þangað til á því 
þarf að halda til þess að greiða útgjöld hans. Bæjarstjórn hefir ábyrgð á inn- 
stæðum, skuldabrjefum og öðrum eignum bæjarins. •

25. gr.
Gjaldkeri skal, þegar þess er krafist, gefa bæjarstjórninni nákvæma 

sjóðsskjrslu, er sjni bæði, hvað goldist hafi í bæjarsjóð og hvað úr honum 
hafi verið greitt.

Eigi má greiða neitt úr bæjarsjóði nema eftir ávísun oddvita. Oddviti 
ávisar útgjöldum, og skulu þau áður samþykt af tveimur bæjarfulltrúum, er 
þau eiga undir.

26. gr.
Fyrir opinber uppboðsþing, sgm bærinn lætur halda í sínar þarfir, 

svo sem á smíðum, vegavinnu, útvegun á verknaði, varningi o. fl. skal ekkert 
gjald greiða i ríkissjóð.

27. gr.
Bæjarsfjórninni er skylt að láta rikissljórninni og hagstofunni í tje 

skýrslur þær, sem beðið er um, svo sem um fólkstal, skepnuhöld, atvinnu- 
vegi og annað ástand.

28. gr.
Bæjarstjörnin má ekki, án samþykkis stjórnarráðsins, takast á hendur 

neina skuldbindingu til langframa, sem ekki hvílir á henni samkvæmt lögum,
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ekki taka af innstæðufje bæjarins, ekki selja nje veðsetja fasteignir hans nje 
kaupa nýja fasteign, ekki taka stærri lán eða til lengri tíma en svo, að þau 
verði borguð aftur af þess árs tekjum, sem í hönd fer, nje heldur að endur- 
nýja slik lán eða fresta greiðslu þeirra.

29. gr.
Þegar við lok hvers reikningsárs skal gjaldkeri semja reikning yfir 

tekjur ailar og gjöld bæjarins umlicið ár og senda oddvita bæjarstjórnar fyrir 
lok marsmánaðar. Lætur oddviti reikninginn liggja bæjarbúum til sýnis í 15 
daga á bentugum, auglýstum stað.

Endurskoðunarmenn bæjarreikninga eru tveir, kosnir til 3 ára i senn. 
Skulu þeir kosnir samtímis og á sama hátt og niðurjöfnunarnefnd. Ekki mega 
þeir eiga sæti í bæjarstjórn. Þeir skulu hafa lokið rannsókn sinni á reikningn- 
um innan mánaðar frá því er þeir fengu hann.

Þegar gjaldkeri hefir svarað athugasemdum endurskoðunarmanna, — 
en það skal hann hafa gert innan 15 daga, — skal leggja reikninginn fyrir 
bæjarstjórnina, er úrskurðar hann og veitir gjaldkera kvittun. Þó má enginn 
taka þátt í úrskurði, er snertir þau störf, er honum hafa verið sjerstaklega á 
hendur falin.

Nú vill reikningshaldari, eða annar, sem hlut á að máli, eigi viður- 
kenna, að úrskurður bæjarstjórnar sje rjettur, enda sje honum lögð peninga- 
ábyrgð á hendur, og má hann þá skjóta málinu til dómstólanna.

Þegar lagður hefir verið úrskurður á reikning gjaldkera, á að birta i 
blaði ágrip.af honum, er oddviti bæjarstjórnar semji. Á það ágrip að vera svo 
fullkomið, að í því sjeu tilgreind öll aðalatriði í tekjum og gjöldum bæjarins.

30. gr.
Innan loka septembermánaðar ár hverl skal senda stjórnarráðinu 

reikning yfir umliðið reikningsár með öllum fylgiskjölum.
Komi það fram, að bæjarstjórn hafi greitt ólögmæt gjöld, neitað að 

greiða gjöld, er hvila á bænum að lögum, eða á annan hátt ranglega beilt 
valdi sínu, skal stjórnarráðið gera þær ráðstafanir, er við þarf, og, ef nauðsyn 
krefur, með lögsókn koma fram ábyrgð á hendur þeim bæjarfulltrúum, sem 
átt hafa þátt í þessum ályktunum.

3E gr.
Hið fyrsta eftir að lög þessi öðlast gildi skal stofna slökkvilið á Norð- 

firði. Bæjarstjórnin semur reglugerð fyrir slökkviliðið, en stjórnarráðið stað- 
íestir hana, og má ákveða sektir fyrir brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar, 
og renna þær í bæjarsjóð. Með mál út af brotum gegn þeirri reglugerð skal 
farið sem almenn lögreglumál.

32. gr.
Bæjarstjórnin hefir yfirumsjón með öllum þeim fyrirtækjum, er bær- 

inn á eða starfrækir, en falið getur hún sjerstökum mönnum alla nánari stjórn 
og umsjón stofnana þessara.
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33. gr.
Með samþykt þeirri, er um getur í 14. gr., má setja nánari reglur um 

sjerhvert atriði i stjórn bæjarins samkvæmt grundvallarreglum þessara laga, 
þar á meðal um brot á þeim.

34- gr.
Stjórnarráðið gerir ráðstafanir til, að lög þessi öðlist gildi 1. dag júní- 

mánaðar 1926.

Ákvæði um stundarsakir.
1. Sýslunefnd Suður-Múlasýslu og bæjarstjórn Norðfjarðar hinsvegar gera 

með sjer samning um skifti á eignum og skuldum sýslusjóðsins. — Rísi 
nokkur ágreiningur um þau skifti, sker stjórnarráðið úr.

2. Fyrsta fjárhagsár kaupstaðarins telst frá 1. júní 1926 til 31. des. sama ár.

Greinargerð.

Undanfaiin ár hefii þaö ávalt verið að koma betur og betur í ljós, hve 
afaróþægilegt það er fyiir ibúa Neskauptúns, að yfirvald þeirra skuli vera búsett 
á Eskifirði — í margra mílna fjarlægð.

Eins og nærii má geta, þarf hinn mikli mannfjöldi, sem þarna er saman 
kominn, oft að leita yfirvatds síns, og eins er það bráðnauðsynlegt vegna atvinnu- 
rekstraiins á staðnum, hinnar miklu verslunar þar og siglinganna þangað, að 
yfirvald sje þar að öllum jafnaði til taks. Það virðist heldur ekki ósanngjarnt 
að ætlast til þess, að á fjölmennasta staðnum á Austurlandi eigi sæti maður, er 
gæta skuli laga og rjettar.

Kröfurnar um bieylingu í þessa átt hafa orðið háværari með hverju ári, 
sem liðið hefir.

Hreppsnefndin í Nesverslunarslað fór fram á það við sýslunefnd Suður- 
Múlasýslu á sýslufundi síðastl. vor, að sýslunefndin mælti með því við hið háa 
Atþingi, að Neshreppi yrði veitt bæjarrjettindi. Vísaði sýslunefnd máiinu frá 
>vegna ónógs undirbúnings«, eins og það var orðað. Fylgdi þó glögg greinargerð 
beiðni hreppsnefndarinnar. Ettir þeim undirtektum telur hreppsnefndin þýðingar- 
laust að beiðast aftur meðmæla sýslunefndar, vegna þess að sýslunefndin mun 
að sjálfsögðu framvegis og án frekari röksemda telja undirbúninginn ónógan.

Öllum þeim, sem best þekkja til í Suður-Múlasýslu, er það vel kunnugt, 
að vegna staðhátta á kauptún þetta lítið sameiginlegt með sýslunni yfirleilt og 
að það er best komið sem sjerstakt umdaemi, og er krafan um aukna sjálfstjórn 
að því leyti hin fyllsta sanngirniskrafa. En til þess að atvinnulíf kauplúnsins geti 
blómgast enn betur en verið hefir hingað til, er því brýn þörf ýmsra mikilvægra 
breytinga. Þess vegna er mál þetta nú flutt fyrir hinu háa Alþingi, að íbúar 
staðarins treysta rjeltsýni þess í þvi mikla nauðsynja- og umbótamáli, sem þelta 
er öllum íbúum Norðfjarðar.
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Frumvarp það, sem hjer er lagt fram, er — eftir áskorun almennra sveit- 
arfunda þar i kauptúninu — samiö af hreppsnefndinni í Neshreppi, samþykt af 
henni og flutt eftir beiðni hennar. Við samningu þess hefir verið farið eflir gild- 
andi bæjarlögum fyrir önnur bæjarfjelög, og þá einkum eftir lögum þeirra bæja, 
sem líkast er ástatt um, svo sem Sigluíjörð og Seyðisfjörð.

Við siðastliðin áramót voru búsettir menn í Neskauptúni tæpt 1 þúsund, 
og er það um 100 manns fleira en um áramót Dæstu á undan, svo augljóst er, 
hve kauptúnið er i hröðum vexti. Meginorsök þessarar miklu mannfjölgunar er 
auðvitað fyrst og fremst sú, að hægara er að stunda þaðan fiskiveiðar en frá 
flestum öðrum stöðum austanlands, bæði vegna þess, að beint út af Norðfirði 
ligíja einhver hin ágætustu bátafiskimið, sem' lil eru fyrir Austurlandi, og eins 
vegna hins, að innsiglingin til Norðfjarðar er bæði stutt og hrein og höfnin góð. 
Berst því stundum ógrynni fiskjar þar á land, enda eru gerðir út úr kauptún- 
inu yfir 30 vjelbátar og skip og um 40 róðrarbátar.

Auk íbúa kauptúnsins, sem atvinnu sína hafa af fiskveiðum, fiskverkun 
og versluninni á staðnum, er þar á sumrin fjöldi aðkomufólks, sem einnig starfar 
að þessari vinnu, þvi auk þess fiskjar, sem aflað er á skip og báta frá Norðfirði, 
er mikið keypt. af útlendum fiskiskipum (einkum færeyskum).

Siglingar til kauptúnsins eru altaf að aukast, eins og sjá má af því, að 
árið 1924 komu þangað 164 fiski og flutningaskip, en 1925 voru þau 280, og 
má búast við, að þeim fremur fjölgi en fækki á næstu árum. Siglingarnar hafa 
það í för með sjer, að meiri þörf er yfirvalds þar á staðnutn en verið hefir. En 
eins og nú er ástatt er ekki hægt um vik að ná til sýslumannsins á Eskifirði. 
Er það a. m. k. altaf mjög kostnaðarsamt og oft nærri ókleift, þó þörfin sje brýn, 
því eins og nærri má geta er þörf meiri löggæslu á svo fjölmennum stað sem 
Norðfjörður er en valdalítill hreppstjóri getur int af hendi.

Auk þessa er enn eitt, sem benda má á og er mikilsvert. Það er inn- 
heimta á tekjum ríkissjóðs á Norðfirði. Tekjur ríkissjóðs af kauptúni þessu rnunu 
nema hátt á þriðja hundrað þúsund króna árlega tvö síðastliðin ár. Innheimtu 
þessara rikistekna annast sýslumaður Suður-Múlasýslu að nokkru leyti sjálfur, 
en að öðru leyti annast hana hreppstjórinn í Neshreppi. Af lekjum síðasta árs 
hefir hreppstjórinn innheimt yfir 100 þús. krónur,

Af þessu má sjá, að það eru ærnir hagsmunir, sem ríkissjóður hefir að 
gæta þar, og því ekki nema sanngjarnt, að hann leggi eilthvað af mörkum til 
þessa. En eins og nú er ástatt, er hreppstjórastarfið aukastarf, og því ósanngjarnt 
að gera kröfu til, að það verði rækt svo vel sem krefjast mætti, ef um launað 
yfirvald væri að ræða.

Þetta tvent: að rikinu sje trygður þar trúnaðarmaður, er ávalt sje til laks 
til að gæta hagsmuna rikisins og halda uppi landslögum, og að íbúar þessa fjöl- 
menna kauptúns eigi sem greiðastan aðgang að aðstoð lögreglustjóra og dómara, 
þegar þörf þeirra krefur, er svo mikilsvert, að það eitt ætti að nægja til þess, að 
breyting i þá átt, sem fram á er farið i frv., gæti náð fram að ganga.

En auk þessarar hliðar málsins er einnig önnur breyting, sem nauðsyn- 
legt er, að fáist framgengt, og svo vel vill til, að hjer getur orðið hinni samferða. 
Er þar átt við breytingu á fyrirkomulagi á stjórn sveitarmálefnanna.
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Það hefir þegar sýnt sig með öll fjölmennari kauptún hjer á landi, að 
sveitarstjórnarlögin hafa reynst þeim ófullnægjandi, er kauptúnin urðu mannmörg 
og atvinnulíf margþætt og umsvifamikið. Eins er og verður auðvitað ástatt um 
Norðfjörð.

Nú þegar eru þau störf, sem á oddvita hvila, svo umfangs- og ábyrgðar- 
mikil, að ekki getur rjett talist að láta þau hvíla sem lílt launuð aukastörf á 
manni eða mönnum, sem öllum sinum tima verða að verja til annara starfa. 
Því til sönnunar, að svo er nú orðið, vil jeg benda á, að skuldlausar eignir 
hreppsins eru nú um 60 þús. krónur, reikningsumsetning síðasta árs um 50 þús. 
krónur hvorumegin og fjárhagsáætlun yfirstandandi árs að upphæð kr. 58400. — 
Þegar svo hjer við bætist, að ákveðið er á næstu árum að ráðast i ýms bæjar- 
fyrirlæki, svo sem skólahúsbyggingu, byggingu rafstöðvar o. fl„ hlýtur öllum að 
vera Ijóst, hve nauðsynlegt er, að slíkt starf sem stjórn sveitarmálefnanna er, 
verði fengið í hendur manni, er gegni þvi svo vel sem verða má, enda fái hann 
full laun fyrir.

Ennfremur má benda á það, að ýms ákvæði sveitarstjórnarlaganna, svo 
sem reikningsárið, kosningafyrirkomulag, útsvarsálagning, innheimtutimi gjalda o. 
fl. geta varla talist eiga lengur við á stað eins og Norðfirði, enda hefir þeim á- 
kvæðum ílestum verið breylt i kaupstöðunum.

Frv. ber með sjer, hverjar breytingar á því sviði eru taldar æskilegar, og 
skal eigi lengra farið út í það hjer.

Eins og nú er ástatt á Norðfirði mundi einn vel hæfur maður geta annast 
bæði lögreglustjórn, dómstjórn og stjórn kaupslaðarmálefnanna, þó vitanlega þyríti 
hann skrifslofuhjálpar við, a. m. k. tima úr árinu.

Virðist því svo, sem sú krafa, er hjer er fram borin, sje ekki ósanngjörn. 
Hreppsnefndinni og öllum ibúum kauptúnsins er það vel Ijóst, að hjer er ekki 
um fjárhagslegt sparnaðaratriði að læða fyrir kauptúnið, en hinsvegar eru allir 
sammáia um, að þvi fyrirkomulagi, sem nú er á löggæslu í kauptúninu og stjórn 
hreppsmálefna, veiði að breyta og að það getur ekki breyst til batnaðar nema 
meira fje sje varið til þess en hingað lil hefir verið gert. Er því sú leið, semráð- 
gert er að fara með frv. þessu, hin eina, sem sameinar þær nauðsynjakröfur, sein 
þórf er að fá framgengt á þann hátt, sem minstur kostnaður en mestur vinn- 
ingur er að bæði fyrir rikið og sveitarfjelagið.

ild. 518. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 21, 4 júni 1924. [Sauðfjárbaðanir].

Fiutningsmenn: Jörundur Brynjólfsson, Jón Sigurðsson, Sigurj. Jónsson,
Kl. Jónsson og Ásgeir Ásgeirsson.

Á eftir orðunum: »með ráði dýralæknis« i 1. gr. laganna kemur: Þó má 
með samþykki atvinnu- og samgöngumálaráðuneylisins einnig nota Coopersbaðlyf.
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Greinargerð.

Víðsvegár af landinu bafa komið mjög eindregnar áskoranir um það, að 
fá betra baðefni til sauðfjárbaðana en nú befir verið notað um stur.d. Eftir ýms- 
um fregnum að dæma víða um land, befir fjárkláði gert að inun nieira vart við 
sig nú upp á síðkastið en fyrir nokkrum árum, þrátt fyrir það, þó betur hafi 
verið vandað til sauðfjárbaðana i seinni tíð en áður. Eru flestir á einu máli um 
það, að baðefni það, er menn hafa nú notað s'ðustu árin, bafi oft reynst ónýtt. 
Hinsvegar mun það vera álit flestra sauðfjáreigenda, að ekkerl baðefni hafi reynst 
hjer eins golt til þrifaböðunar og Coopersbaðmeðal. Og fyrir því förum vjer fram 
á, að heimiluð verði notkun þess, þeim er vilja. Er hjer um svo alvarlegt og 
mikilvægt mál að ræða, að ekki er rjett að þvinga menn með lögum að nota 
það baðefni, er fullsannað er, að reynist ærið oft algerlega óhæft, en meina notk- 
un þess baðefnisins, er best hefir þótt gefast að dómi mjög niargra mætra 
manna.

29. Frumvarp

til laga um breyling á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919. [Ritsíma- og talsímakerfi]. 

Fiutningsm.: t’órarinn Jónsson.

Aftan við lagagreinina bætist:
Lina frá Hvammstanga um Stóra-Ós, Lækjamót, Breiðabólsstað, Ós og 

Tjörn að Illugastöðum, með bliðarlínu að Víðidalstungu. Ennfremur lína frá 
Melstað að Núpdalstungu.

Greinargerð.

Árið 1923 gerði sýslunefnd V.-Húnavatnssýslu tillögur um lagningu og fyrir- 
komulag simalina í hjeraðinu og óskaði umsagnar iandssimastjóra. Landssimastjóri 
gerði nokkrar breytingar við fyrirkomulagið, sem bjeraðsbúar bafa fallist á, og er 
frv. þetta bygt á þeim.

Umsögn landssímastjóra um málið nú er á þessa leið:

Fylgiskjal.
LANDSSÍMASTJÓRINN.

Reykjavik 11. febr. 1926.

Herra aiþingismaður Þórarinn Jónsson hefir með brjefi 8. þ. m. ítrekað 
áskorun þingmálafundar i Vestur-Húnavatnssýslu um lagningu síma í Vesturhóp,
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norðor Vatnsnes, vestur að Illugastöðum og frá Melstað að Núpdalstungu, og 
óskar hann þess, að Hnur þessar verði teknar inn á símalögin.

í brjefi mínu til sýslumannsins í Húnavatnssýslu, dags. 2. maí 1923, hefi 
jeg gert tillögur um fyrirkomulag þessara síma, og var áætlunarupphæðin þá sam- 
tals kr. 69250,00, enda var þá gert ráð fyrir tvöfaldri línu aila leið.

Nú hefi jeg athugað mál þetta nokkru nánar, oghygg jeg, að nota megi ein- 
falda línu fyrir álmuna frá Lækjamóti um Breiðabólsstað, Vesturhópshóla, Ósa og 
Tjörn að Iilugastöðum, sömuleiðis frá Melstað að Núpdalstungu. Kostnaðurinn 
við þessar Iínur, þannig gerðar, áætlast nú ca. kr. 41000,00.

Jeg er því meðmæltur, að línur þessar verði teknar inn á simalögin og 
lagðar svo fljótt sem ástæður leyfa.

O. Forberg.
G. Hlíðdal. 

Til
atvinnumálaráðuneytisins.

Nd. 30. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 53, 11. júli 1911, um verslunarbækur.

Flutningsm.: Halldór Stefánsson.

Á eftir 2. málsgr. 2. greinar laga nr. 53, 11. júlí 1911, komi svofeld viðbót: 
óski fastir viðskiftamenn verslana fremur að fá sundurliðað eftirrit af 

viðskiftunum í þar til gerðar viðskiftabækur, er skylt að láta þær i tje, og skulu
þær hafa sama gildi og samritin.

Á s t æ ð u r.

Sú bókfærsla, sem hófst með og bygð er á ofannefndum lögum, má telja, 
að nú hafi fengið fulla reynslu. Hefir reynslan ekki að öllu leyti svarað til þess, 
sem ætlað var, að gera reikningsviðskifti auðveldari og tryggari. Þvert á móti 
hefir ýmsum þótt örðugra aö fylgjast með um viðskifti sín; á það þó einkum við 
um sveitamenn. Orsakir til þessa eru einkum þær, að örðugt er, og verður þvi 
misbrestur á, að varðveita frumbókareftirritin.

Áður en lögin um verslunarbækur komu í gildi, höfðu ýmsir þá reglu 
að láta skrá samrit af viðskiftum sinum í þar til gerðar hentugar viðskiftabækur, 
ýmist jafnhliða og viðskiftin voru gerð eða á stuttum fresti. Þetta hafði þann 
kost, jafnbliöa og það gaf tryggingu fyrir rjettri færslu, að það gaf kost á að

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 25
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fylgjast með, hvernig viðskiftin stæðu á hverjum tíma, og veitti þar með aðhald 
um að takmarka útgjöldin við það, sem efni leyfðu.

Frv. þetta hnigur að því að skapa mönnum rjett — þeim sem þess 
óska — til að fá viðskifti sín skráð þannig, að þeir geti sem best fylgst með um 
heildarviðskiftin, en hamlar á engan hátt að halda því formi, sem nú tíðkast, 
þeim sem þykir það henta sjer betur.

Id. 31. Nefndar&llt

um frv. til laga um kynbætur hesta.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin er öll á einu máli um það, að kynbætur búfjenaðarins sje ein af 
aðalleiðunum til eflingar landbúnaði vorum og því beri að styðja þá viðleitni. 
Frumvarp það, sem hjer liggur fyrir, er allverulegt spor í þessa átt. í fyrsta lagi 
knýja ákvæði þess hrossaeigendur til nokkurs úrvals á undaneldishestum, og í 
öðru lagi ættu ákvæði frv. að geta hamlað því, að einstakir hrossaeigendur eyði- 
leggi fyrir öðrum árangurinn af kynbótastarfseminni. A hinn bóginn telur nefndin 
rjettara að draga lítilsháttar úr þeim ákvæðum frv., sem örðugast yrði að fram- 
fylgja, þar til vaknaður er almennur áhugi meðal hrossaeigenda fyrir þessu máli. 
Samkvæmt framansögðu leggur nefndin því til, að frv. verði samþykt með þessum

BREYTINGUM:

1. Við 3. gr. Aftan við síðaii málsgreinina bætist: á tímabilinu frá 1. okt.—20. apr

2. Við 5. gr.
a. Fyrir orðin í fyrri málsgr. »skal gelda fyrir 20. apríl ár hvert« komi: 

skal gelda eða taka i örugga vörslu fyrir 14. maí ár hvert.
b. A eftir orðunum í upphafi síðari málsgr. »láta gelda hest sinn« komi: eða 

taka í trygga vörslu.

3. Við 6. gr. 1 stað orðanna i niðurlagi greinarinnar »og selja án innlausnar- 
frests« komi: og selja með 4 vikna innlausnarfresti.

4. Á eftir 10. gr. komi svo hljóðandi:

Ákvæði um stundarsakir.

Hrossakynbótanefnd getur fyrst um sinn, 1 siðasta skifti 1930, leyft, að



Pingskjal 31—33 195

kynbótahestar gangi lausir i heimahögum á tímabilinu frá 20. apríl—1. október 
ár hvert, og gildir leyflð fyrir 1 ár í senn.

Alþingi, 15. febrúar 1926.

* Hákon J. Kristófersson, Árni Jónsson. Halldór Stefánsson.
formaður.

Jón Sigurðsson, Jörundur Brynjólfsson.
framsögum.

E<1. 32. Tlllaga

til þingsályktunar um aldurstryggingu.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis skorar á landsstjórnina að leggja fyrir næsta Alþingi 
frv. um almenna ellitryggingu. Jafnframt sje ákveðið, að sjóð aldurstryggingarinnar 
skuli ávaxta að jöfnu í vaxtabrjefum ræktunarsjóðs og veðdeildar.

Greinargerð.

Fyrir nokkrum árum gerði dr. Ólafur Danielsson allítarlegar rannsóknir 
fyrir landsstjórnina um þetta mál. Mun að miklu leyti mega byggja frv. það, er 
bjer ræðir um, á þeim undirbúningi.

Ed. 33. Frnmvarp

til laga um happdrætti (lotteri) og hlutaveltur (tombólur).

(Eftir 2. umr. í Ed).

1. gr.
'Happdrætti, hverrar tegundar sem er, má ekki hafa nema með leyfi 

dómsmálaráðuneytisins, og ekki hlutaveltur nema með leyfi lögreglustjóra.
Peningahappdrætti eða önnur þvilik happspil má ekki setja á stofn 

án lagaheimildar.
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2. gr.
Það er bannað mönnum á íslandi að versla þar með eða selja hluti 

fyrir erlend bappdrætti eða önnur þvílik happspil, eða að hafa þar á hendi 
nokkur störf, er að þessu lúta.

3. gr.
Brot gegn 1. gr. sæta sektuni til rikissjóðs, 50—2000 kr., en brot gegn

2. gr. 500—5000 kr., og skal fara með mál út af þeim sem almenn lög- 
reglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

E<1. 34. Wefndar&llt

um frv. til laga um löggilta endurskoðendur.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin getur fallist á, að þörf geti verið á löggiltum endurskoðendum i 
kaupstöðum landsins, sjerstaklega í Reykjavik, og leyflr sjer þvi að leggja til, að 
frv. verði samþykt með eftirfarandi

VIÐAUKATILLÖGUM.
1. Við 2. gr.

Á eftir 2. lið bætist 3. liður, svo hljóðandi:
Hann má ekki reka atvinnu, er ráðherra telur ósamrýmanlega end-

urskoðunarstarflnu.

2. Við 8. gr.
Milli orðanna »verða« og »slík« bætist: þá.

Alþingi, ló. febrúar 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, 
form. fundaskr. og frsm.

Guðm. Ólafsson,
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E<1. 35. Frumvarp

til laga um raforkuvirki.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr-
Hver sveitar- eða bæjarstjórn hefir einkarjett til þess að stofnsetja raf- 

orkuver til almenningsþarfa, önnur en vatnorkuver, og starfrækja þau inn- 
ansveitar. Til starfrækslu utansveitar þarf samþykki ráðherra.

Um raforkuveitu frá slíku veri fer eftir ákvæðum vatnalaganna um 
raforkuveitur frá vatnorkuverum, nema þar sem á annan veg er ákveðið með 
lögum þessum.

2. gr.
Einkarjettur sveitar- eða bæjarstjórna samkvæmt 1. gr. nær eigi tii 

raforkuvirkja, sem einstakur maður eða einstakir menn koma sjer upp og 
nota innan takmarka húseigna sinna og jarðeigna eingöngu til eigin þarfa. Þó 
þarf leyfi hjeraðsstjórnar í þeim hjeruðum, þar sem hjeraðsstjórn hefir áður 
komið á stofn raforkuvirki.

3. gr.
Einkarjett þann, sem um ræðir i 1. og 2. gr., getur sveitar- eða bæjar- 

stjórn með samþykki ráðherra veitt einstökum mönnum eða fjelögum. Leyfið 
skal veitt um tiltekið árabil með þeim skilyrðum og kvöðura, sem ástæða 
þykir til. 1 hvert skifti, sem leyfistimi er á enda, á sveitar- eða bæjarstjórn 
rjett á að fá sjer afhent raforkuvirkið fyrir það verð, er matsnefnd ákveður, 
ef samkomulag næst ekki.

Um mat og matsnefnd gildir ákvæði vatnalaganna.

4. gr.
Nú vill sveitarstjórn eða bæjar fá handa umdæmi sinu raforkuvirki, 

er einstakir menn eiga og um ræðir í 3. gr., og má þá, er */&hlutar leyfistím- 
ans eru liðnir, ef samkomulag næst ekki, taka það eignarnámi gegn endur- 
gjaldi, sem ákveðið skal af matsnefnd, er til skal kvödd samkvæmt 3. gr. 
Eignarnámið skal ná til allra tækja og útbúnaðar fyrirtækisins, nema eigendur 
samþykki, að einungis nokkur hluti þeirra sje tekinn.

5. gr.
Ráðherra skal heimilt að setja reglur um gerð, frágang og notkun raf- 

orkuvirkja, og má i reglum þessum setja ákvæði um:
a. Öryggisráðstafanir, er fylgja ber við uppsetningu og starfrækslu þessara 

virkja.
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b. Skyldu til þess að gefa skýrslu ura þau raforkuvirki, sem fyrir hendi eru 
þegar reglurnar öðlast gildi, og um ný virki og aukningu eldri virkja, svo 
og að leyfa ráðherra að láta rannsaka þau.

c. Eftirlit með raforkuvirkjum í húsrúmi, þar sem hætt er við sprengingum 
eða þar sem erfitt er að halda við nægilega fullkominni einangrun vegna 
raka eða annara orsaka, svo og með raforkuvirkjum, sem ætla má að 
hafi i för með sjer sjerstaka hættu fyrir líf manna eða mikil verðmæti, og 
með raforkuvirkjum i leikhúsum og samkomubúsum. Eigandi virkjanna 
greiðir kostnað við eftirlitið.

d. Löggildingu á hæfum raforkuvirkjurum.
e. Sektir, alt að 1000 kr., fyrir brot á reglunum.

6. gr-
Raforkuvirki mega ekki hafa í för með sjpr hættu fyrir eignir annara 

manna eða hættu við truflunum á starfrækslu virkja, sem fyrir eru. Sje unt 
að afstýra slikum truflunum með öryggisráðstöfunum, skulu þær gerðar á 
kostnað eiganda hinna nýju virkja, en þó má skylda eiganda hinna eldri 
virkja til að bera nokkurn hluta kostnaðarins, ef framkvæmd öryggisráðstaf- 
ana hefir i för með sjer verulega hagsmuni fyrir starfrækslu þeirra framvegis. 
Svo má og ákveða, að eigandi eldri virkja skuli kosta að nokkru eða öllu 
leyti þær öryggisráðstafanir, sem framvegis verða hluti af hans virkjum og 
hans eign, ef þær eru nauðsynlegar sökum þess, að hin eldri virki hafa verið 
ófullkomnari eða miður trygg en venja er til eða krafist verður um nv virki 
á þeim tíma, þegar ráðstafanirnar koma til framkvæmda.

Ráðherra sker úr öllum ágreiningi um það:
a. Hvort raforkuvirki hafi i för með sjer hættu við truflunum á starfrækslu 

eldri virkja.
b. Hvaða öryggisráðstafanir skuli framkvæma til að afstýra slikum truflunum. 
e. Hver eigi að koma þeim ráðstöfunum í verk, og
d. Hvort og að hve miklu leyti eigandi hinna eldri virkja skuli taka þátt í 

kostnaðinum við þær.
Ráðherra getur stöðvað notkun raforkuvirkja, uns öryggisráðstafanir 

þær, er hann áskilur, eru kómnar í framkvæmd.

7. gr.
Sveitarstjórnir, bæjarstjórnir og stjórnir orkuveitufjelaga skulu semja 

reglugerð um raforkuveituna, er ráðherra staðfestir, og má þar setja sjerstök 
ákvæði fyrir þá menn, er fást við raforkuvirkjun innan takmarka veitu þeirra, 
þar á meðal vinnukaupsskrá og reglur um frágang á verkum þeirra, svo og 
um sektir, alt að 500 krónum, fyrir brot gegn reglugerðinni. Þó má ekki í 
slikum reglum heirnila lakari frágang á orkuvirkjum nje vægari kröfur til 
löggildingar raforkuvirkjara en ákveðið verður í reglum ráðherra sam- 
kvæmt 6. gr.
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8. gr.
Með mál út af brotum á reglum þeim, er segir í 6. gr. og 7. gr., skal 

fara sem almenn lögreglumál.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Wd. 36. Frumvarp

til laga um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar.

Flutningsmenn: Magnús Jónsson, Jón Baldvinsson og Jakob Möller.

1. gr.
Á helgidögum þjóðkirkjunnar er bönnuð öll sú vinna, úti og inni, er 

hefir hávaða í för með sjer eða fer fram á þeim stað eða með þeim hætti, 
að hún raskar friði helgidagsins. Á höfnum, þar sem skip liggja eigi við 
bryggjur eða bólverk, er þó heimilt að ferma og afferma skip á helgidögum 
þjóðkirkjunnar, þó eigi á föstudaginn langa og hinn fyrra helgidag stórhátið- 
anna, og eigi heldur á kirkjustöðum, frá kl. 11 f. h. til kl. 3 síðdegis, nema 
brýna nauðsyn beri til og lögreglustjóri leyfi.

Á öruggum höfnum, þar sem skip liggja við bryggjur eða bólverk, er 
bannað að ferma eða aft'erma skip, þar með talin fiskiskip og vjelbátar, á föstu- 
daginn langa og hinn fyrra helgidag stórhátiðanna, svo og á öðrum helgi- 
dögum þjóðkirkjunnar frá kl. 10 f. h. til kl. 4 siðdegis. Þó mega strandferða- 
skip, sem aðallega flytja póst og farþega, fá afgreiðslu. Fisk má breiða til 
kl. 10 árdegis á helgum dögum, en fiskvinnunni skal svo hagað, að öll vinna 
hvili frá kl. 10 f. h. til kl. 4 siðdegis, nema bjarga þurfi fiski undan skemdum 
og skal það yfir höfuð vera heimilt að vinna þau verk, sem eigi má fresta eða 
miða til þess að bjarga eða hjálpa öðrum, sem i bætlu eru staddir eða eiga 
hana yfir höfði sjer.

2. gr.
Kaup og sala má eigi fara fram á helgidögum þjóðkirkjunnar í sölu- 

húðum kaupmanna nje annara sölumanna, og skulu búðir þeirra vera lokaðar. 
Undanþegnar þessu banni eru:

1. Lyfjabúðir að þvi er lyfjasölu snertir.
2. Bifreiðastöðvar til fólksftutninga.
3. Brauð- og mjólkurbúðir að því er snertir sölu á brauði og mjólk.
4. Fiskbúðir.
5. Blaðaafgreiðslur.
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Þó skulu búðir þær, er taldar eru undir 4.—5. tölulið, vera lokaðar 
frá kl. 12—4 síðdegis.

Bann þetta nær einnig til kauptjelaga og annara fjelaga, er hafa sölu- 
búð fyrir fjelagsmenn. Gestgjafar og aðrir veitingamenn mega eigi á helgi- 
dögum þjóðkirkjunnar selja eða veita mönnum áfenga drykki.

Á götum, torgum og opnum svæðum i kaupstöðum og kauptúnum er 
einnig öll sala bönnuð á helgidögum þjóðkirkjunnar. I’ó má selja fisk á göt- 
unum til kl. 11 f. h. og eftir kl. 4 siðdegis. Bækur, blöð og bæklinga, aðgöngu- 
miða að iþróttamótum, happdrættismiða og þess háttar má og selja á götunum 
til kl. 11 f. h. og eftir kl. 6 síðdegis.

3. gr.
Eigi má markaði halda á helgidögum þjóðkirkjunnar.

4. gr.
Á helgidögum þjóðkirkjunnar má ekki á neinum almennum veitinga- 

stað halda veislur eða aðra hávaðasama fundi fyr en eftir miðaftan.

5. gr.
Á helgidögum þjóðkirkjunnar má hvorki halda neinar almennar skemt- 

anir nje heldur mega nokkrar þær athafnir, sem hávaði er að, eiga sjer stað, 
nema lögreglustjóri leyfi, fyr en eftir miðaftan.

6. gr.
Á helgidögum þjóðkirkjunnar má eigi, nema brýn nauðsyn beri til, 

halda sveitar- eða bæjarstjórnarfund, þing, gegna fógetastörfum eða skjala- 
skrifarastörfum, halda skiftafundi, uppboðsþÍDg eða gegna öðrum dómsstörfum. 
Ekki skal heldur stefna eða boða neinn fyrir dóm eða yfirvald á helgidögum, 
nema brýna nauðsyn beri til, og þess sje þá beinlínis krafist af valdsmanni 
þeim, er stefna lælur, og skal þó eigi stefna lesin meðan á messu stendur.

7. gr.
Almenna fundi má eigi halda um veraldleg efni á helgidögum þjóð- 

kirkjunnar fyr en um nónbil. Þá er guðsþjónusta fer fram eftir nón, er þó 
heimilt að halda almenna fundi samtimis, sje þess gætt, að fundurinn sje eigi 
haldinn svo nálægt kirkju eða bænhúsi, að guðsþjónustan verði trufluð af þvi.

8. gr.
Bönn þau, er lalin eru í undanfarandi greinum, ná yfir allan daginn 

föstudaginn langa og hinn fyrra helgidag stórhátiðanna.

9. gr.
Kveldið fyrir helgidag mega engar almennar skemtanir standa lengur 

en til miðnættis. Kveldið fyrir stórhátíðisdaga eru allar almennar skemtanir 
bannaðar eftir miðaftan.
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10. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum, írá 5 -1000 kr., er 

renna i sveitarsjóð; auk þess má með dómi svifta mann rjetti til að hafa 
veitingahús eða annan almennan veitingastað, hafi hann þrisvar sinnum sætt 
sektum fyrir brot gegn lögum þessum. Með mál, er rísa út af brotum gegn 
lögum þessum, skal fara sem almenn lögreglumál.

11. gr.
Mú virðist lögreglustjóra, að brol á móti lögum þessum sje sprottið af 

afsakanlegum misskilnÍDgi, og skal hann þá aðeins gefa þeim áminningu, er 
brotið hefir, og, ef þörf er á, gefa út almenna augtysingu mönnum til leið- 
beiningar og viðvörunar.

12. gr.
Lög nr. 19, 6. nóv. 1897, um heimild til að íerma og afferma skip á 

helgidögum þjóðkirkjunnar, og lög nr. 47, 20. des. 1901, um almannafrið á 
helgidögum þjóðkirkjunnar, svo og önnur lagaákvæði um sunnu- og helgidaga- 
hald, er koma í bága við lög þessi, eru feld úr gildi.

Greinargerð.

Greinargerð fyrir frumvarpi þessu er i fylgiskjali þvi, sem prentað er bjer 
á eftir. Fiutningsmenn flytja það óbreytt, en áskilja sjer rjett til einstakra breyt- 
inga. Einkum virðist svo, að hentugra væri, að sá tími venjulegra helgidaga, sem 
alfriðaður á að vera, sje jafnan sá sami, en ekki mismunandi langur og á mis- 
munandi tímum eins og í frumvarpinu. Mandi með þvi móti komast betur inn i 
meðvitund almennings og verða Ijettari i framkvæmd.

Fylgiskjal.

Frumvarp þetta er borið fram samkvæmt áskorun á sameiginlegum fuudi 
dómkirkjusafnaðarins og frikirkjusafnaðarÍDS í Reykjavik 28. okt. f. á. og hefir 
verið undirbúið af 5 manna nefnd, sem sóknarnefnd dómkirkjusafnaðarins og 
safnaðarstjórn frikirkjusafnaðarins hafa tilnefnt til þess að athuga nauðsynlegar 
breyfingar á núgildandi helgidagalöggjöf.

Aðalbreytingarnar i frumvarpi þessu frá núgildandi lögum um þetta efni 
eru í því fólgnar að takmarka nokkuð heimild þá, er nú er til að ferma og afferma 
skip á helgidögum þjóðkirkjunnar, svo og i kaupstöðum og kauptúnum að banna 
alla sölu á götum og torgum á helgidögum þjóðkirkjunnar, með þeim undantekn- 
ingum, er ræðir um í 2. gr. frumvarpsins, og er þetta sjerstaklega gert til þess 
að fyrirbyggja sölu á blöðum og bæklingum, happdrættismiðum, aðgöngumiðum 
að iþróttamótum og þess háttar, meðan stendur á guðsþjónustum, en þessi sala

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 26
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heíir, að minsta kosti bjer í Reykjavík, mikinn hávaða í för með sjer, en hefir 
verið látin óátalin, jafnvel um hámessutímann.

En þólt breytingarnar sjeu ekki yfirgripsmiklar, hefir þótt hentugra að 
koma fram með heildarlög um þetta efni heldur en lög um breytingu á einstök- 
um greinum i hinum eldri lögum um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar.

Um einstök ákvæði frumvarpsins skal þetta tekið fram:

Um 1. gr.
Samkvæmt lögum nr. 19, 6. nóv. 1897, sbr. 1. gr. laga nr. 47, 20. 

des. 1901, um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar, má svo heita, að ferm- 
ing og aflerming skipa sje leyfð takmarkalaust á helgidögum þjóðkirkjunnar, en þótt 
þetta hafi þá þótt nauðsynlegt, er nú öðru máli að gegna, bæði sökum þess, að 
nú eru ekki óvíða komnar upp öruggar hafnir, bryggjur og bólverk, er skip geta 
legið við og fengið fljóta afgreiðslu, svo og sökum þess, að útgerð fiskiskipa og 
skipaferðir yfirleitt hafa aukist svo mjög á siðustu árum, að almannafriðar gætir 
nú lítt á helgidögum i hinum stærri útgerðarstöðum.

Það er þvi lagt til, að nefnd lög, 6. nóv. 1897, verði feld úr gildi, en í 
þess stað komi ákvæði þau, er sett eru í 1. gr. frumvarps þessa. En þar er greint 
á milli, hvort um öruggar hafnir sje að ræða eða ekki. Á óvörðum höfnum, þar sem 
skip liggja ekki við bryggju eða bólverk, er álitið nauðsynlegt, til þess að hindra 
ekki afgreiðslu skipa, að leyfa fermingu og affermingu þeirra á helgidögum þjóð- 
kirkjunnar, þó ekki á fösludaginn langa og hinn fyrri helgidag stórhátíðanna, og 
eigi heldur á kirkjustöðum, frá kl. 11 f. h. til kl. 3 síðdegis, nema brýúa nauð- 
syn beri til og lögreglustjóri leyfi. Þykir það hentugt, að lögreglustjóri dæmi um 
það í hvert sinn, hvort sú nauðsyn sje til staðar.

Á öruggum höfnum er bannað að ferma og afferma skip, þar með talin 
fiskiskip og vjelbátar, á fösludaginn langa og hinn fyrri helgidag slórhátíðanna, 
svo og á öðrum helgidögum þjóðkirkjunnar, frá kl. 10 f. h. til kl. 4 siðdegis; þó 
er gerð undanþága að því er snertir strandferðaskip, sem aðallega flytja póst og 
farþega, og er þar sjerslaklega átt við skip eins og Esju, sem hafa marga við- 
komustaði og þrönga ferðaáætlun.

Þá er í þessari grein ákveðið, að fisk megi breiða til kl. 10 f. h. og að fisk- 
vinnunni sje yfirleitt svo hagað, að öll vinna hvili frá kl. 10 f. h. til kl. 4 síðdegis. 
Að öðru leyli er grein þessi samhljóða 1. gr. í lögum nr. 47, 20. des. 1901.

Um 2. gr.
I þessari grein er lagt til, að auk lyfjabúða og brauð- og mjólkursölubúða 

megi bifreiðastöðvar til fólksflutninga, fiskbúðir og blaðgafgreiðslur vera opnar 
á helgidögum; þó skulu fiskbúðir og blaðaafgreiðslur vera lokaðar frá kl. 12—4 
siðdegis.

Þá er lagt til, að aftan við greinina bætist ákvæði um það, að á götum, 
torgum og opnum svæðum í kaupstöðum og kauptúnum skuli óll sala vera 
bönnuð, þó megi selja fisk á götunum til kl. 11 f. h. og eftir kl. 4, og að bækur, 
blöð og hæklinga, aðgöngumiða að íþróttamótum, happdrættismiða og þess háttar 
megi og selja á gölunum til kl. 11 f. h. og eftir kl. 6 síðdegis.
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Pað hefir veriö látið óátalið hjer i Reykjavík, að seld væru á götunum 
blöð og bæklingar, gamanvísur, happdrættismiðar og aðgöngumiðar að íþrótta- 
mótum alla helgidaga. Þessa sölu annast aðallega börn og unglingar, og fylgir 
henni mikill hávaði og köll, jafnvel um hámessutimann, en þelta ákvæði á að 
fyrirbyggja þessa hávaðasömu sölu nokkurn hluta dagsins, eða frá kl. 11 f. h. til 
kl. 6 síðdegis.

Um 3.—7. gr.
Þessar greinar eru óbreyttar eins og í lögunum 20. des. 1901.

Um 8. gr.
Sú breyting er hjer gerð, að skírdegi er ekki gert hærra undir höfði en 

venjulegum sunnudögum; er það aðallega gert vegna fiskveiðanna, með því að 
það þykir varhugavert að banna ferming og afíerming fiskiskipa tvo heila daga 
í miðri viku um hávertíð.

Um 9. gr.
Þessi grein er óbreytt.

Um 10. gr.
Með því að sektarákvæði laga nr. 47, 20. des. 1901, þykja nú úrelt, er 

lagt til, að brot gegn ákvæðum laga þessara varði sektum 5—1000 kr. Að öðru 
leyti er greinin óbreytt.

Um 11. og 12. gr.
Fyrri greinin er óbreytt og síðari greinin gefur ekki tilefni til skýringa.

Id. 37. Frumvarp

til laga um breyting á vegalögum nr. 41, 4. júní 1924.

Flutningsm.: Bernh. Stefánsson.

2. gr. vegalaga nr. 41, 4. júni 1924, breytist þannig: 
Aftan við C. 3. komi:
4. Eyjafjarðarbraut frá Akureyri að Kristsnesi.

Greinargerð.

Með vegalögunum eru spítalavegirnir til Laugarness, Klepps og Vífils- 
staða teknir í tölu þjóðvega. Hjer er farið fram á, að vegurinn frá Akureyri 
að fyrirhuguðu heilsuhæli í Kristsnesi verði einnig tekinn í þjóðvegatölu, og 
virðist það sjálfsögð sanngirniskrafa.
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A'd. 38. Frumvarp

til laga um stofnun happdrættis fyrir Island.

Flutningsmenn: Jörundur Brynjólfsson og Pjetur Ottesen.

1. gr.
Ráðuneytinu veitist heimild til að veita bræðrunum Sturlu Jónssyni og 

Friðriki Jónssyni, báðum til heimilis í Reykjavík, einkaleyfi til stofnunar íslensks 
happdrættis (lotterf) með þeim skilyrðum, er nú skal greina:
a) Happdrætti hvers árs skiftist í tvo flokka, sem eru hvor öðrum óháðir, og 

eru jafnmargir drættir í hvorum. Hlutatalan má ekki vera meiri en 15000 i 
hvorum flokki. í hvorum flokki mega ekki vera fleiri en 5 drættir.

b) Iðgjald til hvors flokks fyrir heilan hlut skal vera 200 íslenskar krónur, og 
eru 10% af því skattur til ríkisins. Pegar seldir eru yfir 5000 seðlar, upp að 
10000, greiðast 5% að auki af því, sem eftir er, en vinningar skulu þó vera 
hinir sömu (70%).

Pegar selst hafa 10000 seðlar, upp i 15000, skal aukagjaldið af síð- 
ustu 5000 seðlunum vera 10% (vinningar 70°/o eins og áður). Hlutina má 
selja bæði í heilu lagi og sundurskifta. Pó má ekki skifta í smærri hluta 
en áttundir.

c) f hvorum flokki happdrættisins eiga vinningarnir að nema 70% af iðgjöld- 
unum samantöldum fyrir alla hlutana í flokknum, að frádregnum 10% skatti 
til rikisins.

Fjárhæð vinninganna skal skifta niður eftir áætlun, sem er samþykt 
af ráðuneytinu, og skal þar einnig ákveðin hlutatalan, hvenær dregið skuli 
og reglur um auglýsingu um úrslit dráttanna, hvenær vinningarnir verði 
greiddir af hendi og um missi vinninga, sem ekki er vitjað f tæka tið.

Vinningarnir eru greiddir af hendi affallalaust i islenskum krónum.
Vinningar, sem ekki er krafist borgunar á í tæka tíð, renna til

rikisins.
d) Drættirnir fara opinberlega fram í Reykjavík, og skal happdrættinu stjórnað 

þaðan, undir eftirliti nefndar, er ráðuneytið skipar til þess. Skulu i henni 
sitja 5 menn, og skal að minsta kosti 1 nefndarmanna vera lögfræðingur, 
sem gengur er í æðri dómstóla. Nefndin leggur fullnaðarúrskurð á allan 
ágreining um lögmæti eða gildi dráttanna, hvort sem er meðan dráttur fer 
fram eða eftir að honum er lokið, enda hefir hún eftirlit með happdrættinu. 
Kostnaðinn af þessu ber happdrættið.

e) Einkaleyfið til að reka happdrættið má veita um alt að því 15 ár, frá 1. 
okt. 1926 að telja.

Einkaleyfishafarnir geta notað leyfið sjálfir og, að fengnu samþykki 
ráðuneytisins, selt það á leigu eða fengið það í hendur hlutafjegi, en þeir 
hafa fyrirgert rjetti sinum, ef happdrættið er ekki tekið til starfa 1. mars 
1927, og ef þeir gegna ekki skyldu sinni með greiðslu gjalda þeirra, er þeir
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eiga að inna af hendi lil rikissjóðs samkvæmt leyfisbrjefinu, eða ef reglugerð 
sú, sem samþykt er fyrir happdrættið, er brotin af þeirra hálfu. Skal ráðu- 
neytinu þá heimilt að selja einkaleyfið öðrum i hendur.

f) Einkaleyfishafar skulu greiða til ríkisins 10°,'o af iðgjöldum seldra hluta, auk 
aukagjalds, sem um getur i b-lið þessarar greinar, þó aldrei lægri fjárhæð 
en 50000 kr. á missiri.

g) Til tryggingar fyrir fullnægingu skuldbindinga þeirra, sem á einkaleyfishöfum 
liggja, skal, áður en happdræltið megi taka til starfa, mynda tryggingarsjóð, 
er hafi að geyma örugg verðbrjef, sem nemi helmingnum af samantaldri 
fjárhæð vinninganna i hvorum flokki. Tryggingarsjóðurinn skal geymdur i 
Landsbanka íslands.

Skerðist tryggingarsjóðurinn fyrir sakir áfallandi ijártjóns, eru leyfis- 
hafarnir skyldir, áður en næsti dráltur fer fram, að fylla upp i skarðið, svo 
að sjóðurinn nemi áskildri fjárhæð, eða setja bankatryggingu fyrir þvf, sem 
á vantar, er ráðuneytið tekur gilda.

Ráðuneytið hefir eftirlit með og ábyrgist fyrir hönd rikissjóðs, að 
trygging sú, sem hjer ræðir um, sje til. Þá skulu leyfishafar og, áður en 
happdrætlið tekur til starfa, setýa rikissjóði tryggingu, sem ráðuneytið tekur 
gilda, fyrir þvi, að þeir greiði rikissjóði skilvislega áskilið gjald samkvæmt 
f-Iið greinar þessarar, en ekki þarf trygging sú að fara fram úr lágmarki 
missirisgjalds.

h) Ráðuneytið setur nánari ákvæði um fyrirkomulag happdrættisins.

2. gr.
Ráðuneytinu veitist heimild til að Ieyfa, að selja megi á íslandi alt að 

2500 heiia hluti í happdrættinu á þann hátt, sem það kveður nánar á um.

3. gr.
Meðan einkaleyfi það til happdrættis, sem veitt er samkvæmt lögum 

þessum, er í gildi, má ekki setja á stofn neitt peningahappdrætti fyrir tsland nje 
leggja þar á það stimpilgjald.

Um sama timabil skal það og, að viðlögðum 200 til 2000 kr. sektum til 
rikissjóðs, vera bannað að versla með eða selja á íslandi hluti fyrir happdrætti 
utanrikis eða hafa þar á hendi nokkur störf þar að lútandi.

Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

4. gr.
Ágqðahluti rikisins samkvæmt lögum þessum rennur að s/3 til ræktunar- 

sjóðsins og ’/3 til landhelgissjóðs tslands, enda setur Alþingi með lögum nánari 
reglur um þann hluta, er til landbúnaðar gengur.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Grein argerð.

Á Alþingi 1924 var boriö fram frumv. í neðri deild um stofnun íslensks 
happdrættis, að miklu leyli samhljóða þessu frumvarpi. Málið kom mjög seint 
fram á þinginu og varð því ekki útrætt.

Vetta frumv. er þó frábrugðið hinu fyrra frumv. að því leyti, að tekjuvon 
landsins samkvæmt þessu frumv. er mun meiri, eða sem nemur 200 þús. kr. á 
ári. Ef vel gengur með sölu happdrættismiðanna, ættu beinar tekjur landsins af 
happdræltinu að geta numið um 800 þús. kr.'á ári. Auk þess hefði landið miklar 
tekjur af starfsemi happdrættisins, fyrir frimerkjasölu, símanot o. fl. Myndi mikið 
fje koma landinu til tekna á þann hátt.

Á það má og benda, að erlend »lotterí« selja nú hjer á landi afarmikið 
af seðlum sinum, og þeir fjármunir, er fara úr landi á þennan hált, skifta tugum 
eða jafnvel hundruðum þúsunda kr. árlega, og af því fje hlotnast landinu engar 
tekjur, en tvimælalaust myndi stofnun slíks happdrættis, sem hjer um ræðir, 
reynast öruggasta leiðin til að koma í veg fyrir sölu erlendra »lotterí«seðla 
hjer á landi.

Tekjum þeim, sem landinu áskotnast fytir starfsemi þessa happdrættis, 
álílum við best og hagkvæmast varið á þann hátt að láta þær renna til rækt- 
unarsjóðsins og landhelgissjóðsins. En hlutverk þessara sjóða er að stuðla að 
eflingu og þróun höfuðatvinnuvega landsins, hvers á sínu sviði. Og því færari 
verða þeir til að inna af hendi þetta mikiisverða hlutverk, sem þeim er veiltur 
meiri fjárhagslegur stuðningur.

Ed. 39. Fruiiivarp

til laga um bæjargjöld i Vestmannaeyjum.

Flutningsm.: Jóhann Jósefsson.

1. gr.
Fje það, sem útheimtist til að standa straum af útgjöldum Vestmanna- 

eyjakaupstaðar til bæjarþarfa, skal, að svo miklu leyti, sem það verður ekki 
lagt á með niðurjöfnun útsvara og liggur í sjerstökum tekjum, fengið með þvi 
að leggja gjald á allar fasteignir í kaupstaðnum.

2. gr.
Fasteignagjald samkv. 1. gr. skal miða við virðingarverð eftir fasteigna- 

matslögum, og ákveðst það þannig:
Af öllum húseignum í bænum, úr hvaða efni sem þau eru og til hvers
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sem þau eru notuð, ennfremur af öllum lóðum, sem einstakir menn eiga eða 
hafa leigurjett yfir, skal greiða í íasteignagjald O,4°/o — fjörutíu aura af 
hverjum hundrað krónum — virðingarverðs, samkv. fasteignamatslögum.

Undanskilin gjaldi þessu eru öll tún og hagar, svo og allar fasteignir 
bæjarins og allar eignir ríkissjóðs, sem ekki eru öðrum leigðar.

Gjald þetta greiði eigendur húsa og lóða, eða leigjendur, sem samkv. 
byggingarbrjefi eða öðrum heimildum hafa umráð þeirra eigna, er gjaldið 
hvilir á.

3. gr.
Fyrir gjald þetta annast bærinn, húseigendum að kostnaðarlausu, sót-, 

sorp- og salernahreinsun og gerir ráðstafanir til þess að fyrirbyggja eldsvoða.

4. gr.
Fasteignagjald skal greiða í skrifstofu bæjargjaldkerans í Vestmannaeyj- 

um, og er gjalddagi 15. maí ár hvert.

5. gr.
Fasteignagjaldið hvilir sem lögveð á fasteign þeirri, sem það er lagt 

á, og skal ásamt dráttarvöxtum í tvö ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðr- 
um veökröfum á eigninni. Brenni hús eftir gjalddaga, hefir fasteignagjaldið og 
forgangsrjett í brunabótum á sama hátt.

6. gr.
Sje fasteignagjald, útsvar eða önnur bæjargjöld ekki greidd áður en 2 

mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, skal gjaldandi skattsins greiða bæjarsjóði 
drállarvexti, er nemi l°/o — einni krónu af hverjuin 100 krónum — fyrir 
hvern mánuð eða part úr mánuði, sem liður frá gjalddaga, uns gjaldið er 
greitt.

Sömu dráltarvexli skal greiða, ef gjöld til hafnarsjóðs Vestmannaeyja, 
svo sem festagjöld, lestagjöld, vörugjöld, uppsátursgjöld o. fl., eru ekki greidd 
innan tveggja mánaða frá gjalddaga.

Dráttarvextir hafa lögtaksrjett á sama hátt og sjálf gjöldin.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæðum 6. greinar um dráttarvexti skal 

þó ekki beitt fyr en 3 mánuðum eftir gildistöku laganna. Fasteignagjald samkv.
1. gr. reiknist fyrst frá 1. janúar 1927.

Greinargerð.

Vestmannaeyjakaupstaður hefir tekist á hendur að annast sorp- og sal- 
ernahreinsun fyrir bæjarbúa, og er fasteignagjaldi þessu ætlað að bæta bæjarsjóðí 
upp þann kostnað, er af þessu hlýst, auk útgjalda til sótara og eftirlits með 
eldstæðum.
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Ed. 40. Fruinvarp

til laga uin löggilta endurskoðendur.

(Eftir 2. urar. í Ed.).

1. gr.
Atvinnumálaráðuneytinu er heimilt að löggilda endurskoðendur, ef þeir 

fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru i lögum þessum.

2. gr.
Þessi eru skilyrði þau, er getur í 1. gr.:

1. Löggiltur endurskoðandi skal hafa náð lögaldri; hann skal vera fjár sins 
ráðandi og hafa óflekkað mannorð.

2. Hann skal sanna fyrir ráðuneytinu, eða fyrir nefnd, sem atvinnumálaráð- 
herra skipar, að hann hafi þá þekkingu á viðskiftum og reikningshaldi, sem 
krafist verður í reglugerð, sem ráðherra getur selt.

3. Hann má ekki reka atvinnu, er ráðherra telur ósamrýmanlega endurskoð- 
unarstarfinu.

3. gr.
Ef löggiltur endurskoðandi missir fjárforræði sitt, eða mannorð hans 

flekkast, þá hefir hann fyrirgert löggildingunni. En ef hann fær aftur umráð yfir 
fje sinu, skal hann mega fá aftur löggilding sina.

4. gr.
Nú láta opinberir sjóðir, fjelög eða einstakir menn löggiltan endurskoð- 

anda endurskoða reikninga sína, og skal þá sú endurskoðun jafngilda endur- 
skoðun dómkvaddra manna.

5. gr.
Vilji dómstólar hafa röksamlega endurskoðun á reikningum og rekstri 

fyrirtækja eða á þrotabúum, skal til þeirrar skoðunar hafa löggilta endurskoð- 
endur, ef til næst.

6. gr.
Löggiltur endurskoðandi skal heita þvi við drengskap sinn að vinna veik 

sitt eftir bestu vitund og ljósta ekki upp leyndarmálum.

7. gr.
Löggiltir endurskoðendur skulu sæta sömu viðurlögum fyrir brot sem 

sýslunarmenn.
8. gr.

Atvinnumálaráðuneytið getur tiltekið nánar verksvið löggiltra endurskoð- 
enda og sker úr ef deilur verða um gjöld fyrir störf þeirra, ef aðiljar óska, enda 
verða þá slik mál ekki borin undir dómstólana.
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Ald. 41. Framvarp

til laga um kynbætur hesta.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Bannað er að láta graðhesta tvævetra og eldri ganga lausa i heima- 

högum eða á afrjetlum, nema heimild til þess felist i lögum þessum.

2. gr.
1 hverjum hreppi skal vera hrossakynbótanefnd, skipuð 3 mönnum. 

Um kosningu i nefndina fer eftir sömu reglum og um kosningu í hreppsnefnd. 
1 fyrsta sinn skal kosið í janúar 1927, og gildir sú kosning þar til næst fer 
fram kosning i hreppsnefnd.

3. gr.
Á bverjum vetri skal hrossakynbótanefnd, með samkomulagi við eig- 

endur, velja hæfilega marga graðhesta til undaneldis innanhrepps næsta sum- 
ar og ákveða gjald fyrir notkun þeirra. Skal nefndin gera hreppsbúum það 
kunnugt með auglýsingu fyrir lok marsmánaðar.

Hrossakynbótanefnd getur leyft, að kynbótahestar gangi lausir í heima- 
högum á tímabilinu frá 1. október til 20. april.

4. gr.
Alla graðhesta, sem kynbótanefnd hefir valið til undaneldis eða verð- 

laun hafa hlotið á hjeraðssýningum, er styrks hafa notið hjá Búnaðarfjelagi 
lslands, skal merkja með þvi að klippa Kh. hægra megin á lend þeirra. Eig- 
andi hestsins skal endurnýja merkið svo oft sem með þarf til þess að það sje 
jafnan glögt.

Nú sannast, að einhver hefir merkt graðhest þessu merki án leyfis 
kynbótanefndar, enda hafi hann ekki hlotið verðlaun eins og fyr segir, og 
varðar það sektum. Taka má slikan hest hvar sem hann hittist utan grip- 
heldragirðinga, ráðstafa honum sem óskilafje og selja án innlausnarfrests.

5. gr.
Alla graðhesta, sem eru l1/, árs eða eldri og ekki eru ætlaðir til und- 

aneldis samkvæmt 3. og 4. gr., skal gelda eða taka i örugga vörslu fyrir 14. 
mai ár hvert. Graðhesta á þeim aldri, sem eru ekki kynþroska þá, skal gelda 
svo fljótt sem verða má.

Nú vanrækir eigandi eða umráðamaður að láta gelda hest sinn eða 
taka i trygga vörslu, og skal hann þá sekt gjalda og auk þess skaðabætur, ef 
tjón hlýst af. Taka má slíkan hest hvar sem hann hittist, nema i öruggri 
vörslu sje, ráðstafa honum sem óskilagrip og selja hann án innlausnarfrests.

Alþt, 1926. A. (38. löggjafarþing). 27
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6. gr.
Nú hittist graðhestur, merklur Kh. hægra megin á lend, gæslulaus án 

heimildar, hvort heldur er innan eða utan þeirrar sveitar eða svæðis, er hann 
var valinn fyrir sem undaneldishestur, og má þá taka hann í örugga gæslu 
og, ef þörf gerist, á fóður á kostnað eiganda eða umráðamanns, en gera skal 
honum aðvart svo fljótt sem unt er. Ef hestsins er ekki vitjað og greiddur áfall- 
inn kostnaður áður liðnar eru 6 vikur frá þvi hann var tekinn, má ráðstata 
honum sem óskilagrip og selja með 4 vikna innlausnarfresti.

7. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, 50—500 kr., er renna að hálfu 

í sveitarsjóð, þar sem brotið verður uppvist, og að hálfu í sveitarsjóð, þar sem 
hinn seki á heima.

8. gr.
Mál, sem risa út af brotum gegn lögum þessum, skulu rekin sem al- 

menn lögreglumál.
9. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927.

10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 74, 14. nóv. 1917, og 

önnur lagaákvæði, sem koma i bága við lög þessi.

Ákvæði um stundarsakir.
Hrossakynbótanefnd getur fyrst um sinn, i siðasta skifti 1930, leyft, að 

kynbótahestar gangi lausir i heimahögum á tímabilinu frá 20. april til 1. októ- 
ber ár hvert, og gildir leyfið fyrir 1 ár í senn.

Síd. 42. Frnmvarp

til laga um húsaleigu i Reykjavík.

Flutningsm.: Magnús Jónsson, Jakob Möller.

1. gr.
Lög nr. 24, 12. sept. 1917, lög nr. 45, 28. nóv. 1919, og lög nr. 50, 27. 

júni 1921, skulu úr gildi numin.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, en þó má eigi segja upp húsnæð- 

um til burtflutnings fyr en frá 1. okt. 1926.
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Greinargerð.

Á siðasta þingi var borið fram f'rumvarp um þetta sama efni, en náði 
ekki afgreiðslu. Nú hefir sú ástæða til afnáms þessara laga bætst við, sem 
sjest af brjefi borgarstjóra, þvi sem hjer er prentað sem fylgiskjal. Ráðuneytið 
hefir ekki orðið við tilmælum þeim, sem i brjefinu felast, og því er þetta 
frumvarp fram komið.

Fylgiskjal.

BORGARSTJÓRINN í REYKJAVÍK.
Reykjavík, 4. des. 1925.

Bæjarstjórnin hefir á fundi sinum i gær falið mjer að fara þess á leit 
við ráðuneytið, að því mætti þóknast að gera ráðstafanir til, að húsaleigulögin 
verði numin úr gildi nú þegar, en i lögum þessum, nr. 24, 12. sept. 1917, er 
svo ákveðið, að þegar ekki þykir lengur þörf fyrir ákvæði þeirra megi fella 
þau úr gildi með konunglegri tilskipun.

Þessari ósk bæjarstjórnarinnar um afnám húsaleigulaganna leyfi jeg 
mjer hjer með að beina til ráðuneytisins.

K. Zimsen.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið.

Kd. 43. Tillaga

til þingsályktunar um fyrirhleðslu fyrir Þverá eða brú á hana.

Flutningsmaður: Eggert Pálsson.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina:
1. Að byrja á þessu ári á framkvæmdum til að fyrirbyggja framrensli Markar-

fljóts i Þverá, samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917.
2. Að láta rannsaka brúarstæði á Þverá og gera áætlun um brúarkostnað, ef

ekki telst mögulegt i náinni framtið að kOma i veg fyrir, að Markarfljóts- 
vatnið renni i Þverárfarveginn.

Á s t æ ð u r.

Þverá rennur, eins og kunnugt er, þvi sem næst þvert i gegnum Rangár- 
vallasýslu, alla leið frá insta hlnta Fljótshliðar og út undir Þykkvabæ, þar sem
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hún nú fellur til sjávar i sameiningu með Rangánum. Og þegar Markarfljóts- 
vatnið nær farvegi hennar, eins og nú hefir átt sjer stað um samfeld 30 ár, rifur 
hún gegndarlaust niður lönd þeirra jarða, sem að benni liggja, um leið og hún 
á stundum, þegar vatnavextir eru, hindrar alla umferð dögum og jafnvel vikunum 
saman, og það þvi fremur, sem ómögulegt er að koma við ferju yfir hana.

Nauðsynin á þvi að koma í veg fyrir það, að Márkarfljótsvatnið leiti í 
Þverárfarveginn hefir lengi verið viðurkend, eins og lög nr. 69, 14. nóv. 1917, bera 
vott um, enda hafa margar og margvislegar mælingar verið gerðar sliku verki til 
undirbúnings. En þar sem engin framkvæmd hefir all til þessa orðið á því að 
bægja Markarfljótsvatninu frá Þverárfarveginum, eru ýmsir sýslubúar orðnir úrkula 
vonar um, að það verði nokkurntima gert, og hafa þess vegna sent áskoranir um, 
að Þverá verði brúuð, til þess á þann hátt að losna við farartálmana, sem hún 
veldur.

IW'd. 44. Breytingartillaga

við frv. til Iaga um viðauka við lög nr. 79, 14. nóv. 1917, um samþyktir um 
lokunartima sölubúða i kaupstöðum.

Flutningsm.: Jón Kjartansson og Björn Líndal.

Við 1. gr.
a. Fyrir »t. d. konfektbúða« komi: þó að undanteknum konfektbúðum.
b. Aftan við greinina bætist: Ákvæði þetta gildir þó ekki um vinnustofur, 

þegar eigandi sjálfur eða fjölskylda hans annast alia afgreiðslu.

Md. 45. Frumvarp

til laga um einkasölu á útfiuttri sild.

Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.

1. gr.
Rikisstjórnin hefir fyrir hönd rikissjóðs sölu og útflutning á allri þeirri 

sild, sem útflutningshæf telst og veidd er hjer við tand og verkuð er i landi 
eða landhelgi.

2. gr.
Rfkisstjórnin getur skipað einn mann eða fleiri til þess að sjá um sölu 

og útflutning sildar og sett með reglugerð eða reglugerðum nánari fyrirmæli 
um afhending sildar til útflutnings og annað, sem að þessu Iýtur.
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3. gr.
Allur kostnaður við sölu og úlflutning greiðist af söluverði sildarinnar, 

og skal draga þann kostnað frá áður en eigendum er greitl andvirði vörunnar.

4. gr.
2% af söluverði sildar skulu renna í ríkissjóð, enda greiðist ekki neitt 

annað sjerstakt útflulningsgjald af síld. Af tekjum þeim, sem rikissjóður þannig 
fær af söluverði sildar, má verja alt að 50°/« til að Ieita uppi nýjan markað 
fyrir sild og til tilrauna í þessu skyni.

5. gr.
Ríkisstjórnin má greiða eigendum andvirði útflultrar og seldrar síldar 

i islenskum peningum, þótt andvirði vörunnar sje greitt í erlendri mynt.

6. gr.
Andvirði seldrar sildar afhendir rikisstjórnin eftir reglum, sem hún 

setur þar um, og getur rikisstjórnin sett meðalverð á hverja jafngóða vöru- 
tegund frá sama framleiðslutímabili.

7. gr.
Brot gegn Iögum þessum varða alt að 50 þúsund króna sektum, er 

renna í rikissjóð.

8. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög þau eða lagaákvæði, er 

fara i bága við þessi lög.

9. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. júli 1926.

Greinargerð.

Frv. þelta var flutt á siðasta Alþingi, en varð eigi útrætt. 1923 var það 
einnig borið fram; fylgdi því þá svo Iátandi greinargerð:

»Sildarútvegurinn er orðinn það stór þáttur i atvinnulifl þjóðarinnar, að 
ekki verður lengur gengið fram hjá þvi skipulagsleysi, sem rikt heflr i þeim 
alvinnuvegi siðan 1919, sjerstaklega að þvi er sölu sildarinnar snertir. Þetta hefír 
siidarútvegsmönnum sjálfum líka verið Ijóst, þvi að 1921 leituðu þeir aðstoðar 
löggjafarvaldsins til þess að koma skipulagi á þennan atvinnuveg. Þingið tók að 
visu vel i þetta mál, en nokkur mistök urðu á afgreiðslu þess fyrir þá sök, að 
málið var svo seint á ferðinni i þinginu, að afgreiðsla þess varð nokkuð 
flausturskend.
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Með þessu frv. er það trygt, að bægt er að bafa fult skipulag á framboði 
og sölu sildarinnar erlendis. Þegar öll sildin, sem veiðist, er á einni hendi, er 
hægt að haga sölunni þannig, að ekki verði boðið fram meira i einu en mark- 
aðurinn þolir. Gn annað enn mikilsverðara i frv. er þó það, að rikisstjórnin 
hefir til umráða fje til þess að finna nýja markaði og gera tilrannir í þá átt. 
Þetta mundi verða ofvaxið þeim einstaklingum, sem nú reka sildarsöluna. Atvinnu- 
vegurinn er, eins og nú stendur, of mikið áhættuspil til þess, að þeir geti r ðist 
i að gera kostnaðarsamar tilraunir til að finna nýja markaði. En rikinu er þetta 
alt auðveldara. Það getur valið úr starfskröftum til að vinna að þessu. Og það 
getur fyrir milligöngu fulltrúa sinna erlendis notið ivilnana, sem einstaklingar 
verða ekki aðnjótandi.

Nokkuð hefir verið nm það rætt, að þörf muni vera á að takmarka veiði 
á sild. í frv. er ekki gert ráð fyrir þessu. Á hitt verður að Ieggja aðaláhersluna, 
að koma skipulagi á söluna og vinna nýjan markað fyrir sildina. Telji þingið 
þetta nú samt sem áður nauðsynlegt, mætti bæta ákvæði um þetta inn i frv., ef 
hægt er að finna færa leið til að koma slíkri takmörkun i framkvæmd.

Um 1. gr.
Éinkasalan tekur fyrst og fremst til allrar þeirrar sildar, sem sóltuð er 

i tunnur á venjulegan hált og ætluð er til útflutnings, en lögin ná einnig lil 
síldar, sem kann að vera öðruvísi tilreidd. Um það, hvort sfld skuli talin út- 
flutningshæf eða ekki, ráða að sjálfsögðu sildarmatslögin. En þar sem þau ná 
ekki til, verður rikisstjórnin eða umboðsmaður hennar að skera úr.

Um 2. gr.
Rikisstjórnin verður að hafa viðtækar heimiidir til þess að gela skipað 

fyrir um alt, sem snertir afhending síldar til útflutnings, skyldu eigenda til að 
geyma sildina o. s. frv.

Um 3. og 4. gr.
Kaup þeirra manna, er rikisstjórnin skipar til að hafa sölunn á hendi, 

svo og skrifstofukostnaður þeirra, telst og með kostnaði við sölu og útflutning 
síldar. En auk þess renna 2% af söluverðinu i ríkissjóð. Og má verja, og ætti 
að verja, helmingi þess fjár til að Ieita nýs markaðs fyrir islenska sild, þar til 
litil eða engin hætta er orðin á þvi, að við getum ekki selt alla þá sild fyrir 
viðunandi verð, sem landsmenn geta veitt. Sildarútflutningsgjaldið, sem nú er 1 
kr. 50 a. á hverja sildartunnu, fellur niður, ef frv. verður samþykt.

5.-8. gr. virðast ekki þurfa skýringar við.«

Um 9. gr.
Lögunum er ætlað að ganga i gildi 1. júli 1926, og kæmu þau þá þegar 

i framkvæmd á komandi sumri.
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Wd. 46« Frumvapp

lil laga um breyting á lögum nr. 40 1919, um forkaupsrjett á jörðum. 

Flutningsm.: Þórarinn Jónsson og Sveinn Ólafsson.

1. gr.
Á eltir 2. gr. laga nr. 40 1919 kemur ný grein, sem verður 3. gr., svo

látandi:
Ákvæði 1. gr. og fyrri málsl. 2. gr. ná ekki til þess, er jarðeigandi selur 

barni sínu, kjörbarni eða fósturbarni eða systkini.
Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

2. gr.
í stað »2. gr.« i 4. gr. laganna kemur: 4. gr.

3. gr.
t stað »3.-gr.« í fyrstu og siðustu málsgr. 5. gr. laganna kemur: 4. gr.

4. gr.
í stað »1.-7. gr.« í 6. gr. laganna kemur: 1.—6. gr.

5. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu, skal færa þau inn í meginmá 

laga nr. 40 1919 og gefa þau út svo breytt.

Greinargerð.

Forkaupsrjettarákvæðin í lögunum um forkaupsrjelt á jörðum frá 1919 
hafa valdið talsverðri óánægju viða, þar sem jarðareigandi getur ekki fyrirvara- 
laust sell barni sínu eða nánustu æltingjum jörð, nema þeir hafí eða fái ábúð á 
jörðinni. Einatt er þó svo, að ábúð getur ekki átt sjer stað frá þeirra hálfu nema 
með krókum og leppmensku. Þetta sýnist bæði vera ranglátt frá þvi sjónarmiði, 
að jarðir haldist i eign ætta, og lika hins, að löggjöfin gefí tilefni til þess, að 
farið sje í kringum lögin.
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Nd. 47. Frumvarp

til laga um einkasölu á saltfiski.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

1- gr.
Rikissljórnin hefir fyrir hönd rikissjóðs sölu og útflutning á söltuðum 

og þurkuðum fiski, sem veiddur er hjer við land og verkaður er i landi eða 
fluttur er á land og útflutningshæfur telst.

2. gr.
Ríkisstjórnin getur skipað einn mann eða fleiri til þess að sjá um sölu 

og útflutning á físki þeim, sem rikisstjórnin hefir einkasölu á samkvæmt lög- 
um þessum, og sett með reglugerð cða reglugerðum nánari fyrirmæli um af- 
hending á fiski til útflutnings og annað, sem að þessu iýtur.

3. gr.
Allur kostnaður við sölu og útflutning greiðist af söluverði fiskjarins, 

og skal draga þann kostnað frá áður en eigendum er greitt andvirði vörunnar.

4. gr.
2°/o af söluverði fiskjarins skulu renna i ríkissjóð, enda greiðist ekki 

neitt annað sjerstakt útflutningsgjald af fiski þeim, er ríkisstjórnin hefir einka- 
sölu á. Af þessum tekjum má rikissjóður verja alt að 50% til að útvega nýj- 
an markað fyrir fisk og til tilrauna í þessu skyni.

5. gr.
Ríkisstjórnin má greiða eigendum andvirði fiskjar i islenskum pening- 

um, þótt það hafi verið greitt henni með erlendum gjaldeyri.

6. gr.
Andvirði fiskjarins afhendir rikisstjórnin eftir reglum, sem hún setur 

þar um, og getur rikisstjórnin sett meðalverð á hverja jafngóða vörutegund 
frá sama framleiðslutimabili.

7. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, alt að 50 þúsund krónum, 

er renna i rikissjóð.

8. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin þau lög eða lagaákvæði, er 

fara i bága við þessi lög.
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9. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. júlí 1926.

Greinargerð.

Frv. þetta var borið fram á siðasta þingi, en var þá felt. Greinargerð 
þessi fylgdi frv.:

»Þær almennu ástæður, sem bornar eru fram fyrir frv. um einkasölu á 
síld, eiga að mestu einnig við um frv. þetta. En gott skipulag á sölu íiskjar- 
ins er þeim mun mikilsverðara, að fiskveiðarnar eru annar aðalatvinnuvegur 
landsmanna, og mistök þar bafa stórkostlegri og háskalegri afleiðingar fyrir 
landsmenn, eins og reynsla undanfarinna ára hefir því miður sýnt.

Einstakar greinar frv. þykir ekki þörf að skýra«.

Kd. 48. ATefndarállt

um frv. til laga um kosningar i málefnum sveita og kaupstaða.

Frá allsherjarnefnd.

Löggjöflu um kosningarrjett og kjöfgengi í málefnum sveita og kaup- 
stafla heflr þótt, og það ekki að ástæðulausu, vera komin mjög á ringulreið, að 
því leyli, að gildandi ákvæði um þessi efni eru ekki að fínna öðruvísi en i mörg- 
um lögum. Þannig eru t. d., fyiir utan sveitarstjórnarlögin frá 1905 og lög um 
breylingar á þeim og viðauka við þau, sjerstök lög um kosningar fyrir hvern 
hinna sjö kaupstaða landsins, með ýmsum breytingum á sumum þeirra.

Alþingi heflr á síðustu árum verið það ljóst, að þörf væri á að sam- 
ræma þessi mörgu svipuðu lagaákvæði og taka þau síðan upp í ein lög, eins og 
ákveðið er í frumvaipi þvi, er hjer liggur fyrir og lagt er fyrir Alþingi af 
hæstv. atvinnamálaráðherra samkvæmt þingsályktun frá siðasta þingi.

Allsherjarnefnd hefír rætt frumvarpið á mörgum fundum og lagt í það 
talsverða vinnu; hún hefír og rækilega borið það saman við öll þau lagaákvæði, 
sem falla úr gildi, ef frumvarpið verður að lögum.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykt með nokkrum breyting- 
artillögum við það, er flestar miða annaðhvort að þvi að gera fyrirmæli þess 
skýrari eða vafningsminni i framkvæmd.

Að öðru leyti verður í framsögu gerð nánari grein fyrir breytingartillög- 
um nefndarinnar, sem hjer fara eftir.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 28
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BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 3. gr. Á milli orðanna i síðari málsgrein »Rjett er« og »konum« komi:
giftum.

2. Við 4. gr. í stað orðsins »sýslunefndar« i niðurlagi 1. málsgr. komi: sýslu-
nefndaroddvita.

3. Við 6. gr. a. í stað »3—5« í fyrsta málslið komi: 3—7.
b. Eftir orðin »3 i 5« i öðrum málslið komi: og 5 i 7.
c. Orðin »(2 af 3 og 3 af 5)« falli burt.
d. í stað orðanna »2. málsgr.a komi: siðari málsgr.

4. Við 7. gr. í stað orðanna í fyrri málsgr. »hreppaskilaþingi á vori« komi:
* vorhreppaskilaþingi.

5. Við 8. gr. a. Fyrsti málsliður orðist svo:
Hreppsnefnd i hreppum og bæjarstjórn i kaupstöðum skal 

árlega, í hreppum fyiir 15. april og í kaupstöðum fyrir 15. des- 
ember, semja eða láta semja skrá yfir alla kjósendur i kjör- 
dæmi, er á kjördegi hafa kosningarrjelt.

b. í stað »kjörstjórnar« i 4. málslið komi: hreppsnefndar eða 
bæjarstjórnar.

c. 1 staðinn fyrir »kjörstjórn« i sama málslið komi: hún.
6. Við 11. gr. 3. málsgr. Orðin »nafns af« á síðari staðnum falli burt.
7. Við 12. gr. Siðasti málsliður 3. málsgr. orðist svo:

Eigi má annað á seðil letra en nú var mælt, nema nauðsyn sje 
á til aðgreiningar samnefndum mönnum.

8. Við 14. gr. í stað »kosningargerðar« komi: kosningarathafnar.
9. Við 15. gr. Aftan við 3. málsgrein bætist: og gætir þess, að enginn sjái, hvað

á seðlinum er. Að öðrum kosti er seðillinn ógildur, og má ekki láta 
hann i atkvæðakassann.

10. Við 16. gr. í stað orðsins »Kosningargerð« (í upphafi greinarinnar) komi:
Kosningaralhöfn.

11. Við 19. gr. Greinin orðist svo:
Þegar einungis á að velja einn fulltrúa, er hann kosinn iistakosn- 

ingu eftir framanskráðum reglum, að því leyti, sem við getur átt.
12. Við 20. gr. í stað orðauna »klukkustund er liðin« komi: 2 klukkustundir

eru liðnar.
13. Við 24. gr. Aftan við síðari málsgreinina bætist: og gælir þess, að enginn

sjái, hvað á seðlinum er. Að öðrum kosti er seðillinn ógildur, og má 
ekki láta hann i atkvæðakassann.

14. Við 29. gr. 1 stað orðsins »AtvinnumáIaráðherra« (i upphafi greinarinnar)
komi: Oddviti sýslunefndar.

15. Við 30. gr. í stað orðanna »Semja skal — bæjarstjórnarkosningar« komi:
Við kosninguna skal fara eflir gildandi kjörskrá við bæjarstjórnarkosn- 
ingar.

16. Við 31. gr. I stað »sýslunefndar« komi: oddvita sýslunefndar.
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17. Við 32. gr. I stað 2. málsliðs komi: Skal beita hlutfallskosningu sem bjer
segir: Þeir bæjarfulltrúar, er komið hafa sjer saman nm að kjósa allir 
sömu menn i sömu röð, afhenda formanni bæjarstjórnar, þegar til kosn- 
inga kemnr, lista yfir þá i þeirri röð. Þegar bann hefir tekið viö listun- 
um, merkir bann hvern þeirra bókstaf, A., B., C. o. s. trv., eftir þvi, sem 
bann sjálfur ákveður eða ákveðið hefir verið með samkomulagi eitt 
skifti fyrir öll þann kjörtima. Siðan les formaðurinn upp stafnafn hvers 
lista og nöfn þau, er á honum standa. Þá kjósa bæjarfulltrúarnir þannig, 
að hver ritar á kjörmiða aðeins stafnafn (A., B., C. o. s. frv.) þess lista, 
er hann vill kjósa eftir. Kjörmiðarnir eru afhentir formanni, og nefnir 
hann upphátt bókstaf hvers miða, en skrifarar rita jafnóðum og telja 
saman, hve mörg atkvæði hafi fallið á hvern lista, hve mörg á A„ hve 
mörg á B. o. s. frv. Tölu þeirri, sem hver listi þannig fær, er svo skift, 
tyrst með 1, síðan með 2, siðan með 3, o. s. frv., eftir þvi, sem með 
þarf. Hlutatölur hvers lista eru ritaðar í röð, hver niður undan annari, 
og yfir dálkinum er ritaður bókstafur þess lista.

Kosningin fer eftir hlutatölunum, þannig, að sá listi fær fyrsta 
mann, er bæsta á hlutatöluna, sá listi næsta mann, er á næsthæsta hluta- 
tölu, o. s. frv., þar til fullskipað er. Ef jafnháar hlutatölur koma á tvo 
eða fleiri lista, skal varpa hlutkesti um, hver listinn skuli koma að manni.

Af hverjum lista skulu menn hljóta kosningu i þeirri röð, sem þeir 
standa á listanum. Sje ekki stungið upp á fleiri nefndarmönnum en kjósa 
á, lýsir formaður þá rjett kjörna án atkvæðagreiðslu.

18. Við 34. gr. í stað orðanna »minni hluti og meiri hluti« komi: meiri hluti og
minni hluti.

19. Við 37. gr. 1 stað »2.-—6. gr.« i 4. málsgrein komi: 2.—5. gr.

Alþingi, 20. febr. 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. Ólafsson,
form. fundaskrifari. frsm.

IWd. 49. Frumvarp

til laga um löggildingu verslunarstaðar við Jarðfallsvik á Málmey.

Flutningsm.: Jón Sigurðsson.

1- gr-
Við Jarðfallsvik á Málmey í Skagafjarðarsýslu skal vera löggiltur versl- 

unarstaður,
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2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk versl- 

unarlóðarinnar samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt i B-deiId 
Stjórnartíðindanna.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt tyrir mjög eindregin tilmæli Málmeyinga. — 
Nánari greinargerð i framsögu, ef þurfa þykir.

Wd. 50. Frumvarp

til laga um stöðvun á verðgildi islenskra peninga.

Flutningsm.: Tryggvi Þórhallsson.

1. gr.
Leita skal stöðvunar á verðgildi íslenskra peninga á þeim grundvelli, 

að gengi þeirra gagnvart erlendum peningum sje í samræmi við kaupmátt 
þeirra innanlands — með því markmiði að festa endanlega verðgildi pening- 
anna á þeim grundvelli.

2. gr.
Skipa skal nefnd, sem hafí á hendi skráningu á gengi islenskra pen- 

inga og annist aðrar framkvæmdir samkvæmt lögum þessum. í nefndinni eiga 
sæti 5 menn. Skipar fjármálaráðherra einn, og sje hann formaður nefndarinn- 
ar, tveir skulu tilnefndir af bönkunum, sinn af hvorum, einn af stjórn Fje- 
lags islenskra botnvörpuskipaeigenda í Reykjavík, og einn af stjórn Sambands 
islenskra samvinnufjelaga. Nefndin er bundin þagnarskyldu.

3. gr.
Gengisnefnd skal láta fara fram árlega rannsókn á þvi, hvert sje hið 

raunverulega verðgildi peninganna i viðskiftum innanlands. Skal nefndin þvi 
næst, innan hæfílegs tima, færa verð krónunnar til samræmis við niðurstöðu 
þeirrar rannsóknar. Þá er peningarnir hafa náð þessu gengi, má hámark verð- 
sveiflunnar upp á við aldrei vera meira en 27»7* °g niður á við aldrei meira 
en 27»7o.

4. gr.
Úr rikissjóði skal greiða 7s hluta af því tapi, sem bankarnir, sam- 

kvæmt mati gengisnefndar, kunna að verða fyrir af kaupum og sölu erlendra
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peninga við hinu skráða gengi, frá þvi að lög þessi öðlast gildi og þar til því 
markmiði er náð, sem getið er í niðurlagi 1. gr.

5. gr.
Lögreglustjóri lætur nefndinni í tje nákvæma skýrslu um magn, teg- 

und og söluverð útfluttrar vöru jafnskjótt og skip það, er vöruna flytur, er 
lagt frá landi. Ennfremur getur nefndin, með samþykki fjármálaráðherra, 
kraflst þess, að sjerhvert fjelag, stofnun eða einstaklingur, sem á erlendan 
gjaldeyri, þar með talin verðbrjef, þegar lög þessi öðlast gildi, eða eignast 
hann siðar, gefi nefndinni upplýsingar um, hve mikill hann sje og hvernig 
honum sje fyrir komið.

6. gr.
Kostnað við nefndarstörfin greiðir rikissjóður að ®/b, en Landsbanki Is- 

lands og íslandsbanki að '/t hvor. Fjármálaráðuneytið úrskurðar þá reikninga.

7. gr.
Lög nr. 9, 27. mai 1925, um framlenging á gildi laga nr. 48, 4. júní 

1924, um gengisskráning og gjaldeyrisverslun og breyting á þeim lögum, eru 
úr gildi numin.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greina rgerð.

Skýrsla og tillog’ur
frá, íulltrrta landbúnaönrins í gengisnefndinni.

Samkvæmt lögum, er sett voru á síðasta Alþingi um framlenging á gildi 
laga nr. 48, 4. júni 1924, um gengisskráning og gjaldeyrisverslun og breyling á 
þeim lögum,’ var jeg tilnefndur á síðastliðnu vori af stjórn Sambands fsl. sam- 
vinnufjelaga til þess að taka sæti i gengisnefndinni sera fulltrúi fyrir landbúnaðinn.

Tel jeg mjer skylt að bera fram fyrir hæstvirt Alþingi:
1. Skýrslu um það, hvernig farið hefir um framkvæmd á vilja Alþingis í geng- 

ismálinu, eins og jeg hefi skilið hann samkvæmt áðurnefndum lögum, og
2. Tillögur um það, »hvort ekki væri rjett að festa gengi íslensku krónunnar 

i náinni framtið,« »og með hverjum hætti það mælti verða« samkvæmt 
fyrirmælum þeirrar nefndar i neðri deild Alþingis, sem um málið fjallaði 
(Alþt. B. 2711, sbr. þingskjal 411).

Jeg ber þessa skýrslu og tillögur fram einn sem minni hluti gengisnefndar- 
innar, fyrst og fremst af þvi, að jeg hefi verið einn um að bera fram skriflegar 
tillögur um framkvæmd áðurnefndra laga; í öðru lagi af þvi, að jeg hygg, að jeg 
standi einn uppi i nefndinni með þá skoðun, að þegar beri að gera ráðstafanir
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til að festa gengi islensku krónunnar; og loks tel jeg mjer skylt sem fulltrúi 
landbúnaðarins i nefndinni að gera sjerstaklega grein fyrir málinu af bans hálfu.

I.
Framkvæmdin á vilja Alþingis í gcngismálinu.

í niðurlagi 1. greinar áðurnefndra laga um gengisskráning og gjaldeyris- 
verslun segir svo um verkefni gengisnefndarinnar: »Ber nefndinni ennfremur, eftir 
þvi sem ástæður eru til, að gera tillögur til landsstjórnarinnar um ráðstafanir, 
er stefna að þvi að festa gengi islensks gjaldeyris og stuðla að varlegri hækkun 
krónunnar.a

Nú verður þvi ekki neitað, að ágreiningur hefir orðið um það, hversu 
skilja beri áðurnefnd ummæli laganna, og þykir mjer þvi hlýða að fara um það 
nokkrum orðum.

1. Jafnframt því sem Alþingi siðasta framlengdi gildi laganna um gengisskrán- 
ing og gjaldeyrisverslun, var gerð breyting á orðalagi einmitt þessa þýðingar- 
mikla atriðis um verkefni gengisnefndarinnar. í lögum frá 1924 segir, að 
nefndin eigi »að gera tillögur til landsstjórnarinnar um ráðstafanir, er stefna 
að þvi að festa og hcekka gengi islensks gjaldeyris,« en i lögunum, sem 
nú gilda, er þessu breytt i þá átt, sem áður segir: »að festa gengi islensks 
gjaldeyris og stuðla að varlegri hcekkun krónunnar.e. Það er Ijóst, að bjer 
er um stefnubreytingu að ræða bjá Alþingi i gengismálinu. Ástæðan til þessarar 
lagabreytingar er sú að sjálfsögðu, að Alþingi leit svo á, að sú hækkun 
krónunnar, sem þá var orðin, befði ekki verið »varleg«, og þvi mætti 
ekki halda áfram á sömu braut. Breytingartillagan um þetta var borin fram 
til sigurs af þeim mönnum, sem lögðu megináherslu á þetta. Vilji Alþingis 
var tvimælalaust sá, að að svo miklu leyti, sem ekki tækist að halda gengi 
islensku krónunnar föstu, bæri gengisnefnd að gera tillögur, sem stuðla að 
því að hækkunin verði varleg, þ. e. varlegri en áður hefði verið. Styðst 
þessi skoðun enn frekar við eftirfarandi atriði.

2. Alþingi gerði ennfiemur aðra breytingu á lögunum. Það bætti tveim nýjum 
mönnum í gengisnefndina, fulltrúum fyrir sjávarútveg og landbúnað. Kom 
það opinberlega fram á Alþingi, að tilgangurinn væri sá, að þeir gætu 
einmitt haft áhrif á það — þótt ekki hefðu þeir atkvæðisrjett um sjálfa 
gengisskráninguna —, að hækkun krónunnar yrði svo varleg, að atvinnu- 
rekendur gætu þolað hana. (Sbr. t. d. ummæli eins þm. úr fjárhagsnefnd 
(Jóns A. Jónssonar), »Okkur nefndarmönnum fanst sjálfsagt, að seljendur 
gjaldeyris, sem hafa orðið fyrir þyngstum búsifjum af bækkun krónunnar, 
fái menn i nefndina, er geti gefið allar upplýsingar um það, hvernig horfi 
við i það og það skiftið, og bafi það verksvið að halda i fremur en örva 
hækkun krónunnar» (Alþt. B. 2731).

3. Þessi vilji Alþingis um varlega hækkun krónunnar kom loks mjög skýrt 
fram i umræðum þeim, sem um máiið urðu i neðri deild Alþingis, um leið 
og breytingarnar urðu gerðar á lögunum.



223

Framsögumaður fjárhagsnefndar segir: »1 breytingartillögunni stendur, að 
nefndin eigi að festa gengi krónunnar og sluðla að varlegri hækkun. Þetta er hið 
sama og í lögunum stendur, nema hjer er talað um varlega hækkun. Þetta hefir 
fjárhagsnefnd fallist á, eins og tekið er fram i nefndarálitinu. Það verður að fara 
gætilega i þetta mál. Stórar sveiflur upp eða niður eru stórhættulegar.« (Alþt. B. 
2734). — Framsögumaður vikur einnig að undanförnu starfi gengisnefndarinnar 
og segir: »En ýmsir eru þó á þvi, að hún (gengisnefndin) hafi farið of frekt í 
það að hækka krónuna. Þetta kom fram i ræðum þeirra hv. 1. þm. G.-K. (Á. 
F.), hv. þm. Str. (Tr. Þ.) og hv. þm. Borgf. (P. O.), og einn þeirra ljet í Ijós, 
að hann gæti sannað það, að menn hefðu beðið tjón af hækkuninni.« (Alþt. B. 
2732).

Annar fjárhagsnefndarmaður (Jón A. Jónsson) segir meðal annars: »Jeg 
skal þá fyrst viðurkenna það, að atvinnurekendur horfa með ótta fram á það, að 
gengi krónunnar hækki ört.« Og síðar segir hann: »Þess vegna er það ekki að 
undra, þótt atvinnurekendur sjeu kvíðafullir.« (Alþt. B. 2731).

EIsli og reyndasti útgerðarmaðurinn á Alþingi (Ágúst Flygenring) segir 
svo: »Á siðasta þingi vakti einkum fyrir mönnum, að gengi ísl. krónunnar bæri
að festa af varúð.................................. Mörgum hefir þótt hækkun krónunnar
of ör síðan i fyrra.« (Alþt. B. 2712). Og enn segir hann: »Ef þetta ráð hefði 
verið upp tekið í fyrra, að fulltrúar landbúnaðar og sjávarútvegar ættu einnig 
sæti í nefndinni, þá hefði áreiðanlega af því hlotist, að gengishækkun krónnnnar 
hefði orðið meira hægfara en raun varð á. Það er nú líka svo, að alt of hraðfara 
gengishækkun getur bakað stórtjón, af henni getur hlotist kyrstaða eða kreppa í 
atvinnulífi þjóðarinnar. Þeir, sem fást við atvinnurekstur, vita glegst, að þjóðar- 
heildinni er stór hætta búin, ef gengishækkuninni er ekki stilt í hóf eftir föngum, 
eftir því sem við á.« (Alþt. B. 2713).

Einn af flutningsmönnum breytingartiilagnanna (Pjetur Oltesen) segir svo: 
»Það, sem fyrir okkar tillögumönnum vakti, var það, að okkur þótti ískyggilegt, 
ef halda ætti áfram hækkun gengisins eins ört og verið hefir. Hækkunin siðan 
gengisnefndin tók til starfa nemur nú 18—20%, og er þó hækkunin orðin nokkru 
meiri frá því, er krónan stóð lægst. Þelta þykir okkur nokkuð hraðfara hækkun, 
þar sem engin lækkun hefir orðið á framleiðslukostnaði. Virðist hjer stefna i 
óvænt efni fyrir atvinnuvegina, og þvj full ástæða til að athuga þetta betur. Eins 
og málið horfði við þótli okkur sú leið heppilegust, sem farið er fram á f tillög- 
unni. 1 fyrsta lagi að draga nokkuð úr orðalaginu eins og það nú er í lögunum 
um gengisskráninguna, um hækkun krónunnar, og svo bæta við 2 nýjum fulltrúum 
í nefodina fyrir hönd útflytjenda.« (Alþt. B. 2727—2728).

Loks vil jeg aðeins minna áummæli aðalfiutningsmanns^breytingartillagn- 
anna (Tr. Þ.), sem allra ákveðnast hnigu í sömu átt.

Tel jeg óþarfa að fara um þetta fleiri oiðum. Jeg tel það alveg tvímæla- 
laust, hver var vilji Alþingis i gengismálinu. Breytingarnar á lögunum, ummæli 
fjárhagsnefndar og einstakra þingmanna úr þeim þingmeirihluta, sem breylingarnar 
gerði á lögunum, sýna tvímælalaust, að vilji Alþingis var sá, að fara varlegar en 
áður með hækkun krónunnar.

En framkvæmdin hefir orðið önnur.
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Um það leyti, sem margnefnd lög voru samþykt á Álþingi — i byrjun 
maímánaðar — var sterlingspund.ð skráð hjer á kr. 26.85. Stuttu siðar var það 
fallið í kr. 26.15, og hjelst i þvi verði lengi sumars. Siðast i ágústmánuði fjell það 
i kr. 26 og úr þvi fjell það, oft í stórum stökkum og á tiltöiulega mjög stuttum 
tíma, þangað til það loks 27. okt. staðnæmdist í því verði, sem það hefir enn, kr. 
22.15.

Frá því Alþingi samþykti lögin til 27. okt., eða á ca. 5^/a mánuðum, hefir 
hið skráða verðgildi islensku krónunnar hækkað um 171/*0/0- Verður það með 
engu móti talin »varleg hækkun,« i samræmi við vilja Alþingis, heldur þvert á 
móti. Þessi hækkun er miklu »óvarlegri« vegna þess, að hún bætist ofan á hina 
miklu undangengnu hækkun krónunnar, sem einkum varð síðari hluta árs 1924 
og siðan fyrri hluta árs 1925. Báðir fulltrúar atvinnuveganna voru sammála um 
þetta. Sameiginlega og samhljóða mótmæltum við gengishækkuninni með skírskotun 
til vilja Alþingis í hvert skifti sem hækkað var, eins og fundaibók gengisnefnd- 
arinnar ber með sjer. Bárum við báðir fram rökstudd ummæli um það, hversu 
hættuleg gengishækkunin væri atvinnuvegunum, og kröfðumst þess sameiginlega, 
á fundi, sem gengisnefndin átti með ráðherrunum 1. sept., að Alþingi yrði kvatt til 
aukafundar vegna þessa máls, og á fundi gengisnefndar 12. sept. krafðist jeg, að 
gengisnefnd óskaði aukaþings þessa vegna. En hvorug krafan var tekin til greina.

Þá er svo var komið, í byrjun septembermánaðar, að hið skráða verð 
sterlingspundsins var fallið i kr. 24.00, þá er mótmælin í gengisnefndinni reyndust 
árangurslaus, en fyrirsjáanlegt var, að ef ekki yrði gripið lil sjerstakra ráða, þá 
myndi enn meiri og óvarlegri hækkun krónunnar standa fyrir dyrum, laldi jeg 
mjer skylt, samkvæmt niðurlagsorðum 1. gr. margnefndra laga um gengisskráning 
og gjaldeyrisverslun, að snúa mjer til hæstvirtrar landsstjórnar með tillögur um, 
hvað gera bæri til þess að vilji Alþingis um varlega hækkun krónunnar yrði 
framkvæmdur, a. m. k. að nokkru. Gerði jeg það með brjefi dags. 8. sept. f. á.

Aðstaðan var þá orðin sú, og varð siðan allan timann meðan gengishækk- 
unin stóð yfir, að það, sem rjeði skráning krónunnar i gengisnefnd, var ekki fyrst 
og fremst það, hvað nefndin áliti að væri hæfilegt verð á krónunni, og ekki það, 
hve mikla gengishækkun nefndin áliti atvinnuvegunum fært að bera. Það, sem 
rjeði skráningunni, var annað. Aðeins annar bankinn (Landsbankinn) var kaup- 
andi að þeim erlenda gjaldeyri, sem fram var boðinn, nálega allan timann, sem 
hækkunin stóð yfir, og miðaði verðið, sem hann vildi gefa fyrir hann (sterlings- 
pundið), fyrst og fremst við það, hve mikla áhættu bankinn gæti tekið á sig 
vegna kaupanna, vegna væntanlegrar áframhaldandi hækkunar krónunnar. Verður 
stjórn Landsbankans, að minu viti, ekki áfeld fyrir þelta. Þar sem gengisnefndin og 
landsstjórnin hinsvegar litu svo á, að nauðsyn bæri til, að hið skráða gengi væri 
»eflektivt,« var verð krónunnar jafnan skráð í samræmi við kauptilboð þessarar 
einu stofnunar, sem erlendan gjaldeyri keypti. Öll hin gífurlega bækkun krónunnar, 
úr 26 kr. i 22.15 kr. sterlingspundið, er fram komin af þessu mati Landsbankans 
á áhættunni að kaupa erlenda gjaldeyrinn.

Mjer var það ljóst, hver hætta landbúnaðinum stóð af áframhaldandi 
mikilli gengishækkun, allra helst einmitt á þessum tima, þá er sala landbúnaðar- 
afurðanna var að byrja. Mjer var það ennfremur Ijóst, hve óheilbrigt það væri og
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óeðlilegt og algerlega andstætt vilja Alþingis, að krónuhækkunin ætti sjer stað af 
þeirri höfuðástæðu, sem nú heflr verið ntfnd. Hinsvegar var mjer það Ijóst, að 
gengisnefnd hafði ekki vald eða aðslöðu til að taka i taumana.

Þess vegna sneri jeg mjer til landssljórnarinnar með áður nefndu brjefí og 
ljet svo ummilt, að »þar sem Landsbankinn teldi sjer ekki fært, áhættunnar 
vegna, að kaupa erlendan gjaldeyri svo föstu verði hjer eftir, að telja megi, að 
fyrirmælum laganna um varlega hækkun kiónunnar sje fylgt, verð jeg að álita, að 
landsstjórninni beri skylda til að taka á sig áhættuna af því að framfylgja 
þingviljanum.«

Bar jeg fram eftirfarandi tillögur:
»Þangað til Alþingi verður kvatt til fundar skal lágmarksverð sterlings- 

pundsins ákveðast 24 kr. eins og nú er.
Til þess að bankarnir telji sjer kleift að kaupa erlendan gjaldeyri við 

þessu lágmarksverði, ábyrgist landsstjórnin af landsins hálfu það tap, sem af 
þessu kann að hljótast vegna siðari verðlækkunar þessa gjaldeyris, og með hæfi- 
legri seðlaútgáfu i þessu skyni gefur landssljórnin bönkunum aðstöðu til að 
annast þessi kaup.

Tii þess hinsvegar að hindra, að »spekulationir« eigi sjer stað í sambandi 
við þetta, skuldbinda bankarnir sig til að kaupa ekki við þessu verði annan 
gjaldeyri en þann, sem þeir telja víst, að nota eigi, eða notaður hefír verið, til 
þess að kaupa fyrir innlendar afurðir, framleiddar á þessu ári, eða innstæður 
islenskra borgara erlendis.«

Um áhættuna af þvi, að ríkið ljeti bönkunum slika ábyrgð í tje, gat jeg 
þessa i brjefínu, samhliða tillögunum: »Jeg áiit, að sú áhælta sje í raun og veru 
ekki mikil. Jeg hygg, að ástæðan ti), að eftirspurn eftir erlendum gjaldeyri er svo 
lítil nú, sje ekki sú, að ekki sje þörf fyrir hendi, og það jafnvel svo mikil, að jafn- 
aðist á við framboð, heldur sú, að allur þorri manna vonast nú fastlega eftir 
hækkun islensku krónunnar og biður með að kaupa erlendan gjaldeyri. Væri þvi 
nú sýnt ljóslega, að gengi íslensku krónunnar ætti ekki að hækka á næstunni, tel 
jeg vist, að sala bankanna á erlendum gjaldeyri verði svo mikil, að það komi á 
daginn, að áhættan yrði sem engin, eða alveg engin, af að halda nú föstu gengi a. 
m. k. til AIþingis.«

Með brjefí dags. ia/s, sem lagt var fram á fundi gengisnefndar sama dag, 
lýsti landsstjórnin þvi yfír. að hún gæti ekki fallist á þessar tillögur. Þrátt fyrir eindreg- 
in mótmæli beggja fulltrúa atvinnuveganna hjelt krónan áfram að hækka, i sam- 
ræmi við mat Landsbankans á áhæltu þeirri, sem honum væri fært að taka á sig 
vegna gjaldeyriskaupanna, uns verð sterlingspundsin^Ioks staðnæmdist i kr. 22.15.

Eu jeg tel mjer skylt að sýna, hvernig reynslan hefír skoiið úr um það, 
hver áhættan var af þvi ef landsstjórnin hefði viljað taka á sig ábyrgð á væntan- 
legu tapi af gjaldeyriskaupunum, samkvæmt tillögum minum, og þar með af þvi 
að framkvæma, a. m. k. að nokkru, þingviljann um varlega hækkun krónunnar. 
Sjest það ljóslega, ef athugað er framboð og eftirspurn á erlendum gjaldeyii á 
timabilinu, í heild, frá því í septemberbyrjun og til Alþingis.

Gefa bankarnir gengisnefnd vikulega skýrslu um innieign sína eða skuld
AlpL 1926. A. (38. löggjafarþing). 29



erlendis, og samkvæmt þeim skýrslum hefir ritari gengisnefndarinnar látið mjer i 
tje eftirfarandi tölnr um það.

Samkvæmt næstu vikuskýrslu eftir að jeg bar fram áðurnefndar lillögur 
mínar, hinn 14. sept. f. á., var neltóinnieign bankanna erlendis (ö)lu breytt i ster- 
lingspund) 293454 sterlingspund.

En samkvæmt siðustu vikuskýrslu þeirra áður en Alþingi kom saman er 
nettóinnieignin ca. 120000 sterlingspund. (Hjer eru ekki taldar með samnings- 
bundnar skuldir bankanna erlendis).

Innieignin nú er m. ö. o. að mun meir en helmingi minni en hún var, er 
jeg bar fram tillögur minar. Á þessu timabili hafa bankarnir selt að mun meiri 
gjaldeyri en þeir hafa keypt. Það hefir reynst satt, sem jeg hjelt fram um hvað 
ylli hinni litlu eftirspurn, sem var um tíina eftir erlendum gjaldeyri. Eftirspurnin 
eftir erlendum gjaldeyri hefir reynst að mun meiri en framboðið á þessu timabili. 
Abyrgðinni, sem landsstjórnin, af rikisins hálfu, hefði tekið á sig, til þess að halda 
slerlingspundinu i 24 kr. verði til Alþingis, til að komast þannig a. m. k. nar þvi 
að framfylgja vilja Alþingis um varlega krónuhœkkun, fylgdi engin áhœtla, eins og 
reynslan nú heflr sýnt.

Sem fulltrúi landbúnaðarins í gengisnefndinni verð jeg að láta í ljós mikla 
óánægju mína yfir þvi, að hæstvirt landsstjórn treystist ekki til að taka á sig þessa 
áhættu, sem reynslan nú hefir sýnt, að var engin.

Vegna þeirrar ósilurlegu, óþörfu og órjettmætu hækkunar krónunnar, sem 
varð, hafa atvinnurekendur landsins verið skattlagðir stórkostlega.

Hinn 28. ágúst f. á. var sterlingspundið felt úr 26 kr. verðinu. Þá var 
nettóinnieign bankanna i útlöndum, samkvæmt siðustu skýrslu þeirra, 24. s. m., 
209475 sterlingspund. En i lok janúar var hún, eins og áður segir, ca. 120000 
sterlingspund. Er Ijóst af þvi, að engin áhætta hefði verið því samfara, meir að 
segja, að halda þvi verði óbreyttu til Alþingis, því að nettóinnieignin er nú að 
mun minni en þá. Báru báðir fulltrúar atvinnuveganna fram þá kröfu, eins og 
áður getnr, enda hefði þá til fulls mátt kalla, að framkvæmdur hefði verið vilji 
Alþingis um varlega hækkun.

Af skýrslum þeim, sem lögreglustjórar gefa gengisnefndinni, er hægt að 
gera sjer grein fyrir, hverjar afleiðingarnar hafa orðið af gengishækkuninni fyrir 
framleiðendur.

Fer hjer á eftir skýrsla um útfluttar sjávar- og landafurðir mánuðina sept. 
f. á. til j múarloka þ. á. Verð afurðanna er hjer sett eins og lögreglustjórunum er 
gefið það upp, þegar greitt er af þeim útflutningsgjald, og er því breytt i sterlings- 
pund eftir meðalgengi pundsins á mánuði, en það var í seplember kr. 23.36, í

226 Þingskjal 50

okt. 22.39 og í nóvember, desember og janúar kr. 22.15,
Lítur sú skýrsla þannig út:

Sjávarafurðir: sept. 9.211.915 = £ 394.345
okt. 7.382.233 = £ 329.711
nóv. 4.933.755 = £ 222.742
des. 2.544.090 = £ 114.857
jan. 3.366.603 = £ 151.991

isl. kr. 27.438.596 = £ 1.213.646
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Landbúnaðarafurðir: sept.
okt.
nóv.
des.
jan.

ísl. fcr.

182.535
3.560.955
2.085.275

410.650
147.497

= £ 
= £ 
= £
= £ 
= £

7.814
159.042
94.143
18.540
6.659

6 386.912 = £ 286.198
Ef hinsvegar hefði verið farið eftir tillögum mínum um að halda verði 

sterlingspundsins föstu til Alþirgis i 24 kr. verði, hefði verð sjávarafurða orðið
£ 1.213.648 á 24 kr................................................................ = ísl. kr. 29.127.504
en það varð ........................................................................ — — 27.438.596

Mismunur ísl. kr. 1.688.908
Og verð landbúnaðarafurða hefði orðið £ 286.198 á 24 kr. = isl. kr. 6.868.752 
en það varð ........................................................................ — — 6.386.912

Mismunur isl. kr. 481.840
En samtals er mismunurinn á verði allra afurðanna ísl. kr. 2.170.748. En, ef 
framkvæmdur hefði verið vilji Alþingis um »varlega« hækkun, og sterlingspundið 
hefði aldrei verið felt úr 26 kr. verðinu, samkvæmt samhuga kröfu beggja full- 
trúa atvinnuveganna í gengisnefnd, hefði verð sjávarafurðanna orðið
£ 1.213.646 á 26 kr. .......................................... ... ... = isl. kr. 31.554.796
en það varð .......................... .......................... .......... — — 27.438.596

Mismunur ísl. kr. 4.116.200
Og verð landb.afurðanna hefði orðið £ 286.198 á 26 kr. = isl. kr. 7.441.148
en það varð .......................... ................. ...... — — 6.386.912

Mismunur isl. kr. 1,054.236
Og samtals er mismunurinn á verði allra afurðanna isl. kr. 5.170.436.

Jeg hika ekki við að fullyrða, að þessi mismunur, rúmar 5 milfónir i is- 
lenskum krónum, sem framleiðendurnir hafa fengið fyrir afurðir sínar vegna gengis- 
hœkkunarinnar lœgri en verid hefði, ef framkvœmdur hefði verið vilji Alþingis og 
sterlingspundinu haldið i 26 kr. verði, er beinn skattur á atvinnurekendur, beinn 
verðtollar á framleiðsluvörur þeirra.

Hefir þetta að visu verið dregið i efa, og nú siðast af hæstv. fjármála- 
ráðherra, í ræðu hans, er hann lagði fjárlagafrumvarpið fyrir Alþingi. En mfnu 
máli til sönnunar vil jeg aðeins draga fram eitt atriði, sem jeg get farið með 
eftir ábyggilegustu heimild, um aðalframleiðsluvöru bændanna, kjötið.

Kjötsalan i Noregi var byrjuð áður en hækkun ísl. krónunnar hófst 
verulega. Sú sala varð grundvöllurinn undir allri saltkjötssölunni i haust. Áhrif 
gengishœkkunarinnnr á saltkjötssöluna urðu því eingöngu þau, að lcekka verðíð í 
islenskum krónum i beinu htulfalli við gengishœkkunina.

Jeg vil loks bœla þvi við, að tjónið, sem islenskir bcendur hafa beðið af 
gengishcekkuninni, kemur ekki nema að nokkru leyti fram í tölum þeim, sem að 
framan eru nefndar. Mikill hluti landbúnaðarafurðanna er seldur innanlands og verð- 
lagið fyrst og fremst miðað við verðið á úllenda markaðinum. Hepr það að visu 
orðið öðrum innlendum mönnum til góðs, en bcendur hafa orðið að greiða hlutfalls- 
lega háan verðtoll af þeim framleiðsluvörum, sem þeir hafa sell innanlands.

Jeg verð að líta svo á, að þessi griðarhái skattur, sem lagður hefir verið
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á atvinnurekendur, bæði til sjávar og sveita, hafi verið hvorttveggja i senn, bæði 
ranglátur og óviturlegur, auk þess sem hann er lagður á þvert á móti yfirlýstum 
vilja Alþingis.

Ranglátur er hann þessi skattur, þvi að allan koslnað við að afla hinna 
útfiuttu afurda höfðu framleiðendur yfirleitt þurft að borga löngu áður en þeir 
seldu afurðirnar, og gengishækkunin verður þvi í hundraðstölu tilsvarandi hár 
beinn skattur á framleiðendur. Fyrir landbúnaðinn er þessi skattur sjerstaklega 
þungbær, vegna þess að sumpart erfitt tíðarfar, sumpart óhagstæð verslun hefir 
undanfarin ár þrengt mjög kosti bændastjettarinnar. Var bændum þvi hin mesta 
þörf á sæmilegu verslunarári. Ef verðlag peninga hefði verið óbreytt, hefði og 
árið 1925 reynst sæmilegt verslunarár. En vegna gengishækkunarinnar verður hið 
gagnstæða uppi á teningunum. Má nefna til sönnunar það, sem jeg get fullyrt eftir 
bestu heimildum, að í kaupfjelögum landsins auka bændur skuldir sínar á árinu, 
svo nemur hundruðum þúsunda króna, er á heildina er litið.

En óviturleg er þessi gifurlega hækkun krónunnar fyrir þá sök, að telja 
má meir en vafasamt, eins og nú borfir um afkomu landsins, að unt verði að 
halda krónunni áfram i þessu verðgildi. Hitt getur engu síður vofað yfir, að gengi 
krónucnar hljóti að falla aftur ekki óverulega. Enn vafasamara er, að hægt verði 
i náinni framtið að hækka verðgildi krónunnar i fyrra gullverðið, en allra vafa- 
samast, að unt verði að halda gullverðinu, þó að næðist, þvi að fyrirsjáanlegt er, 
hvernig hag atvinnuveganna verður þá komið.

Sem fulltrúi landbúnaðarins i gengisnefndinni verð jeg að telja mjer skylt 
að mótmæla þessum skatti, sem á hann hefir verið lagður, og mótmæla því, að 
bændur landsins megi eiga yfir höfði sjer vofandi á þessu ári og næstu sömu 
eða álíka harða skattasvipu gengishækkunar. Jeg verð að telja það einhverja æðstu 
skyldu þjóðfjelagsins aö tryggja borgurum landsins verðfasta peninga í stað svik- 
inna, sem nú hafa gilt um hrið. Og um leið og jeg hefi talið mjer skylt að gefa 
hæstvirtu Alþingi þessa skýrslu um, hvernig tekist hefir til um framkvæmdina á 
vilja þess um nvarlega hækkuna íslensku krónunnar, og hverjar ástæður eru lil 
að svo hefir farið, vil jeg leggja áherslu á, að eigi nokkur trygging að vera fyrir 
þvi, að vilji Alþingis i gengismálinu verði framkvæmdur á þessu ári, verður að 
búa öðruvísi um hnútana en gert var i þetta sinn.

II.
'I'illðg’u.r um festing & verðgildi íslensku krónunnar.

1 nefndaráliti fjárhagsnefndar neflri deildar Alþingis um frv. til laga um 
framlenging á gildi laga nr. 48, 4. júni 1924, um gengisskráning og gjaldeyris- 
verslun (þingskjal 411) segir svo, að fjárhagsnefcd »telur hinsvegar, að öll 
(gengis-)nefndin eigi að taka alvarlega til athugunar, hvaða ráðstafanir þurfi 
að gera, verði að þvi ráði horfið að festa eodanlega gengi islenskrar krónu og 
gera hana innleysanlega með gulli, t. d. einhversstaðar cálægl þvi gullgildi, sem 
hún hefir nú, og beri fram tillögur sinar um það fyrir næsta Alþicgi«.

Framsögumaður nefndarinnar útskýrir þetta svo frekar i framsöguræðu



Þingskjal 50 229

sinni: »1 fjárhagsnefnd kom til tals, að sjálfsagt væri að athuga, hvort ekki væri 
rjelt að festa gengi íslensku krónunnar í náinni framtfð. Leit nefndin svo á, að 
eitt aðalhlutverk gengisnefndarinnar yrði að athuga, hvort ástæða væri til þess og 
með hverjum hætti það mætti verða, og leggja siðan tillögur sínar i því efni fyrir 
næsta þing. Gengisnefndin fær þvi nægilegt verkefni til að leysa af hendi«. (Alþt. 
B. 2711). Og í niðurlagi máls síns segir framsögumaður af nefndarinnar hálfu: 
»011 (fjárhags )nefndin telur sjálfsagt, að gengisnefndin starfi áfram, og meiri 
hlutinn vill bæta við hana a. m. k. 2 mönnum, til þess að hún megi leysa störf 
sin sem best af hendi, ekki aðeins sjálfa gengisskráninguna, heldur einnig allan 
undirbúning þess máís, hvort rjett muni vera að festa gengi fslensku krónunnar«. 
(Alþt. B. 2712)

Undireins á fyrsta fundi gengisnefndarinnar, eftir að jeg hafði verið skip- 
aður i nefndina, vakti jeg máls á þvi, að þessi undirbúningsvinna yrði unnin, i 
samræmi við það, sem fram hafði komið af hálfu fjárhagsnefndar neðii deildar 
og um er getið bjer að framan. Á langflestum fundum nefndarinnar siðan hefi 
jeg endurtekið áskorun um, að nefndin i heild sinni ynni þetta verk.

Samkvæmt tillögu minni var það geit, sem og var eilt hið nauðsynlegasta 
um undirbúning málsins. Hagstofustjóri var boðaður á fund gengisnefndarinnar
4. des. og honum falið að rannsaka, hvert væri hið raunverulega (innra) verð- 
gildi íslensku krónunnar. Mæltist jeg eindregið til, að þeirri rannsókn yrði lokið 
fyrir nýár, ef unt væri, en ekki var þess krafist af nefndinni í heild sinni. Kom 
og engin skýrsla um þá rannsókn fyrir áramót, og enn er hún ekki komin, þá er 
þetta er skrifað. Er þetta og mikið vandaverk. En ekki vil jeg efa, að skýrslan komi 
nógu snemma til þess að Alþingi geti haft hana til hliðsjónar við endanlega af- 
greiðslu málsins, því að án skýrslunnar verður ekki ákveðið um festing verð- 
gildis peninganna, ekki einu sinni til bráðabirgða.

Á fundi gengisnefndarinnar 11. sept. bar jeg ennfremur fram þá tillögu, að 
til þess að hægt yrði að skila málinu sem best undiibúnu i hendur Alþingis, yrði 
maður sendur af gengisnefndarinnar hálfu til Danmerkur og Noregs, til þess að 
kynnast rekstri gengismálsins í þeim Iöndum og heyra álit helstu fjármálamanna. 
Er það alkunnugt, að i báðum þeim löndum er gengismálið eitthvert mesta og 
alvarlegasta málið á dagskrá þjóðanna, og rannsókn hefir verið látin fara fram 
i báðum löndunum um það, hvort rjett væri og mögulegt að festa verðgildi krón- 
unnar. Á Alþingi siðasta kom það og fram (t. d. bæði hjá J. Þorl. (2725—6) og 
P. Ott. (2727)), að aðgerðir ailar í málinu yrðu að nokkru háðar þvi, sem þessar 
nágrannaþjóðir okkar, sem við höfum svo mikil skifti við, mundu gera. — Fyrir 
allra hluta sakir þótti mjer þvi sjálfsagt og lfklegt, að af þvi mætti nokkuð læra 
að kynnast aðgerðum þessara þjóða, Æskti jeg þess oft á siðari fundum nefnd- 
arinnar, að þessi tillaga yrði tekin til greina, en svo hefir ekki orðið, og yfirleitt 
hefir því ekkert verið gert af gengisnefndarinnar hálfu til þess að draga að upp- 
lýsingar um málið þessa leiðina. Tel jeg mjög miður farið, að þetta var ekki gert, 
enda hefði það getað oiðið mjög kostnaðarlítið, t. d. ef fulltrúa íslands i Kaup- 
mannahöfn, Jóni Krabbe, hefði verið falið að inna þetta starf af hendi.

Par sem svo hefir farið, er Ijóst, að mun erfiðara er að bera fram endan- 
legar tillögur um verðfesting krónunnar en ef fyrir hefði legið áðurnefnd skýrsla
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frá hagstofustjóra og glögg frásógu um gerðar eða væntanlegar framkvæmdir og 
álit merkustu fjármálamanna- i nágrannalöndunum.

Jeg get ekki álitið, að það hafi verið tilætlun Alþingis, að gengisnefndin 
Ijeti uppi álit sitt alment um það að verðfesta gildi pappfrspeninga nálægt raun- 
verulegu verðgildi þeirra og bæri fram um það áslæður með og móti.

Um hina almennu hlið málsins hefir verið ritað meir ytra hin siðari ár 
en um nokkurt annað fjárhagsmál. Eiga allir, sem vilja, aðgang að þeim ritum. 
En sjerstaklega vildi jeg leyfa mjer — eins og höfundur hins fyrsta rits, sem um 
gengismálið hefir verið ritað á íslandi — að skírskota til rita G. Casse's háskóla- 
kennara i Stokkhólmi, sem »hefir náð viðurkenningu um allan heim fyrir skarp- 
skygni sína á þessu sviði«, (Jón Þorláksson: Lággengi, i formála), og þó einkum 
til eins hins siðasta rits hans: »Stabiliseringsproblemet eller vágen till ett fast 
pánningsásen«.

Jeg vil ennfremur aðeins minna á, og leggja sjerstaka áherslu á, að honum 
og flestum öðrum hinum merkustu fjármálamönnum nútimans (Keynes og fl.) ber 
saman um það, að land, sem hefir svo verðfallna peninga sem okkar land, eigi 
að gera ráðstafanir til að festa verð þeirra endanlega nálægt raunverulegu núver- 
andi verögildi þeirra. Svo sem það þykir sjálfsagt, þá er sjúkdóm ber að hönd- 
um, að fara eftir ráðum sjerfræðings, læknisins, svo virðist hitt og vera jafn- 
sjálfsagt, að fara eftir ráðum sjerfræðinganna, hinna f'ægustu fjármálamanna, þá 
er um það er að ræða að lækna þær meinsemdir, sem orðið hafa i fjármálalífinu.

Um öll þau almennu atriöi málsins, sem hjer verða talin á eftir, vil jeg 
visa til ummæla hinna erlendu fræðimanna, og G. Cassels háskólakennara i áður- 
nefndri bók sjerstaklega:

1. um nauðsyn þess að fá verðfasta peninga, og það sem allra fyist.
2. um möguleikana til að ná því marki með þvi að festa vcrð peninganna sem 

næst þvi verði, sem þeir hafa, þá er það er framkvæmt, þ. e. i öðru, lægra 
verði en þeir höfðu, áður en þeir fjellu í verði.

3. um að miklu hægara sje, og líklegra að takist endanlega, að verðfesta pen- 
ingana nálægt því verði, sem þeir hafa þá, heldur en að hækka fyrst i gamla 
gullverðið og reyna svo að halda því verðlagi þeirra endanlega föstu.

4. um hina miklu hæltu, að peningarnir falli aftur i verði, ef kept er að því að 
hækka þá, og að sú hætla er því meiri, þvi lægra sem peningarnir hafa 
faliið.

5. um að engu landi i heiminum hefir enn tekist að hækka aftur i gamla verðið 
peninga, sem jafnmikið voru fallnir i verði og islenskir peningar.

6. um erfiðleika þá, sem verða á þvi að hækka peningana i verði, einkanlega 
fyrir alla atvinnurekendur, svo að það hefir verið orðað svo af einum merk- 
asta hagfræðingi Dana, að leiðin til gullverðsins gamla liggi yfir lík atvinnu- 
rekendanna.

7. um þá miklu stöðvun á atvinnulifinu, atvinnuleysi og kaupgjaldsdeilur, sem 
óhjákvæmilega eru samfara hækkun á verðgildi peninganna.

8. um það, hvernig liklegast sje að ná rjettlæti i máli þessu: að þá er verðfall
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peniuganna hefir staðið alliengi og stórkostleg breyting orðið á eignaumráð- 
um og efnahagsástæðum manna, þá vciði miklu meira ranglæt: framið á at- 
vinnurekendum með hækkun peninganna en sem svarar rjettlátum kröfum 
sparifjáreigenda, þareð hlutfallslega mikill hluti þeirra hefir eignast og lagt 
inn sparifje sitt í verðföllnum peningum, og möguleikinn fyrir aukningu 
sparifjárins skapast sumpart beinlínis af þeirri auknu seðlaútgáfu, sem olli 
verðfalli peninganna.

9. um það, hver áhrif slík festing gengisins muni hafa á álit landsins út á við.
10. um það, að það sje yfirleilt lögum samkvæmt að festa endanlega verðgildi 

krónunnar annarsstaðar en í gullverðinu gamla, og
11. um það, að verðfesting peninganna sje höfuðnauðsyn til að skapa aftur heil- 

brigði í viðskiftum, því að ekkert er öruggara til að valda spiliingu og 
siðferðishnignun í viðskifta- og framleiðslulífinu en sifeldar gengisbreytingar.

En um hina hlið málsins, að hve miklu leyli aðstaða íslands í geng- 
ismálinu verður að teljast alveg sjerstök, vildi jeg taka fram eftirfarandi:

1. Raddir þær, sem fram hafa komið og vikið er að hjer að framan, um nauð- 
syn okkar að fylgjast með nágrannaþjóðunum á Noröurlöndum, Dönnm og 
Norðmönnum, hafa í sjer þann sannleika, að það er yfirleitt mjög nauðsynlegt, 
að peningagildi okkar og landa þeirra, sem við skiflum við, sje fast. En það 
land, sem okkur má skifta mestu máli um í þessu efni, er England, þvi að 
langsamlega mesti hlutinn af verslun okkar fer nú fram í enskum peningum, 
og eru allar horfur á, að þau viðskifti eigi eflir að vaxa að mun. Nú er verð- 
gildi sterlingspundsins þegar orðið fast, eins og kunnugt er, og þvi er okkur 
það höfuðnauðsyn að hafa verðfasta peninga gagnvart enskum peningum. 
Par sem meginið af verði úlfluttra afurða íslands er greitt í sterlingspundum, 
er það einmitt mesta hættan, að sá gjaldeyrir eigi fyrir sjer að lækka í verði 
jafnt og þjett, eða i slórum stókkum.

2. í flestum þeim nálægum löndum, sem hafa orðið eða eru enn að ráða fram 
úr gengismálinu með svipaða aðstöðu og við íslendingar, er sá mikli hæng- 
ur á, að viða hvar á mikilf þorri almennings, frá gamalli tið, mikið af verð- 
bijefum og sparifje. Petta á við t. d. um Danmörku, Svíþjóð, Holland, Eng- 
land, Frakkland o. fl. gagnauðug lönd, sem standa á gömlum merg fjárhags- 
lega. En hjer á íslandi er aðstaðan öll önnur. ísland er í þessum efnum 
nýtt land. Verðbrjefaeign meðal almennings er til þessa dags næsta óalgeng. 
Hinsvegar varð byltingin í eignaumráðum manna á striðsárunum, og næstu 
árum eftir striðið, yfirleitt öll þau árin, sem peningar hafa verið óinnleysan- 
legir, svo stórfeld, að í langsamlega flestum tilfellum mun það vera svo, að 
það, að A. á nú sparifje, en B. skuldar, stafar af þeim tíðindum, sem gerð- 
ust á þessum miklu umrótsárum, og stafar það ósjaldan af því, að A. hjelt 
höndunum að sjer og hafðist ekki að, en B. var að brjótast í þvi að fram- 
kvæma eitthvað, sem til nytsemdar mátti verða og leiddi af sjer atvinnu fyrir 
sjálfan hann og aðra. Jeg tel það alveg fullvíst, að bjer á ísiandi yrði þessa 
vegna frarnið meira ranglæti en sennilega nokkursstaðar annarsstaðar i heim- 
inum i þessu efni, ef krónan yrði látin hækka i gullverðið gamla. Leyfi jeg 
mjer þessu máli til stuðnings að visa til eftirfarandi yfirlits um sparifjeð i
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Landsbankanum í Reykjavík á nokkrum undanfarandi árum. Þuifa engin 
ummæli að fylgja þeirri skýrslu, því hún talar svo skýru máli sjálf. Aöeins 
skal þvi bætt við, að 1. sept. f. á. stóðu inni á blaupareikningi i Lands- 
bankanum ca. 9 milj. kr., og þarf ekki orðum að þvi að eyða, að alt eru 
það verðfallnar krónur.

Sparisjóður:

Ár Lagt inn á árinu 
ásamt vöxtum. Tekiö út á árinu. Innieign í árslok.

1915 kr. 4444784,98 kr. 3254130,92 kr. 4404455,77
1916 — 7990600,74 — 6369727,25 — 6025329,26
1917 — 9996934,84 — 8603205,11 — 7419058,99
1918 — 11833223,64 — 9968213,58 — 9284069,05
1919 — 16314179,91 — 13810047,70 — 11788201,26
1920 — 25340517,76 — 23595162,79 — 13533556,23
1921 — 25583155,38 — 23841231,02 — 15275480,59
1922 — 21684059,25 — 21075523,92 — 15884015,91
1923 — 20970271,49 — 22195925,43 — 14658361,97
1924 - 25898014,83 — 23286654,17 — 17269722,63

’/a 1925 -- 23355372,01 — 20575637,65 — 20049456,99

Innlánsskirteini:

Ár Lagt inn á árinu 
ásamt vöxtum. Tekiö út á árinu. Innieign í árslok.

1915 kr. 289209,02 kr. * 70488,55 kr. 787355,06
1916 — 388727,44 — 246801,46 — 929281,04
1917 — 510967,53 — 241112,01 — 1199136,56
1918 — 756882,81 — 465333,18 — 1490686,19
1919 — 664711,51 — 370947,92 — 1784449,78
1920 — 1101160,20 — 874544.51 - 2011065,47
1921 — 751796,42 — 547564,64 — 2215297,25
1922 — 919089,54 — 664828,18 — 2469558,61
1923 — 489248,87 — 327208,10 — 2631599,38
1924 — 1186551,10 — 772712,58 — 3045437,90

Vs 1925 — 853470,48 . — 565895,44 — 3333012,94

3. En þýðingarmest í þessu efni er að gera sjer grein fyrir, hvernig atvinnulífi 
íslendinga er háttað, og skal jeg þá fyrst ræða stuttlega um sjávarútveginn, 
þó að jeg játi, að aðrir hljóti að bera betra skyn á það mái en fulltrúi 
landbúnaðaiins i gengisnefndinni: 1.) Gelur engum dulist, að stórútgerðin, 
togaraútgerðin,. verður með ári hverju stærri og stærri liður af sjávarútveg-
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inum, og hefir hún vaxið ailra örast síðustu árin. Langsamlega fiest togara- 
fjelögin eru ný fyrirtæki. Tiltölulega mjög fá standa á gömlum merg. Flest 
munu vera meira og minna skuldug. Skipin eru undantekningaiítið keypt 
fyrir verðfalinar krónur, fiskstöðvar reistar og önnur mannvirki, hús o. s. frv. 
að langmestu leyti fyrir verðfallnar krónur. Getur nokkurt annað iand í 
heiminum haft líka aðstöðu, að sá atvinnureksturinn, sem fjárhagsafkoma 
landsins er langmest undir komin, eins og stendur, er að miklu leyti nýr af 
nálinni? Það getur ekki hjá því farið, að stórkostleg hætta vofi yfir stór- 
útgerðinni, hún hlýtur að vofa yfir nú þegar, en enn meira ef krónan heldur 
áfram að hækka og lánin tii allra þessara ungu fyrirtækja eiga að greiðast 
í 25—50’/o verðhærri krónum en þeim, sem teknar voru að láni til þess að 
koma þessum fyrirtækjum á fót. — 2.) Allir vita, að stórútgerðin er mjög 
áhættusamur atvinnurekstur. Siíkum atvinnurekendum er það lífsspursmál 
að eignast varasjóði, til þess að geta staðist þau áföli, sem vissulega koma 
fyrir við og við. Stórútgerðin íslenska hefir yfirleitt ekki getað eignast slíka 
varasjóði. Fyrir einum tveim árum siðan, og er þess skamt að minnast, þó 
að svo sje sem margir hafi gleymt því nú, var hagur stórútgerðarinnar svo 
þrÖDgur, að margir örvæntu um framtíð hennar, og mörg útgerðarfjelögin 
gátu þá þvi aðeins haidið áfram, að iandið gengi í ábyrgð fyrir nokkrum 
hluta af skuldum þeirra. Árið 1924 var meira góðæri að ö’.Iu leyti fyrir 
sjávarútveg Islands en nokkurntima hefir þekst, og skifti þá stórum um til 
bóta um hag útgerðarinnar. Árið sem leið var ágætt aflaár, en þó er sagt, 
að sum útgerðarfjelögin hafi tapað, en önnur berjist í bökkum. En það er 
eins víst og nótt fylgir degi, að erfiðu árin koma aftur. Ef útgerðarfjelögin 
fá að nota góðærin tii þess að safna i varasjóði, tii þess að standast erfiðu 
árin, er góð von um, að alt fari vel. En bitt verður, að minu áliti, að teijast 
meira en óhyggilegt, jeg verð að kalla það beinlínis giannaiegt og algerlega 
óverjandi fjárhættuspil með framtið útgerðarinnar, að bækka gengi krónnnnar 
gífurlega þessi góðærisár, og skattleggja þannig útgerðarfjelögin svo grimdar- 
iega með gengishækkun, að þau geta ekki borgað það, sem þyrfti, af skuidum 
sínum og safnað i varasjóði tii að mæta erfiðu árunum, sem koma. Eins og 
stendur eru tekjur rfkissjóðs að mjög miklu Ieyti háðar afkomu stórútgerðar- 
innar. Með þessu áframhaldi verð jeg að telja, að ekki sje einungis tefit 
fjárhættuspil um afkomu stórútgerðarinnar, heidur og um afkomu ríkissjóðs- 
ins. — 3.) Jeg nefni aðeins i þessu sambandi þriðja atriðið, sem haldið er 
fram opÍDberlega af kunnugum manni (Pjetur Haildórsson: Góðæri og gengis- 
mál), að auk þess, sem öllum almenningi er kunnugt um, hve stórútgerðin 
er áhæltusöm, þá megi markaðurinn fyrir fiskinn teljast næsta óábyggilegur. 
Með öðru sýnir þetta atriði, hve það er glæfralegt að stofna til áframhald- 
andi stórfeldrar gengishækkunar á svo ungan atvinnuveg, sem að iangmestu 
leyti hefir verið stofnaður á lággengisárunum. — 4.) Jeg kann ekki að dæma 
um horfur sjávarútvegarins nú, enda eru þeir margir á Alþingi, sem frætt 
geta um það betur en jeg, en þeir menn kunnugir, sem jeg hefi átt tai við 
um það mál, tjá mjer, að horfurnar, vegna gengishækkunarinnar, sjeu svo 
alvarlegar, að langt sje siðan svo alvarlegar hafi verið.

Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 30
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4. Frá mínu sjónarmiði er þó enn alvarlegra að gera sjer grein fyrir, 
hvernig málið horfir við, er litið er á afstóðu hins aöalatvinnuvegarins: land- 
búnaðarins. — 1.) Öll árin, nema eitt, sem liðin eru síðan íslenska krónan 
fjell í verði, hafa verið mjög erfið fyrir landbúnaðinn. Og þetta eina ár, 1924, 
sem var dágott fyrir nokkurn hluta bændastjettarinnar, var eitt mesta ótfðar- 
ár á stórum svæðum á landinu. ÖIl árin hin hafafýmist verið óhagstæð 
verslunarár eða harðindaár, eða hvorttveggja. Árið sem leið var loks víða á 
landinu- gott ár hvað tiðarfar snerti, en þá veldur gengishækkunin, fram- 
kvæmd á allra óhagstæðasta tima, þvi, að ef litið er á heildina, auka bændur 
skuldir sínar svo nemur hundruðum þúsunda króna á árinu, eins og áður 
er um getið. Afleiðing þessa ástands undanfarin ár er sú, að bændastjett 
Islands er nú miklu skuldugri en heilbrigt er, og það er ekki vegna sjálf- 
skaparvíta, forsjárleysis eða eyðslu: Það stafar sumpart af völdum óbliðrar 
veðráttu, sumpart af óhagstæðri verslun (kjöltollurinn norski eitt árið) og 
sumpart og ekki sist nú siðustu tvö árin af hinni stórfeldu gengishækkun, 
sem fram hefir komið eins og beinn verðtollur á framleiðsluvörur bændanna. 
Þessar skuldir bændastjettarinnar nú eru yfirleitt stofnaðar i verðföllnum 
krónum, og að töluvert miklu leyti i miklu verðlægri krónum en krónan er 
nú skráð. Jeg er ekki i vafa um, að áframhaldandi hækkun krónunnar er 
hið hróplegasta ranglæti gagnvart bændastjett íslands, og hún mun, einnig á 
þessu sviði, leggja drápsklyfjar á mikinn þorra bændastjettarinnar, og allra 
helst á þann hluta hennar, sem mestur er skaðinn að ef bognar, hina ungu 
og framtakssömu bændur. — 2.) Síðasta mannsaldurinn hefir landbúnaðuiinn, 
svo sem alkunnugt er, dregist aftur úr i samkepninni. Sjávarútvegurinn hefir 
sogað til sin megnið af fjármagni landsins og vinnur nú með hinum full- 
komnustu vinnutækjum, sem þekkjast. Hliðstæð framsókn af bændanna hálfu 
er rjett nýlega byrjuð, en öllum, sem um hugsa, er Ijóst, að það er beinlínis 
lífsskilyrði fyrir landbúnaðinn að hefja alhliða framsókn. Hvert árið, sem 
liður án aukinna framkvæmda og umbóta á öllum sviðum landbúnaðarins, 
gerir hættuna enn meiri, að landbúnaðurinn verði undir i samkepninni. 
Er þetta og viðurkent i verki af þvi opinbera, og þarf aðeins að nefna fernt: 
áveiturnar á Suðurlandi, hinn stórum aukna styrk til Búnaðarfjelags’Islands, 
jarðræktarlögin og ræktunarsjóðslögin. Þetta á að vera fyrsta undirstaðan, 
þótt enn sje ófullkomin, undir alhliða framsókn, sem er iifsskilyrði fyrir 
landbúnaðinn. En sú mikla gengishækkun, sem orðið hefir undanfarið, og 
jeg tala nú ekki um, ef enn verður haldið áfram á sömu braut, er spor í 
þveröfuga átt. Afleiðingin er þegar orðin stórum auknar skuldir bændastjett- 
arinnar, og það og áframhaldandi gengishækkun hlýtur að hafa i för með sjer 
fullkomna kyrstöðu og afturför um allar framkvæmdir hjá bændastjettinni. 
Jeg er ekki i vafa um, að þetta er hið allra hættulegasta, sem komið getur 
fyrir landbúnaðinn nú. Sje yfirleitt hægt að búa landbúnaði íslands bana- 
ráð, þá er ráðið til þess það, að drepa niður, með áframhaldandi gengis- 
hækkun, þann framsóknarhug og umbótaviðleitni, sem nú-hefir lifnað meðal 
bænda um alt ísland, og sem hið opinbera hefir stutt með fjárframlögum og 
löggjöf. Þeir, sem eru þeirrar skoðunar, eins og sá, er þetta skrifar, að fram-



tíð fslands sje að langsamlega mestu leyti undir því komin, að hjer nái að 
dafna þroskamikill landbúnaður, ekki einungis vegna menningar þjóðarinnar, 
hreysti og andlegrar heilbrigði, heldur og beinlinis fjárhagslega, vegna þess, 
hver hætta er á, að sjávarúlvegurinn standi á ótraustum grundvelli, — þeir 
munu lita svo á, að það að stofna landbúnaðinum út i hættu, með áfram* 
haldandi gengishækkun, sje bein banaráð við framtið þjóðarinnar i heild 
sinni.

5. Umsetningartími ísienskra atvinnuvega er svo langur, að stór munur er á og 
yfirieitt i öðrum löndum. Iðnaðar- og námavörur komast á markaðinn á til- 
töluiega mjög stuttum tíma, en alt af líða margir mánuðir frá þvi fiskurinn 
er veiddur i sjónum, þangað til hann kemst á markaðinn sem verkaður 
saltfiskur. Danskir bændur t. d. að taka selja afurðir úr búum sinum viku- 
lega, jafnóðum svo að segja og þeir framleiða þær. Aðalframleiðsluvara is- 
lenskra bænda feliur til einu sinni á ári. Með andvirði hennar þurfa þeir að 
greiða framleiðslukostnað ársins. Liggur i augum uppi, hve atvinnurekendur 
ísiands eiga miklu erfiðara að standast gengissveiflur þessa vegna, og einkum 
af þvi, að þær hafa komið hingað til og munu koma bjer eftir, verði haldið 
áfram á sömu braut, á allra versta tíma, þá er sala afurðanna er rjett að 
byrja. ísland hefir alveg sjerstöðu að þessu leyti, og þvi alveg sjerstaka þörf 
fyrir verðfasta peninga. fai þessari ástæðu leiðir það einnig, að hægfara hækk- 
un krónunnar, sem svo margir taia um sem hina æskilegustu iausn í geng- 
ismálinu, verður enn óframkvæmanlegri á fslandi, þar eð aðstaðan er þessi, 
að iangsamiega meginhluti úlflutningsvaranna feliur til á fáum mánuðum. 1 
nágrannalöndunum hefir reynsian og sýnt, allra best á árinu sem leið, að hæg- 
fara hækkun er óframkvæmanleg, enda hafa hinir lærðustu hagfræðingar sýnt 
fram á óframkvæmanleik hennar. En i allra rikustum mæli á þetta við á 
fslandi.

6. Fábreytni hinna ísiensku atvinnuvega annarsvegar og hinsvegar það, að 'vart 
munu i nokkru náiægu landi atvinnuvegirnir vera eins háðir árferði og vart 
mun i nokkru landi eins mikiii munur á góðu og illu árferði og á fsiandi, 
veldur því ennfremur, að okkar land hefir algerða sjerstöðu í þessu efni. — 
Það er áreiðanlega miklu hættulegra i okkar landi en i gagnauðugum lönd- 
um, sem standa á gömlum merg, hafa fjölbreytiiegt atvinnulif, að miklu leyti 
óháð árferði, að breyta stórkostlega ár frá ári um verðgildi peninganna, og 
gera atvinnureksturinn þar með enn þá ótryggari og áhættumeiri en áður. 
Á fslandi er áreiðanlega mikiu meiri hætta á afturkastinu, nýrri gengissveiflu 
niður á við, en i nokkru nágrannalandi okkar. En öllum mun koma saman 
um, að ef svo færi, væri betur heima setið og að aldrei hefði verið byrjað 
á þvi að reyna að hækka krónuna. Þessa vegna einnig er jeg hiklaust þeirrar 
skoðunar, að á engu landi sje eins mikil ástæða til og nauðsyn að festa sem 
allra fyrst gildi hinna fölinu peninga og á fslandi.

7. Ein afleiðing áframhaidandi gengishækkunar, í hvaða landi sem er, hlýtur 
að verða mikii töp bankanna. Regian er sú, að hækknnin verður aðallega á 
þeim tima, er þeir eiga miklar erlendar innieignir, sem falia i verði, þá er 
innlendu peningarnir hækka. f annan stað lenda sjerstök töp á bönkuuum
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vegna þess, að ýmsir af skuldunautum þeirra geta ekki staðið við skuld- 
bindingar sínar og verða að gefast upp vegna gengishækkunarinnar. Komi 
hinsvegar afturkastið, gengislækkunin, er einnig hætta á, að bankarnir tapi. 
Reglan er sú, að það ber að, þá er bankarnir skulda erlendis. Gengislækkunin 
veldur því, að þær skuldir aukast. — Mun óllum i minni gengistap islensku 
bankanna árið 1924, en reikningar þeirra fyrir siðastl. ár eru ekki komnir 
út. Vegna erfiðleika undanfarinna ára, sem ljóslega hafa komið fram á banka- 
reikningunum, þar sem þeir hafa orðið að afskrifa sem tapaðar stórar fjár- 
hæðir — verð jeg að telja það vafasamt, að íslensku bankarnir sjeu við þvi 
búnir að standast áframhaldandi gengissveiflur.

Með skírskotun til alls þess, sem hjer hefir verið nefnt, bæði hinna al- 
mennu ástæðna, sem erlendir fræðimenn bafa borið fram, og binna alveg sjer- 
stöku ástæðna, sem eru á íslandi, þar sem tillitið til rjettlætisins virðist heimta 
það, alveg sjerstaklega á íslandi, þar sem rökstutt er af hinum merkustu vís- 
indamönnum, að raunverulega sje alveg tilgangslaust að hækka verð peninga, og 
að það er misskilinn metnaður, sem þeim tillögum ræður, sem verður næsta ein- 
kennilegur, þar sem bann hefir í för með sjer mikla rangsleitni gagnvart ýfirgnæf- 
andi fjölda einstaklinga þjóðijelagsins — hika jeg ekki við að leggja það ein- 
dregið til, að ísland fari að ráðum hinna vitrustu manna i þessum efnum og 
geri ráðstafanir til að f?sta verðgildi peninga sinna, nálægt núverandi raunveru- 
legu verðgildi þeirra.

Um framkvæmdina á því að festa endanlega verðgildi krónunnar nálægt 
núverandi raunverulegu verðgildi hennar vil jeg leyfa mjer að taka fram eftir- 
farandi, sem sumpart styðst við reynslu erlendra þjóða í þessu efni.

1. Hin fyrsta nauðsyn er það, að fá ábyggilega rannsókn á þvi, hvert sje nú 
hið raunverulega verðgildi krónunnar (innlendur kaupmáttur). Eins og áður er 
sagt, hefir hagstofustjóra verið falið á hendur að inna þá rannsókn af hendi. 
Mun ekki orka tvímælis, að fyrstu sporin á festingarbrautinni verða þau, að 
reyna að halda því verðgiidi krónunnar sem föstustu, og til að byrja með 
er sennilegt að fara að dæmi Finna um það, að gera ráð fyrir fráviki, sem 
næmi ca. 2% frá því verðgildi. Par sem árangur þessarar rannsóknar hagstofu- 
stjóra er enn ókunnur, tel jeg ekki rjett að nefna neina tölu um það, hvert 
þetta verð ætti að vera, þvi það yrði aðeins ágiskun. Aðeins vil jeg láta i 
ljós það álit mitt, sem styðst við kenningar fræðimanna, að viturlegra sje og 
liklegra til endanlegs árangurs að hefja festinguna við heldur lœgra verð- 
gildi, með það fyrir augum að hækka það þá eilitið endanlega, ef fært reyndist.

2. Samkvæmt reynslu Finna — sem i þvi efni sem öðrum hafa farið eftir 
ráðum prófessors Cassels — tel jeg hiklaust rjett, eins og Ijóst er af þvi, sem 
áður er sagt, að þó að ákvörðun sje nú tekin um, að verðgildi krónunnar 
sje fest, þá verði látinn liða alllangur undirbúningstimi undir hina endan- 
legu verðfesting, hið endanlega verð verði þvi ekki ákveðið þegar i stað, og 
breyting á myntlögunum og uppsögn myntsambandsins við Norðurlönd, eða 
breyting á þvi og innlausnarskyldu krónunnar við gulli þess vegna slegið á
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frest. — Ein helsta ástæðan til þess, að Finnar höfðu þetta undirbúnings- 
tímabii undir hina endanlegu verðfestingu var sú, að sterlingspundið var þá 
enn ekki orðið fast í verði. Er sú ástæða nú að visu burt fallin. En engu 
að sfður er þetta undirbúningstimabil nauðsynlegt. Grundvöllur sá, sem við 
höfum um að meta hið raunverulega verðgildi krónunnar, er svo ótraustur^ 
að mjög óvarlegt væri að festa það verðgildi þegar, breyta myntlögunum og 
gera krónuna þegar innleysanlega við því verði. Við verðum að fá reynsluna 
til bjálpar og ekki festa verðgildið endanlega fyr en reynsla er fengin t. d. í 
2—3 ár, fyrir þvf, að verðgildið sje sett. á ^heilbrigðum grundvelli og fái stað- 
ist. Það undirbúningstimabil ber og að nota til undirbúnings undir að geta 
fullnægt innlausnarskyldunni, og er það að sjálfsögðu verk seðlabanka lands- 
ins. Ástæða virðisl ekki til að ákveða um það fyrirfram, hve þetta undirbún- 
ingstimabil skuli vera langt.

3. Opinber yfirlýsing þarf að koma fram frá Alþingi um það, að ákveðið sje að 
festa endanlega verðgildi krónunnar. Tel jeg brotaminst, að sú yfirlýsing komi 
fram sem breyting á lögunum um gengisskráning og gjaldeyrisverslun. Jafn- 
framt þarf sú lagabreyting að fela í sjer heimild fyrir landsstjórnina til þess 
að veita bönkunum allan þann fjárhagsstuðning, sem til þess þarf að fram- 
kvæma festinguna, sem fæli það og i sjer, að seðlaútgáfunni yrði hagað með 
þetta markmið fyrir augum. Áhætlunni af gjaldeyriskaupum og sölu, af því 
að halda genginu föstu, yrði ríkið að taka á sig og ljetta af bönkunum að 
töluverðu leyti.

4. Jeg hygg, að gengisnefndin, eins og hún er skipuð nú, sje sá rjetti aðili til 
að annast framkvæmdina, ákveða verðgildi krónunnar, eins og byrjað yrði 
með verðfestinguna, með bliðsjón af rannsókn bagstofustjóra, og heimiia frá- 
vik frá því verði — hafa með öðrum orðum skráningu krónunnar á hendi 
— innan þess ramma, sem lögin heimiluðu. í gengisnefnd eru fulltrúar lands- 
stjórnarinnar, bankanna beggja og aðalatvinnuveganna beggja. Jeg kem ekki 
auga á, að hægt sje að skapa aðra stofnun, sem betri aðstöðu hafi til þessa 
eða eigi að vera öðruvisi skipuð.

5. Ákvæði gengisskráningarlaganna um, að fulltrúar atvinnuveganna hafi ekki 
atkvæðisrjett um skráninguna, er þá sjálfsagt að fella niður. Sömuleiðis tel 
jeg rjett, að fyrirsögn laganna sje breytt í samræmi við aðaltilgang þeirra.

6. Tel jeg mjer ekki skylt að koma inn á þá hlið þessa máls, hvað gera þurfi 
af bankanna hálfu og fjármálastjórnar, til þess að tryggja það i nútið og 
framtið, að verðgildi peninganna sje fast.

Jeg leyfi mjer þvi að bera fram frumvarp til laga um stöðvun á 
verðgildi islenskra peninga.

Reykjavík, 12. febrúar 1926. 

Tryggvi Þórhallsson.
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lld. 51. Aefndarálit

utn frv. til laga um breytingu á fátækralögum frá 10. nóv. 1905.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Breytingin á fátækralögunum, sem i frv. felst, að styrkur veittur vegna 
elli skuli ekki varða rjettindamissi, getur að minu áliti eigi verið varhugaverð, 
hvernig sem á málið er litið. En það ranglæti er leiðrjett með breytingunni, að 
menn, cr unnið hafa sveitarfjelagi sinu alt það gagn, er þeir máttu, öll mann- 
dómsár sín, verði, að þvi er snertir þátltöku i opinberum málum, settir á bekk 
með glæpamönnum, ef þeir á elliárum neyðast til að »þiggja af sveit«.

Þótt undarlegt megi virðast, vill meiri hluti allsherjarnefndar eigi fallast 
á frv. Ber meiri hlutinn fyrir sig þá ástæðu, að nú væri verið að endurskoða 
fátækralöggjöfina, og þvi ætti eigi að samþykkja þessa breytingu. Eu sje þessi 
breyting bæði rjettlát og sanngjörn, sem mjer heyrist flestir vilja samsinna, þá 
sje jeg ekki neina ástæðu til þess að skjóta henni á frest, þótt von sje uru, að 
fram komi á næsta þingi eða næstu þingum einhverjar hreytingar á fátækra- 
lögunum.

Það er þvi tillaga mín, að frv. á þskj. 26 verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 22. febrúar 1926.

Jón Baldvinsson.

Aid. 52. Alefndarállt

um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1925.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta og leggur til, að það verði samþykt með 
eftirfarandi breytingum, sem nánari grein verður gerð fyrir í framsögu.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 2. gr. 2. Fyrir »7000 kr.« komi: 7426,96 kr.
2. Við 2. gr. 5. Fyrir »9600 kr.« komi: 9610,88 kr.
3. Við 3. gr. Nýr liður, sem verði fyrsti liður:

1. Ferðastyrkur á þriðja biskupafund Norðurlanda 1924 .... 600 kr.
4. Við 4. gr. 2. Fyrir »embættismanna« komi: lögfræðinga.
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5. Við 4. gr. 3. og 4. Fyrir »þjóðminjavarðar« og »Pjóðminjasafninu« komi: 
þjóðskjalavarðar og Pjóðskjalasafninu.

> Alþingi, 22. febr. 1926.

Þorleifur Jónsson, Tryggvi Pórhallsson,
form. frsm.

Magnús Torfason. Pjetur Ottesen. Þórarinn Jónsson.

Jón Sigurðsson. Ing. Bjarnarson.
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Itd. 53. Wefndar&lit

um frv. til laga um breytiugu á fátækralögum 10. nóv. 1905.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar telur ekki ósanngjarnt, þó gerðar væru svipaðar 
breytingar á lögunum sem frv. fer fram á, enda þótt sú rjettarbót, sem i því 
felst, mundi falla í skaut aðeins örfárra einstaklinga. Hinsvegar er það vitanlegt, 
að ýmsar breytingar á fátækralöggjöfinni — meðal annars sú, er bjer um ræðir— 
liggja nú fyrir landsstjórninni til ihugunar og endurskoðun nefndrar löggjafar i 
heild sinni; það þykir liklegt, að árangur af þeirri endurskoðun verði lagður fyrir 
næsta þing. Meiri hluti nefndarinnar leggur því til, að breytingu á lögum 10. nóv. 
1905 verði frestað að þessu sinni og mái þetta afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Par sem endurskoðun á fátækralöggjöfinni stendur fyrir dyrum og liklegt 
að þeirri endurskoðun verði lokið á þessu ári og væntanlegar breytingar lagðar 
fyrir næsta þing, þykir ekki ástæða til að taka til meðferðar sjerstaklega atriði 
það, sem frumvaip þetta fjallar um, og tekur deildin þvi fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 22. febrúar 1926.

Jón Kjartansson, 
form.

Pjetur Ottesen. Árni Jónsson, 
fundaskiifari.

Pjetur Pórðarson 
frsm.
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E<1. 54. Frumvarp

til laga um breyling á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919 [Yfirsetukvennalöy].

Fiutningsmaður: Halidór Steinsson.

1. gr.
í stafl 4.—8. málsgreinar 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919: »Launin í 

bverju............bámarki iauna sinna« kemur:
í þeim umdæmum, þar sem rfkissjóður borgar launin að bálfu móti 

sýslusjóði, eru launin 400 kr., en bækka 3. hvert ár um 50 kr., upp í 700 kr.
t þeim umdæmum, þar sem bæjarsjóður borgar öll launin, eru þau 1200 

kr., en hækka 3. hvert ár um 100 kr., upp í 1500 kr. Auk þess skal ljósmæðrum 
sjeð fyrir ókeypis síma.

Á laun |þessi er greidd dýrtíðaruppbót eftir sömu reglum, sem gilda um 
starfsmenn rikisins.

2. gr.
í stað 2. gr. iaganna kemur: 
í stað 5. gr. kemur:
Þær ijósmæður, sem starfað hafa í full 10 ár samfleytt, en verða þá vegna 

sjúkdóms eða annara lögmætra forfalia að láta af starfi sínu, fá eftiriaun, er nema 
’/a af launum þeirra, og þær, sem starfað hafa 15 ár eða lengur, fá belming iauna. 
Á eftirlaun þessi greiðist dýrtiðaruppbót.

Greinargerð.

Sem greinargerð fyrir frv. þessu læt jeg mjer nægja að tilfæra eftirfarandi 
kafla úr brjefi til Alþingis frá Ljósmæðraíjelagi fslands, dags. 10. þ. m.:

»Samkvæmt yfirsetukvennaiögunum frá 22. okt. 1912 fengu skipaðar ljós- 
mæður kr. 70,00 i árslaun, ef 300 manns eða minna voru i umdæmi, og skyldu 
launin hækka um kr. 5,00 fyrir hverja fulla 5 tugi manns, sem fram yfir voru 
300, upp i kr. 500,00. Samkv. 7. gr. sömu laga skyldi ljósmóðir fá kr. 5,00 fyrir 
að sitja yfir og 1 kr. fyrir hvern dag, sem hún dveldi bjá sængurkonunni, nema 
þann dag, er hún tók á móti barninu, en 50 aura fyrir hverja vitjun í kaupstað 
eða kauptúni, þar sem ljósmóðir bjó.

Þessum launakjörum ljósmæðra var að nokkru breytt með lögum um 
breyting á áðurnefndum lögum frá 1912, nr. 76, 28. nóv. 1919, er gengu í gildi 
1. jan. 1920. Samkv. þeim lögum eru launakjörin þessi:

Launin skulu greidd að hálfu úr rikissjóði og að bálfu úr sýslusjóði og 
greiðast einu sinni ári, á manntalsþingum. í kaupstöðum skulu öll launin greið- 
ast úr bæjarsjóði og greiðast mánaðariega.
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LauDaupphæðin ákveðst þannig, að í umdæmum, þar sem fólkslal er minna 
en 300, skulu árslaunin vera kr. 200,00. í þeim umdæmum, sem hafa meira en 
300 manna, skulu árslaunin vera 200 krónur, að viðbættum 10 krónum fyrir 
hverja fulla 5 tugi manna, sem fram yfir eru 300, þó þannig, að launin fari 
aldrei fram úr kr. 1000,00.

í kaupstaðaumdæmum, þar sem eru tvær eða fleiri ljósmæður, skal deila 
íbúatölunni jafnt á milli þeirra og því næst reikna þeim laun á sama hátt og 
öðrum Ijósmæðrum, þó aldrei yfir kr. 1000,00.

Laun allra ljósmæðra skulu hækka fimta hvert ár um kr. 25,00, uns 
launabótin nemur kr. 75,00, og er það launahámark.

Eftirlaun skulu sömu aðilar greiða í sömu hlutföllum.
Auk þess ber ljósmóður sanngjörn þóknun fyrir yfirsetu og aðhjúkrun sæng- 

urkvenna og að auki ókeypis fararbeini báðar Ieiðir. Þessi þóknun skal vera eigi 
minni en kr. 7,00 fyrir að sitja yfir og kr. 2,50 fyrir hvern dag, sem ljósmóðir 
dvelur hjá sængurkonunni, nema þann dag, er hún tekur á móti barninu, en 1 
króna fyrir hverja vitjun í kaupstað eða kauptúni, þar sem ljósmóðir býr.

Þessi lög frá 1919 voru, eins og gefur að skilja, mjög mikil rjeltarbót frá 
því, sem verið hafði síðan 1912, og sýndi hið háa Alþingi með því mjög lofsverða 
viðleitni til að bæta kjör stjettar þessarar. En þrátt fyrir þessa endurbót er nú 
svo komið, að Ijósmæður landsins telja sig éigi geta búið lengur við þau kjör, 
sem þær hafa nú. Það mun og vera sanni nær, að engin stjelt í landinu sje yfir 
höfuð jafnilla launuð. Er það þó talsvert undarlegt, þar sem um jafnábyrgðar- 
mikla stöðu er að ræða, og stöðu, sem sú, er starfið hefir á hendi, er jafnbundin við.

Þrátt fyrir þann styrk úr ríkissjóði, sem Ijósmæðranemar hafa nú, kostar 
þær námið minst kr. 600,00. Ljósmóðirin verður og að hafa með sjer ýms með- 
ul, svo sem sóttvarnarlyf, bómull o. fl.

Engin stúlka, sem stundar ljósmóðurstörf, þólt í fámennu umdæmi sje, 
getur ráðið sig i neina aðra vinnu; þess vegna þarf hún að hafa föst laun, sem 
ekki sjeu minni en vinnukonulaun, sem nú munu vera nálægt 600 krónur á ári, 
auk fæðis og húsnæðis, ásamt öðrum hlunnindum, svo sem skótau o. fl. Þá er 
óliku saman að jafna, hvað af þessum tveimur stjettum er heimtað.

Ljósmóðirin verður að fara út f hvaða veður sem er og oft lítt færar 
leiðir, bæði á sjó og landi. Svo má hún ekki vera burtu úr umdæmi sínu lengur 
en sólarhring í einu, nema með leyfi hjeraðslæknis, og ekki fara burt af heimili 
sínu, svo að ekki einhver viti, hvar hana (Ijósmóðurina) er að finna.

Ekki er gifta Ijósmóðirin betur sett hvað launin snertir; hún verður að 
hafa stúlku á sínu heimili, sem hún getur treyst þegar hún gegnir störfum sínum, 
sem oft getur verið lengri tíma í senn.

Svo eru kaupstaðaljósmæður; þær verða beinlínis að hafa vinnukonu, 
starfsins vegna, borga háa húsaleigu og háa skatta.

Enda þótt laun ljósmæðra hafi hækkað frá því sem áður var, hafa þau 
ekki hækkað hlutfallslega við önnur laun. Tökum til dæmis þegar laun ljósmæðra 
voru kr. 40,00 á ári, þá hafa vinnukonulaun verið í hæsta lagi kr. 30,00.

Vegna einróma álits allra ljósmæðra á landinu um, að launakjör þeirra 
væru alveg óviðunandi, sendi ljósmæðrafjelag íslands síðasta Alþingi kröfur þeirra,

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 31
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sem var synjað. Þess vegna samþykti síðasti aðalfundur ljósmæörafjelagsins að 
leita enn einu sinni álits allra Ijósmæðra á landinu, og hefir stjórnin fengið svar 
flestra þeirra, og hafa áttatíu sagt, að þær sæju sjer ekki fært að halda starfinu 
áfram sem skipaðar, ef kröfur siðasta aðalfundar verða ekki samþyktar; hinar, 
sem ekki hafa gefið svona hrein svör, eru allar á eitt sáttar um, að kröfurnar 
megi ekki minni vera.

Ljósmæðrafjelag íslands leyfir sjer nú bjer með samkv. ályktun siðasta 
aðalfundar enn á ný að leita til hins háa Alþingis um fulltingi til að koma í 
kring ... breytingum á gildandi lögum um yfirsetukonur.

Við skulum geta þess, að samkv. upplýsingum, er Ljósmæðrafjelagið hefir 
aflað sjer frá nokkrum af nágrannalöndunum, eru Ijósmæðralaunin þar eins og 
hjer segir:

í Sviþjóð: árslaun 800 krónur, auk tveggja aldursuppbóta, 100 kr. í hvert 
sinn, eftir ákveðin þjónustuár, bústaður: 1 herbergi og eldhús, kjallari, eða önn- 
ur geymsla, svo og dálítill garður. Annars fá þær sjerstakl. kr. 200,00 i þóknun 
fyrir húsal. Þær þjóna þar til þær eru 55 ára. — Þá fá þær eftirlaun, kr. 1000,00 
á ári.

1 Noregi eru launin kr. 900,00, auk aldursviðbóta og eftirlauna samkv. 
launai. rikisins.

1 Finnlandi eru launin kr. 900,00, auk viðbóta og eftirlauna samkv. 
launal. ríkisins.

Við væntum þess fastlega, að hið háa Alþingi sjái sjer fært að taka kröf- 
ur þessar til greina«.

ll'd. 55. Hifefndarállt

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að ganga inn í viðbótarsamn- 
ing við myntsamning Norðurlanda.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þelta lagði stjórnin fyrir hv. Ed., og var það samþykt þar óbreytt. 
AUsherjarnefnd leggur og til, að frv. verði samþykt eins og það liggur fyrir.

Alþingi, 24. febr. 1926.

Jón Kjartansson, Árni Jónsson, Jón Baldvinsson,
form. fundaskrifari. frsm.

Pjetur Þórðarson. Pjetur Ottesen.
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Nd. 56. líefndarálit

um frv. til laga um happdrætti (lotteri) og hlutaveltur (tombólur).

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og leggur til, að það nái fram að 
ganga óbreytt.

Jón Kjartansson, 
form.

Alþingi, 24. febr. 1926.

Árni Jónsson, 
fundaskrifari, frsm.

Jón Baldvinsson, 
með fyrirvara.

Pjetur Þórðarson. Pjetur Ottesen.

Wd. 57. IVefndarállt

um frv. til laga um viðauka við lög nr. 68, 14. nóvember 1917, um áveitu á 
Flóann.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta eftir þvi sem hún hafði tök til. Er 
hún sammála rikisstjórninni um það, að sjálfsagt sje að vanda sem best til 
þessarar ræktunar og stuðla að þvi af fremsta megni, að þetta fyrirtæki gefi 
sem mestan arð.. En til þess að svo geti orðið, verður að gera þær fram- 
kvæmdir, sem þetta frv. gerir ráð fyrir, sem allra bráðast. Tilkostnaðurinn 
við t. d. lagningu nýrra vega verður mjög mismunandi fyrir einstök býli og 
hreppa, eftir legu þeirra á áveitusvæðinu, og ef þær framkvæmdir ætti að 
framkvæma án þess að þær væru teknar með i heildarkostnaði við áveituna, 
yrðu einstök sveitarfjelög mjög hart úti. En frv. gerir einmitt jöfnuð á þessu, 
og verður landbúnaðarnefndin að telja það beppilegt og vel ráðið. Nefndin 
leitaði álits vegamálastjóra um það atriði frv., er hans starf snertir, og gerði 
hann nefndinni grein fyrir þeim undirbúningi, er hann heflr gert um lagn- 
ingu nýrra vega um áveitusvæðið, og fjellst nefndin á þær tillögur, er hann 
hefir gert um það efni.

Það atriði frv., að byggingarkostnaður mjólkurbús eða mjólkurbúa 
verði einnig talinn með stofnkostnaði áveitunnar og landið styrki það að 
sinum hluta, álítur nefndin rjeltmætt, einkum fyrir þá sök, að um nýmæli er 
að ræða hjer á landi, sem við höfum enga reynslu um, hvernig gefast muni, 
svo búast má við, að það verði sitthvað mun dýrara við stofnun þeirra og
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starfrækslu fyrst í stað heldur en máske 'þyrfti að vera. Og er þá vel til fallið 
að ljetta undir kostnaðinn með nokkrum fjárstyrk. Hepnist Flóaáveitan, sem 
menn vona, verður heyafli þar afarmikill. Mjólkurframleiðsla hlýtur að auk- 
ast þar stórkostlega. Nú er þannig ástatt um mjólkurmarkað hjer fyrir óunna 
mjólk, að hún selst litið meira hjer í kauptúnunum, Rvik og Hafnarfirði, 
heldur en nú er framleitt i bæjunum og í grend við þá, svo ekki er um ann- 
að að ræða en að vinna úr mjólkinni. Hvað haganlegast verður i þeim efnum 
og arðvænlegast, er rannsóknarefni fyrir þá, er þetta mál fá til meðferðar.

Þegar svo reynsla er fengin fyrir því við þetta fyrirtæki, á hvern veg 
haganlegast og arðsamast er að vinna úr mjólkinni, gætu önnur hjeruð lands- 
ins haft afarmikið hagræði af því. Á þetta sjerstaklega við þau hjeruð, sem 
hafa góð skilyrði til aukinnár mjólkurframleiðslu, eins og t. d. Borgarfjörður 
og Mýrasýsla, Skagafjörður, Eyjafjörður o. fl.

Við 1. umr. málsins var vikið að þvi af þm. Strandam., að ekki sæist 
á frv., að ætlast væri til þess, að Búnaðartjelag íslands ætti að hafa neitt að 
segja um tilhögunina á þessu ræktunarfyrirtæki. Atvinnumálaráðherra gaf þá 
þegar þá yfirlýsingu, að ef það kæmi til sinna kasta að tilnefna menn til að 
annast um framkvæmd þessara atriða, sem frv. þetta fjallar um, þá myndi hann 
ekki ganga fram hjá Búnaðarfjelagi íslands; því myndi verða gefinn kostur á 
að vera með í ráðum. En út af umræðunum um þetta atriði átti nefndin 
tal við búnaðarmálastjóra og spurði hann, hvort Búnaðarfjelag íslands hefði 
nokkrar sjerstakar tillögur að gera viðvikjandi framkvæmdum á Flóaáveitunni, 
eða hvort Búnaðarfjelagið hefði nokkuð rannsakað, á hvern hátt áveitan kæmi 
best að notum. Búnaðarmálastjóri kvað Búnaðarfjel. Isl. ekki hafa haft hjer 
til afskifti af þessari áveitu, og fyrir því hefði það ekki neitt rannsakað, á hvern 
veg áveitan gæfi mestan arð eða best yrði að færa sjer hana í nyt; en kvaðst 
hinsvegar gjarnan vilja, að ákvörðun yrði tekin um það, hvort ætlast væri 
til, að Búnaðarfjelag Islands ætti að sjá um þetta ræktunarfyrirtæki, svo að 
það gæti nú sem fyrst látið málið til sin taka.

Eins og kunnugt er, hefir Flóaáveitan verið framkvæmd til þessa eftir 
sjerstökum lögum, án nokkurrar íhlutunar af hálfu Búnaðarfjelags íslands. 
Áveituverkinu er ekki lokið enn, þó það 'sje vel á veg komið, hvað þá heldur 
ýmsar aðrar framkvæmdir, sem óhjákvæmilegt er, að verði gerðar nú þegar, 
ef áveitan á að koma að fullum notum, t. d. vegagerð á áveitusvæðinu o. fl. 
Þetta mikla ræktunarfyrirtæki er því alls ekki nærri fullgert enn. Nú er nefnd- 
in þeirrar skoðunar, að ekki sje heppilegt að skifta um umsjá með þessu 
verki fyr en það er fullgert, og að best muni að halda áfram verkinu með 
nmsjá þeirra aðilja, sem hafa annast það hjer til, uns þvi er að fullu lokið. 
Hinsvegar ætlast nefndin til þess, og getur i því skyni skírskotað til ummæla 
atvinnumálaráðherra við 1. umr. málsins, að Búnaðarfjelagi Islands verði ætl- 
að að hafa fullrúa í þeirri nefnd, sem ætlast er til að skipuð verði samkv. 
þessu frv., og annist nm framkvæmd þessa máls, svo að það geti fylgst sem 
best með framkvæmdum málsins og gert tillögur um þau atriði, er því þurfa 
þykir. Með þvi móti ætti Búnaðarfjelaginu að vera sjeð fyrir þvi, að það geti 
komið fram þeim tillögum, er það telur miklu máli skifta.

Þingskjal 57
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Eitt atriði frv. þykir nefndinni nokkuð varhugavert að samþykkja al- 
gerlega óbrevtt eða án viðauka. Er það síðasta setning 1. gr., »sem um semst 
milli landsstjórnarinnar og íbúa áveitusvæðisins«. Þó að nefndin óttist ekki 
þetta ákvæði í þessu máli út af íyrir sig og treysti núverandi stjórn til þess 
að framkvæma verkið, þó að hún fengi svona rúma heimild, þykir nefndinni 
þó ekki víst nema menn síðar meir vildu skoða þetta sem fordæmi til að afla 
stjórnum víðtækra heimilda til ýmiskonar framkvæmda, sem vel gætu verið 
þess eðlis, að allmikil fjármunaleg áhætta fylgdi. Fyrir þessar sakir vill nefnd- 
in, að framkvæmdum samkvæmt 1. gr. frv. verði frekari takmörk sett en 
frv. ber með sjer nú.

Nefndin leggur því til, að háttv. deild samþykki frv. með svofeldum

VIÐAUKA:

Við 1. gr. Aftan við gr. komi: enda nemi tillag rikissjóðs til vegagerðarinnar 
aldrei meiru en helmingi kostnaðar, og ekki yíir '/< kostnaðar til annara 
framkvæmda.

Alþingi, 23. febr. 1926.

Hákon Kristófersson, Jörundur Brynjólfsson, Árni Jónsson. 
form. frsm.

Jón Sigurðsson. Halldór Stefánsson,

Bid. 58. Wefndarállt

um frv. til laga um skifting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd hefir klofnað um þetta mál, og vill meiri hluti nefnd- 
arinnar víst eigi, að frv. gangi fram.

Minni hlutinn fellst aftur á frv. og telur rjett, að það verði samþykt. 
Sjerstaklega má líta á þá ástæðu fyrir skiftingunni, að atvinnuhögum er tals- 
vert öðruvísi háttað í Hafnarfirði en annarsstaðar í kjördæminu. Enn er að 
visu kaupstaðurinn mannfærri en sýslurnar báðar, en vel mætti svo fara, að 
sá munur yrði eigi teljandi, er lögin koma til íramkvæmda. Með núverandi 
ibúatölu er Hafnarfjörður þó nokkuð fyrir ofan meðaltal mannfjölda í öðrum 
kjördæmum landsins.

Alþingi hefir áður skift kjördæmum, þegar óskir hafa komið fram um 
það og ástæður annars mælt með því.
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Bæjarstjórnin í Hafnarfirði hefir sent Alþingi tillögu, er hún hefir sam- 
þykt i þessu máli, er sýnir, að bæjarstjórnin mælir eindregið með frv. Er sú 
ályktun prentuð aftan við nefndarálitið sem fylgiskjal.

Tillaga okkar er, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 25. febr. 1926.

Jón Baldvinsson, Pjetur Þórðarson.
frsm. minni hl.

Fylgiakjal.

Útdráttur úr gerðabók bæjarstjórnar Hafnaríjarðarkanpstaðar.

Ár 1926, hinn 16. febrúarmánaðar, átti bæjarstjórnin fund með sjer á 
venjulegum stað og tima. Var honum stýrt af bæjarstjóra Magnúsi Jónssyni.

Á fundinum gerðist það, er hjer segir:
1................................................................................................................................

2. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar sendir áskorun til Alþingis um, að Hafnarfjarð- 
arkaupstaður verði gerður að sjerstöku kjördæmi nú þegar á þessu þingi, 
með tilliti til mismunandi hagsmuna kaupstaðar og sýslna, og fólksfjölda 
annara kaupstaða, sem eru sjerstakt kjördæmi. —

Fundi slitið. Magnús Jónsson.
Gunnl. Kristmundsson. Ólafur Böðvarsson. Þorv. Árnason. Ásgr. Sigfússon. 

Kjartan Ólafsson. Guðm. Jónasson. Davíð Kristjánsson. Jón Einarsson. 
Björn Jóhannesson.

Bjetta útskrift staðfestir.
Bæjarstjórinn i Hafnarfirði hinn 17. febr. 1926.

Magnús Jónsson.

li'íl. 59. Nefiidarállt

um tillögu til þingsályktunar um sæsímasambandið við útlönd o. fl.

Frá samgöngumálanefnd.

Samgöngumálanefnd Nd. hefir athugað samninga þá, sem alvinnumála- 
ráðherrann hefir gert 30. nóv. 1925 við framkvæmdarstjórn Mikla norræna 
rilsimafjelagsins um framlenging ritsimasamningins ásamt nýju leyfisbrjefi og 
samningum þeim, sem við leyfið eru tengdir.
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Nefndin aðhyllist þá stefnu, að rjettara væri að endurnýja hinn gainla 
samning, ef sæmileg kjör fengjust, i stað þess að taka upp ný sambönd, t. a. m. 
loflskeytasambönd eingöngu, og með því að nefndin telur, að binir nýju samn- 
ingar sjeu i alla staði viðunanlegir, leggur bún til, að þingsályktunartillagan verði 
samþykt með þeirri einu breytingu, að tilvitnun i sjálfa samningana sje tekin 
upp I tillögnna.

Nefndin hefir haft til hliðsjónar ítarlega greinargerð um málið eftir 
O. Forberg landssimastjóra, og þykir nefndinni rjett, að hún komi fyrir almenn- 
ingssjónir, og er bún þvi prentuð bjer á eftir, og vill nefndin visa til hennar 
til frekari skýringar.

Samkvæmt þessu leggur nefndin til, að þingsályktunartillagan verði sam- 
þykt með þessari

BREYTINGU.

1 stað orðanna i niðurlaginu »sem — náðst um« komi: sem greinir í 
samningum 30. nóv. 1925.

Alþingi, 25. febrúar 1926.

Jón A. Jónsson, Kl. Jónsson, Jón Kjartansson.
formaður. fundaskrifari og frsm.

Sveinn Ólafsson. Hákon J. Kristófersson.«

Fylgiskjal.

LANDSSlMASTJÓRINN.
Reykjavík, 25. jan. 1926.

Samkvæmt ósk yðar sendi jeg yður eftirfarandi stutt yfirlit yfir samn- 
ingagerðir þær, sem fram bafa farið árin 1924 og 1925 við Mikla norræna rit- 
símafjelagið út af simasambandi íslands við útlönd eftir 1. sept. 1926.

Þegar árið 1905 varð það að samkomulagi milli íslands, Danmerkur og 
Mikla norræna, að símskeytagjöld milli íslands og Danmerknr skyldu ekki vera 
hærri en milli£íslands og nokknrs annars lands og að framangreindir þrir hlut- 
aðeigandi aðiljar skyldu allir lækka gjöld sin hlui/allslega, til þess að ná þessu 
marki. Mikla norræna bafði þá nýlega fengið framlengt til 20 ára sjerleyfi til 
sæsimarekstnrs milli Englands og Danmerkur og leyfi til að taka 16^/2 ctms. fyrir 
orðið á þessum sæsimum. Fjelagið Ijet þó — gagnstætt þvi, sem ísland og Dan- 
mörk höfðu gengið út frá — sinn bluta af gjaldalækkuninni á simaviðskiftum 
milli íslands og Danmerkur að öllu Ieyti falla á sæsimann milli fslands og Eng- 
lands, i stað þess að skiftahonum blntfallslega á Íslandssæsímann og Danmerk-
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ur — Englandssæsímann. Þessi skifting fjelagsins á sínum hluta af tekjum fyrir 
símaviðskifti milli íslands og Danmerkur undangengin 20 ár hefir að vísu enga 
fjárhagslega þýðingu haft fyiir fsland og Danmörku, en orsakar hinsvegar aðra 
útkomu og óhagstæðari en ella hefði verið á yfirlitum fjelagsins yfir rekstur ís- 
landssæsimans.

Þótt hið árlega rekstursyfirlit fjelagsins yfir rekstur fslandssæsímans hafi 
þannig að minu áliti ekki verið rjett, hefir þetta þó ekki heldur haft nein áhrif á 
ákvörðun sæsimagjaldanna, þvi að við endurskoðun þeirra hefi jeg ávalt sýnt fram 
á þetta ósamræmi og jafnað gjaldalækkuninni á simaviðskiftin milli fslands og 
Danmerkur hlutfallslega jafnt niður á Norðursjávar- og fslandssæsimann.

Haustið 1924 hófust samningar milli dönsku simastjórnarinnar og Mikla 
norræna um endurnýjun á sjerleyfi fjelagsins til reksturs Norðursjávarsimans 
milli Englands og Danmerkur. Landsstjórn fslands áleit þá, að timi væri kominn 
til að leita samtimis undirbúningssamkomulags um væntanlega endurnýjun á sjer- 
leyfi Íslandssæsímans, og afrjeð, að landssímastjóri færi þá utan i þeim erindum.

Með þvij símaviðskiftin milli fslands og Danmerkur eru nálægt þvi 4O°/o 
af öllum okkar erlendum simaviðskiftum, var það nauðsynlegt, áður en hinir eig- 
inlegu samningar við M. n. um fslandssæsímann byrjuðu, að fá því áorkað, að í 
samninga þá, sem stóðu yfir milli Danmerkur og M. n. um Norðursjávarsæsímana, 
yrðu tekin upp ákvæði um, að þeir sæsimar skyldu taka hlutfallslegan þátt i 
niðurfærslu simagjaldanna milli íslands og Danmerkur, svo framarlega sem 
Danir legðu nokkra áherslu á slika niðurfærslu framvegis.

Frá Dana hálfu var þvi haldið fram, að örðugt væri að leggja hart að 
fjelaginu og fá það til að taka á Norðursjávarsœsimana nokkra sjerstaka gjalda- 
ivilnun fyrir simaviðskifti fslands. Að lokum hepnaðist þó að fá vilyrði um þetta, 
og er skylt að taka fram, að það var ekki hvað sist að þakka áhrifum hinna 
dönsku sambandslaganefndarmanna, að svo fór.

Að öðru leyti strönduðu samningaumleitanir vorar við M. n. í þetta sinn. 
Olli þar um bæði það, að samningarnir milli dönsku simastjórnarinnar og M. n. 
drógust á langinn, og Danmöfk vildi ekki taka þátt i samningum um íslands- 
sæsimann fyr en lokið væri samningum um Norðursjávarsæsimana, og þó sjer- 
staklega það, að fjelagið hafnaði gersamlega þeim samningsgrundvelli, sem af 
hálfu okkar fslendinga var stungið upp á.

Eftir nokkur brjefaviðskifti og ettir að Alþingi 1925 hafði falið stjórninni 
að semja um símasambönd fslands við útlönd að sæsimasjerleyfistimanum út- 
runnum (1. sept. 1926), hófust samningar af nýju í nóvembermánuði 1925. Finn 
jeg ekki ástæðu til að skýra bjer nákvæmlega frá gangi samninganna, þvi hann 
er kunnur atvinnumálaráðherra, sem sjálfur tók þátt í samningsgerðinni. Jeg skal 
aðeins taka það fram, að svo leit út i byrjun, sem samningarnir mundu stranda 
einnig þetta sinn, því M. n. hafnaði enn á ný þeim grundvallaratriðum vorum, 
sem frá vorri hálfu voru skilyrði fyrir því, að gengið yrði yfir höfuð til samn- 
inga um framhaldsrekstur sæsimans. Þessi skilyrði voru:

1. Tillagið falli niður.
2. Frumgjöid þau, sem ákveðin eru á Norðursjávarsæsímum fjelagsins milli Eng- 

lands og Danmerkur á hverjum tima sem er, skuli einnig gilda fyrir sima-
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viðskifti milii fslands og Danmerkur, en auk þess taki Norðursjávarsæsím- 
arnir þátt i niðurfærslu simagjalda milli þessara landa, í sama hlutfalli og 
fslandssæsiminn.

3. fsiand taki við rekstri stöðvarinnar á Seyðisfirði gegn 65000 guilfranka ár- 
iegu endurgjaldi, er greiðist af tekjum sæsimans.

4. Af tekjum sæsimans greiðist íslandi ennfremur árlega 30000 gullfrankar sem 
nokkurskonar sjerleyfisgjald.

5. Sæsimagjöldin verði miðuð við sæsímaviðskiftin eins og þau voru 1924, þann- 
ig að tekjurnar hrökkvi fyrir greiðslu framangreindra 95000 franka og ank 
þess hæfilega áætlaðri upphæð handa fjelaginu til viðhalds og reksturs sæ- 
simans.

6. Fari sæsfmaviðskiftin fram úr því, sem þau voru 1924, fái fsland 60*/« af 
sæsímagjöldunum fyiir það, sem fram yfir er, en fjelagið 40%.

7. Til sæsímaviðskifta (sbr. 5. og 6. lið) teljist öll simaviðskifti til og frá íslandi 
og yfir fsland (sbr. þó 9. lið). Þó teljist aðeins helmingur af simaviðskift- 
unum við Færeyjar, enda sje simaviðskiftum Færeyja að öðru leyti svo og 
útgjöldum við starfræksluna i Færeyjum haldið utan við þessa reikninga.

8. Sjerleyfið veitist í 8’/» ár, en sje þó uppsegjanlegt að minsta kosti þrisvar 
sinnum á sjerleyfistimabilinu.

9. ÖII simaviðskifti íslands við útlönd skulu ganga gegnum sæsimann — þegar 
þráðsarobandið er ekki bilað — að undanskildum blaðaskeytum, veður- 
skeytum og radióskeytum, sem ætluð eru almenningi, en ekki neinum á- 
kveðnum manni eða stofnun.

Eins og ráðherranum er kunnugt, kaus M. n. eftir nánari yfirvegun 
heldur að ganga að þessum skilyrðum i öllum aðalatriðum en að missa sjer- 
leyfið. Hin einasta verulega breyling, sem teljandi er, var sú, að vjer gengum inn 
á að lækka ágóðahluta vorn af auknum tekjum sæsimans (samkv. 6. lið) ofan i 
50*/«. Af öðrum markverðum ákvæðum i hinu nýja sjerleyfi má nefna, að fsland 
hefir rjett til að afgreiða öll simaviðskifti sin við útlönd þráðlaust, ef nokkurt 
annað land krefst skeytaskoðunar á afgreiðslu sæsimans.

Ákvæðin um eignarrjett á sæsimanum að sjerleyfinu loknu eru nálega 
jafnóákveðin og þau voru i hinu fyrra sjerleyfi, enda virtist ekki ástæða til fyrir 
ísland að leggja sjerstaklega mikla áherslu á þetta atriði. Þó er felt burtu i nýja 
sjerleyfinu hið óeðlilega ákvæði gamla sjerleyfisins um, að Danmörk skuli eignast 
’/», en fsland % af sæsimanum, ef hann afhendist ríkjunum.

Til þess að hægt væri að ákveða sæsimagjöldin varð fyrst að ákveða 
rekstrarútgjöld sæsimans. Allar tekjur og gjöld sæsimans er reiknað i gullfrönk- 
um. Fyrsti gjaldaliður er 95000 gullfrankar til fslands (sbr. 3. og 4. lið að fram- 
an). Þess utan krafðist íjelagið að fá 161500 franka sem rekstrarkostnað. Til 
þess að geta gert sjer grein fyrir rjettmæti þessarar kröfn verður að athuga út- 
gjöldin, eins og þau hafa verið undangengin ár, til viðhalds og rekstrar sæsim- 
ans. Samkvæmt reikningsyfirlitum fjelagsins hafa þessi gjöld — að undan- 
skildri Seyðisfjarðar- og Færeyjastöðinni — verið að meðaltali ca. 103000 gull- 
frankar á 10 ára timabilinu 1916—1925, en sje miðað einungis við siðustu 5 ár- 
in, verður meðaltalan ca. 115500 gullfrankar á ári. Fjelagið krafðist einnig, að

Alpt. 1926. A, (38. löggjafarþing). 32
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gert væri ráð fyrir 5000 frönkum á ári í skrifstofukostnað á Englandi til eftir- 
lits og endurskoðunar á viðskiftum sæsimans, þvi hingað til hafði Seyðisfjarðar- 
stöðin það á hendi, en kostnaðurinn við hana nú feldur burtu og greiðslan til 
landssímans sett i staðinn. Upphæðin, um 148000 danskar krónur, til árlegrar 
afborgunar á hinu upphaflega verði sæsimans var einnig feld burtu svo og allur 
kostnaður við Færeyjastöðina (sbr. 7. lið).

Við nánari gagnrýning á kröfum fjelagsins komumst vjer að raun um, 
að unt væri án misrjettis að færa hin áætluðu rekstrargjöld nokkuð niður. Hins- 
vegar var örðugt að mótmæla þeirri staðhæfingu fjelagsins, að viðhald sæsimans 
hlyti að fara vaxandi eftir því sem hann eldist. Einnig varð ekki komist hjá þvi, 
að fjelaginu væri ætluð einhver upphæð fyrir ófyrirsjeðum útgjöldum, áhættu og 
ágóða. Að siðustu náðist samkomulag um að reikna ca 100000 gullkrónur eða 
nákvæmlega 139600 gullfranka fyrir árlegum rekstrarkostnaði sæsimans auk áð- 
urgreindra 95000 gullfranka.

Á framangreindum grundvelii voru svo sæsímagjöldin reiknuð og miðuð 
við orðafjóldann eins og hann var 1924. Á þann hátt Iækka sæsímagjöidin á 
Íslandssæsímanum um 34% eða úr 25 ctms. niður í lG’/a ctms. fyrir orðið, og 
fyrir viðskifti við skandinavisku löndin verða þau enn lægri. Fyrir skeyti milli 
Danmerkur og íslands er sæsimanum nú fært til tekna aðeins 10 ctms., en 
samkvæmt nýju samningunum fær hann 12 ctms. fyrir hvert orð, og lækkar þá 
skeytagjaldið jafnmikið til Danmerkur og til Englands. Þetta er að þakka lækk- 
uninni á Norðursjávarsæsimagjöldunum, sem að framan er minst á.

Þótt fengist hafi þessi mikla lækkun á sæsimagjöldunum frá 1. sept. 1926, 
geta þó sæsimagjöldin milli íslands og annara landa ekki lækkað það sem því 
nemur, frá því sem þau eru nú, þvi nokkur hluti þessarar lækkunar verðnr að 
vega á móti þeirri gjaldahœkkan landanna, sem ákveðin var á alþjóðasimaráð- 
stefnunni i Paris siðastliðið haust og sem gengur í gildi 1. april 1926, og sem 
ísland hefir engin tök á að sporna við. T. d. fekk England og Danmörk landa- 
gjöld sin (Terminaltakst) hækkuð um 3 ctms. á hvert orð, en ísland, Noregur 
og Sviþjóð um 1 ctms.

Vilji maður gera tölulegan samanburð á fjárhagslegri aðslöðu íslands 
samkv. hinu nýja og hinu gamla sjerleyfi, verður sparnaðurinn eða hagnað- 
urinn þessi:

1. Sparað tillag til M. n., með núverandi gengi ........... ca. isl. kr. 38000,00
2. Sjerleyfisgjald (30000 gullfrankar)..................................... — — 30000,00
3. Ágóði á rekstri Seyðisfjarðarsæsimastöðvarinnar, gegn

65000 gullfr. endurgjaldi ....................................................... — — — 25000,00
4. Hreinar tekjur af veðurskeytum til útianda, sem nú

verða vor eign ..................................................... ............ — — — 20000,00
5. Hluti íslands, 50% af sæsimagjöldum af viðskiftum 

fram yfir það, sem var 1924, áætlað að meðatali ca.
500000 orð á ári á ca. 15 ctms............................................ — — — 37000,00

Samtals ca. ísl. kr. 150000,00
Hjer við bætist svo, að með þvi að fá sæsimagjöldin lækkuð um 81/2 

ctms. á hvert orð, sparast viðskiftamönnum simans árlegaca. 170000 gullfrankar
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eða nálega sama upphæð í ísl. krónum, sje gengið út írá, að viðskiftamagnið sje 
ca. 2000000 orð á ári að meðaltali yfir sjerleyfistimabilið. Þessi upphæð er öll 
tekin frá sjerleyfishafa, enda stendur fjelagið nú mun betur að vígi, þar sem 
lokið er að afborga sæsimann.

Samkvæmt núgildandi gjaldskrá er simskeytagjaldið tii Englands og 
Danmerkur 43 ctms. fyrir orðið. Samkvæmt hinum nýja samningi verður það 
341/2 ctms. frá 1. sept. 1926, en þar við bætist hækkunin á landagjöldum, sem 
áður var nefnd og sem nemur 4 ctms., þannig að gjaldið verður 381/2 ctms.

Sje þetta borið saman við símskeytagjöld milli annara landa, þar sem 
sæsímar liggja, t. d. milli Englands og skandinavisku iandanna: Danmerkur, 
Noregs og Sviþjóðar, en þar eru gjöldin 281/2 ctms. fyrir orðið frá 1. apríl 1926, 
— þá verður ekki annað sagt en að ísland fái lág simskeytagjöld, sjerstaklega 
þegar tekið er tillit til þess, að á Norðursjávarsæsímunum eru afgreidd mörgum 
sinnum meiri orðafjöldi en á Íslandssæsímanum. Símskeytagjaldið til Noregs 
verður sennilega 45 clms. í stað 52 ctms. nú. Við Sviþjóð er samningum ekki 
lokið enn þá. Komist islenska krónan upp i gullgengi, verður símskeytagjaldið til 
Englands og Danmerkur ca. 30 aurar fyrir orðið.

Eins og ráðherranum er kunnugt, hafði jeg bæði árið 1924 og 1925 leit- 
að fyrir mjer í Noregi um þráðlaust skeytasamband (sjerstaka radióstöð), ef til 
þess kæmi, að ísland þyrfti að hverfa að þvi. Og jeg hefi fulla ástæðu til að 
ætla, að til vandræða hefði ekki horft í því efni, þótt samningar um áframhald- 
andi sæsímasamband hefði farið út um þúfur. 1 þessu sambandi var jafnframt 
minst á gjöld fyrir þráðlaust skeytasamband til nærliggjandi Ianda, og liggja þau 
gjöld mjög nálægt þvi, sem nú er ákveðið samkvæmt hinu nýja sæsimasjerleyfi, 
þó eitthvað hærra til sumra landa.

Eftir að M. n. hafði gengið inn á, að landssimi Islands tæki við rekstri 
sæsimastöð varinnar á Seyðisfirði, fór fjelagið fram á, að ísland keypti eignir þess 
á Seyðisfirði fyrir ca. 150000 danskar krónur. Eignir þær, sem um er að ræða, 
eru þessar: 1.) stöðvarhúsið, 2.) nýlegt ibúðarhús fyrir 2 fjölskyidur (kostaði 1920 
með tilheyrandi lóð d. kr. 121700,00), 3.) sæsímahúsið með rítsímalínunni milli 
þess og stöðvarinnar, 4.) öll tæki i stöðinni og sæsímahúsinu svo og öll húsgögn 
og annað lauslegt i stöðvarhúsinu og ibúðarhúsinu. Fjelagið lagði fram skrá yfir 
tækin og húsgögnin, sem sýndi, að framleiðsluverð tækjanna (M. n. á sjálft rit- 
símatækjaverksmiðju) og innkaupsverð búsgagnanna nam d. kr. 39900,00. Eins og 
ráðherrann man, leiluðum vjer í tilefni af þessum kauputn upplýsinga hjá bæjar- 
fógetanum á Seyðisfirði um, fyrir hvaða verð umræddar húseignir mundu nú selj- 
anlegar manna á milli á Seyðisfirði. í samræmi við þær upplýsingar og nokkrar 
frekari sömdum vjer svo við fjelagið um kaup á framangreindum eignum þess 
fyrir samtals d. kr. 100000,00, er greiddist á 10 árum með 5°/o ársvöxtum. I samn- 
ÍDgagerð þessari voru húsin metin á ca. kr. 70000,00, en tækin og annað á ca. 
kr. 30000,00.

Veðurskeyti eru undanþegin frá viðskiftum sæsímans. Fyrir veðurskeyti 
frá íslandi hefir M. n. hingað til fengið árlegt gjald frá veðurfræðisslofnunum 
ýmsra landa, sem nemur nú ca. 24000 gullfrönkum. Nú hefir verið samið um, að 
framvegis fái ísland þetta gjald, og jafnframt gengið út frá þvi, að veðurskeytin
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verði send Ioftleiðina, enda er ætlast til, að loftskeytastöðin í Reykjavík verði 
stækknð, svo að hún geti fnllnægt þeim kröfum, sem gerðar eru til sendingar 
sllkra skeyta.

Einnig hefir verið samið nm, að skeytaviðskifti Grænlands gangi yfir ís- 
land, og fær ísland vel viðnnanlegt gjald af þeim.

Að Ioknm vil jeg benda á, að fljólt á litið getnr mörgum virst svo, sem 
framannmræddir samningar við M. n. fjelagið, sem landsstjórnin leggnr nú fyrir 
Alþingi til samþyktar, bindi oss að nýjn nm of við sæsfmann og að símaviðskift- 
nm vorum við útlönd verði þá fyrst fnllkomlega borgið, er oss væri frjálst að 
nota jöfnnm höndum sæsimann eða loftskeyti á hverjum tima sem vera skyldi. 
Án þess að Ieggja fjárhagslega mikið í söinrnar er þetta þó þvi miðnr ekki enn þá 
gerlegt. I nppkasti minu til undirbúningssamninga 1924 kom mjer til hngar að 
undanskilja simaviðskifti vor við Noreg og Sviþjóð frá sæsimasendingn og láta 
þau ganga loftleiðina, en útreikningar sýndu, að við það yrðu sæsimagjöldin að 
hækka að miklum mnn fyrir hin önnnr sæsimaviðskifti. Þvi er — þvi miðnr — 
svo farið, að skeytaviðskifti vor við útlönd ern ekki enn þá svo mikil, að þan geti 
borið kostnað af að starfrækja bœði sæsimasamband og fullkomið loftskeytasam- 
band án þess að gjöldin verði óhæfilega há.

Bnrtsjeð frá þessari skiftingn milli loftskeyta- og sæsimasambands gat 
hjer verið nm þrjár leiðir að ræða: 1) að halda áfram sæsímasambandi sem að- 
alsambandi með loftskeytastöð til vara, 2) að taka upp loftskeytasamband með 
sæsimann til vara, og 3) Ioftskeytasamsand án varasambands.

Fyrsta leiðin hefir þann kost, að bæði er sambandið trygt, og auk þess er 
nú hægt að komast af með mun lægri gjöld en hingað til, þegar búið er að af- 
borga sæsímann. Hinsvegar var oss það ljóst, að yrði þessi leið valin, er nauðsyn- 
legt að halda samvinnu við M. n. tjelagið, þvi hvorki ísland nje Danmörk, nje 
heldur bæði rikin i sameiningn, geta tekið að sjer rekstur sæsimans, til þess 
skortir bæði fje og reynsln o. fi.

Önnnr leiðin getur naumast komið til mála, þvi sæsiminn sem varasam- 
band mundi anka kostnaðinn fram úr hófi. Starfsmannahald á sæsimastöðvnnum, 
er afkastað gæti afgreiðslunni, þegar um bilanir eða truflanir á loftskeytasam- 
bandinu væri að ræða, kostar mikið, og viðhald sæsímans jafnmikið, hvort hann 
er notaður mikið eða litið.

Þriðja leiðin virðist fljótt á litið frjálslegri, en hún hefir lika marga ann- 
marka, þvi eins og að framan er á minst, mundn skeytagjöldin verða frekar hærri 
að meðaltali en með sæsimannm, auk þess sem loftskeytasamband verðnr enn 

, þá að álitast mun ótryggara en sæsimasamband, og eins og hjer hagar til á þessu 
fámenna landi, óltast jeg, að mðrgum þætti ógeðfelt að vita, að hver og einn 
morse-fróðnr maðnr gæti f mörgnm tilfellum komist að innihaldi skeytanna. Þótt 
jeg verði að álita, að stigið væri spor aftur á bak með þvf að leggja niðnr sæ- 
simasambandið og taka npp loftskeytasamband, verð jeg samt að segja, að þessi 
leið væri ekkert neyðarúrræði, ef M. n. hefði verið ófáanlegt til hagkvæmra
samninga nm sæsimasambandið.

Að ölln þessn athngnðn álitum vjer sjálfsagt að reyna að komast að 
hagkvæmnm samningnm við M. n. um framhald sæsimasambandsins fyrst nm
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sinn. Og það hygg jeg að oss hafi tekist. Eins og samningarnir bera með sjer, 
öðlumst vjer hlutdeild i tekjnm sæsimans, og það svo ríflega hlntdeild, að fjelagið 
fann ástæðu til að kvarta nndan, að það yrði aðeins leigjandi sæsimans. Með 
þvi fyrirkomulagi, sem samningarnir gera ráð fyrir, yrði að skoða það að nokkru 
leyti sem samkepni við sjálfan sig, ef vjer undanskildum til sendiogar loftleiðina 
meira af viðskiftnnnm en gert er i sjerleyfinu.

Að endingu vil jeg geta þess, að ákvæðið unj alþingissamþykt á samn- 
ingunnm, sem jeg var npprunalega mótfallinn, hefir að minu áliti orðið frekar 
lil stuðnings við samningana.

0. Forberg.

1M. 60. Tlllaga

til þingsályktunar um leigu á skipi til strandferða.

Frá samgöngumálanefnd.

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að leigja um 500 smálesta 
skip til strandferða, ásamt »Esju«, frá i ágúst og fram i desember næstk., 
er aðallega annist vöruflutninga með ströndum fram, en hafi þó nokkurt 
farþegarúm.

Greinargerð.

Með þingsályktun 13. mai f. á., var ákveðið að skipa 5 manna nefnd, 
óiaunaða, milli þinga, til þess að gera tillögur um skipun strandferða. Nefndin 
var skipuð með brjefi ráðherra 9 júli f. á., og hefir hún 12. þ. m. skilað svo- 
feldu áliti:

»Eftír að hafa haldið fundi um málið, hefir nefndin komist að þeirri 
niðurstöðu, að mikil þörf sje á þvi, að strandferðirnar sjeu auknar og bættar. 
Til þess að bæta samgöngurnar með ströndum fram, geta ýmsar leiðir komið 
til greina, og hefir nefndin orðið ásátt um að Ieggja fram eftirfarandi tillögur, 
sem svo má velja á milli, eftir því sem stjórn og Alþingi þykir best henta.

í. Tillaga:
tö byggja annað strandferðaskip eins og es. »Esju«, sem vjer gerum 

ráð fyrir að kosta muni um......................................................... kr. 650.000.00
Árlegur styrkur til rekstursins ...................................... — 180.000.00

2. Tillaga:
Að byggja skip, sem aðallega væri vöruflutningaskip, en hefði þó einhvern 

farþegaútbúnað, og teljum vjer, að það muni kosta um ... kr. 500—525.000.00
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Árlegur styrkur til reksturs þess ........................ — 160.000.00
Hvað þessar tillögur snertir, þá álitum vjer, að ef til vill sje ekki enn 

kominn timi til þess að framkvæma þær, vegna þess hve enn er dýrt að 
byggja skip, enda þótt það væri æskilegast.

3. Tillaga:
Að kaupa notað vöruflutningaskip, um 500 smál., en með nokkrum 

farþegaútbúnaði eða möguleika til þess að koma fyrir einhverju farþegarúmi. 
Áætlum vjer, að það muni kosta um ’............................... kr. 300—325.000.00

Árlegur styrkur til rekstursins (hærri vegna meiri 
kolaeyðslu).............................................................................. — 175.000.00

Við þessa tillögu er það að athuga, að mjög erfítt er að tá slíkt skip, 
sem hefir farþegaútbúnað og oss hentar vel, og enda þótt notast mætti við 
það út úr neyð um tínia, þá verður það aldrei til frambúðar; auk þess verð- 
ur viðhaldskostnaður á gömlum skipum ávalt mikill, ennfremur allniikill 
kostnaður við breytingu áskipinu, og loks verða flokkunarviðgerðir mjög dýrar.

4. Tillaga:
Að leigja um 500 smál. vöruflutningaskip til strandferða 8 mánuði árs- 

ins. Gerum vjer ráð fyrir, að sá kostnaður yrði:
Gjöld (leiga af skipinu o. fl.) um.................................... kr. 230.000.00
Tekjur................................................................................. — 135.000.00
Styrkur til rekstursins ..................................................... — 95.000.00
Ætlumst vjer til þess, aö skip það, sem tekið yrði á leigu, hefði dálítið 

farþegarúm og að það annaðist strandferðirnar ásamt e.s. Esju frá því i april 
og þangað til um miðjan desembermánuð. Álítum vjer það mjög æskilegt, ef 
þetta ráð yrði tekið fyrst um sinn, með því að þetla myndi bæta strandferð- 
irnar mikið, enda þótt vjer sjáum vel ýmsa ágalla á þvi að leigja erlent skip 
til strandferða hjer við land. Ef stjórn og Alþingi telur þessa tillögu hafa of 
mikinn kostnað i för með sjer, viljum vjer leggja mikla áherslu á það, að sið- 
asta tillaga vor, sú sem hjer fer á eftir, verði framkvæmd.

5. Tillaga:
Að leigja um 500 smál. vöruflutningaskip til strandferða um 4 mánuði, 

frá þvi í ágúst og þangað til í desember, og gerum vjer ráð fyrir að styrkur 
sá, sem muni þurfa til þess, nemi um kr. 45.000.00.

Þyrfti að vera einhver litilsháttar farþegaútbúnaður í skipi þessu, og 
með því að leigja það frá því í miðjum ágúst, má byrja strandferðirnar þ. 1. 
september og halda þeim áfram þangað til í byrjun desember, sem er mesti 
annatiminn vegna haustvöruflutninga. Hefir það komið i ljós, að e.s. Esja 
getur ekki nándar nærri annað þeim flutningum ein, en á þessum tíma riður 
mikiö á þvi, að afurðirnar, svo sem ull, kiöt, gærur, fiskur o. fl„ náist frá lak- 
ari höfnunum, svo að hægt sje að koma þeim í tima til útlanda, og einnig er 
oft áríðandi á þessum tima að geta komið vörum milli hafna og til Reykja- 
vikur utan af landi.
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Ef stjórn og Alþingi kýs að framkvæma síðastnefndu tillöguna, viljum 
vjer jafnframt mæla með því, að þá verði veittur styrkur til mótorskips, sem 
baldið gæti uppi ferðum milli Hornafjarðar og Skála á Langanesi á timabiiinu 
frá þvi í mars og til júniloka og aftur frá 1. september og þangað til í 
nóvember, þar sem vjer álitum, að sá hluti landsins hafi þá mesta þörf fyrir 
auknar strandferðir.

Reykjavik, 12. febrúar 1926. 

Virðingarfylst.

Emil Nielsen. Garðar Gislason. Jónas Jónsson.

Kristján Jónsson S. Sigurðsson 
(með fyrirvara). (með fyrirvara).

Til atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins, Reykjavík«.

Samgöngumálanefnd neðri deildar hefir, eftir ósk ráðherra, tekið fram- 
anritað álit milliþinganefndarinnar til meðferðar, og hefir bún, eftir að bafa 
borið málið undir samgöngumálanefnd efri deildar, orðið sammála um að 
taka þegar upp 5. tillögu milliþinganefndar og flytja um hana framanskráða 
þingsályktunartillögu.

Ætlumst vjer til, að leiguskip það, sem ályktunin ræðir um, geti hafið 
strandferðir seint i ágúst eða fyrst i september og haldið þeim áfram að minsta 
kosti til 15. desember. Ætti haustvöruflutningur allur að verða greiðari og 
haganlegri meðan það gengur og »Esju« þá að gefast svigrúm til fljótari og 
fleiri ferða með póst og farþega en ella, enda líklegt, að takmarka mætti 
kostnað við rekstur sumra flóabáta og jafnvel fella þá niður að haustinu, svo 
sem Hornafjarðarbát.

Aðrar tillögur milliþinganefndarinnar befir samgöngumálanefnd eigi 
sjeð sjer fært að aðhyllast, aðallega vegna kostnaðarins.

Vjer álitum að visu, að stefna beri að tiðari og meiri strandferðum 
en fengist geta með Esju-ferðum og leiguskipi að haustinu og að rekstur 
þeirra geti eigi baganlegur orðið fyr en aðgreindir eru að mestu vöruflutn- 
ingar og flutningur pósts og farþega og bentugt, innlent flutningaskip fer 
strandferðir ásamt »Esju«; en vjer teljum samt, að með umræddu leiguskipi 
að haustinu geti mikilsverð samgöngubót fengist á þessu ári og gagnleg reynsla 
fyrir tilhögun strandferða eftirleiðis.
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Wd. 01. Frumvarp

tii fjáraukalaga fyrir árið 1925.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru i fjárlögum fyrir 1925, eru 

veittar samkv. 2.-7. gr. hjer á eftir kr. 197618,98.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt:

kr. kr.
1. Til að senda fulltrúa á alþjóðafund geislalækna í

London ................................................................................ 1000,00
2. Fyrir miðstöðvarketil i geðveikrahælið á Kleppi ... 7426,96
3. Til aðgerðar á holdsveikraspitalanum i Laugarnesi... 2500,00
4. Til að standast kostnað við lækningar þeirra, sem

lamast bafa af mænusólt .............................................. 10000,00
5. Til aðgerðar á sóttvarnarhúsinu i Reykjavik............ 9610,88

------ ------------ 30537,84
3. gr.

Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. er veitt:

1. Ferðastyrkur á þriðja biskupafund Norðurlanda 1924 600,00
2. Til stúdentaráðs Háskóla íslands, styrkur til að

senda fulltrúa á ailsherjarstúdentamót i Oslo............ 1000,00
3. Til sjera Bjarna Jónssonar og sjera Friðriks Rafn- 

ars: Styrkur til að sækja alþjóðaprestafund í Sví-
þjóð, 400 kr. til hvors....................................................... 800,00

4. Styrkur til húsabóta á prestssetrinu i Kollafjarðarnesi 9266,64
5. Til miðstöðvarhitunartækja i bæifdaskólann á Hólum 11079,78
6. Til aðgerðar gagnfræðaskólanum á Akureyri............ 12513,87
7. Launabót handa Sigurbirni Á. Gislasyni, kennara

við vjelstjóraskólann ....................................................... 1500,00
8. Launabót handa Guðm. Kristjánssyni, kennara við

stýrimannaskólann ....................................................... 1500,00
------------------ 38260,29

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt:

1. Styrkur til Finnlandsfarar, til að sækja fornminja-
fræðingafund........................................................................ 600,00

Flyt 600,00 68798,13
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Flutt
kr.
600,00

kr.
68798,13

Styrkur til að sækja fund norrænna lögfræðinga 
í Helsingfors........................................................................ 1802,10
Til að gegna störfum þjóðskjalavarðar í fjarveru 
hans......................................................................................... 300,00
Tii Kjartans Sveinssonar, fyrir aðstoð á þjóð- 
skjalasafninu........................................................................ 300,00
Tii aðgerðar landsbókasafnshúsinu............................. 33789,55

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 16. gr. er veitt:

Viðbót við styrk handa Búnaðarfjelagi íslands 36000,00

36791,65

Til sjóvarnargarðs á Siglufirði..................................... 23000,00
— sjóvarnargarðs á Sauðárkróki ............................. 11000,00
— sjóvarnargarðs á Stokkseyri ............................. 3255,25
— sjóvarnargarðs á Eyrarbakka ............................. 5194,25
— að endurreisa stöpla f Hrannsá............................. 850,00
— fyrirhleðslu fyrir Hjeraðsvötn ........................... 7300,00
— kostnaðar við mælingar og uppdrætti af kaup- 
túnum og sjávarþorpum .............................................. 3000,00

6. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 18. gr. er veitt:

Fyrv. bókav. Halldór Briem, frá V1* .................... 427,20

89599,50

— vitav. Vigfús Sigurðsson, frá J/« .................... 311,50
Til frú Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnúsar Gunn- 
arssonar ................................................................................ 534,00
Tii frú Ágústu Jóhannsdóttur. ekkju Þórhalls Jó- 
hannessonar, hjeraðslæknis.............................................. 534,00
Fyrv. prestur Guttormur Vigfússon, frá x/6 ............ 623,00

Samtals

2429,70

197618,98

Wd. 6». Nefndarilit

um frumvarp til laga um skiftingu Gullbringu- og Kjósarsýslu i tvö kjðrdæmi. 

Frá meiri hluta alisherjarnefndar.

Meiri hluti allsherjarnefndar getur ekki fallist á, að sá munur sje á atvinnu 
Alþt. 1926, A. (38. löggjafarþing). 33
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rekstri manna i Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfirði, að skifting kjördæmis- 
ins sje óhjákvæmileg af þeim ástæðnm.

Um fólksfjöldann er það að segja, að hann út af fyrir sig rjettlætir ekki 
skiftinguna, þvi þar koma margar aðrar ástæður til greina.

Alþingi, 25. febr. 1926.

Jón Kjartansson, Árni Jónsson,
formaður. fundaskrifari.

Pjetur Ottesen, 
framsögum. meiri hlutans.

Wd. 63. BreytlngartlUaga

við frv. til laga um raforkuvirki.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 4. gr. Orðin »er 4/s leyfistímans eru liðnir« falli niður.

Varatillaga: 1 stað »er 4/s leyfistimans eru liðnir« komi: er helmingur leyfistim- 
ans er liðinn.

Hd. 64. Frumvarp

til laga um innfiutningsbann á dýrum o. fl.

Frá landbúnaðarnetnd.

1. gr.
Það er óllum bannað að flytja hingað tii lands frá útlöndum lifandi 

spendýr og fugla. Þó má atvinnumálaráðuneytið, með ráði dýralæknisins í Reykja- 
vík, veita undanþágu frá banni þessu, enda setji þá tryggilegar reglnr um i hvert 
sinn.

2. gr.
Frá löndum eða landshlutum, þar sem næmir húsdýrasjúkdómar ganga, 

er alvinnumálaráðuneytinu skylt, með ráði dýralæknisins i Reykjavík, að banna 
um stundarsakir allan innflutning á heyi, hálmi, alidýraáburði, hráum og lítt sölt- 
uðum sláturafurðum, mjólk, brúkuðum fóðurmjölssekkjum og öðrum þeim vör- 
um, sem sjerstök hætta telst á, að sóttnæmi geti borist með.
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3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 100 til 1000 kr., fyrir skip- 

stjóra þann, er dýrin eða bannvöruna flutti inn, og jafnháum fyrir eigandann, 
og skulu dýrin og bannvaran gerð upptæk og öllu lógað, að tilhlutun lögreglu- 
stjóra, nema eigandi kjósi heldur að láta það fara óhreyft á skipinu aftur til út- 
landa, undir umsjón lögreglustjóra, og borgi allan þar af leiðandi kostnað.

Brot gegn reglum þeim, sem atvinnumálaráðuneytið setur sarakvæmt 1. 
gr., varðar eiganda 100 til 1000 kr. sektum, enda bæti hann að auki allan skaða, 
er af þeim dýrum hlýtst, er hann flutti inn án Ieyfis eða hirti ekki samkvæmt 
reglum ráðuneytisins.

4. gr.
Lög nr. 56, 10. nóv. 1905, um bann gegn innflutningi á útlendu kvikfje, 

og viðaukalög nr. 25, 9. júlí 1909, eru úr gildi numin.

Greinargerð.

Landbúnaðarnefnd flytur frv. þetta að tilhlutun atvinnumálaráðherra. Frv. 
er þó lítið eitt breytt frá þvf, sem það barst nefndinni.

Dýralæknirinn í Reykjavík hefir samið frv. og Ijet þvi fylgja svohljóð- 
andi greinargerð:

»Gftir núgildandi lögum er bannað, nema sjerstakt leyfi komi til, að 
flytja hingað til lands sauðfje, nautgripi, hesta, svín, geitur og hunda, bæði 
vegna sjúkdómshættu og svo til að forðast spilling innlendra kynja af blöndun 
með útlendum. ÖII önnur dýr má flytja inn eftirlitslaust, en með þeim gætu bor- 
ist sjúkdómar í innlendu alidýrin. Þess vegna þarf að hafa eftirlit með innflutn- 
ingi allra spendýra og fugla, en það verður ekki gert nema sækja þurfi um leyfi 
til iunflutnings i hvert skifti.

Þótt mest hælta sje á því, að dýrasjúkdómar berist hingað með lifandi 
dýrum, má ekki loka augunum fyrir þeirri hættu, sem stafað getur af innflutn- 
ingi á heyi og ýmsum öðrum vörum, sem sóttnæmi hæglega getur borist með. 
Undir venjulegum kringumstæðum þarf ekki að óttast þetta, að þvi er nágranna- 
löndin snertir, en sjálfsagt er, að heimild sje til að banna sllkan innflutning, þegar 
illkynjaðir sjúkdómar ganga i útflutningslandinu og haga sjer þannig, að stjórn- 
arvöldin þar ráða ekki við, eins og átt hefir sjer t. d. stað undanfarið með munn- 
og klaufasýkina f Danmörku.

Ætlast er til, að stjórnarvöldin hjer sjái um, að nægileg vitneskja fáist 
hjer að staðaldri um gang næmra sjúkdóma f þeim löndum, sem vjer höfum 
mest viðskifli við.«

Breyting sú, er nefndin hefir gert á frv., snertir aðeins 2. gr. þess. 1 frv. 
dýral. var heimild fyrir atvrh. að banna innflutning þeirra vara, sem þar 
ræðir um, með ráði dýral. i Rvík. Nefndinni þótti þetta fyrirkomuiag ekki nógu



260 Þingskjal 64—66

tryggilegt og setti i staðinn skyldu ráðuneyt’sius til að banna innflulning, þegar 
sjúkdómshætta gæti verið á ferðum.

Frekari greinargerðar telur landbúnaðarnefnd ekki þörf.

Wd. 65. Nefndarállt

um frv. til laga um raforkuvirki.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þelta hefir hv. efri deild haft til meðferðar, og gerði hún nokkrar 
breytingar á þvi. Meiri hluti nefndarinnar ræður hv. deild til þess að samþykkja 
frv. óbreytt, en einn nefndarm., J. Bald., hefir ákveðið að koma fram með breyt- 
ingartill. við frv.

Alþingi, 26. febr. 1926.

Jón Kjartansson, Árni Jónsson,
form. og frsm. fundaskrifari.

Pjetur Þórðarson. Jón Baldvinsson. Pjetur Ottesen.

IKd. 66. Frumvarp

til laga um verðtoll á nokkrum vörum.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
Hver, sem fær vörur frá útlöndum, er skyldur til, áður en vörurnar 

eru afhentar honum, að sýna hlutaðeigandi lögreglustjóra eða umboðsmanni 
hans reikning yfir innkaupsverð þeirra, kominna um borð í skip, er flytja á 
vörurnar hingað til lands. Þetta nær til allra vara, sem hingað eru sendar, að 
undanteknum islenskum afurðum, sem endursendar eru, og venjulegum far- 
angri ferðamanna. Alla reikninga um vörur, er um ræðir i 1. gr. 3., 6. og 7. 
lið laga nr. 38, 27. júni 1921, um vörutoll, svo og reikninga um fólksflutninga- 
bifreiðar, skal lögreglustjóri eða umboðsmaður hans stimpla með merkjum 
þeim og á þann hátj, er um ræðir i lögum nr. 75, 27. júni 1921, og skulu 
allir slikir reikningar stimplast með 121/i°/o af innkaupsverði þeirra vara, nema 
þær vörur, sem hjer eru taldar:
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A. Með 2O°/o stimplast eftirtaldar vðrur: Flugeldar og flugeldaefni. Gimsteinar 
og hverskonar skrautgripir. Glysvarningur og leikföng allskonar. Gullsmíðis- 
og silfursmiðisvörur. Jólatrjesskraut. Kaffibætisefni. Lakkskór. Loðskinn 
og fatnaður úr þeim. Plettvörur. Silki og silkivarningur. Silkihattar. Silki- 
skór og flosskór. Skrautfjaðrir. Sólhlifar. Veggmyndir.

B. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur þær, er nú skal greina: Asbestþráður, 
Áttavitar. Ávextir, nýir. Baðmullartvinni. Bambus. Bast. Bifreiða- og hjól- 
hestadekk og slöngur. Ðlaðgull til gyllingar. Blautsápa. Boltar og rær. 
Botnvörpur. Botnvörpugarn. Brennisteinssýrur. Bronce. Burstar og sópar. 
Bæs. Dynamit. Dælur. Efni og áhöld til logsuðu og logskurðar. Efni til 
gasframleiðslu. Efni til bókbands. Eldavjelar- og ofnhlutar. Flöskumiðar og 
tappar. Garn allskonar. Ger. Gerduft. Gibslistar. Gleraugu. Glóðarlampar. 
Gluggajárn. Grænmeti, nýtt. Gummihælar og sólar. Hagldabrauð og tví- 
bökur. Hellulitur. Heygrímur. Heymælar. Hjólnafir. Hljóðfæri, nema 
grammófónar og grammófónplötur. Hnoð. Hunang. Hurðarhandföng. 
Húsgagnafjaðrir og keðjubotnar í rúm. Húsnúmer. Hvalur. Hvitmálmur. 
Karbolin. Kátsjúk (óunnið). Keðjulásar. Kensluáhöld. Kitti. Kolsýra. Kon- 
densatorþráður. Kopar. Koparrör. Lamir. Lampaglös. Lampakveikir. Lásar. 
Látún. Leður og skinn (sútað). Leðurlíking. Ljósker. Lofthanar. Loft- 
skeytatæki. Lyfjavörur. Lyklar og skrár. Læknistæki. Lökk. Máln- 
ing. Meðalalýsi. Mottur til umbúða. Nálar. Niðursoðin mjólk. Olíuhan- 
ar. Oliulampar. Ostahleypir. Pakkalitir. Pottar. Prentletur. Prentsverta. 
Prjónar. Prjónavjelar. Pönnur. Rafmagnstæki og mælar. Ratin. Reiknings- 
spjöld. Reikningsvjelar. Ritvjelar. Fjölritarar. Talningavjelar. Röntgenstæki. 
Sáraumbúðir. Saumavjelar. Seglgarn. Síldarkrydd. Sink. Skipsbrauð. Skot- 
færi. Skriðmælar. Skrifbækur. Skrúfur. Smiðatól. Smjörlíki. Sporvagnar. 
Stoppefni i húsgögn. Svinafeiti. Terpentína, Talsíma- og ritsímatæki. Trje- 
lim. Trjeskór og klossar. Tvinni. Ullarkambar. Varahlutar til viðgerðar á 
vjelum og áhöldum, sem undanþegin eru verðtolli. Vatnshanar. Vaxdúkar. 
Vefjarskeiðar. Veggalmanök. Veggfóður. Vír úr járni og kopar. Vitatæki og 
ljósmerkjatæki, og efni til þeirra. Vjelaeinángrunarefni. Vjelareimar. Vjela- 
vaselin. Vjelaþjettingar. Vogir og lóð. Vörpukeðjur. Þurkefni. Tvistdúkur. 
Flónel (Bommesie). Shirting. Lasting. Ljereft (dowlas, stout). Molskinn. 
Nankiu. Boldang.

Enn fremur er stjórninni heimilt að undanskilja þessum tolli þær 
efnisvörur, sem innlend iðnaðarfyrirtæki sanna fyrir henni, að þau nofi til 
starfrækslu sinnar, svo og allar vjelar til iðnaðar og framleiðslu.

Verði ágreiningur um flokkunina, fellir fjármálaráðherra um þaðfulln- 
aðarúrskurð.

2. gr.
Ákvæði 4. til 15. greinar laga nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll, skulu 

einnig gilda, eftir þvi sem við á, um gjald sanakv. 1. gr. þessara laga. Ráð- 
herra getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um innheimtuna, um greiðslu 
stimpilgjaldsins af þeim vörum, sem eru sendar til landsins i pósti, og annað,



er snertir framkvæmd laganna. í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á 
henni.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar. 1927.
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Athugasemdir við frumvarpið.

í athugasemdum við fjárlagafrv. fyrir 1927 er gerð grein fyrir þvi, að ekki 
þyki fært að missa með öllu verðtollinn sem tekjustofn, og eru tekjur af honum 
áællaðar í því frv. 850 þús. kr. Hinsvegar falla lögin um bráðabirgðaverðtoll úr 
gildi i árslok 1926. Þykir því óbjákvæmilegt að bera fram nýtt frv. um verðtoll, 
og verður að gera ráð fyiir, að sú löggjöf haldist þá fyrst um sinn.

Tekjur rikissjóðs af verðtollinum hafa verið:
1924 kr. 897000
1925 kr. 2074000

Nú var verðtollur i gildi einungis % hluta ársins 1924, en ef hann hefði verið 
i gildi alt árið og geöð hlutíallslega jafnmiklar tekjur, þá hefði upphæðin orðið 
1196 þús. kr., og meðaltal beggja áranna um 1630 þús. kr.

Frá 1. apr. 1924 til 1. júní 1925 var verðtolluiinn 20% af innkaupsverði 
allra vara, sem undir hann fjellu, en frá 1. júni 1925 hafa verið 3 tollflokkar, 
30%, 20% og 10%. Langmest af tollvörunura heflr þó fallið undir miðflokkinn. 
Eptir reynslunni hjer úr Reykjavik má áætla, að um 10% af innkomnum tolli 
eptir % 1925 stafl frá vörum i hæsta flokki, um 82% frá miðflokknum, og um 
8% frá lægsta flokknum, og virðist flokkaskiftingin ekki hafa baft veruleg áhrif 
á upphæð tollteknanna í heild. Hundraðsgjaldið i þessum 3 flokkum lækkar svo 
1. mars 1926 niöur i 20%, 15% og 5%.

í frv. er nú stungið upp á að hafa tvo tollflokka, hinn hærri með 20% 
gjaldi, eins og verður eplir % 1926. Hundraðsgjaldið í lægri flokknum verður svo 
að ákveða þannig, að tollurinn í heild gefl þá upphæð, sem til er ætlast, og getur 
orðið þeim mun lægra sem fleiri vörur falla undir það.

Sje gengið út frá meðalinnflutningi áranna 1924 og 1925 og meðalupphæð 
tollsins á ári kr. 1630000, má ætla, að hann skiftist h. u. b. þannig á milli toll- 
flokkanna:

30% fl. kr. 163000 
20% - - 1337000
10% - - 130000

Eptir lækkunina % 1926 og með óbreyttum innflutningi og innkaupsverði 
mundi útkoman verða:

20% fl. kr. 108667 
15% - - 1002750
5% - - 65000

Samtals 1176417
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í hærri tollflokkinn er hjer tekið meginið af þeim vörum, sem nú eru 
tollaðar í hæsta flokki, en þó er eftir samráði við lögreglustjórann i Reykjavik 
stungið upp á að sleppa þaðan nokkrum vörutegundum, sem litlar tekjur eru af, en 
mjög erfltt er að greina frá öðrum vörum á innkaupsreikningum, og svo nokkrum 
vörum, sem ekki þykir eðlilegt að halda i tollflokki með óþarfavörum. Hinsvegar 
er bætt við kaffibætisefni, sem má naumast bera lægri toll en 2O°/o meðan ekki 
er lögleitt sjerstakt gjald af innlendum kaffibæti. Með þessum breytingum þykir 
mega áætla þennan hluta tollsins 110 þús. kr. árlega, og þarf þá lægri eða al- 
menni flokkurinn að gefa um 740 þús. kr. árlega.

Ef gert er ráð fyrir, að lægsti núverandi tollflokkur falli alveg burtu, og 
að almenni flokkurinn eftir þessu frv. svari sem næst til miðflokksins eftir nú- 
gildandi lögum, þá ættu tekjur af honum að verða samkvæmt framansögðu og 
með óbreyttu verðlagi:

Með 15°/o gjaldi um 1 milj. 003 þús.
— n’/j’/o - — 836 —
— 10°/o — _ 669 —

Hjer við er þó að athuga, að framanskráð áætlun öll er bygð á þvi, að 
ekki einungis vörumagn, heldur og verðlag haldist það sem var 1924-25, en nú 
er vitanlegt, að gengi islenskra peninga var mestan hluta þessa tímabils miklum 
mun lægra en það nú er orðið, og þá innkaupsverð á erlendum varningi tilsvar- 
andi miklu hærra að krónutali en nú. Sje tekið tillit til þeirrar verðlækkunar að 
krónntali, sem leiðir beinlinis af hækkun ísl. krónunnar, þá má ætla, að allar 
tollupphæðirnar lækki eftir hlutfallinu 63 (meðalgengi ísl. kr. 1924—25) á móti 
811/2 (núverandi gengi). Við þetta Iækkar áætlunin um toll eftir hærra flokki úr
100 þús kr. niður í ................................................................................................ 85 þús.
og eftir lægra fl. úr 836 þús. kr. niður í ....................................................... 643 —

eða samtals i 728 —
Vantar þá enn 122 þús kr., sem vinnast þurfa upp með auknn tollvörumagni. 
Má gera ráð fyrir, að þetta náist að einhverju leyti af vaxandi innflutningi vegna 
fólksfjölgunar og aukinnar framleiðslu i landinu, og að nokkru leyti af því, að 
undir tollákvæði þessa frv. falla fáeinar vörutegundir, sem nú eru f lægsta tollflokki.

Pað hefði þótt mjög æskilegt að koma aðalflokki verðtollsins niður f lO°/o, 
en slíkt virðist ekki unt nema taka nokkrar þær vörur undir hann, sem hafa 
ekki áður verið verðtollaðar.

Af tolltekniskum ástæðum er það mjög óheppilegt, að sum álnavara er 
verðtolluð, en sum ekki, og takmörkin verða ávalt óskýr, og vitanlegt, að fram- 
kvæmdin er mismunandi, og hætt við, að hún verði það ávalt. Er mjög margt, 
sem mælir með þvl að láta eitt yfir alla vefnaðarvöru ganga, og væri þá senni- 
lega unt að lækka tollinn niður í 10°/0. Má i þvi sambandi geta þess, að vöru- 
tollurinn kemur yfir höfuð ljettast niður á vefnaðarvðru eftir verðmæti, og getur 
hún því fremur borið verðtoll en aðrir vöruflokkar.

Að öðru leyti hefir verið reynt að orða undantekningarnar frá verðtollin- 
um þannig, að sem minstum efa eða óreglu þurfi að valda i framkvæmdinni. En 
frv. er i sama formi og núgildandi lög, sem virðist heppilegast, þar sem inn- 
heimtumennirnir þegar eru orðnir þvi formi vanir.
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E«I. 67. Frumvarp

til laga um kosningar i málefnum sveita og kaupstaða.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

I. kafli.
Um kosningarrjett og kjörgengi.

1- gr.
Rjett til að kjósa hreppsnefndarmenn, svslunefndarmenn, bæjarfulltrúa, 

borgarstjóra (bæjarstjóra) og alla aðra starfsmenn í hreppum og kaupstöðum, 
er almenningur kýs, hafa allir, konur sem karlar, ef þeir:

1. Eru fullra 25 ára gamlir á kjördegi.
2. Eru fjár sins ráðandi.
3. Eru islenskir rikisborgarar eða hafa jafnrjetti við þá.
4. Hafa átt lögheimili í kjördæmi (hreppi eða kaupstað) siðasta árið 

fyrir kjördag.
5. Hafa óflekkað mannorð, og
6. Standa ekki i skuld fyrir þeginn sveitarstyrk.

Gift kona telst fjár sins ráðandi, þótt bún eigi óskilið fjárlag með 
manni sínum.

2. gr.
Sá er kjörgengur til starfa samkvæmt 1. gr., sem kosningarrjett hefir. 

Um borgarstjóra (bæjarstjóra) gildir ákvæði 1. gr. 4 tölul. þó ekki.
Ekki mega bjón nje menn skyldir að feðgatali eða niðja sitja samtimis 

í hreppsnefnd eða bæjarstjórn.

3. gr.
Skylt er hverjum karlmanni sjálfum sjer ráðandi, yngri en sextugum 

og beilum og hraustum að taka við kjöri i hreppsnefnd og bæjarstjórn. Þeim, 
er setið hefir 6 ár samfleytt eða lengur í nefnd, er þó óskylt að taka við kjöri 
til hennar fyr en 6 ár eru liðin siðan bann átti þar siðast sæti.

Rjett er giftum konum að skorast undan kosningu.

4. gr.
Kjörstjórn úrskurðar um kjörgengi til bæjarstjórnar, borgarstjóra (bæjar- 

stjóra) og breppsnefnda. Skjóta má úrskurði kjörstjórnar til hreppsnefndar i 
hreppum og bæjarstjórnar i kaupstöðum. Hreppsnefnd og bæjarstjórn úrskurðar, 
hvort aðili hafi mist kjörgengi eða hvort veita skuli honum lausn eða vikja 
honum frá starfanum. Skjóta má úrskurði hreppsnefndar til svslunefndarodd- 
vita og úrskurði bæjarstjórnar til atvinnumálaráðberra.
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Sýslunefnd úrskurðar þau atriði, sem i 1. málsgr. segir, ef sýslu- 
nefndarmaður á blut að máli.

Ef manni er vikið úr sýslunefnd eða bæjarstjórn, þá getur hann borið 
málið undir atvinnumálaráðherra.

II. kafli.
Um kjörtíma, kjörskrár, kjörstjórnir o. fl.

5. gr.
í kaupstöðum skal bæjarstjórn vera skipuð 6—15 bæjarfulltrúum, er 

kosnir sjeu til 6 ára i senn. Atvinnumálaráðherra ákveður töluna í hverjum 
kaupstað samkvæmt tillögum bæjarstjórnar. Á hverjum 2 ára fresti fer einn 
bluti bæjarstjórnar frá, þannig að bæjarfulltrúar hafi allir gert það að 6 árum 
liðnum frá kjöri sínu, eftir þessum reglum:

1. Ef talan 3 gengur upp i töiu bæjarfulltrúa, þá fer þriðjungur þeirra frá að 
hverjum 2 árum liðnum.

2. Ef talan 3 gengur ekki upp í tölu bæjarfulltrúa, þá skal þriðjungur þeirra 
fara frá fyrsta skifti, en þriðjungur að einum viðbættum annaðhvort bitt 
skiftið eða bæði skiftin, eftir þvi sem á stendur.

Nú fer maður úr bæjarstjórn áður en kjörtimi hans er liðinn, og skal 
þá kjósa í stað hans fyrir þann tima, sem eftir er af kjörtimabili bans.

6. gr.
í hreppi hverjum skal vera hreppsnefnd, skipuð 3—7 mönnum, svo 

sem verið hefir, og eru þeir kosnir til 6 ára i senn. Fjölga má hreppsnefndar- 
mönnum úr 3 i 5 og 5 í 7, með samþykki sýslunefndar. Fara hreppsnefndar- 
menn frá á hverjum 3 ára fresti kjörtimabils, meiri hlutinn hið fyrra skiftið, 
en minni hlutinn hið siðara.

Fyrirmæli siðari málsgr. 5. gr. taka einnig til hreppsnefnda.

7. gr.
Kosningar bæjarfulltrúa og borgarstjóra (bæjarstjóra) fara fram i 

janúarmánuði, en hreppsnefndarmanna á vorhreppaskilaþingi.
Ef hreppi er skift, þá skal kjósa breppsnefnd i hinum nýju hreppum 

jafnskjótt sem því verður við komið.

8. gr.
Hreppsnefnd í hreppum og bæjarstjórn i kaupstöðum skal árlega, i 

hreppum fyrir 15. april og i kaupstöðum fyrir 15. desember, semja eða láta 
semja skrá yfir alla kjósendur i kjördæminu, er á kjördegi hafa kosningarrjett. 
Skulu þar vera i stafrófsröð nöfn kjósenda með stöðu, heimili og aldri. Skráin 
skal liggja til sýnis alraenningi á hentugum stað að minsta kosti 14 daga. 
Kærur vegna þess, að einhver sje vantalinn eða oftalinn á skrá, skulu vera

Alþt. 1926. A. (38. ’öggjafarþing). 34
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komnar í hendur hreppsnefndar eða bæjarstjórnar eigi siðar en viku eftir að 
skráin lá frammi, og úrskurðar hún kærurnar innan 3 daga þar frá.

9- gr.
Hreppsnefnd og bæjarstjórn kýs 3 menn úr sinum flokki i kjörstjórn 

hverju sinni er kjósa skal bæjarfulltrúa, borgarstjóra (bæjarstjóra) eða hrepps- 
nefndarmenn. Nú eru nefndarmenn 3, og eru þeir þá sjálfkjörnir. Eigi má 
borgarstjóri (bæjarstjóri) vera i kjörstjórn, er kjósa skal í stað hans.

I hreppum skal geta kosningar í hreppsfundarboði. Ef leynileg kosning 
hefir verið ákveðin, skal hreppsnefnd auglýsa það viku fyrir kjörfund. 1 kaup- 
stöðum auglýsir kjörstjórn kjörfund, stað og stund, með hæfilegum fyrirvara, i 
blöðum eða með þeim hætti, er almennar auglýsingar eru þar birtar á staðnum.

III. kafli.
Um kosningarathöfn.

10. gr.
Bæjarfulltrúa skal kjósa leynilega hlutbundnum kosningum, með þeim 

hætti, sem segir í eftiríarandi greinum.

11- gr.
Skrá skal á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á. Lista 

skal afhenda oddvita kjörstjórnar, er veitir vottorð um viðtöku listaqs, 2 sólar- 
hringum fyrir kosningar. Meðmælendur, er bafi kosningarrjett og sje eigi færri 
en 20, riti nöfn sin með stöðu og heimili undir hvern Jista.

Gildur er listi, þótt á honum standi færri nöfn en kjósa á fulltrúa, en 
ógildur, ef fleiri eru. Fult nafn hvers fulltrúaefnis, ásamt stöðu og heimili, 
skal á lista setja, svo að eigi verði um vilst. Nú er ókjörgengur maður á lista 
eða eigi þykir örugt, við hvern er átt, og skal þá strika það nafn af lista.

Úrskurð um útstrikun nafns af lista eða um ógilding lista skal skrá 
i kjörbók. Kjörstjórn er skylt að Játa fulltrúaefni listans eða meðmælanda í 
tje eftirrit af úrskurði áður en kosning byrjar.

Kjörstjórn merkir þá lista, er hún tekur gilda, hvern með sínum 
bókstaf (A. B. C. o. s. frv.)

12. gr.
Ef fulltrúaefni eru eigi íleiri á listum, sem metnir eru gildir, en kjósa 

skal, þá lýsir kjörstjórn, að liðnu hádegi 2 nóttum fyrir kjörfundardag, þá 
menn kosna.

Nú eru tulltrúaefni samtals á gildum listum fleiri en kjósa skal, og 
lætur þá kjörstjórn tafarlaust gera kjörseðla og festir jafnframt upp auglýs- 
ingar um það, hvaða listar sjeu i kjöri, með tilgreindum listabókstaf og 
nöfnum fulltrúaefna.

Á kjörseðli skal öðrum megin prenta eða fjölrita þá lista, söm hafa
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verið teknir gildir, þannig að hver listi, með óbreyttri nafnaröð sinni, sje við 
annars hlið eftir stafrófsröð með glöggum langstrikum á milli, en þverstrik 
skulu vera milli nafna á lista hverjum. Fyrirsögn á kjörseðli skal vera: Kjör- 
seðill við bæjarstjórnarkosuing í N kaupstað, með dagsetningu og ártali. Eigi 
má annað á seðil letra en nú var mælt, nema nauðsyn sje á til aðgreiningar 
samnefndum mönnum.

Kjörseðlar skulu vera úr góðum og þykkum pappír og brotnir saman 
með óprentuðu hliðina út, þannig að eigi sjáist letrið á þeim. Skal svo frá broti 
gengið, að auðvelt sje að leggja þá aftur í sama brot, er þeir hafa verið notaðir.

13. gr.
Bæjarstjórn sjcr um, að atkvæðakassi og kjörklefi sje til taks. Kjörklefi 

skal vera áfastur herbergi, þar sem kosning fer fram, og þaðan aðeins 
skulu dyr vera kjörklefa. Tjald skal festa fyrir glugga á kjörklefa, svo að 
eigi megi inn um hann sjá eða stinga kjörseðli út i glugga, svo að hann sjáist 
að utan. Lesbjart skal vera í kjörklefa, og vera skal þar borð og nægilega 
margir almennir, svartir blýantar.

Atkvæðakassi skal vera lokaður með riíu á loki, er stinga skal kjör- 
seðli niður um.

14. gr.
Frá upphafi kosningarathafnar skulu listar með bókstöfum sinum og 

greinilegum nöfnum fulltrúaefna vera almenningi til svnis á kjörstað, þar sem 
mikið ber á þeim. Þar skal og festa upp leiðbeiningar handa kjósendum með 
aðalákvæðum laga þessara.

15. gr.
Kosningarathöfn hefur á því, að oddviti skýrir frá, hverjir sjeu i kjör- 

stjórn, hve marga eigi að kjósa i bæjarstjórn, og hverja lista hann hafi fengið 
samkv. 11. gr. Hann sýnir atkvæðakassann, svo að það sjáist, að hann sje 
tómur, og lokar honum síðan. Án leyfis kjörstjórnar mega ekki vera i kjör- 
stofu með henni aðrir en fulltrúaefni, 2 meðmælendur fyrir hvern lista, og 
kjósendur, er koma og fara.

Heimilt er bæjarstjórn að skifta kjósendum í deildir, enda skipar hún 
þá undirkjörsfjórn í hverja deild, og hefir hver þeirra sinn atkvæðakassa og 
kjörklefa.

Kjósendur koma fram og kjósa i þeirri röð, er þeim sjálfum list, og 
eftir því, sem þeir komast að. Þá er kjörstjórn hefir kannast við mann og 
sannfært sig um, að hann hafi kosningarrjett, afhendir hún kjósanda kjörseðil. 
Fer kjósandi með hann inn í kjörklefa að borði þvi, er þar stendur, og gerir 
þar kross við bókstaf þess lista á kjörseðlinum, sem hann vill atkvæði gefa. 
Ef hann vill breyta nafnaröð á lista þeim, er hann velur, skal hann setja tölu- 
stafinn 1 fyrir framan það nafn, sem hann vill hafa etst, töluna 2 fyrir framan 
það nafn, sem hann vill láta vera annað í röðinni, töluna 3 við það nafn, er 
hann vill láta vera hið þriðja, o. s. frv. Ef hann getur ekki felt sig við eitthvert
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nafn á lista þeim, er hann kýs, má hann strika það út, og telst það þá eigi 
með við samtalning atkvæða. Krossinn við listabókstafinn, tölustafina við nöfn- 
in og útstrikun nafns skal hann gera með blýanti, sem kjörstjórnin hefír til í 
kjörklefanum. Siðan brýtur kjósandi seðilinn saman i sömu brot, sem hann 
var i, er hann tók við honum, gengur svo inn að kjörborðinu og stingur 
sjálfur seðlinum þannig samanbrotnum í atkvæðakassann, gegnum rifuna 
á lokinu, og gætir þess, að enginn sjái, hvað á seðlinum er. Að öðrum kosti 
er seðillinn ógildur, og má ekki láta hann i atkvæðakassann.

Annar meðkjörstjórinn skal hafa fyrir sjer eftirrit af kjörskrá og gera 
merki við nafn hvers kjósanda, jafnóðum og hann hefir neytt kosningarrjettar 
síns, en hinn meðkjörstjórinn skal rita nöfn þeirra, er atkvæði greiða, á sjer- 
staka skrá með áframhaldandi töluröð fyrir framan hvert nafn. Enginn getur 
neytt kosningarrjettar, nema hann sje sjálfur á kjörfundi og greiði atkvæði. 
Nú skýrir kjósandi kjörstjórn frá því, að hann sakir sjónleysis eða annarar 
likamsbilunar, er kjörstjórn telur gilda ástæðu, sje ófær til að framkvæma 
kosninguna á fyrirskipaðan hátt, og skal þá maður úr kjörstjórn, sá er kjós- 
andi nefnir til, veita honum aðstoð til þess í kjörklefanum. Þetta skal bóka i 
kjörbók og greina ástæður.

Ef kjörseðill rangmerkist eða skemmist eftir að kjósandi tók við hon- 
um, þá getur hann afhent kjörsljórninni skemda seðilinn og fengið í staðinn 
nýjan kjörseðil, ef seðlabirgðir eru ekki þrotnar, enda sje ekki ástæða til að 
ætla, að hann hafi ónýtt seðilinn af ásettu ráði.

16. gr.
Kosningarathöfn má eigi standa yfir skemur en 3 tima, nema allir kjós- 

endur, sem á kjörskrá eru, hafi neytt kosningarrjettar. Þegar sá tími er liðinn 
og engir kjósendur gefa sig fram, greiðir kjörstjórn sjálf atkvæði, og lýsir því 
þar næst yfir, að kosningarathöfn sje nú lokið, og má eigi eftir það taka við 
neinum atkvæðum.

óskylt er kjósanda að skýra frá þvi fyrir dómi, í hvaða máli sem er, 
hvaða lista hann hafi kosið, eða hvort hann hafi greitt atkvæði með eða móti 
einhverju fulltrúaefni.

Enginn úr kjörstjórn eða nokkur sá, sem samkvæmt 15. gr. er staddur 
i kjörstofunni, má gefa nokkrum kjósanda ráð meðan á atkvæðagreiðslu stend- 
ur, tilvisun eða áminningu um það, hvaða lista hann skuli kjósa. Enginn má 
heldur skýra frá þvi, ef hann hefir orðið áskynja um það í kjörstofunni, hvort 
eða hvernig einhver hefir þar kosið.

Brot gegn þessum ákvæðum varða fangelsi, eigi minna en viku ein- 
földu fangelsi eða sektum, ef málsbætur eru, þó eigi undir 50 krónum.

17. gr.
Talning atkvæða fer fram i heyranda hljóði, þegar er kosningarathöfn 

er lokið. Oddviti kjörstjórnar opnar atkvæðakassann. Ef kjósendum er skift í 
kjördeildir, lætur kjörstjóri atkvæðaseðlana úr atkvæðakössum deildanna óskoð-
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aða saman i hæfilega stórt, tómt ilát með loki yfir, og skulu seðlarnir hristir 
vel saman, áður en talning byrjar.

Þvi næst tekur oddviti upp einn og einn kjörseðil í einu og les upp 
listabókstaf þann, sem krossað er við á honum. Sýnir hann kjörseðlana jafn- 
óðum viöstöddum fyrirsvarsmönnum listaana og leggur siðan sammerkta kjör- 
seðla i bunka sjer, en meðkjörstjórar merkja jafnótt á blað, hvað margir seðlar 
fara í hvern bunka.

Kjörseðill verður ógildur, ef sýnt þykir, að kjósandi hefir:
sett kross við fleiri en einn listabókstaf, eða tölumerkt nöfn á fleirum

listum en einum,
bætt nafni eða nöfnum við á lista, skritað nafn sitt á seðilinn, sett á 

seðilinn einkenni, er geti gert hann þekkjanlegan,
eða notað annan seðil en kjörstjórn hefir afhent honum.
Nú er eigi krossa& við neiun listabókstaf á einhverjum kjörseðli, en 

nöfn eða nafn tölusett á einum listanum á honum, og telst sá listi þá valinn, 
ef ekki eru aðrir gallar á.

Þegar allir kjörseðlarnir eru upp teknir, skal telja saman, hve margir 
hafa valið hvern lista, og er það atkvæðatala listanna, hvers um sig. Bera skal 
samtölu þessara atkvæðatalna saman við samtölu þeirra, er atkvæði hafa greitt 
eftir skrá þeirri, sem haldin var samkvæmt 15. gr. yfir þá, sem neyttu kosn- 
ingarrjettar. Ef samtölunum ber ekki saman, skal fara aftur yfir kjörseðlana 
alla og atkvæðaskrána, og leiðrjetta skekkjur þær, sem á kunna að hafa orðið.

18. gr.
Til þess að finna, hve mörg fulltrúaefni hafi náð kosningu af hverjum 

lista, skal skrifa upp atkvæðatölu hvers lista fyrir neðan sinn listabókstaf, þá 
helming atkvæðatalnanna, þá þriðjung þeirra, fjórðung o. s. frv., eftir því hve 
marga fulltrúa á að kjósa og hverjum lista getur mest hlotnast, og standi út- 
komutölur þessar í röð fyrir hvern lista. Síðan skal marka hæstu útkomutöl- 
urnar jafnmargar. og kjósa á fulltrúa, og fær hver listi jafnmarga fulltrúa kosna, 
sem hann á af tölum þessum. Ef eigi standa svo mörg nöfn á lista, sem hon- 
um bera fulltrúar eftir útkomutölum, skal taka þau, sem vantar, at hinum 
listunum eftir sömu reglu.

Til þess að finna, hver fulltrúaefni hafa náð kosningu á hverjum lista, 
skal telja saman atkvæði hvers einstaks fulltrúaefnis á þann hátt, er nú skal greina:

Kjósandi telst una við röðina á lista, ef hann hefir eigi breytt henni 
með þvi að setja tölur fyrir framan nöfnin, og ef hann hefir aðeins sett tölu 
við eitt nafnið eða nokkur af þeim, telst hann una við röðina að öðru leyti. 
Oddviti kjörstjórnar tekur kjörseðlabunkana, fyrst þann, er flestir seðlar eru í, 
og svo koll af kolli, en meðkjörstjórar hafa fyrir sjer lista með nöfnum þeirra 
fulltrúaefna, sem standa á þeim lista, sem auðkendur er á þeim kjörseðlum. 
Oddviti tekur kjörseðlana úr bunkanum einn af öðrum, sýnir þá fyrirsvars- 
mönnum listans og les upp nöfnin ásamt raðartölu þeirri, er þeim ber eflir 
kjörseðlinum, en meðkjörstjórar rita upp atkvæðin eftir því. Sá, sem fremstur 
stendur eða talan 1 er mörkuð við, fær heilt atkvæði. Þeir, sem eru aftar í
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röðinni, fá hver um sig brot úr atkvæði, er sje jafnt tölu fulltrúa þeirra, er 
kjósa skal, að frádreginni tölu þeirra fulltrúaefna, sem framar standa eða lægri 
tölu fá á kjörseðlinum, deilt með fulltrúatölunni. Siðan skulu atkvæðatölurnar 
lagðar saman. Ef sami maður hefir fengið atkvæði á fleirum en einum lista, 
sem til greina kemur efti^ atkvæðamagni, þá skal leggja hinar lægri atkvæða- 
tölur hans við atkvæðatölu þá, er hann hefir fengið á þeim lista, er hann hefir 
mest á, og telst sú samanlagða atkvæðatala honum þar að fullu, en nafn hans 
strikast út af hinum listunum. Þeir, sem hæstar hafa atkvæðatölur, eru kosnir, 
svo margir af hverjum lista, sem honum ber samkvæmt því, sem áður greinir. 
Lýsir kjörstjórn þá kosna í þeirri röð, sem upphæð útkomutalnanna til segir.

Ef jöfn verða atkvæði lista eða fulltrúaefna og úr þarf að skera, skal 
hlutkesti ráða. Kjörstjórnin varpar hlutkesti á þann hátt, að hún ritar bókstaf 
þeirra lista eða nöfn þeirra fulltrúaefna, sem jöfn atkvæði hafa, á jafnstóra 
seðla, lætur seðlana samanbrotna í hylki, sem yfir er breitt, og kveður lil ein- 
hvern óviðkomandi mann að draga einn seðil úr hvlkinu. Sá seðill, er dreginn 
er, segir þá til, hvern taka skal.

19. gr.
Þegar einungis á að velja einn fulltrúa, er hann kosinn listakosningu 

eftir framanskráðum reglum, að því leyti, sem við getur átt.

20. gr.
Hreppsnefndarmenn skal kjósa í heyranda hljóði. Hver, sem neyta vill 

kosningarrjetfar, verður sjálfur að sækja kjörfund og skýra munnlega frá því, 
hvern hann kýs eða hverja. Kjörstjórn ritar atkvæðin jafnóðum í kjörbók. Þá 
er allir viðstaddir kjósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði og þau eru 
öll bókuð, skal atkvæðagreiðslu lokið, þó ekki fyr en að minsta kosti 2 klukku- 
stundir ei u liðnar frá þvi, er hún hófst. Formaður kjörstjórnar les þá upp öll 
greidd atkvæði, en meðkjörstjórar rita þau upp og telja saman. heir, sem flest 
atkvæði hafa fengið, eru rjett kjörnir hreppsnefndarmenn. Hlutkesti ræður, ef 
fleiri hafa jafnmörg atkvæði.

2L gr.
Rjett er að hafa hreppsnefndarkosningar Ieynilegar, ef hreppsnefnd 

kveður svo á eða ’/3 kjósenda lýsir ósk sinni um það skriflega fyrir oddvita 
kjörstjórnar 2 vikum fyrir kjörfund.

Kjósandi hver kýs svo marga menn sem kjósa skal.

22. gr.
Áður en kosning byrjar, skal kjörstjórn hafa til hæfilega marga kjör- 

seðia, alla jafnstóra, með sama lit, gerða úr strikuðum pappir þannig:
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Nr. á kjörskrá.

svo og lokaðan atkvæðakassa, með rifu á^lokinu, og skrá yfir alla kjörgenga 
menn i hreppnum.

Framan við nöín rnanna á kjörskránni skulu standa tölurnar 1, 2, 3 
o. s. frv., eftir því sem hver er í röðinni,

23. gr.
Við búsið, þar sem kosning fer fram, skal vera^annað herbergi áfast, svo 

lagað, að eigi verði gengið í það, nema úr kjörstofunni. Ef þess er eigi kostur, 
má tjalda fyrir eitt hornið á kjörstofunni, svo að eigi sjáist þangað.

1 kjörklefa skal vera borð, sem skrifa má við, og á þvi skrá yfir alla 
kjörgenga menn í hreppnum, og ritblý til afnota handa kjósendum.

24. gr.
Þá er kosning hetst, visar formaður kjörstjórnar einuro kjósanda i senn 

inn í kjörklefann, eftir sömu röð og kjósendur standa á kjörskrá, og faer hon- 
uui einn kjörseðil.

Kjósandinn fer siðan inn í kjörklefann að borði því, er þar stendur, 
og athugar, hvaða tala stendur á kjörskránni fyrir framan nafn þess eða nöfn 
þeirra, ef fteiri en einn á að kjósa, er hann vill velja, og skrifar þær með rit- 
blýi á kjörseðilinn, hverja tölu fyrir neðan aðra. Síðan brýlur kjósandinn seðil- 
inn einu sinni saman, svo að letrið snúi inn, gengur inn að kjöiborðinu og 
stingur sjálfur seðlinum i atkvæðakassann og gætir þess, að enginn sjái, hvað 
á seðlinum er. Að öðrum kosti er seðillinn ógildur, og má ekki láta hann í 
atkvæðakassann.

25. gr.
Kjörseðill er ógildur, ef einhver merki hafa verið sett á hann, sem gera 

seðilinn þekkjanlegan frá hinum seðlunum, eða ef annar seðill er notaður.
Ef kjörseðill ónýtist hjá kjósanda, skal kjörstjórnin láta hann fá ann- 

an seðil.
Nú færir kjósandi ástæðu fyrir því, er kjörsljórn tekur gilda, að hann 

geti ekki vegna sjónleysis eða annarar likamsbilunar kosið á fyrirskipaðan
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aðstoð til þess i kjörklefanum.
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26. gr.
Meðkjörstjórar skulu hata fyrir sjer hvor sitt eftirrit af kjörskránni og 

gera merki við nafn hvers kjósanda um leiö og hann hefir neytt kosningar- 
rjettar sins.

Þá er allir viðstaddir kjósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði, skal 
atkvæðagreiðslu lokið, þó ekki fyr en 2 klukkustundir eru liðnar frá því er 
hún hófst.

27. gr.
Formaður kjörstjórnar skal þá opna atkvæðakassann, er hann hefir 

hrist hann rækilega. Tekur hann þvi næst upp einn og einn kjörseðil i einu, 
les upp töluna eða tölurnar, sem á honum standa, og rjettir hann svo með- 
kjörstjórum til athugunar, en þeir merkja jafnótt á blað atkvæðatöluna við 
nafn hvers, sem kosinn er.

Sá eða þeir, sem flest atkvæði hafa fengið, eru rjett kjörnir.
Ef fleiri hafa jafnmörg atkvæði, ræður hlutkesti.

28. gr.
Hreppsnefnd tilkynnir sýslumanni jafnan kosningarúrslit.
Fyrirmæli 2.-4. málsgr. 16. gr. gilda og um leynilegar kosningar 

utan kaupstaða.

29. gr.
Oddviti sýslunefndar ákveður hlutbundnar kosningar í hreppsnefnd, 

ef skriíleg krafa um það kemur frá að minsta kosti svo mörgum kjósendum, 
sem samkvæmt kjörskrá mundi þurfa til þess að koma með hlutfallskosning- 
um einum manni í hreppsnefnd þar i hreppi. Kosningar fara þá með þeim 
hætti, sem segir í 10.—18. gr. laga þessara.

30. gr.
Lausa borgarstjórastöðu (bæjarstjórastöðu) skal auglýsa með að minsta 

kosti 6 vikna fyrirvara. Umsóknir ásamt meðmælum að minsta kosti 100 
kjósenda í Reykjavik og 30 annarsstaðar skal senda til kjörstjórnar, enda 
auglýsir hún kosningu með hæfilegum fyrirvara. Við kosninguna skal fara 
ettir gildandi kjörskrá við bæjarstjórnarkosningar. Kosning er leynileg. Skal 
kjörstjörn láta prenta nöfn frambjóðenda á kjörseðil, og verður sá kosinn, er 
fiest 'gild atkvæði fær. Hlutkesti ræður, ef tveir frambjóðendur eða fleiri fá 
jöfn atkvæði. Að öðru leyti skal fara eftir fyrirmælum 11. —18. gr. laga þessara, 
svo sem við á.

31. gr.
Kosningar þær, er að framan segir, má kæra skriílega innan 14 daga fyrir 

bæjarstjórn i kaupstöðum og hreppsnefnd utan kaupstaða. Skal leita umsagnar
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kjörstjórnar um kærur, og skal hún láta uppi álit sitt iqpan viku i kaupstöð- 
um og 14 daga i hreppum frá því að hún fekk kæruna, og hreppsnefnd kveða 
upp úrskurð sinn innan 14 daga og bæjarstjórn innan viku þar frá. Úrskurði 
hreppsnefndar má skjóta til oddvita sýslunefndar innan 14 daga frá dagsetn- 
ingu hans og úrskurðum bæjarstjórnar til atvinnumálaráðherra innan viku.

32. gr.
Kosningar í nefndir, er bæjarstjórn kýs, skulu jafnan vera leynilegar 

og hlutbundnar, ef fleiri skal kjósa en einn mann. Skal beita hlutfallskosningu 
sem hjer segir: Þeir bæjarfulltrúar, er komið hafa sjer saman um að kjósa 
allir sömu menn i sömu röð, afhenda formanni bæjarstjórnar, þegar til kosn- 
inga kemur, lista yfir þá i þeirri röð. Þegar hann hefir tekið við listunum, 
merkir hann hvern þeirra bókstaf, A., B., C. o. s. frv., eftir því, sem 
hann sjálfur ákveður eða ákveðið hefir verið með samkomulagi eitt skifti fyrir 
öll þann kjörtíma. Síðan les formaðurinn upp stafnafn hvers lista og nöfn 
þau, er á honum standa. Þá kjósa bæjarfulltrúarnir þannig, að hver ritar á 
kjörmiða aðeins stafnatn (A., B., C. o. s. frv.) þess lista, er hann vill kjósa 
eftir. Kjörmiðarnir eru afhentir formanni, og nefnir hann upphátt bókstaf 
hvers miða, en skrifarar rita jafnóðum og telja saman, hve mörg atkvæði hafi 
fallið á hvern lista, hve mörg á A., hve mörg á B. o. s. frv. Tölu þeirri, sem 
hver listi þannig fær, er svo skift, fyrst með 1, siðan með 2, siðan með 3, 
o. s. frv„ eftir þvi sem með þarf. Hlutatölur hvers lista eru ritaðar i röð, hver 
niður undan annari, og yfir dálkinum er ritaður bókstaíur þess lista.

Kosningin fer eftir hlutatölunum, þannig að sá listi fær fyrsta mann, 
er hæsta á hlutatöluna, sá listi næsta mann, er á næsthæsta hlutatölu, o. s. 
frv., þar til fullskipað er. Ef jafnháar hlutatölur koma á tvo eða fleiri lista, 
skal varpa hlutkesti um, hver listinn skuli koma að manni.

Af hverjum lista skulu menn bljóta kosningu i þeirri röð, sem þeir 
standa á listanum. Sje ekki stungið upp á fleiri nefndarmönnum en kjósa 
á, lýsir formaður þá rjett kjörna án atkvæðagreiðslu.

33. gr.
1 hreppi hverjum skal kjósa einn sýslunefndarmann á manntalsþingi 

til 6 ára, og einn varamann til sama tima. Sýslumaður er oddviti kjörstjórnar, 
og skipa hana með honum 2 hreppsbúar, er sýslunefnd kýs.

Kosningu skal haga eins og segir i 20. gr., enda má leynilega kosningu 
hafa samkvæmt 21.—27. gr.

Kæra má kosningu skriflega innan 14 daga, og sker sýslunefnd úr.

34. gr.
Helmingur sýslunefndarmanna og varasýslunefndarmanna gengur úr 

sýslunefnd 3. hvert ár, ef tala hreppa i sýslu er jöfn, en ella meiri hluti og 
minni hluti á víxl 3. hvert ár.

Alþt. 1926. A, (38. löggjafarþing). 35
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35. gr.
Nú er hreppi skift, og gengur þá sýslunefndarmaður hans og vara- 

sýslunefndarmaður þegar úr sýslunefnd. Á næsta manntalsþingi á eftir skal 
kjósa sýslunefndarraann og varasýslunefndarmann í hinum nýju hreppum, og 
fara þeir úr nefndinni, næst er skifti verða, eftir hlutkesti, annar ef jöfn er tala 
hinna nýju hreppa, en ella meiri hlutinn. Sá eða þeir, er þá verða eftir, fara 
næst, er skifti verða.

36. gr.
Kjósendur, sem ekki geta verið viðstaddir á kjördegi, mega neita 

atkvæðisrjetlar sins í skrifstofu bæjarfógeta i kaupstöðum og hjá hreppstjóra 
i sveitum, svo og á skipum, er úr hreppi eða kaupstað ganga, eftir sömu 
reglum sem gilda um kosningar til Alþingis, þegar eins stendur á.

IV. kafli.
Niðurlagsákvœði.

37. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927. Þeir, sem kosnir hafa verið fyrir 

þann tíma, halda sætum sinum, þar til þeir skyldu víkja úr þeim eftir eldri lögum.
Frá þeim tima, er lög þessi öðlast gildi, eru úr lögum numin:
Tilsk. 20. apr. 1872, um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavik, 9. og 

10. gr. og 11. gr. 2. málsgr., að því leyti sem þar segir um nefndarkosningar.
Lög nr. 22 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri, 5,—10. gr., ásamt 

lögum nr. 65 14. nóv. 1917 um breytingu á þeim lögum, 2.-5. gr.
Lög nr. 43 10. nóv. 1905 (sveitarstjórnarlög) 6.-23., 55.-59. 1 málsgr. 

og 61.—64. gr.
Lög nr. 75 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn í Hafnarfirði, 4, —11. gr., að 

þvi leyti sem þær eru enn i gildi.
Lög nr. 49 30. júlí 1909, um breyting á lögum, er snerta kosningar- 

rjett og kjörgengi i málefnum kaupstaða og hreppsfjelaga.
Lög nr. 19 20. okt. 1913, um kosningar til bæjarstjórna í kaupstöðum.
Lög nr. 49 30. nóv. 1914, um breyting á tilsk. 20. apríl 1872, um 

bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík, 1.—4. gr., aðíþvi leyti sem þær eru 
enn i gildi og varða kosningar.

Lög nr. 49 3. nóv. 1915, um viðauka við sveitarstjórnarlög frá 10. 
nóv. 1905.

Lög nr. 67 14. nóv. 1917, um bæjarstjórn Isafjarðar, 4.—11. gr.
Lög nr. 26 22. nóv; 1918, um bæjarstjórn Vestmannaeyja, 6.—13. gr.
Lög nr. 58 28. nóv. 1919, um breytingar á lögum nr. 30 22. nóv. 1918, 

um bæjarstjórn á Sigluflrði, 4.—11. gr.
Lög nr. 61 s. d., um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 4.-9. gr.
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Lög nr. 19 19. júní 1922, um breyting á tilsk. um bæjarstjórn í kaup- 
staðnum Reykjavik 20. apr. 1872.

Lög nr. 30 4. júni 1924, um kosningar í bæjarmálefnum Reykjavikur. 
Lög nr. 33 27. júní 1925, um viðauka við lög nr. 22 frá 8. okt. 1883,

um bæjarstjórn á Akureyri.
Svo og öll önnur fyrirmæli í Iögum, sem fara í bága við ákvæði 

laga þessara.

Ed. 68. Breytingariillaga

við frv. til laga um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða.

Flutningsmaður: Halldór Steinsson.

Við 3. gn:
1. Fyrsta málsl. fyrri málsgr. skal orða svo: Skylt er hverjum manni sjálfum 

sjer ráðandi, yngri en sextugum og heilum og hraustum, jafnt karli sem 
konu, að taka við kjöri i hreppsnefnd og bæjarstjórn.

2. Siðari málsgrein (Rjett er . . . kosningu) falli burt.

Ed. 60. Fyrirspurn

til ríkisstjórnarinnar um útibú i Stykkishólmi frá Landsbankanum.

Fiutningsmaður: Halldór Steinsson.

Hvað hefir rikisstjórnin gert til þess, að útibú frá Landsbankanum verði 
sett á stofn í Stykkishólmi samkv. þingsályktunartillögu frá Alþingi árið 1919?

IWd. 70. Frumvarp

til laga um viðauka við og breyting á fátækralögum frá 10. nóv. 1905.

Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.

1. gr-
Styrk, sem veittur er samkvæmt fátækralögum frá 10. nóv. 1905, má eigi 

skoða sem ’sveitarstyrk, ef hann er veittur vegna ómegðar. En sá styrkur skal
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talinn veittur vegna ómegðar, sem veittur er þeim, er befir fleiri en 3 skyldu- 
ómaga, ef það er karlmaður, en ef kona á í hlnt, skal fleiri en einn skylduómagi 
talin ómegð. Til skylduómaga i þessu sambandi teljast aðeins þeir, sem í rann 
og veru eru á framfæri framfæranda, annaðhvort & heimili hans eða á meðgjöf 
frá honnm hjá ððrnm.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Greinargerð.

Með þessn frv. er Alþingi gefinn kostnr á að leiðrjetta það ranglæti í fá- 
tækralögnnnm, að menn sknli sviftir kosninganjetti, ef þeir þnrfa að þiggja opin- 
beran styrk vegna ómegðar.

Wd. 71. BreytlnfartlHag-a

við frv. til laga nm happdrætti (lotteri) og hlntaveltnr (tombólur).

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 1. gr. 1 stað »dómsmálaráðnneytisins« komi: bæjar- eða sveitarstjórnar, þar 
sem happdrættið fer fram.

Ed. 7». Frnmvarp

til laga nm skatt af lóðnm og húsnm í Siglufjarðarkaupstað.

Flntningsm.: Einar Árnason.

1- gr-
Til greiðsln á kostnaði þeim, er bæjarsjóður Siglufjarðar hefir haft af 

byggingu sjóvarnargarðsins þar, skal árlega greiða skatt í bæjarsjóð, svo sem 
hjer segir, af öllnm útmældnm lóðnm innan löggilts verslnnarsvæðis i kanpstaðn- 
nm og af húsnm á þeim lóðnm:

1. Af lóðnm, er liggja að sjó i Bakka, Hvanneyrarkrók, Siglnfjarðareyri og inn- 
an Siglnfjarðareyrar og anstan fjarðar, 6 af þúsnndi af virðingarverði fast- 
eigna samkvæmt fasteignamati.

2. Af húsnm á þeim lóðnm 3 af þúsnndi.
3. Áj aðrar fasteignir i kanpstaðnnm heimilast bæjarstjórn að leggja árlegan 

skatt, 3^af þúsnndi af lóðnm og l1/* af þúsnndi af húsnm.
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Tún og garðar og fasteignir, sem eru eigi fasteignaskattskyldar samkvæmt 
lógum nr. 66 1921, eru undanskildar þessum skatti.

Þá er lokið er greiðslu á kostnaði þeim, er bæjarsjóður hefir baft af sjó- 
varnargarðinum, fellur skatturinn niður. Komi það í Ijós siðar, að bæjarsjóður 
þurfi að leggja fram fje til viðhalds eða endurbyggingar garðinum, þá er bæjar- 
stjórninni heimilt að taka skattinn upp af nýju og verja til lúkningar þeim 
koitnaði.

2. gr.
Skatturinn greiðist á manntalsþingi af þeim, sem hefir fasteignirnar á leigu 

eða til afnota, og innheimtist af bæjarfógeta Siglufjarðarkaupstaðar, gegn 4°/, inn- 
heimlulaunum. Skatturinn innheimtist i fyrsta sinn á manntalsþingi 1927.

3. gr.
Skattinn má taka lögtaki, og gengur hann i tvö ár frá gjalddaga fyrir 

öllum veðkröfum á eignum, er hann hvílir á, næst eftir fasteignaskatti til rikissjóðs.

Greinargerð.

Þetta frumvarp er í öllum aðalatriðum samhljóða frumvarpi, er flutt var á 
siðasta þingi og var þá látið óiitrætt. Nefnd sú, er þá hafði málið til meðferðar, 
gerði við það nokkrar breytingartillögur, og eru þær allar teknar til greina i 
þessu frumvarpi, að einni undantekinni.

Nýmæli er það i frumvarpinu, að fastákveðið er, til hvers skattinum skuli 
varið, og sömuleiðis að hann getur verið tímabundinn.

Siglufjarðarbær befir orðið að taka stórt lán, 50—60 þús. kr., til að byggja 
sjóvarnargarðinn að sinum hluta. Lán þetta er mestalt fengið hjá rikissjóði. 
Telur bæjarstjórnin brýna nauðsyn á nýjum tekjustofni fyrir bæjarsjóð til að 
greiða þetta lán. Auk þessa kostnaðar hefir bærinn tekið að sjer viðhald garðs- 
ins að hálfu leyti móti rikissjóði, samkvæmt ákvörðun Alþingis.

HTd. 73. Wefndarállt

um frumvarp til laga um viðauka við lög nr. 53, 11. júli 1911, um verslun- 
arbækur.

Frá allsherjarnefnd.

Meiri hluti nefndarinnar leggur til, að frumvarpið nái fram að ganga. 
Frv. er komið frara til þess að tryggja þeim, er þess óska, ijett á að fá viðskifti
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sín skráð i sjerstakar viðskiftabækur (kontrabækur). Pessi viðskiftavenja mun 
tíðkast allvíða enn, þótt ekki sjeu um hana lagafyrirmæli. Hjer er gert ráð fyrir 
að ákveða með lögum, að viðskiftabækur þessar fái sama gildi og frumbókar- 
eftirritin bafa nú. Þykir rjett, að til sjeu lagafyrirmæli um þetta atriði, úr þvi að 
þessi viðskiftavenja hefir haldist. Frumbókareftirritin glatast oft, og er þá erfitt að 
vita jafnan til fulls, hvað viðskiftunum liður.

Einn nefndarmanna (J. K.) er andvigur frumvarpinu, af því að hann 
telur ekki heppilegt, að það verði að lögum.

Alþingi, 27. febrúar 1926.

Árni Jónsson, Jón Kjartansson, Jón Baldvinsson.
fundaskrifari, frsm. form.

Pjetur Þóröarson. Pjetur Ottesen.

IVd. 74. IWefndarállt

um frv. til laga um húsaleigu í Reykjavík.

Frá meiri hluta allsherjar’nefndar.

Meiri hl. sllsherjarnefndar ræður háttv. deild til þess að samþykkja frv. 
með svofeldri

BREYTINGU:

Við 2. gr. 1 stað »1. okt. 1926« komi:
14. mai 1927.

Alþingi, 1. mars 1926.

Jón Kjartansson, Árni Jónsson, Pjetur Ottesen. 
form. og frsm. fundaskr.

lid. 75. Breytingartlllaga

við frv. til laga utn viðanka við lög nr. 68, 14. nóv. 1917, um áveitu á Flóann. 

Frá landbúnaðarnefnd.

3. gr. ska) orða svo:
Þeim hluta kostnaðar af framkvæmdum samkvæmt 1. gr., sem um semst
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að ibúar áveitusvæðisins skuli greiða, jafnar stjórn áveitnfjelagsins niður á áveitu- 
jarðirnar, aðallega eftir þeim notum, sem þær, hver um sig, hafa af framkvæmd- 
um þessum. Aö öðru leyti ná ákvæði laga nr. 68, 14. nóv. 1917, um áveitu á 
Flóann, til mannvirkja þeirra, sem lög þessi ræða um, að svo miklu leyti, sem 
við getur átt.

Kd. 7tt. Breytingartlllaga

við frv. til laga um kosningar i málefnum sveita og kaupstaða.

Frá Ingibjörgu H. Bjarnason.
Við 3. gr.:

1. »Skylt er hverjum karlmanni« komi: Skylt er bæði konum og körlum.
2. Síðasta málsgrein sömu greinar falli burtu.

Md. 77. Lög

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ganga inn í viðbótarsamning við mynt- 
samning Norðurlanda.

(Afgreidd frá Nd. 1. mars).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilað að ganga inn i viðbótarsamning þann við 

myntsamning Norðurlanda frá 27. maí 1873 með viðaukasamningi frá 16. okt. 
1875, sem Danmörk, Noregur og Svíþjóð hafa gert með sjer 22. mars 1924 
og prentaður er sem fylgiskjal með lögum þessum*).

2. gr.
Skiftimynt, sem ríkisstjórnir Danmerkur, Noregs og Sviþjóðar hafa 

látið slá samkvæmt myntsamningi, dags. 27. maí 1873, viðaukasamningi, dags. 
16. okt. 1875, ásamt viðaukagreinum, hættir að vera löglegur gjaldeyrir á ís- 
landi 6 mánuðum eftir að auglýst verður fullgilding á inngöngu íslands i við- 
bótarsamning þann, er ræðir um i 1. gr.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

*) Sjá fylgiskjalið á pskj. 5.
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Ed. 78. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um kosningar á málefnum sveita og kaupstaða.

Frá allsherjarnefnd.

1. Við 3. gr. a. Á eftir orðinu »karlmanni« í byrjun greinarinnar komi: og
ógiftum kvenmanni. 

b. Siðari málsgrein falli burt.
2. Við 4. gr. Aftan við 3. málsgr. bætist ný raálsgr., svo hljóðandi:

Úrskurði sýslunefndaroddvita og atvinnumálaráðherra eftir þessari 
grein má skjóta til dómstólanna.

3. Við 9. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:
Hverju sinni er kjósa skal hreppsnefndarmenn, bæjarfulltrúa eða 

borgarstjóra (bæjarstjóra), skal kjósa kjörstjórn. Hreppsnefndaroddviti i 
hreppum og borgarstjóri (bæjarstjóri) i kaupstöðum er formaður kjör- 
stjórnar. Og auk þess kýs hreppsnefnd og bæjarstjórn 2 menn úr sínum 
flokki í hana. Nú eru nefndarmenn 3, og eru þeir þá sjálfkjörnir. Er 
kjósa skal borgarstjóra (bæjarstjóra), kýs bæjarstjórn formann kjörstjórn- 
ar úr flekki bæjarfulltrúa.

Ed. 70. Neffndar&llt

um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1925.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin er sammála um að leggja það til, að háttv. deild samþykki frum 
varpið óbreytt.

Alþingi, 1. mars 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson,
formaður. fundaskrifari og frsm.

Einar Árnason. Guðm. Ólafsson. Ingibjörg H. Bjarnason.

Wd. 80. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 68, 14. nóv. 1917, um áveitu á Flóann.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1 gr.
Landsstjórninni heimilast að láta gera þau mannvirki á Flóaáveitu-
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svæðinu, auk skurða og garða, sem nauðsynleg verða að teljast, til þess að 
áveitan komi að fullum notum, og greiðist kostnaður af framkvæmdum þess- 
um á þann hátt, sem um semst milli landsstjórnarinnar og ibúa áveitusvæð- 
isins, enda nemi tillag rikissjóðs til vegagerða aldrei meiru en helmingi kostn- 
aðar, og ekki yfir x/* kostnaðar til annara framkvæmda.

2. gr.
Áður en ráðist er í framkvæmdir samkvæmt 1. gr., skal landsstjórnin 

skipa nefnd manna, er geri tillögur um, hver mannvirki skuli gera og hversu 
þeim skuli haga. Ank þess er stjórninni heimilt að kveðja sjerfræðiuga til, eftir 
þvi sem nauðsynlegt telst. Kostnaður af nefnd og sjerfræðingum greiðist úr 
rikissjóði.

3. gr.
Þeim hluta kostnaðar af framkvæmdum samkvæmt 1. gr., sem um 

semst að ibúar áveitusvæðisins skuli greiða, jafnar stjórn áveitufjelagsins niður 
á áveitujarðirnar, aðallega eftir þeim notum, sem þær, hver um sig, hafa af fram- 
kvæmdum þessum. Að öðru leyti ná ákvæði laga nr. 68, 14. nóv. 1917, um 
áveitu á Flóann, til mannvirkja þeirra, sem lög þessi ræða um, að svo miklu 
leyti, sem við getur átt.

4. gr.
Vegum þeim, sem lagðir kunna að verða á áveitusvæðinu samkvæmt lög- 

um þessum, skal skifta í sýsluvegi og hreppavegi eftir tillögum vegamálastjóra.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. Sl. Hefndarállt

um tillögu til þingsályktunar um fyrirhleðslu fyrir Þverá eða brú á hana.

Frá samgöngumálanefnd.

Svo sem kunnugt er, var Þverá fyr á öldum smá-á, samsafn af lækjum 
úr Fljótshlíðinni, en fyrir nokkrum mannsöldrum hraut Markarfljót sjer farveg 
inn í hana og gerði hana að skaðræðisfljóti, sem lagt hefir engjar og tún í auðn, 
sbr.: >Þar sem að áður akrar huldu völl | ólgandi Þverá veltur yfir sanda«.

Nefndin er á einu máli um það, að mikla nauðsyn beri til að afstýra 
því tjóni, sem Þverá veldur árlega á jörðum þeim, sem að henni liggja, svo og 
að bæta úr samgönguteppu þeirri, er hún veldur. Nefndin leitaði álits vegamála- 
stjóra um þetta mál. Var það eindregið álit hans, að það, sem gera þyrfti, væri 
fyrirhleðsla samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917. En með þeirri fyrirhleðslu 
á að fyiirbyggja rensli Markarfljóts f Þverá og halda öllu fljótinu i einum ál, 
vestanvert við Eyjafjöll, til sjávar. Þarf þá, að þeirri fyrirhleðslu iokinni eða sam-

Alpt. 1926, A. (38. löggjafarþiug). 36



hliða henni, að brúa Markarfljót. En brú á Þverá verðnr óþörf, þar sem hún er 
þá aðeins orðin smá-á.

Hin leiðin, sem komið hefir til orða, að brúa Pverá, en hlaða ekki fyrir 
útrensli úr Markarfijóti, virðist ófær, þar sem knnnngt er, að framrensli Markar- 
fljóts er svo breytilegt, að það rennur í einum farveginum þetta árið og öðrum 
hitt. Ef Pverá væri brúnð i ár, gæti svo farið, að næsta ár væri hið mikla vatns- 
megn hennar komið í annan farveg, en brúin væri því sem næst á þurrn landi.

Með því nú að fyrirhleðsla sú, sem að framan er getið, og brú á Mark- 
arfljót í sambandi við hana, er allkostnaðarsamt verk, sem þarf mikinn undir- 
búning, virðist nefndinni rjett, að gerð sje bráðabirgðafyrirhleðsla til reynslu fyrir 
Þverá þegar á þessu ári, og gerir þvi svofeldar
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BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Tillögngreinina skal orða svo:
Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að verja á þessu ári olt að 

5000 krónum til að fyrirbyggja með bráðabirgðafyrirhleðslu framrensli Mark- 
arfijóts i Þverá. Kostnað við það má á sinum tíma telja með kostnaði við 
fyrirhleðslu samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917.

2. Fyrirsögn tillögunnar verði:
Tillaga til þingsályktunar um fyrirhleðslu fyrir Þverá.

Alþingi, 27. febr. 1926.

Björn Kristjánsson, Ágúst Helgason, Sig. Eggerz,
form. fundaskrifari og frsm. með fyrirvara.

Einar Árnason. Jóhann Þ. Jósefsson.

Ed. 9». Tillaga

til þingsályktunar um rikisborgararjett, hvernig menn öðlast hann og missa. 

Flutningsm.: Ingibjörg H. Bjarnason.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkísstjórnina að beitast fyrir end- 
urskoðun á lögum 6. okt. 1919, nr. 21, um rikisborgararjett.

Greinargerð.

Tillaga þessi um endurskoðun á lögum um rikisborgararjett er fram bor- 
in í þvi skyni sjerstaklega, að fá lögunum breytt þannig — i samræmi við lög



annara Norðurlandaþjóða — að konur njóti á þessu sviði, sem á öðrum, fullkom- 
ins jafnrjettis við karlmenn.
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Ald. 83. Frumvarp

til laga um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

Samhljóða þskj. 67, með þessum breytingum:

3. gr. hljóðar svo:
Skylt er bæði konum og körlum, sjálfum sjer ráðandi, yngri en sex- 

tugum og heilum og hraustum, að taka við kjöri i breppsnefnd og bæjar- 
stjórn. Þeim, er setið hefir 6 ár samfleytt eða lengur i nefnd, er þó óskylt að 
taka við kjöri til hennar fyr en 6 ár eru liðin síðan hann átti þar siðast sæti

4. gr. hljóðar svo:
Kjörstjórn úrskurðar um kjörgengi til bæjarstjórnar, borgarstjóra (bæjar- 

stjóra) og hreppsnefnda. Skjóta má úrskurði kjörstjórnar til hreppsnefndar í 
hreppum og bæjarstjórnar i kaupstöðum. Hreppsnefnd og bæjarstjórn úrskurð- 
ar, hvort aðili hafi mist kjörgengi eða hvort veita skuli honum lausn eða 
vikja honum frá starfanum. Skjóta má úrskurdi hreppsnefndar til sýslunefnd- 
aroddvita og úrskurði bæjarstjórnar til atvinnumálaráðherra.

Sýslunefnd úrskurðar þau atriði, sem í 1. málsgr. segir, ef sýslunefnd- 
armaður á hlut að máli.

Ef manni er vikið úr sýslunefnd eða bæjarstjórn, þá getur hann borið 
málið undir atvinnumálaráðherra.

Úrskurði sýslunefndaroddvita og atvinnumálaráðherra eftir þessari 
grein má skjóta til dómstólanna.

9. gr. hljóðar svo:
Hverju sinni er kjósa skal hreppsnefndarmenn, bæjarfulltrúa eða borg- 

arstjóra (bæjarstjóra), skal kjósa kjörstjórn. Hreppsnefndaroddviti í hreppum 
og borgarstjóri (bæjarstjóri) í kaupstöðum er formaður kjörstjórnar. Og auk 
þess kýs hreppsnefnd og bæjarstjórn 2 menn úr sínum flokki i hana. Nú eru 
nefndarmenn 3, og eru þeir þá sjálfkjörnir. Er kjósa skal borgarstjóra (bæjar- 
stjóra), kýs bæjarstjórn formann kjörstjórnar úr flokki bæjarfulltrúa.

í hreppum skal geta kosningar i hreppsfundarboði. Ef leynileg kosning 
hefir verið ákveðin, skal hreppsnefnd auglýsa það viku fyrir kjörfund. í kaup- 
stöðum auglýsir kjörstjórn kjörfund, stað og stund, með hæfilegum fyrirvara, i 
blöðum eða með þeim hætti, er almennar auglýsingar eru þar birtar á staðnum.
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Nd. 84. Tillaga

til þingsályktunar um sæsímasambandið við útlönd o. fl.

(Eftir fyrri umr. i Nd.).

Alþingi ályktar að heimila atvinnumálaráðherra að útvega konungsúrskurð, 
er leyfi h.f. Hinn mikla norræna ritsimafjelagi i Kanpmannahöfn að starírækja 
sæsímann milli Hjaltlands, Færeyja og Islands, með þeim skilmálum, sem greinir 
i samningnm 30. nóv. 1925.

Nd. 85. Frnmvarp

til laga um líkhús.

Flutningsm: Magnús Jónsson og Jakob Möller.

Þegar söfnuður samþykkir að reisa likhús i kirkjugarði sinum, skal 
með það farið, að þvi er snertir samþykt verksins og umsjón með þvi, niður- 
jöfnun kostnaðar og innheimtu, eins og fyrir er mælt i lögum nr. 39, 8. nóv. 
1901, um kirkjugarða, og lögum nr. 40, 30. júli 1909, um sóknargjöld.

Greinargerð.

Ástæður fyrir frv. þessn sjást i fylgiskjali þvi, sem hjer er prentað, en 
það er brjef frá sóknarnefnd dómkirkjnsafnaðarins og safnaöarstjórn fríkirkju- 
safnaðarins i Reykjavik.

Fylglakjal.

í reglngerð nm kirkjngarða, frá 16. ágúst 1902, stendnr í fyrstn grein: 
»Sje grafreitur tölnvert langt frá kirkjn, skal þar vera likhús eða að

minsta kosti klnkka sæmileg með útbúnaði til likhringingar*.
Oss er ekki knnnngt um, að talað sje annarsstaðar nm likhús i islensknm

lögnm eða almennnm reglngerðnm, en hins vegar er fyrir hendi að reisa likhús 
i kirkjngarði Reykjaviknr samkvæmt samþyktnm safnaðafnnda dómkirkjn- og 
fríkirknjusafnaðarins i fyrra vor, og ekki ólíklegt, að svipaðar óskir komi brátt 
i Ijós bjá fleiri kanpstaðarsöfnnðnm, þar sem langt er milli kirkjn og grafreits. 
Oss virðist langeðlilegast að telja likbús, þar sem svo til hagar, með nanðsyn- 
legum mannvirkjnm i kirkjngörðnm, og þvi sje farið með byggingn, viðhald og
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allan kostnað þeirra vegna alveg á sama veg og girðingu um kirkjugarða, en þar 
sem engin bein fyrirmæii nm þau efni mnnu vera til í íslenskum lögum, leyfum 
vjer oss að biðja háttvirta þingmenn Reykjavfkur að flytja á þessu Alþingi laga- 
frumvarp, er að efni til sje i samræmi við framangreinda uppástungu vora um 
lög um lfkhús.

Reykjavik, 8. febrúar 1926.

1 sóknarnefnd dómkirkjusafnaðarins:
S. Á. Gfslason, Sigurbjörn Þorkelsson, Pjetur Halldórsson, 

Guðmundur Bjarnason, Jón Gunnarsson.

1 safnaðarstjórn fríkirkjunnar i Reykjavik:
Árni Jónsson, Jón Magnússon, Jón Ólafsson, Halldór Sigurðsson,

Sighv. Brynjólfsson, Arinbj. Sveinbjarnarson.

Til alþingismanna Reykjavikur.

Ifd. 86. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um almennan ellistyrk.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson, Jakob Möller og Magnús Jónsson.

1 Reykjavik skal skrá yfir gjaldskylda til ellistyrktarsjóðs liggja al- 
menningi til sýnis frá 1.—7. dags marsmánaðar ár hvert. Kærufrestur og af- 
greiðslutimi skrárinnar skulu vera jafnlangir og ákveðið er i lögunum.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt eftir tilmælum bæjarstjórnar Reykjavikur, sbr. brjef 
borgarstjórans, sem prentað er hjer á eftir sem fylgiskjal.

Fylei«kjal.
BORGARSTJÓRINN 1 REYKJAVÍK.

Reykjavik 20. febrúar 1926. *

Fyrir hönd bæjarstjórnar Reykjavikur leyfi jeg mjer að biðja háttvirta 
þingmenn Reykjavikur að flytja á Alþingi, er nú situr, meðfylgjandi frumvarp 
til laga um breytingu á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um almennan ellistyrk.

Breytingin er i þvi fólgin, að sá timi, sem ætlaður er til að semja elli- 
styrktarsjóðsskrá, lengist um 1 mánuð, og er nauðsynlegt, ef unt á að vera að
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semja skrána sæmilega vel, en það er orðið svo mikið verk, að það er í raun- 
inni alveg óvinnandi á þeim tíma, sem núverandi lög ákveða.

Skráin byggist á manntali, sém tekið er seinast í nóvembermánuði, en 
það liggur ekki fyrir fullbúið frá hendi lögreglustjóra fyr en seinni hluta janúar- 
mánaðar, og þar sem bseði ellistyrktarsjóðsskrá og kjörskrá eiga að vera tilbúnar 
fyrir lok janúarmánaðar, liggur í augum uppi, að timinn er of stuttur, þar sem 
nú eru bjer um 11200 gjaldendur til ellistyrktarsjóðs og 9239 kjósendur.

K. Zimsen.

Til alþingismanna Reykjavikur.

Md. 87. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis. 

Flutningsm.: Jón Baldvinsson, Jakob Möller og Magnús Jónsson.

1. gr-
Við 9. gr. laganna bætist:
í Reykjavík skal kjörskráin vera fullbúin 1. mars, og skal hún þann 

dag lögð fram til sýnis á hentugum stað i bænum.

2. gr.
15. gr. laganna breytist þannig:

1. Á eftir 1. málslið komi nýr málsliður:
í Reykjavík skal önnur skráin send oddvita vfirkjörstjórnar 1. dag mai- 
mánaðar.

2. I þriðja málslið komi á eftir orðunum: »fyrir 1. dag maímánaðar«: i 
Reykjavík fyrir 1. dag júnimánaðar.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt eftir tilmælum bæjarstjórnar Reykjavikur, sbr. 
brjef borgarstjórans, sem prentað er hjer á eftir sem fylgiskal.

Fylehkjal.
BORGARSTJÓRINN í REYKJAVÍK.

Reykjavik 20. febrúar 1926.

Fyrir hönd bæjarstjórnar Reykjavikur leyfi jeg mjer að biðja háttvirta 
þingmenn Reykjavikur að flytja á Alþingi, er nú situr, meðfylgjandi frumvarp til 
laga um breytingu á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosning til Alþingis.
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Breytingin er i því fólgin, að sá timi, sem ætlaður er til að semja kjör- 
skrá, lengist nm 1 mánuð, og er nauðsynlegt, ef nnt á að vera að semja skrána 
sæmilega vel, en það er orðið svo mikið verk, að það er i ranninni alveg óvinn- 
andi á þeim tíma, sem núverandi lög ákveða.

Skráin byggist á manntali, sem tekið er seinast i nóvembermánnði, en 
það liggnr ekki fyrir fnllbúið frá hendi lögreglustjóra fyr en seinni blnta janúar- 
mánaðar, og þar sem bæði ellistyrktarsjóðsskrá og kjörskrá eiga að vera tilbúnar 
fyrir lok janúarmánaðar, liggnr i angnm nppi, að timinn er of stuttnr, þar sem 
nú eru bjer nm 11200 gjaldendnr til ellistyrktarsjóðs og 9239 kjósendnr.

K. Zimsen.

Til alþingismanna Reykjaviknr.

Wd. 88. Fromvarp

til laga um viðauka við hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað, nr. 19, 11. 
júli 1911.

Flutningsm.: Jakob Möller, Jón Baldvinsson og Magnús Jónsson.

Fyrir gjöldum þeim, er ræðir um i 10. gr. bafnarlaga fyrir Reykja- 
vikurkaupstað, nr. 19, 11. júli 1911, sektum eftir reglugerð samkvæmt 17. gr. 
sömu laga, svo og skaðabótum, er skipum kann að vera gert að greiða 
tyrir skemdir á hafnarvirkjunum, skal hafnarsjóður Reykjavikur hafa lögveð 
i hlutaðeigandi skipi, er gangi fyrir öllum kröfum á hendur skipum, samhliða 
öðrum lögveðsbundnum opinberum gjöldum.

Greinar gerð.

Frv. þetta er flutt eftir tilmælnm bæjarstjórnar Reykjaviknr, sem samið 
hefir frnmvarpið eftir tillögnm hafnarnefndar, sbr. brjef borgarstjóra, sem prentað 
er hjer á eftir sem fylgisskjal.

Fylelokjal.
BORGARSTJÓRINN í REYKJAVÍK.

Reykjavik 20. febrúar 1926.

Fyrir hönd bæjarstjórnarinnar leyfi jeg mjer að biðja háttvirta þingmenn 
Reykjaviknr að flytja á Alþingi, er nú sitnr, meðfylgjandi frnmvarp til laga nm 
viðanka við hafnarlög nr. 19, 11. júlí 1911, fyrir Reykjaviknrkanpstað.

Bæjarstjórnin hefir samið frnmvarpið eftir tillögn hafnarnefndar, og er það
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fram komið vegna þess, að núgildandi ákvæði hafnarlaganna nm lögtaksrjett fyrir 
gjöldam til hafnarinnar reynast ekki fullnægjandi til að firra hafnarsjóð tapi á 
þeim gjöldum, sem skipom ber að greiða fyrir afnot hafnarinnar, og aukast töp 
hafnarsjóðs ár frá ári af þeirri ástæðn.

K. Zimsen.

Til alþingismanna Reykjavikur.

Wd. 89. Tillaga

til þingsályktunar um heimild til tilfærsiu á veðrjetti rfkissjóðs í togurum hf. 
»Kára«.

Frá fjárhagsnefnd.

Alþingi ályktar að heimila ráðherra að færa veðrjett'rikissjóðs i togurum 
hf. »Kára« aftur fyrir alt að 150 þús. kr. skuld fjelagsins til íslandsbanka, að þvi 
tilskildu, að fjelagið fái nægilegt rekstrarlán til þess að halda áfram útgerð skip- 
anna, fyrst um sinn til loka næstu vertíðar.

Greinargerð.

Árið 1923 tókst rikissjóður á hendur gagnvart íslandsbanka sjálfskuldar- 
ábyrgð fyrir 5000 sterlingspundum af skuld fiskiveiðahlutafjelagsins »Kára« við 
enskan banka og fjekk jafnframt til tryggingar fyrir ábyrgðinni 2. veðrjett i 
tveimur togurum fjelagsins, næst á eftir 20,000 sterlingspunda veðskuld við sama 
banka. Þennan veðrjett má nú telja nálega einskis virði, sakir verðlækkunar skip- 
anna. Islandsbanki hefir neitað fjelaginu um frekari lán, nema rikissjóður færi til 
veðrjett sinn, á þann hátt, er greinir i tillögunni. En fjárhagur fjelagsins er svo 
bágborinn, að það getur ekki haldið útgerðinni áfram án þess að fá nýtt rekstr- 
arlán. Nefndin telur það ekki rjett, að ríkissjóður verði þessu fiskiveiðafjelagi að 
falli með þvi að neita um þá tilslökun, sem hjer er farið fram á, enda sennilega 
engu með tilslökuninni fórnað af hálfu rikissjóðs. Aftur á móti verður það 
naumast talifl alveg vonlaust, að fjelagið geti rjett við fjárhag sinn, rikissjóði til 
hagsmuna, ef því er bjálpað til þess að halda áfram útgerðinni.

Wd. 90. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um viðauka við lög nr. 68, 14. nóv. 1917, um áveitu á Flóann.

Frá atvinnumálaráðherra.
1. Við 3. gr.

Fyrir »ibúar áveitusvæðisins« komi: Flóaáveitufjelagið.
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2. Á eftir 4. gr. komi nv grein, svo hljóðandí:
Stjórn áveitufjelagsins skal skipuð 3 mönnum, er kosnir sjeu 

til 3 ára. Ganga þeir úr stjórninni sitt árið hver, fyrstu tvö árin eftir 
hlutkesti.

3. Við fyrirsögn:
Fyrir »viðauka við Iög« komi: viðauka við og breyting á lögum.

Þingskjal 90—92

Aid. 91. Breytingartillaga

við frv. til laga um innflutningsbann á dýrum o. fl.

Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 2. gr.

a. Orðin »hálmi« »mjólk« falli niður.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:

Þá er ráðherra og heimilt, með ráði dýralæknisins, að banna, að hey 
og hálmur, sem eitt sinn befir verið notað til umbúða (pökkunar), sje eftir- 
leiðis notað til nokkurs annars.

Ed. 92. Tlllaga

til þingsályktunar um kaup á snjóbil.

Fiutningsm.: Jónas Jónsson.

Alþingi ályktar að heimila landsstjórninni að nota alt að 10 þús. kr. 
af landsfje nú i ár til að kaupa og láta gera tilraunir með snjóbíl, bæði á veg- 
leysum og snjó, til að fá örugga reynslu um, hvort þelta flutningatæki getur 
komið hjer að notum.

Greinargerð.

Fyrir nokkrum árum fullgerði rússneskur hugvitsmaður, er heima á i 
Frakklandi, bifreið, sem getur farið um vegleysur, sanda, snjóbreiður og upp 
brattar brekkur, sem ófærar eru öðrum bifreiðum. Frakkar hafa í bifreiðum 
þessum farið yfir Sahara-eyðimörkina þvera og endilanga, yfir þvera Mið-Afríku, 
og nú siðast frá Kaspihafinu og austur að Indus. Stærsta bílaverksmiðja Frakk- 
lands, Citroén, gerir bila þessa. Hún hefir útibú i Khöfn, og væri einn slík- 
ur bill fljótfenginn þaðan. Margt bendir til, að þessi bifreið gæti komið að miklu 
haldi i snjóahjeruðum landsins, til vetrarflutninga, og til sumarferða um rudda 
vegi, sem þó eru ófærir venjulegum bifreiðum.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 37
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Ed. 98. Frumvarp

til laga um viðauka við og breyling á lögum nr. 68, 14. nóv. 1917, um áveitu 
á Flóann.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Landsstjórninni heimilast að láta gera þau mannvirki á Flóaáveitu- 

svæðinu, auk skurða og garða, sem nauðsynleg verða að teljast til þess að 
áveitan komi að fullum notum, og greiðist kostnaður af framkvæmdum þess- 
um á þann hátt, sem um semst milli landsstjórnarinnar og ibúa áveitusvæð- 
isins, enda nemi tillag rikissjóðs til vegagerða aldrei meiru en helmingi kostn- 
aðar, og ekki yfir */< kostnaðar til annara framkvæmda.

2. gr.
Áður en ráðist er í framkvæmdir samkvæmt 1. gr., skal landsstjórnin 

skipa nefnd manna, er geri tillögur um, hver mannvirki skuli gera og hversu 
þeim skuli haga. Auk þess er stjórninni heimilt að kveðja sjerfræðing til, eftir 
þvi sem nauðsynlegt telst. Kostnaður aí nefnd og sjerfræðingum greiðist úr 
rikissjóði.

3. gr.
Þeim hluta kostnaðar af framkvæmdum samkvæmt 1. gr., sem um 

semst að Flóaáveitufjelagið skuli greiða, jafnar stjórn áveitufjelagsins niður 
á áveitujarðirnar, aðallega eftir þeim notum, sem þær, hver um sig, hafa af 
framkvæmdum þessum. Að öðru leyti ná ákvæði laga nr. 68, 14. nóv. 1917, 
um áveitu á Flóann, til mannvirkja þeirra, sem lög þessi ræða um, að svo 
miklu leyti, sem við getur átt.

4. gr.
Vegum þeim, sem lagðir kunna að verða á áveitusvæðinu samkvæmt 

lögum þessum, skal skifta í sýsluvegi og hreppavegi eftir tillögum vega- 
málastjóra.

5. gr.
Stjórn áveitufjelagsins skal skipuð þrem mönnum, er kosnir sjeu til 3 

ára. Ganga þeir úr stjórninni sitt árið hver, fyrstu tvö árin eftir hlutkesti.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Md. 94. Frumvarp

til laga utn framlag til kæliskipskaupa o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr-
Pegar h/f Eimskipafjelag íslands lætur byggja nýtt millilandaskip, er 

rikisstjórninni heimilt að veita til þess styrk úr rikissjóði, alt að 350000 kr., 
gegn því, að skipið hafí fullkominn kæliúlbúnað, 2 miíliþilför og að efsta þilfar, 
efra milliþilfar, skipshliðar og þverveggir milli lestarúma sje einangrað fyrir 
kælifíutning.

2. gr.
Ríkissljórninni er ennfremur heimilt að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs 

það eða þau lán, sem fjelagið þarf til skipsbyggingar þessarar, enda sje skipið 
að veði gagnvart lánveitanda eða ríkissjóði.

3. gr.
Eimskipafjelaginu er óheimilt að selja skipið, nema með samþykki ríkis- 

stjórnarinnar, og ef skipið strandar, er fjelaginu skylt, annaðhvort að láta smiða 
nýtt skip af sömu gerð, eða endurgreiða ríkissjóði framlag hans.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Landbúnaðarnefndin flytur mál þetta eftir beiðni atvinnumálaráðherra, 
og fylgdi því þessi greinargerð:

Hinn 28. sept. f. á. reit atvinnumálaráðuneytið Eimskipafjelagi fslands svo- 
hljóðandi brjef:

»Með því að komið mun hafa til orða, að Eimskipafjelag íslands bæti 
við skipi, aðallega til flutninga, áður langt um líður, og með því að mjög hefír 
verið um það rætt, að útvega þurfi kæliskip með sjerstöku tilliti til útflutnings 
á kjöti, vill ráðuneytið hjer með leyfa sjer að spyrjast fyrir um það hjá stjórn 
Eimskipafjelagsins, hvort hún fyrir sitt leyti mundi ekki geta fallist á, að skip 
það, er aukið væri við núverandi skipastól, yrði kæliskip, gegn því, að rikissjóður 
legði fram til skipakaupanna það fje, sem samningar tækjust um, þannig að 
skipið yrði eign og þá að sjálfsögðu undir stjórn fjelagsins, enda sæi það um 
útvegun þess og smíði að öllu leyti. Hversu mikið ríkissjóður mundi leggja fram, 
verður ekki sagt um, enda þarf til þess samþykki Alþingis, en ef nm hentugt og
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vel út búið skip væri að ræða, þykir ráðuneytinu líklegt, að Alþingi mundi taka 
vel i málið.

Svar við þessu væri æskilegt að fá við fyrstu hentugleika.

Magnús Guðmundsson.
Oddur Hermannsson«.

Til svars þessu brjefi befir atvinnumálaráðuneytinu borist svo hljóðandi 
brjef, dags. 24. febr. þ. á.:

»Út af brjefi bins háa ráðuneytis, dags. 28. sept. f. á„ viðvíkjandi nýju 
skipi með kæliútbúnaði, skal stjórn h.f. Eimskipafjelags íslands leyfa sjer að tjá 
ráðuneytinu það, sem bjer segir:

Stjórnin hefir ihugað rækilega möguleikana á þvi að afla slíks skips, leit- 
að tilboða i útlöndum o. s. frv. Hefir stjórnin að loknum þeim íhugunum og 
rannsóknum ákveðið að svara fyrirspurn ráðuneytisins á þessa leið:

Fjelagið er fúst til að láta byggja nýtt kæliskip, með skipsskrokk og vjel 
eins og á Goðafossi, með rúmi fyrir 20 farþega á 1. og 20 á 2. fariými, tveim 
milliþilförum, og sje efsta þilfar, efra milliþilfar, skipshliðar og þverveggir milli 
lestarúma einangrað fyrir kæliflutning. Áætlað er, að slikt skip kosti um 1050 þús. 
danskar kr. (ca. 1260 þús. fsl. kr.). Þau skilyrði eru selt, að rikissjóður leggi 
fram til skipasmiðarinnar 350 þús. kr. án kröfu til endurgjalds eða eignarhluta í 
skipinu og láni fjelaginu 600 þús. kr., er það þarf að fá til viðbótar láni á 1. 
veðrjetli i skipinu, eða ábyrgist slikt lán, ef fáanlegt er annarsstaðar. Umræddar 
350 þús. kr. (tillagið) samsvarar verði sjálfs kæliútbúnaðarins og þess hluta af 
skipsverðinu sjálfu, er samsvarar lestarmagni þvi, er fer forgörðum vegna kæliút- 
búnaðarins. Við ákvörðun þessarar upphæðar gekk fjelagsstjórnin út frá því, að 
sjálfur kæliúlbúnaðurinn kosti um 125 þús. d. kr.

Stjórnin er fús á að gefa ráðuneytinu eða þingnefnd þær frekari upplýs- 
ingar i málinu, sem hún getur, sýna uppdrætti o. s. frv., ef óskað verður.

Virðingarfylst.

H.f. Eimskipafjelag íslands.

Sveinn Björnsson, formaður. H. Benediktsson.

Eggert Claessen. Jón Árnason«.

Brjef þessi sýna svo glögt, hvernig málið liggur fyrir, að naumast virðist 
þörf að skýra það nánar. Þess má þó geta, að Goðafoss hefir reynst eitthvert 
besta skipið, sem hefir verið i siglingum hjer við land, og má þvi telja æskilegt 
að fá annað skip af sömu gerð. Rjett er og að geta þess, að þetta skiþ mundi 
verða mjög hentugt fjárflntningaskip.

Skipasmiðastöðin mun þurfa um 8 mánuði til að smiða slfkt skip sem
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þetta, og virðist rjettast að hefja byggingu þess sem fyrst og ekki síðar en svo, 
að það yrði tekið til notkunar haustið 1927. Nánari skýringar munu koma fram 
i meðferð málsins á þinginu.

Hid. 95. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 43, 3. nóv. 1915, um atvinnu við vjelgæslu á 
gufuskipum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
16. gr. laga nr. 43, 3. nóv. 1915, orðist svo:

Meðan vöntun er á mönnum, er tekið hafa vjelstjórapróf samkvæmt lög- 
um þessum, er atvinnumálaráðuneytinu heimilt að veita mönnum, sem fengið 
hafa vjelstjóraskírteini í öðrum löndum, samkvæmt þar gildandi lögum, skirteini 
þau, sem ræðir um i 5., 7., 9. og 11. gr., en þess sje þó gælt, að til þess að 
öðlast hið útlenda skirteini hafi orðið að fullnægja eins miklum kröfum eins og 
til að öðlast hið islenska, sem um er sótt.

Sama rjett eiga þeir islenskir rfkisborgarar og aðrir, sem sömu rjettinda 
njóta, sem lokið hafa vjelstjóraprófi erlendis.

Heimilt er ráðuneylinu og, meðan svo stendur á sem í byrjun 1. málsgr. 
segir, að veita efnilegum kyndurum undirvjelstjóraskirteini á fiskigufuskipum með 
minna en 900 hestafla vjel, þó aðeins til eins árs i senn. Beiðni um slík skír- 
teini skulu fylgja meðmæli samkvæmt 5. gr. b.

Þá er ráðuneytinu og heimilt, meðan svo er sem til er skilið i byrjun 1. 
málsgr., að veita manni yfirvjelstjóraskírteini samkvæmt 7. gr., þótt hann hafi 
ekki verið nema eitt ár undirvjelstjóri á gufuskipi með meira en 200 hestafla 
vjel, ef hann að öðru leyti fullnægir kröfum 7. gr.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Sjávarútvegsnefndin flytur frv. þetta eftir beiðni atvinnumálaráðherra, og 
fylgdu þvi þessar athugasemdir:

Skipastóll landsins hefir aukist svo ört á siðustu árum, að þvi fer mjög 
fjarri, að nægilegt sje af vjelstjórum, er fullnægja skilyrðum laganna um vjel- 
gæslu. Það er því aiveg nauðsynlegt að rýmka undanþáguheimild þá, sem lands- 
stjómin hefir i þessu efni eftir gildandi lögum, því að ella getur svo farið, að 
fleiri eða færri skipum verði ekki haldið úti.
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Frv. er því borið fram til þess að ráða bót á þessu, en þess skal getið, 
að venja er að bera undanþágubeiðnir, sem ráðuneytinu berast, undir þann fag- 
mann, sem stjórnin hefir til ráðuneytis í þessnm efnum, og ætti það að vera 
nægileg trygging.

IVd. 90. Tlllaga

til þingsályktunar um fyrirhleðslu fyrir Þverá.

(Gftir síðari umr. í Ed.).

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að verja á þessu ári alt að 
5000 krónum til að fyrirbyggja með bráðabírgðafyrirhleðslu framrensli Markar- 
fijóts i Þverá. Kostnað við það má á sinum tíma telja með kostnaði við fyrir- 
hleðslu samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917.

E<I, 97. Nefiidarálit

um frv. til laga um heimild fyrir Landsbanka íslands til að gefa út ný banka- 
vaxtabrjef.

Frá fjárhagsnefnd.

Frv. þetta er fram komið að tilhlutun rikisstjórnarinnar, vegna þess, að 
4. fl. veðdeildar Landsbankans er nú þegar fyrir nokkru alveg uppgenginn. Frv. 
er að vísu ekki annað en framhald, með litlum breytingum af þvi ástandi, sem 
verið hefir siðan veðdeildin var sett á stofn, framhald, sem þó er nauðsynlegt á 
meðan að öðru fyrirkomulagi fasteignaveðlánsstofnana er ekki horfið.

Nefndin er því samþykk, eftir atvikum, að Landsbankinn fái á ný laga- 
heimild til að gefa út bankavaxtabrjef, eða nýja flokka veðdeildar, sem nefndin 
álitur að sje meira rjeltnefni.

Nefndin vill samt leggja það til, að nokkrar breytingar verði gerðar á 
frv., og er hin fyrsta þeirra sjerstaklega gerð í samráði við fjármálaráðherra.

Það er ekki ósenniiegt, að það gæti verið hentugt fyrir lántakendur, að 2 
flokkar veðdeildar starfi i senn, annar með hærri vöxtum og þar af leiðandi 
hærra gengi brjefanna; gætu þá lántakendur sjálfir valið um, í hvorum flokknum 
þeir vildu heldur taka lán.

Hjer ællast nefndin til þess, að aðeins sje um heimild að ræða, sem mætti 
nota, ef stjórn veðdeildarinnar og fjármálaráðherra litist að reyna þetta fyrir- 
komulag.
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Breytingartillagan við 14. gr. er sjálfsögð. Nafnverð brjefanna er lægst 
100 krónur. Aukaaíborganir þær, er um ræðir, verða að standa á rjettu hundraði, 
til þess bægt sje með þeim að innleysa vaxtabrjef sömu upphæðar og nemur 
hinu innborgaða fje.

Lögin um stofnun 4. fl. veðdeildar frá 10. nóv. 1913 kveða að visu eins á 
eins og gert er í frv., en í reglugerðinni fyrir 4. fl. veðdeildarinnar, frá 7. maí 
1914, er þetta orðað eins og nefndin nú Jeggur til.

15. gr. frv. felur i sjer ákvæði, sem ekki er að finna í lögunum frá 1913, 
þeim er áður getur um. Hinsvegar er i reglugerðina tekið upp ákvæði svipað 
því, er í 15. gr. stendur.

Nefndin áleit, að ef ætti að taka upp i frv. þetta reglugerðarákvæði, 
þyríti að taka upp í það lika ákvæði tveggja annara greina reglugerðarinnar.

Til þess samt sem áður, að tilgangi 15. gr. verði náð, að því leyti sem 
með henui fæst lagaheimild fyrir þvi að reikna dráttarvexli þegar afborgana- og 
vaxtagreiðsla fer ekki fram í tæka tið, hefir nefndin breytt greininni þann veg, 
að heimila, að drátlarvextir sjeu reiknaðir án þess að setja nánari ákvæði um 
þá, en gerir ráð fyrir, að það verði gert með reglugerð, eins og að undanförnu 
hefir átt sjer stað.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frv. verði samþykt með 
eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr.
Á eftir orðunum stillögur um það« næst á undan síðasta málslið 

greinarinnar komi: Heimilt er, með samþykki fjármálaráðherra, að hafa 2 
ílokka með mismunandí vöxtum starfandi í senn. En eigi má hvor flokkur 
þá vera stærri en 21/: miljón krónur.

2. Við 14. gr.
1 stað orðanna »þó ekki minna en 100 krónur« í þriðja málslið 

greinarinnar komi: þó svo, að ávalt standi á 100 krónum.
3. Við 15. gr.

Greinin orðist svo:
Heimilt er i reglugerð að ákveða dráttarvexti af afborgunum og vöxt- 

um, sem ekki greiðast á gjalddaga.
4. Við fyrirsögn.

1 stað orðanna »ný bankavaxtabrjefr komi: nýja veðdeildarflokka. 

Alþingi, 5. mars 1926.

Björn Kristjánsson, Jóhann Þ. Jósefsson,
form. fundaskr. og frsm.

Jónas Jónsson. Gunnar Ólafsson. Ingvar Pálmason.
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®d. 98. Frumvarp

til laga uni tilbúinn áburð.

Flutningsm.: Tryggvi Þórhallsson.

1. gr.
Á timabilinu 1927—1930, að báðum árum meðtöldum, hefir Búnaðar- 

fjelag Islands á hendi verslun með hverskonar tilbúin áburðarefni og selur 
hrepps- og bæjartjelögum, búnaðarfjelögum og samvinnufjelögum bænda.

2. gr.
Meðan Búnaðarfjelag íslands annast útvegun og sölu tilbúins áburðar 

samkvæmt 1. gr., skulu skip rikissjóðs annast flutning hans endurgjaldslaust 
bæði frá útlöndum og milli og til allra þeirra hafna, sem þau annars koma 
við á. Að svo miklu leyti sem flutningi verður ekki komið við á skipum rík- 
isins, heimilast ríkisstjórninni að semja við Eimskipafjelag íslands um flutn- 
inginn. Kostnaðurinn skal greiðast úr rikissjóði.

3. gr.
Búnaðarfjelag íslands skal gefa út nákvæman leiðarvisi um notkun 

tilbúins áburðar og annast útbýting hans til bænda.

4. gr.
Kaupverð áburðarins skal greiða við móttöku, og selst hann álagning- 

arlaust á öllum viðkomustöðum skipanna.

5. gr.
Rekstrarfje til verslunar þessarar og allan kostnað við framkvæmd laga 

þessara greiðir rikissjóður.

6. gr.
Rikisstjórnin setur, í samráði við Búnaðarfjelag Islands, nánari reglur 

um framkvæmd laga þessara, t. d. um, hvenær auglýsa skuli áætlað verð á 
áburði, hvenær pantanir á áburði skuli vera komnar til Búnaðarfjelags ís- 
lands og um endurskoðun reikninga verslunarinnar.

Greinargerð.

Á siðasta þingi bar flutningsmaður fram samskonar frumvarp að aðalefni 
til og tilgangi. Var þvi vísað til nefndar, en fjekk ekki afgreiðslu frá nefndinni. Sið- 
an hafa vlða um land verið samþyktar áskoranir til Alþingis um að setja lög í 
þessa átt.
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Um tilgang frv. og undiitektir búnaðarþings vísast til greinargerðar þeirr- 
ar, er frv. fylgdi í fyrra.

Skipulag verslunarinnar með tilbúinn áburð er bjer hugsað á nokkuð 
annan veg en gert var ráð fyrir í frv. í fyrra, samkvæmt bendingu við fyrstu 
umræðu málsins í fyrra. ,

Síðan i fyrra hefir aðstaðan um áburðarversiunina breyst þannig, að enn 
meiri þörf er á aðgerðum af hálfu hins opinbera til þess að tryggja, að bændur 
eigi kost á að fá þessa bráðnauðsynlegu vöru við sannvirði. Verður gerð nán- 
ari grein fyrir þvi við flutning málsins.

lt«l. 09. Frumvarp

til laga um mentaskóla Norður- og Austurlands á Akureyri.

Flutningsmaður: Bernh. Stetánsson.

1. gr.
' Við gagnfræðaskólann á Akureyri, sem eftirleíðis kallast mentaskóli 

Norður- og Austurlands, skal bætt lærdómsdeild. Hún hefir rjett til að út- 
skrifa stúdenta til háskóla lslands. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið semur, í 
samráði við skólameistara og kennara gagnfræðaskólans á Akureyri, reglugerð 
handa skólanum og gefur hana út.

Þangað til sú reglugerð verður samin starfar skólinn með líku sniði, 
og verða í honum kendar sömu námsgreinar sem í lærdómsdeild hins al- 
menna mentaskóla í Reykjavik.

2. gr.
Kennarar skólans eru fimm, og er einn þeirra skólameistari. Hefir 

hann á hendi aðalumsjón með kennurum skólans, nemendum hans, húsum, 
áhöldum og eignum. Um laun kennara og skólameistara fer sem ákveðið er 
i launalögum.

3. gr.
Með lögum þessum er úr gildi numin 2. gr. laga nr. 20, 9. júli 1909, 

um gagnfræðaskólann á Akureyri.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. okt. 1926.

Greinargerð.

Fyrir þessu þingi liggur frv. til laga um lærða skólann í Reykjavik. Verði 
það að lögum, er um leið slitið sambandi því, sem verið hefir milli gagnfræðaskólans

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 38
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á Akureyri og hins almenna mentaskóla í Reykjavik. Sá rjettindamissir, sem 
Norðlendingar og AustfirðÍDgar þannig verða fyrir, yrði bættur með þvi að gefa 
Akureyrarskólanum rjett til að útskrifa stúdenta. Er þvi rjett, að áðurnefnt frv. 
um lærða skólann í Reykjavík og þelta frv. um mentaskóla Norður- og Austur- 
lands á Akureyri fylgist að.

Frv. til laga um raentaskóla Norður- og Austurlands á Akureyri var borið 
fram á Alþingi 1923, en náði þá ekki fram að ganga. Er þetta frv. að mestu 
leyti samhljóða þvi, og vísast þvi að öðru leyti til greinargerðar, sem fylgdi frv. þá 
(þskj. 156 1923).

Ed. ÍOO. Breytlngartlllögur

við frumvarp til laga um löggilding verslunarstaðar við Jarðfallsvik i Malmey.

Flutningsm.: Einar Árnason, Guðm. Ólafsson, Gunnar Ólafsson og 
Jóhann Þ. Jósefsson.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Við Jarðfallsvík i Málmey í Skagafjarðarsýslu og Melstaður í Selárdal i 

Barðastrandarsýslu skulu vera löggiltir verslunarstaðir.
2. Við 2. gr. Fyrir »verslunarlóðarinnar« komi: verslunarlóöanna.
3. Við fyrirsögn. Aftan við »MáImey« komi: og að Melstað i Selárdal.

Ed. 1O1. Frumvarp

til laga um gróðaskatt.

Flutningsmaður: Jónas Jónsson.

1. gr.
Allir gjaldþegnar á íslandi, sem skyldir eru samkvæmt lögum að greiða til 

landssjóðs tekju- og eignarskatt, skulu þar að auki greiða sjerstakan gróðaskatt, 
ef skattskyldar tekjur þeirra eru 15 þús. krónur eða meira ejtthvert ár, eða skatt- 
skyldar eignir 50 þús. kr. eða meira. Gróðaskattnrinn miðast við alla upphæðina.

2. gr.
Gróðaskalturinn er viðbót við hinn almenna tekju- og eignarskatt. Hann 

er lagður á gjaldþegnana af skattanefndum og skaltstjóranum i Reykjavik og 
eftír sómu heimildum eins og tekju- og eignarskattur. Þeir, sem innheimta tekju- 
og eignarskatt fyrir landssjóðs hönd, innheimta og gróðaskattinn, hver i sinu um- 
dæmi. Kærum út af gróðaskatti má skjóta til sama úrskurðarvalds, og gilda um 
hann sömu reglur á hverjum stað og tíma eins og um álagning, áfrýjun og inn- 
heimtu hins almenna tekju- og eignarskatts.
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3. gr.
I. Skattgjald af tekjum, er um ræðir i 1. og 2. gr., reiknast þannig af allri 

skattskyldu upphæðinni:
Frá 15000 kr. til 20000 greiðist 25 kr. af hverju þúsundi.
— 20000 -------- 30000 — 50  —
— 30000 -------- 40000 — 75 ------- ------- —
— 40000 -------- 50000 — 100  — —
— 50000 -------- 60000 — 125  — —
— 60000 -------- 70000 — 150  — —
— 70000 -------  80000 — 175  — —
— 80000 — eða meira greiðist 200 — — — —

II. Af skuldlausri eign, sem er 50 þús. eða meira, greiðir hver gjaldþegn i gróða- 
skatt 15 kr. af hverju þúsundi.

4. gr.
Jafnóðum og gróðaskattur greiðist til innheimtumanna rikissjóðs, skulu 

þeir endurgreiða skattinn til Landsbanka Íslands. Stjórn Búnaðarfjelags íslands 
ráðstafar gróðaskaltinum árlega eftir því, sem fyrirer mælt i lögum um byggingar- 
og landnámssjóð og reglugerð hans.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Greinargerð.

Frv. um byggingar- og landnámssjóð, sem borið var fram á siðasta þingi, 
en ekki útrætt i það sinn, er hjer borið fram aftur, lítið eitt breytt og nú í tveim 
frv. Fjallar annað um, hversu afla beri sjóðnum tekna, en hitt um meðferð fjárins 
til að fjölga heimilum i sveit og auka ræktun landsins. Aðalhugsun frv. byggist 
á þvi, að allur almenningur sje nú svo blaðinn sköttum sem mcst má verða, en 
að á háar tekjur og miklar eignir megi leggja nokkrar byrðar. Og þar sem stór- 
auður safnast bjer á landi að miklu leyti við vinnuafl, sem sveitir landsins leggja 
til, sýnist öll saDngirni mæla með, að tekjuhæstu og eignamestu menn landsins 
leggi aftur nokkurn skerf til að auka ræktun landsins.

E<1. 1O5B. Frumvarp

til laga um byggingar- og landnámssjóð.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

1. gn
Stofna skal sjóð, er heitir byggingar- og landnámssjóður. Verksvið hans 

er að gera efnalitlum bændum og grasbýlamönnum við kauptún fært að endur-



300 Þingskjal 102

byggja bæi sína eða að reisa nýbýli, með skiftmgu jarða við erfð eða öðruvísi, 
þar sem bentug ræktunarskilyiði eru. Stjórn Búnaðarfjelags Islands Stýrir sjóðn- 
um, en Landsbanki íslands annast bókhald og gjaldkerastörf fyrir hann, þar til 
öðruvisi er ákveðið.

2. gr.
Starfi byggingar- og landnámssjóðs skal vera þannig hállað, að hann 

ábyrgist að greiða alla eða nokkurn hluta af vöxtum tiltekinna lána, er varið 
hefir verið eftir fyrirmælum þessara laga til endurbyggingar á sveitabæjum eða 
til landnáms. Stjórn byggingar- og landnámssjóðs má þó ekki veita framangreind 
hlunnindi f vaxtagreiðslum, nema lánið sje að minsta kosti veitt til 25 ára og 
að bæði lánveitandi og lánþiggjandi hafi samningslega skuldbundið sig til að 
uppfylla eftirfarandi skilyrði gagnvart byggingar- og landnámssjóði:

1. Að byggingin sje úr haldgóðu efni og að stærð og dýrleika samsvarandi gildi 
lands þess, er henni fylgir.

2. Að sjerfróðir trúnaðarmenn Búnaðarfjelags Islands hafi fallist á teikningar 
af húsum þeim, er byggja skal, og samþykt ráðagerð lánþiggjanda viðvikj- 
andi ræktun þeirri, er framkvæma skal.

3. Að lán til byggingar hafi ekki farið fram úr sannvirði hins óbjákvæmilega, 
aðflutta byggingarefnis, eins og meðalverð þess hefir verið i kaupstöðum 
landsins það ár, og helmiogs af útlögðu kaupi steinsmiða og trjesmiða, er 
að dómi stjórnar Búnaðarfjelags Islands hafa þurft að vinna við hverja til- 
tekna byggingu eftir stærð hennar. Dagkaup smiða skal metið eftir meðal- 
kaupgjaldi slikra manna það ár í þvi hjeraði, þar sem mannvirkið hefir 
verið reist.

4. Að lán til ræktunar hafi ekki farið fram úr helmingi af óhjákvæmilegum 
kostnaði, þar i talið landbrot, girðing, framræsla, fræ og áburður tvö fyrstu 
árin.

5. Á hverri þeirri jörð eða nýbýli, sem notið hefir hlunninda í vaxtagreiðslum 
úr byggingar- og landnámssjóði, liggur sú kvöð, að stjórn Búnaðarfjelagsls- 
lands verður að samþykkja bæði eigenda- og ábúendaskifti. Aldrei má sölu- 
verð slikrar fasteignar, eða leiga, ef um ábúð er að ræða, verða hærri en 
sem svarar innlánsvöxtum Landsbankans af verði eignarinnar samkvæmt 
gildandi fasteignamati.

3. gr.
Nú befir bóndi eða nýyrki fengið loforð fyrir láni til húsabóta eða rækt- 

unar, þannig að uppfylt eru öll skilyrði 2. gr., og h'efir þá stjórn Búnaðarfjelags Is- 
lands fyrir hönd byggingar- og landnámssjóðs heimild til að gera við lánþiggj- 
anda bindandi samning um að greiða um tiltekið árabil alla eða tiltekinn hluta 
af vöxtunum af láninu til þeirrar peningastofnunar, sem veitti lánið. I reglugerð, 
sem stjórn Búnaðarfjelags íslands semur, en atvinnumálaráðherra samþykkir, 
skal ítarlega mælt fyrir um skilyrði fyrir vaxtahlunnindum byggingar- og land- 
námssjóðs.

4. gr.
Allar þær tekjur, sem landssjóði hlotnast samkvæmt lögunum um gróða- 

skatt, renna i byggingar- og landnámssjóð. Jafnskjótt og sá skattur er af inn-
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heimtumönnum ríkissjóðs goldinn í Landsbankann er fjeð komið undir fullkomin 
yfirráð stjcrnar Bunaðaifjelags íslands.

5. gr.
Endurskoðendur landsreikninganna endurskoða árlega alla reikninga 

byggingar- og landnámssjóðs. Skýrsla um starfsemi sjóðsins með áritun þeirra 
skal árlega birt í Stjórnartiðindunum.

* 6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1927. Jafnframt eru þá úr gildi numin 

öll eldri lög og fyrirmæli, er koma í bága við lög þessi.

Greinargerð.

í Noregi starfar banki, sem rikið starfrækir til að greiða fyrir iandnámi. 
Hefir hann á liðugum 20 árum lánað út um 150 miljónir kr., þannig að rikis- 
sjóður greiðir meira eða minna af vöxtunum, eftir þvi hve þjóðnýtur tilgangurinn 
þykir vera. Til að greiða sem mest fyrir landnámi og byggingu hollra hibýla 
lánar sá banki stundum alt aö þvi 90% af virðingarverði fasteigna, enda er þá 
ábyrgð sveitarfjelags á bak við. — Hjer er hallast að sömu meginstefnu. Bóndinn 
eða landneminn geta tekið lánið i hvaða lánsstofnun sem vera skal, ef samkomu- 
lag fæst milli lánveitanda og lántakanda að uppfylla skilyrði byggingar- og land- 
námssjóðs. Þó getur stjórn sjóðsins Ijett að meira eða minna leyti undir með lántak- 
anda með vaxtagreiðsluna. í sumum tilfellum, t. d. við landnám eins og það 
hlýtur að verða á áveitusvæðunum, eða þar sem landneminn styðst ekki að ein- 
hverju leyti viö ræktað land, myndi ekki veita af, að sjóðurinn borgaði alla vexti 
af tilgreindu láni mörg fyrstu árin. Reynslan myndi leiða í ljós, hvenær fært 
væri að ætla lánþiggjendum að greiða nokkurn hluta vaxtanna, eða þá alla. Stjórn 
sjóðsins myndi þá haga ákvæðum reglugerðarinnar viðvikjandi vaxtakjörunum 
eftir þeirri reynslu.

Enginn vafi er á, að með tiltölulega litlu fjármagni mætti koma miklu 
til leiðar í þessu efni. Ef vextir væru 6°/o, mætti með 60 þús. kr. borga alla 
vexti af einni miljón. Og með þeirri fjárhæð mætti hjálpa áleiðis fjöldamörgum 
fjölskyldum, er vildu byggja framtið sina á ræktun Iandsins, en geta það ekki 
undir núverandi kringumstæðum.

í öllum nálægum menningarlöndum leggja rikin nú stórfje i að fjölga 
heimiium i sveitum. í Danmörku bætast sum árin við um 2000 ný heimili í sveit. 
Fróðir menn þar í landi telja, að vel ræktað og sæmilega húsað nýbýli kosti nú 
um 25 þús. kr. Ríkið og sveitarfjelögin leggja árlega stórfje til þessa landnáms, 
enda er alveg fráleitt, jafnvel í Danmörku, að nýbýlin geti í fyrstu borið vexti 
og afborganir af þeim höfuðstól, sem i þau verður að leggja. En forráðamenn 
þjóðarinnar telja býlafjölgunina svo mikla landsnauðsyn, að þess vegna er eytt til 
þessara framkvæmda miklu af almannafje. Býlafjölgunin i sveitunum, studd af þjóð-
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fjelaginu, er nálega eina ábrifamikla úrræðið, sem enn er þekt til að draga úr 
óeðlilegum ofvexti bæja og borga. Finnar og Norðmenn vinna á sama bátt að 
innlendu landnámi. Og nú er i Englandi vakin ðflug hreyfing í þá átt að rækta 
og’byggja landið með framlögum af opinberu fje. Þá breyfingu hefir vakið fræg- 
asti núlifandi stjórnmálamaður Englendinga, og hann telur það mái langþýðing- 
armest af öllum viðfaDgsefnum ensku þjóðarinnar.

Fordæmi nágrannaþjóðanna og knýjandi þörf beima fyrir að stöðva hinn 
vaxandi fólksstraum úr sveitunum verða væntanlega nógu þungar röksemdir á 
metunum til að þingið hrindi i fratnkvæmd þessu mikla og merkilega máli.

Nd. 103. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 17, 19. júli 1909, um almennan ellistyrk. 

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin befir athugað frv. þetta og mælir með því, að það verði sam- 
þykt óbreytt.

Alþingi, 8. mars 1926.

Jón Kjartansson, Árni Jónsson, Pjetur Ottesen.
form. og frsm. fundaskrifari.

Pjetur PórðarsoD.

Nd. 104. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til 
Alþingis.

Frá allsberjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta, telur breytinguna á lögunum nauðsyn- 
lega og leggur til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 8. mars 1926.

Jón Kjartansson, Pjetur Þórðarson, Árni Jónsson,
form. frsm. fundaskrifari.

Pjetur Ottesen.
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lt'd. 105. Kefndarállt

um frumvarp til laga um löggilta endurskoðendur.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 2. gr. 2. I stað niðurlagsorðanna »getur sett« komi: setur.
2. Við 5. gr. Niðurlagið orðist svo:

Skal að jafnaði hafa til þeirrar skoðunar löggilta endurskoðendur, ef
til næst.

3. Við 8. gr. I stað orðanna »getur tiltekið« komi: tiitekur.

Alþingi, 1. mars 1926.

Jón Kjartansson, Árni Jónsson, Jón Baldvinsson,
form. fundaskrifari, frsm. með fyrirvara.

Pjetur Pórðarson. Pjetur Ottesen.

Ed. 106. Fjáraukalögf

fyrir árið 1925.
(Afgreidd frá Ed. 9. raars).

1. gr.
Tii viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru f fjárlögum fyrir 1925, eru 

'eittar samkv. 2.-7. gr. hjer á eftir kr. 197618,98.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt:

kr. kr.
1. Til að senda fulltrúa á alþjóðafund geislalækna i

London ................................................................................ 1000,00
2. Fyrir miðstöðvarketil i geðveikrahælið á Kleppi ... 7426,96
3. Til aðgerðar á holdsveikraspitalanum í Laugarnesi... 2500,00
4. Til að standast kostnað við lækningar þeirra, sem

lamast hafa af mænusótt .............................................. 10000,00
5. Til aðgerðar á sóttvarnarhúsinu í Reykjavík............ 9610,88

---------------- -- 30537,84
Fiyt 30537,84
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1.
2.

3.

4.
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6.
7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

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

kr.
Flutt

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 14. gr. er veitt:

Ferðastyrkur á þriðja biskupafund Norðurlanda 1924 600,00
Til stúdentaráðs Háskóla íslands, styrkur til að 
senda fulltrúa á allsherjarstúdentamót i Oslo .. ... 1000,00
Til sjera Bjama Jónssonar og sjera Friðriks Rafn- 
ars: Styrkur til að sækja alþjóðaprestafund í Sví-
þjóð, 400 kr. til hvors....................................................... 800,00
Styrkur til húsabóta á prestssetrinu i Kollafjarðarnesi 9266,64 
Til miðstöðvarhitunartækja í bændaskólanp á Hólum 11079,78
Til aðgerðar gagnfiæðaskólanum á Akureyri............ 12513,87
Launabót handa Sigurbirni Á. Gislasyni, kennara
við vjelstjóraskólann ...................................................... 1500,00
Launabót handa Guðm. Kristjánssyni, kennara við 
stýrimannaskólann ....................................................... 1500,00

kr.
30537,84

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt:

Styrkur til Finnlandsfarar, til að sækja fornminja-
fræðingafund........................................................................
Styrkur til að sækja fund norrænna lögfræðinga
i Helsingfors........................................................................
Til að gegna störfum þjóðskjalavarðar i fjarveru
hans.........................................................................................
Til Kjartans Sveinssonar, fyrir aðstoð á þjóð-
skjalasafninu.......................................................................
Til aðgerðar landsbókasafnshúsinu.............................

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 16. gr. er veitt:

Viðbót við styrk handa Búnaðarfjelagi tslands 
Til sjóvarnargarðs á Siglufirði.....................................
— sjóvarnargarðs á Sauðárkróki .............................
— sjóvarnargarðs á Stokkseyri .............................
— sjóvarnargarðs á Eyrarbakka .............................
— að endurreisa stöpla i Hraunsá.............................
— fyrirhleðslu fyrir Hjeraðsvötn ...........................
— kostnaðar við mælingar og uppdrætti af kaup-

túnum og sjávarþorpum ..............................................

600,00

1802,10

300,00

300,00
33789,55

36000,00
23000,00
11000,00
3255.25
5194.25 

850,00
7300,00

3000,00

38260,29

36791,65

89599,50
Flyt 195189,28
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Flutt
6. gr.

Til viðbótar við gjöldin í 18. gr. er veitt:

kr. kr.
195189,28

Fyrv. bókav. Halldór Briem, frá ^io .................... 427,20
— vitav. Vigfús Sigurðsson, frá ’/« .................... 311,50

Til frú Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnúsar Gunn-
arssonar ................................................................................ 534,00
Til frú Ágústu Jóhannsdóttur. ekkju Þórhalls Jó-
hannessonar, hjeraðslæknis..................................... ... 534,00
Fyrv. prestur Guttormur Vigfússon, frá T/6 ............ 623,00

2429,70

Samtals 197618,98

E<1. 107. Frumvarp

til laga um löggilding verslunarstaða við Jarðfallsvik i Málmey og að Mel- 
stað í Selárdal.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

1- gr.
Við Jarðfallsvik i Málmey í Skagafjarðarsýslu og Melstaður i Selárdal 

í Barðastrandarsýslu skulu vera löggiltir verslunarstaðir.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk versl- 

unarlóðanna samkvæmt Iögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt í B-deiId 
Stjórnartiðindanna.

Ed. 108. Breyllngartillögur

við frumvarp til laga um löggilding verslunarstaða við Jarðfallsvik í Málmey 
og að Melstað i Selárdal.

Frá Jónasi Jónssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Við Jarðfallsvik i Málmey i Skagafjarðarsýslu, á Melstað i Seláidal 

í Barðastrandarsýslu og i Leirhöfn á Sljettu í Þingeyjarsýslu skulu vera lög- 
giltir verslunarstaðir.

2. Fyrirsögnin verði: Frumvarp til laga um löggilding verslunarstaða.
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 39
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líd. 109. Frumvarp

til laga um kirkjugjöld í Prestsbakkasókn í Hrútafirði.

Flutningsm.: Tryggvi Þórhailsson.

1- gr-
Bæirnir Guðlaugsvik, Kolbeinsá, Heydalur og Skálholtsvík í Prestsbakka- 

sókn í Strandaprófastsdæmi skulu eftirleiðis greiða kirkjugjöld til sinnar eigin 
sóknarkirkju, Preslsbakkakirkju í Hrútafirði.

2. gr.
Kiikjustjórnin skal láta semja skýrslu um, hversu hárri upphæð hafi 

numið að meðaltali undanfarin ö ár kirkjugjöld af þessum bæjum. Skal greiða 
úr rikissjóði til Óspakseyrarkirkju, í eitt skifti fyrir öll, höfuðstól i krónutali, 
sem svari, með 6% vöxtum, jafnhárri upphæð og það meðaltal.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927.

Greinargerð.

Frv. þetta er borið fram samkvæmt ósk sóknarbúa i Prestsbakkasókn við 
Hrútafjörð og i samráði við sóknarbúa i Óspakseyrarsókn i Bitrufirði.

Með lögum nr. 26, 2. nóv. 1885, var gerð breyting á skipun prestakalla í 
Strandaprófastsdæmi og víðar. Samhliða því var svo ákveðið, að þessir fjórir 
nefndu bæir skyldu gjalda kirkjugjöld til óspakseyrarkirkju, þólt þá væru fluttir 
til Prestsbakkasóknar. Var Prestsbakkakirkja þá Ijenskirkja, þ. e. í ábyrgð þess 
opinbera, en Óspakseyrarkirkja var bændakirkja, svo að svo má iíta á, sem rikið 
hafi þannig afsalað bændakirkjueigendunum þessar tekjur. Nú eru kirkjur þessar 
báðar komnar í umsjón safnaða, og alstaðar annarsstaðar mun sú regla gildn, 
að sóknarbúar greiði kirkjugjöldin til sinnar eigin kirkju, en ekki annarar. 
Er þvi hjer um alveg einstakt fyiirkomulag að ræða. Mun og ekki að efa, ef til 
sjerstakra útgjalda kæmi vegna Prestsbakkakirkju, þá yrðu þessir fjórir bæir að 
standa undir þeim, með öðrum bæjum í sókninni. Virðist þvi alveg sjálfsagt, að 
breytt sje þessu úrelta og óeðlilega fyrirkomulagi, um að þeir gjaldi tii annarar 
kirkju en sinnar eigin, er krafa kemur fram um það, þótt sóknarnefnd hafi i 
bili yfirsjest að bera fram þá kröfu um leið og söfnuðurinn tók við kirkjunni.

Hinsvegar væri ósanngjarnt að lögleiða þessa breylingu án þess að bætt- 
ur yrði tekjumissir sá, sem Óspakseyrarkirkja verður fyrir, því að Óspakseyrar- 
söfnuður hefir tekið við umsjón og fjáihaldi kirkju sinnar á grundvelli þessa 
skipulags, og þar sem ríkið á sinni tið Ijet þáverandi eiganda Óspakseyrarkirkju 
haida tekjunum af þessum bæjum, virðist rjettlátt, að það beri þann kostnað,



sem af því leiðir að koma þessu í rjetllátt horf. Eu alls er hjer aðeins um að 
ræða nokkur hundruð króna.

Af framansögðu verður ráðið, að bjer er ekki um neitt hættulegt for- 
dæmi að ræða.

Leitað hefir verið umsagnar biskups, og fer hún hjer á eftir.
»Mjer er það mikið ánægjuefni að mega eiga von á frumvarpi til laga

eins og þessu, þó’t lítiö sje i sjálfu sjer, því að verði það að lögum, þá ætti með 
því að vera loku fy ir það skotið, að Prestsbakkakirkja þurfi lengur að búa við 
það misrjetti, sem hún að rjettu lagi hefir búið við í næstliðin 40 ár, eða siðan 
er lögin nr. 26, 2. nóv. 1885, geDgu í gildi. Því að jeg get ekki valið því vægara 
heiti en misrjelti, þegar dembt er ósanngjarnri kvöð á einn, til þess að bæta öðr- 
um halla, sem hann verður fyrir. En svo var farið með Prestsbakkakirkju fyrir 
40 árum. Með þessum lögum fiá 1885 voru færð sóknartakmörkin milli Óspaks- 
eyrar- og PresLbakkasókna, sem nú sögðu sundur með sjer eftir margra ára 
samveru, svo sem systursóknir innan eins og sama prestakalls. Við þá færslu 
skyldi fjórir nafngreindir bæir úr Óspakseyrarsókn sameinast Prestsbakkasókn, 
en til þess að bærdakirkjan á Óspakseyri misti einskis í við það, að gjaldendum 
fækkaði við þetta, þá var það ráð tekið að mæla svo fyrir f lögum þessum, að 
ljenskirkjan á Prestsbakka tæki að vísu við kirkjugjöldum af þessum fjórum 
bæjum, en greiddi það, sem þeim svaraði, til óspakseyrarkirkju úr sjóði sínum(!) 
Með þeim hælti bar Prestsbakkakirkja það eilt úr býtum við þá fjólgun gjald- 
enda, sem leiddi af færslu sóknaitakmarkanna, að mega i sínu nafni heimta inn 
tekjur af þessum 4 bæjum, til þess svo eftir á að afhenda þær Ó-pakseyrarkirkju! 
Sem betur fer bygg jeg, að jafn ankannalegt fyrirkomulag sje einsdæmi, en um- 
boðsstjórn þeirra tíma fanst nú þetta ráð heppilegt, til þess að losa hið opin- 
bera við að greiða Óspakseyrarkiikju skaðabætur vegna tekjumissis af nefndri 
ástæðu. Að öðru leyti en þessu fæ jeg ekki betur sjeð en að bjer á landi, ekki 
síður en annarsstaðar, hafi trúlega verið fylgt binni gömlu kirkjurjettarlegu reglu, 
að »gjald skuli til þeirrar kirkju greiða, sem maður á sókn til«. En með þessu 
umrædda lagaákvæði er svo langt faiið, að menn eru ekki aðeins skyldaðir til 
að gjalda til kirkju, sem ekki er lengur sóknarkirkja þeirra, heldur er og orðin 
sóknarkirkja í öðru prestakalli! Hefði Prestsbakkakirkja um þær mundir, sem 
lögin urðu til, verið komin í umsjón og fjárhald safnaðar, hefði mönnum ekki 
komið til hugar að setja þetta ákvæði i lögin, þar sem menn máttu vita, að því 
yrði jafnharðan mólmælt sem ákvæði, er ekki næði ueinni ált. En kirkjan var 
enn Ijenskirkja, í umsjón sóknarprests, og þvf gat umboðssljórnin komið þessu 
fram. Pó er hitt merkilegra, að þetta misrjetti skuli hafa getað viðgengist f 40 ár, 
svo auðveldlega sem því hefði átt að mega kippa í lag, er kirkjur þessar urðu 
safnaðarkirkjur, — Óspakseyrar 1907, en Prestsbakkakirkja 1912! — Að nokkur 
söfnuður skuli hafa fengist til að taka að sjer Prestsbakkakirkju til umsjónar og 
fjárhalds með slíkri árlegri gjaldkvöð, er því að eins hugsanlegt, að söfnuðinum, 
sem til þessa hafði aldrei komið nærri reikningshaldi kirkjunnar, hafði verið alveg 
ókunnugt um þessa gjaldkvöð, og enginn til að benda honum á hana.

Jeg hefi vandlega yfirfarið frv. og ástæður flytjanda og ekkert fundið við 
það að athuga. Eftir kirkjureikningum síðari ára munu þessi kirkjugjöld nema c.
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48 kr. á ári, sje reiknað með 38 gjaldendum alls. Með 6°/o samsvarar það kr. 
800,00, er greiðast ætti Óspakseyrarkirkju i skaðabætur eitt skifti fyrir öll, og 
ætti það ekki að vera neinum tilfinnanlegt.

Að endingu skal það eitt mælt, að jeg vona fastlega, að frumvarp þetta 
fái góðan byr á þingi og megi verða að lögum«.

Wd. 11O. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 44, 27. júní 1925, um slysatryggingar. 

Flutningsmaður: Jón A. Jónsson.

1. gr.
Við 1. gr. 2. b. Eítir orðinu »fiskverkun« komi: í þurkhúsum.

2. gr.
Við 6. gr. Eftir »til útgjalda« bætist við: nema þar sem slysatrygður 

vinnur fyrir hlut af afla eða hundraðsgjaldi af tekjura fyrirtækisins, en þá 
greiðir hinn slysatrygði iðgjaldið að jötnu við útgerðarmann eða atvinnu- 
rekanda.

3. gr.
Við 7. gr. 1 stað »útgerðarmenn vjelbáta..............úr rikissjóði« komi:

Útgerðarmenn róðrarbáta greiði aðeins l/t iðgjalds, útgerðarmenn vjelbáta og 
seglbáta alt að 12 rúmlesta */’ iðgjalds og útgerðarmenn stærri vjelskipa og 
seglskipa */t af iðgjaldi þvi, sem ákveðið er fyrir þessar tegundir skipa, en það, 
sem á vantar íult iðgjald, greiðist úr ríkissjóði.

Ástæður.

Það má ef til vili viiðast nokkuð kynlegt, að nú þegar komi fram breyt- 
ingar við lögin um slysatryggingar.

Það ælti líka að vera venjan að hrófla ekki við jafnnýjum lagasetning- 
um, þó að á þeim væru sýnilegir smágallar, heldur bíða fleiri ár og lofa agnúun- 
um að koma betur i ljós.

Hjer er þó um svo stórfelda galla á lagasmíðinni að ræða, að ekki má 
við nna og alls ekki verjandi að bæla ekki þegar á þessu þingi að nokkru úr 
þvl misrjetti, sem einn af atvinnuvegum landsmanna, smábáta- og vjelbátaútgerðÍD, 
veiður fyrir með slysatryggingarlögunum.

Það mun reynast svo, að aðstaða islenskra atvinnuvega gerir almennar 
slysatryggingar á þeim grundvelli, sem lagður var á siðasta þingi, mjög erfiðar í 
framkvæmdinni, en um það skal ekki fjölyrt að þessu sinni, enda ekki tilætlun-
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in með þessu frv. önnur en sú, að Ijetta að nokkru þeim óbærilegu álögum, sem 
lagðar voru á smáútgerðir með nefndum lögum.

Nú sem stendur ber útgerðarmanni 5 lesta vjelbáts og þaðan af stærri 
að borga iðgjöld öll fyrir skipverja. Þessi iðgjöld eru kr. 1,20 á viku hverri fyrir 
skipverja hvern. Á smærri vjelbátum eru oftast 6 skipverjar, stundum 7, á vjel- 
bátum 20—40 lesta 12—15 menn.

Sjeu veiðar stundaðar 40 vikur á ári, þá greiðir útgerðarmaður 5 lesta 
báts í iðgjald 288—336 krónur árlega, en á stærri vjelbátum alt að 720 krónur.

Með þeim feikna erfiðleikum, sem þessi útvegur hefir átt við að striða og 
á enn, þá eru þessi aukaútgjöld óbærileg og í fjöldamörgum tilfellum sama og 
stöðvun útgerðarinnar.

Hjer verður þvi að finna skjót ráð til úrlausnar.
í lögum nr. 32, 27. júní 1921,varsvo ákveðið, að útgerðarmenn róðrar- 

báta og vjelbáta minni en 5 lesta greiddu Vs og 8/io iðgjaldsins, skipverjinn l/'s 
iðgjald, en ríkissjóður s/io og Vð.

Nú er og þess að geta, að viðast hvar munu skipverjar ekki hafa ósk- 
að þess að vera gjaldfríir, heldur mun það miklu fremur hafa verið ósk þeirra, 
að iðgjöld þeirra væru hækkuð, e/ við það hefðu fengist hærri slysa-og dánar- 
bætur.

Það verður og að teljast sjálfgefið, að þar sem skipverjinn eða verka- 
maðurinn hefir hlutdeild i tekjum útgerðarinnar (fyrirtækisins), t. d. hlut af afla 
eða hundraðsgjald, að hann þá greiði nokkurn hluta iðgjaldsins.

Vegna þess hvað lögin um slysatryggingar eru ný, hefi jeg ekki viljað 
koma með aðrar breytingar en hinar allra nauðsynlegustu að þessu sinni.

Hins vegar er það skoðun min, að slysatrygging sjómanna eigi að vera 
algerlega sjerstök og til hennar lagt riflega af rikisfje, ennfremur að hún eigi að 
vera samtrygging, þar sem ekki sje eingöngu farið eftir ábæltu hverrar deildar 
þessa atvinnuvegar að því er snertir upphæð iðgjaldanna, heldur jafnframt eflir 
því, hvað útvegsmenn og skipverjar hverrar deildar bera úr býtum í atvinnurekstr- 
inum alment.

Að sjálfsógðu leiðir breyting sú, sem hjer er farið fram á, til aukinna út- 
gjalda fyrir rikissjóðinn, að því er næst verður komist um 18500 kr., en þar sem 
öllum er vitanlegt, hversu sjávarútvegurinn, og þá einkum smábáta- og mótorbála- 
útgerðin, stendur höllum fæti, þá má vænta þess, að öllum sje Ijúft að fylgja þessu 
frv .þar sem það miðar að því að ljetta að nokkru undir. meðþessum aðþrengda 
atvinnuvegi.

Bátaútvegurinn er á hraðri afturfór og vjelbátaútvegurinn er á sómu leið, 
þó hægar fari; seglskipin eru bráðum úr sögunni, en gufuskipum og stórum vjel- 
skipum fjölgar ár frá ári.

Þelta sjest glögt á skýrslu þeirri yfir tryggingarvikur árin 1919—24, sem 
hagstofustjóri heflr lálið mjer í tje. Pá ber þess að gæla, að á árinu 1925 hefir 
gufuskipum fjölgað meir en nokkru sinni áður; frá þvi i sept. 1924 lil ársloka 
1925 hafa verið keyptir til landsins 10 togarar og 6 eða 8 línuveiðagufuskip. Má 
gera ráð fyrir nálega tilsvarandi afturför innan hinna deildanna.
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Skýrsla hagstofustjóra:

Ar Gufuskip Seglskip Mótorbátar 
yfir 12 1. undir 12 1.

Róörarbátar Tryggingarvikur
samtals

1919 ....... 20630 17381 48737 33566 34203 154517
1920 ....... 33642 14274 37410 38792 24194 148312
1921 ....... 37781 11532 40625 36228 21329 147493
1922 ....... 46452 13765 45169 33051 21847 160284
1923 ....... 41319 6820 44257 30460 18507 141365
1924 ....... 56701 8710 52806 33734 21408 173359

Trygg.vik. 236525 72482 269004 205831 141488 925330

Wd. 111. Breytiugartlllaga

við frv. á þskj. 33 [Haþpdrœlti og hlulavettur].

Frá Magnúsi Jónssyni.

Við fyrirsögn. Orðin í svigum »(lolterí)« »(tombólur)« falli buit.

Nd. 112. I,ög

um happdrætti (lotterí) og hlutaveltur (tombólur).

(Afgreidd frá Nd. 9. mars).

1. gr.
Happdrælti, hverrar tegundar sem er, má ekki hafa nema með leyfi 

dómsmálaráðuneytisins, og ekki hlutaveltur nema með leyfi lögreglustjóra.
Peningahappdrætti eða önnur þvilik happspil má ekki setja á stofn 

án lagaheimildar.
2. gr.

Það er bannað mönnum á íslandi að versla þar með eða selja hluti 
fyrir erlend happdrætti eða önnur þvilík happspil, eða að hafa þar á hendi 
nokkur störf, er að þessu lúta.

3. gr.
Brot gegn 1. gr. sæta sektum til ríkissjóðs, 50 —2000 kr., en hrot gegn



2. gr. 500—5000 kr., og skal fara með mál út af þeim sem almenn lög- 
reglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildí.

Þingskjal 112—113 311

Wd. 113. Eö<

um raforkuvirki.

(Afgreidd frá Nd. 9. mars).

1- gr-
Hver sveitar- eða bæjarstjórn hefir einkarjett til þess að stofnsetja raf- 

orkuver til almenningsþarfa, önnur en vatnsorkuver, og starfrækja þau inn- 
ansveitar. Til starfrækslu utansveitar þarf samþykki ráðherra.

Um raforkuveitu frá slíku veri fer eftir ákvæðum vatnalaganna um 
raforkuveitur frá vatnsorkuverum, nema þar sem á annan veg er ákveðið með 
lögum þessum.

2. gr.
Einkarjettur sveitar- eða bæjarstjórna samkvæmt 1. gr. nær eigi til 

raforkuvirkja, sem einstakur maður eða einstakir menn koma sjer upp og 
nota innan takmarka húseigna sinna og jarðeigna eingöngu til eigin þarfa. Þó 
þarf leyfi hjeraðsstjórnar í þeim hjeruðum, þar sem hjeraðsstjórn hefir áður 
komið á stofn raforkuvirki.

3. gr.
Einkarjett þann, sem um ræðir í 1. og 2. gr., getur sveitar- eða bæjar- 

stjórn með samþykki ráðherra veitt einstökum mönnum eða fjelögum. Leyfið 
skal veitt um tiitekið árabil með þeim skilyrðum og kvöðum, sem ástæða 
þykir til. 1 hvert skifti, sem leyfistími er á enda, á sveitar-. eða bæjarstjórn 
rjett á að fá sjer afhent raforkuvirkið fyrir það verð, er matsnefnd ákveður, 
ef samkomulag næst ekki.

Um mat og matsnefnd gildir ákvæði vatnalaganna.

4. gr.
Nú vill sveitarstjórn eða bæjar fá handa umdæmi sinu raforkuvirki, 

er einstakir menn eiga og um ræðir í 3. gr., og má þá, er */s hlutar leyfistím- 
ans eru liðnir, ef samkomulag næst ekki, taka það eignarnámi gegn endur- 
gjaldi, sem ákveðið skal af matsnefnd, er til skal kvödd samkvæmt 3. gr. 
Eignarnámið skal ná til allra tækja og útbúnaðar fyrirtækisins, nema eigcndur 
samþykki, að einungis nokkur hluti þeirra sje tekinn.
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5. gr.
Ráðherra skal heimilt að setja reglur um gerð, frágang og notkun raf- 

orkuvirkja, og má i reglum þessum setja ákvæði um:
a. Öryggisráðstafanir, er fylgja ber við uppsetningu og starfrækslu þessara 

virkja.
b. Skyldu til þess að gefa skýrslu um þau raforkuvirki, sem fyrir hendi eru 

þegar reglurnar öðlast gildi, og um ný virki og aukningu eldri virkja, svo 
og að leyfa ráðherra að láta rannsaka' þau.

c. Eftirlit með raforkuvirkjum i húsrúmi, þar sem hætt er við sprengingum 
eða þar sem erfitt er að halda við nægilega fullkominni einangrun vegna 
raka eða annara orsaka, svo og með raforkuvirkjum, sem ætla má að 
hafi í för með sjer sjerstaka hættu fyrir lif manna eða mikil verðmæti, og 
með raforkuvirkjum i leikhúsum og samkomuhúsum. Eigandi virkjanna 
greiðir kostnað við eflirlitið.

d. Löggilding á hæfum raforkuvirkjurum.
e. Sektir, alt að 1000 kr., fyrir brot á reglunum.

6. gr.
Raforkuvirki mega ekki hafa í för með sjer hættu fyrir eignir annara 

manna eða hættu við truflunum á starfrækslu virkja, sem fyrir eru. Sje unt 
að afstýra slikum truflunum með öryggisráðstöfunum, skulu þær gerðar á 
kostnað eiganda hinna nýju virkja, en þó má skylda eiganda hinna eldri 
virkja til að bera nokkurn hluta kostnaðarins, ef framkvæmd öryggisráðstaf- 
ana hefir í för með sjer verulega hagsmuni fyrir starfrækslu þeirra framvegis. 
Svo má og ákveða, að eigandi eldri virkja skuli kosta að nokkru eða öllu 
leyti þær öryggisráðstafanir, sem framvegis verða hluti af hans virkjum og 
hans eign, ef þær eru nauðsynlegar sökum þess, að hin eldri virki hafa verið 
ófullkomnari eða miður trygg en venja er til eða krafist verður um ný virki 
á þeim tíma, þegar ráðstafanirnar koma til framkvæmda.

Ráðherra sker úr öllum ágreiningi um það:
a. Hvort raforkuvirki hafi i för með sjer hættu við truflunum á starfrækslu 

eldri virkja.
b. Hvaða öryggisráðstafanir skuli framkvæma til að afstýra slíkum truflunum.
c. Hver eigi að koma þeim ráðstöfunum í verk, og
d. Hvort og að hve miklu leyti eigandi hinna eldri virkja skuli taka þátt í 

kosínaðinum við þær.
Ráðherra getur stöðvað notkun raforkuvirkja, uns öryggisráðstafanir 

þær, er hann áskilur, eru komnar í framkvæmd.

7. gr.
Sveitarstjórnir, bæjarstjórnir og stjórnir orkuveitufjelaga skulu semja 

reglugerð um raforkuveituna, er ráðherra staðfestir, og má þar setja sjerstök 
ákvæði fyrir þá menn, er fást við raforkuvirkjun, innan takmarka veitu þeirra, 
þar á meðal vinnukaupsskrá og reglur um frágang á verkum þeirra, svo og
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um sektir, alt að 500 krónum, fyrir brot gegn reglugerðinni. Þó má ekki i 
slíkum reglum heimila lakari frágang á orkuvirkjum nje vægari kröfur til 
löggildingar raforkuvirkjara en ákveðið verður í regium ráðherra sam* 
kvæmt 5. gr.

8. gr.
Með mál út af brotum á reglum þeim, er segir í 5. gr. og 7. gr., skal 

fara sem almenn lögreglumál.

Þiugskjal 113—115

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

H'd. 114. Breytlngarllllaga

við frv. til Jaga um breyting á lögum nr. 43, 3. nóv. 1915, um atvinnu við vjel- 
gæslu á gufuskipum.

Fiá sjávarútvegsnefnd.

í stað orðanna í siðustu málsgrein 1. gr. »að veita manni yfirvjelstjóra- 
skírteini samkvæmt 7. gr.a komi: að veita manni yfirvjelstjóraskírteini samkvæmt 
7. og 11. gr.

Eíl. 115. Frumvarp

til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbanka íslands til að gefa út ný banka- 
vaxtabrjef.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

Samhljóða þingskjali 20, með þessum breytingum:

1. gr. hljóðar svo:
Veðdeild Landsbankans skal vera heimilt að gefa út bankavaxtabrjef, 

alt að 10 miljónum króna. Vaxtabrjefunum má skifta í flokka, og nefnist sá 
þeirra, er fyrst kemur til framkvæmda, 5. flokkur veðdeildarinnar og hinir i 
áframhaldandi töluröð þar á eftir. Fjármálaráðherra ákveður hvenær hverjum 
flokki skuli lokið, er stjórn Landsbankans hefir gert tillögur um það. Heimilt 
er, með samþykki fjármálaráðherra, að hafa 2 flokka með mismunandi vöxt- 
um starfandi í senn. En eigi má hvor flokkur þá vera stærri en 21/? miljón

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 40
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krónur. Fyrstu fjögur árin, eftir að 5. flokkur er settur á stofn, veitist tillag 
til þessara veðdeildarflokka úr rikissjóði, 8000 kr. á ári.

14. gr. bljóðar svo:
Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög 

til að borga kostnað við þessa flokka og til varasjóðs í einu lagi með jafnri 
upphæð samtals hvern gjalddaga. Árlegt tillag til að borga kostnað við ílokk- 
ana og til varasjóðs er 1/a°/0 á ári af upphæð lánsins eins og það var fyrir 
hvern gjalddaga. Á ákveðnum gjalddögum má hver lántakandi, án undan- 
genginnar uppsagnar, greiða aukaafborganir af skuld sinni, þó svo, að ávalt 
standi á 100 krónum, eða endurborga hana að öllu leyti. Gjald þetta má bann 
greiða með bankavaxtabrjefum blutaðeigandi flokks eftir ákvæðisverði þeirra. 
A öðrum tíma árs má og borga lán að fullu, ef bankastjórnin samþykkir, þó 
þvi aðeins, að það sje veðdeildarflokknum að skaðlausu.

15. gr. hljóðar svo:
Heimilt er í reglugerð að ákveða dráttarvexti af afborgunum og vöxt- 

um, sem ekki greiðast á gjalddaga.

ttd. 116. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 40, 20. júni 1923, um skemtanaskatt og 
þjóðleikbús.

Flutningsm.: Árni Jónsson, Jakob Möller, Tryggvi Þórhallson, Ólafur Thörs, 
Magnús Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson.

1. gr.
1. gr. laga nr. 40, 20. júní 1923, orðist svo:
1 öllum kaupstöðum landsins, og sömuleiðis i hverju því kauptúni, 

sem befir 500 ibúa eða fleiri, skal leggja skatt á skemtanir, sem aðganga er 
seld að.

2. gr.
a-liður 2. flokks 2. gr. laganna orðist svo:
a. Dansleikar allir, sem fram fara á opinberum stöðum, hvort sem 

haldnir eru fyrir fjelaga einstakra fjelaga eða allan almenning.

3. gr.
Aftan við c-lið 3. gr. komi nýr málsliður:
Undanþága þessi nær þó ekki til innanfjelagsdansleika.
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4. gr.
Aftan við 3. gr. bætist nýr liður:

d. Dansleikar skóla, annara en dansskóla, og skólafjelaga, enda fari þeir 
fram i berbergjum hlutaðeigandi skóla og sjeu fyrir nemendur og 
kennara eina ásamt gestum þeirra.

5. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal'fella meginmál 

þeirra inn i texta laga nr. 40, 20. júni 1923, og gefa þau út svo breytt.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1926.

Greinargerð.

Frumvarp þetta felur í sjer tvær höfuð-breytingar á núgildandi lögum, 
og miða báðar að þvi að auka tekjur af skemtanaskatti og flýta fyrir því, að 
reist verði þjóðleikhús.

Önnur breytingin er sú, að láta lögin ná til fleiri kauptúna en nú gera 
þau, enda verður ekki sjeð, að rjettlátt sje, að þeir kaupstaðir einir, er hafa 1500 
ibúa eða fleiri, beri kostnaðinn af stofnnn og rekstri þjóðleikhússins, Hinsvegar 
þykir ekki taka þvi að skattskylda til þjóðleikhússjóðs kauptún, sem hafa minna 
en 500 íbúa.

Hinni breytingunni er ætiað að ráða bót á þvi, að eins og núgildandi lög 
eru úr garði gerð, eru nálega allir dansleikar undanþegnir skemtanaskatti, með 
þvi að fjöldi þeirra er haldinn i nafni ýmsra fjelaga. Er bersýnilegt, að slikum 
skemtunum á sist að hlifa við skat’i.

Md. 117. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 2, frá 27. mars 1924. [GengisviðaukiJ. 

Flulningsm.: Jón Baldvinsson.

1. gr.
25°/o gengisviðauki sá, er ræðir um i lögum nr. 2, frá 27. mars 1924, 

skal lækka 1. júli 1926 niður í 15°/o, og falla alveg niður i árslok 1926.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1926. Lög nr. 2, frá 27. mars 1924, og lög 

nr. 37,. 27. júní 1925, skulu falla úr gildi.31. des. 1926.
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Greinargerð.

Hinir afarþungbæru skattar, sem á voru lagðir 1924, hafa að sjálfsögðu 
aukið að mun dýrtfðina í landinu, og afnám þeirra mundi ljetta mikið afkomu 
aimennings. Dugir ekki að einblina á það, þótt ríkissjóður missi þar nokkurs i, 
heldur verður lika að taka tillit til þess, hvort landsmenn eru færir um að bera 
skattabyrðar þær, sem nú hvíla á þeim, eða ekki.

Upphaflega var gengisviðaukanum aðeins ætlað að vera til bráðabirgða, 
meðan sterlingspundið væri skráð á 25 kr. eða hærra, svo sem lögin frá 1924 bera 
með sjer. Á siðasta þingi var þessu að visu breytt og takmörkun sú, er snertir 
gengi á sterlingspundi, numin burt, en lögunum þó ekki ætlað að standa lengur 
en til ársloka 1927.

Þar sem hin upphaflega ástæða fyrir gengisviðaukanum er nú úr sögunni, 
þá þykir rjett að iáta skattinn falla niður frá næstu áramótum.

Md. 118. l’ruinvarp

til laga um afnám laga um bráðabirgðaverðtoll á nokkrum vörutegundum. 

Flutningsm,: Jón Ðaldvinsson.

1. gr.
1. júli 1926 skulu falla úr gildi lög nr. 3, 1. apríl 1924, um bráða- 

birgðaverðtoll á nokkrum vörutegundum, og lög nr. 8, 27. mai 1925, um fram- 
lenging og breyting á sömu lögum.

2- gr.
Lög þessi öðlast þegar gíldi.

Greinargerð.

Ástæðurnar fyrir afnámi verðtollsins eru binar sömu og fyrir afnámi 
gengisviðaukans, nema að því leyti rikari, að verðtollurinn hvilir enn þyngra á 
aimenningi. Verðtollurinn var, eins og nafnið á lögunum bendir tii, aðeins settur 
til bráðabirgða, en hefir þó staðið nú í nærfelt 2 ár.

llt>. liefndarállt

um frv. til laga um kynbætur hesta.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin er sammála um það, að þört sje á lögum um kynbætur hesta, 
og getur faliist á frumvarp þaö, sem hjer iiggur fyrir, að öðru en þvi, að i það
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vantar ákvæði um, hvernig afla skuli tekna til að standast kostnað þann, sem 
óhjákvæmilega leiðir af kynbótastarfseminni, svo sem leiga fyrir kynbótahesta, 
girðingakostnaður o. s. frv.

Þá telur nefndin einnig rjettara, að í lögunum sje ákvæði um þóknun 
fyrir starf hrossakynbótanefnda. Starf þeirra verður allviðfangsmikið, ef kynbóta- 
viðleitnin á að vera annað en kák, og virðist órjettmætt að ætla mönnum að 
vinna það endurgjaldslaust.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykt með svofeldum

BREYTINGUM.

Á eftir 6. gr. komi ný grein þannig:
Hreppsskiiafundur ákveður þóknun fyrir starf hrossakynbótanefndar. 
Öllum kostnaði við hrossakynbæturnar jafnar nefndin niður á folöld þau,

sem fæðast í hreppnum á þvi ári. Skulu eigendur folaldanna greiða gjald þetta 
árlega til hrossakynbótanefndar á þeim tima, er hún tiitekur. Gjaidið má taka 
lögtaki.

Greinatala frumvarpsins breytist samkvæmt þessu, verður 7. gr. 8. gr. o.s.frv. 

Alþingi, 8. mars 1926.

Eggert Pálsson, Ágúst Helgason, Gunnar Ólafsson.
form. skrifari og frsm.

W<1. 130. Breytlngartlllögur

við frv. til iaga um framlag tii kæiiskipskaupa o. fl.

Flutningsmenn: Sveinn Ólafsson, Þorleifur Jónsson, Halldór Stefánsson, 
Benedikt Sveinsson, Ásgeir Ásgeirsson.

1. Á eftir 3. gr. komi ný 4. gr., þannig:
Ríkisstjórnin lætur ennfremur byggja sjerstakt skip til strandferða, 

hæfilega stórt (um 160 fet að' lengd), útbúið kælirúmi, sem svari 2000 ten- 
ingsfetum, og farþegarúmi fyrir 40—50 menn. Má til skipsbyggingarinnar 
verja alt að 400000 kr. úr ríkissjóði. Byggingu skipsins skal lokið svo snemma, 
að það geti hafið strandferðir vorið 1927.

2. 4. gr. frumvarpsins verður 5. gr.
3. Fyrirsðgn frumvarpsins orðist þannig:

Frumvarp til laga um framlag til kæliskipskaupa og byggingar 
Strandferðaskips.
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IWd, 121. Frumvarp

til laga um löggilding verslunarstaða.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr-
Við Jarðfallsvík í Málmey í Skagafjarðarsýslu, á Melstað í Selárdal i 

Barðastrandarsýslu og í Leirhöfn á Sljettu í Þingeyjarsýslu skulu vera lög- 
giltir verslunarstaðir.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk versl- 

unarlóðanna samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt í B-deild Stjórn- 
artiðindanna.

Hid. 122. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 43, 3. nóv. 1915, um atvinnu við vjelgæslu á 
gufuskipum.

(Efiir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
16. gr. laga nr. 43, 3. nóv. 1915, orðist svo:

Meðan vöntun er á mönnum, er tekið hafa vjelstjórapróf samkvæmt lög- 
um þessum, er atvinuumálaráðuneytinu heimilt að veita mönnum, sem fengið 
hafa vjelstjóraskirteini i öðrum löndum, samkvæmt þar gildandi lögum, skirteini 
þau, sem ræðir um í 5., 7., 9. og 11. gr., en þess sje þó gætt, að til þess að 
öðlast hið útlenda skírteini hafi orðið að fullnægja eins miklum kröfum eins og 
til að öðlast hið islenska, sem um er sótt.

Sama rjett eiga þeir islenskir rikisborgarar og aðrir, sem sömu rjettinda 
njóta, sem lokið hafa vjelstjóraprófi erlendis.

Heimilt er ráðuneytinu og, meðan svo stendur á sem í byrjun 1. málsgr. 
segir, að veita efnilegum kyndurum undirvjelstjóraskirteini á fiskigufuskipum með 
minna en 900 hestafia vjel, þó aðeins til eins árs í senn. Beiðni um slik skir- 
teini skulu fylgja meðmæli samkvæmt 5. gr. b.

Þá er ráðuneytinu og heimilt, meðan svo er sem til er skilið i byrjun 1. 
málsgr., að veita manni yfirvjelstjóraskirteini samkvæmt 7. og 11. gr., þótt hann 
hafi ekki verið nema eitt ár undirvjelstjóri á gufuskipi með meira en 200 hest- 
afla vjel, ef hann að öðru leyti fullnægir kröfnm 7. gr.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Aíd. 123. Tillaga

til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að ihuga landbúnaðar- 
löggjöf landsins.

Flutningsmaður: Jörundur Brynjólfsson.

Alþingi ályktar að kjósa þriggja manna milliþinganefnd í sameinuðu þingi, 
með hlutfallskosningu, til þess að athuga og endurskoða alla landbúnaðarlöggjöf 
vora og gera tillögur um að samrýma hana, og ennfremur að gera tillögur uin 
nýja löggjöf í ýmsum greinum landbúnaðarins, er miklu máli skifta, svo sem:

1. Lög fyrir Búnaðarfjelag íslands.
2. — um not á erfðafestulöndum og leigulóðum.
3. — um stofnun nýbýla og skifting jarða í þvi skyni.
4. Athuga, hvort ekki muni rjett að breyta lögunum um búnaðarskólana i þá 

átt, að nemendum verði gert að skyldu að stunda verklegt nám i skólunum 
eða i sambandi við þá.

5. Endurskoða jarðræktarlögin samkv. 43. gr. nefndra laga.
6. Endurskoða lög um bygging, ábúð og úttekt jarða frá 1884.
7. Gera tillögur um alt það, er nefndinni list geti orðið til að auka og flýta 

fyrir ræktun landsins og landbúnaðinum yrði til styrktar og eflingar.
Kostnaður við nefndina greiðist úr ríkissjóði. Útgjöld fyrir aðstoð 

við nefndarstörfin og til þess að útvega upplýsingar skal telja til nefndar- 
kostnaðar.

líd. 124. IWefndar&llt

um frv. til laga um útsvör.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd heflr haft mál þetta til meðferðar nú um hríð, rætt það 
á mörgum fundum og ank þess hafa nefndarmenn varið allmiklum tíma til 
athugunar á málinu.

Einnig hefir nefndin kynt sjer brjef þau frá hreppsnefndum víðsvegar á 
landinu, sem stjórnarráðinu hafa borist, þar sem hreppsnefndirnar láta i ljós álit 
sitt um það, hverjar sjeu nauðsynlegastar breytingar á útsvarslöggjöfinni og raun- 
ar fleiri ákvæðum sveitarstjórnarlaganna.

Þessir eru nú yfirleitt taldir mestir gallar á útsvarslöggjöfinni:
1. Að lög um þetta efni sjeu i svo mörgu lagi, að vart verður tölu á komið,

að önnur ákvæði giida fyrir sveitir en kaupstaði og að lagaákvæðin fyrir 
kaupstaðina sjeu auk þess hvert öðru frábrugðin.



320 Þingskjal 124

2. Að heimildin til að leggja útsvör á menn utan heimilissveitar sje orðin alt 
of víðtæk.

3. Ad niðurjöfnunarnefnd i atvinnusveit bresti venjulega allan kunnugleik lil 
að leggja á utansveitarmenn eftir efnum og ástæðum.

4. Að fardagaárið sje reikningsár hreppanna.
Allir munu vera sammála um það, að það valdi miklum erfiðleikum, 

hvað Iagaákvæðin um útsvarsskylduna eru í mörgu lagi og mismunandi á hinum 
ýmsu stöðum og að það sje nauðsynjaverk að samræma og draga saman i eina 
heild lög um þetta efni.

Með frv. því, sem bjer liggur fyrir, er ráðin bót á þessu. Samkvæmt því 
eiga ein og sömu lög um ÖU útsvarsmálefni að gilda fyrir Iand alt.

Annar höfuðgallinn á útsvarslöggjöfinni er sá, hvað heimildin til þess að 
leggja útsvör á menn utan heimilissveitar er orðin viðtæk.

Nú getur sami maður orðið skyldur til að greiða útsvar sama árið vegna 
dvalar utan heimilissveitar á mörgum stöðum.

Það kemur þráfaldlega fyrir, þegar svona stendur á, að rjeltur heimilis- 
sveitar til þess að leggja útsvar á slikan mann er gersamlega fyrir borð borinn, þvi 
þau útsvör, sem lögð eru á hann utan heimilissveitar, án þess að vita nokkuð til 
hlítar um hagi hans, eru oft svo há, að gjaldþoli hans er ofboðið með þvi.

Það er ekkert ónáttúrlegt, þótt mjög hafi brytt á óánægju út af þessu 
upp á síðkastið.

Þvi er ekki að leyua, að heimild sú, sem Reykjavikurbæ var veitt 1924 
til þess að leggja útsvör á utansveitarmenn, sem þar eru lögskráðir á skip, hefir 
aukið mjög á óánægjuna, þó meiri hl. nefndarinnar, Á. J., J. Bald. og J. K., telji 
þá óánægju ekki alls kostar rjettmæta.

Það er almannarómur, að nauðsynlegt sje að ráða bót á þessu, þannig, 
að rjettur gjaldþegns og heimilissveitar sje betur trygður en hann er nú.

Það er mjög alment litið svo á, að heppilegasta lausnin i þessu máli sje 
sú, að það skerði ekki rjett heimilissveitar til þess að leggja fult útsvar á menn 
og njóta þess, þó þeir kunni að dvelja eitthvað utan heimilissveitar og stunda 
þar atvinnu að einhverju leyti; þvi aðalskyldurnar gagnvart þessum mönnum 
hvíla vitanlega á heimilissveitinni, og það þykir æfinlega fara best á þvi, að sam- 
an fari skyldur og rjettindi.

Þvi er ekki að neita, að með þessu frv. er að sumu leyti bætt úr þeim 
ágölium á útsvarslöggjöfinni, sem nú hefir verið lýst. Samkv. frv. verða þeir, sem 
stunda atvinnu utan heimilissveitar, ekki útsvarsskyldir í atvinnusveit, nema þeir 
hafi dvalið þar i 3 iránuði, haft þar 2000 kr. tekjur, að þeir eigi að greiða 
heildarútsvar, sem fari fram úr 20 kr., og að útsvarið er á þá lagt i heimilissveit.

Með þessum takmörkunum þykir allsherjarnefnd of skamt gengið í áttina 
til þess að tryggja rjett heimilissveitar, og það því fremur, sem útsvarsskyldan 
er að öðru leyti færð út á miklu viðara svið en verið hefir, með þvi að nú á út- 
svarsskyldan alment að ná til utansveitarmanna þar sem þeir eru lögskráðir á skip.

Nefndinni þykir því hlýða að bera fram tiliögur, sem ganga i þá átt, að 
menn, sem stunda atvinnu utan heimiiissveitar, verði þar ekki útsvarsskyldir, 
nema sú atvinna sje sjerstaklega arðsörn.
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Einnig virðist nefndinni rjettmætt að gera nokkurn mun á því, hvort 
menn verða útsvarsskyldir fyrir það að stunda atvinnu í landi eða sem lögskráðir 
á skip.

Það eru svipuð ákvæði um það í þessu frv. og í núgildandi lögum, 
hvaða atvinnurekstur orki útsvarsskyldu í atviunusveit og hve langan títna þurti 
til þess, að sá atvinnurekstur verði þar útsvarsskyldur. Ein veruleg undantekning 
er þó í frv. frá ákvæðum gildandi laga i þessu efni. Það eru ákvæðin í 9. gr., 
um það, þegar afli er lagður á land utan heimilissveitar útgerðarmanns.

Samkv. þessum ákvæðum getur sveit gert kröfu til útsvars, ef afli er lagð- 
ur á land utan heimilissveitar útgerðarmanns 4 vikur samtals á gjaldárinu.

Samkv. núgildandi !ögum má leggja útsvar á þilbátaútgerð eða bát- 
fiski, ef rekið er 4 vikur samtals, en útsvarsskyldan nær alls ekki til þessa 
atvinnurekstrar, ef heimilissveit útgerðarmanns er innan sömu sýslu eða við sama 
fjörð og flóa og staðurinn þar sem útgerðin er rekin. í gildandi lögum um þetta 
efni svarar rekstur útgerðar til ákvæðanna í frv. um að leggja afla á land.

Nú er þessu undantekningarákvæði í sama sýslufjelagi, eða við sama 
fjörð og flóa, kipt í buitu, án þess, að nokkuð komi í þess stað, og tímatakmark- 
inu breytt.

Þetta hvorttveggja veldur því, að heimildin til að skifta útsvari milli 
sveita eða færa út útsvarsskylduna er að þessu leyti líka á sviði atvinnnrekstrar- 
ins aukin að verulegum mun, og viðurkennir nefndin, að þessi ákvæði geti kom- 
ið nokkuð hart niður á mönnum undir vissum kringumstæðum, en minni hluti 
nefndarinnar, P. O., telur breytinguna að þessu leyti allsendis óhæfa, og þar sem 
einnig að öðru leyti leiðir af henni hið mesta ranglæti, þá ber hann fram breyt- 
ingu i þá átt, að felia þetta ákvæði frv. niður.

í frv. er tekin upp sú meginregla, að útsvar sje einungis lagt á gjaldþegn 
hvern á einum stað, í heimilissveit hans, og að þar sje lagt á allar tekjur hans, 
hvar og hvernig se'm þeirra er aflað.

Ulsvarinu á svo að skifta milli heimilissveitar og atvinnusveitar, þegar 
skilyrði til þess eru fyrir hendi.

Nefndin telur, að þessi ákvæði sjeu til mikilla bóta, sjerstaklega þegar um 
það er að ræða, að einstakir menn hafa orðið útsvarsskyldir í atvinnusveit fyrir 
það, að þeir hafa slundað þar atvinnu. Þá er rjeltur þeirra miklu betur trygður 
en nú.

Nefndinni virðist, að undir þessa meginreglu geti og vel komið atvinnu- 
rekstur allur annar en sá, sem bundinn er að einhverju leyti við afnot fasteigna.

Undantekningar eru þó nokkrar frá þessari meginreglu, og er sú helst, að 
leggja má á fasta atvinnustofnun þar i sveit, þótt atvinnurekandi sje heimilisfastur 
annarsstaðar. Þetta er af hallkvæmisástæðum gert, og fellst nefndin á, að þetla 
sje rjetlmætt, en meiri hluti lítur hinsvegar svo á, að samskonar ákvæði ættu 
einnig og ekki siður að gilda, þegar svona er ástatt, um jarðarafnot, ábúð á jörð 
og önnur staðbundin jarðarafnot.

Hvað viðkemur skiftingunni á útsvörum milli heimilissveitar og atvinnu- 
sveitar, þá kemur meiri hluti nefndarinnar ekki auga á aðra leið en þessa, sem 
tryggi það betur, að hver sveit fái sÍDn hlutfallslega skeif, en hitt dvlst nefndinni

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 11
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ekki, að tramkvæmdin á þessu verður allerfið og að það muni kosta allmikla 
fyrirhöfn á ýmsan veg að afla þeirra gagna, sem nauðsynleg eru til þess að leggja 
til grundvallar fyrir skiftingunni.

Samkv. gildandi lögum er almanaksárið reikningsár allra kaupstaðanna. 
Pað er og mjög almenn ósk, að samskonar ákvæði verði tekin upp fyrir sveitirnar 
líka. Pað er nú orðið meginregla að gera upp alla reikninga viðáiaraót, og fellur 
það þvi betur saman við þessa meginreglu, að svo sje þessu einnig háttað um 
hreppareikningana. Pað eru og fleiri stoðir, sem hniga undir það, að heppilegt sje, 
að reikDÍngsárinu sje breylt. Pegar lögin um tekju- og eignarskatt voru samþykt, 
var lausafjártiond úr lögum numin og þar með kipt i burtu þeim grundvelli, 
sem hreppsnefndir viðsvegar um land höfðu að nokkru stuðst við um útsvarsálagn- 
ingu. í stað fasteignar- og iausafjártiundar komu skýrslur um tekjur og eign, en 
þær eru orðnar hjer um bil ársgamlar þegar niðurjöfnunarnefnd getur notfært sjer 
þær, og eru þvi þegar af þessari ástæðu orðnar óábyggilegar sem mælikvarði á 
efni og ástæður útsvarsgreiðanda þegar niðurjöfnun fer fram.

Með breytingunni á reikningsárinu og niðurjöfnun útsvara á timabilinu 
febr.—maí er bætt úr þessum ágalla. Pá getur niðurjöfnunarnefnd haft til hlið- 
sjónar nýjar skýrslur um tekjur og eign, og því betri aðstöðu hefir niðurjöfnunar- 
nefnd til þess að notfæra sjer skýrslurnar, þar sem hún á nú samkv. frv. að 
hafa aðgöngu að framtalsSkýrslunum sjálfum.

Samkvæmt þessu frv. verður það aðalreglan að leggja til grundvallar fyrir 
niðurjöfnun útsvara efni manna og ástæður á árinu næsta á undan niðurjöfnun- 
inni, útsvarsárinu (sbr. skýringarnar i 1. gr.), og virðast niðurjöfnunarnefndir hafa 
á þann hátt yflrleitt fastara undir fótum \ið niðurjöfnunina en með núverandi 
fyrirkomulagi.

Niðurjöfnunartiminn febr.—mai getur að vísu valdið óþægindum þar, sem 
svo hagar til, að margir menn dvelja utan heimilissveitar á þessu tímabili, t. d. 
við sjóróðra eða þvi um líkt, en með breylingu á 21. gr. má greiða úr þessu.

Það mun að sjálfsögðu reynast mikið vandaverk að koma svo fyrir i 
einu lagi löggjöf um þetta efni, að vel megi við una, svo mjög sem skoðanir 
manna eru skiflar um þessi mál.

Þó að nefndin hafl ýmislegt við fiv. að athuga, eins og að framan segir 
og breytingartillögurnar bera með sjer, þá hefir hún fallist á slefnu frv. í aðal- 
atriðum og telur, ef breytingartillögurnar verða samþyktar, að veruleg bót sje 
ráðin á verstu annmörkunum á núgildandi útsvarslöggjöf.

Nefndin er sammála um 'það, að frumvarpið sje vel undirbúið, fram- 
setning efnisins skýr og skipuleg.

Þess skal getið, að nefndarmenn eru ekki allskostar ánægðir með sum 
ákvæði frv., þótt þeir beri ekki fram fleiri brtt. en þessar. Pó mun einn nefndar- 
manna, J. Bald., koma fram með brtt. um einstök atriði.

Loks skal þess getið, að einn nefndarmanna, P. í*., hefir að vissu leyti 
sjerstöðu í þessu máli, og mun hann bera fram breytingartillögur þar að lútandi.
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BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 8. gr. í stað orðanna »skipseiganda.............útgerðarmanns« í niðnri. 1.
milsgr. komi: skips, eða ef þess er ekki kostur, þá þar sem útgerð er 
rekin.

2. Við 8, gr. Á eftir a-lið kemur nýr stafliður:
Ef hann heflr leiguliðaafnot af landi, þótt ekki fylgi ábúð, þar 

með lalin laxveiði, ábúð á jörð eða jarðarhlula, lóðarafnot, ef þau gefa 
arð, enda má þá ekki leggja á hann að því leyti i heimilissveit hans.

3. Við 9. gr. a. Fyrir »a. og b. liðar« í tölul. 1. kemur: a.—c. liðar.
b. Orðin »leiguliðaafnot.......................ef þau gefa arð« í tölul. 1.

falli burt.
c. Fyrir »2000 kr.« í tölul. 2. komi: 3000 kr.
d. Á eftir tölulið 2. kemur nýr töluliður:
Eí maður er lögskráður á skip utan heimilissveitar að minsta 

kosti 3 mánuði af gjaldárinu samfleytt i sömu sveit og hefír fengið kaup, 
að minsta kosti 5000 kr., þar í talin hlunnindi þau, er getur um i 2. 
tölulið, reiknuð eins og þar segir.

4. Við 10. gr. a. Fyrir »2. tölul.« í 1. málsgr. komi: 2. og 3. tölul.
b. Fyrir »3. tölul.« í 2. málsgr. komi: 4. tölul.

5. Við ll.gr. Fyrstu málsgrein skal orða svo:
Öllum þeim, er i 8. gr. a. og b. og 9. gr. segir, er skylt að senda 

sveitarstjórn i atvinnusveit eða dvalarsveit skýrslu um atvinnu sína þar 
og dvöl, eignir sínar þar og tekjur, atvinnutima og dvalartima o. s. frv., 
eftir þvi sem við á, þeim, er í 8. gr. getur, fyrir febrúarlok, en hinum 
áður en þeir hverfa aftur úr atvinnusveitinni.

6. Við 12.gr. a. Aftan við fyrstu málsgrein bætist:
Pó svo, að ef útsvör eru hærri í þeirri sveit, sem i er flutt, 
getur niðurjöfnunarnefnd þar jafnað útsvarsaukanum á gjald- 
þegn með aukaniðurjöfnun.

b. Fyrir »tekjum« i þriðju málsgrein kemur: eignum.
7. Við 16. gr. a. Þriðji málsliður (»Hafa skal........... með hreppsnefnd«) fellur

niður.
b. Siðari málsgrein skal orða svo:
Heimilt er sýslunefnd að ákveða þóknun fyrir niðurjöfnunarstörf 

í hreppum, þó ekki yflr 5 kr. á dag til hvers nefndarmanns. Þóknun 
þessi greiðist úr hreppssjóði.

8. Við 21.gr. Á eftir fyrri málslið bætist:
Þó getur atvinnumálaráðuneytið heimilað hreppsnefnd, eftir beiðni 

hennar, að láta aðalniðurjöfnun útsvara fram fara siðar á árinu, ef rikar 
ástæður mæla með þvi.

9. Við 27.gr. Fyrstu málsgrein skal orða svo:
Gjalddagar útsvara eftir aðalniðurjöfnun skulu vera tveir. í hrepp- 

um skal greiða annan helming útsvara 15. júli, en hinn helminginn 15.
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október. í kaupstöðum skal greiða annan helming útsvara fyrsta virkan 
dag næsta mánaðar eftir lok niðurjöfnunar, en hinn helminginn 1. septem- 
ber. Nú er heimilað að jafna síðar niður en 15. júlí, sbr. 21. gr., og 
ákveður þá hreppsnefnd gjalddaga.
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Alþingi, 10. mars 1926.

Jón Kjarlansson, 
form.

Árni Jónsson, 
fundaskrifari.

Jón Baldvinsson.

Pjetur Þórðarson,
með skírskotun til niðurlagsorðanna í nefndarál.

Pjetur Oltesen, 
framsögum.

IVd* 135. Rrcytliiffartlllaga

við frv. til laga um útsvör.

Frá minni hlula allsherjarnefndar (P. O.).

Við 9. gr.
Orðin »svo og ef skip . . . . af gjaldárinu« í niðurlagi 1. tölul. falli burt.

IWd. 136. Frumvarp

til laga um skyldu útgerðarmanns lil að tryggja fatnað og muni lögskráðs skipverja. 

Fiutningsmaður: Jón Baldvinsson.

1. gr.
Útgerðarmaður gufuskips skal skyldur að tryggja fatnað og muni bvers 

lögskráðs skipverja, ef skipi hlekkist á, það strandar, eldur kemur upp i þvi eða 
það ferst, fyrir eigi lægri fjárhæð en 800 kr.

Sömu skyldu hefir útgerðarmaður mótorskips og mótorbáts, nema mótor- 
bátur sje minni en 20 smálestir, en þá skal trygging á munum og fatnaði hvers 
lögskráðs skipverja eigi nema lægri fjárhæð en 400 kr.

2. gr.
Iðgjald fyrir tryggingu greiðir útgerðarmaður, og má hann eigi draga það 

af kaupi eða hlut skipverja.
Ríkissjóður greiðir hálft iðgjald fyrir tryggingu á fatnaði og munum skip- 

verja á mótorbátum, sem eru 20 smáiestir og minni.
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3. gr.
Ef skipi hlekkist á, það strandar, eldur kemur upp í því eða"skip ferst 

og fatnaður og munir skipverja farast eða brenna, þá skal greiða skipverjum 
tryggingarfjárhæðina að fullu.

Bjargist fatnaður og munir að nokkru, skal greiða skipverjum af trygg- 
ingarfje eftir mati dómkvaddra manna skemdir eða tap á fatnaði eða munum.

Við tryggingarfje þeirra, er farast, taka erfingjar.

4. gr.
Vanræki útgerðarmaður að tryggja muni og fatnað skipverja samkvæmt 

lögum þessum, skal hann eigi að stður skyldur tiI að greiða tryggingarfje eftir 3. gr. 
Sjóveð í skipi, eða vátryggingarfje skips, sje trygging fyrir skaðabótagreiðslum.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1926.

Greinargerð.

Hjá sjómannastjettinni eru slysin því miður tíð og margvísleg. Við fje 
verða fæst þeirra bætt. En þó er skylt að gera alt til þess að draga úr afleið- 
ingum þeirra; þetta frv. miðar í þá átt.

Oft verður strand og árekstur þannig, að menn bjargast að vísu, en svo 
naumlega, að þeir sleppa aðeins litt klæddir og láta að mestu eða öllu leyti 
fatnað sinn og muni. Þetta er mönnum stórskaði, því hlífarföt eru dýr, og á tog- 
urum og stórum mótorbátum hafa menn og nokkuð af munum og algengum 
fatnaði um borð.

Rjett þykir, að útgerðarmaður hafi skyldu til að tryggja muni og fatnað 
skipverja og greiði frá sjálfum sjer öll iðgjöld. Þó er stungið upp á því, að ríkis- 
sjóður greiði hálft iðgjald fyrir útgerðarmenn mótorbáta, sem minni eru en 20 
smálestir. Mun og dýrara að tryggja á slíkum bátum en t. d. togurum; bættan 
talin þar meiri.

Frv. er flutt samkvæmt beiðni Sjómannafjelags Reykjavíkur, og fylgir hjer 
með sem fylgiskjal brjef frá formanni fjelagsins viðvíkjandi þessu máli.

Fylglskjal.
»Revkjavík, 6. raars 1926.

Herra alþingismaður Jón Baldvinsson.

Á fundi Sjómannafjelags Reykjavíkur 25. f. m. var samþykt af öllum 
viðstöddum fundarmönnum eftirfarandi ályktun:
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»Fundurinn samþykkir að skora á Alþingi, að trygt verði með lögum, að 
islenskir sjómenn fái greilt andvirði fatnaðs sins og muna, sem þeir kunna að 
missa við strand, eldsvoða eða önnur atvik, sem valda þvi, að menn missa fatnað 
sinn og muni, þó þeir sjálfir haldi lifi.

Fundurinn felur þingraanni flokksins að bera fram frumvarp til laga á 
þessu þingi um þetta efnie.

Tilefni þessarar ályktunar er i stuttu máli þetta:
Þegar að skip stranda, sökkva af árekstri, eldur kemur upp í skipi eða 

skip ferst, og skipverjar i flestum tilfellum bjarga lifi sinu, þá missa þeir þó ávalt 
rnikið verðmæti, sem er fatnaður þeirra og aðrir nauðsynlegir munir, er þeir bafa 
með sjer á sjóinn. Enda þótt ekki væri annað en fatnaðurinn einn um að ræða, 
er það ærið nóg tap fyrir fátæka menn að verða fyrir.

Á öllum stærri skipum bafa menn fatnað meðferðis, er nernur frá 500— 
800 bundruð króna virði, og auk þess ýmsa nauðsynjamuni sjer til gagns og 
skemtunar. Það verður því mjög tilfinnanlegt tap fyrir fátæka menn að missa 
þetta verðmæti, þó þeir sjálfir haldi lifi.

Siðasta dæmið: Ása strandar i desember s. 1., skipverjar bjargast nauðu- 
lega, án þess að geta bjargað nokkru af fatnaði sinum. Engum ber lagaleg skylda 
til að greiða þeim þelta tjón. Til ríkisstjórnarinuar hefir verið leitað og hún neit- 
að, og útgerðarmaður skipsins hefir ekki látið neitt af mörkum. I öllum tilfell- 
um þessum likum hafa skipverjar fyrr og siðar orðið að bera skaða sinn, þó skip 
og farmur sje vátrygt af hálfu þeirra, sem eiga.

I nágrannalöndum vorum hafa útgerðarmenn skipa fallist á að tryggja 
fatnað og muni skipverja þeim að kostnaðarlausu.

Hjer hjá okkur teljum við öruggustu leiðina, svo að öllum farinönnum og 
fiskimönnum á landinu komi að gagni, að fá ákveðið með lögum þessa trygg- 
ingarskvldu á hendur útgerðarmönnum.

Við viljum því hjer með, fyrir hönd Sjómannafjelags Reykjavíkur og 
sjómannastjettarinnar i heild, fela yður að bera fram frumvarp á Alþingi um 
þetta efni.

Reykjavík, 6. mars 1926.

F. h. stjórnar Sjómannafjelags Reykjavikur.
Sigurjón A. Ólafsson, formaður*.

B'd. líít. Breytliigartlllögur

við frumvarp til laga um útsvör.

Frá minni hluta allsherjarnefndar (P. Þ.).

1. Við 4. gr. a. í fyrstu málsgr. á eftir orðunum nafgangs skuldum* komi:
Svo og ef lögboðnir skaltar til sveitarsjóðs hvíla sjerstaklega 
á eignum.
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Aftan við 1. lið bætist:
Að öllu þessu atbuguðu skal gjaldskyld eignafjáihæð aðilja 

ákveðin.
Við 2. lið. a. Á eftir orðunum »síðastliðið ár« konii: til þeirra 

teljast hverskonar arður, höpp og hagsmunir, 
sem metnir verða til verðmætis.1

b. í stað »6.« komi: 4.
c. í stað »25.« kómi: 22.
d. í stað vkostnaður og áhætta« komi: og kostnaður.

3. liður orðist svo:
Ástæður aðilja að öðru leyti, svo sem vexli og kostnað af 

skuldum, ómegð, vanheilsu, slys, dauðsföll, tap á ábyrgðum, 
sjerstakan uppeldiskostnað eða menningarkostnað barna hans, 
er nauðsynlegan má telja eða venjulegan, og sjerhvað annað, 
er telja má til sjerstakra útgjalda og lækkunar tekjum hans. 
Niðurlag greinarinnar verði:

Að athuguðum 2. og 3. lið, skal gjaldskyld teknafjárhæð 
aðilja ákveöin.
Greinin verði 9. gr. og upphaf IV. kafla.
Á eftir 4. gr. komi 2 nj’jar greinar, svo hljóðandi:

10. gr.
a. Heimilt er að jafna niður nokkrum hluta útsvara með 

persónugjaldi á hvern verkfæran mann, héimilisfastan í 
sveitinni, þó ekki yfir 10 kr. á hvern.

11. gr.
ft. Þegar útsvörum er jafnað niður, skal finna meðal-hundr- 

aðshluta þeirrar upphæðar, er jafn’a þarf niður, í mismun- 
andi hlutfalli við eign annarsvegar og tekjur hinsvegar, 
lægra hlutfallið við eign, en hærra hlutfallið við tekjur; 
munurinn má þó ekki meiri vera en 1 á móli 7.

Þegar finna skal útsvarsupphæð hvers gjaldanda, skal 
hækka og lækka meðal-hundraðshluta eftir þvi sem hæfa 
þykir, þ. e. búa til gjaldstiga, þó þannig, að eign með lægsta 
hundraðsgjaldi má eigi meiri vera en 5000 krónur og stig- 
munur ekki minni en 5000 krónur. Tekjur með lægsta 
hundraðsgjaldi mega ekki meiri vera en 1000 kr. og stig- 
munur ekki minni en 1000 kr.

Gjaldstigi, sem saminn er við aðalniðurjöfnun, gildir 
fyrir aukanfðurjöfnun siðar á árinu. Ef aukaniðurjöfnun 
fer fram fyr á árinu en aðalniðurjöfnun, þá gildir gjald- 
stigi siðasta árs.

Útsvarsupphæð, sem fram kemur eftir reglunum i
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2. Við
3. Við

4. Við 7
5. Við 8

þessari grein, má hækka eða lækka að því leyti, sem hún 
stendur ekki á heilum eða hálfum tug króna.

<. gr. Greinin verði 12. gr.
>. gr. a. Við A. III. c. Aftan við liðinn bætist:

Þar með taldar bústofnslánadeildir.
b. Við B. 2. í stað niðarlagsorðanna »eða hafa bjer...............

arð gefa« o. s. frv. komi: eða hafa hjer laxveiðinot eða laxár 
á leigu, afnot lands eða lóða, eiga bjer eignir, er arð geta gefið 
o. s frv.

c. Á eftir B. 3. komi nýr liður:
C. Aðiljar, sem hvergi teljast heimilisfastir.

d. Greinin verði 4. gr. og upphaf II. kafla.
. gr. Greinin verði 5. gr.
í. gr. a. Niðurlag 1. málsgreinar, í stað »skipseiganda............útgerðar-

manns« komi: skips, eða ef þess er ekki kostur, þá þar sem 
útgerð er rekin.

b. í annari málsgrein fyrir »manns« komi: aðilja.
c. a-Iiður orðist svo:

1 Ef hann hefir heimilisfasta atvinnustofnun, svo sem úti- 
bú, annarsstaðar en i heimilissveit, leiguliðaafnot lands, 
þótt ekki fylgi ábúð, ábúð á jörð eða jarðarhluta — þó 
ekki ítök eða hlunnindi, scm melin eru með jörð eða 
heimatekjum embættis í hcimilissveit — laxveiði og lóðar- 
afnot, ef þau gefa arð.

d. b-liður verði töluliður 2.
e. c-liður orðist svo:

3. Ef aðilji rekur atvinnu í fleirum sveitum en einni, enda 
taki fyiirmæli 1. og 2. liðar ekki til, og sje atvinnan 
ekki skemur rekin en 8 vikur. Svo og ef rekin hefir 
verið selveiði, hvalveiði, síldarkaup, síldarsala, síldar- 
verkun eða síldarbræðsla, og verksmiðjuiðnaður hvers- 
konar sem er, enda þótt skemur sje rekið.

f. d-liður orðist svo:
4. Ef maður stundar alvinnu eða er lögskráður á skip utan 

heimilissveitar sinnar, einungis að því leyti, sem hann 
íær meira kaup í einni sveit en 3000 krónur, þar með 
talið fæði og önnur hlunnindi, er hánn kann að hafa 
haft, reiknað eins og skattanefnd í þeirri sveit telur það 
til tekjuskatts.

g. Á eftir d-lið komi tveir nýir töluliðir:
n. Ef skip leggur upp afla sýin utan heimilissveitar útgerðar- 

manns eða eiganda að minsta kosti 4 vikur samtals af gjald- 
árinu, enda má þá ekki að því leyti leggja þar útsvar á 
skipverja eftir ákvæðum 4. liðs. Útsvar eftir þessum lið má 
þó aldrei hærra vera en 1 af hundraði af verðgildi afla,
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sem á land er lagður, að frádregnum þeim hluta hans, sem 
kann að tilheyra einhverjum gjaldþegni búsettum þar.

fi. Ef gjaldþegn flyst búferlum milli sveita eða á samtímis lög- 
heimili í tveim sveitum, enda hafi hann ált heima eða 
dvalist í hvorri eða hve'rri sveit eigi skemur en 3 mánuði 
á gjaldárinu. Þar skal leggja á erlend tryggingarfjeiög, sem 
aðalumboðsmaður þeirra hjer á landi er heimilisfastur.

Að þvi leyti, sem lagt er á aðilja í atvinnusveit eða 
dvalarsveit eftir ákvæðum þessarar greinar, má ekki leggja 
á hann í heimilissveit hans.

h. Greinin verði 6. gr.
6. Við 9. gr. a. 1 1. málsgrein »Þó skal skifta------ « til enda greinarinnar falli

burt.
b. Greinin verði 7. gr.

7. Við 10. gr. Greinin falli burt.
8. Við ll.gr. a. f stað »9. gr.« komi: 6. gr., 3., 4, 5. og 6 lið.

b. f stað »fyrir hver áramót« komi: áður en þeir fara úr sveitinni.
c. Greinin verði 8. gr.

9. Við 12.gr. 12., 13., 14. og 15. gr. falii burt.
10. Við fyrirsögn IV. kafla. Fyrirsögnin verði: V. kafli. Um niðurjöfnunarnefndir.
11. Við 16. gr. a. f fyrri málsgrein »Skal hún kveðja----- úr skattanefnd« falli burt.

b. Síðari málsgrein orðist svo:
f hreppum gelur hreppsnefnd ákveðið sjer þóknun fyrir nið- 

urjöfnunarstarf silt, þó ekki yfir 5 kr. á dag til hvers nefnd- 
armanns.

c. Greinin verði 13. gr.
d. Greinatalan breytist eftir því.

12. V. kafli verði, VI. kafii.
13. Við 29.gr. a. f annari málsgrein, í stað »6. gr. B. l.« komi: 4. gr. B. 1. og

6. gr. 4. lið.
b. Á eftir 2. málsgrein komi ný málsgrein:

Skipstjóri eða formaður skips ber ábyrgð á útsv'ari eftir 6. 
gr. 5. lið.

14. VI. kafli verði VII. kafli.

iíd. I2S. Frumvarp

til laga um veðurstofu á fslandi.

Frá sjávarútvegsnefnd.

•' ' • ‘ L -- - 
Veðurfræðiptöð skal stofnuð og starfrækt á landi hjer. ‘ Skal hún nefnd 

veðurstofa fslands og standa undir umsjón.. -atvinnumálaráðuneytisins.
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 12
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2. gr.
Starfssvið veðurstofunnar skal vera sem bjer segir:

a. Að safna gögnum til rannsókna & loftslagi landsins. Skal til þess hafa nægi- 
lega margar veðurstöðvar úti úm land, sem standa undir umsjón og eftirliti 
veðurstofunnar.

b. Að vinna úr veðurskýrslum frá veðurstöðvunum og gefa út veðurfarsskýrslur, 
er sýni skilyrði þau og takmörk, sem veðráttan setur atvinnuvegum landsins.

c. Að safna daglegum veðurskeytum, innlendum og erlendum, og senda út fregnir 
um veðurútlit. Skal einkum lögð stund á að vara við stormhættu á landi og 
a miðum úti og segja fyrir um úrkomu að sumrinu.

d. Að safna nákvæmum fregnum um haffs og senda út fsfregnir til skipa, þegar 
ástæða er til. Sama gildir og þegar eldgos og öskufall ber að höndum.

e. Að standa fyrir, i samráði við rikisstjórnina, öllum þeim málum, sem snerta 
alþjóðasamvinnu í veðurfræði og lsland varða að einhverju leyti. Hjer með 
er talin umsjón með því, að sem glegstar veðurfregnir sjeu sendar til annara 
landa frá hæfilega mörgum islenskum veðurstöðvum.

3. gr.
Skylt er veðurstofunni að hafa eftirlit með landskjálfta- og segulmagns- 

mælingum (áttaskekkju), þegar þess er krafist af rfkisstjórninni og nauðsynleg 
fjárveiting er fyrir hendi.

4. gr.
Veðurfregnir, sem veðurstofan gefur út, skulu sendar með sima eða loft- 

skeytum, svo fljótt sem föng eru á, og tafarlaust birtar á simastöðvunum. Setur 
atvinnumálaráðherra nánari reglur um, hvernig sendingu þeirra og birtingu skuli 
hagað; hann ákveður og gjald það, sem veðurstofan greiðir landssimanum fyrir 
veðurskeytin.

Sjerstakar fregnir um stormbættu, hafísa og öskufall skulu ganga fyrir 
öðrum skeytum, enda sjeu þau undanþegin símagjöldum.

5. gr.
Fastir starfsmenn skulu vera tveir veðurfræðingar, forstjóri og fulltrúi. Skulu 

báðir færir um að annast veðurspár, enda hafa nægilega þekkingu i þeim fræði- 
greinum, sem lúta að veðurfræði, þ. e. eðiisfræði, stærðfræði og jarðeðlisfræði, 
svo og iandskjálfta- og segulmagnsmælingum. Engan má skipa veðurfræðing fyr 
en hann hefir veiið eitt ár i stöðinni til reynslu. Ekki má hann gegna stöðunni 
lengur en tvö ár án þess að hafa fengið veitingu fyrir henni.

Atvinnumálaráðherra veitir þessi embætti.

6. gr.
Forstjóri befir að byrjunarlaunum 5000 kr. á ári, en launin hækka eftir 

3, 6 og 9 ár i þessari röð ura 300 kr., 300 kr. og 400 kr., upp f 6000 kr.
Auk þess hefir forstjóri ókeypis íbúð í byggingu veðurstofunnar, sbr. 7 

gr., eijda bafi bann eftirlit með áböldum bennar.
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Byrjanarlaun fulitrúa skulu vera 4000 kr. á ári, er hækka um 200 kr. 
annaðhvert ár, upp i 5000 kr.

Forstjóri og fulltrúi njóta báðir samskonar uppbótar á iaunum sinum og 
embættismenn landsins fá samkvæmt launalögum.

7. gr.
Svo fljótt sem ástæður leyfa skal reist sjerstök bygging fyrir veðurstof- 

una, á stað, sem er hentugur fyrir störf þau, sem hún heflr með höndum eða 
kuuaa að verða henni falin.

8. gr.
Lög þessi gilda frá 1. janúar 1927.

Ákvæði um s t u nd a r s a k i r.

Verði núverandi forstöðumaður veðurathugana forstjóri veðurstofu íslands, 
skulu árslaun hans þegar vera 6000 kr., auk uppbótar samkvæmt niðurlagi 6. gr.

Verði Jón Eyþórsson veðurfræðingur skipaður fulltrúi í veðurstofu ís- 
iands, skulu árslaun hans vera 5500 kr., auk uppbótar samkvæmt niðuriagi 6. gr.

Greinargerð.

Máli þessu var hreyft á þingi 1917 og 1918. Var það samþykt í neðri 
deild bæði árin, en vísað frá i efri deild með rökstuddri dagskrá, þess efnis, að 
stjórninni skyldi falið að undirbúa það, þegar hún áliti það timabært.

Þegar sambandslögin gengu i gildi, varð landið að taka við nmsjón með 
veðurathugunum og greiða kostnað þann, sem af þeim leiðir. Frá 1872 fram að 
þeim tima hafði danska veðurfræðistöðin annast veðurathuganir á íslandi eins 
og i Danmörku og á Grænlandi. Sannleikurinn er þvi sá, að hjer heflr stárfað 
veðurstofa siðan 1919, enda þótt engin lög mæli svo fyrir, og hefir verið veitt fje 
til hennar á ári hverju, siðastl. ár 40 þús. krónur. Enda þótt stofan hafi að mörgu 
leyti átt örðugt uppdráttar og vantað bæði nauðsynlegar veðurfregnir frá öðrum 
iöndum og starfskrafta, mun mega fullyrða, að starf hennar gefi góðar vonir um 
allmikinn stuðning fyrir atvinnuvegi landsins i frainlíðinni. Af þvi að svo miklu 
fje hefir verið varið til þessa fyrirtækis, þykir sjálfsagt að reyna að gera það svo 
úr garði, að sem mest gagn megi að verða, eða að öðrum kosti nema það af 
með öllu. Þetta síðarnefnda úrræði mun þó varla tiltækilegt, meðfram vegna þess, 
að það þykir siðterðileg skylda i hverju menningarlandi að halda uppi veðurat- 
huýunum og senda út veðurfregnir til nálægra landa. Gildir þetta ekki síst um 
isletosk veðurskcyti, sem eru alnauðsynleg fyrir veðurscár allra landa í Norð- 
vestur- og Mið-$vrópu.
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E«I. 1S9. Breytlngartlllaffa

við frv. til laga um kynbætur hesta.

Flutningsm.: Einar Árnason.

Við 2. gr. Aftan við greinina komi ný málsgrein, svo hljóðandi; 
Rjett er konum að skorast undan kosningu.

E<1. 130. Breytingartlllaga

við breytingartillögu á þskj. 119 (Kynbætur hesta).

Flutningsm.: Einar Árnason.

Fyrir »Öllum kostnaði — lögtaki« komi:
Öllum árlegum kostnaði við kynbæturnar, svo sem þóknun til kynbóta- 

nefndar, fóður, hagagöngu og umsjón kynbótabests eða leigu eftir hann, jafnar 
nefndin niður á folöld þau, sem fæðast i hreppnum á þvi ári, þó svo, að aldrei 
verði hærra gjald en 8 kr. á hvert folald. Skulu eigendur greiða gjald þetta ár- 
lega til hrossakynbótanefndar á þeim tima, er hún tiltekur, og er gjaldið lögtaks- 
kræft. Nú verð'ur kostnaðurinn roeiri en hámarksgjaldi nemur á hvert folald, og 
greiðir þá hlutaðeigandi sveitarsjóður afganginn.

IWd. 131, Frumvarp

til laga um löggiita endurskoðendur.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Atvinnumálaráðuneytinu er heimilt að löggilda endurskoðendur, ef þeir 

fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru i lögum þessum.

2. gr.
Þessi eru skilyrði þau, er getur í 1. gr.:

1. Löggiltur endurskoðandi skal hafa náð lögafdri; . hann $kal vera fjái sins
ráðandi og hafa óflekkað mannorð.; . * i

2. Hann skal sanna fyrir ráðuneytinu, eða fyrir nefnd, sem atviqpumálaráð-
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herra skipar, að hann hafi þá þekkingu á viðskiftum og reikningshaldi, sem 
krafist verður í reglugerð, sem ráðherra setur.

3. Hann má ekki reka atvinnu, er ráðherra telur ósamrýmanlega endurskoð- 
unarstarfinu.

3- gr.
Ef löggiltur endurskoðandi missir fjárforræði sitt, eða mannorð hans 

flekkast, þá hefir hann fyrirgert löggildingunni. En ef hann fær aftur uraráð yfir 
fje sínu, skal hann mega fá aftur löggilding sína.

4. gr.
Nú láta opinberir sjóðir, fjelög eða einstakir menn löggiltan endurskoð- 

anda endurskoða reikninga slna, og skal þá sú endurskoðun jafngilda endur- 
sköðun dómkvaddra manna.

5. gr.
Vilji dómstólar hafa röksamlega endurskoðun á reikningum og rekstri 

fyrirtækja eða á þrotabúum, skal að jafnaði hafa til þeirrar skoðunar löggiita 
endurskoðendur, ef til næst.

6. gr.
Löggiltur endurskoðandi skal heita þvi við drengskap sinn að vinna veik 

sitt eftir bestu vitund og ljósta ekki upp leyndarmálum.

7. gr.
Löggillir endurskoðendur skulu sæta sömu viðurlögum fyrir brot sem 

sýslunarmenn.
8. gr.

Atvinnumálaráðuneytið tiltekur nánar verksvið löggiltra endurskoðenda 
og sker úr, ef deilur verða um gjöld fyrir störf þeirra, ef aðiljar óska, enda verða 
þá slik mái ekki borin undir dómstólana.

Ed. 13». Nefudarálit

um tillögu til þingsályktunar um leigu á skipi til strandferða.

Frá samgöngumálanefnd.

Þar sem strandferðaskipið Esja fullnægir hvergi nærri flutningaþörfinni, 
virðist óhjákvæmilegt að fá skip til viðbótar. Leggur nefndin því til, að tillagan 
verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 11. mars 1926.

Björn Kristjánsson, Ágúst Helgason, Sig. Eggerz.
' fbrm....................fundaskrifari og frsm. '

... — -Einar-Árnason. ' Jóhann Þ. /ósefsson, A'.j,,.
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Ed. 1S8. Breytingartlllögur

við frv. til laga um heimiid fyrir veðdeild Landsbanka fslands til að gefa út ný 
bankavaxtabrjef.

Frá fjárhagsnefnd.

1. Vift. 1. gr.
1 staðinn fyrir »27» miljón« komi: 3 miljónir.

2. Við fyrirsögnina.
Fyrir orðin »ný bankavaxtgþrjefa komi: nýja flokka (seriur) bankavaxta- 

brjefa.

Hd. 134. BreytingarttUögur

við frv. til laga um útsvör.

Frá minni þluta allsherjarnefndar (J. Bald.).

1 Við 3. gr.

2
3,
4

Við 6. gr. 
Við 17. gr. 
Við 23. gr.

5,
6

Við 24. gr. 
Við 26. gr.

Aftan við greinina bætist:
f kaupstöðum og kauptúnum, sem eru sjerstakt sveitarfjelag, má 
þó eigi leggja viðbótarútsvar á 80 króna aðalútsvar eða Isgra 
og annarsstaðar eigi á 40 króna útsvar eða lægra.

II. 1. Orðin »Eigi má................ þetta efni« falli niður.
Orðin »konur geta akorast undan kjöri« falli niður.
Á eftir 1. málsgr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Úrskurður yflrskattanefndar er fullnaðarúrsknrður um 
útsvarsfjárhæö.
Greinin falli niður.
Orðin »eða atvinnumálaráðuneyti heldur« falli niður.
Greinatala breytist samkvumt atkvæðagreiðslu.

185. Frumvprp

til laga ura breytingar á lögum nr. 17, 4. júni 1924, um stýrimannaskólann í 
Reykjavik.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
Aftaa vid kröfuraar um kunnáttu i dönpku, í 5. gr., bætist: svo og að 

geta skrifað aokkuravegiuö rjett dao&káp stil uqi samskoaar efui qg hefir 
verið legið.
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2. gr.
Aftan við kröfurnar um kunnáttu i ensku, i 6. gr., bætist: svo og að 

geta skrifað nokkurnveginn rjett enskan stil um samskonar efni og hefir 
verið lesið.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

1 frumvarpi til laga um stýrimannaskólann i Revkjavík, sem forstöðu- 
maður skólans sendi ráðuneytinu með brjefi 22. október 1920, var meðal 
annars tekið fram, að við farmannaprófiö ætti að gera stil bæði i dönsku og 
ensku, enda hefir svo jafnan verið áður.

Við endurskoðun frumvarps þessa af mentamálanetndinni og kennur- 
um stýrimannaskólans hafa at einhverju ógáti fallið burtu kröfurnar um stila- 
gerð i dönsku og ensku, þvi það var einróma álit allra þeirra manna, sem 
frumvarpið ræddu, að stilar skyldu gerðir i þessum tungumálum, enda ber 
frumvarpið með sjer, að kröfurnar eru gerðar meiri en áður var. Fyrir þvi 
er sjálfsagt að fá ofannefnd lög endurbætt i þá átt, sem hjer er farið fram á.

136. Frumvarp

til laga um friðun Þingvalla o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1- gr-
Almannagjá og sá hluti Brúsastaða- og Þingvallakírkjulands, sem er 

austan hennar og Fjárhúsamúla, sunnan Ármannsfells og vestan Sleðaáss, 
Sleðaásgjár, Leirugjár, Háugjár og framhalds hennar, alt út til Þingvallavatns, 
að undanskildu Þingvallatúni, skulu tekin undan jörðunum að öllu leyti, þeg- 
ar er þær losna úr núverandi ábúð, og vera friðlýstur almenningur.

2. gr.
Landsstjórnin sjer um, að svæði það, sem nefnt er i 1. gr., sje ákveðið 

nákværalega, og er henni heimilt að láta girða það fjárheldri girðingu.

3. gr.
Meðan jarðirnar Þingvellir og Brúsastaðir eru i ábúð þeirra manna, 

er öú bafá þar ábúðarrjett, skal landsstjóruin,. ef þess er kojrtur, gera samo-
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ing við þá um afsal afnotarjettar yfir binu greinda svæði, að þeim blettum 
undanteknum, er hjer segir, æski ábúendur jarðanna þess: í Brúsastaðalandi: 
Sá hluti Almannagjár, sem nefnist Hestagjá, og svæðið milli hennar og t*ing- 
vallavatns,’fyrir suðvestan ystu þingbúðaleifar. í Þingvallalandi: Lóð gistihúss- 
ins »Valhallar« (120x80 álnir) og lóð undir sumarhúsi því, sem nú er i 
Fögrubrekku, meðan núgildandi leigurjettindi yfir þessum tveim lóðum eru j 
gildi; ennfremur slægjublettir þeir á Leirunum, sem núverandi ábúandi Þing- 
valla hefir látið girða.

4. gr.
Nú tekst landsstjórninni ekki að komast að viðunandi samningum við 

ábúendur Þingvalla og Brúsastaða um afsal samkvæmt 3. gr., og skal þá lands- 
stjórnin taka greindan afnotai jett eignarnámi samkvæmt lögum, og skal núver- 
andi ábúendum greidd uppbót fyrir skerðing landareignanna samkvæmt óvil- 
hallra, dómkvaddra manna mati.

5. gr.
Til aðstoðar landsstjórninni ræður nefnd manna yfir hinu friðlýsta 

svæði. í nefnd þessari eiga sæti þjóðminjavörður og þeir menn aðrir, er 
landsstjórnin skipar.

6. gr.
Verkefni þeirrar nefndar, er ræðir um i 5. gr., er að gera ráðstafanir 

til að verja hið friðlýsta svæði hverskonar skemdum. Samkvæmt tillögum henn- 
ar ákveður landsstjórnin með sjerstakri reglugerð um notkun þess og friðun. 
Ennfremur er landsstjórninni heimilt að ráða sjerstakan umsjónarmann með 
þvi, og setur hún honum þá erindisbrjef.

7. gr.
í Þingvallaskógi eða annarsstaðar í þeim hluta Þingvallakirkjulands, 

er verður austan hins friðlýsta almennings og Ármannsfells, en sunnan Lága- 
fells, ^má engin nýbýli taka upp nje reisa þar sumarbústaði án samþykkis 
landsstjórnarinnar.

8. gr.
Á svæði þvi, er nefnt er í 7. gr„ skal skógur ekki högginn nje hris 

nje lyng rifið, nema eftir fyrirmælum skógræktarstjóra, sem setur reglur um 
notkun skóglendisins, og skal hafa strangar gætur á, að farið sje eftir þeim.

9- gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 20—1000 kr. Slík viðurlög 

er landsstjórninni og heimilt að ákveða í reglugerð, settri samkvæmt lögunum. 
Með brot skal farið sem almenn lögreglumál.

10. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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Athugasemdir við frumvarp þetta.

31. mars 1925 skipaði ráðuneytið þá Matthías Þórðarson þjóðminja- 
vörð, (ieir Zoéga landsverktræðing og Guðjón Samúelsson húsameistara í nefnd 
lil þess að athuga og gera tillögur um það, hverjar framkvæmdir og ráðstaf- 
anir skuli gera á hinum forna alþingisstað, Þingvelli, og í nágrenni hans í 
framtíð, sjerstaklega fvrir árið 1930, með tilliti til væntanlegra hátíðahalda það 
ár vegna þúsund ára afmælis Alþingis.

Nefnd þessi hefir sent ráðuneytinu tillögur sínar, og þar á meðal frv. 
til laga um friðun Þingvalla og Þingvallaskógar.

Ráðuneytið hefir fallist á fvrstu 8 greinar frumvarps þessa, þykir rjett, 
að svæði það, er um ræðir í l.gr. sje, friðlýstur almenningur, og telur ákvæð- 
in um friðlýsing þessa svæðis að öðrú leyti heppileg. Það þykir og rjett, að 
það sje bundið samþykki viðkomandi ráðuneytis, ef byggja á nýbXdi eða sum- 
arbústaði á svæði þvi, er um ræðir í 7. gr. Það getur verið efamál, hvort fyr- 
irmælum 8. gr. verði að fullu beitt gegn ábúendum þeim, er nú sitja jarðir 
þær, er svæði það liggur undir, er um ræðir i þessari grein. En ekki virðist 
það fjarri sanni, að reglur verði settar til eftirlits með meðferð jarðanna, sem 
eru almenningseign, og aðalatriði er að ekki spillist.

En ráðuneytið hefir ekki fallist á 9.—11. gr. frumvarps nefndarinnar, 
þar er ákvæði eru um heimild til að leggja niður ábúð á nokkrum jörðum í 
Þingvallasveit. Ráðuneytið getur ekki sjeð að nein nauðsyn beri til þessa.

Alþingi mun verða gefinn kostur á að kynna sjer álit þingvallnnefnd-
arinnar.

137. Frumvarp

til laga um veiting ríkisborgararjettar.

(Lagt fyiir Alþingi 1926).

Ríkisborgararjettur veitist eftirnefndum mönnum:
1. Claus Gerhard Nilsen, hafnarverkamanni i Reykjavík, fæddum í Noregi.
2. Júlíusi Schopka, verslunarfulltrúa í Reykjavík, fæddum í Þýskalandi, enda 

sanni hann innan árs frá því aö lög þessi öðlast gildi fyrir dómsmálaráð- 
herra, að hann sje leystur frá því að vera þýskur rikisborgari.

Greinargerð.

1. Claus Gerhard Nilsen, hafnarveikamaður i Reykjavik, sem er fæddur i 
Trondenesprestakalli í Noregi 4. fehr. 1886, kom hingað til lands árið 1995 
og hefii dvalið í Reykjavík siðan.

Alþl. I92G A. (38. löggjafatþing). 43
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2. Júlíus Schopka, verslunarfulltrúi í Reykjavík, sem er fæddor í ÞýskaJandi 
15. febr. 1896, kom hingað til lands árið 1920 og hefir dvalið hjer siðan. 
Hann er kvongaf " islenskri konu. Það er venja, þegar um þýska menn er 
að ræða, að se!: sem skilyrði, að þeir sjeu áður leystir fiá þvi að vera 
þýskir rikisborg

Af þeim, sem stjórnin lagði til við síðasta Alþingi, að fengju islenskan 
rikisborgararjett, sbr. frumvarp á þingskjali 169—171, hafa aðeins þessir tveir 
menn sótt á ný um rikisborgararjett, og verðnr að álitast rjett nú, eins og þá, 
að veita mönnum þessum hinn umbeðna rikisborgararjett.

1<1. IWetiidarillt

um frv. tíl laga um breyting á lögum nr. 21, 4. júni 1924. [Sauðfjárbaðanir|.

Frá 1. minni hluta landbúnaðarnefndar.

Landbúnaðarnefndin hefir átt itarlegt viðtal við dýralækninn i Reykjavik 
um þetta mál. Er það álit dýrálæknis i stuttu máli, að sjálfsagt sje, að Alþingi 
geri sem allra fyrst, og þá helst á þessu þingi, ráðstöfun til útrýmingar fjárkláð- 
anum. En eítir að sú ákvörðun væri tekin, þyrfti um það 2 ár til undirbúnings 
úlrýmingarböðuninni, til rannsóknar baðlyfja, er nota ælti til þeirrar böðunar, o. 
fl. Meiri hluli nefndarinnar (Á. J., H. Stef., Jör. B. og J. S.) er sammála dýra- 
lækninum um þetta atriði, Qg mun áður en langt um lfður bera fram frv. um 
þetta mál, og fyrir þá sök fjölyrðum við ekki frekar um þetta atriði málsins nú.

En út af þessu frv. tók dýralæknir það fram, að hann teldi sjálfsagt að 
nema lögin frá 1914 og 1924 um sauðfjárbaðanir úr gildi og sauðfjárejgendur 
væru óháðir, hvort þeir böðuðu eða ekki, og frjálst að baða sauðfje sitt til þrifa- 
böðunar úr hvaða baðefni, sem þeir kysu helst, þar til böðun til útrýmingar 
fjárkláðauum færi fram.

Við erum ekki algerlega sammála dýralækninum um þetta atriði. Við 
teljum að visu, að rjett sje, að fjáieigendur sjeu nokkuð frjálsir að þvi, hvaða 
baðlyf þeir nota, og fyrir það berum við fram brlt. við 3. gr. laga frá 1914, er 
rýmkar nokkuð til fyrir sauðfjáreigendum í þessu efni, en við teljum í mesta 
máta óhyggilegt að gefa notkun allra baðjyfja algerlega frjálsa og látið sje með 
öllu afskiftalaust, á hvern hátt þrifaböðun fer tram frekar en lög nr. 40, 8. nóv. 
1901, inæla fyrir um. Við teljum sjálfsagt, að þrifabaðanir á sauðfje verði fram- 
kvæmdar eílir föstu skipulagi, með þeim baðefnum aðeins, er til þess verða lög- 
gilt þar til regluleg fjárkláðaböðun fer fram. Með þvi móti er best sjeð fyrir þvf, 
að þrifabaðanir komi að góðum notum.

Af þessum ástæðum viljum við, að lög nr. 58, 30. nóv. 1914, fái að standa 
með þeirri breytingu á 3. gr„ að auk þeirra baðlyfja, er atvinnumálaráðuneytinu 
kann að berast tillögur um til löggildingar, að |>á verði heimilt að flytja inn óg 
nota Coopers-duft.
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Leggjum við þetla til íyrir þá sök, að víðsvegar af landinu hafa komið 
lil þingsins eindregnar áakoranir frá sauðfjáreigeudum um að mega baða úr 
Coopers-dufti. Teljum við, að þessar óskir hafi við svo mikil rök að slyðjast, að 
ekki sje gerlegt að meina mönnum að nota þelta haðlvf.

Við ieyfutn okkur því að bera fram svofeldar

BREtTINGARTILLÖGUR:

1. í stað frumvarpsgreinarinnar komi 3 nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. 3. gr. laga nr. 58, 30. nóv. 1914, orðist svo:

Atvinnu- og samgönguuiálaráðuneytið gefur, með ráði dýralæknis, 
út fyrirskipun um það, bvaða baðlyfjategundir skuli nota og jafnframt 
greinilegar leiðbeiningar um meðferð þeirra. Ennfremur er heimilt að flytja 
inn og nota Coopers-duft til sauðfjárbaðana.

b. Með lögum þessum eru úr gildi nurnin lög nr. 21, 4. júni 1924 (um sauð- 
tjárbaðanir).

e. Lóg þessi öðlast þegar gildi.
2. Eyrirsögnin verði:

Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 58, 30. nóv. 1914, um sauð- 
fjárbaðanir.

Alþingi, 10. mars 1926.

Jörundur Brynjólfsson, Jón Sigurðssou.
framsögum.

Ed. Iðtf. Ernmvarv

lil laga uni kynhætur hesta.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Banuað cr að láta graðhesla tvaevetra og eldri gauga lausa i heinia- 

höguni eða á afrjetlum, nema heimild til þess felist i lögum þessum.

2. gr.
1 hverjum hreppi skal vera hrossakynbólanefnd, skipuð 3 mönuum. 

Um kosniugu í nefndina fer eftir sömu reglum og urn kosningu i hreppsnefnd. 
1 fyrsta sinn skal kosið i janúar 1927, og gildir sú kosning þar til næst fer 
fram kosning i hreppsnefnd.
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3. gr.
Á hverjnm velri skal hrossakynbótanefnd, með sanikomulagi við eig- 

endur, velja hæfllega marga graðhesta til undaneldis innanhrepps næsta sum- 
ar og ákveða gjald fyrir notkun þeirra. Skal nefndin géra hreppsbúum það 
kunnugt með auglýsingu fyrir lok marsmánaðar.

Hrossakynbótanefnd getur leyft, að kynbótahestar gangi lausir í heima- 
högum á tímabiiinu frá 1. október til 20. april.

4. gr.
Alla graðhesta, sem kynbótanefnd hefir valið til undaneldis eða verð- 

laun hafa hlotið á hjeraðssýningum, er styrks hafa notið hjá Búnaðarfjelagi 
lslands, skal merkja með því að klippa Kh. hægra megin á lend þeirra. Eig- 
andi hestsins skal endurn^’ja merkið svo oft sem með þarf til þess að það sje 
jafnan glögt.

Nú sannast, að einhver hefir merkt graðhest þessu merki án leyfis 
kynbótanefndar, enda hafi hann ekki hlotið verðlaun eins og fyr segir, og 
varðar það sektum. Taka má slikan hest hvar sem hann hittist utan grip- 
heldra girðinga, ráðstafa honum sem óskilafje og selja án innlausnarfrests.

5. gr.
Alla graðhesta, sem eru l’/2 árs eða eldri og ekki eru ætlaðir til und- 

aneldis samkvæmt 3. og 4. gr., skal gelda eða taka i örugga vörslu fyrir 11. 
maí ár hvert. Graðhesta á þeim aldri, sem eru ekki kynþroska þá, skal gelda 
svo fljótt sem verða má.

Nú vanrækir eigandi eða umráðamaður að láta gelda hest sinn eða 
laka í trygga vörslu, og skal hann þá sekt gjalda og auk þess skaðabætur, ef 
tjón hlýst af. Taka má slikan hest hvar sem hann hittist, nema í öruggri 
vörslu sje, ráðstafa honum sem óskilagrip og selja hann án innlausnarfrests.

ð- gr-
Nú hittist graðhestur, mérktur Kh. hægra megin á lend, gæslulaus án 

heimildar, hvorl heldur er innan eða utan þeirrar sveitar eða svæðis, er hann 
var valinn fyrir sem undaneldishestur, og má þá taka hann í örugga gæslu 
og, ef þörf gerist, á fóður á kostnað eiganda eða umráðamanns, en gera skal 
honum aðvart svo fljótt sem unt er. Ef hestsins er ekki vitjað og greiddur áfall- 
inn kostnaður áður liðnar eru 6 vikur frá þvi hann var tekinn, má ráðstata 
honum sem óskilagrip og selja með 4 vikna innlausnarfresti.

7. gr.
Hreppskilafundur ákveður þóknun fyrir starf hrossakynbótanefndar.
Öllum árlegum kostuaði við kynbæturnar, svo sem þóknun til kyn- 

bótanefndar, fóður, hagagöngu og umsjón kynbótahests eða leigu eftir hann, 
jafnar nefudin niður á folöld þau, sem fæðast í hreppnum á því ári, þó svo, 
að aldrei verði hærra gjald en 8 kr. á hvert folald. Skulu eigendur greiða gjald
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þetta árlega til hrosssakynbótanefndar á þeini tinia, er hún tiltekur, og er 
gjaldið lögtakskræft. Nú verður kostnaðurinn meiri en hámarksgjaldi nemur 
á hvert folald, og greiðir þá hlutaðeigandi sveitarsjóður afganginn.

8. gr.
firot gegn lögum þessum varða sektum, 50—500 kr., er renna að hálfu 

i sveitarsjóð, þar sem brotið verður uppvist, og að hálfu í. sveitarsjóð, þar sém 
hinn seki á heima.

9- gr.
Mál, sem rísa út af brotum gegn lögum þcssum, skulu rekin scm al- 

menn lögreglumál.
10. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927.

11- gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 74, 11. nóv. .1917, og 

önnur lagaákvæði, sem koma i bága við lög þessi.

Ákvæði um stundarsakir.
Hrossakynbótanefnd getur fvrst um sinn, i siðasla skifti 1930, leyft, að 

kynbótahestar gangi lausir í heimahögum á timabilinu frá 20. apríl tjl 1. októ- 
ber ár hvert, og gildir leyfið fyrir 1 ár i senn.

IWd. 140. Friimvarp

til laga uni breyting á lögum nr. 28, 8. nóv. 1883, uin að stofna slökkvilið á 
ísatirði.

Flutningsm.: Sigurj. Jónsson.

1. gr.
í slað 2. málsgr. 2. gr. laganna komi:
Þegar eldsvoði kemur upp, eru allir verkfærir karluieun í bænum skyldii 

(il að koma til brunans. Þeim er skylt að hlýða fyrirskipunuin yfirmannsins ytii 
slökkviliðinu, eða aðstoðarmanna hans, um alt, er að því Iýtur að bjarga úr 
eldinum, slökkva hann eða varna utbreiðslu hans.

Bæjarstjórnin semur reglugerð fyrir slökkviliðið, en stjórnarráðið stað- 
festir, og má ákveða sektir, alt að 50 kr., fyrir brot gegn ákvæðum reglugerðar- 
innar. Sektir renna i bæjarsjóð ísafjarðar.

2. gr.
Á eftir 2. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Með mál út af brotum gegn reglugerð þeirri, er um er getið í 2. gr., 

skal farið sem opinber lögreglumál,
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Greinargerð.

Erv. þetta er borið frain samkv. ósk bæjarfógetans á ísaflrði, vegna þess, 
að raeð núverandi Iðggjóf sje ekki unl að koraa fullnægjandi skipun á brunamál 
fsafjarðar, en með þessari breytingu á lögunum frá 1883 ætti að verx bót á því 
ráðin.

Wd. 141. It'efndarJklM

um frv. til laga um lærða skólann í Reykjavík.

Frá meiri hluta mentamálanefndar.

Meiri hluti mentamálanefndar er samþykkur þeim böfuð-breytingum, sem 
frv. fer fram á, en þar sem mál þetta heflr verið fyrir undanförnum þiugum og 
verið rætt þá mjög vandlega, telur nefndin enga þörf á að telja bjer enn fram 
rök sin fyrir þessari afstöðu, en mun gera það í umræðunum, ef tilefni gefst.

f nokkrum einstökum atriðum vill nefndin gera smábreytingar.
Hún sjer ekki ástæðu til að fella niður kristin fræði i skólanum, því að 

það verður að teljast til almennrar mentunar, að kunna' skil á uppruna og þróun 
sinna eigin trúarbragða, og mætti jafnvel vænta nokkurrar þekkingar á helstu 
trúarhrögðum mannkynsins yfírleitt. Heilsufræði telur nefndin og, að rjett væri 
að kenna.

Nýmæli er það, að gefa nemendum efstu bekkja kost á að velja um 
nokkurt sjernám, en fella niður annað, sem er miður við óskir þeirra og hæfl. 
T. d. væri einsætt, að þeir, sem ráðnir eru i þvi að nema guðfræði, gætu fengið 
þá tilsögn i grisku. sem þörf er á fyrir það nám, og svo mun vera um fleiri greinir. 
Annarsstaðar er nú þetta mjög að færast i vöxt, og þó að hjer sje ekki hægt að 
ganga líkt þvi eins langt og viða annarsstaðar er gert i þessu efni, sýnist þó rjett 
að gera nokkra tilraun i þessa átt.

Aldurstakmark fyrir inngöngu i skólann vill meiri hiutinn færa upp um 
eitt ár ineð tilliti til þess, að um leið og skólinn yrði færður i það horf, sem 
frumvarpið gengur út á, má búast við því, að nám í neðstu bekkjum skólans 
verði að mun þyngra en nú er, og má því varla vænta þess, að menn hafl náð 
nægilegum þroska alment fyr en 13 ára.

Þá þykir nefndinni ekki rjett að binda inntöku i skólann eingöngn við 
inntöku i 1. bekk, heldur vill bún leyfa, að menn gangi inn i aðra bekki skólans, 
ef þeir sýna, að þeir hafa stnndað hliðstætt nám og standast próf með náms- 
mönnum skólans.

Nú um tima heflr tiðkast að hafa aðeius tvo prófdómara við ár&prófín i 
skólanum, og heflr reynst vel. Sýnist þvi naumast ástæða til þess að breyta þessu, 
en aðalatriði er þetta ekki.
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Eðlilégast virðist og, að skólastjóri ráði, hvenær frí eru veitt f skólanum 
auk lögboðinna leyfa, t. d. vegna jarðarfara eða sllks, en þurft ekki að fara lengra 
með þá ráðstöfun.

5. brtt. er til samræmingar.
Fullkomin sanngirni rnælir með þvi, að kennarar, sem hafa mikið slarf 

við skriflegar úrlausnir, fái nokkra linun á skyldutlmum slnum.
Sarakvæmt framangreindu leggur meiri hluli nefndarinnar til, að frv. 

verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 3. gr.

2. Við 4. gr.

3. Við 5. gr.

4. Við 8. gr.
5. Við 9. gr.

fi. Við 13. gr.

a. Á eftir orðunum í upphafi greinarinnar »kenna skal« kemur: 
kristin fræði.

b. Á eftir »landafræði« kemur: líkams- og heilsufræði.
c. Aftan við greinina kemur ný málsgrein, svo hljóðandi:

Auk þess má gefa nemendum i 2 efslu bekkjum skólans 
kost á aukanámi i einhverjum greinum skóians eða öðrum grein- 
um, þar á meðal grískri tungu. Má þá heimila nemendum að 
fella burt skyldugrein, sem svarar alt að ’/t þess náms, er þeir 
bæta við sig, enda bafi þeir numið undirstöðuatriði þeirrar grein- 
ar i neðri bekkjum skólans. Gefa skal einkunnir i sllkum auka- 
námsgreinum og telja þær í prófskfrteinum.
a. 1 st'að »12« kemur: 13.
b. Aftan við greinina kemur ný málsgrein, er svo hljóðar:

Hver sá, er lokið hefir hliðstæðu námi í öðrum skóla eða 
öðlast sömu þekkingu undir handleiðslu og tiisögn hæfs manns, 
má ganga undir innlökupróf í þann bekk skólans, er samsvarar 
þekkingu hans og þroska, enda fullnægi bann öðrum settum skil- 
yrðum. Skal bann þá sýna vottorð um nám sitt og ganga undir 
próf á sama bátt og nemendur skólans.
a. í stað »þrír« kemur: tveir.
b. 1 stað »og þriðji« kemur: eða.
í stað »skólastjórn« i siðustu máisgrein kemnr: skólastjóri.
a. Á eftir »skipaðir embættismenn« kemur: (sbr. þó 10. gr.).
b. Aftan við greinina kemur ný máisgrein, er svo hljóðar:

Heimilt er að veita þeim föstum kennurnm, sem hafa 
verulega aukavinnu við leiðrjettingu skriflegra úrlausua, 1—3 
stunda eftirgjöf á skyldustundum á viku.
órðin »að öðru jöfnu« falli burt.

Alþingi, 12. mars 1926.

Magnús Jónssou. 
formaður, frsm. rneiri híuta.

Sigurj. Jónsson. Þórarinn Jónsson.
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1(1. 142. Frunivarp

til laga um kosning þingmnnns fyrir Siglufjarðarkaupstað.

Flutningsm.: Bernh. Stefánsson.

1. gr.
Siglufjarðarkaupstaður skal vera sjerslakt kjördæmi og kjósa einn alþingis- 

mann. Þegar þannig lielir bæst við þingmaður, breytist lala þeirra þing- 
manna, er skipa neðii deild Alþingis.

2. gr.
Lög þessi koma lil framkvæmda við næslu alinennar, óhlutblindnar kosn- 

ingar til Alþingis.

G r e i n a r g e r ð.

Ef frv. til laga um skifting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi, 
sem liggur nú fyrir Alþingi, verður samþykt, þá verður Siglufjörður eini kaup- 
slaður landsins, sem ekki heflr sjerslakan þingmann. Virðist þó sjálfsagl, að 
Siglufjörður fái sama rjett í þessu efni og aðrir kaupstaðir.

1<1. 148. lefudar&lit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 21, 4. júní 1924 (Sauðfjárbaðanir).

Frá 2. minni hluta landbúnaðarnefndar.

Mál þelta hefir verið fyrir nefndinni frá því á öndverðu þingi og verið 
rætt á mörgum fundum. Dýralæknir hefir komið á fund nefndarinnar, rætt mál- 
ið ílarlega og gert um það tillögur.

Eru tillögur hans þessar:
1. Almenn böðun til útrýmingar fjárkláða fari fram svo fljótt, sem því verður 

við komið, sennilega árið 1928 eða 1929.
2. Lög nr. 58, 30. nóv. 1914, um sauðfjárbaðanir, og lög nr. 21, 4. júní 1924, 

um breyting á þeim lögum, sjeu úr gildi numin.
Nokkur ágreiningur hefir orðið innan nefndarinnar um tillögur þessar og 

frumvarpið. Hefir nefndin klofnað i 3 hluti.
1, Fjórir nefndarmanna (Á. J., H. Stef., Jör B. og J. S ) fallast á tillöguna um 

útrýmingarböðun, og er verið að undirbúa frumvarp þess efnis.
2. Um síðari tillöguna er ágreiningur. Tveir nefndarmanna (Jör. B. og J. S.) vilja, 

að Alþingi löggildi Coopers-baðduft til þrifabaðana, auk baðlyfja þeirra, sem 
löggilt hafa verið samkv. fyrirmælum 3. gr. laganila frá 1914. Við uinlinit-

i
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aðir föllumst á tillögu dýralæknis einnig í þessu efni, að því fráskildu, að 
við viljum ekki afnema skyldu fjáreigenda til þess að baða þrifabööunum, 
nje heldur eftirlitið með framkvæmd baðananna. Óttumst við, að misbrestur 
kynni að verða á þvi, að baðað væri þrifaböðunum, ef slept væri þvi aðbaldi 
og eftirliti, sem uú er í lögum, óþrif ykjust og kláðinn útbreiddist. Hinsvegar 
virðist ekki ástæða til að ætla, að menn mundu nota önnur baðlyf en þau, 
sem þeim þætti vel hafa gefist.

Fimti nefndarmaðurinn, H. K,, formaðnr nefndarinnar, er andvigur 
óllum breytingum á núgildandi löggjöf um sanðfjárbaðanir.

Samkvæmt framanskráðu leggjum við til, að frumvarpið verði samþykt 
með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Frumvarpsgreinin verði 1. gr. og orðist svo:
Lög nr. 21, 4. júní 1924, um breyting á lögum nr. 58, 30. nóv. 1914, 

um sauðfjárbaðanir, eru úr gildi numin.
2. Á eftir 1. gr. komi ný grein, sem verður 2. gr.:

3. og 4. gr. laga nr. 58, 30. nóv. 1914, um sauðfjárbaðanir, eru úr 
gildi numdar.

3. Fyrirsögn frumvarpsins verði:
Frumvarp til laga um afnám laga nr. 21, 4. júní 1924, og breyting 

á lögum nr. 58, 30. nóv. 1914 [Saaðfjárbaðanir].

Alþingi, 12. mars 1926.

Halldór Stefánsson. Árni Jónsson,
fundaskrifari og frsm.

Hd. 144. Nefndar&lit

um frv. til laga um stofnun happdrættis fyrir ísland.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefir ekki orðið ásátt um frv. þetta. Meiri hluti nefndarinnat 
vill leggja til, að frv. nái fram að ganga, og hafa þó einstakir menn úr meiri hl. 
sjerstöðu um einstök atriði og skrifa undir nefndarálitið með fyrirvara. Minni hl. 
nefndarinnar er mótfallinn því, að frv. gangi fram.

Það þykir ekki viðfeldið, og tæpast full ástæða til, að takmarka sölu 
happdrættisseðlanna innanlands samhliða þvf, að bönnuð er opinber sala erlendra 
happdrættisseðla.

Þá þykir ekki næg ástæða til þeirrar ráðstöfunar á tekjunum af happ-
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 44
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dræltinu, sem ætluð er i 4. gr. frv. Þykir rjettara, að tekjurnar renni i rikissjóð. 
Þó vilja sutnir nefndarm., að lágmarkstekjurnar, kr. 100000, sjeu látnar falla til 
ellistyrktarsjóðsins.

Einn nefndarmanna (B. L.) vill ekki, að leyfið sje veitt upp á nafn og 
mun bera fram breytingartili. um það atriði.

Samkv. framansðgðu vill meiri hl. nefndarinnar leggja til, að fiv. nái fram 
að ganga með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. b.

Á eftir orðin'u »greiðast« i siðari málslið fyrri málsgr. komi: af 
þeim seðlum.

2. Við 1. gr. f.
Stafiiðurinn orðist svo: Gjald það, sem einkaleyfishafar greiða i rikis- 

sjóð samkvæmt b-lið, skal aldrei nema minna en kr. 50000,00 á missiri.
3. Við 2. gr.

Greinin falli niður.
4. Við 3. gr.

Þriðja grein verður 2. grein.
5. Við 4. gr.

Greinin falli niður.
6. Við 5. gr.

Fimta grein verði 3. grein.

Alþingi, 12. mars 1926.

Kl. Jónsson, Jón A. Jónsson, Halldór Stefánsson,
form. fundaskr., með fyrirvara. frsm.

Björn Lindal, Magnús Jónsson.
með fyrirvara.

Nd. 145. Lög

um löggilding verslunarstaða.

(Afgreidd frá Nd. 13. mars).

1- gr.
Við Jarðfallsvik i Málmey i Skagafjarðarsýslu, á Melstað i Selárdal i 

Barðastrandarsýslu og í Leirhöfn á . Sljettu i Þingeyjarsýslu skulu vera lög- 
giltir verslunarstaðir.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk versl- 

unarlóðanna samkvæmt lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt í B-deild Stjórn- 
artiðinda.
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IVd. 140. AFefnðarállt

Dtn frv. til laga um fræðslu barna.

Frá mentamálanefnd.

Nefndin befir orðið ásátt um að leggja til við hv. deild, að frv. verði 
samþykt með þeim breytingum, sem síðar verða taldar.

Frv. er að mestu leyti samið af milliþinganefnd, er skipuð var 1920 til 
að gera tillögur um skólamálin. Helstu breytingar frá núgildandi lógum, sem það 
felur i sjer, eru þessar:

1. Ákvæðunum um kenslu í kristnum fræðum er breytt í það horf, að 
skólunum er falin hin sögulega kristindómsfræðsla og sjerstök áhersla lögð á líf 
og kenningu Krists, og skal lögð áhersla á, að börnin hugfesti sjer einkum orð 
hans og hafi þau rjett eftir. Nú er kristindómsfræðslan í skólunum miðuð við 
fermingarundirbúning. En það verður að teljast kostur, að gera glögga verka- 
skifting milli presta og kennara, og hafi þá kennararnir með höndum hina sögu- 
legu kristindómsfræðslu, en prestarnir trúfræðina. Landafræði og náttúrufræði er 
bjer tekin upp 1 lágmarkskröfurnar, og veldur það lítilli breytingu frá þvi, sem 
nú á sjer stað, þvi nær alstaðar munu þessar námsgreinar kendar, þó ekki sje 
skylt að Iögum. Teikning hefir til þessa ekki verið lögboðin námsgrein, en þá 
grein mun börnum yfirleitt Ijúft að stunda, og allflestum kennurum kleift að 
veita þá tilsögn, sem þarf.

2. Skiftingin i skóla- og fræðsluhjeruð er af tekin, enda hefir hún valdið 
nokkrum örðugleikum þar, sem skóla- og fræðsluhjerað er í sama hreppi. Að 
öðru leyti er bjer fremur um orðabreyting en skipulagsbreyting að ræða.

3. Skólaskyldualdur skal miða við nýár; bót er að þvi að taka til ákveð- 
ið timatakmark, sem skólaskylda sje miðuð við, og er hjer farið bil beggja.

4. Greiða skal úr rikissjóði þriðjung kostnaðar við að reisa barnaskóla- 
hús utan kaupstaða, og alt að helmingi, ef um heimavistarskóla er að ræða. Hið 
fyrra hefir tiðkast lengst af hingað til samkvæmt fjárlögum, en hið síðara er 
borið fram til að ýta heldur undir, að heimavistarskólar sjeu settir, enda hlýtur 
kostnaður af þeim að verða meiri fyrir hjeruðin.

5. t*að er nýmæli, að prófa skuli börn innan skólaskyldualdurs, þau er 
heimakenslu njóta. Mun það nauðsynlegt barnanna vegna og heimafræðslunnar 
sjálfrar, enda er og þörf á að tryggja sem best hæfilegan undirbúning undir skóla- 
vistina, svo hún geti orðið að tilætluðum nolum.

6. Nú eru prestar sjálfkjörnir prófdómendur, en rjett er, að fræðslu- 
málastjórnin, sem ber aðalábyrgð á eftirlitinu með barnafræðslunni, sje óbundin 
i vali prófdómenda.

7. Formenn skólanefnda skal fræðslumálastjórnin skips; er það án efa 
heppilega ráðið, að fræðslumálastjórnin eigi fulltrúa i skólanefndunum. Oft hefir 
verið kvartað um, og ekki að ástæðulansu, að skólanefndarmenn væru meir 
valdir af sparnaðarástæðum en af fræðslumálaáhuga. Hamlar þetta fyrirkomulag
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móti því, þar sem slíkt er að óttast, enda tryggir það betur en áður náið sam- 
band milli skólanefnda og fræðslumálastjórnar, en á þvi er mikil nauðsyn.

Eru þá talin aðalatriðin, og þ& slept ýmsum minni báttar breytingum, 
sem þó er bót að. Virflist nefndinni i frv. gerðar þær breytingar, sem hægt er 
að gera án mikillar röskunar & núverandi skipulagi og aukins kostnaðar. Ýmsar 
þær umbætnr á barnafræðslunni, sem helst kalla að, eru uppeldisfræðilegs eðlis 
og snerta ekki hina almennu löggjöf um barnafræðsluna.

Skal að lokum stuttlega gerð grein fyrir breytingartillögum nefndarinnar.
1. a. Engin nauðsyn er að tilgreina leturgerð lesbóka, enda mun nú 

vart hægt að prenta bækur hjer á landi með gotnesku letri. Er það og fljótlært 
þegar þörfin kallar að.

1. b. Ekki er ástæða til að tilgreina nánar stærð kenslubókar í kristn- 
um fræðum en öðrum námsgreinum. Slíkt er ekki löggjafaratriði. Rjett virðist 
og að gera biblíusögur jafnrjettháar barnabiblíum.

1. c. Þarf ekki skýringar.
1. d. Óþarft er að tilgreina, með hvaða hætti teikning skuli kend. 

Kensluaðferðir eru ekki löggjafaratriði.
1. e. Óviðfeldið er að taka upp í fræðslulög skyldur heimilanna aðrar 

en þær, sem að bókfræðum lúta, .eða það, sem heimavistarskólum einum hæfir.
2. a. Þar sem farkensla verður sökum strjálbýlis að fara fram á þrem 

stöðum í skólahjeraði, mundi skilyrðislaus 12 vikna kensla hindra það, að kom- 
ist verði af með einn kennara, og er ekki óttalaust, að það mundi i fámennum 
hreppum verða fremur til þess, að farkenslan fjelli niður en að fjölgað væri 
kennurum.

2. b. Rjett er, að þau skólahjeruð, sem sjeð geta fyrir fullnægjandi fræðslu 
án farkennara, haldi undanþágu þeirri, er veitt var með lögum nr. 36 frá 1922. 
Svo ólikt hagar til í hinum ýmsu sveitum landsins, að fræðslulög verða að hafa 
nokkra teygju. En teygjan verður og að geta krept að þeim, sem vanrækja barna- 
fræðsluna, á sama hátt og hún rýmkar til fyrir þeim, sem undanþágunni eru vaxnir. 
Fræðslumálastjórnin þarf að hafa vald til að rjetta hlut vanræktra barna, og er 
brtt. þessi því hliðstæð ákvæðum 10. og 11. greinar. Er þessa þvf fremur þörf, 
þar sem bryddað hefir á, að sum þau sveitarfjelög, sem sist skyldi, hafa fært 
sjer f nyt undanþáguna. Svo má skilja ákvæði 9. greinar, að i henni felist efni 
þessarar brtt., en rjett er þó að taka af allan vafa um þetta, enda getur enginn 
við þvi amast, nema tilgangur undanþágunnar eigi að vera sá, að draga úr fræðslu- 
kröfunum, en það riður í bága við anda og bókstaf gildandi laga og sjálfsagða 
mannúð.

3. Orðabreyting.
4. Orðabreyting.
5. Rjett er, að ríkissjóðstillag þurfi ekki að standa í vegi fyrir nauðsyn- 

legum skólabyggingum, enda engin hætta á, að kröfurnar verði ríkissjóði óþægi- 
legar, þar sem nú eru komin upp skólahús á allflestum stöðum, þar sem hægt er 
að hafa heimangönguskóla. Atkvæði nefndarmanna eru óbundin um þessa tillögu.

6. a. Leiðir af sjálfu sjer.
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6. b. 1 sveitum er rjettara að miða prófdómarastörf við dagsverk en 
stundafjölda.

6. c. Rjett er, að ríkissjóður beri kostnað af prófdómarastörfum, þar 
sem það er löggjafarvaldið, sem leggur á skólaskylduna, og eftirlitið er i höndum 
fræðslumálastjórnarinnar, enda hefir svo verið.

7. Ef skólanefnd sjer vanræktu barni fyrir »nægilegri tilsögna samkv. 
19. gr., blýtur það að hafa öðlast »hin& lögskipnðu kunnáttua fyrir 15 ára aldur, 
nema það sje »óhæft til hins lögbeðna náms sakir andlegs eða likamlegs van- 
þroska eða vanheilsua.

8. a. Óþarft er, að kennari sitji sjálfur i skólanefnd, þvi hann er að 
sjálfsögðu ráðunautur skólanefndar um alt það, sem að skóla og kenslu lýtur. 
{ sveitum og kauptúnum mun sumpart óþarft og sumpart til óþæginda, að fleiri 
sitji i skólanefnd en þrir menn. Almennri kosning skólanefndarmanna er hægra 
að koma fyrir i fámenni og líklegra til góðs þar, sem hver þekkir annan, en í 
fjölmenni og flokkaskifting kaupstaðanna, og fer því best á, að almenningur i 
sveitum, en bæjarstjórnir í kaupstöðum kjósi skólanefndarmenn, aðra en formann, 
sem fræðslumálastjórn útnefnir.

8. b. Leiðir af næstu brtt. á undan.
9. Sömnleiðis.
10. a. Orðabreyting.
10. b. { kaupstöðum eru reikningar barnafræðslunnar það umfangsmiklir, 

að ofætlnn er ólaunuðum skólanefndarformanni að annast reikningsfærsluna.
Leggur nefndin þvi til, að frv. verði samþykt með svofeldum

Þingskjal 146

BREYTINGUM.

1. Við 2. gr.
a. Orðin »Iatneskt letur og gotneskta í 1. lölul. falli niður.
b. { stað orðanna »sem svarar 300 bls. i 8 bl. brotia i 3. tölul. komi: eða 

bibliusögur.
c. Aftan við sama tölul. bætist:

kunna skal barnið utanbókar nokkra valda sálma.
d. Orðin »af hlutum.............eða hugsar sjera i 9. tölul. falii niður.
e. 10. tölul. falli niður.

2. Við 7. gr.
a. Á eftir orðunum v ... . veiti undanþágua komi ný málsgrein:

Þó er fræðslumálastjóra heimilt að leyfa 8 vikna kenslu á ári fyrir 
hvert barn i þeim skólahjeruðum, þar sem farkenslu er þriskift.

b. Aftan við greinina bætist:
Sýni prófin i einhverju skólahjeraði, sem þetta kenslulag hefir, að 

fræðslan sje ekki tullnægjandi, er fræðslumálastjórninni skylt að ákveða 
skólaskyldu i þvi hjeraði.

3. Við 9. gr.
1 slað orðanna sþykist hafa« I fyrsta málslið koini: fær.
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4. Við 10. gr.
Fyrir »yflrstjórninni« í annari máisgrein, og annarsstaðar í frv., þar sem er 
nefnd »yfirstjórn« eða »yfirstjórn frseðslumálaa, komi: fræðslumálastjórninni.

5. Við 14. gr.
Orðin »«f því fje, er til þess er veitt í fjárlögum ár hvert* falli niður.

6. Við 18. gr.
a. Aftan við fyrstu málsgrein bætist:

skai hann hafa sömn laun og prófdómendnr.
b. í stað orðaona »fyrir hverjar 10 stondir* í annari málsgrein komi: i 

dagpeninga.
c. 1 stað orðanna »hlutaðeigandi baejarsjóði eða sveitara í lok annarar máls- 

greinar komi: rikissjóði.
7. Við 20. gr.

1 stað orðanna »að koma............. fullra 16 áraa komi: að koma til prófs á
næsta ári.

8. Við 24. gr.
a. Fyrsta málsgrein orðist svo:

í skólanefnd eiga sæti 3 menn í hreppsfjelögum, en 5 í kaupstöðum. 
Skipar fræðslumálastjórnin formann nefndarinnar. 1 kaupstöðum kýs 
bæjarstjórn 4 skólanefndarmenn, en í hreppsfjelögnm skulu 2 skólanefnd- 
armenn ásamt varamönnum kosnir af þeim skólahjeraðsmönnum, er at- 
kvæðisrjett eiga i sveitarmálum, og fer sú kosning fram á sama hátt og 
þá kosið er til hreppsnefhdar, og samtimis, þegar þvi verður við komið.

b. 1 stað orðanna »að hreppsnefndir þær, er hlut eiga að máli, kjósa einn 
mann saman, en hver hreppur« i síðari máislið komi: að hreppnr kýs.

9. Við 25. gr.
Orðin »nema kennarinn, þar sem ekki er nm annan að veijaa falli niðnr.

10. Við 29. gr.
a. Orðið »semur« i öðrnm málslið fellur niðnr.
b. 1 stað siðasta málsliðs komi:

Formaðnr skólanefndar utan kaupstaða heldur reikning yfir tekjnr og 
gjöld barnafræðsiunnar i skólabjeraðinn ár hvert, og skal reikningurinn end- 
urskoðaðnr af hreppsnefnd. Reikningar barnafræðsinnnar skulu sendir fræðsin- 
málastjórninni i afriti.

Aiþingi, 12. mars 1926.

Magnús Jónsson, 
form.

Ásgeir Ásgeirsson, 
fnndaskrifari, frsm.

Sigurj. Jónsson. Þórarinn Jónsson. Bernh. Stefánsson.
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Wd. 14». IWefndarillt

nm frv. til laga um breyting á vegalógum nr. 41, 4. júní 1924.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um frv. þetta. Minni hlutinn (Kl. 
J. og Sv. Ó.) leggja til, að frv. verði samþ. óbreytt, en meiri hlutinn (H. K., J. K. 
og J. A. J.) leggnr til, að frv. nái ekki fram að ganga.

Nefndin hefir að sjálfsögðu leitað álits vegamálastjóra. Telur bann ekki 
nægar ástæður til að taka þennan vegarkafla i tölu þjóðvega, þó heilsuhæli Norð- 
lendinga verði bygt i Kristsnesi. Umferðin um þennan veg aukist ekki til vernlegra 
muna, þó heilsuhæli með um 40 sjúklinga verði bygt þarna, og þá því síður, sem 
ekki er ætlast til, að flytja þurfi eldsneyti til hælisins.

Hinsvegar telur vegamálastjóri, að eðlilegt væri og sanngjarnt, að rikissjóð- 
ur greiði kostnað við vegarlagningn af aðalveginum til hælisins, svo og viðhald 
þess vegar, eins og gert var með veginn af Hafnarfjarðarveginum til Vifilsstaða- 
hælisins.

Vegamálastjóri áætlar lanslega, að kostnaðnr við lagniúgn þessa vegar- 
spotta, sem er nm 1 km„ mnni verða nál. 10 þús. krónur.

Meiri hlntinn leggur þvi til, að þessi upphæð, kr. 10000,00, verði veitt 
heilsnhæli Norðlendinga til nefndrar vegagerðar, svo fremi þetta frv. nær ekki 
fram að ganga.

Alþingi, 9. mars 1926.

Jón A. Jónsson, KI. Jónsson. Sveinn Ólafsson.
form„ frsm. meiri^hl.

Jón Kjartansson. H. J. Kristófersson.

Sþ. 148. Tlllaga

til þingsályktunar nm hverjar kröfnr beri að gera til trúnaðarmanna íslands 
erlendis.

Flm.: Jónas Jónsson.

Sameinað Alþingi ályktar að iýsa þvf yfir, að það telnr það eina sjálf- 
sögðostu skyldn hverrar stjórnar, bæði þeirrar, er nú sitnr, og annara, er siðar 
koma, að velja þá menn eina til að vera fulltrúar landsins erlendis, sem reyndir 
ern að reglusemi, dugnaði og prúðmensku i allri háttsemi, svo að treysta megi, 
að þeir komi hvarvetna fram þjóðinni til sæmdar.
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Grein argerð.

Úr allmörgnm kjördæmnm, bæði þeim, sem nú hafa fnlltrúa á þingi, er 
styðja stjórnina, og úr kjördæmnm, sem andstæðingar stjórnarinnar ern fnlltrúar 
fyrir, hafa borist áskoranir, sem ganga í sömn átt og sú tillaga, sem hjer er flntt.

Wd. 149. Breytlngartlllögur

við brtt. á þskj. 127 [Útsvör].

Frá Pjetri Þórðarsyni.

1. Við 5. við 8. gr. c. Liðurinn orðist svo:
1. Gf hann hefir heimilisfasta atvinnnstofnun, svo sem útibú, annars- 

staðar en i heimilissveit, svo og leiguliðaafnot . . . o. s. frv.
2. Við 5. við 8; gr. f. Fyrir »3000« kómi: 2000.
3. Við 5. við 8. gr. g. Orðin: »Þar skal leggja á erlend . . . « verði ný lina.
4. Við 11. við 16. gr. b. Aftan við málsgreinina bætist: Póknunin greiðist úr

sveitarsjóði.

lirt. 150. Frumvarp

til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbanka íslands til að gefa út nýja 
flokka (seriur) bankavaxtabrjefa.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

Samhljóöa þingskjali 20, með þessum breytingum:

Fyrirsögnin er eins og hún er prentuð hjer að ofan.

1. gr. hljóðar svo:
Veðdeild Landsbankans skal vera heimilt að gefa út bankavaxtabrjef, 

alt að 10 miljónum króna. Vaxtabrjefunum má skifta i flokka, og nefnist sá 
þeirra, er fyrst kemur til framkværpda, 5. flokkur veðdeildarinnar og hinir i 
áframhaldandi töluröð þar á eftir. Fjármálaráðherra ákveður, hvenær hverjum 
flokki skuli lokið, er stjórn Landsbankans hefir gert lillögur um það. Heimilt 
er, með samþykki fjármálaráðherra, að hafa 2 flokka með mismunandi vöxt- 
um starfandi i senn. En eigi má hvor flokkur þá vera stærri en 3 miljónir 
króna. Fyrstu fjögur árin, eftir að 5. flokkur er settur á stofn, veitist tillag 
til þessara veðdeildarflokka úr ríkissjóði, 3000 kr. á ári.
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14. gr. hljóðar svo:
Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög 

til að borga kostnað við þessa flokka og til varasjóðs í einu lagi með jafnri 
upphæð samtals hvern gjalddaga. Árlegt tillag til að borga kostnað við flokk- 
ana og til varasjóðs er 1/i°/0 á ári af upphæð lánsins eins og það var fyrir 
hvern gjalddaga. Á ákveðnum gjalddögum má hver lántakandi, án undan- 
genginnar uppsagnar, greiða aukaafborganir af skuld sinni, þó svo, að ávalt 
standi á 100 krónum, eða endurborga hana að öllu leyti. Gjald þetta má hann 
greiða með bankavaxtabrjefum hlutaðeigandi flokks eftir ákvæðisverði þeirra. 
A öðrum tima árs má og borga lán að fullu, ef bankastjórnin samþykkir, þó 
þvi aðeins, að það sje veðdeildarflokknum að skaðlausu.

15. gr. hljóðar svo:
Heimilt er í reglugerð að ákveða dráttarvexti af afborgunum og vöxt- 

um, sem ekki greiðast á gjalddaga.

Sld. 151, Frumvarp

til laga um afnám gengisviðauka á vörutolli.

Frá fjárhagsnefnd.

1. gr.
Gengisviðanki á vörutolli fellur niður frá 1. apríl 1926.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Með lögum nr. 2, 27. mars 1924, var stjórninni gefin heimild til þess að 
innheirata ýmsa tolla og gjöld með 25°/o gengisviðauka. Þessi tollauki var þó 
aðeins bráðabirgðaráðstöfun, er átti að bæta úr þeirri brýnu þörf, er ríkissjóður 
hafði þá fyrir auknar tekjur. t*að hefir nú ekki ennþá þótt fært að afnema 
þennan lekjuanka alveg, en hinsvegar virðist hagur rikissjóðs vel þola það, að 
honum sje ljelt af vörutollinum, og er því frumvarp þetta fram borið af fjár- 
hagsnefnd, og verður nánari grein gerð fyrir þvi við framsögu málsins.

Alpt. 1926. A. (38. löggjafarping). 45
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Ed. 159. Frnmvarp

til laga um sölu á kirkjujörðinni Snæringsstöðnm i Vatnsdal.

Flutningsmaður: Guðmundur Ólafsson.

1. gr.
Rikisstjórninni veitist heimild lil að selja hreppsnefnd Áshrepps kirkju- 

jörðina Snæringsstaði i Vatnsdal.

2. gr.
Um söluna fer að öðru leyti samkvæmt lógum nr. 50, 16. nóv. 1907, um 

sölu kirkjujarða.

Greinargerð.

Á almennum sveitarfundi, sem haldinn var i Áshreppi 25. f. m., var sam- 
þykt þvi nær i einu hljóði að fela hreppsnefndinni að leita kaups á Snærings- 
stöðum handa barnaskóla hreppsins. Barnaskólann verður nú í ár að hafa á 
þrem stöðum, eða þriskiftan, þvi að hvergi er hægt með öðru móti að fá nægi- 
lega stórar kenslustofur fyrir hann í hreppnum.

Snæringsstaðir eru lítil jörð og húsalaus, en þóttu áður, er þeir voru 
bygðir sjer, þægilegt og gott smábýli. Þeir eru hjáleiga frá hinu forna höfuðbóli 
og prestssetri Undirfelli, sem nú er búið að selja, og eru siðan eina jörðin, er 
rikissjóður á eftir óselda i Vatnsdal.

»<!. 158. Frumvsrp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að láta leggja járnbraut frá 
Reykjavík til Ölfusár.

Flutningsmenn: Jörundur Brynjólfsson og Magnús Jónsson.

1. gr.
Landsstjórninni er heimilt að láta leggja járnbraut frá Reykjavík um 

Hellisheiði að endastöð austan eða vestan Ölfusár. Sporvidd brautarinnar skal 
vera 1.067 metrar, og skal gerð hennar i aðalatriðum sniðin ettir tillögum Sv. 
Möllers verkfræðings.

2. gr.
Kostnaðinn við járnbrautargerðina skal greiða þannig:

a. Reykjavikurkaupstaður kostar land undir stöðvar og greiðir bætur allar
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fyrir landnám, jarðrask og átroðning vestan afrjettar eða almennings á 
Hellisheiði.

b. Árnessýsla kostar á sama hátt land undir stöðvar og greiðir bætur allar 
fyrir landnám, jarðrask og átroðning austan afrjettar eða almennings á 
Hellisheiði.

c. Rikissjóður leggur fram kostnaðinn að öðru leyti þannig:
1. Sem beint framlag 2l/a milj. kr. Af þessu framlagi skal að minsta 

kosti 1 milj. kr. vera handbær, þegar byrjað er á verkinu, og alt að 
l1/’ milj. kr. lagt fram með árlegum greiðslum, meðan verkið stendur yfir.

2. Sem lán til íyrirtækisins það, er til vantar.

3. gr.
Landsstjórninni er heimilt að taka fje það, er ræðir um i 2. gr. c. 2, 

að láni handa ríkissjóði. Sömuleiðis er henni heimilt að taka lán til greiðslu 
á tramlagi ríkissjóð samkvæmt 2. gr. c. 1, að þvi leyti, sem ekki verður veitt 
fje til þess i fjárlögum eða það greitt at handbærum tekjuafgangi.

4. gr.
Járnbrautin, ásamt öllum tækjum og mannvirkjum, er henni tilheyra, 

verður eign rikissjóðs. Rekstri brautarinnar skal haldið uppi á kostnað rikis- 
sjóðs, nema öðruvisi verði ákveðið með lögum. Rikisstjórninni er veitt heim- 
ild til að ákveða með reglugerðum ílutningsgjöld og fargjöld með brautinni, 
svo og annað það, er ákveða þarf starfrækslunnar vegna, eða til öryggis fyrír 
starfsfólk brautarinnar, notendur og almenning.

1 reglugerðum, er settar verða samkvæmt þessari lagagrein, má ákveða 
sektir fyrir brot á þeim.

Laun framkvæmdarstjóra og fastra starfsmanna við rekstur brautar- 
innar skulu ákveðin með lögum.

5. gr.
Þegar rikisstjórnin hefir ákveðið að ráðast i framkvæmd járnbrautar- 

lagningarinnar, eru Iandeigendur og leiguliðar á þvi svæði, sem mannvirkin eiga 
að ná yfir, skyldir að þola þau á löndum sinum og lóðum, láta af hendi land 
og mannvirki og þola hverskonar afnot af landi, takmarkanir á umráðarjetti 
og óþægindi, sem nauðsynleg eru vegna framkvæmdar verksins, viðhalds þess 
og starfrækslu brautarinnar, gegn fullu endnrgjaldi, sem ákveðið skal með mati 
samkvæmt lögum nr. 61, 14. nóv. 1917, ef samkomulag næst eigi.

6. gr.
Rekstri brautarinnar skal haga svo, að tekjur hennar svo íljótt sem 

unt er nægi til þess að ávaxta og endurgreiða þann hluta stofnkostnaðarins, 
sem heimilað er að taka að láni samkvæmt 2. gr. c. 2.

7. gr.
Heimild þessi gengur í gildi þegar rikisstjórnin leggur fram 1 milj. kr. 

samkvæmt 2. gr. c. 1, og hefir trygt sjer lánsfje það, sem hún telur þurfa til
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fyrirtækisins. Eigi verður þó byrjað á framkvæmd verksins, annars en undir- 
búnings, fyr en á árinu 1928.

Greinargerð.

Árið 1894 var borið fram frumvarp á Alþingi nm að leggja járnbrant á 
íslandi. Var það fjelag nokkurra manna, sem í þetta viidi ráðast. Var fyrst og 
fremst til þess ætlast, að byrjað yrði á lagningu hennar úr Reykjavík og austur 
í Árnessýslu, alla leið að Þjórsá. En fjelagið hafði lika i huga að leggja járnbraut 
hjeðan eða af Akranesi norður í land, alla leið til Eyjafjarðar. Auk þess ætlaði 
fjelagið sjer að hafa skip í fðrum milli Englands og Reykjavíkur og eitt eða tvö 
skip i strandferðum bjer við land. Landið skyldi greiða fjelaginu 50 þús. kr. á 
ári í 30 ár til styrktar járnbrautinni, ef hún væri lögð að Þjórsá.

Um þetta mál urðu miklar umræður á þingi, en ekki náði það fram að 
ganga, vafalaust mest fyrir þá sök, að málið var illa undirbúið. Það varð þá ekki 
útrætt. En út af umræðunum, sem urðu um málið, skýrðist það mjög mikið. Og 
þær mnnu hafa orðið til þess, að meðal nokkurra áhugasamra framfaramanna 
hefir málið verið vakandi, þótt róðurinn hafi seint sóst.

Á Alþingi 1907 voru veittar 16500 kr. til þess að gera nákvæmar land- 
mælingar, er gætu orðið lagðar til grundvallar við ákvörðun járnbrautarstæðis frá 
Reykjavik til Þjórsár. Fyrir þetta fje fengust nákvæmar hæðamælingar á fjall- 
lendinu öllu milli Reykjavíkur og Árnessýslu. Þorvaldur Krabbe verkfræðingur 
framkvæmdi svo hina fyrstu rannsókn á járnbrautarleiðinni austúr um fjall eftir 
landsuppdráttum og með þvi að ferðast. Hann taldi, að hentugasta leiðin væri 
frá Reykjavik upp Mosfellssveit og Mosfellsdal, yfir Mosfellsheiði nyrst, fyrir norðan 
og austan Þingvallavatn niður með Sogi og vestur yfir það neðan til og svo að Ölfus- 
árbrú. Kostnaðinn við þá braut með 1 metra sporvídd taldi hann 3V2 nailjón kr.

Árið 1911 veitti Atþingi 3000 kr. til framhalds rannsóknanna á járnbrautar- 
stæði frá Reykjavík austur i Árnes- og Rangárvallasýslu. Jón Þorláksson ráðherra, 
er þá var landsverkfræðingur, sá um rannsókn þessa. Þórarinn Kristjánsson verkfr. 
var síðan ráðinn til að gera mælingar og uppdrætti af undirbyggingu braularinn- 
ar frá Reykjavík að Hvitá. Umsjón með þessum starfa hafði Jón Þorláksson. 
Hann rannsakaði og málið mjög itarlega bæði hjer og erlendis.

Rannsókn Jóns Þorlákssonar og Þórarins Kristjánssonar breytti ekki 
þeirri niðurstöðu, er Krabbe hafði komist að um legu brautarinnar úr Reykjavik 
og austur á móts við Búrfell í Grimsnesi, en Jón Þorláksson telur þó um fleiri 
leiðir geti verið að velja. En stofnkostnað brautarinnar frá Reykjavík austur að 
Þjórsá taldi hann 3500000 kr.

Árið 1913 var flutt frumv. á Alþingi um að veita fjelagi heimild til þess 
að leggja járnbraut frá Reykjavik og austur yfir fjall. Um málið urðu miklar 
umræðnr, en ekki náði það enn fram að ganga.

Síðan þetta var hefir málið verið rannsakað mjög itarlega. Hefir norskur 
verkfræðingur, Sverre Möller, aðallega haft þá rannsókn á hendi ásamt vegamála-
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stjóra Geir G. Zoéga, og nægir í því efni að vísa lil skýrslu þeirrar, er prentuð var 
1924, og framhaldsskýrslu um járnbrautarmálið eftir Geir G. Zoéga, dags. 22. f. m.

Stofnkostnaðnr brautarinnar með vöxtum, miðað við núverandi verðlag 
og að brautin verði bygð á 3 árum, frá Reykjavík austur að ölfusá, er áætlaður, 
samkv. framhaldsskýrslu Geirs G. Zoéga, 6250000 kr., en með brú á ölfusá 
6475000 kr.

Þetta er að vísu mikið fje, en þegar á það er litið, hve mikil vissa er 
fyrir því, að fyrirtækið geti fljótlega borið sig, líklrga miklu fyr en nokkurn varir, 
er það alls ekki ægilegt.

Foss skrifstofustjóri, aðalráðamaður norsku járnbrautastjórnarinnar á þessu 
sviði, hefír ásamt Sverre Möller gert áællun um rekstur brautarinnar. Er hjer 
sett áætlun þeirra um 2. og 10. rekstrarár, samkv. framhaldsskýrslu G. G. Z.

2. rekstrarár. 10. rekstrarár.
Tekjur ........... kr. 421000. Tekjur ............ kr. 732000.
Gjöld ............ — 358000. Gjöld ............ — 424000.

Tekjuafgangur upp í vexti verður á 2. ári samkv. áætluninni 63000 kr„ en á 10. 
ári 308000 kr. — eða 5®/o af stofnkostoaðinum. Er ekki bægt annað að segja 
en þetta sje glæsileg útkoma.

Á fyrri þingum við umræðurnar nm þetta mál hefír þvi verið haldið fram, 
að brautin hefði ekki það mikinn flutning, að gerlegt gæti talist að leggja járn- 
brautina. En samkvæmt skýrslu vegamálastjóra mun engin ástæða til að óttast, 
að brautin komi ekki tiltölulega mjög fljótt til þess að bera sig. Og rannsókn 
þessa máls sýnir, að erlendis hefði ekki verið talið áhorfsmál að leggja járn- 
braut um það land, er hefði eins mikil gróðrarskilyrði og mikla flutningaþörf 
eins og þessi hjeruð. Þó er það öldungis víst, að flutningaþörfín mun reynast 
miklu meiri en sú rannsókn sýnir, er gerð hefír verið um það atriði. Og fullyrða 
má, að sú áætlun verkfræðinganna um aukningu flutninga eftir að járnbrautin er 
lögð er afarvarleg. Svo varleg er sú áætlun, að flutningurinn með brautinni mun 
reynast niiklu meiri. Ber margt til þess. Fyrst það, að ræktun landsins eystra 
mun aukast og margfaldast, þegar Flóaáveitan er fullgerð og svona öruggar sam- 
göngur eru fengnar, með stofnun nýbýla og á annan hátt. En býlafjölgun er lítt 
hugsanleg á þessum stöðvum nema svona öruggar samgöngur fáist. í öðru lagi 
myndu þessar samgöngubætur gera bændum mögulegt að húsa betur býli sin, og 
þar er afarmikið verkefni á Suðurlandsundirlendinu. En nú eru flutningserfíðleikarnir 
það miklir, að það er að kalla óvinnandi. Þá ber á það að lita, að hingað til 
hefir allmikil verslun verið á Stokkseyri og Eyrarbakka. Verslanir þar hafa fengið 
allmikið af vörum sinum beint frá útlöndum. Nú eru þessar verslanir að hætta. 
Við þá breyting aukast afarmikið flutniugarnir austur yfír fjall. Og su aukning 
flntninga, sem af þessari breytingu stafar, hefír alls ekki komið á þær skýrslur, 
sem um flutningana um Hellisheiði hafa verið gerðar. Enn má benda á það, að 
griparækt kauptúnabúa bæði bjer i Reykjavik og Hafnarfíiði myndi aukast mjög 
mikið. Eins og kunnugt er, sækja nú ReykvíkÍDgar hey upp í Borgarfjörð, og 
myndu gera miklu meiia, ef þar væri engjar nærri sjó að fá. Eystra verða óþrjót- 
andi slægjulönd á Flóaáveitusvæðinu, sem alls ekki verða notuð fyrst i stað 
nándar nærri lil fulls af fólki búsettu pystra, ekki einu sinni þó að býlum fjölgi
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þar að mnn. Þar er af svo afarmiklu að taka. Ættu nú Reykvikingar og Hafn- 
firðingar kost á að ná til sin heyi austan yfir fjall á anðveldan hátt, myndn þeir 
afla sjer heyja þaðan i stórum stíl. Með þessn móti myndn kanpstaðirnir hjer 
syðra, ásamt sveitnnum í grend við kanptúnin, hafa það mikla mjólknrframleiðslu, 
að þeim nægði til neyslu. Það myndi skapa þessum kauptúnum meiri heilbrigði 
og hollustu heldur en nú er. Ennfremur er það áreiðanlegt, að kaup á erlendu 
heyi myndu að mestu hætla að þvi er þessa kanpstaði snertir, þegar örnggar 
samgöngur við áveitusvæðin eystra eru fengnar.

Yfir höfuð má segja það, að íbúum hjeraðanna austan Hellisheiðar sje 
Iifsnauðsyn að fá þessa samgöngubót, og þá einkum þeim, sem búa á áveitu- 
svæðinu, eins og það er líka afarnanðsynlegt bæði fyrir Reykjavik og Hafnar- 
fjörð. Það er hvorttveggja, að bændum er nauðsynlegt að geta komið þeim af- 
urðum, er þeir framleiða, reglulega frá sjer á markað og kauptúnabúunum í 
þessum fjölmennu kauplúnum að fá þessar neysluvörur sjer til lífsviðurværis. 
Þeim miklu fjárhæðum, sem varið hefir verið til ræktunar eystra, væri ilia varið, 
ef íbúum hjeraðsins kæmi það að litlum notum sökum illra samgangna, og kaup- 
túnin hjer, Reykjavik og Hafnarfjörður, liðu stóróþægindi fyrir það að ná ekki 
að sjer þessum framleiðsluvörum bændanna. Þetta væri líka þvi verra, sem alt 
bendir lil þess, að járnbraut austur yfir fjall myndi borga sig innan fárra ára.

Reynsla erlendra þjóða bendir til þess, að þar sem járnbrautir hafa verið 
lagðar, þá hafa þær skapað margþættar og stórkostlegar framkvæmdir. Þá fyrst 
hefir komið skriður á jarðræktina i þeim hjeruðum, er járcbrautirnar hafa legið 
um, og kauptúnin, sem hafa þannig öðlast samband við sveitirnar, hafa á ýmsa 
lund tekið stórkostlegum stakkaskiftum til framfara og menningar.

Alls þessa höfum við mikla þörf. Og eina verulega sporið, sem við get- 
um stigið i þessa átt, er að við leggjum járnbraut austur um Hellisheiði.

Þingskjal 153—155

Wd. 154 Breytingartillaga

við frv. til Iaga um útsvör.
Frá allsherjarnefnd.

Við 22. gr. 2. málsl. 1. málsgr. orðist svo:
Kærur skulu brjeflegar vera, stilaðar til niðurjöfnunarnefndar og

komnar i hendur formanni hennar áður liðinn er sá timi, er niðurjöfnunar- 
skrá á að liggja frammi.

Ed. 155. Framhaldrnefndarálit

um frumvarp til laga um löggilta endurskoðendur.

Frá allsherjarnefnd.

Frumvarp þetta hefir tekið breytingum i háttv. Nd. En breytingar þessar
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ern svo smávægilegar, að nefndin telur enga ástæðu til, þeirra vegna, að brekja 
frnnjvarpið frekar & milli deilda, og leggur þvi til, að háttv.deíld samþykki frum- 
varpið eins og það nú er.

Alþingi, 15. mars 1926.

Jób. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Gnðm. Ólafsson.
form. fundaskr. og framsögum.

Hfd. 150. Breytlngartlllögur

við fiv. til laga nm útsvör.

Frá Halldóri Stefánssyni.

1. Við 3. gr. a. Síðari málsl. fyrri málsgr. falli niður.
b. Orðin í siðari málsgr. »að fengnu samþykki áðurnefndra stjórn- 

arvaldac falli niður.
2. Við 6. gr. A. I. Síðari málsl. 1. málsgr. falli niðnr.
3. Við 6. gr. B. 1. Niðurlag liðsins: »3 mánuði — — skemri tima« falli niður.
4. Við 7. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:

Nú er aðili útsvarsskyldur eftir 6. gr. A. I, B. 1 og B. 2, bvort 
heldnr bann rekur atvinnu eða stundar atvinnu eða á útsvarsskyld- 
ar eignir, þá skal einungis leggja á þá atvinnu, er hann hafði 
bjer á landi á gjaldárinu, og eignir hans hjer og tekjur af þeim.

5. Við 8. gr. b. Niðurlagsorðin: »eða i hlutfalli við dvöl þar« falli niður.
6. Við 8. gr. d. Stafliðurinn orðist svo:

Þar skal leggja á erlend tryggingarfjelög, sem umboðsmenn (að- 
al- eða undir-) eru búsettir; skal miða útsvör þeirra við skatt- 
skyldar tekjur og iðgjöld af tryggingum á útsvarsárinu, sem fengið 
er á hverjum stað.

líd. 157« Frumvarp

til laga um kynbætur hesta.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr.
Bannað er að láta graðhesta tvævetra og eldri ganga lausa i heima- 

högum eða á afrjettum, nema heimild til þess felist í lögum þessum.
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2. gr.
1 hverjum hreppi skal vera hrossakynbótanefnd, skipuð 3 mönnum. 

Um kosningu i nefndina fer eftir sömu reglum og um kosningu í hreppsnefnd. 
I fyrsta sinn skal kosið í janúar 1927, og gildir sú kosning þar til næst fer 
fram kosning i hreppsnefnd.

Rjett er konum að skorast undan kosningu.

3. gr.
Á hverjum vetri skal hrossakynbótanefnd, með samkomulagi við eig- 

endur, velja hæfílega marga graðhesta til undaneldis innanhrepps næsta sum- 
ar og ákveða gjald fyrir notkun þeirra. Skal nefndin gera hreppsbúum það 
kunnugt með auglýsingu fyrir lok marsmánaðar.

Hrossakynbótanefnd getur leyft, að kynbótahestar gangi lausir i beima- 
högum á tímabilinu frá 1. október til 20. april.

4. gr.
Alla graðhesta, sem kynbótanefnd hefir valið til undaneldis eða verð- 

laun hafa hlotið á hjeraðssýningum, er stvrks hafa notið hjá Búnaðarfjelagi 
íslands, skal merkja með þvi að klippa Kh. hægra megin á lend þeirra. Eig- 
andi hestsins skal endurnýja merkið svo oft sem með þarf til þess að það sje 
jafnan glögt.

Nú sannast, að einhver hefir merkt graðhest þessu merki án leyfis 
kynbótanefndar, enda hafi hann ekki hlotið verðlaun eins og fyr segir, og 
varðar það sektum. Taka má slíkan hest hvar sem hann hittist utan grip- 
heldra girðinga, ráðstafa honum sem óskilafje og selja án innlausnarfrests.

5. gr.
Alla graðhesta, sem eru P/2 árs eða eldri og ekki eru ætlaðir til und- 

aneldis samkvæmt 3. og 4. gr., skal gelda eða taka í örugga vörslu fyrir 14. 
mai ár hvert. Graðhesta á þeim aldri, sem eru ekki kynþroska þá, skal gelda 
svo fljótt sem verða má.

Nú vanrækir eigandi eða umráðamaður að láta gelda hest sinn eða 
taka í trygga vörslu, og skal hann þá sekt gjalda og auk þess skaðabætur, ef 
tjón hlýst af. Taka má slíkan hest hvar sem hann hittist, nema í öruggri 
vörslu sje, ráðstafa honum sem óskilagrip og selja hann án innlausnarfrests.

6- gr.
Nú hittist graðhestur, merktur Kh. hægra megin á lend, gæslulaus án 

heimildar, hvort heldur er innan eða utan þeirrar sveitar eða svæðis, er hann 
var valinn fyrir sem undaneldishestur, og má þá taka hann í örugga gæslu 
og, ef þörf gerist, á fóður á kostnað eiganda eða umráðamanns, en gera skal 
honum aðvart svo fljótt sem unt er. Ef hestsins er ekki vitjað og greiddur áfall- 
inn kostnaður áður liðnar eru 6 vikur frá þvi hann var tekinn, má ráðstafa 
honum sem óskilagrip og selja með 4 vikna innlausnarfresti.
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7. gr.
Hreppskilafundur ákveður þóknun fyrir starf hrossakynbótanefndar.
Öllum árlegum kostnaði við kynbæturnar, svo sem þóknun til kyn- 

bótanefndar, fóður, bagagöngu og umsjón kynbótahests eða leigu eftir hann, 
jafnar nefndin niður á folöld þau, sem fæðast í hreppnum á því ári, þó svo, 
að aldrei verði hærra gjald en 8 kr. á bvert folald. Skulu eigendur greiða gjald 
þetta árlega til hrosssakynbótanefndar á þeim tíma, er bún tiltekur, og er 
gjaldið lögtakskræft. Nú verður kostnaðurinn meiri en hámarksgjaldi nemur 
á hvert folald, og greiðir þá hlutaðeigandi sveitarsjóður afganginn.

8. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, 50—500 kr., er renna að hálfu 

i sveitarsjóð, þar sem brotið verður uppvist, og að hálfu í sveitarsjóð, þar sem 
hinn seki á heima.

9. gr.
Mál, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum, skulu rekin sem al- 

menn lögreglumál.
10. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927.

11. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 74, 14. nóv. 1917, og 

önnur lagaákvæði, sem koma í bága við lög þessi.

Ákvæði um stundarsakir.
Hrossakynbótanefnd getur fyrst um sinn, i siðasta skifti 1930, Ieyft, að 

kynbótahestar gangi lausir i heimahögum á timabilinu frá 20. april til 1. októ- 
ber ár hvert, og gildir leyfið fyrir 1 ár í senn.

Ed. 158. NTefndarálit

um frv. til laga um viðauka við og breyting á lögum nr. 68, 14. nóv. 1917, um 
áveitu á Flóann.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 12. mars 1926.

Eggert Pálsson, Ágúst Helgason, Gunnar Ólafsson.
form. fundaskrifari og frsm.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 46
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Ed. 159. Sfefndarilit

um frumvarp til laga um veitingasölu og gistihúshald.

Frá allsherjarnefnd.

Frumvarp þetta hefir nefndin haft til athugunar á nokkrum fundum og 
einnig lagaákvæði þau, sem eru til um þetta efni nú, en falla eiga úr gildi, ef 
frumvarpið verður samþykt.

Nefndin er sammála um, að frumvarpið geri nauðsynlegar umbætur á 
þessari löggjöf, og leggur til, að það verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 3. gr. Fyrir »og« i tölulið 5 komi: eða.
2. — 15. — Fyrir »200—2000 kr.« í upphafi síðari málsgr. komi: 50—2000 kr.

Alþingi, 15. mars 1926.

Jóh. Jóhannesson, Guðm. Ólafsson, Eggert Pálsson,
formaður. frsm. fundaskrifari.

Sfd. 160. Breytlngartillaga

við frv. til laga um veðurstofu á íslandi.

Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson.

Við 8. gr. I stað »1. janúar 1927« komi: 1. júlí 1926.

Síd. 161. Slefndariltt

um frv. til laga um bryggjugerð í Borgarnesi o. fl.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin befir athugað frumvarp þetta á nokkrum fundum og komist að 
þeirri niðurstöðu að leggja til, að það verði samþykt með einni breytingu.

Nefndin er sammála stjórninni i þvf, að nauðsynlegt sje að flýta sem 
mest akvegi milli Norður- og Suðurlands, og þvi sje einnig nauðsynlegt að gera
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lendingn og legu í Borgarnesi örugga og trygga. Verður að álíta, að svo megi 
verða með þeim framkvæmdnm, sem frnmvarpið gerir ráð fyrir.

Eins og frnmvarpið ber með sjer, er mál þetta heldur litið undirbúið. 
Einhverjar rannsóknir hafa verið gerðar og kostnaðaráætlun samin, en hvergi 
nærri til fullnaðar. Það virðist þvi hata legið beinast við að láta málið óútrætt 
að sinni og biða eftir fnllnaðarrannsókn og áætlun, en þar sem þó ekki á að 
byrja á framkvæmdnm fyr en slik rannsókn hefir farið fram, þykir nefndinni 
ekki isjárvert að ráða til samþyktar frumvarpsins, en henni þykir þó rjett, af 
þessari ástæðn, að binda fjárframlagið til þessara framkvæmda við vissa npphæð, 
er hún telur hæfilega setta 150000 kr.

Leggnr þvi nefndin til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGU.
Aftan við 3. gr. bætist:
Þó má framlag til þessara framkvæmda ekki fara fram úr 150000 kr.

Jón A. Jónsson, Kl. Jónsson,
form. fundaskrifari og frsm.

Jón Kjartansson. H. J. Kristófersson. Sveinn Ólafsson.

Ed. 162. Tlllaga

til þingsályktunar um niðnrlagning vinsöln ríkisins á Siglufirði.

Flutningsm.: Einar Árnason.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að leggja niður vín- 
sölu rikisins á Siglnfirði hið allra fyrsta og flytja jafnfrarrt á brott þær vínbirgðir, 
sem þá kunna að vera þar óseldar.

Hd, 163. Framvarp

til laga um breyting á lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, um notkun bifreiða.

Frá samgöngumálanefnd.

1. gr.
I stað 3. málsgr. 5. gr. laga nr. 88, 14. nóv. 1917, komi:
Bifreiðarstjóri má ekki neyta áfengra drykkja eða vera undir áhrifum á-
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feDgra drykkja við bifreiðaakstur. Bifreiðarstjóri, sem ekur bifreið ölvaður eða 
brýtur ákvæði 9. gr. 2. málsgr., er slys vill til, skal, auk sekta eftir 13. gr., svift- 
ur ökuskírteini um ákveðinn tima, ekki skemur en 6 mánuði, eða æfilangt, ef 
brot er margítrekað, valdið er verulegu slysi fyrir ölæði eða miklar sakir eru að 
öðru leyti. Svifting ökuskfrteinis skal gerð með dómi í máli þvi, sem bófðað er 
út af brotinu, og má ennfremur láta önnur brot gegn lögum þessum og reglu- 
gerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, ef margitrekuð eru eða miklar sakir eru 
að öðru leyti, varða, auk sekta eftir 13. gr., sviftingu ökuskirteinis um ákveðinn 
tima eða æfilangt. Ef lögreglustjóri telur nauðsyn til bera, er honum heimilt að 
svifta bifreiðarstjóra, sem hann telur hafa brotið ákvæði laganna eða áðurnefndra 
reglugerða, ökuskirteini til bráðabirgða, þar til dómur fellur. Sama er og ef lög- 
reglustjóri álitur, að bifreiðarstjóri hafi mist einhvers þess, er útbeimtist til að fá 
ökuskirteini.

í stað »12 kilómetrar« i 2. 
og i stað »35 km.« komi; 40 km.

2. gr.
málsgr. 6. gr. laganna komi: 18 kilómetrar,

3. gr.
Aftan við 13. gr. laganna komi ný málsgrein, svo bljóðandi:
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðnm, sem settar eru

samkvæmt þeim, sæta sömu meðferð og almenn lögreglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

5. gr.
Þá er lög þessi bafa öðlast staðfesting konungs, skal fella texta þeirra 

og texta laga nr. 15, 18. maí 1920, inn í lög nr. 88, 14. nóv. 1917, og getur kon- 
ungur þá gefið þau lög út, þannig breytt, sem lög um notkun bifreiða.

Greinargerð.

Atvinnumálaráðherra hafði sent samgöngumálanefnd frv. til laga um breyt- 
ing á lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, um notkun bifreiða; var frv. það samið af 
vegamálastjóra. Nokkur ákvæði f frv. þvi, er nefndinni hafði borist, eru þess eðlis, 
að nefndin sá sjer ekki fært að flytja frv. óbreytt, og ýms önnur ákvæði eiga 
fremur gheima i reglugerð heldur en í sjálfum bifreiðalögunum. Hinsvegar lilur 
nefndin svo á, að nauðsynlegt sje að fá nokkuð fyllri og strangari ákvæði inn i 
lögin, sem einkum Iúta að afbrotum bifreiðarstjóra, og hefir þess vegna afráðið 
að flytja frv. þetta.

Hinar einstöku greinar frv. gefa ekki ástæðu til skýringa.
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Wd. 104. Frumvarp

til laga um Ríkisbanka tslands.

Flufningsmaður: Benedikt Sveinsson.

I. kafli.
Skipulag bankans og tilgangur.

» 1. gr.
Ríkisbanki íslands er sjálfstæð stofnun, og skal tilgangur bans vera:

1. að bafa á hendi útgáfu bankaseðla innan þeirra takmarka, er þarf til þess 
að fullnægja gjaldmiðilsþörf i innanlandsviðskiftum.

2. að stuðla að tryggri skipun á peningamálum landsins, með það fyrir aug- 
um, að gull og gullgildir seðlar geti sem fyrst orðið og baldi síðan áfram 
að vera almennur gjaldeyrir i landinu. 1 þvi skyni ber stjórn bankans að 
afstýra, eftir þvi sem unt er, með kaupum og sölu á erlendum gjaldeyri 
og með viðskiftum við aðrar peningastofnanir i landinu, truflun þeirri á 
peningamálum og atvinnulifi, sem annars má vænta, að almennar bag- 
sveiflur hafi i för með sjer.

3. að annast veðlánastarfsemi í landinu samkvæmt lögum um Ríkisveðbanka 
íslands, með þeim breytingum, er á þeim lögum verða gerðar og leiða af 
þvi, að ríkisveðbankinn verður önnur deild ríkisbankans.

2. gr.
Rikissjóður leggur bankanum til gullíorða eftir því sem þörf krefur, 

til tryggingar seðlum þeim, er bann gefur út, og telst það fje stofnfje bankans.

II. kafli.
Seðlaúlgáfa bankans.

3. gr.
Rikisbanki íslands hefir einkarjett til að geta út bankaseðla, eða annan 

gjaldmiðil, sem komið geti i stað mótaðra peninga og getur gengið manna á 
milli í stað bankaseðla, með þeirri einni takmörkun, sem leiðir af lögum nr. 
6, 31. mai 1921, um seðlaútgáfu Islandsbanka, hlutafjárauka o. fl.

Ráðberra sá, er með bankamál fer, ákveður, eftir tillögum forstjórnar 
bankans, lögun og útlit seðla þeirra, er bankinn gefur út, og birtir auglýsingar 
um það efni, eftir því sem þörf er á. Enginn seðill, sem bankinn gefur út, 
má hljóða um minni uppbæð en fímm krónur. Seðlar þeir, sem bankinn
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gefur út, skulu vera gjaldgengir í ríkissjóð og aðra almenna sjóði hjer á landi 
og vera löglegur gjaldeyrir manna á milli, með fullu ákvæðisverði. Hver sá, 
sem býr til eftirmynd seðla þeirra, er bankinn gefur út, eða falsar þá, skal 
sæta þeirri refsingu, sem 266. gr. almennra hegningarlaga 25. júní 1869 ákveður. 
Glæpurinn er fullkomnaður undir eins og búið er að eftirmynda eða falsa 
seðilinn, þó að ekki sje búið að láta hann út. — Rjett er bönkum að halda 
eftir fölsuðum seðlum gegn kvittun til handhafa.

4. gr.
Bankanum er skylt, ef þess er kraflst, að greiða seðla þá, er hann 

hefir gefið út, handhafa þeirra með ákvæðisverði i löglegri og gjaldgengri gull- 
mynt, enda samsvari upphæð seðlanna heilli tölu gullmynta.

Þegar alveg sjerstaklega stendur á, getur ríkisstjórnin veitt bankanum 
leyfi til að innleysa seðla sina með ávisun á innieign hans erlendis.

5. gr.
Bankanum er heimilt að gefa út seðla eftir þvi, sem gjaldmiðilsþörf 

krefur, gegn því að hann:
1. eigi gullforða, er nemi 3/s af því seðlamagni, sem úti er i hvert skifti.
2. hafi vissa og auðselda eign til tryggingar þeim hluta seðlamagnsins, sem 

ekki er trygður með gullforða.

6. gr.
Til gullforða teljast:

a. lögleg, gjaldgeng gullmynt.
b. ómyntað gull og erlend gullmynt, sem nemi 2480 kr. fyrir hvert kiló- 

gramm af skiru gulli.
c. innstæða, sem greidd verður þegar heimtað er, í erlendum bönkum, sem 

bankastjórnin álítur fulltrygga og ráðherra samþykkir, að frádregnum 
samskonar skuldum bankans, þó eigi fram yfir ’/i alls gullforðans.

Gullforði bankans samkvæmt a- og b-lið skal ávalt vera fyrir hendi 
i bankanum. Þó má til þessa hluta gullforðans telja gull það, sem sannað er 
um, að sje á leið hingað frá útlöndum, eu þó eigi meira en 300000 kr. i einu.

7. gr.
Bankanum skal skylt að gefa ráðherra þeim, sem fer með bankamál, 

á hverjum mánuði skýrslu um seðla i umferð og gullforðann.
Beri skýrsla þessi það með sjer, að meiri seðlar sjeu i umferð en lög- 

mælt tryggiug er fyrir, er bankastjórnin skyld að ráða bót á þessu, i síðasta 
lagi i lok eftirfarandi mánaðar.
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III. kafli.
Bankastarfsemi bankans.

•
8. gr.

Ríkisbanki íslands hefir heimili sitt, skrifstofur og varnarþing í 
Reykjavík.

9. gr.
Bankanum er beimilt að taka við íje til geymslu og innlögum á dálk 

eða í hlaupareikning, en enga vexti má bankinn greiða af slíku Ije.

10. gr.
Bankanum er heimilt:

1. að kaupa vixla af peningastofnunum þeim, sem reka bankastarfsemi bjer 
á landi.

2. að veita bönkum þeim, sem reka starfsemi sina bjer á landi, reikningslán, 
er trygð skulu vera með auðseljanlegum verðbrjefum.

3. að kaupa og selja erlenda mynt.

11. gr.
Bankinn hefir á hendi án endurgjalds öll framkvæmdarstörf viðvikj- 

andi skiftimynt þeirri, er rikisstjórnin gefur út, þar á meðal að balda saman 
mynt, sem ónothæí er orðin. Bankinn er skyldur til að taka við bverri upp- 
hæð sem er í skiftimynt. Nú hefir bankinn i sjóði meiri skiftimynt en banka- 
stjórninni þykir þörf á vegna viðskifta bankans, og er bankanum þá rjett að 
afbenda rikisstjórninni það, sem umfram er, gegn greiðslu i öðrum löglegum 
gjaldeyri.

IV. kafli.
Stjórn bankans.

12. gr.
I stjórn bankans eru þrir bankastjórar. Peir skulu ráðnir með 6 mán- 

að uppsagnarfresti, þó þannig, að segja megi hankastjóra upp tafarlaust, en 
launum sinum skal hann þó halda i næstu 6 mánuði eftir að hann fór úr 
bankanum, nema bann hafi gert sig sekan um alvarlegar misfellur i starfi sinu. 
Ávalt skal að minsta kosti meiri hluti rikisstjórnarinnar vera samþykkur, er 
skipa skal bankastjóra, segja honum upp stöðunni eða vikja honum frá, og 
skal það ákveðið á ráðherrafundi. Stjórnarráðið setur mann til að gegna banka- 
stjórastarfi um stundarsakir, ef bankastjóri forfallast eða sæti hans verður 
óskipað að sinni.
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13. gr.
Stjórn bankans skal halda daglega gerðabók yfir allar lánsráðstafanir 

og lánssynjanir í báðum deildum stofnunarinnar, og skrifar stjórn bankans 
öll undir. Ef einhver úr bankastjórninni er fjarverandi um sinn, ber hann 
ábyrgð á öllu þvi, sem framkvæmt hefir verið í fjarveru hans, nema hann 
geri ágreiningsatkvæði um það i dagbókina.

Meiri hluti ræður úrslitum i bankastjórninni, og þarf undirskrift tveggja 
bankastjóra, svo að skuldbindandi sje fyrir bankann.

14. gr.
Bankastjórnin ræður starfsmenn bankans, ákveður laun þeirra og vik- 

ur þeim frá með 6 mánaða uppsagnarfresti. Svo getur hún vikið starfsmanni 
frá fyrirvaralaust, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi.

15. gr.
Kvittanir bankans eru þvi að eins fullgildar, að fjehirðir hafi ritað 

undir þær og að þeim fylgi áritun hókara um, að þær sjeu athugaðar. Fjehirðir 
má ekki greiða neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki bankastjórnar þarf 
til, nema með samþykki tveggja bankastjóra.

16. gr.
Endurskoðunarmenn skulu vera tveir við bankann, og kýs sameinað 

Alþingi annan þeirra til tveggja ára í senn, en hinn endurskoðunarmanninn til- 
nefnir ráðherra. Þá má endurkjósa. Skulu þeir hafa stöðugt eftirlit með rekstri 
bankans og rannsaka reikninga hans í hverju einstöku atriði og bera þá 
saman við bækur hans. Þeir skulu að rainsta kosti tvisvar á ári sannreyna, 
hvort fje bankans og eignir sjeu fyrir hendi.

17. gr.
Bankastjórarnir skulu hafa að launum 12000 kr. á ári, auk dýrtíðar- 

uppbótar af allri launaupphæðinni, en laun þessi hækka þannig, að banka- 
stjórarnir fá kr. 15000,00 á ári auk dýrtíðaruppbótar, er rikisveðbankinn 
tekur til starfa.

Þóknun handa endurskoðendum skal ákveðin i reglugerð bankans.

18. gr.
Bankastjórarnir mega ekki hafa önnur embættisstörf á hendi, ekki 

reka sjálfir atvinnu og ekki vera i stjórn atvinnufyrirtækja.
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V. kafli.
Reikningsskil og arður.

19. gr.
Starfsár bankans er almanaksár. Ársreikning hans skal birta i Stjórn- 

artiðindum og skal hann saminn svo snemma, að hann verði birtur i siðasta 
lagi þremur mánuðum eftir árslok. Auk þess skal við hver mánaðamót birta 
stutt yfirlit yfir hag bankans.

20. gr.
Af tekjum á árinu greiðist allur kostnaður bankans. Þó má skifta 

kostnaði við seðlagerð og byggingar, ef lil kemur, niður á 10 ár.

21. gr.
Afgangur árstekna skal leggjast i varasjóð bankans uns hann nemur 

einni miljón króna. Þar eftir renna tekjur hans i rikissjóð. Varasjóðnum skal 
komið i útlend áreiðanleg verðbrjef, sem metin eru í útlendum kauphöllum.

22. gr.
Hrökkvi árstekjur bankans eigi til að bera ársútgjöldin eitthvert ár, 

eða töp, sem fyrir kynnu að koma, ber varasjóður tapið. Komi það fyrir, að 
bankinn verði að skerða varasjóðinn, skal hann jafnskjótt og unt er auka hann 
aftur, þangað til hann hefir náð sinni fullu upphæð.

VI. kafli.
Ýms ákvœði.

23. gr.
Eigi missir bankinn kröfu sina, þótt veðið glatist fyrir óhöpp.

24. gr.
Bankinn befir rjett til að láta starfsmenn sina selja verðbrjef og ann- 

að, sem hann hefir fengið að handveði, við uppboð á hverjum þeim stað, er 
þykir til þess fallinn, en aðvara skal hann veðsala um þetta i votta viðurvist 
með 8 daga fyrirvara.

25. gr.
Bankinn er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, 

hverju nafni sem nefnist, þar á meðal til rikissjóðs og sveitarsjóðs eða ann- 
ara stofnana.

Bækur bankans, ávisanir og skuldbindingar, sem gefnar eru út af 
bankanum og i hans nafni, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum hand-

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 47
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skulu undanþegin stimpilgjaldi.
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26. gr.
Ráðherra setur reglugerð fyrir bankann um reikningsfærslu, bókhald, 

um lögun og útlit seðla hans, um undirskrift seðlanna og ónýting þeirra, um 
hversu lengi bankinn skuli vera opinn daglega, hvernig íjárhirslur skuli vera 
gerðar o. s. frv.

VII. kafli.
Bráðabirgðaákoœði.

27. gr.
Þegar bankinn tekur til starfa, skal svo fljótt, sem við verður komið, 

innkalla alla 5, 10 og 50 kr. seðla Landsbankans, sem gefnir hafa verið út 
samkv. lögum nr. 14, 18. sept. 1885, lögum nr. 2, 12. janúar 1900, .og lögum 
nr. 7, 4. mai 1922. Stjórnarráðið setur reglugerð um innköllun seðlanna.

Afgjald Landsbankans af þessum seðlum til rikissjóðs og byggingar- 
sjóðs fellur niður frá árslokum á þvi ári, er innköllun seðlanna er auglýst.

. 28. gr.
Rikisstjórninni veitist heimild til að taka nauðsynleg lán til gullforða- 

kaupa handa bankanum. Ennfremur leggur rikissjóður bankanum til fje, til 
þess að koma honum á fót.

29. gr.
Ákvæði 4. gr. um seðlainnlausn og gullkaup ganga i gildi þegar gengi 

á seðlum bankans i tvö ár befir verið skráð svo, að ekki muni meira en 1%% 
frá gullverði, nema öðruvisi verði áður með lögum ákveðið. Þangað til getur 
og ráðherra veitt bankanum undanþágu frá ákvæði 6. gr. c-Iið, um að inn- 
stæður erlendis megi ekki fara fram úr ’/< alls gullforðans.

30. gr.
Um leið og bankinn tekur til starfa fellur úr gildi 1. gr. laga nr. 7,

4. mai 1922; svo falla þá og úr gildi öll önnur lagaákvæði, sem koma í bága 
við lög þessi.

31. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ástæður.

Almennar ástæður fyrir frumvarpi þessu eru í nefndaráliti minni hluta 
bankanefndarinnar, og læt jeg nægja að skirskota til þess. Athugasemdir við 
einstakar greinir frumvarpsins tek jeg hjer upp, samhljóða nefndaráliti minni 
hlutans.

Viö 1. gr.
Greinin er að efni samhljóða fyrstn grein i nfrumvarpi til laga um 

Landsbanka íslands«, sem stjórnin lagði fyrir Alþingi 1925, að öðrn leyti en því, 
sem beint leiðir af því, að bankanum er ekki ætlað að fást við altnenn banka- 
viðskifti og að til er ætlast, að Rikisveðbanki íslands verði sameinaður honum. 
Að svo stöddu hefir ekki þótt ástæða til að bera fram breytingar á lögunum um 
rikisveðbankann, þar sem enn er óyist, hvort þetta skipulag verður upp tekið, 
enda ekki fast ákveðið, hvenær sú starfsemi bankans eigi að hefjast.

Við 2. gr.
Hjer er ákveðið, að ríkissjóður skuli leggja gulltorða til tryggingar seðl- 

unum, og er bankanum ekki ætlað annað stofnfje. Upphæðin er ekki ákveðin, 
vegna þess að seðlaútgáfan er óákveðin.

Við 3. gr.
Greinin er sama efnis sem 3. gr. stjórnarfrumvarpsins um Landsbankann 

frá 1925, að öðru en því, sem leiðir af þvi, að skipulag bankans er annað en 
þar var gert ráð fyrir.

Við 4. gr.
Gkki þykir ástæða til að skylda bankann til að kaupa ómyntað gull af 

hverjum, sem þess æskir, eins og gert var í sljórnarfrv., en tekin er upp heim- 
ild fyrir bankann til þess að innleysa seðla með ávísunum á innieign erlendis.

Við 5. og 6. gr.
Samhljóða tilsvarandi greinum (5. og 6. gr.) i stjórnarfrumvarpinu, nema 

ákvæðið um útibúin er að sjálfsögðu felt niður.

Við 7. gr.
Greinin svarar að efni til 8. gr. í stjórnarfrumvarpinu.

Við 8., 9. og 10. gr.
Greinir þessar virðast eigi þurfa sjerstakra skýringa.

Við 11. gr.
Þessi grein er samhljóða 14. gr. stjórnarfrv., en ástæða þykir að vekja 

athygli á þvi, hvort eigi væri rjettast að fela bankanum algerlega útgáfu skifti- 
myntarinnar.
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Við 12. gr.
Hjer er lagt til, að stjórn bankans sje skipuð með sama hætti sem stjórn 

Landsbankans er nú. Litið svo á, að bankaráð mundi ekki koma að tilætl- 
uðum notum.

Við 13. gr.
Ákvæði þessarar greinar eru sett til tryggingar þvi, að bankastjóii geti 

eigi orpið af sjer ábyrgð með afskiftaleysi sínu af ráðstöfunum bankans.

Við 14. gr.
Rjett þykir, að bankastjórnin ráði alla starfsmenn bankans og ákveði 

laun þeirra, vegna samvinnu innan bankans, enda ber bankastjórnin alla ábyrgð 
á rekstri hans.

Við 15. gr.
Þarf eigi skýringa, enda nær óbreylt 26. gr. stjórnarfrumvarpsins.

Við 16. gr.
Ákvæði greinarinnar eru hin sömu, sem nú gilda um endurskoðunar- 

menn Landsbankans.
Við 17., 18., 19., 20. og 21. gr.

Virðast eigi þurfa skýringa.

Við 22. gr.
Það er athugandi í sambandi við þessa grein, hvort ríkissjóður ætti að 

bera takmarkaða eða ótakmarkaða ábyrgð á fjárreiðum bankans, t. d. þannig, 
að ef varasjóður bankans skerðist, þá skyldi rikissjóður bæta ballann.

Við 23., 24. og 25. gr.
Ákvæði þessara greina eru i samræmi við 41.—43. gr. stjórnarfrumvarpsins. 

Við 26. gr.
Virðist eigi þurfa skýringar.

Við 27. gr.
Hjer er (sbr. einnig 3. gr.) gert ráð fyrir, að rikisbankinn einn gefí fram- 

vegis út seðla hjer á Iandi og seðlar Landsbankans verði dregnir inn. Jafnframt 
má gera ráð fyrir því, að ríkissjóður bæti Landsbankanum upp þann halla, er 
hann býður við missi þessara seðla sinna, með þvi að Ieggja honum aukið stofn- 
fje að sama skapi.

Við 28. gr.
í niðurlagi greinarinnar er átt við óhjákvæmilegan stofnkostnað bankans, 

svo sem prentun seðla i fyrstu, áhaldakaup og annan kostnað, sem með þarf, 
til þess að bankinn geti tekið til starfa.

Við 29. gr.
Sbr. 44. gr. stjórnarfrumvarpsins.
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»d. 165. Wefndarálit

um frv. til laga um viðauka við bafnarlög fyrir Reykjavikurkaupstað, nr. 19,
11. júli 1911.

Frá meiri hluta allsherjarnefudar.

Allsberjarnefnd hefir athugað frv. þetta, og telur meiri hluti netndar- 
innar, að ef frv. þetta yrði að lögum, mundi það setja öll veð i skipum í 
mikla óvissu, og ræður þvi hv. deild til að fella frv. — Einn nefndarmanna 
(J. Bald.) vill, að frv. verði samþykt.

Alþingi, 16. mars 1926.

Jón Kjartansson, 
form. og frsm.

Árni Jónsson, 
fundaskrifari.

Pjetur Þórðarson. Pjetur Ottesen.

lid. 166, Wefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 1919, um forkaupsrjett á jörðum. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Landbúnaðarnefnd hefir athugað frumv. þetta allrækilega og telur það 
stefna í rjetta átt, að því leyti að styðja að því, að jarðirnar haldist sem lengst i 
sömu ætt, eða höndum þeirra manna, sem liklegt er, að láti sjer annast um þær. 
Þó telur nefndin varlegra að bæta við ákvæðum, er tryggi það, að breytingin 
leiði ekki til fjölgunar á leiguliðum. Pvi leggur hún til, að háttv. deild samþ. 
frv. með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 1. gr.

Fyrir »kjörbarni eða fósturbarni eða systkinia komi: kjörbarni, fóst- 
urbarni, systkini eða foreldri, enda sje jörðin tekin i sjálfsábúð innan 5 ára frá 
söludegi, svo fremi kaupandi sje fuliveðja, en sje kaupandi ófullveðja, þegar kaup 
eru gerð, skal hann hafa tekið jörðina til ábúðar, þá er hann er fullra 30 ára. 
Að öðrum kosti getur sá, er forkaupsrjett átti, gengið i kaupin.

Alþingi, 15. mars 1926.

LH. J. Kristófersson, Jón Sigurðsson. Halldór Stefánsson,
form. og frsm. * fundaskrifari.

Arni Jónsson. Jörundur Brynjólfsson.
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Kd. 167. Þlngsályktun

um leigu á skipi til strandferða.

(Áfgreidd frá Ed. 16. mars).

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að leigja um 500 smálesta 
skip til strandferða, ásamt »Esju«, frá i ágúst og fram i desember næstk., 
er aðallega annist vöruflutninga með ströndum fram, en hafl þó nokkurt 
farþegarúm.

Kd. 168. Þlngwályktun

um rikisborgararjett, hvernig menn öðlast hann og missa.

(Afgreidd frá Ed. 16. mars).

Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að beitast fyrir end- 
urskoðun á lögum 6. okt. 1919, pr. 21, um rikisborgararjett.

Kd. 169. Breytingartillögur

við frv. til laga um útsvör.
Frá Klemens Jónssyni.

1. Við 3. gr. Á eftir orðuDum í siðari málsgr. »sveitarstjórn sýnt« komi: á gjald-
árinu.

2. Við 22. gr. í stað orðanna »án þess að honum — tilkynt« i niðurlagi fyrstu
málsgr. komi: enda hafl honum verið sú fyrirætlun tilkynt og 
honum gefinn kostur á að gæta rjettar sins.

Kd. 170. Frumvarp

til Iaga um breyting á lögum nr. 36, 11. júli 1911, um forgangsrjett kandidata 
frá háskóla Islands til embætta.

Flutningsm.: Magnús Jónsson.

♦ 1. gr.
Aftan við 3. gr. kemur ný málsgrein, er svo hljóðar:
Svo er og ríkisstjórninni heimilt að veita kandidötum i guðfræði frá
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háskólum í Danmörku, Noregi og Sviþjóð prestsembætti hjer á landi, enda 
fullnægi þeir öðrum skilyrðum til þess að fá slík embætti og guðfræðideild 
mæli með.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Greinargerð.

Eins og nú er komið, eru lög þau, sem hjer er farið fram á að breyta, 
i raun rjettri óþörf, þvi að engin hætta er á, að námsmenn gangi fram hjá 
háskóla vorum um þær námsgreinir, sem hjer eru kendar, sist siðan Garð- 
styrkur fjell niður. Kostnaður við erlent nám er ærinn múrveggur um 
háskólann.

Nú nýlega hefir atvikast svo, að guðfræðingur með ágætt próf frá 
Kaupmannahafnarháskóla, og i hvívetna hinn efnilegasti maður, hefír sótt um 
prestakall hjer á landi. Þyrfti hann þá að ganga undir guðfræðipróf hjer, til 
þess að hafa rjett til embættisins, en það nær engri átt. Guðfræðideildin er 
öll sammála um, að einskorðun laganna við kandidata frá háskólanum hjer 
sje alóþörf, og jafnvel skaðleg að þvi er guðfræðinga snertir. En tillögur um 
almenna breyting á lögunum hafa ekki verið afgreiddar frá háskólaráði vegna 
þess, að deildirnar eru ekki allar jafnsammála um þetta. Er þvi hjer aðeins 
farið fram á undanþáguheimild fyrir guðfræðikandídata frá háskólum nágranna- 
landanna, og svo um búið, að varla ætti neinn að óttast skaðlegar afíeiðingar.

171. Framvarp

til laga um Landsbanka íslands.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

I. kafli.

Skipulag bankans.

1. gr.
Landsbanki íslands er sjálfstæð stofnnn, sem er eign ríkisins undir sjer- 

stakri stjórn, svo sem nánar er ákveðið í V. kafla laga þessara. Á Norðnrlanda- 
málnm er heiti bankans Islands Nationalbank, á ensku The National Bank of 
Iceland og á öðrnm tungnmálnm samsvarandi heiti.

Bankinn starfar i þrem deildum með aðgreindnm fjárhag, og nefnast þær 
seðlabanki, sparisjóðsdeild og veðdeild. Skal halda algerlega aðgreindum vara-
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sjóðnm og öðrnm eignum, útlánum, innlánum, bókfærslu og reikningshaldi 
hverrar deildar fyrir sig.

2. gr.
Landsbanki íslands hefir heimili sitt, aðalskrifstofu og varnarþing i 

Reykjavfk. Auk þess hefir bankinn útibú þar, sem bankaráðið ákveður með.sam- 
þykki framkvæmdarstjórnar og að fengnu samþykki ráðherra þess, er fer með 
bankamál.

II. kafli.
Seðlabankinn.

3. gr.
Bankinn hefir á hendi útgáfu seðla innan þeirra takmarka, er þarf til að 

fnllnægja gjaldmiðilsþörf i innanlandsviðskiftum.

4. gr.
Tilgangur bankans er:

1. Að stuðla að tryggri skipun á peningamálum landsins, með það fyrir augum, 
að gull og gullgildir seðlar geti sem fyrst orðið og haldi siðan áfram að vera 
hinn almenni gjaldeyrir i landinu. í þvi skyni ber stjórn bankans einkanlega 
að gæta þess, að fje bankans sje tryggilega fyrir komið til ávöxtunar, og sje 
jafnan handbært að eins miklu leyti og krefjast verður af seðlabanka. Svo ber 
og stjórn bankans að afstýra, eftir þvi sem unt er, með kaupum og sölum á 
erlendum gjaldeyri og verðbrjefum, sem skráð eru á erlendum kauphöllum, 
með viðskiftum við aðrar peningastofnanir i landinu og með tilhögun útláns- 
starfseminnar, trnfiun þeirri á peningamálum og atvinnulífi, sem annars má 
vænta, að almennar hagsveiflur hafi i för með sjer.

2. Að reka bankastarfsemi eftir þvi, sem nánar er til tekið i lögum þessum.

5. gr.
Stofnfje seðlabankans er 3 milj. kr., sem rikissjóður leggur honum til. 

Auk þess skal bankinn safna varasjóði samkvæmt 25. gr.

6. gr.
Bankinn hefir einkarjett til að gefa út bankaseðla eða annan gjaldmiðil, 

sem komið geti i stað mótaðra peninga og getur gengið manna i milli i stað 
bankaseðla, með þeirri einni takmörkun, er leiðir af lögum nr. 6, 31. maí 1921, 
um seðlaútgáfn lslandsbanka, hlotafjárauka o. fl.

Ráðherra sá, er með bankamál fer, ákveður, eftir tillögu bankaráðsins, 
lögun og útlit seðla þeirra, er bankinn gefur út, og gefur út auglýsingu um það 
efni, eftir því sem þörf er á. Enginn seðill, er bankinn gefur út, má hljóða um 
minni npphæð en fimm krónur.
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Seðlar þeir, er bankinn gefur út, skulu vera gjaldgengir í rikissjóð og 
aðra almenna sjóði bjer á landi og vera löglegnr gjaldeyrir manna á milli með 
fullu ákvæðisverði.

Hver, sem býr til eftirmynd seðla þeirra, er bankinn gefur út, eða falsar 
þá, skal sæta þeirri refsingu, sem 266. gr. almennra begningarlaga 25. júni 1869 
ákveðar. Glæpurinn er fullkomnaður undir eins og búið er að eftirmynda eða 
falsa seðilinn, þó að ekki sje búið að láta bann út.

7. gr.
Bankanum er skylt, ef þess er krafist, að greiða seðla þá, er hann hefir 

gefið út, handhafa þeirra með ákvæðisverði i löglegri og gjaldgengri gullmynt, 
enda samsvari upphæð seðlanna heilli tölu gullmynta. Bankanum er skylt að 
kaupa af hverjum, er þess æskir, skírt ómyntað gull á 2480 krónnr hvert kíló- 
gram, að frádregnum %% i myntgerðarkostnað. Útibúum bankans er eigi skylt 
að leysa inn seðla eða kanpa gull nema bankaráðið mæli svo fyrir.

8. gr.
Bankanum er heimilt að gefa út seðla eftir því sem gjaldmiðilsþörfin 

krefur, með takmörkunum þeim, sem greinir hjer á eftir, gegn því að bankinn
1. eigi gullforða er nemi % af því seðlamagni, sem úti er í hvert skifti. Gull- 

forðinn má þó aldrei fara niður úr 2 miljónum króna;
2. hafi vissa og auðselda eign til tryggingar þeim hluta seðlamagnsins, sem ekki 

er * trygður með gullforðanum, þannig að 125 krónnr komi á móti hverjum 
100 krónam i seðlum.

Ef seðlar bankans i umferð fara fram úr 12 miljónum króna, skal það, 
sem fram yfir er 12 miljónir, alt að 14 miljónum, trygt með 50% gullforða, frá 
14 til 16 miljónir með 75°/0 gullforða, og auk þess skal bankinn hafa auðselda 
eign, skv. 2. tölulið, til tryggingar þeim 50°/o eða 25%, sem ekki er trygður með 
gullforða; það, sem þar kann að fara fram yfir, skal trygt að fullu með gullforða.

9. gr.
Til gullforða telst:

a. myntað og ómyntað gull og erlend gullmynt, sem nemi 2480 kr. fyrir hvert 
kílogramm af skíru gulli;

b. innstæða, sem greidd verður þegar heimtað er, í erlendum bönkum, sem 
bankaráðið telur fulltrygga og ráðherra samþykkir, að frádregnum samskonar 
skuldum bankans, þó eigi yfir % alls gullforðans.

Gullforði bankans samkvæmt a-lið skal ávalt vera fyrir hendi í bankan- 
um (og útibúum hans, ef þeim ber að leysa inn seðla samkvæmt 7. gr.). Þó má 
til þess hluta gullforðans telja gull það, sem sannað er um, að sje á leið hingað 
frá útlöndum, en þó eigi meira en 300000 krónur í einu.

10. gr.
Til eignar þeirrar, sem tryggja skal seðlamagn það, er gullforðinn nægir 

ekki til, teljast:
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþiug). 48
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a. Auðseld opinber verðbrjef eftir gangverði.
b. Önnnr verðbrjef, ekki hlutabrjef, sem skráð eru á erlendum kauphöllum.
c. Víxlar, hvort beldnr þeir skulu greiðast innanlands eða erlendis.
d. Innieign í erlendum bönkum, sem fellur til útborgunar innan sex mánaða 

lengst, að frádregnum samskonar sknldum bankans við erlenda banka.
e. Skuldabrjef gefin út fyrir lánum gegn handveði i verðbrjefum þeim, sem 

greinir í a- og b-lið þessarar greinar.

11. gr.
Bankanum skal skylt á hverjum tveggja vikna fresti að gefa ráðherra 

þeim, er fer með bankamál, skýrslu um seðla í umferð og gullforðann og eign 
þá, sem samkvæmt 10. gr. er til tryggingar seðlunum. Skulu skýrslur þessar 
birtar almenningi jafnóðum.

Beri skýrsla með sjer, að meiri seðlar sjeu i umferð en lögmæt trygging 
er fyrir, er bankastjórnin skyld að ráða bót á þessu í siðasta lagi innan ijögra 
vikna frá þvi skýrslan er gefin.

12. gr.
Þegar alveg sjerstaklega stendur á, svo sem vegna ófriðarástands eða 

afleiðinga þess, eða ef alveg óvenjuleg peningakreppa skellur á, er beimilt, með 
konunglegri tilskipun, að veita bankanum undanþágu frá ákvæðum 7. gr. um 
innlausn seðla, þó aldrei um lengri tíma en eitt ár i senn. Tilskipunin fellur úr 
gildi ef næsta Alþingi hefir eigi samþykt hana fjórum vikum eftir þingsetningu.

Bankaráð og framkvæmdarstjórar bera þá ábyrgð á þvi, að þeir seðlar, 
sem i umferð eru, fari aldrei fram úr nauðsynlegum þörfum viðskiftalifsins. 
Landsbankanefndin eða ráðherra sá, er fer með bankamál, getur lagt bann við 
aukinni útgáfu seðla, ef teljast verður, að þeirra dómi, umfram nauðsynlegar 
þarfir viðskiftalifsins.

13. gr.
Seðlabankinn tekur við peningum:

1. á dálk eða í hlaupareikning, án vaxta eða með vöxtum, eftir ákvörðun 
bankaráðs og framkvæmdarstjórnar, svo sem nánar verður ákveðið i reglu- 
gerð bankans;

2. Til geymslu.
Útibú seðlabankans taka og við innlánsfje með sparisjóðskjörum, ef 

svo verður ákveðið í reglugerðum þeirra.

14. gr.
Seðlabankanum er heimilt:

1. Að kaupa og selja víxla og ávisanir, sem greiðast eiga innanlands.
2. Að kaupa og selja vixla og ávisanir, sem greiðast eiga erlendis.

Vixlar þeir og ávisanir, sem greinir i 1. og 2. tölulið, mega ekki 
vera með lengra gjaldfresti en 6 mánuðum, og má eigi endurnýja þá meira 
en 6 mánuði samtals.

3. Að kaupa og selja dýra málma.
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4. Að veita lán gegn veði, þó ekki um lengri tima en 12 mánuði, og reiknings- 
lán, sem uppsegjanleg sjeu með 3 mánaða fyrirvara.

5. Að kaupa og selja skuldabrjef ríkja, bæjar- og sveitarfjelaga og önnur trygg 
og auðseljanleg verðbrjef. Hlutabrjef má seðlabankinn ekki kaupa og selja 
nema i umboði annara.

6. Að annast að öðru leyti öll venjuleg bankastörf, sem ekki binda fje bankans 
sem seðlabanka um of.

15. gr.
Bankinn má taka lán gegn tryggingu í sjálfs síns eignum. Til þess að 

setja tryggingu þarf samþykki bankaráðs og ráðherra.

16. gr.
Bankinn tekur til geymslu gegn gjaldi dýra málma, verðmæta hluti og 

verðbrjef. Bankinn getur tekið að sjer að annast innbeimtu á vöxtum og afborg- 
unum af verðbrjefum, á arðmiðum og á útdregnum skuldabrjefum. Einnig getur 
bankinn tekið verðmæti til geymslu í lokuðura hólfum eða innsiglað.

17. gr.
Bankinn má annast allskonar innheimtur á fjárhæðum fyrir innlenda og 

erlenda kröfuhafa, bæði hjerlendis og erlendis.

18. gr.
Bankinn hefir á hendi án endurgjalds öll framkvæmdarstörf viðvikjandi 

skiftimynt þeirri, er rikisstjórnin gefur út, þar á meðal að halda saman mynt, 
sem ónothæf er orðin. Bankinn er skyldur til að taka við hvaða upphæð sem er í 
löglegri íslenskri skiftimynt. Nú hefir bankinn i sjóði meiri islenska skiftimynt en 
framkvæmdarstjórn bankans þykir þörf á vegna viðskifta bankans, og er bank- 
anum þá rjett að afhenda ríkisstjórninni það, sem umfram er, gegn greiðslu í 
öðrum löglegum gjaldeyri.

19. gr.
Framkvæmdarstjórn bankans og formanni bankaráðsins er skylt að gæta 

þess, að bankinn bafi jafnan auk þeirra vissu og auðseldu eigna, sem ræðir um í
8. gr. 2. tölulið og í 10. gr., bæfilega mikið af samskonar eignum i hlutfalli við 
þær skuldbindingar bankans, sem gengið verður eftir án fyrirvara. Ennfremur 
ber bankastjórninni, eftir því sem aukning á slikum skuldbindingum bankans gef- 
ur tilefni til, að leitast við að auka gullforða bankans eða innieignir hans erlendis.

20. gr.
Bankanum skal skylt að kaupa af almenningi og selja almenningi trygg 

innlend verðbrjef, ekki hlutabrjef, gangverði, sem ákveðið sje af bankaráði, að 
fengnum tillögum framkvæmdarstjórnar eigi sjaldnar en einu sinni á viku, og birt 
almenningi með auglýsingu á áberandi stað í aðalafgreiðslustofu bankans og úti- 
búa hans. Hver verðbrjef skuli falta undir þessa grein, ákveður bankaráðið. Ef
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framkvæmdarstjórn bankans vill eigi hlita úrsknrði bankaráðs um upptöku nýrra 
tegunda slikra verðbrjefa til skráningar í bankanum, getur hún skotið málinu til 
landsbankanefndar, sem ræður málinu til lykta að fullu.

Ráðherra getur undanþegið bankann skyldu þeirri, er um ræðir í þessari 
grein, annaðhvort um kaup eða sölu, ef eign bankans i slikum verðbrjefum fer 
fram úr því eða fer niður fyrir það, sem bankaráðið telur hæfilegt. Slík undan- 
þága skal þó aldrei gefin lengur en 3 mánuði i senn.

21. gr.
Bankinn má eigi veita ríkissjóði önnur lán en bráðabirgðalán til alt að 

þriggja mánaða í einu og ekki hærri upphæð en svo, að nemi V* af stofnfje 
bankans. Allar slíkar skuldir ríkissjóðs skulu goldnar að fullu fyrir lok hvers 
reikningsárs.

Þetta ákvæði skal þó ekki vera þvi til fyrirstöðu, að bankinn veiti fyrir- 
tækjum, sem rekin eru fyrir reikning rikissjóðs, lán eftir sömu reglum og ein- 
stökum mönnum eða fyrirtækjum einstakra manna.

22. gr.
Starfsár bankans er almanaksárið. Ársreikning bankans skal birta i 

Stjórnartiðindunum, og skal hann saminn svo snemma, að hann verði birtur i 
síðasta lagi 3 mánuðum eftir árslok. Auk þess skal við hver mánaðamót birta 
stutt yfirlit yfir hag bankans. Reikningurinn skal endurskoðaður af 2 bókhalds- 
fróðum endurskoðendum, sem landsbankanefndin kýs. Þeir skulu rannsaka reikn- 
inginn og bera saman við bækur bankans og heimafje. Þeir skulu að minsta 
kosti tvisvar á ári sannreyna, hvort heimafje bankans og eignir sjeu fyrir hendi. 
Að öðru leyti ber þeim að hafa eftirlit með reikningsfærslu og bókhaldi bank- 
ans og gera tillögur til bankaráðsins um umbætur í því efni, ettir þvi sem nánar 
verður ákveðið i reglugerð. Þóknun handa endurskoðendum skal ákveðin f reglu- 
gerð bankans.

23. gr.
Reikninginn skal gera upp svo sem fyrir er mælt í reglugerð bankans. Á 

reikningnum skal telja skuldir bankans i erlendri myntog innieignir bankans er- 
lendis, svo og hverskonar verðbrjef, með því gangverði, sem skráð er 31. desem- 
ber. Gf bankinn hefir keypt greind verðbrjef lægra verði en þvi, sem skráð er 31. 
desember, skulu þau skráð með kaupverðinu.

24. gr.
Af tekjum á árinu greiðist:

1. Allur kostnaður og rekstrarútgjöld; þó má skifta kostnaði við seðlagerð og 
bankabyggingar niður á alt að 5 ár.

2. Tap, sem lokið er uppgerð á, og tap, sem telja verður orðið, enda þótt ekki 
sje lokið uppgerð á því.

3. Ennfremur má leggja til hliðar hæfilega fjárhæð fyrir tapi, sem búast 
má við.
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25. gr.
Af tekjuafgangi hvers árs fær rikissjóður greidda 6®/o af stofnsjóði, eða 

180000 króuur, þó aldrei meira en helming tekjuafgangsins. Hinn hluti tekjuaf- 
gangsins rennur i varasjóð. Þegar varasjóður er orðinn 3 miljónir króna, skiftist 
arður bankans þannig, að varasjóður fær hluta, en rfkissjóður ’/‘ hluta. Ef 
bankinn verður fyrir tapi eftir að varasjóður er orðinn 3 miljónir króna, 
sem setur varasjóð niður úr þeirri fjárhæð, skiftist tekjuafgangurinn eftir sömu 
reglu og áður en varasjóður náði 3 miljónum króna, uns hann hefir aftur náð 
þeirri fjárhæð.

26. gr.
Ef árstekjur bankans hrökkva ekki til að bera tap það, sem um ræðir 

í 24. gr. 2. og 3. tölulið, ber varasjóður það, sem á vantar.

27. gr.
Bankinn skal eiga fjárhæð, er nemi l/i af varasjóði bankans, i:

1. auðseldum erlendum ríkisskuldabrjefum,
2. vixlum, er greiðast erlendis, eða
3. kröfum á erlenda banka, er verða greiddar innan 6 mánaða, að frádregnum 

samskonar skuldum bankans.
Komi það fyrir, að bankinn verði að skerða þessa eign, skal hún jafn- 

skjótt og unt er aukin aftur, svo að fullnægi ákvæðum þessarar greinar.

III. k a f1i.

Sparisjóðsdeild bankans.

28. gr.
Sparisjóðsdeild tekur við peningum sem innláni eða með sparisjóðskjörum.

29. gr.
Sparisjóðsdeild bankans er heimilt:

1. Að kaupa og selja vfxla og ávisanir, sem greiðast eiga innanlands.
2. Að kaupa og selja víxla og ávisanir, sem greiðast eiga erlendis.
3. Að veita lán gegn veði eða sjálfsskuldarábyrgð.
4. Að kaupa og selja skuldabrjef rikja, bæjar- og sveitarfjelaga, og önnur trygg 

og auðseljanleg verðbrjef. Hlutabrjef má sparisjóðsdeildin ekki kaupa eða 
selja nema i umboði annara

5. Að annast að öðru leyti venjuleg sparisjóðsstörf.

30. gr.
Sparisjóðsdeild skal eiga að minsta kosti sem svarar l/s af innlánsfje með 

sparisjóðskjörum í tryggum og auðseldum verðbrjefum, svo sem rikisskuldabrjef-
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um, veðdeildarbrjefum eða jarðræktarbrjefum og öðrum jafntryggum verðbrjefum. 
Ef vafi þykir leika á, hvaða verðbrjef fullnægi ákvæðum þessarar greinar, sker 
bankaráðið úr.

31. gr.
Sparisjóðsdeildin skal taka þátt i sameiginlegum kostnaði við stjórn, 

rekstur og húsnæði bankans, eftir ákvörðun bankaráðsins. Allur tekjuafgangur 
rennur i varasjóð deildarinnar, enda ber hann töp þau, sem deildin kann að 
verða fyrir og eigi verða greidd af árstekjum hennar. Um endurskoðun og reikn- 
ingsskil fer eftir ákvæðum 22.—24. gr.

32. gr.
Sparisjóðsdeildin með útibúum sinum lýtur öllum ákvæðum hinnar al- 

mennu löggjafar um sparisjóði, nema öðruvisi sje ákveðið i þessum lögum.

Þingskjal 171

I V. kafli.
Veðdcild bankans.

33. gr.
Veðdeild annast útlánsstarfsemi gegn veði i fasteignum á Islandi, sam 

kvæmt sjerstökum lögum og reglugerðum.

V. kafli 
Stjórn bankans.

34. gr.
Yfirstjórn bankans er i höndum landsbankanefndar og ráðherra þess, er 

fer með bankamál, samkvæmt þvi, sem ákveðið er i lögum þessum. Stjórn bank- 
ans að öðru leyti annast bankaráð skipað fimm mönnum og framkvæmdarstjórn 
skipuð þrem mönnum.

35. gr.
Landsbankanefndin er skipuð 15 mönnum, sem sameinað Alþingi kýs með 

hlutfallskosningu til 6 ára. Annaðhvert ár ganga fimm úr nefndinni, i fyrstu tvö 
skiftin eftir hlutkesti, og kýs sameinað Alþingi 5 menn i staðinn. Endurkjósa 
má menn í nefndina. Kosnir skulu og með hlutfallskosningu varamenn, sem taka 
sæti í nefndinni í forföllum aðalmanns eftir þeirri röð, sem þeir hafa verið kosnir 
á hverjum lista. Er kosning fer fram,. skal afhenda lista með helmingi fleiri nöfn- 
um en kjósa á menn f nefndina. Sá, sem næstur er að atkvæðamagni þeim, er 
kosningu hlýtur á hverjum Iista, skal vera 1. varamaður þess lista um kjörtima- 
bil það, er listinn á við, og svo hver af öðrum innan listans þannig, að sá, sem 
næstur er að atkvæðamagni, kemur jafnan i stað þess, sem næstur er á undan 
að atkvæðamagni. Kjörtimi varamanns, sem tekur sæti i nefndinni vegna fráfalls 
eða brottflutnings aðalmanns, endar þegar kjörtimi þess, sem hann kemur i staðinn 
fyrir, hefði verið á enda. Nú kemur það fyrir, að allir aðalmenn og varamenn lista
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fyrir eitt kjörtímabil forfallast, og kýs þá nefndin mann i skarðið með einföldnm 
meiri hluta. Ef vafaatriði um þessi efni koma fyrir, sker nefndin sjálf úr þeim, 
með atkvæðagreiðslu, og sendir Alþingi skýrslu um málið.

Landsbankanefndarmenn fá enga þóknun fyrir störf sín, en fá endur- 
greiddan ferðakostnað, er þeir kunna að greiða fyrir ferðir í þarfir starfs sins 
sem nefndarmenn.

36, gr.
Formann bankaráðsins skipar ráðherra sá, sem fer með bankamál, til 

5 ára í senn. Hina fjóra bankaráðsmennina kýs landsbankanefndin til 4 ára i 
senn, þannig, að tveir ganga úr á aðalfundi landsbankanefndarinnar annaðhvert 
ár; i fyrsta skifti ræður hlutkesti, hverjir 2 úr skuli ganga. Formann bankaráðs 
má endurskipa og hina 4 ráðsmennina má endurkjósa. Á sama hátt skal skipa 
varaformann og kjósa 4 varamenn, einn fyrir hvern aðalmann, er taki sæti i 
bankaráðinu i forföllum formanns eða bankaráðsmanns. Ef formaður eða varafor- 
maður fellur frá eða verður óhæfur til starfans áður en starfstfmi hans er á 
enda, skipar ráðherra nýjan varamann. Ef nefhdarkosinn bankaráðsmaður og vara- 
maður forfallast á sama hátt áðnr en starfstimi hans er á enda kýs, Iandsbanka- 
nefndin annan í hans stað. Bankaráðsmenn skulu allir vera búsettir i Reykjavik 
eða svo nálægt Reykjavik, að þeim sje auðvelt að sækja bankaráðsfundi enhvær sem er. 

Formaður bankaráðsins hefir 4000 krónur i ársþóknun, en hinir banka-
ráðsmennirnir 2000 krónur hver.

Auk þess fá allir bankaráðsmennirnir dýrtiðaruppbót eftir sömu reglum 
sem starfsmenn ríkisins. — Varamaður tekur laun i stað aðalmanns þann tíma, 
er hann starfar i bankaráðinu.

37. gr.
Engan má kjósa í landsbankanefnd og bankaráð nema hann sje lögráða, 

hafi óflekkað mannorð og sje fjár sins ráðandi. Ef nefndarmaður eða bankaráðs- 
maður missir þessi skilyrði áður en kjörtimi hans er á enda, hættir hann þegar 
störfum i nefndinni eða ráðinu.

38. gr.
Bankaráðið ræður aðalbankastjóra og tvo aðra bankastjóra. Eru þeir 

framkvæmdarstjórn bankans. Skuln þeir ráðnir með 6 mánaða uppsagnarfresti, 
enda geta þeir sjálfir sagt upp stöðunni með sama fyrirvara. Þó getur bankaráðið 
vikið bankastjóra, jafnt aðalbankastjóra sem hinum bankastjórunum, frá fyrir- 
varalaust gegn því að greiða honum 6 mánaða laun, svo framarlega sem ekki er 
um að ræða afbrot af hálfu bankastjórans, sem heimili frávikningu hans án 
nokkurrar launagreiðslu. Ennfremur getur ráðherra sá, sem fer með bankamál, 
vikið bankastjóra frá. Skal bankaráðið eða ráðherra þá skýra hinum frávikna 
bankastjóra skriflega frá ástæðum fyrir frávikningunni.

Laun aðalbankastjóra sknlu ákveðin af bankaráðinu með samningi. Skulu 
þau vera fastbundin árslaun og mega ekki að neinu leyti vera miðuð við rekstrar- 
hagnað bankans. Hinir bankastjórarnir hafa að árslaunum 12000 krónur hvor
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og ank þess dýrtíðaruppbót af allri lannaupphæðinni; dýrtíðaruppbótin reiknast 
með sömu vísitöln og dýrtiðaruppbót starfsmanna rikisins.

Bankaráðið getnr veitt fráförnum bankastjóra eða ekkju hans eftirlaun af 
fje bankans. Eftirlann mega þó aldrei fara fram úr 50*/« af laununum handa 
bankastjóranum, og 25°/'o af laununum handa ekkju lians, en sknlu að óðrn 
leyti ákveðin eftir þvi sem ástæður ern fyrir hendi i hvert skifti.

39. gr.
Landsbankanefndin heldur aðalfnnd sinn einn sinni á ári, i aprilmánuði. 

Boðar forseti nefndarinnar til fundarins með mánaðar fyrirvara. Ank þess má 
kveðja nefndina til funda þegar forseti telnr þess þörf, svo og ef 4 bankaráðs- 
menn að minsta kosti eða 7 landsbankanefndarmenn að minsta kosti krefjast 
þess í brjefi til forseta. Skal forseti þá boða til fnndar eigi siða^ en viku eftir að 
krafan kom í hans hendnr. Skal að jafnaði boðað til ankafnnda með vikn fyrir- 
vara, nema brýn þörf kalli að. Þá má boða til fundar með styttri fyrirvara, þó 
aldrei styttri en 2 sólarhringa.

Til fundanna skal boða með ábyrgðarbrjefi eða staðfestn simskeyti til 
hvers nefndarmanna.

40. gr.
Á fyrsta aðalfundi nefndarinnar eftir hvert skifti, sem ný kosning hefir 

farið fram í nefndina skv. 35. gr., kýs nefndin sjer forseta til næstn 2 ára. Hann 
boðar nefndina til funda skv. 39. gr. og stjórnar fundnm nefndarinnar. Ennfremnr 
skal á sama hátt til sama tima kjósa 1. og 2. varaforseta; gegnir 1. varaforseti 
forsetastörfnm i forföllum forseta, en 2. varaforseti ef báðir, forseti og 1. vara- 
forseti, eru íorfallaðir. Forseti sá,. sem stjórnar fundi i hvert skifti, kveður sjer 
fundarritara, sem má vera utan nefndarinnar.

Rita skal í fundabók stntta skýrsln um það, sem gerist á nefndarfundum, 
svo og allar ályktanir nefndarinnan

41. gr.
Nefndarfnndur er lögmætur, ef fundinn sækja eigi færri en 10 nefndarmenn. 
Á nefndarfnndnm ræðnr afl atkvæða úrslitnm. Ef atkvæði eru jófn, sker

atkvæði forseta úr.
42. gr.

Landsbankanefndinni ber:
a. Að setja reglugerð nm stjórn bankans og starfrækslu eftir tillögum banka- 

ráðsins. Reglngerðin skal staðfest af ráðherra þeim, sem fer með bankamál, 
og siðan birt í Stjórnartiðindnnum.

b. Að kjósa 4 menn i bankaráð og 4 varamenn, samkvæmt 36. gr. laga þessara.
c. Að kjósa 2 endnrskoðendnr bankans til eins árs i senn og 2 til vara, gefa 

þeim erindisbrjef og ákveða þóknnn þeirra. Ef þess er krafist af 4 nefndar- 
mönnnm að minsta kosti, sknln kosningar þær, er um ræðir i b- og c-lið, 
vera hlntfallskosningar.

d. Að úrskurða reikninga bankans.
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e. Að taka ályktun um önnur mál, sem lögð verða fyrir nefndina samkvæmt 
lögnm þessnm, eða eftir ósk bankaráðs eða ráðherra.

43. gr.
Formaður bankaráðsins hefir fyrir hönd ráðsins stöðugt, daglegt eftir- 

lit með starfsemi bankans.
Bankaráðið heldur reglulega fundi tvisvar í hverjum mánuði, 1. og 15. 

dag mánaðarins, eða næstan virkan dag, ef 1. eða 15. ber upp á helgidag, en 
annars svo oft sem formaður þess telur nauðsynlegt eða meiri hluti ráðsins krefst 
þess, eða aðalbankastjóri óskar þess. Til þess að gerð verði gild ályktun, verða 
eigi færri en 3 bankaráðsmenn að taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Þegar jöfn eru 
atkvæði, sker atkvæði formanns úr. Svo skal og vera þegar jöfn eru alkvæði, er 
bankaráð og framkvæmdarstjórn gera sameiginlega ályktun, sbr. 44. gr. stafl. h. og i.

Bankastjórarnir eiga rjett á að vera á fundum bankaráðsins og taka þátt 
i umræðum, nema rætt sje um mál, er snertir bankastjórana sjálfa.

Á hverjum reglulegum fundi skal aðalbankastjóri leggja fyrir bankaráðið 
skýrslu um útlán bankans, hve mikið af fje hans sje bundið í hverri atvinnu- 
grein, um verðbrjefaeign hans, um innlánsfje i honum og um það, hve mikið af 
þvi megi taka út fyrirvaralaust, um slikar kröfur erlendar, um seðlaveltu, gull- 
forða og innieignir erlendis, og annað það, er bankaráðinu þykir nauðsynlegt, til 
þess að geta haft fullkomið eftirlit með starfsemi bankans.

44. gr.
Bankaráðinu ber, auk þess sem áðúr segir:

a. Að koma fram fyrir hönd bankans gagnvart dómstólunum, yfirvöldum og 
gagnvart þriðja manni. Ráðið getur úrskurðað um öll mál bankans, sem ekki 
er áskilið landsbankanefndinni eða ráðherra að úrskurða um.

b. Að hafa umsjón og eftirlit með eignum bankans og starfsemi hans, svo sem 
nánar verður ákveðið i reglugerð bankans.

c. Að ákveða verkaskifting milli aðalbankastjóra og hinna bankastjóranna og 
setja bankastjórunum erindisbrjef,

d. Að skipa stjórnendur útibúa bankans og víkja þeim frá, að fengnum tillög- 
um framkvæmdarstjórnar.

e. Að skipa aðalbókara, aðalfjehirði og fjehirði bankans, að fengnum tillögum 
framkvæmdarstjórnar.

f. Að ákveða laun starfsmanna bankans, setja reglugerð um eftirlaunasjóð handa 
starfsmönnum bankans og úrskurða um eftirlaun þeirra.

g. Að ákveða, með samþykki framkvæmdarstjórnar og að fengnu samþykki ráð- 
herra þess, er fer með bankamál, hvar bankinn skuli hafa útibú.

h. Að ákveða ásamt framkvæmdarstjórninni forvexti og útlánsvexti bankans.
i. Að ákveða ásamt framkvæmdarstjórninni, hve mikið af starfsfje bankans megi 

vera bundið i hverri atvinnugrein á hverjum tima, og ákveða aðrar almenn- 
ar reglur um starfrækslu bankans.

j. Að úrskurða um deilur, sem upp kunna að koma milli starfsmanna bankans 
og bankastjóranna.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarping). 49
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k. Að taka ákvörðnn nm eftirgjafir á sknldnm án gjaldþrotaskifta eða löglegra 
nauðasamninga, eftir tillögu bankastjóranna. Ef nm er að ræða eftirgjöf á 
skuld eins sknldanautar eða fjelags fleiri skuldunanta, sem fari fram úr 
100000 krónum, skal landsbankanefndin taka ákvörðun um eflirgjöfina, að 
fengnum tillögum bankastjóra og bankaráðs.

l. Að ákveða, að fengnum tillögum bankasljórnarinnar, hverjir starfsmenn 
bankans skuli ásamt bankastjóra geta skuldbundið bankann með undirskrifl 
sinni.

m. Að sjá um endurskoðun á reikningum bankans og ganga eftir þvl, að endur- 
skoðendur bankans ræki vel starf sitt.

n. Að gera ályktun um þau mál, sem framkvæmdarstjórnin leggur fyrir 
bankaráðið.

Bankaráðið ákveður, hve mikið af starfsfje bankans skuli fengið hverju 
útibúi til umráða, enda komi samþykki framkvæmdarstjórnar til.

Bankaráðið getur, hvenær sem er, rannsakað eða falið einum eða fleir- 
um úr bankaráðinu að rannsaka ráðstafanir framkvæmdarstjórnarinnar og fram- 
kvæma endurskoðun i bankanum.

45. gr.
Aðalbankastjóri hefir æðstu stjórn allrar daglegrar starfsemi bankans. í 

forföllum hans kemur sá hinna bankastjóranna, sem er eldri I stöðunni, eða, ef 
báðir eru jafngamlir f stöðunni, sá, sem er eldri að árum, i hans stað. Að öðru 
leyti fer um skiftingu starfa milli bankastjóranna eftir reglugerð bankans og 
ákvörðun bankaráðs.

Framkvæmdarstjórnin ráðstafar fje bankans og stendur fyrir rekstri hans. 
Henni ber að sjá um, að bankareksturinn sje i öllum greinum samkvæmt þess- 
um lögum og reglugerð bankans.

Framkvæmdarstjórnin heldur fundi á ákveðnum tfma á hverjum starfs- 
degi. Formaður bankaráðsins tekur þátt i þessum fundum og stjórnar þeim, en 
hefir ekki atkvæðisrjett. Ef atkvæði falla þannig, að öðru megin stendur aflal- 
bankastjóri, en hinu megin hinir tveir bankastjórarnir, getur formaður banka- 
ráðsins þó ráðið þvf, að tillaga aðalbankastjóra skuli ná fram að ganga, ef hann 
vill fallast á hana. Að öðru leyti ræður afl atkvæða úrslitum. Ef atkvæði eru 
jöfn, ræður atkvæði aðalbankastjóra úrslitum.

Engin ályktun verður tekin nema tveir bankastjórar sjeu á fundi. Skrá 
skal i sjerstaka fundabók stutta skýrslu um það, sem fram fer á fundum fram- 
kvæmdarstjórnarinnar, og allar ályktanir. Undirskrift formanns bankaráðsins og 
aðalbankastjóra, eða þess bankastjóra, sem kemur i hans stað, undir fundargerð- 
irnar eru full sönnun þess, sem gerst hefir á fundinum.

Aðalbankastjóri og annar bankastjóranna skulu undirskrifa, svo að skuld- 
bindi bankann, ef gefa skal út eða framselja vixla, önnur veröbrjef eða aðrar 
skriflegar skuldbindingar. Þó er bankaráðinu heimilt (sbr. 44. gr. 1.) að veita til- 
teknum starfsmönnum bankans umboð til þess að skuldbinda bankann i þessum 
efnum með undirskrift sinni ásamt aðalbankastjóra eða þeim, sem kemur í 
hans stað.
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46. gr.
Framkvæmdarstjórnin ræður alla þá starfsmenn bankans, sem banka- 

ráðinu er eigi falið sjerstaklega að ráða samkvæmt 44. gr., og segir þeim upp. 
Starfsmenn bankans skulu að jafnaði ráðnir með 3 mánaða uppsagnarfresti.

47. gr.
Kvittanir bankans eru því aðeins fullgildar, að fjehirðir hafi ritað undir 

þær og að þeim fylgi áritun bókara um, að þær sjeu athugaðar. Fjehirðir má 
eigi greiða neina fjárhæð úr bankanum, sem samþykki bankastjórnar þarf til, 
nema með samþykki aðalbankastjóra og annars bankastjóra eða aðalbankastjóra 
og starfsmanns, sem amboð hefir samkvæmt 44. gr.

48. gr.
Bankastjórar mega ekki vera alþingismenn nje hafa önnur embættisstörf 

á hendi, reka sjálfir atvinnu og ekki vera í stjórn atvinnufyrirtækja.
Eigi mega bankastjórar nje starfsmenn vera skuldskeyttir bankanum. 

nema veðdeild, hvorki skuldunautar nje ábyrgðarmenn annara.
Bankaráðsmenn mega ekki hafa milligöngu um lántökur annara i 

bankanum.
49. gr.

Bankaráð, framkvæmdarstjórar og allir starfsmenn bankans eru bundnir 
þagnarskyldu um alt það, er snertir hagi viðskiftamanna bankans, sem þeir fá 
vitneskju um vegna starfsemi sinnar við bankann.

50. gr.
Stofna skal eftirlauna- og styrktarsjóð handa starfsmönnum bankans, 

ekkjum þeirra og ómegð, og skal bankinn leggja fram til stofnunar hans 25000 
krónnr i eitt skifti fyrir öll. Allir, sem verða fastráðnir starfsmenn i bankanum 
eftir að lög þessi öðlast gildi, skulu skyldir til að greiða i sjóðinn 3°/'o af árs- 
launum sínum, og leggur bankinn sjóðnum til jafnháa fjárhæð árlega. Þeir, sem 
eru faslráðnir starfsmenn bankans, er lögin ganga f gildi, öðlast rjett til styrks 
úr sjóðnum samkvæmt reglugerð bans, ef þeir greiða gjald þetta frá þeim tfma.

Bankaráðið ákveður með reglugerð um fyrirkomulag sjóðsins, skilyrði 
fyrir greiðslum úr bonum og annað, sem þar að lýtur.

Þessi grein tekur ekki til bankastjóranna.

VI. kafli.
Sjerrjettindi bankans.

51. gr.
Glatist viðtökuskfrteini, er bankinn hefir gefið út fyrir handveði eða 

geymslufje eða fyrir innláni, eða viðskiftabók fyrir sparisjóðsinnlagi eða öðrum
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innlögum, getur framkvæmdarstjórn bankans stefnt til sin handhafa þessa viðtöku- 
skírteinis eða viðskiftabókar með 6 mánaða fyrirvara, og birt stefnuna þrisvar 
sinnum samfleytt i tiðindum þeim, er flytja skulu stjórnarvaldaauglýsingar bjer á 
landi, og ef enginn hefir sagt til sin áður en fyrirvarinn er liðinn, getur hún 
greitt þeim manni upphæðina, sem fengið hefir viðtökuskirteinið eða viðskifta- 
bókina, án þess nokkur annar, er viðtökuskirteinið eða viðskiftabókin kann að 
hafa verið framseld til, geti þar fyrir búið kröfu á hendur bankanum.

52. gr.
Fje ófullráða manna og almannastofnana má setja á vöxtu i bankanum. 

Landsbankinn með útibúum sínum hefír einn, að þvi er við verður komið, heim- 
ild til að taka við geymsluQe (depositum).

53. gr.
Fje það, sem lagt hefír verið í bankann, ásamt vöxtum þess, er undan- 

þegið kyrsetning eða löghaldi meðan það stendur þar.

54. gr.
Bankanum er heimilt að áskilja sjer hærri vexti en 6°/o um árið af út- 

lánum gegn fasteignarveði.
55. gr.

Nú er óskað láns gegn fasteignarveði, og skal þá gefa vottorð um fast- 
eignina úr afsals- og veðmálabókum kauplaust, þegar stjórn bankans krefst þess, 
enda sje vottorðið ætlað bankanum einum til afnota.

56. gr.
Bankinn getur löglega samið svo við skuldunauta sina, að þeir taki upp 

í veðskuldabrjef sin til bankans ákvæði það, er getur um i tilskipun 18. febrúar 
1847, 10. gr., um fje ómyndugra á íslandi.

57. gr.
Eigi missir bankinn kröfu sina, þótt veðið glatist fyrir óhapp.

58. gr.
Bankinn hefír rjett til að láta starfsmenn sína selja verðbrjef og annað, 

sem hann hefír fengið að handveði, við uppboð á hverjum þeim stað, er þykir 
til þess fallinn, en aðvara skal hann veðsala um þetta í votta viðurvist með 8 
daga fyrirvara. Nú er veðsali ókunnur, eða menn vita ekki um heimili hans, og 
skal þá bankinn stefna hlutaðeiganda með 14 daga fyrirvara til að leysa veðið, 
með auglýsingu i þeim tíðindum, sem birta skal í stjórnarvaldaauglýsingar.

59. gr.
Bankinn er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, hverju 

nafni sem nefnist, þar á meðal til rikissjóðs og sveitarsjóðs, eða annara stofnana.
Bækur bankans, ávísanir, skuldbindingar, sem geínar eru út af bankanum
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og i nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum handveðsrjett, arð- 
miðar af hlutabrjefum eða skuldabrjefum bankans, hlutabrjef bankans og fram-

. söl þeirra skulu undanþegin stimpilgjaldi.

60. gr.
Nú er fasteign seld á nauðungaruppboði eða á gjaldþrotaskiftum, og ber 

þá uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Landsbankanum og geta 
þess i uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal bankanum eða útibúi þvi, er í hlut á, 
gert viðvart svo timanlega, að hægt sje að mæta eða láta mæta við uppboðið.

VII. kafli.

Bráðabirgðaákvœði.

61. gr.
Kosning i landsbankanefndina fer fram í fyrsta skifti á Alþingi 1926. 

Þegar eftir að lög þessi eru gengin í gildi, skal sá, sem flest atkvæði hefír fengið 
við kosninguna i landsbankanefndina, kveðja nefndina til fundar og sjá um 
kosningu 4 manna i bankaráðið. Jafnframt skipar ráðherra sá, sem fer með 
bankamál, formann bankaráðsins. Bankaráðið sjer síðan um, að fram fari úttekt 
á bankanum í hendur bankaráðsins. Ennfremur að skipulag alt, bókfærsla og 
reikningshald samkvæmt lögum þessum komist til framkvæmda 1. janúar 1927. 
Fyrir störf þessi má greiða bankaráðsmönnum sjerstaka þóknun, sem þó fari eigi 
fram úr 6000 kr. alls.

62. gr.
Bankaráðið sjer um framkvæmd á skiftum milli seðlabankans og spari- 

sjóðsdeildar, og skulu þau skifti vera komin í framkvæmd að fullu fyrir árslok 
1929. Um reikningsskil milli deildarinnar og seðlabankans fer eftir nánari ákvörð- 
un bankaráðsins þar til skiftum er lokið.

Af varasjóði bankgns, eins og hann verður þegar skiftum er lokið, fær 
sparisjóðsdeildin helminginn og seðlabankinn helminginn.

63. gr.
Núverandi bankastjórar halda óbreyttum launakjörum, ef þeir verða 

ráðnir bankastjórar samkvæmt lögum þessum, nema öðruvísi semjist. Fari nú- 
verandi bankastjóri frá, sökum þess að hann verður ekki ráðinn i bankastjóra- 
stöðu eftir þessum lögum, þá greiðir bankinn honum full laun sem biðlaun i 3 
ár, og síðan eftirlaun, er ákveðin verða samkvæmt 38. gr.

Jafnskjótt sem núverandi bókari, aðalfjehirðir og fjehirðir láta af stöðum 
sinum, fer um ráðningu manna í staðinn eftir ákvæðum laga þessara.

64. gr.
Ákvæði 7. gr. ganga í gildi þegar Alþingi ákveður. Þangað til getur ráð- 

herra veitt bankanum undanþágu frá ákvæði 9. gr. b. lið um að innstæður er-
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lendis megi ekki fara fram úr ’/■<. alls gullforðans. Ákvæði 27. gr. um varasjóð 
ganga þá um leið í gildi.

65. gr.
Auk hinna gulltrygðu seðla er bankanum heimilt að gefa út alt að 1 

miljón króna. Seðlamagn þetta skal minka um 100000 kr. fyrir 1, nóvember 
1927 og ur þvi árlega um sömu upphæð.

66. gr.
Bankinn gengur inn i kaup rikissjóðs á gullforða fslandsbanka sam- 

kvæmt 3. gr. laga nr. 6, 31. mai 1921.

67. gr.
Ákvæði 21. gr. um lán til rikissjóðs taka eigi tii þeirra lána, sem rfkis- 

sjóður hefir frá Landsbankanum þegar lög þessi öðlast gildi.

68. gr.
Landsbankinn endurkaupir af íslandsbanka góða viðskiftavfxla gegn for- 

vöxtum, sem sjeu l’/o lægri en venjulegir forvextir íslandsbanka, þó aldrei lægri 
en l°/o undir forvöxtum Landsbankans, fyrir alt að s/s þeirrar upphæðar, sem 
íslandsbanki hefir á hverjum tima dregið inn af seðlaveltu sinni, miðað við 31. 
okt. 1922; en þá telst seðlavelta íslandsbanka bafa verið 8 miljónir króna. Eftir 
að tslandsbanki hefir dregið inn alla seðla sina minkar fjárhæð sú, sem Lands- 
bankinn endurkaupir með þessum kjörum, um hálfa miljón króna á ári hverju, 
þar til hún hverfur alveg.

VIII. kafli.

Niðurlagsákvœði.

69. gr.
Lög nr. 14, 18. september 1885, um stofnun landsbanka, lög nr. 2, 12. 

janúar 1900, um breyting á lögum um stofnun landsbanka 18. sept. 1885, lög 
nr. 28, 22. október 1912, um breyting á lögum 18. sept. 1885, um stofnun lands- 
banka, lög nr. 55, 28. nóvember 1919, um breyting á lögum um stofnun lands- 
banka 18. sept. 1885 m. m., og lög nr. 37, 20. júní 1923, um breyting á lögum 
nr. 55, 28. nóvember 1919, um breyting á lögum 18. sept. 1885, nm stofnun 
landsbanka, eru úr gildi numin.

Athugasemdir við frumvarpið.

Frumvarp þetta er að þvi leyti sniðið eftir frv. meiri hluta milliþinga- 
nefndarinnar f bankamálum, að gert er ráð fyrir, að landsbankanum verði breytt
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1 seðlabanka. t nefndarfrv. er gert ráð fyrir, að sparisjóðsdeild bankans fái sjer- 
stakt bókhald, með útlánnm og innlánum aðgreindum frá seðladeild bankans. 
Rjett befír þótt að stiga þetta spor til fulls, og er i þessu frv. gert ráð fyrir, að 
sparisjóðsdeildin fái algerlega sjerstakan fjárhag, eins og t. d. veðdeildin. Má þá
m. a. greina sparisjóðsdeildina frá bankanum og láta hana halda áfram sem al- 
veg sjerstaka peningastofnun undir annari stjórn, þegar bankanum er vaxinn svo 
fískur um hrygg, að hann þarf ekki lengur sparifjárins til þess að tryggja sjer 
þau tök á peningamarkaðinum, sem seðlabanka ber að hafa.

Þá hefír eigi þótt næg ástæða til að fallast á uppástungu nefndarmeiri- 
hlutans um að hverfa frá innlausn seðla með gullmynt, sem hjer er í lögum nú 
og hefir verið fram til þessa i öllum myntsamningsrikjum Norðurlanda. Sú sala 
á gullmiltum, sem meiri hluti nefndarinnar vill setja i stað gullinnlausnar, hefir 
hingað til naumast verið talin að tryggja gullgildi seðlanna eins vel og gull- 
innlausnarskyldan.

Ekki hefír verið tekið upp það atriði úr frv. meiri hl. (5. gr.), að ríkis- 
sjóður ábyrgist jafnan sjerhvert það tap, er skerðir stofnfje bankans. Komi slikt 
fyrir, þykir eðlilegra, að löggjafarvaldið hafi þá óbundnar hendur um það, hvernig 
ráðið verði fram úr málinu. Að öðru leyti eru ákvæðin um stofnfje og varasjóð 
tekin eftir frumvarpi meiri hlutans, en þurfa liklega nánari athugunar.

Ákvæðin um tilhögun stjórnar á bankanum eru tekin óbreytt úr frv. 
meiri hlutans, en sjálfsagt þykir, að sú stjórnartilhögun gangi þegar i gildi að 
fullu, og miða ákvæði 63. gr. að því.

Að öðru leyti er vísað i ástæður meiri hluta bankanefndarinnar.

Þingskjal 1*71—172

172. Framvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að veita ýms hlunnindi fyrirhuguðum 
nýjum banka i Reykjavik.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
Ráðuneytinu er heimilað að veita hlutafjelagi, sem stofnað kann að verða 

i þvi skyni, hlunnindi handa banka, er fjelagið stofnar i Reykjavlk, þau er 
bjer segir:

a. Ef viðurkenning fyrir innláni glatast, getur bankinn kaliað handhafa hennar 
með auglýsingu, sem prentuð sje þrisvar i blaði þvi, er flytur stjórnvalda- 
auglýsingar, með 6 mánaða fyrirvara að gefa sig fram við bankann, og ef 
enginn hefír gefíð sig fram áður en tjeður frestur er liðinn, þá má bankinn 
greiða upphæðina þeim, sem viðurkenninguna hefír fengið frá bankanum, án 
þess nokkur annar, sem viðurkenniogin kann að vera afsöluð, geti búið kröfu 
á hendur bankanum.



b. Fje það, sem lagt hefir verið í bankann, ásamt vöxtum þess, er undanskilið 
kyrrsetningn og löghaldi.

c. Bankinn hefir sem handveðshafi rjett til þess að selja sjálfur veðið við opin- 
bert uppboð, en að öðru leyti samkvæmt reglum þeim, sem settar eru i lög- 
um um veð, 4. nóv. 1887, 1. gr.

d. Bankinn er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni 
sem nefnast, þar á meðal til ríkissjóðs og sveitarsjóðs eða annara stofnana. 
í þess stað skal bankinn gjalda í rikissjóð hluta af hreinum ársarði sinum, 
sem ákveðst þannig:

Frá ársarðinum dragist fyrst hæfileg fjáihæð tií afskriftar af væntan- 
legu bankahúsi og innanstokksmunum, þar næst beint áfallið tap bankans 
og síðast 10% af ársarðinum til varasjóðs og 5% af hlutafjárupphæðinni 
til hluthafaarðs.

Af þvi, sem fram yfir er, greiðist rikissjóði:
5% af fyrstu 100 þús. kr.
10% af næstu 100 þús. kr.
25% af afganginum.

Hlunnindin samkvæmt lögum þessum haldast fyrst um sinn þann 
tima, sem nú er eftir af hlunnindatima íslandsbanka samkvæmt lögum nr. 
11, 7. júní 1902, og auglýsingu nr. 48, 25. nóv. 1903.

e. Bækur bankans, ávisanir, skuldbindingar, sem útgefast af bankanum og i 
nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum handveðsrjett, arð- 
miðar, hlutabrjef bankans og framsöl þeirra skulu undanþegin stimpilgjaldi.

2. gr.
Hlunnindi þau, sem ræðir um i 1. gr„ ná einnig til útibúa þeirra, sem 

bankinn kann að setja á stofn.
3«

Hlunnindi þau, sem i 1. gr„ sbr. 2. gr„ segir, eru þessum skilyrð- 
um bundin:

a. Hlutafje bankans má eigi vera minna en 2 miljónir og eigi meira en 6 
miljónir króna. og skulu að minsta kosti 55% hlutafjárins boðin út innan- 
lands i þrjá mánuði eftir að lögin öðlast gildi. Meiri hluti bankastjórnar 
(bankaráðs) sje Islendingar, búsettir á íslandi.

b. Bankinn skal hafa heimili og varnarþing i Reykjavík.
c. Ráðuneytið skipar tvo af þrem endurskoðendum bankans.
d. Bankinn skal jafnan hafa í auðseldum innlendum verðbrjefum, er ráðherra 

tekur gild, sem svarar minst 10% af innlánsfje þvi, er hann hefir hverju 
sinni, til tryggingar því.

e. Reikninga bankans skal birta opinberlega á þann hátt, sem leyfisbrjef 
segir til.

f. Bankinn má ekki lána fje gegn tryggingu i hlutabrjefnm sjálfs sin.
g. Bankinn skal taka til starfa fyrir árslok 1927.
h. Ráðuneytið getur sett bankanum frekari skilyrði í leyfisbrjefinu, ef þörf þykir, 

enda fari þau ekki i bága við lóg þessi.
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4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Á s t æ ð u r .

Vegna bins mikla vaxtar á atvinnuvegum landsins, þykir nauðsyn að út- 
vega heimild til þess að veita hlunnindi nýjum banka, líkt og gert var með lög- 
um nr. 47 1923, sem hafa ekki komist í framkvæmd.

Wd. 173. Breytlngavtlllögur

við frv. til laga um veðurstofu á íslandi.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. Við 2. gr. e. Liðurinn orðist þannig:
Að standa, í samráði við ríkisstjórnina, fyrir öllum þeim málum, sem 

snerta alþjóðasamvinnu í veðurfræði og ísland varða að einhverju leyti. Hjer 
með er talin umsjón með þeim veðnrfregnum, sem sendar eru til annara landa.

2. Við 4. gr. Önnur málsgrein orðist þannig:
Sjerstakar fregnir frá veðurstofunni um stormhættu, hafísa og öskufall 

skulu ganga fyrir öðrum skeytum, að svo miklu leyti sem alþjóðareglur heimila.

Ed. 174. WefndarAllt

um frv. til laga um innflutningsbann á dýrum o. fl.

Frá landbúnaðarneínd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta og átt um það allítarlegt tal við dýra- 
lækninn í Reykjavík. Hefir bún sannfærst um, að frv. er mjög sniðið eftir iögum 
þeim, sem gilda í þessu efni hjá nágrannaþjóðunum, sjerstaklega Norðmönnum. 
Og þar sem þörfin á fullkomnum varúðarreglum gagnvart innflutningi næmra 
húsdýrasjúkdóma er eigi siður brýn bjá oss en öðrum þjóðum, þá vill nefndin 
mæla með því, að frv. þetta nái fram að ganga með tveimur smávægilegum breyt- 
ingum, er eigi raska að neinu leyti efni þess, heldur snertir önnur þeirra ein- 
göngu formið og hin er til frekari skýringar.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 50
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BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 2. gr. f staðinn fyrir orðið »skylt« komi: heimilt.
2. Við 2. gr. Á eftir orðinu »sláturafurðum« komi: ósoðinni.

Alþingi, 17. mars 1926.

Eggert Pálsson, Gunnar Ólafsson. Ágúst Helgason.
form. og frsm.

Wd. 175. Weíndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 21, 4. júní 1924. (Sauðfjárbaðanir).

Frá 3. minni hl. landbúnaðarnefndar.

Eins og álit 1. og 2. minni hluta landbúnaðarnefndar, sem sjá má á þskj. 
138 og 143, bera með sjer, hefi jeg ekki getað átt samleið með háttv. meðnefnd- 
armönnum mínum í þessu máli.

Með lögum um sauðfjárbaðanir frá 30. nóv. 1924 var horfið að þvi ráði, 
að baðlyf til hinna fyrirskipuðu sauðfjárbaðana væri búið til hjer innanlands. 
Baðlyfjagerð þessi átti að vera háð eftirliti sjerfræðings, svo að því mætti treysta, 
að baðlyfið væri svo útbúið, að sem allra best not yrðu að böðununum.

Petta innlenda baðlyf hefir nú verið notað í 2 vetur, og mun óhætt að 
fullyrða, að það hafi yfirleitt reynst mjög vel. Að vísu hafa komið fram kvartan- 
ir úr ýmsum áttum yfir því að baðlyfið reyndist illa. Sumir hafa jafnvel haldið 
því fram, að baðmeðalið væri ónýtt. Einmitt það, að þeir munu miklu fleiri, er 
reynst hefir hið svokallaða Hreins-baðlyf ágætlega og telja það eitt hið besta, 
er hægt sje að fá, er mjög sterk sönnun fyrir því, að mislukkun sú, er ýmsir kvárta 
yfir að orðið hafi á góðum árangri af böðuninni hjá sjer, hlýtur að stafa af því, 
að annaðhvort hefir einhver óvandvirkni átt sjer stað frá hálfu þeirra, sem baðað 
hafa, eða þá að baðlyfið hefir verið misjafnt að gæðum. Fullnægjandi umbætur 
hvað þetta snertir virðist hægt að gera, bæði með strangara eftirliti hvað fram- 
kvæmd baðananna snertir, svo og tilbúningi baðlyfsins og útsendingu þess, án 
nokkurrar lagabreytingar. Álit mitt er, að um sviksemi í tilbúningi hins svo- 
kallaða Hreins-baðlyfs hafi alls ekki verið að tala, þar af leiðandi auðveldara að 
laga misfellur þær, sem á kunna að hafa orðið af öðrum ástæðum.

Bæði 1. og 2. minni hluti landbúnaðarnefndar virðast sammála um það, 
að allsherjarútrýmingarböðun vegna fjárkláðans þurfi fram að fara um land alt 
á næstu árum. Ef gera má ráð fyrir, að lög um slíka útrýmingarböðun verði 
samþykt á þessu þingi, virðist breyting á núgildandi lögum um sauðfjárbaðanir 
algerlega óþörf.
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Að málavöxtum athuguðum leyfi jeg mjer því að leggja það til, að háttv. 
deild felli frumvarp þetta.

Nánara i framsögu.
Alþingi, 15. mars 1926.

Hákon J. Kristófersson.

Ed. 170. IWefndarálit

um tillögu til þingsályktunar um heimild til tilfærslu á veðrjetti rikissjóðs í tog- 
urum h/f »Kára«.

Frá meiri hl. fjárhagsuefndar.

Eins og greinargerðin fyrir þingsályktunartillögu þeirri, á þskj. 89, er 
hjer ræðir um, ber með sjer, hefir rikissjóður gengið í ábyrgð 1923 fyrir 5000 
sterlingspundum fyrir b/f »Kára«, gegn 2. veðrjetli i skipum fjelagsins.

Þegar þetta var gert, hvíldu á fyrsta veðrjetti í skipum fjelagsins 20000 
sterlingspund, eftir þáverandi gengi, 14. sept. 1923, sama sem 600000 krónur, og 
hafa skipin þá tæplega geta talist meira virði, nje heldur hefir 2. veðrjettur, sem 
ríkissjóður fjekk, getað talist nokkurs virði, þegar svona mikið hvíldi á 1. veðrjetti.

Um áramótin siðustu, eftir að kostað hefir verið stórfje til þess að gera 
við skipin, telur bankastjórn íslandsbanka þau ekki mega teljast meira en 500 
þús. króna virði bæði.

Nú er svo komið, að fjelagið hefir enga von um að fá rekstrarfje hjá 
viðskiftabanka sínum, nema ríkissjóður færi til veðrjett sinn eins og till. greinir, 
sbr. greinargerðina.

Þrátt fyrir það, þó auðsætt sje, að greind trygging hefir aldrei verið svo 
að segja nokkurs virði fyrir rikissjóð, og tilfærsla sú, sem hjer um ræðið, gæti 
orðið til þess, að fjelagið yrði þess megnugt að borga skuldir sínar, befir fjár- 
hagsnefnd ekki getað orðið á eitt sátt í þessu máli.

Meiri hlutinn álítur ekki vera rjett, eins og á stendur, að neita um tii- 
færslu veðrjettarins. Af þeirri neitun mundi sennilega leiða gjaldþrot fjelagsins 
þegar i stað og atvinnutap margra manna. Hinsvegar sje tilfærslan leyfð, gegn 
þvi að fjelagið fái nýtt lán til rekstrar, er þó nokkur von til þess, að það geti 
komist yfir þá örðugleika, sem það nú á við að stríða, að minsta kosti til ver- 
tiðarloka. Fyrir hendi er nú sá tími ársins, sem altaf hefir verið hinn arðvæn- 
legasti fyrir útgerðina. Telur meiri hlutinn það mjög mikilsvert, að fjelagið þurfi 
ekki að stöðva rekstur skipa sinua í byrjun þess tima, sem mest er aflavonin. 
Á fleira má líka líta. I Viðey, þar sem fjelagið hefir bækistöð sina, er fjöldi 
fólks (um 80 manns), sem Kárafjelagið veitir atvinnu. Þetta fólk verður svift 
atvinnu sinni fyrirvaralaust um lengri eða skemri tíma, ef fjelagið neyðist til að 
hætta.
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Þá má og telja skipshafnir skipanna, sem mundu verða atvinnulausar af 
sömu ástæðum.

Samkvæmt reynslu undanfarinna ára má óhætt fullyrða, að þjóðfjelaginu 
væri það verulegt tap, ef tvö skip, slik sem þau, er bjer ræðir um, gætu ekki 
tekið þátt í vertíðarveiðunum, sem má kalla aðaluppskerutima togaranna.

Af þvi, sem nú hefir sagt verið, er auðsætt, að þótt neitað sje um tilfærslu 
veðrjettarins, er engu bjargað af fje þvi, sem ríkissjóðnr er i ábyrgð fyrir, ef fje- 
lagið yrði nú gjaldþrota sökum þess, að svo mikið hvilir á 1. veðrjetti eins og 
áður segir.

Hins vegar myndi af slfkri neitun leiða það 
að sú von, að fjelagið fengi fyrir þessa tilhliðrun nýtt lán til útgerðar yfir ver-

tiðina, væri þar með að engu orðin,
að fjöldi fólks, bæði í Viðey og á skipum fjelagsins, stæði uppi atvinnulaus um 

aðal-annatimann,
að þjóðfjelagiuu væri tapað það verðmæti, sem þessi tvö skip myndu annars geta 

aflað á vertiðinni.
Leyfi þingið aftur á móti tilfærsln veðrjettarins með þeim skilyrðum, sem í til- 
lögunni greinir, þá gerir það sitt til að firra vandræðum þann fjölda verkamanna 
og sjómanna, sem eiga atvinnu sína undir afkomu fiskiveiðahlutafjelagsins, þess 
er hjer ræðir um, og til þess að bjarga fyrir þjóðfjelagið þvi verðmæti, sem liggur 
i vertiðarafla beggja skipanna, sem fjelagið heldur úti.

Samkvæmt þessu leggur meiri hlutinn til, að tillagan á þingskjali 89 
verði samþykt.

Alþingi, 16. mars 1926.

Björn Kristjánsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Gunnar Ólafsson. 
form. fundaskr. og frsm.

Þingskjal 176-177

JHd. 177. Wefndaráll*

um frv. til laga um húsaleigu i Reykjavik.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Það þarf ekki mikinn kunnugleika i Reykjavik til þess að verða var við 
hin afarmiklu húsnæðisvandræði i bænum. Fjöldi manna býr i allsendis ófull- 
nægjandi ibúðum og verðlag á húsnæði er gifurlega hátt, en hvorttveggja er af- 
leiðing af húsnæðisskortinum.

Það er svo sem auðvitað, að þótt húsaleigulögin standi áfram, þá bæta 
þau ekki úr húsnæðisleysinu. En Iögin, ef notuð eru, eru að tvennu leyti vörn 
fyrir leigjendur: að ekki sje tekin af þeim hærri leiga en tilsvarar verðlagi húsa, 
og að ekki verði sagt upp húsnæði, ef staðið er í skilum með greiðslu á leigu.
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En þótt dú húsaleigulögin bæti ekki beint úr húsnæðisleysinu, þá getur 
minni hlutinn ekki fallist á það, að neinar frekari líkur sjeu til þess, að húsa- 
byggingar örvist, þótt lögin sjeu afnumin.

Mesti fjöldi húsa, bæði stór og smá, hafa verið reist á undanförnum ár- 
um, þótt aukningin hafl ekki verið nægileg. Og margir hafa hug á að koma sjer 
upp húsi, og virðist þetta ekki benda til þess, að menn byggi ekki eða vilji ekki 
byggja, þótt húsaleigulögin standi. En það eru alt aðrar ástæður, sem þess eru 
valdandi, að ekki er meira bygt, m. a. tregða á lánum til bygginga, og þau lán, 
sem fást, mjög óhentug.

Því er haldið fram, að húsaleigulögin sjeu þung kvöð á húseigendum og 
taki af þeim rjett um ráðstöfun þessara eigna. En að minsta kosti að einu leyti 
hafa þau verið húseigendum til mikils gagns; lögin hafa verið mjög mikið að- 
hald fyrir leigjendur i þvi efni að greiða húsaleigu skilvislega. Og er þau höfðu 
staðið hjer í Reykjavik um nokkurt skeið, þá var fullyrt af kunnugum mönnum, 
að á þessu hefði orðið mikil breyting húseigendum i hag. Og ef svo er, þá hefir 
húseigendum orðið ekki svo litill hagur að lögunum að þessu leyti.

Minni hluti allsherjarnefndar óttast, að vandræði hljótist af fyrir bæjar- 
fjelagið, ef húsaleigulögin verða afnumin, og leggur þvi til, að frv. verði felt.

Alþingi, 17. mars 1926.

Jón Baldvinsson, Pjetur Þórðarson.
frsm. minni hluta.

IWd, 17S. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um afnám gengisviðauka á vörutolli.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 1. gr. Á eftir: »vörutolli« komi: og tolli af kaffi og sykri. 
Varatillaga: og tolli af sykri.

IWd. 179. Frumvarp

til laga um útrýming fjárkláða.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
1 ársbyrjun 1929 skal fram fara um land alt böðun á sauðfje til út- 

rýmingar fjárkláða. Skulu dýralæknar landsins standa fyrir framkvæmdum,
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hver i sínum fjórðungi, alt undir yfirumsjón dýralæknisins i Reykjavík, og 
taka þeir sjer aðstoðarmenn eftir þörfum.

2. gr.
Eftir tillögum dýralæknisins í Reykjavík semur atvinnumálaráðuneytið 

reglugerð um framkvæmd verksins, og skal þar ákveða sektir fyrir brot gegn 
reglugerðinni.

3. gr.
Útrýming fjárkláðans skal i aðaldráttum framkvæmd á þann hátt, að 

alt fje i landinu sje baðað úr góðu kláðabaði, þrem böðum, með hæfilegu 
millibili. Atvinnumálaráðuneytið sjer um kaup eða tilbúning á baðlyfíuu og 
flutning þess á hafnir. Paðan skulu hreppsnefndir annast flutninginn í hvern 
hrepp og um hann og sjá um, að næg baðker sjeu i hreppnum. Hver sá, er 
hefir fje á fóðrum, leggur til ókeypis nægilega aðstoð við skoðun og böðun þess.

Þriðjung andvirðis baðlyfja og flutningskostnaðar skulu fjáreigendur 
greiða eftir fjártölu, og annast hreppsnefndir og bæjarstjórnir innheimtu. Gjald 
þetta má taka lögtaki.

Allur annar kostnaður við útrýminguna greiðist úr rikissjóði.

4. gr.
Þar til lög þessi koma til framkvæmda, skal atvinnumálaráðuneytið 

láta fram fara itarlega rannsókn á tilbúningi og nothæfí baðlyfja til útrým- 
ingarböðunarinnar.

5. gr.
Framkvæmd tilskipunar 5. jan. 1866, tilsk. 4. mars 1871, laga 8. nóv. 

1901 og laga um sauðfjárbaðanir 30. nóvember 1914 skal frestað að þvi leyti, 
sem tilskipanir þessar og lög samrýmast ekki lögum þessum.

Greinargerð.

Nefndin sneri sjer til dýralæknis um samningu frumvarps til laga um 
útrýmingarböðun. Flytur nefndin frumvarp hans með litlum breytingum. Greinar- 
gerð þá, sem prentuð er bjer á eftir sem fylgiskjal, hefir dýralæknir og samið. 
Þykir rjett að^birta hana orðrjetta, þótt einstakir nefndarmenn vilji ekki þarmeð 
gera öll orð hans að sínum.

Fylgiskjal.

Árið 1762 barst fjárkláðinn fyrst hingað til lands með spænskum hrútum. 
Var hann einkumfyrst í stað afarbráður og smitandi sjúkdómur, sem fór eins og 
logi yflr akur um flestar sveitir landsins, Alment er talið, að »fyrri fjárkláðanumv
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hafi verið útrýmt — með víðtækum niðurskurði — á 20 árum, því að eftir 1782 
er landið talið kláðalaust og alt þangað til 1855, en »siðari kláðinn« beist hing- 
að með enskum hrútum.

Siðan 1855, og að likindum lengur, hefir kláðinn legið hjer í landi. Hafa 
aðfarir veikinnar breyst mjög á þessum langa tíma; kláðinn er nú yfirleitt orð- 
inn miklu vægari og meira hægfara en fyrst. Það er ekki óalgengt, að hann leyn- 
ist í fjenu mánuðum saman, án þess að nokkur kláðaeinkenni komi i ljós, og 
altitt er það, að hann finnist fyrst á vorin um rúningatima, þegar búið er að 
sleppa fje fyrir löngu. Með þeirri aðferð, sem hingað til mest hefir verið við- 
höfð við kláðann, að kláðabaða aðeins fje á þeim stöðum, þar sem kláðinn 
finst, virðist fyrirsjáanlegt, að honum verður aldrei útrýmt, og stafar það bein- 
línis af þvi, hve vægur og toríundinn kláðinn er; það atriði að kláðinn er væg- 
ur, gefur hinsvegar nokkurnveginn áreiðanlega tryggingu fyrir því, að honum 
verði útrýmt til fulls, sje honnm tekið það tak, sem fram á er farið með frum- 
varpi þessu.

Alþingi hefir oft sýnt það, að það hefir fullan vilja á því að útrýma 
kláðanum, þótt það hafi enn ekki borið giftu til þess að fara rjett i málið. Með 
lögum 13. nóv. 1903 var gerð tilraun til útrýmingar um land alt (»Myklestads- 
böðunin«), en sökum þess að sú tilraun var bygð á þeirri auðsýnilegu hugsun- 
arvillu, að »eitt bað sje nægilegt við grunað fje, en tvær baðanir þurfi við sauð- 
fje með kláða« (Páll Briem, Bún.rit ’Ol, bls. 68), fór hún sem kunnugt er; til- 
raunin mistókst algerlega, eins og jeg hafði sagt Alþingi 1903 fyrir, að verða 
mundi.

Næstu meiri háttar afskifti Alþingis af kláðanum voru þau, að með lögum 
10. nóv. 1913 var fjáreigendum gert að skyldu að baða fje sitt einu baði eina 
sinni á hverja ári, og hugðu menn, að með því mundi takast að smádrepa kláð- 
ann. Jeg sýndi þá fram á, að þessi ráðstöfun væri algerlega sama vitleysan og 
Myklestadsböðunin, þvi að kláðauum yrði aldrei útrýmt með 5 eða 10 eða 100 
böðum með árs millibili. Reynslan hefir sýnt, að jeg hafði rjett fyrir mjer, þvi 
að nú hefir þetta fyrirkomulag verið reynt i 13 ár með þeim árangri, að kláðinn 
er æ hinn sami, ef ekki meiri. Með eina árlegu baði verður kláða aldrei útrgmt, 
hvert sem baðlyfið er, þeirra er nú þekkja menn. — Þótt hvergi standi i sauð- 
fjárbaðanalögunum, að þau sjeu sett til útrýmingar fjárkláðanum, vita allir, að sá 
var þó tilgangur löggjafanna, enda hefir almenningur tekið það svo. Áhrifaleysi 
hinna lögskipuðu baðana á kláðann hafa svo orðið til þess, að fjáreigendur á 
kláðasvæðunum hafa kent baðlyfjunum um, talið þau með öllu ónýt eða verri 
en það. Hefði hið annálaða Coopersduft verið lögskipað um land alt, stæði það 
nú sist betur að vigi en Hreins kreólín. — Það eru ekki hin lögskipuðu baðlyf, 
sem eiga sök á því, að kláðinn er enn við lýði. Sökin liggur hjá þeim, sem 
kenna og trúa þvi, að eitt bað geti læknað kláðann.

Á hverri óbaðaðri kláðakind eru bæði maurar og mauraegg. Með einu 
góðu baði má drepa alla maurana, en eggin ekki. Þau lifa áfram á kindinni og 
ungast þar út. Eftir vikutima eða svo er kindin aftur orðin krök, en þá eru á 
henni aðeins ungir maurar og engin egg. Sje hún nú böðuð aftur rækilega, má 
takast að lækna hana til fulls. Þetta er nú viðurkent af öllum kláðafræðingum
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heimsins og jafnframt það, að til þess að allækna kláðakind, þurfa að minsta 
kosti tvö böð með hæfilega stultu millibili, og helst þrjú. Þriðja baðið er þá 
nauðsynlegt öryggisbað til að bæta úr þeim misfellum, sem kunna að hafa orðið 
á tveim hinum fyrri. Millibilið milli 1. og 2. baðs á að vera 12 dagar, en milli 
2. og 3. baðs 18 dagar.

Um hinar einstöku greinar frumvarpsins þarf ekki að fara mörgum orðum.
— Hvort útrýmingarbaðanirnar fara fram árið 1928 eða 1929, skiftir i raun og 
veru ekki miklu máli, en vitanlega verður að vera talsvert langur undirbúnings- 
tími, svo að alt geti farið vel og ábyggilega fram. Ætlast er til, að baðanirnar 
fari fram i janúar—febrúar, kaldasta tima ársins, því að þá mun hægast að ná 
i alt fje til böðunar og minst hætta á endursmitun fjárins úr húsum og haga. — 
Jeg geri ráð fyrir, að tala sauðfjár, sem sett sje á ve’ur, muni vera um 600000, 
og sje notað kreólín í blönduninni 1 : 40, eða 2V2 °/o, og 37s líter af baðlegi fer 
i hverja kind, þurfa i eitt bað á alt fjeð ca. 50 tonn af baðlyfinu, eða 150 tonn 
í öll þrjú böðin. Óhætt mun að gera ráð fyrir, að kreólínið kosti með flutnings- 
kostnaði aldrei yfir 1 kr. bver líter, og verður þá allur baðlyfjakostnaðurinn kr. 
150000, eða 25 aurar öll þrjú böðin á hverja kind. Ætlast er til, að fjáreigendur 
borgi baðlyfjakostnað við 2 böðin, eða alls ca. 100000 krónur, en þriðja baðið
— öryggisbaöið — kosti rikissjóður og auk þess alla umsjá og eftirlit með út- 
rýmingunni. Hve miklu það nemur, get jeg ekki sagt enn neitt með vissu, en 
til þess að draga sem mest úr þeim kostnaði, er lagt til, að forstaða framkvæmd- 
anna sje falin dýralæknum landsins.

Áður en lagt væri út i útrýmingu fjárkláðans, eins og hjer er farið fram 
á, tel jeg öldungis óhjákvæmilegt — og legg á það afarmikla áherslu — að Alþingi 
kannist við það hreinskilnislega og lýsi því yfir á áberandi hátt, að almenningur 
hafi verið leiddur í villu með útrýmingarlögunum frá 1903 og sauðfjárbaðana- 
lögunum frá 1914, sem hvortveggja eru bygð á þeirri skaðvænu villu, að eitt bað 
eða mörg böð með ársmillibili hafi eða geti haft nokkur veruleg áhrif til út- 
rýmingar eða lækningar kláðans. Með því að afnema sauðfjárbaðaoalögin, eins 
og farið er fram á i 4. gr. frv., gerir þingið þessa yfirlýsingu. En vilji þingið 
ekki fallast á afnám laganna, mundi það með neituninni enn á ný staðfesta rjett- 
mæti viilukenningarinnar, og þá tel jeg beinlinis skaðlegt að ráðast i þessa út- 
rýmingai tilraun. Fyrsta skilyrði fyrir þvi, að opinber ráðstöfnn sem þessi megi 
takast og takast vel, er að almenningur vinni með, en ekki móti. Haldi löggjafar- 
þingið þvi enn að þjóðinni, að einbaðstrúin hafi einhvern rjett á sjer, verður 
erfitt eða ógerlegt að sannfæra hana um rjettmæti þriggja baða.

Hiu lögskipuðu sauðfjárböð eru vitanlega aðeins lúsaböð, þótt þeim hafi 
verið ætlað og sjeu af mörgum talin að vera kláðaböð. Sem kláðaráðslöfun eru 
þau ekkert annað en högg út i loftið, og afnám þeirra þýddi þvi hvorki annað 
eða meira en ákvörðun um að slá ekki fleiri vindhögg. Með lögunum frá 8. nóv. 
1901 má fyllilega halda kláðanum i skefjum enn um eitt eða tvö ár eins og 
hingað til, þótt bændur framkvæmdu lúsaböð sin af sjálfsdáðum áiið 1927, eins 
og alstaðar á sjer stað i öllum menningarlöndum nema íslandi.

Magnús Einarson.
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Hd. 180. Tlllaga

til þingsályktunar um þjóðaratkvæði um þinghald á Þingvöllum.

Flutningsm.: Sveinn Ólafsson, Ásgeir Ásgeirsson, Benedikt Sveinsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að láta fram fara 
þjóðaratkvæðagreiðslu á sumri komanda, jafnhliða landskjörinu, um það, hvort 
samkomustaður Alþingis skuli vera á Þingvöllum frá 1930. Skal við atkvæða- 
greiðsluna farið eftir nýjustu kjörskrám til alþingiskosninga fyrir sjerstök kjördæmi.

Greinargerð.

Þingvellir eru i augum íslensku þjóðarinnar ógleymanlegur helgidómur. 
Óskin um að geyma þar elstu og dýrustu stofnun landsins er Ijúfur draum- 
ur, sem þjóðina hefir dreymt frá því baráttan fyrir endurreisn Alþingis hófst. 
Þúsund ára hátiðin, sem nú fer i hönd, hefir gefið þessum óskum og vonum byr 
undir báða vængi. Hefir það best i Ijós komið af samþyktum þingmálafunda, 
umræðum blaða og timaritagreinum. Má af öllu þessu ráða, að hugur fjöldans 
horfi til Þingvalla.

Rjett virðist þvi, að þjóðin fái tækifæri til að láta í ljós vilja sinn i þessu 
efni, og vilji hennar á að ráða gerðum þingsins um þetta.

Atkvæðagreiðslu má ekki fresta lengur en til næsta sumars, þvi að bæði 
þarf stjórnarskrárbreytingu til þingflutnings og nokkurra ára undirbúning um 
mannvirki á þingstaðnum. Telja flutningsmenn nú hentugan tima til atkvæða- 
greiðslu og undirbúnings, er friðhelgnn þingstaðarins er i aðsigi og óskir þjóð- 
arinnar virðast stefna að þingflutningi. Þess vegna er tillagan flutt.

Ed. 181. Lög

um löggilta endurskoðendur.

(Áfgreidd frá Ed. 18. mars).

1. gr.
Atvinnumálaráðuneytinu er heimilt að löggilda endurskoðendur, ef þeir 

fullnægja skilyrðum þeim, sem sett eru í lögum þessum.

2. gr.
Þessi eru skilyrði þau, er getur í 1. gr.:

1. Löggiltur endurskoðandi skal hafa náð lögaldri; hann skal vera fjár sins 
ráðandi og hafa óflekkað mannorð.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 51
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2. Hann skal sanna fyrir ráðuneytinu, eða fyrir nefnd, sem atvinnumálaráð- 
herra skipar, að hann hafi þá þekkingu á viðskiftum og reikningshaldi, sem 
krafist verður i reglugerð, sem ráðherra setur.

3. Hann má ekki reka atvinnu, er ráðherra telur ósamrýmanlega endurskoð- 
unarstarfinu.

3. gr.
Gf löggiltur endurskoðandi missir fjárforræði sitt, eða mannorð hans 

fiekkast, þá hefir hann fyrirgert löggildingunni. En ef hann fær aftur umráð yfir 
fje sinu, skal hann mega fá aftur löggilding sina.

4. gr.
Nú láta opinberir sjóðir, fjelög eða einstakir menn löggiltan endurskoð- 

anda endurskoða reikninga sína, og skal þá sú endurskoðun jafngilda endur- 
skoðun dómkvaddra manna.

5. gr.
Vilji dómstólar hafa röksamlega endurskoðun á reikningum og rekstri 

fyrirtækja eða á þrotabúum, skal að jafnaði hafa til þeirrar skoðunar löggilta 
endurskoðendur, ef til næst.

6. gr.
Löggiltur endurskoðandi skal heita þvi við drengskap sinn að vinna verk 

sitt eftir bestu vitund og Ijósta ekki upp leyndarmálum.

7. gr.
Löggiltir endurskoðendur skulu sæta sömu viðurlögum fyrir brot sem 

sýslunarmenn.

8. gr.
Atvinnumálaráðuneytið tiltekur nánar verksvið löggiltra endurskoðenda 

og sker úr, ef deilur verða um gjöld fyrir störf þeirra, ef aðiljar óska, enda verða 
þá slik mál ekki borin undir dómstólana.

Ed. 182. Frumvarp

til laga um veitingasölu, gistihúshald o. fi.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

Samhljóða þingskjali 9, með breytingunum á þskj. 159.
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Híd. ISS. Breytingarttllögur

við frumvarp til laga um útsvör.

Frá minni hluta allsherjarnefndar (P. Þ.).

1. Við 4. gr.

2. Við 6. gr.

3. Við 8. gr.

a. í fyrstu málsgr. á eítir orðunum »afgangs skuldum« komi: 
Svo og ef lögboðnir skattar til sveitarsjóðs hvila sjerstaklega 
á eignum.

b. Aftan við 1. lið bætist:
Að öllu þessu athuguðu skal gjaldskyld eignafjárhæð aðilja 

ákveðin.
c. Niðurlag greinarinnar verði:

Að athuguðum 2. og 3. Iið, skal gjaldskyld teknafjárhæð 
aðilja ákveðin.

d. Á eftir 4. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Pegar útsvörum er jafnað niður, skal finna meðal-hundraðs- 

hluta þeirrar upphæðar, er jafna þarf niður, i mismunandi 
hlutfalli við eign annarsvegar og tekjur hinsvegar, lægra hlut- 
fallið við eign, en hærra hlutfallið við tekjur; munurinn má 
þó ekki meiri vera en 1 á móti 7.

Pegar finna skal útsvarsupphæð hvers gjaldanda, skal 
hækka og lækka meðal-hundraðshluta eftir þvi, sem hæfa 
þykir, þ. e. búa til gjaldstiga, þó þannig, að eign með lægsta 
hundraðsgjaldi má eigi meiri vera en 5000 krónur og stig- 
munur ekki minni en 5000 krónur. Tekjur með lægsta 

. hundraðsgjaldi mega ekki meiri vera en 1000 kr. og stigmunur
ekki minni en 1000 kr.

Gjaldstigi, sem saminn er við aðalniðurjöfnun, gildir fyrir 
aukaniðurjöfnun siðar á árinu. Ef aukaniðurjöfnun fer 
fram fyr á árinu en aðalniðurjöfnun, þá gildir gjaldstigi 
siðasta árs.

Útsvarsupphæð, sem tram kemur eftir reglunum í þessari 
grein, má hækka eða lækka að þvi leyti, sem hún stendur 
ekki á heilum eða hálfum tug króna.

a. Við A. III. c. Aftan við liflinn bætist:
Þar með taldar bústofnslánadeildir.

b. Á eftir B. 3. komi nýr liður:
C. Aðiljar, sem hvergi teljast heimilisfastir. 

a, a-liður orðist svo:
1. Ef hann hefir heimilisfasta atvinnustofnun, svo sem úti- 

bú, annarsstaðar en i heimilissveit, svo og leiguliðaafnot 
lands, þótt ekki fylgi ábúð, ábúð á jörð eða jarðarhluta 
— þó ekki ítök eða hlunnindi, sem metin eru með jörð
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4.

5.
6. 
7 
8,

Við 9. gr.

Við 10. gr-
Við 11. gr-
Við 12. gr.
Við 16. gr.

eða heimatekjum embættis í heimilissveit — laxveiði og 
lóðarafnot, ef þau gefa arð.

b. b-liður verði töluliður 2.
c. c-liður orðist svo:

3. Ef aðili rekur atvinnu í fleiri sveitum en einni, enda 
taki fyrirmæli 1. og 2. liðar ekki til, og sje atvinnan 
ekki skemur rekin en 8 vikur. Svo og ef rekin hefir 
verið selveiði, hvalveiði, sildarkaup, sildarsala, síldar- 
verkun eða sildarbræðsla, og verksmiðjuiðnaður hvers- 
konar sem er, enda þótt skemur sje rekið.

d. d-liður orðist svo:
4. Ef maður stundar atvinnu eða er lögskráður á skip utan 

heimilissveitar sinnar, einungis að þvi leyti, sem hann 
fær meira kaup i einni sveit en 2000 krónur, þar með 
talið fæði og önnur hlunnindi, er hann kann að hafa 
haft, reiknað eins og skattanefnd í þeirri sveit telur það 
til tekjuskatts.

e. Á eftir d-lið komi tveir nýir liðir:
a. Ef skip leggur upp afla sinn utan heimilissveitar útgerð- 

armanns eða eiganda að minsta kosti 4 vikur samtals af 
gjaldárinu, enda má þá ekki að því leyti leggja þar útsvar á 
skipverja eftir ákvæðum 4. iiðs. Útsvar eftir þessum lið má 
þó aldrei hærra vera en 1 af hundraði af verðgildi afla, sem 
á land er lagður, að frádregnum þeim hluta hans, sem 
kann að tilheyra einhverjum gjaldþegni búsettum þar.

f}. Ef gjaldþegn flyst búferlum milli sveita eða á samtimis lög- 
heimili i tveim sveitum, enda hafi hann átt heima eða 
dvalist i hvorri eða hverri sveit eigi skemur en 3 mánuði 
á gjaldárinu.

Þar skal leggja á erlend tryggingarfjelög, sem aðalum- 
boðsmaður þeirra hjer á landi er heimilisfastur.

Að því leyti, sem Iagt er á aðilja i atvinnusveit eða 
dvalarsveit eftir ákvæðum þessarar greinar, má ekki leggja 
á hann i heimilissveit hans.

í 1. málsgrein »Þó skal skifta — — « til enda greinarinnar falli 
burt.
Greinin falli burt.
í stað »fyrir hver áramót« komi: áður en þeir fara úr sveitinni. 
12., 13., 14. og 15. gr. falli burt.
a. í fyrri málsgrein »Skal hún kveðja-------neinn úr skattanefnd«

falli burt.
b. Siðari málsgrein orðist svo:

1 hreppum getur hreppsnefnd ákveðið sjer þóknun fyrir nið-
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arjöfnnn&rstarf sitt, þó ekki yfir 5 kr. á dag til hvers nefndar- 
manns. Þóknunin greiðist úr sveitarsjóði.

c. Greinatalan breytist eftir atkvæðagreiðslu.
9. Við 29. gr. Á eftir 2. málsgrein komi ný málsgrein:

Skipstjóri eða formaður skips ber ábyrgð á útsvari eftir 8. 
gr. 5. lið.

Brtt. á þskj. 127 og li-9 eru teknar aftur.

Nd. 184. Breytlngartillögur

við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1927.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Við 2. gr. 11. (Útflatniogsgjald):
Fyrir »950000« kemur ... ............................................. 1000000

2. — 2. — 12. (Áfengistollar):
Fyrir »600000« kemur ....................................................... 650000

3. — 2. — 13. (Tóbakstollur):
Fyrir »725000« kemnr ....................................................... 775000

4. — 2. — 15. (Annað aðflutningsgjald):
Fyrir »115000« kemur ....................................................... 150000

5. — 2. — 21. (Víneinkasala):
Fyrir »375000« kemur ....................................................... 500000

6. — 10. — III. 1. a.—c. (Sendiberra):
Liðirnir falla niður.

7. — 12. — 3. (Læknisvitjanastyrkur);
a. Fyrir »7700« kemnr....................................................... 7450
b. Athngasemdin skal orðuð svo:

Styrkurinn skiftist þannig: 1. Til Ólafsfjarð- 
arbúa 600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og 
Miklaholtshreppa í Hnappadalssýslu, 200 kr. til 
hvers, 600 kr. — 3. Til Staðarsveitar 200 kr. —
4. Til Bæjarhrepps 300 kr. — 5. Til Öræfinga 
400 kr. — 6. Til Þingvallahrepps 200 kr. — 7. Til 
Grímseyinga 400 kr. — 8. Til Suðureyrarhrepps 
200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðshreppa 300 
kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 300 kr. —
11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til Eyrar- 
sveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps i Þing- 
eyjarsýsla 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr.
— 15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 
kr, — 16. Til Sljettu-, Grunnavlkur- og Snæfjalla-
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hreppa, 300 kr. til hvers, 900 kr. — 17. Viðbótar- 
styrkur til Ólafsfjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi 
frá þeim sjálfum en 2600 kr., ef þeir ráða til sín 
sjerstakan lækni, 2000 kr.

8. Við 12. gr. 8. (Geislalækningastofan). Nýr liður:
Til sömu stofnunar, til áhaldakaupa.............................

9. — 12. — 15. d. (Sjúkraskýli og læknisbústaðir):
Fyrir »15000« kemur ......................................................

10. Við 12. gr. 15. e. (Heilsuhælisfjelag Norðurlands):
Fyrir »75000« kemur ......................................................

11. — 12. — 15. k. Nýr liður:
Til fjelags islenskra hjúkrunarkvenna.............................

12. — 12. — 15. n. (Halldór Arnórsson):
Fyrir »1800« kemur ......................................................

13. — 13. — B. II. a. 9. (Hróarstunguvegur);
Fyrir »15000« kemur ......................................................

14. — 13. — B. V. (Fjallvegir):
Fyrir »8000« kemur ......................................................

15. — 13. — B. VII. 1. (Akfærir sýsluvegir):
Fyrir »25000« kemur ... ..............................................

16. — 13. — B. XI. (Fornihvammur):
Fyrir »40000« kemur: alt að .....................................

17. — 13. — D. II. (Nýjar simalagningar):
Fyrir »300000« kemur .......................................................

18. — 13. — D. II. Nýr liður:
Til nýrrar simalinu frá Breiðumýri til Lauga- 

skóla, 4/5 kostnaðar, alt að ..............................................
19. — 13. — D. VII. Nýir liðir:

a. Til kenslu fyrir simamenn.............................................
b. Til Gunnlaugs S. Briems, til framhaldsnáms i síma-

verkfræði ........................................................................
20. — 13. — G. I. 2. Liðinn skal orða svo:

Til verkfróðrar aðstoðar .....................................
21. — 14. — A. b 4. Nýir liðir:

a. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, fyrir skýrslu-
gerðir ................................................................................

b. Erfiðleikauppbót til Ögurþinga .............................
22. — 14. — A. b. 6. (Húsabætur á prestssetrum):

Fyrir »20000« kemur ..............................................
23. — 14. — B. III. 12. (Malbikun á mentaskólagarðinum):

Liðurinn fellur niður.
24. — 14. — B. IV. b. 2. (Akureyrarskóli). Nýr liður:

Til að kaupa skuggamyndavjel og fleiri kenslu- 
áhðld............................................................... -...................

3000

23000

125000

800

2400

20000

12000

30000

40000

315000

1200

2000

2500

6400

1000
300

27000

1000
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B. VIII. 1. d. Liðinn skal orða svo:

407

26. 14. -

Til aukningar skólabúinu, að því tilskildu, að
skólastjóri taki við þvi.......................................................
B. VIII. 2. c. 2. (Kensluáhöld Hvanneyrarskóla):

10000

27. 14. -
Fyrir »500« kemur ..............................................

B. XII. 2. b. (Blönduósskóli). Nýr liður:
1000

28. 14. —
Til miðstöðvarhitunar og rafiýsingar....................

B. XIV. 2. Nýir liðir:
6000

29. 14. _

a. Til þess að reisa nýja hjeraðsskóla i sveitum, alt
að ’/ö kostnaðar...............................................................

Styrkurinn er bnndinn þeim skilyrðum, að skóla- 
staðurinn sje ákveðinn, áætlnn og teikning 
samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje fyrir 
nægu fjárframlagi á móti, enda verði reglugerð 
skólans staðfest af fræðslumálastjórninni og skól- 
inn bjeraðseign.

b. Til Hvitárbakkaskóla (lokastofnstyrkur) ............
c. Lokastyrkur til byggingar skólans á Laugum að

’/s blutum ........................................................................
B. XV. (Ósk á ísafirði):

20000

4000

7000

30. 15. -
Fyrir »2000« kemur .......................................................
2. b. Liðinn skal orða svo:

3500

31. 15. —

Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbún-
aðar skjala og aðstoðar.......................................................
3. c. (Útvegun forngripa):

3500

32. 15. _
Fyrir »1000« kemur .......................................................
9. Nýr liður:

1500

33. 15. —

Til bókasafns Þingeyinga, byggingarstyrkur til 
minningar um Pjetur heit. Jónsson frá Gautlöndum
17. a. Liðinn skal orða svo:

3000

34. 15. -

Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna
en 1000 kr. til hvers .......................................................
17. e. (Hjálmar Lárusson):

10000

35. 15. —
Lidurinn fellur niður.
23. (Guðbrandur Jónsson):

36. _ 15. —
Liðurinn fellur niður.
26. (Sveinbjörn Högnason):

37. 15. _
Liðurinn fellur niður.
26. Nýr liður:

38. 15. —
Til Helga P. Briems, til lokanáms í hagfræði...

38. Nýr liður;
1500

39. 15. —

Til dr. Jóns Slefánssonar, fyrir að rita sögu ís-
lands á ensku (lokastyrkur)..............................................
40. (Ferðastyrkur til útl;).

1000

Liðurinn fellur niður.
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40. Við 16. gr- 2. (Sandgræðsla).
Fyrir »30000« kemur ....................................................... 45000

41. 16. 3. (Búnaðarfjelög):
a. Fyrir »15000« kemur.............................................
b. Við liðinn kemur svo hljóðandi atbugasemd:

Styrknnm skal skift milli búnaðarfjelaganna 
eftir dagsverkatölu og varið til verkfærakaupa og 
styrktar sameiginlegri starfsemi innan fjelaganna.

20000

42. — 16. — 3. Nýr liðnr:
Til kanpa á fljótandi skurðgröfu .................... 32000

43. 16. 5. Nýir liðir:
a. Til áveitnfjelags Þingbúa, x/* kostnaðar við áveit-

una, alt að ............ .......................................................
b. Til vegalagningar i Vestmannaeyjum, helmingur

kostnaðar, alt að...............................................................

5000

17500
44. — 16. — 7. b. Nýr liður:

Til að kanpa Sigriðarstaðaskóg í Ljósavatnsskarði... 4000
45. — 16. 11. a. (Efnarannsóknarstofan). Nýr liðnr:

Til aðstoðar ........................................................................ 4200
46. 16. 16.

a. Fyrir »Til bryggjugerða« kemur: Til bryggjugerða 
og lendingabóta.

b. Fyrir »15000« kemur...................................................... 35000
47. 16. 19. Nýr liður:

Til mjólkurniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar i Borg- 
arfírði, 2 kr. fyrir hvern kassa mjólkur (48 dósir), 
sem hún býr til, alt að........... ...................................... 8000

48. — 16. — 27. (U. M. F. í.).
Fyrir »1800« kemur ....................................................... 3000

49. — 16. — 30. Nýr liður:
Styrkur til að koma upp vindknúinni rafmagnsstöð 5000

50. — 16. — 33. (Skipulag bæja):
Fyrir »8000« kemur ................. .................................... 5000

51. — 17. — 8. (Goodtemplarareglan):
Fyrir »6000« kemur ....................................................... 10000

52. — 17. — 9. (Ranðakrossfjel.):
•Fyrir »1000« kemur ...................................................... 2000

53. 17. 9. Nýir liðir:
a. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ...
b. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .....................................

500
200

54. — 18. — II. a. 5. (Sigurður Jónsson):
Liðurinn fellur niður.

55. — 18. — II. b. 1. (Elisabet Jónsdóttir):
Liðurinn fellur niður.
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Við 18. gr. II. b. 11. Nýir liðir:
a. Til Kristbjargar Marteinsdóttur ............................. 600
b. Til Kristfnar Jacobson .............................................. 600

— 18. — II. c. 5. Nýr liður:
Til Jóns Ó. Magnússouar .............................................. 600

— 18. — II. d. 14. Liðinn skal orða svo:
Til Sigrúnar Kjartansdóttur.............................................. 300

— 18. — II. e. 10. Nýr liður:
Til Ragnheiðar Torfadóttur.............................................. 400

— 18. — II. f. 17. (Friðrik Klemensson):
Fyrír »1000< kemur ....................................................... 2000

— 18. — II. f. 19. Nýr liður:
Til Einars Árnasonar, fyrrum pósts ............................. 200

— 18. — II. i. 5. Nýr liður:
Til Þórunnar Gisladóttur ljósmóður ............................. 300

— 18. — II. i. 7. (Páll Erlingsson):
Fyrir »800< kemur............................................................... 1200

— 18. — II. i. 18. Nýir liðir:
a. Til Kristjönu Benediktsdóttur..................................... 400
b. Til Bjargar Guðmundsdóttur ..................................... 400
c. Til Hjálmars Lárussonar............................................. 1000

— 22. — Nýr liðar (verðnr 1. liður):
Alt að 100 þús. kr. til þess að reisa íshús á kjötútflutnings- 

höfnum, með þessum skilyrðum:
a. Lánin eru veitt sýslufjelögum, gegn ábyrgð þeirri, er lands- 

stjórnin tekur gilda, þó ekki hærri en */» kostnaðar.
b. íshúsin sjeu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi 

sýslunefnda er best fallin til að vera miðstöð til útflutnings á 
frystu kjöti i hjeraðinu, en atvinnumálaráðherra sker úr 
ágreiningi.

c. Full skilriki liggi fyrír um, að vel og tryggilega sje frá öllu 
gengið um hús og áhöld, enda hafi stjórnarráðið samþykt 
ásetlun og teikningar.

d. Vextir eru 5%, lánin afborgunarlaus fyrstu 5 árin, en skulu 
svo greidd með jöfnum afborgunum á 30 árum.

— 22. — 3. Nýr liður:
Alt að 8000 kr. til Malinar Hjartardóttur, til kaupa á ný- 

tisku prjónavjelum. Lánið veitist til 10 ára, með 6°/» vöxtum, 
gegn þeirri tryggingu, er stjórnin tekur gilda.

Á eftir 24. gr. kemur ný grein:
Stjórninni er heimilt að ábyrgjast alt að 40000 kr. lán fyrir mjólkur- 

fjelagið Mjöll, gegn endurábyrgð sýslufjelaganna { Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.
Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 52
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Bld. 185. ATefndarálit

um frv. til laga um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd hefir athugað frv. þetta allnákvæmlega og telur nauðsyn- 
legt að fá ein heildarlög um þetta efni. Hin gildandi ákvæði um þetta efni er að 
finna i mörgum lögum, og það, sem verra er, að sömu lög gilda ekki um kosn- 
ingarrjett og kjörgengi i kaupstöðum og sveitum, og ekki heldur i öllum kaup- 
stöðum. Telur nefndin nauðsynlegt, að þetta verði lagfært.

Hv. efri deild hefir haft frv. til meðferðar og gert á þvi nokkrar breyt- 
ingar. Er meiri hl. allsherjarnefndar samþykkur flestumbreytingunum.sem gerðar 
voru i Ed., þó ekki óllum, en litur jafnframt svo á, að nauðsynlegt sje að gera 
nokkrar fleiri breytingar á frv.

Leggur meiri hl. þess vegna til, að frv. verði samþ. með svofeldum

BREYTINGUM:

1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Skylt er hverjum karlmanni sjálfum sjer ráðandi, yngri en sextugum 

og heilum og hraustum, að taka við kjöri í hreppsnefnd og bæjarstjórn. 
Þeim, er setið hefir 6 ár samfleytt eða lengur i nefnd, er þó óskylt að taka 
við kjöri til hennar fyr en 6 ár eru liðin sfðan hann átti þar síðast sæti.

Rjett er konum að skorast undan kosningu.
2. 1. málsgr. 11. gr. orðist svo:

Skrá skal á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á. 
Lista skal afhenda oddvita kjörstjórnar eigi siðar en á hádegi 14 dögum á 
undan kosningu, og skal oddviti gefa vottorð um móttöku listans. Undir 
hverjum lista skulu vera skráð nöfn meðmælenda, sem ekki sjeu færri en 
20, ásamt stöðu þeirra og heimili.

3. Við 17. gr. 3. málsgr. orðist svo:
Kjörseðill verður ógildur, ef sýnt þykir, að kjósandi hefir:

1. sett kross við fleiri en einn listabókstaf, eða tölumerkt nöfn á fleiri listum 
en einum,

2. bætt nafni eða nófnum við á lista, skrifað nafn sitt á seðilinn, sett á 
hann strik, rispu eða önnur slfk einkenni, er ætla má, að gert sje til 
þess að gera seðilinn þekkjanlegan,

3. notað annan seðil en kjörstjórn hefir afhent honum.
4. Við 22. gr. Upphaf greinarinnar orðist'svo:

Nú hefir leynileg kosning verið ákveðin sarakv. 21. gr., og skal kjör- 
stjórn þá hafa til hæfilega marga kjörseðla, alla jafnstóra, með sama lit, 
gerða úr strikuðum pappir þannig:
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5. Við 25. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Kjörseðill er ógildur, ef einhver merki hafa verið sett á hann, sem

ætla má, að gert sje til þess að gera seðilinn þekkjanlegan frá hinnm seðl- 
unum, eða ef annar seðill er nolaður.

Alþingi, 19. mars 1926.

Jón Kjartansson, Árni Jónsson, Pjetur Þórðarson,
form. og frsm. fundaskrifari. með fyrirvara.

Pjetur Ottesen.

Eíl 180. Eög

um viðauka við og breyting á lögum nr. 68, 14. nóv. 1917, um áveitu á 
Flóann.

(Afgreidd frá Ed. 20. mars).

1. gr.
Landsstjórninni heimilast að láta gera þau mannvirki á Flóaáveitu- 

svæðinu, auk skurða og garða, sem na^ðsynleg verða að teljast til þess að 
áveitan komi að fullum notum, og greiðist kostnaður af framkvænrdum þess- 
um á þann hátt, sem um semst milli landsstjórnarinnar og íbúa áveitusvæð- 
isins, enda nemi tillag rikissjóðs til vegagerða aldrei meiru en helmingi kostn- 
aðar, og ekki yfir ’/3 4 kostnaðar til annara framkvæmda.

2. gr.
Áður en ráðist er í framkvæmdir samkvæmt 1. gr., skal landsstjórnin 

skipa nefnd manna, er geri tillögur um, hver mannvirki skuli gera og hversu 
þeim skuli haga. Auk þess er stjórninni heimiit að kveðja sjerfræðing til, eftir 
þvi sem nauðsynlegt telst. Kostnaður af nefnd og sjerfræðingum greiðist úr 
rikissjóði.

3. gr.
Þeim hluta kostnaðar af framkvæmdum samkvæmt 1. gr., sem um 

semst að Flóaáveitufjelagið skuli greiða, jafnar stjórn áveitufjelagsins niður 
á áveitujarðirnar, aðallega eftir þeim notum, sem þær, hver um sig, hafa af 
framkvæmdum þessum. Að öðru leyti ná ákvæði laga nr. 68, 14. nóv. 1917, 
um áveitu á Flóann, til mannvirkja þeirra, sem lög þessi ræða um, að svo 
miklu leyti, sem við getur átt.
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4. gr.
Vegum þeim, sem lagðir kunna að verða á áveitusvæðinu samkvæmt 

lögum þessum, skal skifta i sýsluvegi og hreppavegi eftir tillögum vega- 
málastjóra.

5. gr.
Stjórn áveitufjelagsins skal skipuð þrem mönnum, er kosnir sjeu til 3 

ára. Ganga þeir úr stjórninni sitt árið hver, fyrstu tvö árin eftir hlutkesti.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 187. í'rumvarp

til laga um innflutningsbann á dýrum o. fl.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Það er öllum bannað að flytja hingað til lands frá útlöndum lifandi 

spendýr og fugla. Þó má atvinnumálaráðuneytið, með ráði dýralæknisins í Reykja- 
vik, veita undanþágu frá banni þessu, enda setji þá tryggilegar reglur um i hvert 
sinn.

2. gr.
Frá löndum eða landshlutum, þar sem næmir húsdýrasjúkdómar ganga, 

er atvinnumálaráðuneytinu heimilt, með ráði dýralæknisins i Reykjavfk, að banna 
um stundarsakir allan innflutning á heyi, hálmi, alidýraáburði, hráum og litt sölt- 
uðum sláturafurðum, ósoðinni mjólk, brúkuðum fóðurmjölssekkjum og öðrum 
þeim vörum, sem sjerstök hætta telst á, að sóttnæmi geti berist með.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 100 til 1000 kr., fyrir skip- 

stjóra þann, er dýrin eða bannvöruna flutti inn, og jafnháum fyrir eigandann, 
og skulu dýrin og bannvaran gerð upptæk og öllu lógað, að tilhlutun lögreglu- 
stjóra, nema eigandi kjósi heldur að láta það fara óhreyft á skipinu aftur til út- 
landa, undir umsjón Iögreglustjóra, og borgi allan þar af leiðandi kostnað.

Brot gegn reglum þeim, sem atvinnumálaráðuneytið setur samkvæmt 1. 
gr., varðar eiganda 100 til 1000 kr. sektum, enda bæti hann að auki allan skaða, 
er af þeim dýrum hlýtst, er hann flutti inn án Ieyfis eða hirti ekki samkvæmt 
reglum ráðuneytisins.

4. gr.
Lög nr. 56, 10. nóv. 1905, um bann gegn innflutningi á útlendu kvikfje, 

og viðaukalög nr. 25, 9. júli 1909, eru úr gildi numin.
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líd. 188. Frnmvarp

til laga nm útsvör.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

I. KAFLI.
Almenn ákvasði.

1. gr.
1 lögum þessum merkja:
Atvinnusveit: Hrepp eða kaupstað, þar sem gjaldþegn hefir rekið eða 

stundað atvinnu án þess að eiga þar lögheimili.
Dvalarsveit: Hrepp eða kaupstað, þar sem aðili hefir orðið útsvars- 

skyldur vegna dvalar án þess að hann eigi þar lögheimili.
Gjaldár: Það ár, er niðurjöfnun útsvars fer fram.
Heimilissveit: Hrepp eða kaupstað, þar sem gjaldþegn á lögheimili.
Niðurjöfnunarnefnd: Niðurjöfnunarnefnd i kaupstöðum og hreppsnefnd, 

ásamt tilkvöddum skattanefndarmanni, i sveitum, nema sjerstaklega sje öðru- 
visi um mælt.

Sveit: Bæði hrepp og kaupstað.
Sveitarstjórn: Bæði hreppsnefnd og bæjarstjórn.
Útsvarsár: Árið næsta á undan niðurjöfnun.

2. gr.
Reikningsár sveita er almanaksárið.
Fyrir lok nóvembermánaðar ár hvert skulu bæjarstjórnir gera áætlun 

um tekjur og gjöld kaupstaðar næsta reikningsár. Ræða skal áætlun á tveim 
fundum með að minsta kosti viku millibili. Við siðari umræðu skal athuga 
áætlun lið fyrir lið, og greiða skal atkvæði bæði um hverja grein fyrir sig og 
áætlun í heild sinni. Áætlun skal liggja til sýnis almenningi 2 vikur i desem- 
bermánuði á hentugum stað, er bæjarstjórn tiltekur.

I hreppum skal hreppsnefnd semja áætlun fyrir vfirstandandi ár áður 
en niðurjöfnun útsvara hefst.

Áætlun samkvæmt 1. og 2. málsgr. skal siðan vera regla um upphæð 
gjalda i sveitinni og fjárstjórn hennar á reikningsárinu.

3. gr.
Að þvi Ieyti, sem aðrar tekjur sveitar hrökkva ekki til að greiða gjöld- 

in, skal jafna niður á gjaldþegna hennar þvi, er á vantar, að viðbættum 5% 
—10%. og heitir gjald það útsvar. Það má ekki nokkru sinni nema meiru en 
meðaltali útsvara i sveitinni 3 siðustp árin, að viðbættum fimtungi, nema
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sýslunefnd veiti hreppsnefndum til þess samþykki sitt, en atvinnumálaráð- 
herra bæjarstjórnum.

Nú þykir sveitarstjórn svnt á gjaldárinu, að innheimtar tekjur hrökkvi 
ekki til greiðslu gjalda, og getur þá sveitarstjórn, að fengnu samþykki áður- 
nefndra stjórnarvalda, ákveðið framhaldsniðurjöfnun til greiðslu þess, er á 
vantar, þannig að þvi verði bætt við útsvar hvers einstaks gjaldanda eftir 
ákveðnu hundraðshlutfalli.

II. KAFLI.
Um útsvarsskyldu.

4. gr.
Útsvar skal leggja á eftir efnum og ástæðum. Skal þá til greina taka:

1. Eignir aðilja, hverjar þær eru og hversu verðmætar, hversu miklar skuldir 
hvíla á aðilja og hversu miklar eignir hann á afgangs skuldum. Ef eigi 
er lagt sjerstakt útsvar á konu manns, þá skal með sama hætti athuga 
eignir hennar og skuldir, þegar lagt er á hann.

2. Tekjur aðilja, þær er hann hafði síðastliðið ár, og að þvi leyti sem út- 
lenda gjaldþegna varðar (6. gr. B, 1—2) og þá, er i 25. gr. 2. og 3. tölul. 
segir, tekjur þær, er þeir hafa haft á gjaldárinu. Þá skal athuga, í hverju 
tekjurnar voru fólgnar, hversu mikil fyrirhöfn, kostnaður og áhætta var 
samfara öflun þeirra.

3. Ástæður aðilja að öðru leyti, svo sem fjölskyldu hans, heilsufar hans og 
þeirra, sem á vegum hans eru, höpp eða óhöpp, sem hann hefir orðið 
fyrir, svo sem slys, dauðsföll, fjárskaða af sjó, veðri eða vötnum, sjer- 
stakan uppeldiskostnað eða menningarkostnað barna hans, er nauð- 
synlegan má telja eða venjulegan, tap á ábyrgðum og sjerhvað annað, er 
telja má máli skifta um gjaldþol hans og með sanngirni má til greina 
taka til hækkunar útsvari hans eða lækkunar.

5. gr.
Et gjaldþegn telur ekki fram eignir sínar og tekjur eða veitir ekki að 

öðru leyli þá fræðslu um hagi sina, er niðurjöfnunarnefnd krefur hann, þá 
skal hún áætla honum riflegar eignir og tekjur, svo að áreiðanlegt megi telja, 
að hann vinni ekki á þvi að halda upplýsingum fyrir nefndinni.

6. gr.
Útsvarsskyldir eru:

A. Aðiljar heimilisfastir á Islandi:
I. Allir einstaklingar, karlmenn sem konur, ungir sem gamlir, i hverri stöðu 

sem þeir eru, svo framarlega sem þeir verða taldir færir um að greiða 
að minsta kosti 5 króna útsvar. Enginn verður útsvarsskyldur eftir þessum 
lið (I.), nema hann hafi á útsvarsárinu haft bjer á Iandi heimilisfang að 
minsta kosti 3 mánuði.



Þingskjal 188 415

Undanþegnir eru útsvari:
a. Fyrirsvarsmenn annara rikja hingað sendir og þjönustufólk þeirra, sem 

er annara rikja þegnar.
b. Sendimenn íslenska rikisins, sem erlendis dveljast meira en 9 mánuði 

á útsvarsárinu, enda þótt þeir teljist að lögum heimilisfastir á íslandi.
c. Konur, sem giftar eru þegar niðurjöfnun fer fram. Þó má leggja útsvar 

á gifta konu:
1. Ef hún hefir sjereign eða hjúskapareign, er gefa arð svo að um muni.
2. Ef hún hefir atvinnu.
3. Ef hún hefir slitið samvistir við bónda sinn.

II. Fjelög. Þar til teljast:
1. Fjelög með ótakmarkaðri ábyrgð og fjelög með takmarkaðri ábyrgð, 

svo sem hlutafjelög og gagnkvæm ábyrgðarfjelög. Eigi má leggja bæði 
á fjelag og fjelagsmann hjer heimilisfastan vegna eignar hans i fjelagi 
og tekna, er hann hefir af henni, enda liggi glögg greinargerð fyrir nið- 
urjöfnunarnefnd um þetta efni.

2. Samvinnufjelög. Þau greiða útsvör af arði sakir skifta við utanfjelags- 
menn með sama hætti sem kaupmenn á staðnum, enda lóti fjelag nið- 
urjöfnunarnefnd i tje glöggva skýrslu um skifti sin við utanfjelagsmenn 
og ágóða af þeim. Annarskostar skal nefndin áætla þessi skifti og leggja 
útsvar á fjelag samkvæmt þeirri áætlun.

Undanþegin útsvari eru:
a. Fjelög, sem leyst eru undan útsvarsskyldu með lögurr.
b. Fjelög, sem enga atvinnu reka, svo sem fjelög til eflingar listum og visind- 

um, skemtifjelög, liknarfjelög, stjörnmálafjelög, trúbragðafjelög o. s. frv.
c. Fjelög, sem að visu reka atvinnu, en verja öllum ágðða af starf- 

semi sinni beinlínis til almenningsheilla samkvæmt samþyktum sínum.
III. Sjóðir og stofnanir.

Undanþegnir eru þó útsvarskyldu:
a. Rikissjóður og aðrir sjóðir, sem standa undir umsjón ríkisstjórnarinnar, 

svo sem Ræktunarsjóður, Söfnunarsjóður, Thorkilliisjóður, o. s. frv. 
Um útsvör annara ríkisstofnana fer eftir lögum nr. 47, 4. júní 1924.

b. Sjóðir og stofnanir, sem enga atvinnu reka.
c. Sjóðir og stofnanir, sem verja tekjum sinum samkvæmt skipulagsskrá 

sinni beinlínis til almenningsheilla, þar með taldar bústofnslánadeildir.
d. Landsbanki íslands og útibú hans.
e. Sparisjóðir.

IV. Bú, er skiftameðferð sæta og tekjur hafa.
B. Aðiljar heimilisfastir erlendis:

1. Þeir, er verið bafa á gjaldárinu sjómenn á skipi, skrásettu hjer á landi 
eða gerðu út hjeðan 3 mánuði á gjaldárinu eða lengur, eða hafa stundað 
hjer atvinnu eða dvalist hjer ekki skemri tíma.

2. Þeir, er reka hjer atvinnu i landi eða landhelgi á gjaldárinu, svo sem 
verslun, sjávarútveg, fiskverkun, eða hafa hjer laxveiði til atvinnu eða 
laxár á leigu, afnot af jörð, eiga hjer eignir, er arð gefa, o. s. frv.
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3. Erlend tryggingarfjelög.
7. gr.

Nú hefir aðili dvalist bjer svo lengi, að hann verður útsvarsskyldur (6. 
gr. A. I niðurl. og B. 1), og skal þá leggja á bann útsvar hlutfallslega eftir 
dvalartíma hans. Ef aðili stundar hjer atvinnu (6. gr. B. 1) eða rekur hjer 
atvinnu eða á hjer eignir (6. gr. B. 2), þá skal einungis leggja á þá atvinnu, 
er hann hafði hjer á landi á gjaldárinu, og eignir hans hjer og tekjur af þeim.

Útsvör erlendra tryggingarfjelaga skal miða við skattskyldar tekjur 
þeirra hjer á landi á útsvarsárinu og iðgjöld þessa árs af tryggingum, er þeir 
hafa tekist á hendur fyrir milligöngu umboðsmanna sinna hjer.

III. KAFLI.
Hvar leggja skal á gjaldþegn hvern og hvaða sveit fœr úlsvar hans.

8. gr.
. Þar skal leggja útsvar á gjaldþegn, sem hann hafði heimilisfang vitan- 

lega eða samkvæmt manntali næst á undau niðurjöfnun. Nú á aðili hvergi 
heimilisfang, og skal þá leggja á hann þar, sem hann dvelst, þegar niðurjöfn- 
un fer fram. Nú er heimilislaus maður skráður á skip, sem hjer á heimili
eða bjeðan er gert út, og skal þá leggja útsvar á hann i heimilissveit skips-
eiganda, eí hann gerir skip út, en ella i heimilissveit útgerðarmanns.

Leggja skal samkvæmt 1. málsgr. á allar eignir manns og tekjur á
útsvarsárinu, hvar sem þeirra er aflað; þó má leggja á gjaldþegn á fleiri
stöðum en einum:

a. Ef hann hefír heimilisfasta atvinnustotnun, svo sem útibú, viðar en i 
einni sveit, enda má þá ekki leggja á hann að þvi leyti i heimilissvei.t hans.

b. Ef hann hefir leiguliðaafnot af landi, þótt ekki fylgi ábúð, þar með talin 
laxveiði, ábúð á jörð eða jarðarhluta, lóðarafnot, ef þau gefa arð, enda 
má þá ekki leggja á hann að þvi leyti i heimilissveil hans.

c. Ef hann er erlendis búsetlur og rekur atvinnu hjer á landi á einum stað 
eða fleirum, eða stundar hjer atvinnu eða dvelst hjer á gjaldárinu. Á 
hverjum stað má þó aðeins leggja á þær eignir, sem þar eru, og þær 
tekjur, sem þaðan eru fengnar eða i hlutfalli við dvöl þar.

d. Ef maður hefir lögheimili á fleirum stöðum en einum. Aðili á þó heimt- 
ingu á þvi, að hann verði feldur af útsvarsskrá á öðrum staðnum jatnskjótt 
sem hann sannar, að á hann hafi verið lagt á hinum, enda hafi hann 
eigi krafist þess, að hann yrði þar einnig feldur af skrá.

e. Þar skal Ieggja á erlend tryggingarQelög, sem aðalumboðsmaður þeirra 
hjer á landi er heimilisfastur.

9. gr.
Þar i sveit skal útsvar gjalda, sem það var á lagt, enda á hún alt út- 

svarið. Þó skal skifta útsvari milli sveita:
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1. Ef aðili rekur atvinnu í fleirum sveitum en einni, enda taki fyrirmæli 8. 
gr. a.—c. liðar eigi til, og sje atvinnan ekki skemur rekin en 8 vikur. 
Þó skal skifta útsvari, ef rekin hefir verið selveiði, hvalveiði, sildarkaup, 
sildarsala, síldarverkun eða síldarbræðsla, verksmiðjuiðnaður hverskonar 
sem hann er, enda þótt skemur sje rekið, svo og ef skip leggur upp afla 
sinn utan heimilissveitar útgerðarmanns eða eiganda að minsta kosti 
samtals 4 vikur af gjaldárinu.

2. Ef maður stundar atvinnu utan heimilissveitar sinnar að minsta kosti samtals 
3 mánuði á gjaldárinu í sömu sveit og hefir fengið kaup að minsta kosti 
3000 kr., þar með talið fæði og önnur hlunnindi, er hann kann að hafa 
haft, reiknuð eins og skattanefnd i þeirri sveit telur þau til tekjuskatts.

3. Ef maður er lögskráður á skip utan heimilissveitar að minsta kosti 3 
mánuði af gjaldárinu samfleytt i sömu sveit og hefir fengið kaup, að 
minsta kosti 5000 kr., þar í talin hlunnindi þau, er getur um i 2. tölulið, 
reiknuð eins og þar segir.

4. Ef gjaldþegn flyst búferlum milli sveita eða á samtímis lögheimili i tveim- 
ur sveitum á gjaldárinu, en þó fær engin sveit hluta af útsvari, nema að* 
ili hafi að minsta kosti átt þar heima 3 mánuði á gjaldárinu.

10. gr.
Nú skal skifta útsvari eftir 9. gr. 1. tölul., og skal það þá gera með 

hliðsjón til eigna aðilja í atvinnusveit hans og hversu mikill hluti tekna hans 
sje þaðan fenginn. Ef svo er ástatt sem í 9. gr. 2. og 3. tölul. getur, þá skal skifta 
útsvari með hliðsjón af þvi, hversu mikill hluti af tekjum gjaldþegns stafar 
frá atvinnu hans í alvinnusveit. Þó skal heimilissveit aðilja aldrei fá minna 
en hluta af útsvari hans.

Þegar svo er farið sem i 9. gr. 4. tölul. segir, skal skifta útsvari i 
hlutfalli við þann tíma, er aðili hefir átt heima eða dvalist í hvorri eða hverri 
sveit.

11- gr-
Öllum þeirn, er í 8. gr. a. og b. og 9. gr. segir, er skylt að senda 

sveitarstjórn í atvinnusveit eða dvalarsveit skýrslu um atvinnu sína þar og 
dvöl, eignir sínar þar og tekjur, atvinnutíma og dvalartíma o. s. frv., eftir 
því sem við á, þeim, er í 8. gr. getur, fyrir febrúarlok, en hinum áður en 
þeir hverfa aftur úr atvinnusveitinni.

Öllum þeim, er hafa i þjónustu sinni utansveitarmenn, er skylt að 
senda sveitarstjórn sinni fyrir hver áramót skrá yfir þá með þeim upplýsing- 
um, er i 1. málsgr. getur. Atvinnumálaráðherra getur lagt dagsektir við, ef á 
brestur.

Atvinnumálaráðherra setur reglur um eyðublöð undir skýrslur þessar 
og annað, er að þessum atriðum lýtur, enda er honum heimilt að setja reglur 
um dagsektir, ef brestur verður á skýrslum.

12. gr.
Ef útsvör verða talin hlutfallslega hærri, svo að nemi 10% eða meira,
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing), 53
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i heimilissveit gjaldþegns en atvinnusveit, og útsvörum á að skifta milli þeirra, 
skal draga frá þeim hluta útsvara, er gjalda skal atvinnusveit þá upphæð, 
sem ætla má, að aðili mundi minna hafa goldið, ef hann hefði átt heima i 
atvinnusveit, enda skal heimilissveit hans endurgjaida honum þá upphæð. Með 
samsvarandi hætti skal bæta við þann hluta, er greiða skal atvinnusveit, ef út- 
svör þar verða talin hlutfallslega hærri, svo að 10% eða meira nemi, en í 
heimilissveit, enda greiði aðili þá heimilissveit það, er á vantar. Sómu meðferð 
skal hafa, ef gjaldþegn flytst búferlum milli sveita eða á lögheimili viðar en i 
einni sveit, þó svo, að ef útsvör eru hærri i þeirri sveit, sem i er flutt, getur 
niðurjöfnunarnefnd þar jafnað útsvarsaukanum á gjaldþegn með auka- 
niðurjöfnun.

Finna skal, hvort útsvör verði talin hlutfallslega hærri eða lægri i einni 
sveit en annari, með þvi að leggja saman i hvorri sveit eða hverri hlutfallið 
milli skuldlausra eigna gjaldþegna sveitarinnar eftir siðasta skattframtali og út- 
svara þar, hlutfallið milli skattskyldra tekna þeirra og útsvara og hlutfallið 
milli gjaldendatölu sveitarinnar og útsvara og deila siðan með 3. Skera þær 
tölur, er þá koma fram, úr þvi, í hvorri sveit eða hverri sje hlutfallslega hærra 
eða hæst útsvar.

Atvinnumálaráðuneytið getur sett reglur til leiðbeiningar um þelta atriði, 
og er heimilt, ef það kemur i Ijós, að fyrstnefnda hlutfallsins gætir of mikið, 
að draga úr gildi þess, með þvi að deila eignum samkvæmt skattframtali með 
tölu, er telst hæfileg, þó ekki hærri en 10.

13- gr-
Útsvar, sem ekki nemur meiru en 20 krónum, feliur altaf óskift til 

heimilissveitar gjaldþegns.
Ef upphæð sú, er greiða skyldi af einstöku útsvari, nemur ekki 5 

krónum, þá fellur útsvar það óskift til heimilissveitar gjaldþegns.

14. gr.
Sveitarstjórn gerir um hver áramót skrár yfir þá gjaldþegna, er hún 

hyggur sig eiga að fá hluta af útsvörum þeirra frá annari sveit, ásamt upplýs- 
ingum um atvinnu hvers, kaup, tekjur og eignir þar í sveit, vinnutima og 
dvalartima o. s. frv. Sendir sveitarstjórn siðan skrárnar til viðkomandi 
sveitarstjórna. Sveitarstjórnir senda hver sina skrá að lokinni aðalniðurjöfn- 
un til viðkomandi yfirskattanefndar með athugasemdum sinum, og skiftir hún 
siðan útsvörum innan tveggja mánaða, nema skifti verði að dragast lengur 
vegna nýrra upplýsinga.

Skjóta má þessum málum til atvinnumálaráðuneytisins, þar til lands- 
yfirskattanefnd kynni að verða sett á stotn.

15. gr.
Sveit, þar sem á aðilja er lagt, greiðir atvinnusveit þann hluta af útsvörum, 

er henni ber, 2 mánuðum eftir að skifti á útsvörum hafa farið fram samkvæmt 
14. gr. 1. málsgr., nema sannað sje með árangurslausu lögtaki eða með öðr-
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utn bætti, er atvinnumálaráðherra metur, ef ágreiningur verður, að útsvar sje 
ófáanlegt. Et útsvar heimtist siðar, skal það af því gjalda, er eftir stóð.

IV. KAFLI.
Um niðurjöfnun útsvara.

16. gr.
Utan kaupstaða jafnar breppsnefnd niður útsvörum.
Heimilt er sýslunefnd að ákveða þóknun fyrir niðurjöfnunarstörf í 

breppum, þó ekki yfir 5 kr. á dag til hvers nefndarmanns. Þóknun þessi 
greiðist úr hreppssjóði.

17. gr.
1 kaupstöðum jafnar niðurjöfnunarnefnd niður útsvörum. Formaður 

niðurjöfnunarnefadar í Reykjavík er skattstjóri, en i öðrum kaupstöðum for- 
maður skattanefndar. Auk þess eiga sæti i nefndinni 4 menn, kosnir hlut- 
bundnum kosningum af bæjarstjórn í nóvembermánuði ár bvert til eins árs í 
senn. Með sama bætti skal kjósa 4 til vara, er taki sæti í nefndinni i forföll- 
um aðalmanna. Kjörgengir eru þeir, sem kjörgengir eru til bæjarstjórna. Skylt 
er hverjum manni sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 ára, beilum og hraustum, 
að starfa í niðurjöfnunarnefnd, en óskylt er þó sama manni að sitja í henni 
samfleytt Iengur en 6 ár, enda þarf hann ekki að taka við endurkjöri fyr en 6 
ár eru liðin siðan hann sat siðast i nefndinni. Konur geta skorast undan kjöri.

Áður en niðurjöfnunarmaður tekur fyrsta skifti til starfa í nefnd- 
inni, vinnur hann skriflegt drengskaparheit um að rækja starfíð með alúð og 
samviskusemi.

Bæjarstjórn ákveður þóknun niðurjöfnunarnefndar.

18. gr.
Niðurjöfaunarnefnd skal eiga aðgang að framtölum manna til tekju- 

skatts og eignarskatts. Einnig er henni rjett að krefja aðilja skýislna ura sjer- 
bvað það, er bún telur skifta máli um útsvar hans.

Alla þá, er veita öðrum atvinnu, svo og banka og sparisjóði, getur 
nefndin kraflð skýrslna um kaup vinnuþiggjenda og innieign i sparisjóði eða 
banka. Stjórnarvöldum er skylt að veita nefndunum upplýsingar eftir þörfum 
og eftir föngum. Nú er skýrslu samkvæmt þessari málsgrein baldið fyrir 
nefndinni, og skal þá atvinnumálaráðherra, ef nefndin krefst þess, leggja fyrir 
aðilja, að viðlögðum dagsektum, að svara skýrslunni, ef ráðuneytið telur bann 
geta það og vera það skylt. Þessi atriði verða ekki borin undir dómstóla.

Nefnd er skylt að halda því leyndu fyrir öllum óviðkomandi mönnum, 
er hún kemst að í starfí sínu um hagi manna.
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19. gr.
Nefndin gerir skrá yfir alla þá, er hún leggur útsvör á, i stafrófsröð 

eða eftir boðleið, og útsvarshæð fyrir aftan hvert nafn, enda skal nefndin 
undirrita skrána, þá er henni er lokið.

20. gr.
Niðurjöfnunarnefnd er ályktunarfær, ef meira en helmingur nefndar- 

manna er á fundi. Skylt er öllum nefndarmönnum að greiða atkvæði, nema 
mál varði sjálfa þá, maka þeirra, frændur þeirra að feðgatali eða niðja eða 
systkin og jafnnána að mægðum. Afl atkvæða ræður úrslitum. Nú eru atkvæði 
jöfn, og skal þá sá blutinn ráða, sem formaður fylgir.

Hjón mega aldrei sitja saman i niðurjöfnunarnefnd nje foreldrar og börn.

21. gr.
Aðalniðurjöfnun útsvara fer fram á tímabilinu febrúar—mai, að báðum 

mánuðum meðtöldum, eftir nánari ákvörðun sýslunefnda og bæjarstjórna. Þó 
getur atvinnumálaráðuneytið heimilað hreppsnefnd, eftir beiðni hennar, að 
láta aðalniðurjöfnun útsvara fram fara síðar á árinu, ef rikar ástæður mæla 
með því. Úlsvarsskrá skal liggja frammi á þingstað hrepps eða öðrum hent- 
ugum stað i hreppnum, en í kaupstöðum i skrifstofu bæjargjaldkera eða öðr- 
um hentugum stað, 4 vikur í hreppum og 2 vikur i kaupstöðum, enda skal 
auglýsa framlagningu skrár í blöðum á staðnum eða með öðrum hætti,

22. gr.
Rjett er manni að finna að útsvari sinu eða að því, ef honum hefir 

verið slepl af skrá, eða að útsvör annara manna sjeu of lág, samanborið við 
hans, eða að öðrum mönnum hafi verið slept af skrá. Kærur skulu brjeflegar 
vera, stilaðar til niðurjöfnunarnefndar og komnar í hendur formanni hennar 
áður liðinn er sá timi, er niðurjðfnunarskrá á að liggja frammi. Skal nefndin 
úrskurða kærur svo fljólt, sem unt er, og ekki siðar en 14 dögum eftir kæru- 
frest. Nefnd er heimilt að breyta útsvörum bæði til hækkunar og iækkunar, 
enda hafi aðilja verið send tilkynning um það, að annar gjaldandi hafi borið 
sig saman við hann, eða að nefndin hafi í hyggju að hækka útsvar hans, enda 
þótt enginn gjaldenda hafi borið sig saman við hann. Ennfremur er heimilt 
að hækka útsvar kæranda, enda þótt hann hafi kært það til lækkunar, enda 
hafi honum verið sú fyrirætlun tilkynt og honum gefinn kostur á að gæta 
rjettar sins.

Nefndin skal jafnan, svo fljótt sem þess er kostur, senda aðilja tilkynn- 
ingu, ef hún tekur mann á skrá samkvæmt kæru eða breytir útsvari manns 
eða kæru hans er ekki sint.

Ef útsvari manns er breytt samkvænit þessari grein, er honum 
heimilt að kæra það fyrir yfirskattanefnd, enda þótt hann hafi ekki kært til 
hreppsnefndar eða niðurjöfnunarnefndar.
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23. gr.
Nú vill rnaður ekki una úrskurði niðurjöfnunarnefndar, og er honum 

þá rjelt að bera málið til úrskurðar fyrir viðkomandi yfirskattanefnd, enda sje 
kæra komin i hendur formanns yfirskattanefndar áður liðnar sjeu 4 vikur frá 
dagsetningu úrskurðar i hreppum og 2 vikur i kaupstöðum. Yfirskattanefnd 
úrskurðar kærur á næstu tveim vikum, frá lokum kærufrests talið, nema draga 
verði úrskurð af þvi að afla þurfi frekari upplýsinga. Niðurjöfnunarnefnd lætur 
yfirskattanefnd i tje útsvarsskrá eða eftirrit af henni. Fyrirmæli 18. og 22. gr. 
taka og til yfirskattanefndar, enda er hreppsnefnd og niðurjöfnunarnefnd skylt 
að veita yfirskattanefnd upplýsingar um útsvarsálagningu sina eftir föngum.

Yfirskattanefnd fær þóknun fyrir störf sin samkvæmt þessum lögum, 
og skal reikna hana eftir lögum um tekjuskatt og eignarskatt. Póknun greiðist 
úr sýslusjóði eða bæjarsjóði.

Ef ágreiningur verður um þóknun yfirskattanefndar, þá sker atvinnu- 
málaráðherra úr.

24. gr.
Sá, er ekki vill hlíta úrskurði yfirskattanefndar, getur næstu 2 alman- 

aksmánuði eftir dagsetning úrskurðar hennar skotið honum til atvinnumála- 
ráðuneytisins, þar til sett kynni að verða á stofn landsyfirskattanefnd. Ráðu- 
neytið skal venjulega hafa kveðið upp úrskurð sinn 2 mánuðum eptir lok 
kærufrests. Það hefir sama rjett til að krefjast upplýsinga sem yfirskattanefnd, 
en það breytir ekki útsvörum annara gjaldþegna en þeirra, sem yfirskatta- 
nefnd hefir kveðið upp úrskurð um útsvör þeirra.

Úrskurður ráðuneytisins er fullnaðarúrskurður um útsvarsupphæð.

25. gr.
Aukaniðurjöfnun fer fram í lok júní, september og desember ár hvert. 

Sveitarstjórn getur vikið frá þessum ákvæðum eftir þörfum. Þá skal leggja 
útsvör á þá:

1. Er teknir skyldu hafa verið á aðalskrá, en hefir verið slept.
2. Er útsvarsskyldir hafa orðið siðan aðalniðurjöfnun fór fram og leggja skal 

á i þeim hreppi eða kaupstað.
3. Er flutst hafa búferlum á gjaldárinu, en eigi var lagt á þá útsvar i fyrri 

heimilissveit þeirra.
Skrá skal gera með sama hætti sem aðalskrá. Um framlagning hennar, 

kærur og úrskurði fer með sama hætti sem fyr segir uro aðalniðurjöfnun.

26. gr.
Kærum, sem koma eftir kærufrest, verður ekki sint. Ekki má yfir- 

skattanefnd eða atvinnumálaráðuneyti heldur breyta útsvari, nema svo reynist, 
að það hafi verið að minsta kosti 10% of hátt eða of lágt.
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V. KAFLI.
Um gjalddaga úlsvara, ábgrgð á þeim, innheimtu o. fl.

27. gr.
Gjalddagar útsvara eftir aðalniðurjöfnun skulu vera tveir. 1 hreppum 

skal greiða’ annan helming útsvara 15. júlí, en hinn helminginn 15. október* 
1 kaupstöðum skal greiða annan helming útsvara fyrsta virkan dag næsta 
mánaðar_ eftir lok niðurjöfnunar, en hinn helminginn 1. september. Nú er 
heimilað að jafna síðar niður en 15. júli, sbr. 21. gr., og ákveður þá hrepps- 
nefnd gjalddaga.

Eindagi útsvara eftir aukaniðurjöfnun fer eftir ákvörðun niðurjöfnun- 
arnefndar, en má þó ekki siðar vera en 1. október, ef útsvar var lagt á fyrir 
þann dag, en ella ekki siðar en 31. desember.

Eindagi á öllu útsvari erlendis búsettra gjaldþegna (6. gr. B, 1—3) skal 
ávalt vera sá dagur, er útsvarsálagningu á þá er hverju sinni lokið.

28. gr.
Hjón ábyrgjast ekki hvort annars útsvar. Þó ábyrgist bóndi útsvar konu 

sinnar, er á hana var lagt áður en þau gengu að eigast. Ennfremur getur nið- 
urjöfnunarnefnd kveðið svo á, að hjón skuli ábyrgjast annað fyrir bæði og 
bæði fyrir annað hvort annars útsvar, et reynt hefir verið lögtak fyrir siðasta 
útsvari hjá þvi þeirra, er það var á lagt, án þess að það hafi að fullu verið 
goldið, enda búi hjón saman þegar niðurjöfnun fer fram.

29. gr.
Umboðsmaður erlends tryggingarfjelags ber ábyrgð á útsvari þess, eins 

og það væri sjálfs hans útsvar.
Atvinnuveitandi þeirra, er i 6. gr. B. 1. getur, ábyrgist sem sjálfs sín 

skuld útsvar slikra manna, án tillits til þess, hvernig kaupgjaldi er varið, og 
er atvinnuveitanda heimilt að halda eftir alt að’ lO’/o af þvi kaupi, er hann 
geldur, cnda sje honum tilkynt álagningin svo fljótt sem unt er.

Eignir erlendis búsetts atvinnurekanda, þær, er hann á hjer á landi, 
skulu vera að lögveði til tryggingai; útsvari, sem lagt er á hann hjer á 
landi, næst á eftir sköttum, er á þeim kunna að hvila til rikissjóðs íslands, 
enda má kyrsetja þær til tryggingar útsvarsgreiðslum, án þess að beiðandi 
þurfi að setja tryggingu, og halda kyrsetningarmáli til laga fyrir gestarjetti á 
kyrsetningárvarnarþingi.

30. gr.
Ef útsvar er ekki greitt áður en 2 mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, 

skal gjaldþegn greiða hreppssjóði eða bæjarsjóði dráttarvöxtu af þvi, sem 
ógreitt er, l°/o fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, sem líður frá gjald- 
daga, uns gjaldið er greitt.
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31. gr.
Útsvör og dráttarvöxtu má taka lögtaki.

VI. KAFLI.
Akvœði til bráðabirgða. Niðurlagsákvœði.

32. gr.
Tímabilið frá fardögum 1926 til ársloka 1927 telst eitt reikningsár.
Utan kaupstaða gerir hreppsnefnd áætlun samkvæmt 2. gr. fyrir reikn- 

ingsárið frá fardögum 1926 til ársloka 1927 i októbermánuði 1926, enda er 
henni þá rjett að jafna niður, með gjalddaga 31. desember næsta á eftir, 
þeim hluta af ákveðinni útsvarsupphæð, er bún telur þurfa til greiðslu hrepps- 
gjalda, þar til útsvör, sem jafnað verður niður með aðalniðurjöfnun 1927, taka 
að gjaldast.

Ef útsvör áætlunar þeirrar, sem gerð er í október 1926, þurfa að vera 
hærri en samtala útsvara hreppsins þrjú siðustu reikningsárin, að fimtungi 
viðbættum og deilt með 2, þá þarf samþykki sýslunetndar.

33. gr.
1 kaupstöðum, þar sem aðalniðurjöfnun útsvara skal lúka fyrir nóvem- 

bermánaðarlok eftir gildandi lögum, má jafna niður fyrir næsta nýár ’/» af 
uppbæð útsvara kaupstaðarins, svo sem þau hafa verið ákveðin i áætlun hans 
fyrir 1927, enda sje gjalddagi 31. desember 1926.

34. gr.
Um kærur yfir útsvörum, sem lögð hafa verið á árið 1926, fer eftir 

eldri lögum.
35. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927. Frá sama tima eru úr gildi numin 
þessi lagafyrirmæli:

Tilsk. 20. apríl 1872, um bæjarstjórn i kaupstaðnum Reykjavik, 18. gr.
2. og 3. málsgr., 19. gr. 1. málsl., 21. gr., 23. gr. 2.-5. málsgr. og 24. gr.

Lög nr. 22, 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri, 18. gr., 21. gr., 
það sem enn er af henni i gildi, 22. og 23. gr.

Lög nr. 43, 10. nóv. 1905 (sveitarstjórnarlög) 35. gr., 37. gr. 2. málsgr. 
og 38.-44. gr.

Lög nr. 75, 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn i Hafnarfirðí, 19. og 21.—24. gr.
Lög nr. 48, 10. nóv. 1913, um breyting og viðauka við lög 22. nóv. 

1907, um bæjarstjórn i Hafnarfirði, 2. og 3. gr.
Lög nr. 49, 30. nóv. 1914, um breyting á tilsk. 20. apr. 1872, um 

bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavik, 6. og 9. gr.
Lög nr. 65, 14. nóv. 1917, um breytingu á lögum nr. 22. 8. okt. 1883,



um bæjarstjórn á /Xkuievri, og lögum nr. 43, 11. júli 1911, um breyting á 
þeim lögum, 10,— 12. gr.

Lög nr. 67, 14. nóv. 1917, um bæjarstjórn ísafjarðar, 18. gr. 1. og 2. 
málsgr., 19.- 22. gr. og 23. gr., að því leyti sem hún varðar útsvör.

Lög nr. 26, 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn Vestmannaeyja, 20. gr. 1.—2. 
málsgr., 21.—24. gr. og 25. gr., að þvi leyti sem hún varðar útsvör.

Lög nr. 58, 28. nóv. 1919, um breytingu á lögum nr. 30, 22. nóv. 1918, 
um bæjarstjórn á Siglufírði, 18.—24. gri

Lög nr. 61, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 15. og 17.—21. gr. 
Lög nr. 47, 27. júní 1921, um breytingu á lögum nr. 67, 14. nóv. 1917,

um bæjarstjórn ísafjarðar.
Lög nr. 49, 27. júni 1921, um viðauka við og breytingar á lögum nr. 

58, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Siglufirði, 2. gr.
Lög nr. 65, 27. júní 1921, um breyting á lögum nr. 26, 22. nóv. 1918, 

um bæjarstjórn Vestmannaeyja.
Lög nr. 25, 19. júni 1922, um breyting á lögum nr. 75, 22. nóv. 1907, 

um bæjarstjórn i Hafnarfirði.
Lög nr. 29, 19. júni 1922, um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. 

nóv. 1905, 1. gr.
Lög nr. 26, 4. júni 1924, um viðauka við lög nr. 29, 19. júni 1922, 

um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.
Lög nr. 36, 4. júni 1924, um bæjargjöld í Reykjavik, 1. og 12. gr., að 

þvi leyti sem þær varða útsvör, og 7.—11. gr.
Lög nr. 46, 4. júni 1924, um útsvarsálagningu erlendra vátryggingarfjelaga. 
Svo og öll önnur lagafyrirmæh, er fara í bága við lög þessi.
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Ed. 180. IWefndarilit

um frv. til laga um bæjarstjórn á Norðfirði.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað framangreint frv., svo og greinargerð þá, sem 
þvi fylgir.

1 greinargerðinni er, svo sem vænta má, lögð allsterk áhersla á það, 
hve mikil nauðsyn sje orðin fyrir Norðfirðinga að verða lögsagnarumdæmi út 
af fyrir sig.

Nefndin vill nú eigi neita þvi, að það kynni að geta orðið til aukinna 
þæginda, svo og nokkurra hagsmuna fyrir Norðfirðinga að hreppa sjerstök 
kaupstaðarrjettindi, ef þeir reyndust heppnir með bæjarfógeta, enda þótt eigi 
sje sýnilegt af liinni glæsilegu lýsingu i greinargerðinni á þroska og vexti kaup- 
túnsins á seinustu árum, að vöntun kaúpstaðarrjettindanna hafi staðið sjávar- 
þorpinu mjög íyrir þritum hingað til.
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En þótt það verði ekki vjefengt, að Norðflrðingar telji sjer feng i þvi að 
fá þessi kaupstaðarrjettindi, sem farið er fram á í frv., þá verður einnig á hitt 
að líta, hvort slík breyting, sem hjer ræðir um, yrði ekki að sama skapi ó- 
hagstæð og of kostnaðarsöm fyrir hina tvo aðiljana, sem mál þetta varðar.

Af þeim undirtektum, sem mál þetta hefir fengið i sýslunefnd Suður- 
Múlasýslu og getið er um i greinargerðinni, virðist mega ráða það, að sýslu- 
nefndin telji það fremur tap en vinning fyrir umrætt sýslufjelag, að Norð- 
fjörður væri frá þvi skilinn. Og er það skiljanlegt. Því þar sem hjer er, eftir 
því sem virðist, um blómlegt hreppsfjelag að ræða, þá hlyti það að verða 
fjárhagslegt tap fyrir sýsluíjelagið að missa það, en hinsvegar til litils hægðar- 
auka að því er snertir stjórn sýslufjelagsins, þar sem þetta nýja lögsagnarum- 
dæmi mundi, eftir legu sinni að dæma, ekki sniða neitt utan aí sýslufjelaginu, 
heldur að eins mynda fleyg inn i það, sem skæri það að miklu leyti í sundur.

Að því er rikissjóð snertir, þá er nefndinni ekki annað kunnugt en að 
innheimta ríkissjóðsgjalda í Suður-Múlasýslu hafi verið í góðu lagi, og sje því 
ekki hennar vegna þörfá stofnun þessa nýja embættis. Hinsvegar er það öll- 
um auðsætt, að samþykt frv. þessa mundi baka ríkissjóði eigi svo litil aukin 
útgjöld. Að vísu er í frv. hóflega á stað farið með laun úr ríkissjóði handa 
hinum nýja bæjarfógeta. En það virðist mega gera ráð fyrir því, að sú skift- 
ing á laununum, sem gert er ráð fyrir í frv. (helmingur úr ríkissjóði fyrir 
bæjarfógetastörfin og hinn helmingurinn úr bæjarsjóði fyrir bæjarstjórastörfín), 
mundi eigi reynast nema bráðabirgðaráðstöfun. Þegar frá liði mætti telja lík- 
legt, að farið vrði fram á það, að þessum bæjarfógeta yrði jafnt sem öðrum 
veitt full laun úr rikissjóði. Enda mætti segja, að allmikil sanngirni mælti með 
þvi, að undantekning yrði eigi til lengdar gerð með þennan eina embættismann, 
að setja laun hans úr rikissjóði svo miklu lægri en allra annara stjettarbræðra 
hans, enda er reynslan búin að sýna það, að það stendur ekki lengi, þótt 
bæjarfógeta, sem lítið hefír að gera meiri hluta ársins, sjeu ákveðin lægri laun 
en hinum, sem meiri hafa störfín. Hinsvegar má telja vist, að samþykt þessa 
frv. mundi einnig að öðru leyti hafa i för með sjer aukin útgjöld fyrir ríkis- 
sjóðinn. Því þegar búið væri að samþykkja það, að taka Neskauptún i tölu 
kaupstaðanna og gera hann að lögsagnarumdæmi út af fyrir sig, þá mætti 
búast við, að örðugt veittist að standa á móti, að sömu rjettinda yrðu að- 
njótandi önnur kauptún, sem hafa fult svo marga eða jafnvel fleiri íbúa en 
þetta kauptún og engu minni örðugleika við það að ná til hlutaðeigandi sýslu- 
manns, svo sem nú er t. d. ástatt með Akranes eða Skipaskaga, og jafnvel 
fleiri. Samþykt þessa frv. væri því spor í áttina til embættafjölgunar, sem leiða 
mundi til þess, að önnur samskonar eða svipuð spor yrðu stigin á eftir, sem 
verður þó að ætla, að sje þvert á móti vilja og tilætlun þings og þjóðar.

Nefndin verður því af framangreindum ástæðum að leggja það til, að 
háttv. deild felli frv. það, sem hjer um ræðir.

Alþingi, 20. mars 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. ólafsson.
form. fundaskr. og frsm.

Alþt. 1926, A. (38. löggjafarþing). 54
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Ed. 190. Nefndarálit

um frumv. til laga um framlag til kæliskipskaupa o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin leggur til, að frumvarpið sje samþykt óbreytt. 

Alþingi, 22. mars 1926.

Eggert Pálsson, Agúst Helgason, Gunnar Ólafsson, 
form. fundaskr. frsm.

Ed. 191. líefndarálit

um frv. til laga um skipstrðnd og vogrek.

Frá allsherjarnefnd.

Núgildandi strandlög eru frá 14. janúar 1876 og þvi nú 50 ára gömul. 
Er þvi engin furða, þótt margt í þeim sje orðið úrelt og eigi ekki við nú á tim- 
um. Neðri deild Alþingis 1925 skoraði þvi á stjórnina að endurskoða lagafyrir- 
mælin um skipströnd og leggja fyrir Alþingi frv. um þetta efni. Hefír hæstv. 
stjórn nú orðið við þessari áskorun og lagt ofangreint frv. fyrir Alþingi. En jafn- 
framt lagafyrirmælunum um skipströnd hefír stjórnin tekið til endurskoðunar 
löggjöfina um vogrek, og var á þvi hin brýnasta þörf, þvi bæði er það, að þau 
lagafyrirmæli, sem um vogrek gilda, eru miklu eldri en strandlögin, og svo hitt, 
að þau hafa jafnan veriö óskýr og ófullkomin.

Nefndin hefir athugað hið fyrirliggjandi frv. á mörgum fundum og borið 
hin einstöku ákvæði þess saman við núgildandi ákvæði um sama efni. Verður 
nefndin að telja frv. mjög vel samið og ákvæði þess yfirleitt skýr og hentug, og 
leyfir sjer því að leggja það til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi smábreyt- 
ingnm og leiðijettingum, sem gerð verður grein fyrir i framsögunni, að svo miklu 
leyti, er þurfa þykir.

BREÝTINGARTILLÖGUR
vorar eru þessar:

1. Við 5. gr. 2. málsgr.
a. Orðin »yfir skipbrotsmönnum« falli burtu.
b. I stað orðanna »Sjóferðapróf............. ekki að halda« komi: Sjóferða-

próf og staðfesting skýrslu þarf þó ekki að fara fram.
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2. Við 12. gr. 3. málsgr.
Á eftir orðunum »er i stað hans kemur« komi: ef hægt er að gera 

honum bókunina skiljanlega.
3. Við 18. gr. 1. málsgr.

í stað »farningu« komi: flntningi.
4. Við 19. gr.

í stað orðanna »fær hann þó aðeins ferðakostnað og lögmælt sölulaun« 
í endi 1. málsgr. komi: fær hann lögmælt sölulaun i stað fæðispeninga.

5. Við 21. gr.
í stað »1., 3., 6., 9. og 11. gr.« komi: 1., 3., 6., 9., 10. og 11. gr.

6. Við 22. gr. Byrjun greinarinnar orðist svo: Pað er vogrek, er mannlaust
skip o. s. frv.

7. Við 23. gr.
a. í stað orðsins »neyslumaður« komi: notandi.
b. A undan orðunum »glöggva lýsingu« siðast í greininni komi: i tje.

8. Við 24. gr.
1 stað orðanna nenda sendir dómsmálaráðuneytið eitt eintak af aug- 

lýsingunni hverjum fyrirsvarsmanni annara rikja hjer á landi« komi. 
enda sendir dómsmálaráðuneytið fyrirsvarsmönnum annara ríkja hjer á 
landi eintak af auglýsingunni.

9. Við 25. gr.
1 stað orðanna i 3. málsgr. »ólöglega hafi með málið farið« komi: 

ólögiega hafi verið með málið farið.
10. Við 28. gr.

í stað orðanna »4 ár eða lengur« komi: 2 ár eða lengur, frá þvi að 
eigandinn leiddi sig að þvi, ef svo hefir verið.

11. Við 33. gr.
Síðari málsgreinin orðist svo:
Með mál út af brotum gegn ákvæðum laga þessara skal farið sem 

með almenn lögreglumál, nema sakamálameðferð skuli beitt.

Alþingi, 22. mars 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. Ólafsson.
form. og frsm. fundaskrifari.

Ed. ■ 19». BreytlnffartUlöffur

við frumv. til laga um innflutningsbann á dýrum o. fl.

Frá Ingvari Pálmasyni.
1. V ið 1. gr.

Orðin »og fuglac falli burtu.
2. Við 2. gr.

Á eftir orðunum »allan innflutning á« komi: litandi fuglum.
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Bld. 193. Frnmvarp

til laga um innflutningsbann á dýrum o. fl.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr.
Það er öllum bannað að flytja hingað til lands frá útlöndum lifandi 

spendýr. Pó má atvinnumálaráðuneytið, með ráði dýralæknisins í Reykjavík, veita 
undanþágu frá banni þessu, enda setji þá tryggilegar reglur um í hvert sinn.

2. gr.
Frá löndum eða landshlutum, þar sem næmir húsdýrasjúkdómar ganga, 

er atvinnumálaráðuneytinu heimilt, með ráði dýralæknisins i Reykjavík, að banna 
um stundarsakir allan innflutning á lifandi fuglum, heyi, hálmi, alidýraáburði, 
hráum og lítt söltuðum sláturafurðum, ósoðinni mjólk, brúkuðum fóðurmjöls- 
sekkjum og öðrum þeim vörum, sem sjerstök hætta telst á, að sóttnæmi geti 
berist með.

3. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 100 til 1000 kr., fyrir skip- 

stjóra þann, er dýrin eða bannvöruna flutti inn, og jafnháum fyrir eigandann, 
og skulu dýrin og bannvaran gerð upptæk og öllu lógað, að tilhlutun lögreglu- 
stjóra, nema eigandi kjósi heldur að láta það fara óhreyft á skipinu aftur til út- 
landa, undir umsjón lögreglustjóra, og borgi allan þar af leiðandi kostnað.

Brot gegn reglum þeim, sem atvinnumálaráðuneytið setur samkvæmt 1. 
gr., varðar eiganda 100 til 1000 kr. sektum, enda bæti hann að auki allan skaða, 
er af þeim dýrum hlýtst, er hann flutti inn án Ieyfis eða hirti ekki samkvæmt 
reglum ráðuneytisins.

4. gr.
Lög nr. 56, 10. nóv. 1905, um bann gegn innflutningi á útlendu kvikfje, 

og viðaukalög nr. 25, 9. júlí 1909, eru úr gildi numin.

W d. 194. Frumvarp

um veðurstofu á Islandi.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Veðurfræðistöð skal stofnuð og starfrækt á landi hjer. Skal hún nefnd 

veðurstofa Islands og standa undir umsjón atvinnumálaráðuneytisins.
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2. gr.
Starfssvið veðurstofunnar skal vera sem hjer segir:

a. Að safna gögnum til rannsókna á loftslagi landsins. Skal til þess hafa nægi- 
lega margar veðurstöðvar úti um land, sem standa undir umsjón og eftirliti 
veðurstofunnar.

b. Að vinna úr veðurskýrslum frá veðurstöðvunum og gefa út veðurfarsskýrslur, 
er sýni skilyrði þau og takmörk, sem veðráttan setur atvinnuvegum landsins.

c. Að safna daglegum veðurskeytum, innlendum og erlendum, og senda út fregnir 
um veðurútlit. Skal einkum lögð stund á að vara við stormhættu á landi og 
á miðum úti og segja fyrir um úrkomu að sumrinu.

d. Að safna nákvæmum fregnum um hafís og senda út ísfregnir til skipa, þegar 
ástæða er til. Sama gildir og þegar eldgos og öskufall ber að höndum.

e. Að standa, í samráði við ríkisstjórnina, fyrir öllum þeim málum, sem snerta 
alþjóðasamvinnu í veðurfræði og ísland varða að einhverju leyti. Hjer með 
er talin umsjón með þeim veðurfregnum, sem sendar eru til annara landa,

3. gr.
Skylt er veðurstofunni að hafa eftirlit með landskjálfta- og segulmagns- 

mælingum (áttaskekkju), þegar þess er krafist af rikisstjórninni og nauðsynleg 
fjárveiting er fyrir hendi.

4. gr.
Veðurfregnir, sem veðurstofan gefur út, skulu sendar með sima eða loft- 

skeytum, svo fljótt sem föng eru á, og tafarlaust birtar á simastöðvunum. Setur 
atvinnumálaráðherra nánari reglur um, hvernig sendingu þeirra og birtingu skuli 
hagað; hann ákveður og gjald það, sem veðurstofan greiðir landssímanum fyrir 
veðurskeytin.

Sjerstakar fregnir frá veðurstofunni um stormhættu, hafisa og öskufall 
skulu ganga fyrir öðrum skeytum, að svo miklu leyti sem alþjóðareglur heimila.

5. gr.
Fastir starfsmenn skulu vera tveir veðurfræðingar, forstjóri og fulltrúi. Skulu 

báðir færir um að annast veðurspár, enda hafa nægilega þekkingu í þeim fræði- 
greinum, sem lúta að veðurfræði, þ. e. eðlisfræði, stærðfræði og jarðeðlisfræði, 
svo og landskjálfta- og segulmagnsmælingum. Engan má skipa veðurfræðing fyr 
en hann hefir verið eitt ár i stöðinni til reynslu. Ekki má hann gegna stöðunni 
lengur en tvö ár án þess að hafa fengið veitingu fyrir henni.

Atvinnumálaráðherra veitir þessi embætti.

6. gr.
Forstjóri hefir að byrjunarlaunum 5000 kr. á ári, en launin hækka eftir 

3, 6 og 9 ár i þessari röð um 300 kr., 300 kr. og 400 br., upp i 6000 kr.
Auk þess hefir forstjóri ókeypis ibúð i byggingu veðurstofunnar, sbr. 7 

gr., enda hafi bann eftirlit með áböldum hennar. •
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Byrjunarlaun fulltrúa skulu vera 4000 kr. á ári, er hækka um 200 kr. 
annaðhvert ár, upp i 5000 kr.

Forstjóri og fulltrúi njóta báðir samskonar uppbótar á launum sínum og 
embættismenn landsins fá samkvæmt launalögum.

7. gr.
Svo fljótt sem ástæður leyfa skal reist sjerstök bygging fyrir veðurstof- 

una, á stað, sem er hentugur fyrir störf þau, sem hún heflr með höndum eða 
kunna að verða henni falin.

8. gr.
Lög þessi gilda frá 1. júlí 1926.

Ákvæði um s t un d a r s a k i r.

Verði núverandi forstöðumaður veðurathugana forstjóri veðurstofu íslands, 
skulu árslaun hans þegar vera 6000 kr., auk uppbótar samkvæmt niðurlagi 6. gr.

Verði Jón Eyþórsson veðurfræðingur skipaður fulltrúi í veðurstofn ís- 
lands, skulu árslaun hans vera 5500 kr., auk uppbótar samkvæmt niðurlagi 6. gr.

líd. 195, Alefndarálit

um frv. til laga um viðauka við hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað, nr. 19, 
11. júlí 1911.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Nefndin gat ekki orðið sammála um frv. eins og það lá fyrir, og vill 
meiri hlutinn fella það; mun hv. meiri hluta þykja það of langt gengið, að 
hafnarsjóður hafi lögveð i skipi fyrir vörugjaldi til hafnarinnar og fyrir skaða- 
bótum vegna skemda á hafnarvirkjum.

En það var af vangá, að ákvæðið um vörugjald var eigi undanskilið 
i frv. En nú hefir hafnarstjórinn í Reykjavík sent tillögu til breytinga á frum- 
varpsgreininni um að undanskilja vörugjald, og ennfremur leggur hann til 
að fella burt, að hafnarsjóður skuli fá lögveð i skipi, ef skemdir af þess völd- 
um verða á hafnarvirkjum, og eru þá burtu numin þau ákvæði, er meiri 
hlutinn mun helst hafa sett fyrir sig.

Þau gjöld, er hafnarsjóður heimtir af skipum og bátum skv. 10. gr. 
laga nr. 19, 1911, eru þessi: Lestagjald, vitagjald, vörugjald (á að undanskilja 
skv. brtt.), hryggjugjald og festargjald; þá er og heimilt að taka gjald fyrir 
afnot af öðrum eigum hafnarinnar, og eru þau ákveðin i reglugerð.

Þessi gjöld eru eigi það há, að þau geti sett veð í skipum í neina 
óvissu, þótt frv. yrði samþykt þannig. En hinsvegar gæti það oft komið sjer 
óþægilega, að hafnarsjóður beitti kyrsetningu við skip og báta, þar til öll gjöld



til hafnarsjóðs væru greidd. En slíku þyrfti eigi að beita, ef hafnarsjóður hefði 
lögveð í skipi fyrir gjöldum.

Samkvæmt framansögðu leggur minni hl. til, að frv. verði samþykt 
með eftirfarandi
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BREYTINGARTILLÖGU.

Upphaf frumvarpsgreinarinnar skal orða svo:
Fyrir gjöldum þeim, er ræðir um í 10. gr. hafnarlaga fyrir Reykjavík- 

urkaupstað, nr. 19, 11. júlí 1911, öðrum en vörugjaldi, ennfremur sektum 
samkv. 17. gr. sömu laga, skal hafnarsjóður Reykjavíkur o. s. frv.

Alþingi, 22. mars 1926.

Jón Raldvinsson, 
frsra. minni hlutans.

Md. 196. Nefndarállt

um frv. til laga um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir athugað mál þetta frá ýmsum hliðum, fengið til viðtals 
2 menn úr nefnd þeirri, er undirbjó frv., og borið það saman við lögþau, er nú 
gilda í þessu efni.

Pótt i frv. felist ekki miklar breytingar á gildandi lögum og skiftar muni 
verða skoðanir um haldkvæmi víðtækra bannákvæða um störf og athafnir manna 
á helgidögum, þá telur meiri hluti allsherjarnefndar tilgang frv. þess verðan, að þvi 
sje vel tekið. Viðleitni meiri hluta nefndarinnar í þessa átt eru nokkrar breyt- 
ingar, sem hann vill gera á frv. og telurtil bóta; þó eru þær meira skipulags og 
orðabreytingar en efnis, og þykir því nægja að gera grein fyrir þeim i framsögu.

Einn nefndarmanna (P. O.), sem undirskrifar þetta álit fyrirvaralaust, 
mun koma fram með sjerstaka brtt. við frv.

Meiri hluti nefndarinnar leggur því til við hv. deild, að frv. verði samþykt 
með svofeldum

BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. a. Fyrri málsgr. á eftir shelgidag stórhátiðannac orðist svo:
og eigi heldur á kirkjustöðum frá kl. 11 árd. til kl. 3 siðdegis, 
þegar messað er á staðnum, nema brýna nauðsyn beri til.

b. Síðari málsgrein, á eftir vþjóðkirkjunnar frá kl.« orðist svo:



432 Þingskjal 196—197

11 árd. til kl. 3 siðdegis. Pó mega strandferðaskip, sem aðal- 
lega flytja póst og farþega, fá afgreiðslu. Það skal og yfir
höfuð vera heimilt að vinna þau verk....................o. s. frv. til
enda greinarinnar.

2. Við 2. gr. a. t fyrstu málsgr. á eftir »búðum kaupmanna« komi: kaupfjelaga.
b. 2. málsgr. og 3. málsgr. (»Þó skulu................ áfenga drykkia)

falli niður.
c. 4. málsgr. 2. og 3. málsliður (»Þó má................ 6 siðdegis*)

orðist svo:
Undanþegin þessu banni er þó sala á fiski, blöðum, bókum, 

aðgöngumiðum að íþróttamótum, happdrættismiðum og þess 
háttar til kl. 11 árd. og eftir ki. 3 siðdegis.

3. Við 3. gr. Greinin falli niður.
4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:

Á helgidögum þjóðkirkjunnar má hvorki halda almennar skemt- 
anir nje heldur mega markaðir eða aðrar þær athafnir, sem 
hávaði er að, eiga sjer stað 'fyrir kl. 3 síðdegis, nema lögreglu- 
stjóri leyfi.

5. Við 7. gr. 2. málsliður orðist svo:
Þá og þar, er guðsþjónusta fer fram eftir nón, er þó þvi aðeins 

heimilt að halda almenna fundi samtimis, að þess sje gætt, 
................ o. s. frv. til enda greinarinnar.

6. Við 8. gr. Við greinina bætist: Þau gilda einnig eftir kl. 6 á aðfangadags-
kvöld jóla.

Kvöldið fyrir aðra stórhátiðisdaga eru aliar almennar skemtanir 
bannaðar eftir miðaftan.

7. Við 9. gr. Greinin falli niður.
Greinatala breytist eftir atkvæðagreiðslu.

Jón Kjartansson, 
form.

Alþingi, 22. mars 1926.

Pjetur Þórðarson, 
frsm.

Pjetur Ottesen.

Jón Baldvinsson, 
með fyrirvara.

Wd. 197. HTefndarilit

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefir hagað starfi sinu alveg með sama hætti og undanfarið. Haft 
daglega fundi venjulegan fundatíma, og lengur, ef þess hefir verið kostur. Átt 
viðtöl við menn og aflað sjer upplýsinga eftir föngum. Áliti sinu skilar nefndin
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nú nokkrnm dögum siðar en í fyrra, enda hafa störfin orðið meiri en undanfarið, 
því að fjárbeiðnir hafa verið fleiri en áður, sem ag var að vænta, þar eð rýmk- 
ast hefir um fjárhag rikissjóðs. Nefndinni hafa t. d. borist c. 225 erindi frá stofn- 
unum og eÍDStöknm mönnum, sem öll hafa þurft meiri og minni athugunar við. 
Meðal þeirra voru 33 styrkbeiðnir til utanfara margvíslegra erinda. En ekki hefir 
nefndin tafist af ósamkomulagi innan nefndar.

Nefndin lítur svo á einróma, að þótt rýmkast hafi svo mjög um fjárhag 
rikissjóðs sem alkunnugt er orðið, að greiddar eru allar lausaskuldir ríkisins og álit- 
leg fúlga i sjóði um siðustu áramót, þá beri þó að leggja hina mestu áherslu á 
að fara varlega um að auka gjaldahlið Qárlaganna. Sá mikli tekjuauki, sem rikis- 
sjóði hefir hlotnast, gefur ekki rjetta mynd af ástandinu á þjóðarbúinu i heild 
sinni. Hinir miklu skattar, sem lagðir voru á þjóðina til að gera kleift að grynna 
á skuldunum, og einkanlega hin mjög öra hækkun á skráðu verðgildi islenskra 
peninga, samfara lækkun á afurðaverði á erlendum markaði, hefir lamað at- 
vinnuvegina svo mjög, að mikil hætta er á, að miklir erfiðleikar standi fyrir dyrum, 
sem koma muni einnig niður á rikissjóði. Nefndin hefir þvi viljað halda sömu 
sparnaðarstefnu sem á undanförnum árum, en einkum borið fram fjáraukatillögur, 
sem beint og óbeint mættu verða stuðningur fyrir atvinnuvegina. Sjest það meðal 
annars af þvi, að drjúgur meiri hluti hækkunartillagna nefndarinnar er á 13. og 
16. gr. fjárlagafrv.

Nefndinni er það Ijóst, að meðan Alþingi hefir ekki lagt úrskurð sinn á 
um, hver stefna verður tekin í gengismálinu, er mjög erfitt að ganga frá fjárlaga- 
frumvarpinu, svo að sæmilega ábyggileg áætlun megi kallast. Þær ákvarðanir 
geta haft hin mestu áhrif bæði á tekju- og gjaldahlið íjárlaganna. Haldi gengi 
krónunnar áfram að hækka, er fyrirsjáanlegt t. d., að á árinu 1927 muni dýr- 
tiðaruppbót starfsmanna ríkisins lækka að miklum mun, og hún hlýlur og að 
lækka töluvert, haldist það verðgildi krónunnar, sem er. Samkvæmt upplýsingum 
fjármálaráðuneytisins var dýrtiðaruppbótin árið sem leið c. 1220000 kr. Upp- 
bótarprósentan var þá 78°/o. Með uppbótarprósentu þeirri, sem gert er ráð fyrir 
í frumvarpinu, 60®/o, verður dýrtiðaruppbótin c. 935000 kr. Ef uppbótarprósentan 
er 5O*/o eða 40*/«. verður dýrtiðaruppbótin c. 780000 kr. og c. 625000 kr. — Á 
mörgum öðrum gjaldliðum myndi einnig sparast. En hinsvegar hefði gengis- 
hækkun i för með sjer rýrnun á mörgum tekjuliðunum, svo að töluverðu mun 
nema. Nefndin vill vekja athygli á þessu, þótt hún hinsvegar að sjálfsögðu, á 
þessu stigi málsins, geri engar sjerstakar tillögur þar að lútandi.

Fyrir reikning rikissjóðs er nú rekin steinoliuverslun i frjálsri samkepni, 
sem ekki kemur fram i fjárlögum að öðru leyti en þvi, að vextir af fje ríkissjóðs 
i þeirri verslun eru hluti af 6. lið 4. greinar, og vörutollur nú greiddur af stein- 
oliu, sem ekki var áður. Nefndin hefir fengið þær upplýsingar, að meira en ein 
miljón króna af fje rikissjóðs stendur inni i steinoliuversluninni. Telur nefndin 
sjer skylt að vekja athygli á, að verslun þessi er nú áhættumeiri en áður fyrir 
rikissjóð. Gengissveiflur gætu t. d. bakað rikissjóði mikið tjón af versluninni. Vill 
meiri hluti nefndarinnar þvi benda á, að verslun þessi hvilir ekki á þeim laga- 
grundvelli, sem vera ætti.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþiug). 55



434 Þingskjal 197

Frumvarpið gerir ráð fyrir 44806,20 kr. tekjuafgangi. Samkvæmt tillögum 
nefndarinnar, og er tekið lillit til dýrtiðaruppbóta, verðnr útkoman þessi:

Tekjuafgangur frumvarpsins............................. kr. 44806,20
Tekjuhaekkunartillógur..................................... — 310000,00
GjaldalKkkunartillðgur..................................... — 65590,00

Samtals kr. 420396,20
Þar fr&'dragast:

Gjaldahækkunartillögur..................................... kr. 283600,00

Tekjuafgangur samkvaemt till. nefndarinnar kr. 136796,20

Tekjub&lkurinn.

Það hefir að þessu sinni eins og áðnr veiið meginstefna nefndarinnar, að 
tekju&ætlunin yrði mjög varleg, enda hefir fr& stjórnarinnar h&lfu þessa verið 
ríkulega gætt. Auðvitað telur nefndin, að jafnframt þvi, sem áætlunin sje varleg, 
þ& eigi hún að vera sem sönnust og ekki fest auga & þvi einu að hafa hana sem 
lægsta. Á undanförnum þingum hefir áætlunin orðið fyrir allmiklum breytingum 
i meðferð þingsins, sjerstaklega á sfðasta þingi, og verður nefndin að telja það 
mjög óheppilegt. Hún leggur þvi áherslu &, að stjórnin vandi svo til tekjuáætlun- 
arinnar sem kostnr er, þar sem hún ein hefir þar á best tök, sakir kunnugleika.

Að þessu sinni leggur nefndin til, að þessir liðir áætlunarinnar verði 
hækkaðir:

Útflutningsgjald um ............ 50 þús.
Áfengistollur og öl um 50 —
Tóbakstollur um.................... 50 —
Annað aðflutningsgjald um 35 —
Vineinkasala um.................... 125 —

Samtals 310 þús.

Útflatningtgjaldið hefir & árinu sem leið, 1925, orðið kr. 1189 þús., en 
verðnr nú með hækkun nefndarinnar 1 milj. kr. Þó þess sje gætt, að útflutnings- 
gjaldshækkunin frá 1925 hvfldi ekki nema á hálfu árinu 1925, en hvilir á öllu 
árinu 1927, þ& verður vel að muna það, að verðlækkun & afurðum er orðin 
geysimikil, sem hefir sjerstaklega áhrif á gjald þetta, þar sem það er hundraðs- 
gjald, og mætti frá þvi sjeð telja áætlunina fullháa. En þá ber jafnframt að líta 
& hitt, að* líkur eru fyrir þvi, að útflutningur fremur vaxi, þar sem útgerðin eykst.

Áfaigiitollurinn hefir stöðugt farið hækkandi, og það svo ört, að siðan 
1922 hefir hann hækkað um næstum >/« nailj. kr. og varð & árinu 1925 808 þús. 
kr. Áætlunin virðist þvi með hækkun nefndarinnar ekki vera óvarleg, þó gera 
megi r&ð fyrir, að nokkuð dragi úr vfnnautn með vaxandi biudiudisstarfsemi.
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Tóbakstollinn hefir nefndin hækkað opp i 775 þús. kr. Hefir hann og 
arðnr af tóbakseinkasöln orðið á árunnm 1922—1924 frá 439 —876 þús. kr„ en 
á árinn 1925 fór hann npp í 1080 þús.

Þar sem sú breyting er nú orðin á þessu, að einkasalan er lógð niður og 
hinsvegar ecgin reynsla fengin fyrir þvi, hve tollnrinn hækkar mikið, þar sem 
það byggist meðal annars á auknum innflntningi, þá telnr þó nefndin, að eftir 
líkum að dæma sje þetta varleg áætlun.

Annað aðflutningsgjald hefir á árinu 1925 hækkað geysilega, sem leiddi af 
því, að aðflutningsbann á þeirri vörn var npphafið og komst þá npp i 228 þús. 
kr. úr 86 þús. árið áðnr. Það ern þvi ekki liknr til annars en að þetta haldist 
nokkuð ineðan fólkið hefir peninga til að kanpa fyrir. Þó verðnr ekki gert ráð 
fyrir, að það verði likt því eins hátt eins og meðan breytingin var að komast á.

Vineinkasala er á árinu 1925 talin að hafa gefið 500 þús. kr. Þetta mnn 
vera nokkru lægra en rjett er, sem stafar af þvi, að reikningar vorn ekki allir 
inn komnir þegar fjármálaráðherra gaf skýrslu nm þetta. Gn eftir þeim upplýs- 
ingum, sein nefndin hefir fengið, telnr hún hættnlanst að hækka áætlnnina þetta, 
jafnvel þótt enn sje tillit tekið til vaxandi bindindisstarfsemi, eins og við 
áfengistollinn.

Gjaldabálkurinn.

10. gr.
Meiri hlnti nefndarinnar leggnr til, að niðnr sjen feldir úr 10. gr. III 

(utanrikismál) stafliðirnir a—c, sem ern

Lann sendiherra ........................... . ... kr. 20000
Húsaleiga...................................................... — 5000
Kostnaðnr við embættið........................... — 20000

eða samtals kr. 45000

Verður ekki gerð nánari grein fyrir tillögu þessari bjer, en biðnr framsögn.

12. gr.
Nefndin hefir lækkað styrkinn til læknisvitjana nm kr. 250, sem stafar 

af því, að nú hafa nokkrar sveitir gengið frá, sem áðnr höfðn styrk þennan, og 
bygt sjer sjúkraskýli og læknisbústað. Vill nefndin aftur taka npp snndnrliðun á 
styrknum i fjárlögin, svo engin mistök geti átt sjer stað nm það, hveijir verði 
styrksins aðnjótandi.

Forstöðumaðnr geislalækningastotn rikisins hefir sótt nm 3000 kr. hækknn 
á tillagi ríkissjóðs til stofunnar. Ætlar hann npphæð þessa til nýrra áhaldakaopa, 
er nefndin verðnr að telja mjög mikilsverð. Hefir læknirinn gefið þessa skýrsln 
nm þau:
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»Þessi áhöld er áformað að kaupa handa Röntgenstofanni, ef fje fæst:

1. Potter-Bucky borð og stativ (frá Chicago) ............ d. kr. 1500
2. Metallix-Röntgenlampa (frá Hollandi).................... d. — 660
3. Jupiter-lampa (frá Berlin) .................................... d. — 760

Samt. kr. 2920

Nr. 1 er notað til þess að fá sem glegstar röntgenmyndir af þykkum lík- 
amshlntum, einkanlega ef um þrekið eða feitt fólk er að ræða.

Nr. 2 er ný gerð röntgenlampa, sem gefur góðar myndir, en hefir auk 
þess þann mikla kost að verja geislalækninn miklu betur fyrir skaðvænum á- 
hrifum röntgengeisla en áður hefir hægt verið.

Nr. 3 er nýleg gerð lampa, sem notaðir. eru til ljósbaða. Þykja þeir hentugri 
(og sennilega ódýrari i rekstri) en eldri iampagerðir, vegna þess að þeir loga með 
vixilstraum«.

Þykir nefndinni ekki nauðsyn að fjölyrða frekar um nytsemi þessara áhalda.
Fyrir nefndinni lágu ýmsar beiðnir um styrk og viðbótarstyrk til sjúkra- 

skýla og læknisbústaðabygginga. Af beiðnum um styrk til nýrra sjúkrahúsa var 
einungis undirbúningur þess máls svo fullkominn af Siglufirði, að til greina yrði 
tekin eftir þeim skilyrðum, sem áskilin hafa verið til þess að þingið veitti fje til 
fyrirtækisins. Þannig er þegar safnað til byggingarinnar í kaupstaðnum 44 þús. kr. 
Húsið er áætlað að kosti 70 þús. kr., og verður þvi venjulegur styrkur rikissjóðs, 
’/3 hluti, um 23 þús. Nefndin hefir þvi lagt til að hækka liðinn til byggingar 
sjúkraskýla og læknisbústaða í þessa npphæð. Meðmæli bárusl um styrkveitingu 
þessa: frá landlækni, fiskifjelagi íslands, fjelagi íslenskra botnvörpunga, sjávaiút- 
vegsnefnd Nd. Alþingis og hjeraðslækninum á Siglufirði.

Aðrar styrkbeiðnir um viðbótarstyrk frá ýmsum sjúkraskýlum hefir nefndin, 
eftir tillögum landlæknis, ekki tekið til greina að þessu sinni, þar sem bygging- 
arnar voru ekki svo fullgerðar, að endanleg reikningsskil lægju fyrir.

Á sfðasta þingi var veitt til heilsuhælis á Norðurlandi 75 þús. kr. Var þá 
farið fram á 150 þús. kr. úr rikissjóði sem hálfan byggingarkostnað, og var upp- 
hæðinni skift á 2 ár.

Nú hefir þinginu borist beiðni frá stjórn heilsuhælisfjelagsins um það, 
að tillag ríkissjóðs verði hækkað um 100 þús. kr., eða upp i 250 þús. Áætlun sú, 
sem bygt var á i fyrra, hefir, eins og sjest á þessu, frekar verið ónákvæm, en 
jafnframt hefir lika siðan verið gert ráð fyrir ýmsum breytingum og fullkomnari 
gerð. Þannig er nú ráðið, að rafvirkjun verði gerð til hita og ljósa, jafnframt því, 
að heitt vatn er leitt um húsið. Telur húsameistari rikisins nú, að áætlun þessi 
sje örugg og muni kostnaður sist verða meiri.

Nefndin álitur, að þar sem þegar hefir verið veitt fje til þessa fyrirtækis 
úr rikissjóði, og hinn mikli áhugi Norðlendinga á þessu góða máli sje sjerstak- 
Iega virðingarverður, þá verði ekki annars kostur en að rikissjóður leggi nú 
fram sem næst á móti því, sem þegar er safnað.

Nú er talið, að safnað sje af heilsuhælisfjelaginu 225 þús. kr. En þar sem
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í byggingarkostnaðinum eru 50 þús. kr. taldar til innanhúsmuna, sem óákveðið 
er um, hvort eigi að heyra honum til, auk fleiri smáupphæða, er telja verður 
tjarskyldar, þá vill nefndin ganga út frá því, að 200 þús. kr. af fje því, 
sem safnað er, sje beinn byggingarkostnaður, og leggur þvf til, að rfkissjóður láti 
af mðrkum f fjárlögum 1927 þá upphæð, sem verði með þvf, sem f gildandi 
fjárlögum er veitt, 200 þús. Hækkar þvi nefndin liðinn upp i 125 þús. kr.

Sjer nefndin ekki, að staðið geti i vegi fyrir framkvæmd verksins, þó 
frekara framlag af hálfu rfkissjóðs eigi sjer ekki stað; enda þótt komið gæti til 
mála, að rikissjóður veitti meira fje sfðar.

Fjelag islenskra bjúkrunarkvenna sækir um 1500 kr. styrk til hjálpar við 
nám hjeraðs-hjúkrunarkvenna.

Fjelag þetta hefir algerlega á höndum nám hjúkrunarkvenna íslands. Það 
telur erfiðust kjör hjeraðs-bjúkrunarnemanna. Þeir hafa 2 ára nám, 1 — l1/* ár á 
spítölum og hálft ár við hjúkrunarfjelagið »Likn«, sem ekki hefir efni á að launa 
nemendum svo nokkru nemi. Hefir fjelagið lagt mikið á sig til þess að hjálpa 
þessum nemendum, en telur sig ekki lengur fært til þess nema að fá styrk, og 
verði ella að leggja niður þessa grein hjúkrunarfræðinnar. Nefudin telur illa far- 
ið, ef hætt yrði að styðja að útbreiðslu heilbrigðismála til sveita, og leggur þvi 
til, að 800 kr. verði veittar i þvf skyni.

Halldór Arnórsson umbúðasmiður fer fram á, að styrkur sá, er hann nú 
hefir, verði hækkaður upp i 3000 kr. Á síðasta þingi var nokkru við styrk þenn- 
an bætt og þá teknar fram helstu ástæður, er að þvi lutu. Enn telur beiðandi 
sig mjög vanhaldinn, einkum sökum þess, að hann hefir þurft að Ieggja mjög 
i kostnað með verkfæri, og þó aðallega það, að vera bundinn við starf þetta, sem 
nokkuð er stopult. Og hefir þess vegna orðið fyrir miklu atvinnutjóni. Nefndin 
vill enn hækka styrk þennan um 600 kr. Játar hún, að hjer sje um nytjastarf 
að ræða, sem enginn hjerlendur maður mundi geta tekið að sjer, ef þessa manns 
misti við. 'Og'á hina hliðina afarkostnaður fyrir þá, sem þetta þurfa að nota, 
að sækja það til annara þjóða.

13. gr.
Þingmenn Norðmýlinga fóru fram á það, að fá hækkað að mun tillag til 

Hróarstunguvegar og óskuðu helst, að vegurinn yrði fullgerður að Jökulsá á 2 
árum. En þar sem enn verða eftir 5 km. af veginum, þegar unnið hefir verið 
fyrir það, sem nú er til hans ætlað og áætlað að kosti kringum 55 þús. kr., sá 
nefndin sjer ekki fært að verða við ósk þessari, en vill hinsvegar hækka nokk- 
uð liðinn, svo að jafnari verði upphæðirnir á næstu árum.

I sambandi við þetta vill neíndin geta þess, að hún ætlast til þess, að at 
fje þvi, sem ætlað er til viðhalds og umbóta vegum, verði varið til viðgerðar á 
veginum um Óspakseyrarhlið í Strandasýslu eins og þurfa þykir, ásamt brú á 
Krossá.

Hreppsnefnd Skútustaðahrepps í Suður-Þingeyjarsýslu hefir farið þess á 
leit, að veitt yrði af fjallvegafje til vegagerðar yfir heiðina milli Reykjadals og 
Mývatnssveitar til framhalds akveginum upp Reykjadal, sem búist er við að verði 
lokið naesta sumar. Hefir Skútustaðahreppur lagt 10 þús. kr. i veg þennan, þótl
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allur liggi bann í annari sveit, sem enn er gerður, og heiðin að miklu leyli líka. 
Hefir hreppnrinn lagt þessa kvöð á sig í þvi skyni að fá akfæran veg yfir heið- 
ina til vöruflutninga fyrir hreppsbúa.

Það má taka fram, að eins og kunnugt er, er um þessar slóðir mjög fjöl- 
farin leið langferðamanna. Hefir vegamálastjóri lagt með þvi, að hækkað verði 
fjallvegafjeð í þessu skyni, og jafnframt til vegagerðar á Kolugafjalli milli Húna- 
vatns- og Skagafjarðarsýslna. Og fer nefndin fram á 4000 kr. hækkun. Vegamála- 
stjóri skiftir fje þessu milli þessara staða, eftir því sem hann sjer ástæður til. Þá 
leggur nefndin til, að fje til akfærra sýsluvega verði hækkað um 5000 kr., 
úr 25 þús. upp i 30 þús. Liggja til þess þau rök, að nefndinni er það kunnugt, 
að i hverju hjeraði er svo mikið verkefni óunnið i þessa átt, jafnframt miklum 
áhuga að starfa meira en gert er, ef fje fengist, að ekki sje rjett að skera upp- 
hæð þessa mjög við neglur.

Fyrir nefndina komu ýmsar óskir um nýjar simalagningar. Fjekk því 
nefndin landssimastjórann til viðtais um simamálin. Meðal þeirra simalína, sem 
landssimastjóri mælti með, að lagðar yrðu sem fyrst, er Biskupstungnalinan, eða frá 
Minni-Borg austnr í Biskupstungur, og linan miili Seyðisfjarðar og Loðmundar- 
fjarðar. Eu ekki taldi hann viðlit að bæta neinum linuspotta á þá tjárhæð, sem 
ætluð er til nýrra simalagninga, auk þess sem þegar er ákveðið. Er það aðallega 
hin fyrirhugaða Vestfjaröalína, sem tekur upp það fje.

Út af beiðni frá þingm. Austur-Skaftfellinga um simalagningu úr Horna- 
firði að Kálfafellsstað tók landsslmastjóri það fram, að hann teldi sjálfsagt að 
vinda bráðan bug að því að tengja simann saman sunnanlands, eins og ákveðið 
er í lögum 14. nóv. 1917. Fengist þá fyrst örugt samband milli Reykjavikur og 
Austfjarða og taldi engin tormerki á því að leggja simann á þeirri leið. Hafði 
hann gert áætlun um kostnað við símalagninguna úr Hornafirði til Vikur, og 
yrði kostnaðurinn ca. 350 þús. kr., er hann vildi skifta á 3 ár. Yrðu veittar i 
næstu fjárlögum 100 þús. kr. til efniskaupa og efnið flutt að ströndinni vorið og 
sumarið 1928 og ekið að vetrinum á simalinuna. í fjárlögum 1929 yrði svo veitt 
fje til lagningar simans og byrjað það ár að leggja línuna beggja megin frá, úr 
Hornafirði vestureftir og frá Vik austureftir, og sumarið 1930 yrði linan kláruð.

Landssimastjóri kvað þvi rjettast, svo fremi að nefndin aðhyllist þetta, 
að veita ekki að þessu sinni fje til simalínu frá Hornafirði að Kálfafellsstað; og 
einnig hitt, að hætt yrði við að reisa loftskeytastöð i Öræfum, sem ákveðið hafði 
verið að reisa á sumri komanda. Nefndin aðhyllist þessar tillögur landssfmastjóra.

Þá eina breyting gerði nefndin út af tillögum landssímastjóra, að hækka 
liðinn til nýrra simalagninga um 15 þús., og er sú upphæð til simalínu frá Minni- 
Borg austur í Biskupstungur.

Skólaráð alþýðuskóla Þingeyinga fer þess á leit að fá 1500 kr. til sima- 
linu frá Breiðumýri til skólans á Laugum. Hefir verkfræðingur Guðm. Hliðdal 
gert kostnaðaráætlun um simalínuna. Nefndin vill taka þessa beiðni til greina i 
sömu hlutföllum og rikissjóður lagði til línunnar til Núpsskólans, enda má full- 
yrða, að siminn hafi miklar tekjur af Knunni, þar sem 60—70 manns búa í 
skólanum.

Landssímastjóri er eindregið meðmæltur þessari fjárveitingu.
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Landssímastjóri heflr undanfarin ár farið þess á leit i tillögum sínum til 
landsstjórnarinnar að fá styrk til utanfarar sfmamönnum. Telur hann þess brýna 
þörf, að þeir sæki þar námsskeið í þessari grein og kynnist tilhögun annara þjóða.

Nú segist landssimastjórinn hafa i hyggju að koma hjer á stofn nokkurri 
kenslu fyrir simamenn, svipað og aðrar simastjórnir gera »og finna sjer hag í«. 
Fer hann fram á 3000 kr. í þessu skyni, sem verja á til kenslu og kenslutækja, 
en jafnframt mætti, i samráði við ráðuneytið, verja nokkru af fje þessu til utanferða.

Nefndin hefír fallist á þessa tillögu landssímastjóra og vill veita til þessa 
2000 kr.

Gunnlaugur Sigurðsson Briem sækir um 3500 kr. styrk til þess að full- 
komna sig i simaverkfræði. Hann hefir nú nýlokið fullnaðarprófi i rafmagnsverk- 
fræði, með simaverkfræði sera aðalnámsgrein, og fjekk í þeirri grein út af fyrir 
sig ágætiseinkunn. Þessum styrk ætlar hann að verja til þess að afla sjer frek- 
ari þekkingar og praktiskrar reynslu i öllum greinum simaverkfræðinnar, er ís- 
land varða. Telur hann, að til þessa þurfi hann að minsta kosti 12 mánuði. 
Hann ætlar, í samráði við O. Forberg landssimastjóra og P. O. Pedersen prófessor 
og forstjóra polytekniska skólans i Kaupmannahöfn, að ákveða, hvar hann leitar 
sjer frekar náms og æfingar. Báðir þessir menn hafa gefið honum hin bestu 
meðmæli.

Nefndin vill veita þessum efnilega manni slyrk til fullkomnunar i þessari 
grein, þar sem mjög mikil þörf er hjer fyrir vel mentaðan mann á þessu sviði.

14. gr.
Dómkirkjnpresturinn í Reykjavík fjekk greiddar úr rikissjóði 1000 krónur 

árlega fyrir skýrslugerðir, þangað til mannaskifti urðu i þvi embætti siðast. En i 
launalögunum er ekki gert ráð fyrir slikri lannaviðbót, sem fyrri dómkirkju- 
prestur fjekk vegna eldri heimildar, sem hann bjó að. Dómkirkjupresturínn hefir 
á hendi allar skýrslugerðir vegna safnaðarins, og er það svo mikið starf, að með 
öllu virðist órjettmætt að ætlast til, að það sje ekki borgað sjerstaklega. Pótti 
nefndinni þvi sjálfsagt að taka upphæðina i fjárlög.

Gögn lágu fyrir nefndinni frá sóknarpresti og sóknarnefndum i Ögur- 
þingum og biskupi, að Ögurþingaprestur hefir sjerstaklega erfiða aðstöðu nm 
prestsþjónustuna. Leggur nefndin þvi til, að honum sje veitt nokkur árleg erfið- 
leikauppbót.

í frv. eru áætlaðar 20 þús. kr. til húsabóta á prestssetrum. Lágu fyrir 
glöggar uppiýsingar frá biskupi um það, hvernig þvi fje yrði ráðstafað, sem 
nefndin hlaut að fallast á. Ennfremur barst nefndinni erindi frá prestinum i 
Holti undir Eyjafjöllum um samskonar styrk, að upphæð 10 þús. kr. Mælir bisk- 
up eindregið með umsókninni og leggur til, að veittar sjeu i þetta sinn 7000 kr., 
þó að 10 þús. kr. kunni að »gerast þörf áður en lýkurc. Fjellst nefndin á þá til- 
lögu og leggur þvi til, að upphæðin sje hækkuð sem því svarar. Loks má geta 
þess, að nefndinni barst erindi frá prófastinum í Rangárþingi um, að sjerstök 
þörf væri fjárframlags úr rikissjóði til húsabóta á Bergþórshvoli i Landeyjum, 
og fylgdu meðmæli biskups. Að þessu sinni getur nefndin þó ekki gert um það á- 
kveðna tillögu, þar eð ekki lágu enn næg gögn fyrír til að nefna ákveðna upphæð.

Þingskjal 197



440 Þingskjal 197

Skólalæknir mentaskólans almenna í Reykjavik, landlæknirinn, beflr lagt 
til, að ýmsar nmbætur yrðu gerðar vegna skólans: vermivjel yrði setl i búsið, 
garðurinn að skólabaki yrði malbikaður, þak yrði reist á súlum milli skólahúss- 
ins og bókhlöðunnar, leikflmisbúsið stækkað og miðhitun sett i það. Héfir lands- 
stjórnin fallist á eina af þessum tillögnm: malbikun skólagarðsins. Nefndin verð- 
ur að lita svo á, að þó að allar þessar umbætur sjeu mjög æskilegar, verði svo 
margt að bíða, sem er enn meira aðkallandi, að hún leggur til, að þessu sje 
frestað.

Nefndinni barst mjóg rækilegt erindi frá Guðm. G. Bárðarsyni kennara um 
náttúrufræðikenslu og náttúrugripasafn gagnfræðaskólans á Akureyri. Er af þvi er- 
indi ljóst, að öll tæki við þá kenslu hafa verið mjög ófullnægjandi, að kennarinn 
og nemendur hafa sýnt mikinn áhuga i verki að bæta úr þvi og að með litlu 
framlagi úr rikissjóði mætti koma fram mikilli bót. Vill nefndin leggja til, að 
þetta starf sje stutt, og ennfremur að keypt sje skuggamyndavjel handa skólanum.

Nefndin fellst á tillögur stjórnarinnar að verja 10000 kr. til aukningar skóla- 
búinu á Hólum, en vill hinsvegar, að það komi fram, að sú fjárhæð sje því að- 
eins notuð, að skólastjórinn taki við búinu.

Nefndinni þótti rjett, að fjárveiting til kensluáhalda handa bændaskólanum 
á Hvanneyri væri eigi lægri en samskonar upphæð til bændaskólans á Hólum.

Nefndin vaið að failast á umsókn frá formanni forstöðunefndar kvenna- 
skólans á Blönduósi um styrk til að setja miðstöð i skólann og raflýsa hann. 
Svo vel sem nú er sjeð fyrir um starfsháttu og kenslukrafta við þann skóia, telur 
nefndin sjálfsagt að blynna að honum.

Nefndin ber fram þrjár tillögur um aukin fjárframlög til bjeraðsskóla í 
sveitum. — Þingeyingaskólinn á Laugum er nú að fullu reistur og að öllu leyti 
sjerstaklega vel frá gengið. Samkvæmt reikningum bans vantar7000 kr. áaðbann 
hafí fengið þann styrk ti) byggingarinnar, s/«, sem gert var ráð fyrir að bann fengi. 
Telur nefndin sjálfsagt, að sá lokastyrkur verði veittur. — Hjeraðsskóli Borgfirðinga á 
Hvítárbakka var i upphafi reistur af einstökum manni, en siðan keyptur af hjer- 
aðsbúum og af þeim rekinn hin siðari árin. Stofnstyrk til hans veitti siðasta Alþingi 
i þeirri mynd, að gefið var eftir viðlagasjóðslán, er á honum hvíldi. En samkvæmt 
gögnum, sem fyrir lágu, fjellst nefndin á, að rjett væri að bæta enn nokkru við, 
til þess að eðlilegt hlutfall fengist. — Loks leggur nefndin til, að tekið sje upp í 
fjárlagafrumvarpið sama framlag til að reisa nýja bjeraðsskóla i sveitum sem er 
i gildandi fjárlögum og með sömu skilyrðum. Eins og i fyrra er ætlast til, að 
þetta gangi til bjeraðsskóla Suðurlands, enda fer að líða að þvi, að byrjað verði 
á að reisa hann.

Nefndin varð að fallast á, að búsmæðraskóli kvenQelagsins Óskar á Isa- 
firði bæri úr býtum of lágan styrk, til þess að hann yrði starfræktur án óhæfi- 
lega hárra skólagjalda, en hafði hinsvegar fregnir af vinsældum hans, og leggur 
þvi til, að styrknrinn sje nokkuð hækkaður.

15. gr.
Nefndinni bárust óskir um það, að náttúrugripasöfnin i Reykjavik og á Ak



ureyri gætu fengið ókeypis spiritus til að geyma í dýr o. fl. Vill nefndin mæla 
með þvi, að það verði gert.

Fyrir forgöngn Pjeturs heitins Jónssonar frá Gantlöndum og Benedikts 
Jónssonar frá Auðnum hafa Pingeyingar komið sjer upp óvenjulega merkilegu 
bókasafni. Er nú í ráði að reisa á Húsavik hús yfir safnið, sem áætlað er að 
muni kosta 18—20 þús. kr. Á það að vera helgað minningu forgöngumannanna, 
Pjeturs og Benedikts, og á að fela listamanni að gera brjóstmynd þeirra beggja 
úr eiri, er standi i safninu. Mælast forgöngumenn þessa fyrirtækis til, að Alþingi 
leggi nokkuð fram i minningn Pjeturs heitins Jónssonar, og vill nefndin leggja til, 
að þvi verði vel tekið.

Nefndin litur svo á, að styrkurinn til skálda og listamanna komi nálega 
að engum notum, ef hann er svo smátt bútaður sem verið hefir undanfarin ár. 
Hún leggur því til, að ákveðið verði að veita eigi minna en 1000 kr. i stað. 
Jafnframt leggur nefndin áherslu á, að þar sem styrkurinn i stjórnarfrumvarp- 
inu er hækkaður um 2000 kr., en hinsvegar feldur niður styrkurinn til skáldanna 
Jakobs Thórarensens og Stefáns frá Hvitadal, að þeir fái áfram styrk á þessum lið.

Nefndin leggur til, að styrkurinn til Hjálmars Lárussonar sje færður i 18. 
gr., þar eð um er að ræða mann, sem orðinn er heilsulaus öryrki.

Helgi sonur Páls Briems amtmanns hefir stundað hagfræðinám nndan- 
farin fjögur ár i Pýskalandi og Danmörku og dvelst nú við það nám i Öxna- 
furðu. Til þess að geta lokið námi svo sem hugur hans stendur til, vill hann 
ennfremur geta stundað nám við Parisarháskóla. Þar eð hann leggur stund á 
að kynna sjer skattamál sem sjernám, sem verða mætti að miklu gagni hjer 
heima, og þar eð nefndin þykist vita, að um mjög efnilegan námsmann sje að 
ræða, taldi hún rjett að leggja til, að beiðni hans yrði sint um styrk til námsins.

Nefndin sjer ekki ástæðu til að nú, fremur en áður, sje hafður sjerstakur 
liðnr í fjárlögum: Ferðastyrkur til útlanda. Lítur nefndin svo á, sem það verði 
fremur til að ýta undir utanferðir, sem styrktar sjeu af opinberu fje.

16. gr.
Samkvæmt tillögu atvinnumálaráðherra og Búnaðarfjelags lslands leggur 

nefndin til að hækka styrkinn til sandgræðslu um 15 þús. kr., og getur jafnframt 
fallist á, að hin aukna fjárveiting verði notuð á þessu ári. Er um það að ræða 
að hefja að nokkru nýja stefnu i sandgræðslumálinu. Að taka fyrir að girða stór 
svæði, en eigi aðeins sanddyngjurnar, og koma þannig ekki aðeins i veg fyrir 
stöðvun sandfoksins, heldur og að stuðla að uppgræðslu hinna gróðursnauðu og 
blásnu svæða. Hefir reynslan sýnt, að friðunin ein vinnur kraftaverk. Eru talin 
til mörg landflæmi viða um land, sem þannig þyrfti að taka fyrir, en fyrst er 
hugsað að byrja með, að rikissjóður kaupi Gunnarsholts og Brekknaland i Rang- 
árvallasýslu, sem metin eru 5700 kr., en liggja undir stórfeldum skemdum, og 
girða þau. Er talið örugt, að með friðuninni megi á skömmum tima breyta 
landinu.

Nefndin leggur til að hækka styrkinn til hreppabúnaðarfjelaganna um 
5000 kr. og binda hann þeim skilyrðum, sem áður hafa fylgt honum. Er upp- 
hæðin þó hin sama og f núgildandi fjárlögum.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarping).
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Víða á Iandi bjer eru viðáttumikil engjaflæmi, mjög grasgefin, en erðð að 
nylja, vegna þess að þau eru svo votlend og ill umferðar. Halli er lítill, en vatns- 
aginn afarmikill og jarðvegurinn viða starartorf, reiðingur, mismunandi þykkur, 
en afarseinunninn, og flýtur ofan á leir eða eðjulagi. Með venjulegum handverk- 
færum er nálega ómögulegt að koma i framkvæmd framræslu þessara engjaflæma. 
Eru bæði í Staðar- og Víkurmýrum og víðar i Skagafirði, i Eyjafirði, i Þingi, 
Köldukinn, Axarfirði, Jökulsárhlið, Landeyjum, Ölfusi, Mýrum og viðar þessi 
miklu og grasgefnu engjaflæmi, svo að ekki getur leikið á tveim tungum, að um 
almesta gagn væri að ræða, ef unt væri að fá verkfæri, skurðgröfu, sem gæti 
ræst iandið fram vel og greiðlega. Að hvöt áveitufjelagsins Freys í Skagafirði 
hefir Búnaðarfjelag Islands látið rannsaka þetta mál og leita tilboða erlendra 
verksmiðja um smiði á slikri vjel og hefir fengið tilboð, sem virðast aðgengileg. 
Leggur nefndin til, samkvæmt meðmælum Búnaðarfjelags íslands, að slik skurð- 
grafa sje keypt til landsins og Búnaðarfjelagi íslands falið að starfrækja hana. 
Er í ráði, að verkfæraráðunantur fjelagsins fari utan i sumar, og yrði honnm þá 
falið að semja við verksmiðjurnar, hafa eftirlit með smiðinu og læra að fara með 
vjelina. En byrjað yrði að vinna með hcnni á Staðar- og Vikurmýrunum í Skaga- 
firði. Er þar um að ræða 1400 hektara engjaflæmi, og af því er allmikill hluti 
opinber eign.

Þeirri reglu hefir verið fylgt, að Alþingi hefir styrkt meiriháttar áveitu- 
fyrirtæki með */* kostnaðar. Nú sækir áveitufjelag Þingbúa í Húnavatnssýslu um 
slikan styrk; er áveitunni lokið, hefir kostað um 20 þús. kr. og hefir þegar gefið 
ágætan árangur. Þótti nefndinni sjálfsagt að leggja til, að orðið yrði við beiðninni.

Samkvæmt ósk Búnaðarfjelags Vestmannaeyja hefir Búnaðarfjelag íslands 
látið rannsaka ræktnnarmöguieika i Eyjunum. Hefir búnaðarmálastjóri samið um 
það rækilegt erindi, sem lá fyrir nefndinni og verður prentað i Búnaðarritinu. 
Er svo háttað, að sunnan og austan Helgafells er mikið landflæmi, prýðilega 
fallið til ræktunar, en til þess að eyjarskeggjar geti hagnýttt sjer það, þarf að 
leggja veg um landið. Er áætlað, að vegurinn muni kosta alls 60—70 þús. kr. 
Nefndinni þótti sjálfsagt, fyrir allra hluta sakir, að vegarlagningin yrði styrkt af 
landsdrotni, rikissjóði, og leggur til, að það sje gert að helmingi, svo sem til 
engjaveganna á Flóaáveitusvæðinu. Samkvæmt tillögu nefndarinnar er gert ráð 
fyrir, að unnið sje fyrir 35 þús. kr. á næsta ári.

Sigriðarstaðaskógur i Ljósavatnsskarði er um legu og landslag eitt hið 
besta skóglendi i Suður-Þingeyjarsýslu. Hann er um 100 hektarar að stærð. Eig- 
andi Sigríðarstaða hefir látið skóginn falan fyrir 5000 kr. Nefndin lítur svo á, að 
eins og á stendur sje fjárframlögum til skógræktarinnar einna best varið til þess 
að kaupa fögur skóglendi og girða skóga, sem eru i opinberri eign, og leggur því 
til, að skógurinn sje keyptur fyrir 4000 kr.

Af erindi, sem forslöðumaður efnarannsóknastofu ríkisins ritar atvinnu- 
málaráðuneytinu, er ljóst, að hann er langsamlega ofhlaðinn störfum. Auk sivax- 
andi starfa á rannsóknastofunni þarf hann að annast mikla kenslu fyrir lækna- 
deild háskólans. Þar sem nefndin litur svo á, sem nauðsyn beri til, að nægir 
starfskraftar sjeu i rannsóknastofunni og nú er völ á háskólamentuðum efna-
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fræðingi til að taka að sjer starfið, verður nefndin að leggja til, að beiöni for- 
stöðumannsins sje sint um fjárframlag til sliks aðstoðarmanns.

t frumvarpinu eru ætlaðar 15 þús. kr. til bryggjugerða, með sömu skil- 
yrðum og áður hafa verið. Frá sex stöðum bárust nefndinni erindi um bryggju- 
og lendingabætur, svo örugglega rökstudd, að henni þótti rjett að leggja til, 
að styrkurinn yrði veittur með venjulegum skilyrðum. Þrjár hinar fyrstnefndu 
eru endurveitingar: Til bryggju á Eyrarbakka 7000 kr., til lendingabóta á Stokks- 
eyri 5000 kr., til bryggjugerðar á Húsavík 3000 kr. En nýjar umsóknir hafa 
bæst við: Frá Akranesi 13000 kr., frá Haganesvík 5000 kr. og frá Króksfjarðar- 
nesi 2000 kr., alt til bryggjugerða. Nefndin leggur ti), að liðurinn sje orðaður í 
samræmi við þelta og hækkaður í 35 þús. kr.

Mjólkurniðursuðuverksmiðjan Mjöll í Borgarfirði brann á síðastliðnu hausti 
og um það leyti, sem frumvarpið var samið, mun hafa verið óvist um framtíð 
hennar. Nú er ráðið að endurreisa verksmiðjuna, og leggur nefndin til, að henni 
sjeu veitt sömu verðlaun sem í núgildandi fjárlögum.

Frá Ormssonum og Höskuldi Baldvinssyni raffræðingum bárust nefnd- 
inni erindi um fjárstyrk til að koma upp bjer á landi vindknúðum rafmagns- 
stöðvum. Litur nefndin svo á, að bjer sje um mjög merkilegt mál að ræða og 
þess vert, að i fyrstu sje styrkt af opinberu fje. Hinsvegar litur nefndin svo á, 
að nægilegt sje, i fyrstu a. m. k., að styrkur sje veittur til einnar slíkrar stöðvar 
og mælir sjerstaklega með, að rafmagnsstöðinni sje komið upp við hressingar- 
hælið væntanlega i Kópavogi, svo sem samningar hafa staðið um milli hælisins 
og Ormssona. Tækist að koma upp rafstöðinni og starfrækja hana, sem ekki 
mun þurfa að efa, myndi og sparast það fje, sem annars þyrfti að leggja fram 
til lýsingar hælinu.

17.—25. gr.
Svo mjög sem drykkjuskapur vex hin síðari árin viða um land, þótti 

nefndinni sjálfsagt að styrkja bindindisstarfsemi nokkuð riflegar en áður.
Ekkjum Sigurðar Jónssonar ráðherra, Jóns Jakobssonar landsbókavarðar, 

Hjartar Snorrasonar, Jóns Jónatanssonar og Sigurðar Sigurðssonar alþingismanna 
þótti nefndinni skylt að veita nokkurn styrk í 18. gr.

Jón Ó. Magnússon past. em. hefir um langt skeið búið við hin allra 
lægstu eftirlaun presta, þar eð hann fór frá embætti fyrir 1907, er nú þrotinn að 
heilsu og efnalaus, og þótti þvi sjálfsagt að taka til greina tillögu biskups um 
viðbót við eftirlaun hans.

Eins og nú horfir um flutningamöguleika á frystu kjöti til Englands, 
þótti nefndinni sjálfsagt að leggja til að taka aftur í fjárlög lánsheimildina til 
frystihúsa, sem er í núgildandi fjárlögum, og með sömu skilyrðum. Leggur nefndin 
áherslu á, eins og í fyrra, að þau lán sitji fyrir öllum öðrum viðlagasjóðslánum.

Malín Hjartardóttir rekur prjónastofu bjer i bænum, sem nokkur hluti 
nefndarinnar átti kost á að sjá. Er ekki um að villast, að um svo myndarlega 
vinnu er að ræða og þjóðnýta, að vert væri að styrkja með hagkvæmu láni, 
væri fje fyrir hendi.

Á sfnnm tfma ábyrgðist rfkisstjórnin lán vegna Mjólkurfjelagsins Mjallar
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i Borgarfirði, gegn endurábyrgð sýslufjelaga í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. Nú 
er það lán greitt með brunabótafje verksmiðjuhúsanna. En þar sem verksmiðjan 
verðnr endurreist, er sama þörf fyrir hendi og áðnr um ábyrgðina. Er sjálfsagt 
að láta hana ekki síður i tje nú, með sömn skilyrðum.

Alþingi, 22. mars 1926.

Þorleifnr Jónsson, Tryggvi Þórhallsson, Þórarinn Jónsson,
form. fundaskr., frsm. siðari hluta. frsm. fyrri hlutans.

Jón Sigurðsson. Ing. Bjarnarson. Pjetur Ottesen. Magnús Torfason.

Þingskjal 197 — 199

Nd. 109. WefndaráUt

um frv. til laga nm kirkjugjöld í Prestsbakkasókn i Hrútafirði.

Frá mentamálanefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og leggur til, að það verði samþykt 
með þessari

BREYTINGU:

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Prestsbakkakirkja í Strandaprófastsdæmi greiði bjer eftir engin 

kirkjugjöld til Óspakseyrarkirkju vegna bæjanna Guðlaugsvíkur, Kol- 
beinsár, Heydals og Skálholtsvikur.

Magnús Jónsson, Ásg. Ásgeirsson, Þórarinn Jónsson,
form. fnndaskr. frsm.

Sigurj. Jónsson. Bernh. Sttefánsson.

Bld. 1OO. WefndaráUt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 11. júlí 1911, um forgangsrjett 
kandidata frá háskóla lslands.

Frá mentamálanefnd.

Nefndin hefir orðið sammála um að mæla með frumvarpi þessu, en 
telur óþarft að binda undanþáguna við þau þrjú lönd, sem þar eru nefnd. Gæti



orðið til þess, að breyta þyrfti eftir skamman tíma, og ber því nefndin fram 
svofelda
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BREYTINGARTILLÖGU:

Við 1. gr. í stað sháskólum i Danmörku, Noregi og Sviþjóð# kemur: 
erlendum háskólum.

Alþingi, 23. mars 1926.

Magnús Jónsson, Ásg. Ásgeirsson,
form., frsm. fundaskrifari.

Sigurj. Jónsson. Þórarinn Jónsson. Bernh. Stefánsson.

IWd. 200. Breytlnffartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, um notkun bifreiða. 

Frá Árna Jónssyni.

Á eftir 3. gr. kemur ný grein, svo hljóðandi:
Á eftir 15. gr. laganna kemur ný grein, svo hljóðandi:
Sjerhverjum bifreiðareiganda er skylt að kaupa í tryggingarfjelagi, sem

viðurkent er af ríkisstjórninni, og halda við tryggingu fyrir bifreið sina, að upp- 
bæð 15000 kr. Skal með þvi vera trygð greiðsla, að þvi leyti, sem til hrekkur, 
á hverri þeirri skaðabótakröfu, er þeim kann að verða gert að greiða, sem ábyrgð 
bar á bifreiðinni, þegar slysið eða tjónið bar að höndum. Tvihjóla bifreiðar og 
þær þríbjóla, sem ætlaðar eru einum manni, skulu á sama hátt trygðar fyrir 
7500 kr.

Undanþegnir tryggingarskyldunni eru konungur og ættmenni hans og er- 
lendir þjóðhöfðingjar og skyldulið þeirra. Ennfremur sendiherrar og ræðismenn 
erlendra rikja, sem bjer eru handfaldir, og starfsmenn þeirra við embættið, enda 
sjeu þeir ekki íslenskir rikisborgarar.

Tryggingarskyldan nær og eigi til bifreiða, sem eru íslensk rikiseign eða 
rikisstofnana eða bæjarfjelaga.

Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um tryggingarskylduna og um við- 
urkenning á tryggingarfjelögum.

Iðgjöld, er tryggingarskyldur bifreiðareigandi skuldar viðurkendu trygg- 
ingarfjelagi, eru lögtakskræf.

- Tryggingarfjelagi skal gerður kostur á að kynna sjer í rjettinum skaða- 
bótakröfur á hendur þeim, er trygt hetir bifreið i fjelaginu, og láta uppi álit sitt 
áður en skaðabótamálið er útkljáð með sætt eða dómi.

Greinatalan breytist satnkvæmt þessu.
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um tillögu til þingsályktunar um aldurstryggingu.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir orðið sammála um að mæla með, að tillagan verði sam- 
þykt með því orðalagi, sem segir í eftirfarandi

Ed. 201. Nefndarillt

BREYTINGARTILLÖGUM.
1. Tillgr. skal orða svo:

Efri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að láta rannsaka á 
ný, á hvern hátt og með hvaða skilyrðum megi lögleiða almenna ellitrygg- 
ing, og sje niðurstaðan Iögð fyrir næsta Alþingi.

2. Fyrirsögnin verði:
Tillaga til þingsályktunar um ellitrygging.

Alþingi, 22. mars 1926.

Björn Kristjánsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Jónas Jónsson, 
form. fundaskrifari. frsm.

Ingvar Pálmason. Gunnar Ólafsson.

Ed. 202. Wefndar&llt

um tillögu til þingsályktunar um sæsimasambandið við útlönd o. fl.

Frá samgöngumálanefnd.

Samningar þeir, sem atvinnumálaráðherra hefír gert 30. nóv. 1925 við 
framkvæmdarstjórn Mikla norræna ritsímafjelagsins um framlenging ritsíma- 
samningsins ásamt nýju leyfisbrjefí, hafa verið athugaðir af nefndinni.

Nefndin leggur til, að tillagan verði samþykt með þeirri breytingu, er hv. 
neðri deild hefir á henni gert, sbr. þingskj. 84.

Alþingi, 22. mars 1926.

Björn Kristjánsson, Jóhann Þ. Jósefsson,
form. frsm.

Ágúst Helgason, Sig. Eggerz. Einar Árnason. 
fundaskr.
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um tillögu til þingsályktunar um heimild til tilfærslu á veðrjetti ríkissjóðs i tog- 
urutn h/f »Kára«.

Frá minni, hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefir athugað tillögu þessa allitarlega. Til þess að afla sjer 
sem bestra upplýsinga um málið hefir nefndin haft fundi með framkvæmdar- 
stjóra b/f »Kára« og einnig með bankastjórum tslandsbanka.

Við rannsókn málsins kom það i ljós, að fjármálaráðherra hefir í des. 
siðastl. samþykt að færa veðrjett þann, er rikissjóður hefir i togurum h/f »Kára«, 
aftur fyrir rekstrarián það, er bankinn veitti nefndn hlutafjelagi frá nýári til þess 
tima, er Alþingi tæki ákvörðun um málið. Stjórn íslandsbanka virðist hafa talið 
veðrjett rikissjóðs að minsta kosti 13 þús. kr. virði við nýár og veitt rekstrarlán 
út á þann veðrjett.

Nefndin spurðist fyrir um það hjá bankasljórunum, hvortbankinn mundi 
veita h/f »Kára« rekstrarlán yfirstandandi vertíð, ef þingsályktunartillagan yrði 
samþykt. Bankastjórnin kvaðst ekki geta sagt ákveðið um það. Veðið hefði 
verið gefið eftir af ráðherra — til þess að fjelagið gæti haldið áfram — frá 1. 
jan. og þangað til þingið gæti tekið ákvarðanir. Óvist væri nú, að hve miklu 
rek&trarhalli á þeim tima hefði jetið upp veðið. Hvort rekstrarlán yrði veitt, færi 
eftir þvi, hvort fjelagið gæti sett bankanum sæmilega trygging fyrir láninu. Enn- 
fremur væri það háð afstöðu bankans til útgerðarlána yfir hófuð.

Að fengnum þessum upplýsingum gat nefndin ekki orðið á eitt sátt um 
niðurstöðu og tillögur. Meiri hl. tjáði sig fúsan að leggja til, að tillagan yrði 
samþykt, en við undirritaðir getum ekki fallist á — eftir því sem upplýst er i 
málinu — að það hafi nokkra verulega þýðingu um afkomu h/f »Kára«, þó þessi 
tilfærsla væri veitt. Annar veðrjettur virðist þegar veia uppjetinn með tilfærslu 
þeirri, er fjármálaráðherra samþykti í vetur, og við fáum ekki sjeð, að hvaða gagni 
tilfærslan gæli orðið nefndu hlutafjelagi, þar sem bankastjórn lslandsbanka hefir 
látið uppi, að hún veiti fjelaginn ekki rekstrarlán nema það geti sett aðrar sæmi- 
legar tryggingar. Ef tilfærsla á veðrjettinum er einskisvirði fyrir rikissjóð, fáum 
við ekki sjeð, að hún geti verið trygging fyrir nýjum lánveitingum.

Við leggjum því til, að málið verði afgreitt með svo hljóðandi 

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Þar sem veðrjettur ríkissjóðs, sá er tillagan ræðir um og metinn var af 
bankastjórn íslandsbanka 13 þús. kr. virði, hefir af fjármálaráðherra þegar verið 
færður aftur fyrir rekstrarlán það, er fslandsbanki hefir veitt h/f »Kára« frá 
janúarbyrjun til þessa tíma, og þar sem ætla má, að veðrjetturinn sje þegar 
uppjetinn, virðist deildinni tillagan þýðingarlaus og tekur þvf fyrir næsta mái 
á dagskrá.

Alþingi, 23. mars 1926.
Jónas Jónsson. Ingvar Pálmason,

frsm.

Ed. SO3. Ilíefndarállt
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um frv. til laga um veiting ríkisborgararjettar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað þetta mál og leggur tii, að frv. verði samþykt. 

Alþingi, 24. mars 1926.

Jón Kjartansson, Jón Baldvinsson, Ámi Jónsson,
torm. frsm. fundaskrifari.

Pjetur Ottesen. Pjetur Þórðarson.

Md. >05. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 28, 8. nóv. 1883, um að stofna slökkvi- 
lið á ísafirði.

Frá allsherjarnefnd.

Netndin ræður hv. deilil til þess að samþ. frv. með svofeldum

BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Upphaf siðari máisgr. orðist svo:
Bæjarstjórnin semur reglugerð um skipun slökkviliðs og um 

brunamál, er stjórnarráðið staðfestir, o. s. frv.
2. Eftir 2. grein kemur ný gr., sem verður 3. gr., svo hljóðandi:

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Alþingi, 24. mars 1926.

Jón Kjartansson, Árni Jónsson,
form. og frsm. fundaskrif.

Pjetur Þórðarson. Pjetur Ottesen. Jón Baldvinsson.

Nd. >04. lVefndarállt
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um frv. til laga um skyldu útgerðarmanns til að tryggja fatnað og muni lög 
skráðs skipverja.

Nd. «06. Nefndarállt

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir eigi getað orðið á einu máli um frv. þetta, og leggur 
meiri hlutinn til, að það verði felt.

Alþingi, 24. mars 1926.

ólafur Thors, Sveinn Ólatsson, Björn Lindal.
form. frsm.

Sigurj. Jónsson.

Wd. 307. Wefndarállt

um frv. til laga um breytÍDg á lögum nr. 17, 4. júni 1924, um stýrimanna* 
skólann i Reykjavík.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir atbugað frv. þetta og leggur til, að það verði samþykt. 

Alþingi, 24. mars 1926.

Ólafur Thors, Sigurj. Jónsson, Jón Baldvinsson,
form. frsm. fundaskr.

Sveinn Ólafsson. Björn Líndal.

Nd. «08. Breyting-artillaga

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.

Flutningsm.: Sigurj. Jónsson.

Inn í frumvarpsgreinina á eftir orðunum wbreytist þannig« komi: 
Aftan við B. 4. komi:

5. Vestfjarðavegur frá ísafirði um Breiðdalsheiði að Veðrará, um Bjarnardal 
um Gemlufallsheiði að Gemlufalli við Dýrafjörð.

Alþt. 1926, A. (38. löggjafarþing). 57
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Nd. 309. Breytingarttllaga

við breytingartillögu á þskj. 166 (Forkaupsrjettur á jörðum).

Frá Pórarni Jónssyni og Sv. Ólafssyni.

Niðurlag tillögunnar: »enda sje jörðin............. gengið í kaupinc falli burt.

Nd. 310. Wefndar&lit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919. [Ritsima- og tal- 
símakerfi].

Frá samgöngumálanefnd.

Samgöngumálanefndin hefir rætt þetta mál við landssimastjóra og legg- 
ur til, að það verði samþykt.

Nefndinni bafa borist tvö erindi um nýjar símalínur, annað frá Guð- 
mundi Ólafssyni, þm. A.-IIúnv., um simalinu írá Hnausum, um Hnjúk og 
Eyjólfsstaði, að Ási í Vatnsdal. Vegalengdin er um 19 km. og áætlaður kostn- 
aður um 12000 kr. með núverandi verðlagi, auk flutnings á efninu, sem gert 
er ráð fyrir, að verði landssímanum að kostnaðarlausu.

Hitt erindið er trá Klemens Jónssyni, 2. þm. Rang., um nýja línu frá 
Efra-Hvoli, um Hof og Kirkjubæ, að Geldingalæk. Vegalengdin er um 17 km. 
og kostnaður áætlaður um 12000 kr. með núverandi verðlagi, auk flutnings.

Landssimastjóri hefir ekkert við það að athuga, að þessar línur verði 
teknar inn í ritsímajögin nú þegar, og leggur þvi nefndin til, að báðar þessar 
línur verði samþyktar.

Flutningsmaöur frv. hefir kallað frv. sitt breyting á lögum nr. 52, 
28. nóv. 1919, en til eru yngri lög um breyting á ritsimalögunum, sem sje 
lög nr. 26, 20. júni 1923. Þykir þvi eftir atvikum rjettast að afnema þessi lög 
og taka línur þær, er þar um getur, upp i þetta frv.

Samgöngumálanefndin leggur því til, að frv. verði samþykt með eftir-
farandi

VIÐAUKA- eða BREYTINGARTILLÖGUM.

1. Aftan við frumvarpsgreinina, sem verði 1. gr., bætist:
Lina frá Hnausum, um Hnjúk og Eyjólfsstaði, að Ási í Vatnsdal. 
Lina frá Etra-Hvoli, um Hof og Kirkjubæ, að Geldingalæk.
Lina frá Þórshöfn til Skála, og ennfremur lína til Gunnólfsvikur.

2. Þá komi ný grein, 2. gr., svo bljóðandi:
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Lög nr. 26, 20. júni 1923,
1919, eru úr lögum numin.

Alþingi, 24,

Jón A. Jónsson, 
form.

Sveinn Ólafsson. Jón Kjartansson.

um breyting á lögum nr. 52, 28.*nóv.

mars 1926.

Kl. Jónsson, 
fundaskr., frsm.

Hákon J. Kristófersson.

Nd. 211. Breytlngartillaga

við frv.'til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924.

Frá Ólafi Thors.

Á undan »Aftan við C. 3. komi« skal koma:
Aftan við A. 6. komi: Vegurinn frá Kefiavík um Útskálaj til Sandgerðis,

Ed. 212. Wefndarállt

um írv. til laga um sölu á kirkjujörðinni Snæringsstöðum í Vatnsdal.

Frá mentamálanefnd.

Nefndin mælir með því, að frv. nái fram að ganga. Að sjálfsögðu helst 
ábúðarrjettur óbreyttur, en eftir því sem nefndinni hefir verið tjáð, hefir ábúandi 
ekki forkaupsrjett að jörðinni, þar sem sýslunefnd hefir látið í ljós, að hún telji 
jörðina hentuga fyrir skóla, enda er tekið fram í greinargerð frv., að hrepps- 
nefndin ætli hana handa barnaskóla hreppsins.

Alþingi, 24. mars 1926.

Ingibjörg H. Bjarnason, Jónas Jónsson, Jóh. Jóhannesson.
form. fundaskr., frsm.

Ed. 213. Nefndarállt

um frumvarp tit laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóvember 1919 (Yfirsetu- 
kvennalög).

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin átli þegar i byrjun tal við landlækni um þetta mál og ieitaði álits
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hans, sjerstaklega ntn það, hvort hækka skyldi lannin í likingu við það, sem 
frumvarpið fer fram á.

Hann kvað mestn þörf á að bæta launakjör yfirsetukvenna.
Hefir nefndin nú, með hliðsjón af áliti landlæknis og annara utan að kom- 

andi upplýsinga, athugað frumvarpið og lagt það til grundvallar fyrir þeirri niður- 
stöðu sinni, að óhjákvæmilegt sje að hækka að nokkru laun yfirsetukvenna í 
landinu.

Nefndin hefir, meðal annars, komist að raun um það, að mörg yfirsetu- 
konuumdæmi sjeu óskipuð víðsvegar um landið, aðallega vegna þess hve launin 
eru lág.

Oftast, eða nærri árlega, eru þær of fáar, sem gefa sig fram til þess að 
læra yfirsetukvennafræði, og jafnan er orsökin sú, eftir þvf, sem yfirsetukonur hjer 
i bænum upplýsa, að launin eru of lág.

Því er haldið fram — ekki að ástæðulausu — að vinnukonur og lausa- 
konur, sem stunda algenga vinnu, fái hærra kaup en yfirsetukonur.

Gn það þykir órjett, ef litið er til þess vandasama verks, sem þær eiga 
að leysa af hendi.

Nefndin er því sammála um, að óhjákvæmilegt sje að hækka launin að 
nokkru og breyta núgildandi lögum í þá átt, sem frumvarpið gengur.

Hinsvegar hefir nefndin ekki getað fallist á frumv. eins og það liggur fyrir. 
Henni þótti fastákveðnu launin sett of há, aðallega með tilliti til sveitaumdæma, 
þar sem fáment er og litið að gera.

í þeim umdæmum geta yfirsetukonur gegnt öðrum störfum lengstan tíma 
árs. T. d. geta húsfreyjur í ljósmóðurstöðu i fámennum umdæmum gegnt hús- 
móðurstörfum sinum allmikið, þótt þeirra sje leitað við og við sem Ijósmæðra.

Eigi að síður mun það vera svo eins og stendur, að i fámennu, af- 
skektu umdæmunum vantar einna helst yfirsetukonur.

Nefndin telur, að nokkur aukning launanna geti bætt úr þessu, og stingur 
hún þar af leiðandi upp á því, að byrjunarlaunin verði hækkuð úr 200 kr., eins 
og þau eru nú, upp í 300 kr., er hækki smámsaman upp f 500 kr. i þeim um- 
dæmum, sem hafa færri en 1000 íbúa.

Telur nefndin þessa hækkun næga, einkum þegar tillit er tekið til þess, 
að á laun þessi greiðist dýrtiðaruppbót.

Að sjálfsögðu eru launin af skornum skamti, ef menn hugsa sjer það, að 
yfirsetukonur í sveit sjeu ógiftar og sinni engum öðrum störfum en ljósmóðurstörf- 
unum, þær leigi sjer hús, kaupi fæði o. s. frv.

En nefndin gerir tæplega ráð fyrir slíku, að nokkrum mun.
Hún býst við þvf, að svo verði áfram eins og algengt hefir verið fram til 

sfðustu ára, að i yfirsetukonustöður veljist húsfreyjur í sveitunum, er svo gegni 
húsmóðurstörfum sinum samhliða, og þá telur nefndin, að laun þau, sem hjer er 
stungið upp á, verði viðunanlega há.

í kaupstöðum og fjölmennum umdæmum er dálitið öðru máli að gegna. 
Þar hafa yfirsetukonur miklu meira að gera, og þvf er það, að nefndin ætlar 
þeim allmiklu hærra kaup, enda er það í samræmi við núgildandi lög.
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Þar geta launin, ef uppástungur nefndarinnar verða að lögura, komist 
upp í 1500 kr., auk dýrtiðaruppbótar á fastákveðnu launin, 300 til 500 kr.

Nefndin telur þetta nægileg laun eins og stendur, og þó ekki of há, þegar 
þess er gætt, hve öll laun eru hærri nú en áður var, og þess lika, að námstimi 
yfirsetukvenna hefir verið lengdur.

Það er heimtuð af þeim meiri og meiri kunnátta eins og öðrum, er vanda- 
sömum störfum gegna.

Eins og allir vita, eru laun yfirsetukvenna utan kaupstaða greidd að hálfu 
úr rikissjóði og að háifu úr sýslusjóðum.

Nefndin er þeirrar skoðunar, að þetta sje rjett. En það, að láta kaup- 
staðina ekki njóta sömu hiunninda, teiur hún rangt.

Þar af leiðandi leggur hún tii, að rikissjóður greiði hálf laun yfirsetu- 
kvenna, bæði i sveitum og i kauþstöðum.

Þótt nefndin, eins og áður er tekið fram, fallist á aðalinnihald frumvarps- 
ins, þá hefir henni þótt rjettara og hagkvæmara að búa til nýtt frumvarp, sem 
hún leggur til, að komi i stað hins, og er þvi farið fram á, að 1. gr. laga nr. 76, 
28. nóv. 1919, falli alveg burtu og i hennar stað komi aftur ný grein, í samræmi 
við það, sem bjer hefir sagt verið.

Um 2. gr. frv. (þingskj. 54) er það að segja, að nefndin vill, að hún 
falli burtu.

í 5. gr. yfirsetukvennalaganna frá 22. október 1912 er svo fyrir mælt, að 
sýslunefndir og bæjarstjórnir megi veita yfirsetukonum hæfileg eftirlaun, er þær 
fá lausn frá starfi sinu sakir eili eða lasleika.

Með þessa grein fyrir augum þykir nefndinni óþarft að iögski'pa eftir- 
launin frekar en þar er gert.

Hún býst við því, að yfirleitt verði sýslunefndir og bæjarstjórnir, hjer 
eftir sem hingað til, fúsar að veita sjúkum eða eliimóðum yfirsetukonum styrk 
að afloknu starfi, ef þær þurfa hans við.

Samkvæmt þvi, sem hjer hefir sagt verið, leggur nefndin til, að frumvarpið 
verði samþykt með ettirfarandi

BREYTINGUM.
1. 1. gr. orðist svo:

í stað 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, komi:
Öli laun yfirsetukvenna skulu goldin að hálfu úr sýslu- og bæjar-

sjóðum og að hálfu úr ríkissjóði.
Greiðsla þeirra utan kaupstaða fari fram einu sinni á ári, á mann- 

talsþingum, en mánaðariega í kaupstöðum.
Laun yfirsetukvenna skulu vera 300 krónur á ári og hækka 3. hvert 

ár um 50 krónur, upp i 500 krónur.
Á iaun þessi greiðist dýrtíðaruppbót eftir þeim reglum, sem giida 

um starfsmenn rikisins.
Auk launa þeirra, sem áður getur, fá yfirsetukonur í þeim umdæm-
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um, sem hafa yfir 1000 íbúa, 30 krónnr fyrir hverja 100 íbúa, sem fram yfir 
eru, þó svo, að öll lannin, án dýrtíðaruppbótar, fari eigi fram yfir 1500 kr.

I kaupstöðum, þar sem eru tvær yfirsetukonur eða fleiri, skal deila 
ibúaiölunni millum þeirra og reikna þeim launaviðbótina eftir því.

2. 2. grein orðist svo:
Lög þessi ganga í gildi 1. janúar 1927.

3. Aftan við frumvarpið bætiet ný grein, sem verði 3. gr., svo hljóðandi:
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfesting, skal færa þau inn i megin- 

mál laga nr. 76, 28. nóvember 1919, og gefa þau út svo breytt.
4. Fyrirsögn frumvarpsins orðist þannig:

Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóvember 1919, 
um breyting á yfirsetukvennalögum, nr. 14, 22. október 1912.

Alþingi, 24. mars 1926.

Björn Kristjánsson, Gunnar Ólafsson,
form.

Jóbann Þ. Jósefsson, 
fundaskrifari, 

með fyrirvara.

Jónas Jónsson, 
með fyrirvara.

frsm.

Ingvar Pálmason.

Ed. 314. Wefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til 
Alþingis.

Frá allsherjarnefnd.

Eftir frv. er ætlast til, að sá tími, sem ætlaður er til að semja kjörskrá 
til Alþingiskosninga, sje fyrir Reykjavík lengdur um einn mánuð.

Nefndin getur fallist á ástæður þær, sem borgarstjóri færir fyrir nauð- 
syn þessarar breytingar i brjefi, dags. 20. f. m„ sem prentað er með frv.

En þó að vel geti verið, að einna brýnust þörf sje fyrir þessar breyting- 
ar hvað Reykjavík snertir, er þess jafnframt að gæta, að miklir erfiðleikar eru á 
þvi í ýmsum sveitum landsins, ef veðrátta er slæm, að manntali geti verið þar 
lokið svo snemma, sem þarf til þess að bægt sje að semja kjörskrárnar á lög- 
mæltum tima.

Pað verður þvi að líta svo á, að viðar en í Reykjavik geti það verið 
vandkvæðum bnndið að bafa lokið sanmingu kjörskránna fyrir 1. febrúar, og 
að rjettara sje því, að timinn til þessa starfa sje lengdur um einn mánuð, bæði 
i kaupstöðum og sveitum, og sje framvegis hinn sami á öllu landinu eins og 
verið hefir.

Nefndin leggur þvi til, að háttv, deild samþ. frv. með þessum
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BREYTINGUM:

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
í 9. gr. laganna komi: febrúarmánuði í stað »janúarmánuði«, og 1. mars 

í stað »1. febrúar«.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

í 15. gr. laganna komi: 1. dag maimánaðar í stað »1. dag aprilmánað- 
ar«, og 1. dag júnímánaðar i stað »1. dag maimánaðar«.

Alþingi, 24. mars 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. Ólafsson,
form. fundaskr. frsm.

315. Frumvarp

til laga um rikisborgararjett, hversu menn fá hann og missa.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
Skilgetið barn fær islenskt rikisfang jafnskjótt sem það fæðist, ef faðir þess 

er þá islenskur rikisborgari, og óskilgetið barn, ef móðir þess er það þá.
Nú finst bjer barn og er ókunnugt um ríkisfang þess, og skal það þá 

talið íslenskur rikisborgari, þar til annað reynist sannara.

2. gr.
Nú hefir karlmaður, eða ógift kona, sem bjer á landi er fæddur, en á 

hjer þó ekki rikisfang, haft hjer samfleytt lögheimili uns hann er fullra 19 ára 
gamall, og öðlast hann þá íslenskt rikisfang, hvort sem hann er fæddur áður en 
lög þessi ganga i gildi eða eftir það, enda hafi aðili ekki siðasta árið lýst þvi skrif- 
lega fyrir lögreglustjóra, að hann hirði ekki að öðlast íslenskt rikisfang, og þá 
jafnframt sannað ríkisborgararjett sinn i öðru landi með löggildu vottorði. Ekki 
stoðar þó slík yfirlýsing, ef faðir aðilja, ef hann er skilgetinn, og móðir hans, ef 
hann er óskilgetinn, hafa sjálf tilskilið sjer erlent rikisfang með þessum hætti.

Ef maður fær íslenskt rikisfang samkvæmt þessari grein, þá fylgja kona 
hans og skilgetin börn þvi rikisfangi. Sama er um óskilgetin börn, ef móðir þeirra 
á hlut að máli.

3. gr.
Nú gengur íslenskur ríkisborgari að eiga konu, sem á erlent rikisfang, 

og fær hún þá ríkisfang manns sins. Sama er um ósjálfráða og ógift börn, er 
þau hafa saman átt.



456

4. gr.
Veita má mönnum íslenskan ríkisborgararjett með lögum samkvæmt fyr- 

irmælum stjórnarskrárinnar.
Nú fær maður rikisfang samkvæmt 1. málsgr., og ’fylgja þá kona hans 

og ólögráða og ógift börn, er þau hafa saman átt, ríkisfangi hans, nema lögin 
láti öðruvisi um mælt. Óskilgetin börn, ógift og ólögráða, fylgja með sama hætti 
rikisfangi móður sinnar.

5. gr.
Nú verður maður rikisborgari i öðru landi, og missir hann þá islensks 

rikisfangs. Sá, er öðlast hefir íslenskt rikisfang er hann fæddist, heldur þvi þó 
þar tilhann flytst búferlum af landi hjeðan.

6. gr.
Islenskur maður, og íslensk kona ógift, sem fæddur er erlendis og aldrei 

hefir átt lögheimili á íslandi, missir islensks rikisfangs, þá er hann er íullra 22 
ára gamall. Þó má kveða svo á með konungsúrskurði, að aðili megi halda is- 
lensku rikisfangi.

Nú hefir maður dvalist hjer á landi til náms eða í einhverju öðru skyni, 
er af megi ráða það, að hann vilji islenskur rikisborgari vera, og skal þá lita 
svo á i þessu efni, sem hann hafi átt heima á íslandi.

Ef maður missir islensks rikisfangs samkvæmt þessari grein, þá fer með 
sama hætti um konu hans og skilgetin börn. Sama er um óskilgetin börn, ef 
aðili er kvenmaður.

7. gr.
Konungur getur leyst þann, sem orðinn er erlendur rikisborgari eða ætlar 

að verða það, undan þegnskyldu á íslandi, enda sanni aðili, að hann verði inn- 
an ákveðins tima erlendur ríkisborgari, ef hann er ekki þá þegar orðinn það.

8. gr.
Kona, sem gengið hefir að eiga erlendan rikisborgara áður en lög þessi 

komu til framkvæmdar og befir þvi mist islensks ríkisfangs, skal aftur fá það, ef 
hún sendir ráðherra beiðni um það, enda hafi hún gerst íslenskur rikisborgari 
þegar er hún fæddist og átt jafnan lögheimili á landi hjer síðan sá ráðahagur tókst. 
En missa skai hún islenskan rikisborgararjett jafnskjótt sem hún flytst búferlum 
af íslandi.

Þeir einir, sem náð hafa 22 ára aldri að 3 árum liðnum frá þvi, er lög 
þessi ganga i gildi, missa rikisfang samkvæmt 6. gr. laga þessara.

Að öðru leyti skal fara eftir lögum þessum, ef sú staðreynd, er veldur 
þvi, að maður fái islenskan rikisborgararjett eða missi hann, gerist eftir að þau 
ganga i gildi, nema þau láti öðruvisi um mælt.

9. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numdar 1.—8. gr. laga nr. 21, 6. okt. 1919, 

um ríkisborgararjett, hversu menn fá hann og missa.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Sænska stjórnin átti frumkvæði að þvi árið 1920, að Norðurlandarikin 3, 
Danmörk, Noregur og Svíþjóð, skyldu undiibúa í sameiningu nýja löggjöf um rík- 
isborgararjett, hvernig menn skyldu fá hann og missa, handa hverju þessara 
rikja. Var tilætlunin að koma á samhljóða lögum um þessi efni í öllum löndun- 
um, eftir þvi sem kostur væri á. Kvaddi hvert ríkið til mann af sinni hálfu til 
að undirbúa lagasetningu þessa, og luku þeir störfum í nóvember 1921, enda 
hófðu þeir þá gert sitt frumvarpið handa hverju rlkjwna þriggja. í Sviþjóð voru 
siðan sett lög um málið 23. maí 1924 og í Noregi 8. ágúst s. á. Og eru þau lög 
að miklu leyti sniðin eftir frumvarpi rikjafulltrúanna. í Danmörku voru loks sett 
lög um aErhvervelse og Fortabelse af Indfödsretc 18. april 1925, og eru þau lög 
einnig að miklu leyti bygð á frumvarpi ríkjafulltrúanna áðurnetndu.

í öllum meginatriðum er haldið i hinni ný|u löggjöf Norðurlandarikjanna 
reglum þeim, er áður giltu. Eftir þeim /á menn rikisborgararjett í hverju landinu:

1. Vegna ætternis.
2. Vegna fæðingar í landinu -j- fyrstu 19—22 ár æfi sinnar.
3. Konur erlendar verða borgarar þess ríkis, er menn þebra eiga rikisfang í, 

svo og sameiginleg, ólögráða og ógift börn þeirra.
4. Með lögum i Danmörku og með konungsúrskurði í Noregi og Svíþjóð má 

veita erlendum mönnum ríkisborgararjett, enda fylgja þeim venjulega konur 
þeirra og ósjálfráða og ógift börn.

5. Loks teljast fundin börn, enda sje ókunnugt um rikisfang þeirra, ríkisborg- 
arar í því landi, uns annað reynist sannara.

Ríkisfang missa menn enn sem fyrr, ef þeir verða borgarar annars 
rikis. Kona, sem gengur að eiga erlendan rikisborgara, missir þar með rikisfang 
i ættlandi sínu, e/ hún fylgir ríkisfangi manns sins. Ef hún gerir það ekki, t. d. 
vegna löggjafar þar, þá heldur hún fornu rikisfangi. Og einnig, ef hún flytstekki 
búferlum úr ættlandi sínu. Eru hjer að þessu leyti nýjar reglur, og verður kona 
sjálístæðari eftir þeim en áður var. í Danmörk er regla þessi þó bundin við þær 
konur einar, sem fengið hafa danskan rikisborgararjett með fæðingunni.

Þá er það allskostar ný regla, að sá maður og sú ógift kona, sem ekki 
eru fædd í landinu og aldrei hafa átt þar heimili, skuli missa rikisborgararjett, 
nema konungsúrskurður komi til. Rök til þessa fyrirmælis eru þau, að slíkir 
menn hafa ef til vill aldrei ættland sitt sjeð, kunna ef til vill ekki orð í tungu 
þess, hafa þar engra hagsmuna að gæta, og eru venjulega þegar orðnir ríkisborg- 
arar þar, sem heimkynni þeirra er. Ef svo er ekki, þá miðar fyrirmælið um það, 
að þeim megi veita rikisborgararjettinn áfram með kouungsúrskurði, til þess að 
varna því, að þeir verði landlausir.

Það þykir vel fallið, að hjer gildi svipaðar reglur um það, hversu menn 
skuli fá og míssa rikisborgararjett, sem annarsstaðar á Norðurlöndum. Einkum 
virðist hallkvæmt, að þessi málefni fari með sama hætti hjer sem i Danmörku, 
meðan jafnrjettisákvæði 6. gr. sambandslaganna standa, enda gerði samninga- 
nefndin 1918 ráð fyrir þvf, að samhljóðan yrði milli lagafyrirmælanna i báðum

Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 58
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Iðndanam um það, hvernig menn fá og missa ríkisborgararjett. Dónska lögin 
hafa þvi verið lögð til grandvallar frumvarpi þessn.

Um einstakar greinar frv. skal þetta athngað:

Um 1. gr.
Gr að efni til samhljóða 1. gr. i Norðurlandalögannm, 1. málsgr. er sams 

efnis sem 1. gr. 1. nr. 21, 1919, og 2. málsgr. svarar til 8. gr. I. nr. 21, 1919. Bæði 
eftir gildandi lögum og eftir trv. þessu fær óskilgetið barn ríkisfang föðnr sins ein- 
ungis, ef hann gengur að eiga móður þess, sbr. 3. gr. frv. Þó að faðir skilgeri 
óskilgetið barn sitt með öðrum hætti, sbr. 38. og 39. gr. laga nr. 46, 1921, þá 
skiftir það ekki máli um rikisfang þess.

Um 2. gr.
Hún svarar til 2. gr. Norðnilandalaganna. l.málsgr. er og sams efnis sem

2. gr. laga nr. 21, 1919. 2. málsgr. er að formi til nýmæli, en samkvæmt megin- 
reglu laga nr. 21, 1919, var það vafalaast, að kona þess manns, er fjekk rikis- 
fang samkvæmt 2. gr., og skilgetin börn, fjekk og rikisfang hans, ef hún hafði 
þ'ið ekki áðar en þau genga að eigast. Samsvarandi var um óskilgetin börn, er 
móðir þeirra álti hlut að máli.

Um 3. gr.
Það verður auðvitað engin breyting á rikisfangi íslenskrar konn, þótt 

hún giftist islenskum rikisborgara. Það þarf ekki að setja neina reglu um rikis- 
fang hennar þá. Hinsvegar hafa öll Norðnrlandalögin fyrirmæli um rikisfang er- 
lendrar konu, er gengur að eiga þess rikisborgara (danskan mann, norskan eða 
sænskan). Og er þá reglan sú, eins og nú er bjer eftir 3. gr. laga nr. 21, 1919, 
að hin erlenda kona fær rikisfang manns sins, ásamt ósjálfráða og ógiftum börn- 
um, er þau hafa saman átt áður en ráðahagur tókst með þeim. Um börn, er 
þau hafa átt með öðrum manni eða konu, fer eftir öðrum reglum. Ef konan 
hefir átt óskilgetið barn, þá heldnr það rikisfangi þvl, er hún hafði. Og ef hún 
hefir átt barn af öðrn hjónabandi, þá heldur það rikisfangi föðnr slns.

Um 4. gr.
Danir feldu niðnr 4. gr. i frv. rfkjafulltrúanna og það úr 6. gr. þess, er 

við 4. gr. miðaðist. í 4. gr. þeini, er niður var feld, hafði verið stnngið opp á 
því, að sumir þeirra, sem höfðu átt rikisfang í landinu, en mist það, mættu fá 
það aftur eftir 2 ára vist i landinu, enda sendi þeir beiðni um það til viðkom- 
andi ráðherra, er svo veitir þeim skírteini um rikisfang þeirra. Með þvi að hæp- 
ið er, hvort slik veiting rikisfangs væri heimil samkvæmt stjórnarskránni, og 
Danir hafa felt ákvæðið niðnr úr sinu frnmvarpi, og ólikar reglnr gilda þvi að 
þessn leyti um Norðurlönd, þá þykir rjettast að láta söma reglu gilda um alla, 
sem vilja fá islenskt rikisfang, hvort sem þeir hafa einhvern tima baft það áður 
eða ekki. Þar með er vitanlega ekki sagt, nema löggjafinn vilji gera vægari kröfur 
til fyrverandi islenskra rikisborgara, ef þeir æskja islensks rikisfangs af nýju, 
hverju sinni, er setja skal lög um þau efni. Annars eru sömu reglar um anatur-



alisatione (»landleiðingn« mætti ef til vill kalla hana, sbr. ættleiðing, ættleiða), 
sem nú gilda.

Ef kona er gift, þá hefir hún tekið rikisfang manns síns; ef hann er is- 
lensknr, þá islenskt rikisfang, en ella erlent rikisfang, og fylgir hún þá ekki ríkis- 
fangi landleidds foreldris sins. Hitt, að karlmaður staðfesti ráð sitt nndir 16 ára 
aldri, er víst dæmalaust, og hefir ákvæði 2. mgr. að því leyti varla nokkra 
þýðingn.

Um 5. gr.
Hún er samhljóða 5. gr. d. 1. og svarar til 8. gr. n. og s. 1. og 5. gr. 

laga nr. 21, 1919. Það er aðalreglan, að sá einn missi íslenskt ríkisfang, sem 
tekið hefir erlent rikisfang. Þetta gildir einnig nm íslenska konu, er gengnr að 
eiga erlendan rikisborgara, svo framarlega sem hans ríki gerir hana að sínum 
rikisborgara. Og samsvarandi verðnr um ólögráða og ógift börn þeirra. En ekki 
þykir ástæða til að nefna þetta tilvik sjerstaklega i lögunnm, þar sem það hlítir 
aðalreglunni. Hitt er þar á móti nýmæli, að aðili haldi islenskn rikisfangi, þótt 
hann verði annars rikis borgari, ef hann er hjer búsettnr áfram. Þessir menn 
yrðu því ekki flnttir af landi bnrt, þótt þeir yrðn bjargþrota eða sekir um glæp- 
samlegt athæfi o. s. frv. En þetta gildir þó einnngis um þá, er öðlast hafa islenskan 
rikisborgararjett, er þeir fæddust, en ekki aðra, t. d. konn, er fengið hefði islenskt
rikisfang fyrir það, að hún gekk að eiga íslenskan mann.

Um 6. gr.
Hún svarar að efni til til 6. gr. d. I. og 9. gr. n. og s. 1. Hún er algert ný-

mæli. Byggist hún á þvi, að flestir þeir, sem erlendis eru fæddir og aldrei hafa
átt heimilisfang á íslandi, muni venjulega mikln fastari böndum bnndnir við 
annað land, venjnlega það land, sem þeir hafa átt heima í, enda oft þegar orðnir 
þess ríkis borgarar. En ef svo er ekki, þá verðnr aðili ef til vill rikisfangslaus 
nm leið og hann missir sitt forna ríkisfang, og getnr þá verið ástæða til að lofa 
honum að halda rikisfangi þvi, er hann hefir haft. Þvi er sett ákvæðið um heim- 
ild konnngs til þess að Ieyfa honnm að halda islénsku rikisfangi.

Um 7. gr.
Sbr. 7. gr. d. 1. og 10. gr. n. og s. 1. og 5. gr. laga nr. 21, 1919.

Um 8. gr.
1. mgr. miðar til þess að samræma kjör islenskra kvenna, er gifst hafa 

erlendnm rikisborgara áðnr en lög þessi koma til framkvæmdar, kjörnm þeirra 
kvenna, sem eiga erlenda rikisborgara eftir að lögin ganga í gildi. Konur, sem 
giftnst áðnr erlendum rikisborgnrnm, mistn jafnan íslenskt rikisfang, en eftir 5. 
gr. frv. missir íslensk kona, sem svo er farið nm, það ekki altaf.

Reglan i 2. mgr. miðar til þess, að þeir, sem mist hafa íslenskan rikis- 
borgararjett samkvæmt 6. gr., þegar lög þessi ganga i gildi, geti gert ráðstafanir 
til að halda honnm, ef þeir óska. Jafnframt teknr ákvæði 2. málsgr. allan vafa 
af nm það, að vist erlendis áðnr en lögin koma til framkvæmdar reiknast með, 
þegar skera skal úr því, hvort maðnr hafi mist rikisborgararjett eftir 6. gr.
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3. málsgr. þarf ekki að skýra. Einnngis skal vekja athygli á því, að 
fæðing + vist á landi hjer fgrir þann tíma, er lög þessi ganga í gildi, skapar 
manni íslenskan rikisborgararjett eftir 2. gr. frv. þessa, alveg eins og er sam- 
kvæmt 2. gr. laga nr. 21, 1919, mn þá, er fæddir eru á íslandi fyrir 1. des. 1918, 
sbr. 13. gr. þeirra laga. Þetta fyrirmæli 2. gr. er ómissandi vegna ákvæðanna í 
9.—11. gr. laga nr. 21, 1919, því að á þvi valt það og veltur enn, hverjir teljast 
skyldu islenskir rikisborgarar 1. des. 1919. (Sbr. Einar Arnórsson: Þjóðrjettarsam- 
band íslahds og Danmerkur, Rvík 1924, bls. 142—145).

Um 9. gr.
Ákvæði frv. þessa koma í stað 1.—8. gr. laga nr. 21, 1919. Fyrirmæli 

9.—12. gr. sömu laga hljóta þar á móti að haldast óbreytt, þvf að þau varða 
það efni eitt, hverja af hinum sameiginlegu rikisborgurum Islands og Danmerkur 
ísland skyldi helga sjer 1. des. 1918, er það varð fuilvalda riki. Enn geta komið 
upp vafaatriði, sem úr þarf að leysa, um þetta. Og verður lsland þá að fara 
eftir 9.—11. gr. laga nr. 21, 1919. Af hálfu dansks löggjafarvalds eða danskra 
stjórnarvalda hefir aldrei komið fram nein óánægja með fyrirmæli þessara greina, 
og má þvi hiklaust telja þá lausn, sem þar er höfð á málinu, algerlega örugga.

Md. 816. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um útsvör.

Frá Halldóri Stefánssyni.

1. Við 7. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Nú verður aðili útsvarsskyldur fyrir dvöl eingöngu, án þess að hafa 

rekið eða stundað atvinnu (6. gr. A. I. niðurl. og B. 1), og skal þá o. s. frv.
2. Við 9. gr. 1. Töluliðurinn orðist svo:

1. a. Ef aðili rekur atvinnu í fleirum sveitum en einni, enda taki fyr- 
irmæli 8. gr., a—c-liðir, eigi til, og sje atvinnan ekki skemur rek- 
in en 8 vikur.

b. Ef skip leggur upp afla sinn utan heimilissveitar útgerðarmanns 
eða eiganda að nuinsta kosti samtals 4 vikur af gjaldárinu.

c. Ef rekin .hefir verið selveiði, hvalveiði, síldarkaup, sildarsala, 
sildarverkun eða sildarbræðsla, verksmiðjuiðnaður hverskonar 
sem hann er, enda þótt skemur sje rekið.

3. Við 9. gr. Nýr töluliður, er verði 5. töluliður: •
5. Ef erlend tryggingarfjelög hafa umboðsmenn á fleirum en einum 

stað hjer á landi, og skal þá skifta útsvari i hlutfalli við iðgjöld 
þess árs af tryggingum á hverjum stað,

4. Við 10. gr., niðurlag fyrri málsgr.
í stað a1/3* komi; */?.
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Nd. 217. Tlllaga

til þingsályktunar um rýmkun landhelginnar.

Flutningsm.: Pjetur Ottesen.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera hinar itrustu til- 
raunir til þess að fá samningum við Stóra-Bretland um landhelgi íslands 
breytt á þá leið, að hún sje færð út þann veg, að innan hennar verði allir 
fírðir og ilóar og helstu bátamið.

Stjórninni er heimilt að senda til Englands mann eða menn til þess 
að greiða götu þessa máls, og sjerstaklaga vekja athygli á þeirri alþjóða- 
nauðsyn, sem á þvi er að stækka hið friðaða svæði, til þess að vernda framtiðar- 
fískveiðar í hafinu kringum Island.

Kostnað af sendiförinni skal greiða úr rikissjóði.

Wd. 218. I'rumvsrp

til laga um breyting á lögum nr. 40 1919, um forkaupsrjett á jörðum.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Á ettir ‘2. gr. laga nr. 40 1919 kemur ný grein, sem verður 3. gr., svo

látandi:
Ákvæði 1. gr. og fyrri málsl. 2. gr. ná ekki til þess, er jarðeigandi selur 

barni sinu, kjörbarni, fósturbarni, systkini eða foreldri.
Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

2. gr.
í stað »2. gr.« i 4. gr. laganna kemur: 4. gr.

3. gr.
1 stað »3. gr.« i fyrstu og siðustu málsgr. 5. gr. laganna kemur: 4. gr.

4. gr.
1 stað »1.—7. gr.« i 6. gr. laganna kemur: 1.—6. gr.

5. gr.
F*á er lög þessi hafa öðlast staðfestingu, skal færa þau inn í meginmál 

laga nr. 40 1919 og gefa þau út svo breytt.
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fl'd. 210. Frnmvarp

til laga nm kirkjugjöld i Prestsbakkasókn i Hrútafirði.

(Eftir 2. nmr. í Nd.).

1. gr-
Prestsbakkakirkja i Strandaprófastsdæmi greiði bjer eftir engin kirkju- 

gjöld til Ó píkseyrarkirkju vegna bæjanna Guðlaugsvikur, Kolbeinsár, Heydals 
og Skálholtsvikur.

2. gr.
Kirkjnstjórnin skal láta semja skýrslu um, hversu hárri upphæð bafi 

numið að meðaltali undanfarin 5 ár kirkjugjöld af þessum bæjum. Skal greiða 
úr ríkissjóði tii Óspakseyrarkirkju, i eitt skifti fyrir öll, höfuðstól i krónutali, 
sem svari, með 6°/o vöxtum, jafnhárri upphæð og það meðaltal.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927.

HTd. 220. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 36, 11. júli 1911, um forgangsrjett kandidata 
frá háskóla fslands til embætta.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr-
Aftan við 3. gr. kemur ný málsgrein, er svo hljóðar:
Svo er og rikisstjórninni heimilt að veita kandidötum í guðfræði frá

erlendum háskólum prestsembætti hjer á landi, enda fullnægi þeir öðrum 
skilyrðum til þess að fá slík embætti og guðfrædideild mæli með.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.
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Ed. 3SI. Frumvarp

til laga um skipströnd og vogrek.

(Gftir 2. umr. í Ed.).

I. kafli.
Um skipstrðnd.

1. gr.
Hver, sem þess verður var, að hafskip sje i hættu statt við land eða 

strandað, eða að góss úr því reki á land, er skyldur að gera alt, sem í hans valdi 
stendur, til þess að bjarga mönnum og góssi, enda skal hann tafarlaust skýra 
hreppstjóra, eða lögreglustjóra, ef auðveldára er að ná til hans, frá alburðum með 
firðskeyti eða sfmtali, ef þess er kostur, en ella með skyndiboða. Hreppstjóri 
skal með sama hætti skýra lögreglustjóra frá skipreika. En lögreglustjóri skýrir 
siðan dómsmálaráðuneytinu frá því, hvernig komið er, með firðskeyti, ef þess er 
kostur, en ella með næstu póstferð. Dómsmálaráðuneytið skal svo, jafnskjótt sem 
unt er, tilkynna skipreikann fyrirsvarsmanni þess rikis, sem skip er frá.

2. gr.
Hreppstjóri, eða lögreglustjóri, ef hann er fyrr á strandstað kominn, skal 

svo fljótt sem unt er fá úr þvi skorið, hvort skip skuli talið strandað. En þá er 
skip talið strandað eftir lögum þessum, ef það er rekið upp eða fast orðið við 
iand, enda verði því ekki bjargað á sjó út og gert haffært áður en hætta sje á 
þvi, að það farist að miklu leyti eða öllu. Fela skal skipstjóra og 2 valinkunn- 
um mönnum að meta þetta að viðlögðum drengskap. Afl atkvæða þeirra ræður, 
og er úrskurður þeirra fullnaðarúrskurður.

3. gr.
Hreppstjóri skal annast björgun og aðhlynningu manna, varðveislu skips 

og björgun góss og varðveislu, þar til lögreglustjóri skipar fyrir um þau efni (sbr. 
þó 4. og 5. gr. og fyrstu málsgrein 7. gr.). En gæta skal hreppstjóri þess, að 
ekkert það verði gert, er tálma kunni sfðar rannsókn nokkurra þeirra atriða, er 
strandið varða.

4. gr.
Nú neitar skipstjóri eða annar viðstaddur fyrirsvarsmaður skips þvi skrif- 

lega, að góssi verði bjargað eða að ráðstafanir til björgunar verði gerðar, þar til 
lögreglustjóri kemur, og hlutast hreppstjóri þá ekki um björgun góss eða skips.

5. gr.
Dómsmálaráðuneytið lætur gera eyðublöð með spurningum á islensku, 

dönsku, ensku, þýsku og frönsku um skip og skipstjóra, ferð þess, hvernig slysið
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vildi til, hvaða ráðstafana óskað sje af hálfu stjórnvalda nm björgun og með- 
ferð skipsmamra, og fá lögreglustjórum og hreppstjórum eyðublöð þessi. Skal 
hreppstjóri leggja eyðublað fyrir skipstjóra eða þann, sem í stað hans kemur, 
jafnskjótt sem því verður við komið, enda skal skipstjóii skrá svar sitt skýrt og 
greinilega við hverri spurningu. Nú verður brestur á þessu, og skal þá líta svo á, 
sem skipstjóri óski ekki aðstoðar islenskra stjórnvalda.

Þegar er því verður við komið, skal hjeraðsdómari láta skipstjóra stað- 
festa áður netnda skýrslu sina fyrir dómi, svo og halda sjóferðapróf með þeim 
hætti, er i sjódómslögum segir, og eftir því, sem við á. Sjóferðapróf og staðfesting 
skýrslu þarf þó ekki að fara fram, ef fyrirsvarsmaður þess ríkis, sem skip er 
frá, telur þess ekki þörf, nema manntjón hafí orðið eða slys á mönnum.

6. gr.
Lögreglustjóri skal, svo fljótt sem kostur er á og eftir þörfnm, skipa 

fyrir um bjórgun og meðferð skipbrotsmanna. Et bann fer ekki sjálfur á vett- 
vang, þá felur hann hreppstjóra eða öðrum umboðsmanni sínum framkvæmdir.

7. gr.
Nú vill skipstjóri eða sá, er i hans stað kemur, eða umboðsmaður út- 

gerðar eða vátryggjanda, annast sjálfur björgun á skipi eða góssi frá öndverðu, 
og er honum það þá rjett, en ekki er björgunarsamningur þó bindandi, nema 
samþykki lögreglustjóra eða viðkomandi ræðismanns komi til, enda sje sett, að 
áliti lögreglustjóra, full trygging af hálfu skips eða góss fyrir efndum samningsins.

Rjntt er eiganda eða vátryggjanda strandaðs skips eða góss að taka i sin- 
ar hendur bjórgun og meðferð á skipi og góssi hve nær sem er, enda setji þt-ir 
fnllnægjandi tryggingu fyrir greiðslu alls áfallins kostnaðar og þess kostnaðar, er 
siðar kann löglega að falla, þar með kostnaður við heimsending strandmanna. 
Um bjórgunarsamninga fer samkvæmt 1. málsgr.

Hvarvetna þess er aðili tekur björguu skips eða góss í sinar hendur, eru 
islensk stjórnvöld við hana skilin.

8. gr.
Nú er ekki svo ástatt sem i 1. málsgr. 7. gr. segir, og má þá hreppstjóri 

eða lögreglustjóri ekki fresta björgun, þó að ósamið sje uni bjarglaun. Kveður 
lögreglustjóri þá á um það, hversu þeim skuli greiða, er að biörgun starfa. Bjarg- 
laun skal annaðhvort miða við þann tíma, sem hver hefír unnið, enda komi þá 
til greina atvik öll, eða við verðmæti þess, sem bjargað er, enda sjeu þau þá að 
jafnaði þriðjungur veiðs hins bjargaða, að frádreguum sölukostnaði.

9. gr.
Lögreglustjóri eða sá, er i stað bans stýrir björgun, skal sjá um það, að 

alt, sem gert verðnr til að bjarga mönnum, skipi eða góssi, verði unnið svo fljótt 
og vel sem kostur er. Skal fyrst og fremst, næst mannbjörg, bjarga skipsskjölum. 
Ef liklegt þykir, að skipi verði af grunni komið og að það verði gert haffært,
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þi skal kosta kapps nm, að svo megi verða. Af góssi skal bjórgun á því, sem 
verðmætast er, ganga fyrir svo sem nnt er.

Rjett er aðilja eða nmboðsmanni bans að vera við björgnn.

10. gr.
Skylt er öllnm verkfærum alþýðnmönnum sjálfnm sjer ráðandi að vinna 

að björgnn og varðveisln bjargaðra mnna, er lögreglustjóri eða umboðsmaður 
bans kveðnr þá til þess. Með sama hætti er manni skylt að lána heimamenn 
sfna, bát sinn, hesta eða áböld til björgnnar eða flutnings bjargaðra mnna á 
geymslnstað. Ennfremnr er mönnnm skylt að lána bns sin til geyinslu bjargaðra 
mnna, ef þeir mega án þeirra vera og þan spillast ekki verulega fyrir slíka notk- 
nn. Ef bjargað góss verðnr ekki geymt á fulltryggan hátt, þá skal setja nm það 
vörð. Endnrgjald fyrir lán hesta, skipa og áhalda, svo og kaup varðmanna, á- 
kveðnr lögreglustjóri.

Ef strandmnnir hverfa eða fara forgörðum af mannavöldum, skal hrepp- 
stjóri eða sá annar, er með umboð lögreglnstjóra fer, skýra honum tafarlanst frá 
þvi, enda skal lögreglustjóri rannsaka málið jafnskjótt sem nnt er.

11. gr.
Ef skipbrotsmenn geta ekki sjálfir útvegað sjer húsnæði, mat og aðrar 

nanðsynjar, þar á meðal aðhjúkrun á sjúknm mönnnm, þá skal lögreglustjóri 
eða nmboðsmaður hans hlutast til um það, að bætt verði úr nauösyn þeirra við 
sanngjörnn endurgjaldi, sem lögreglustjóri ákveður. Með sama hætti skal sjá nm 
greftrun dáinna skipverja, enda skal gera hana með fullri sparsemi, ef greiða 
skal af strandinu.

Skylt er að veita skipbrotsmönnnm húsaskjól og aðhlynningn eftir megni 
og að þvi leyti sem ekki fer i bága við sóttvarnarráðstafanir.

Lögreglostjóri skal sjá nm það, að skipbrotsmönnum verði veittnr nanð- 
synlegur fararbeini þegar er þeir mega frá strandi hverfa.

Nú tekur umboðsmaður þess rikis, er skip er frá, að sjer málefni þan, 
er í grein þessari segir, og ern þá islensk stjórnvöld frá þeim tima við þan skilin.

12. gr.
Hreppstjóri heldnr dagbók nm strand hvert. Þar skal hann skrá nafn 

skips og heimilisfang og útgerð, hvar, hvernig og hvenær slys hafi að borið, 
hvenær (dag og klnkkustund) hann hafi orðið þess var, hver eða hverjir þar hafi 
fyrst að komið, hver hafi fært honnm fregn nm atburði, hvenær hann sjálfur 
hafi á vettvang komið og hvernig hafi þá verið þar umhorfs, hvar skip og góss 
var og hvernig það hafi þá verið farið, hvort skipstjóri og skipverjar hafi þar 
þá verið, hvernig þeir hafi bjargast og hvernig ástatt sje um þá, hvort nokkur 
hafi farist eða slasast, hverjir hafi komið þeim til hjálpar, hvort hann hafi latið 
meta, hvort skip skyldi talið strandað, hverjir hafi gert það og hver niðurstaðan 
hafi oiðið; hvaða ráðstafanir hann hafi gert til björgunar og aðhlynningar manna 
og til björgnnar og varðveisln góss, bæði áður en og eftir að hann fjekk fyrirskip- 
anir lögreglustjóra, hverjn bjargað hafi verið, enda sje gerð svo nákvæm skrá

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 59
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um það sem nnt er. Þá skal i dagbók skrá, ef skipstjóri afsalar sjer afskiftum 
hreppstjóra af björgun, hvort hann hafi gefið skýrslu samkvæmt 5. gr., svo og 
hvað annað, er strandið varðar og hreppstjóri skal annast Gftirrit úr dagbók 
sendir hreppstjóri lögreglustjóra isamt öðrum strandskjölum.

Lögreglustjóri löggildir stranddagbók hreppstjóra. Hana skal og gegn- 
umdraga og tölusetja. Rikissjóður kostar hana.

Hverju sinni er bókun er lokið, ritar hreppstjóri nafn sitt nndir hana, 
ásamt skipstjóra eða þeim, er i stað hans kemur, ef hægt er að gera honum bók- 
unina skiljanlega, og 2 öðrum valinkunnum mönnum, eftir að bókun hefir verið 
lesin upp fyrir þeim. Túlk skal hafa, ef hans er kostur og þörf.

Lögreglustjóri skráir i lögreglubók eða sjerstaka strandbók það, er hann 
gerír og strand eða strandmenn varðar, að undantekinni skýrslu um strandupp- 
boð.

13. gr.
Þeim, sem björgun stýrir eða annast gæslu á strandgóssi, er rjett að visa 

burt öllum þeim mönnum, sem engan þátt taka þar i og eru að öðru leyti óvið- 
riðnir strandið. Svo skal og visa brott þeim bjargendum eða flutningsmónnum 
strandgóss, er gera sig óhæfa til starfsins vegna óreglu, ótrúmensku eða óspekta. 
Taka má þá fasta, er ekki fara fúslega. Lögreglustjóri sker úr ágreiningi út af 
framkvæmdum við björgun eða varðveislu strandgóss, og skal bann siðar bóka 
úrskurði þá, er hann hefir kveðið upp munnlega.

14. gr.
Lögreglusijóri skal sjá um, að matvæli þau eða drykkjarföng, sem 

skemst hafa við strand og ef til vill eru skaðvæn heilsu manna, verði rannsökuð 
af hjeraðslækni, eða, ef ekki næst til hans, af tveimur mönnum, sem vit hafi á 
þvi. Skulu þeir segja til um það, hvort nota megi vörurnar og hvernig, án þess 
að tjón hljótist af, og skal þá selja þær með þvi skilorði, er þeir setja. Nú reyn- 
ast vörur svo spiltar, að hætta er talin af notkun þeirra, og skal þá ónýta þær, 
og hafi lögreglustjóri eða breppstjóri umsjón með þvi.

15. gr.
Nú strandar skip, sem ekki hefir fengið beilbrigðisvottorð bjer á landi, 

eftir að það siðast fór frá útlendri böfn, eða siðast hafði mök við skip á hafi 
úti, og skal þá, að svo miklu leyti sem frekast er unt, fara með skipið og skips- 
höfnina eftir fyrirmælum gildandi sóttvarnarlaga.

16. gr.
Nú er tollvörum eða bannvörum bjargað, og skal þá lögreglustjóri eða 

hreppstjóri sjá um, að farið verði með þær lögum samkvæmt.

17. gr.
Strandað skip eða það úr þvi, sem bjargast hefir, svo og bjargað strand- 

góss, skal selja á opinberu uppboði, nema aðiljar samþykki annarskonar sölu. Þá 
skal selja, er hallkvæmast má telja, enda skal gæta þess, að draga ekki sölu
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á munum, er ekki þola geymslu eða falla mnndu annars í verði fyrir geymslu, 
eða hún yrði svo dýr, að hún svaraði ekki kostnaði.

Lögreglustjóri skal, eða hreppstjóri í umboði hans, gera allar þær ráð- 
stafanir, sem þörf er á vegna uppboðs. Uppboð skal birta þeim, er í grend búa, 
og ef mikið er til sölu, þá einnig í nágrannasveitum. Lögreglustjóri kveður á um 
uppboðsskilmála. Þar skal meðal annars vera svo mælt, að skip eða skipsleifar, 
sem ekki eru fluttar burt úr fjöru eða flæðarmáli innan 2 ára frá skipstrandi 
talið, verði eign rikissjóðs eða fjörueiganda samkvæmt 29. gr. laga þessara. Gjald- 
frestur má ekki skemmri vera en 14 dagar, en innheimtumaður uppboðsandvirðis 
ræður þvf, hverjum gjaldfrestur verður veittur. Rjett er að uppboðshaldari annist 
innheimtu, en eigi mega innheimtulaun fara fram úr 6 af hundraði, og háifu 
minni skulu þau vera, ef greitt er við hamarshögg.

Lögreglustjóri leitar álits aðilja eða umboðsmanns hans um uppboð, ef 
þess er kostur án verulegs kostnaðar eða tafar, enda metur lögreglustjóri það.

18. gr.
Jafnskjótt sem sölu strandgóss er lokið og kostnaður af strandi allur, 

þar á meðal kostnaður af flutningi skipbrotsmanna til burtfararhafnar hjeðan af 
landi, er fenginn, semur lögreglustjóri reikning um strandið. Sendir hann dóms- 
málaráðnneytinu reikninginn tviritaðan ásamt fylgiskjölum, þar á meðal dagbók- 
areftirriti hreppstjóra, eftirriti úr lögreglubók eða strandbók og uppboðshók, skip- 
skjölum, sjóferðaprófi o. s. frv., til endurskoðunar og úrskurðar í öllum atrið- 
um. Þegar dómsmálaráðuneytið hefir úrskurðað reikninginn, sendir það hann fyrir- 
svarsmanni viðkomandi rikis, ef það hefir bjer umboðsmann sinn, en ella til 
annara rjeltra aðilja.

Uppboðsandvirði strandgóss, sem afgangs kann að verða kostnaði öllum 
af strandinu, sendir lögreglustjóri dómsmálaráðuneytinu jafnskjótt sem honum 
hefir venð tilkynt, að reikningur væri úrskurðaðnr og gjaldfrestur liðinn Dóms- 
málaráðuneytið sendir fjeð siðan fyrirsvarsmanni viðkomandi ríkis eða öðrum 
aðiljum.

19. gr.
Lögreglustjóri eða uraboðsmaður hans eða hreppstjóri skulu fá 10 krónur 

í fæðispeninga dag bvern, er þeir þurfa að vera að heiman vegna strands, og að 
auki ferðakostnað eftir reikningi. Þá daga, er hreppstjóri heldur uppboð á strand- 
góssi, fær hann lögmælt sölulaun í stað faeðispeninga.

Pyrir sjóferðapróf skal gjalda hjeraðsdómara 12 krónur.

20. gr.
Skip og góss, annað en venjulegnr farangur skipverja, er, þar til það er 

selt að tilhlotun lögreglnstjóra, og siðan andvirði þess, að veði framar óllum 
öðrum höftum, er á þvi kynnu að hvfla, til tryggingar öllum þeim kostnaði, er 
af strandi leiðir og áfalHnn er fyrir ráðstafanir stjórnvalda eða einstakra manna, 
er þeir hafa gert af nauðsyn áðnr en stjórnvöld komu til, svo sem björgunar- 
lannum, hýsingu, flutningi og heimsendingu skipverja, varðveislu góss, ferðakostn-
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aði og dagpeningum, gjöldum fyrir rjettargerðir, eftirrit, sendiferðir, símskeyti 
o. s. frv.

Ef andvirði strandgóss hrekkur ekki fyrir öllum strandkostnaði, og fyrir- 
svarsmaður viðkomandi rikis greiðir hann ekki þegar, þá má eftir ósk lögregln- 
stjóra greiða úr rikissjóði það, sem á vantar, gegn endurgjaidi frá rjettum aðiljum.

21. gr.
Nú strandar íslenskt skip hjer við land, og taka þá ákvæðin hjer að 

framan ekki til þess, nema fyrirmæli 1., 3., 6., 9., 10. og 11. gr. nm björgnn á 
mönnum og góssi og tilkynningar til hreppstjóra og lögreglustjóra og 14., 15. 
og 16. gr., svo og 20. gr., að þvi leyti sem ráðstafanir íslenskra stjórnvalda 
vegna strandsins hafa haft kostnað í för með sjer.

II. kafli.
Um vogrek.

22. gr.
Pað er vogrek, er mannlanst skip reknr á land eða skipshlnta eða aðra mnni, 

sem svo ern merktir eða svo er annars farið nm, að ætla má eignarrjetti nndirorpna.

23. gr.
Ábúandi eða notandi lands skal vogreknm bjarga og veita þeim vörð. 

Ef enginn er ábúandi eða notandi, þá skal landeigandi bjarga vogreknm og geyma 
þeirra. Tilkynna skal hreppstjóra eða lögreglnstjóra vogrek, enda skulu þeir 
hlutast til um björgun vogreks, ef þess gerist þörf, og varðveislu. Ef lögreglu- 
stjóri hefir ekki sjálfnr skoðað vogrek, þá ber hreppstjóra að láta honnm i tje, 
jafnskjótt sem verða má, glöggva lýsing á því og áætlnn nm verðmæti þess.

24. gr.
Nú sannar maður ótvirætt heimild sina til vogreks, áður en það er aug- 

lýst, og má þá selja honnm það i hendnr. Annars kostar skalvogrek auglýsa 
með þeim hætti, er hjer skal sagt verða:

Ef ætla má eftir framkomnum npplýsingnm, að vogrek nemi ekki yfir 
200 kr., þá anglýsir lögreglustjóri það með þeim bætti, er hann telur best fallinn 
til þess að komast fyrir það, hver eigandi sje. Ef telja má vogrek meira virði, 
þá anglýsir lögreglnstjóri það einu sinni i Lögbirtingablaði, enda sendir dóms- 
málaráðuneytið fyrirsvarsmönnnm annara rikja hjer á landi eintak af ang- 
lýsingnnni. í anglýsingu skál lýsa vogreki eftir föngum og skora á tilkalls- 
menn að gefa sig fram innan 6 mánaða frá birtingn auglýsingar og sanna lög- 
reglnstjóra heimildir sínar, þvi að annars kostar verði vogrek eða andviiði þess 
eign rikissjóðs eða fjörueiganda. Áður en liðnir ern 6 mánuöir má engnm til- 
kallsmanni selja vogrek i hendur, nema hann setji fulla trygging fyrir því, að 
hann skili vogreki aftnr eða andvirði þess, ef annar skyldi koma áðnr frestnr 
sje liðinn með ríkari gögn fyrir tilkalli sinn,
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25. gr.
Nú sannar maðnr beimildir sfnar að vogreki áður lögmæltur frestur sje 

á enda, og skal þá selja bonum það i bendur eða andvirði þess. Annars kostar 
verðnr vogrek eða andvirði þess eign ríkissjóðs, ef það eða andvirði þess nemur 
500 kr. eða meira, eftir að allnr kostnaðnr er greiddur, en ella fjórueiganda.

Tilkallsmaðnr, er gefur sig fram áðnr en frestnr er liðinn, getnr borið 
krðfn sina undir dómstóla, ef lögreglustjóri vill ekki taba hana að ölln til greina. 
Ef fleiri en einn gera titkall til vogreks, má engnm þeirra selja i bendnr fyr en 
úr því er skorið með fnllnaðardómi, hver sknli fá vogrek eða andvirði þess.

Nú ber maðnr upp kröfu sina eftir að lögmæltnr frestnr er liðinn, og á 
hann þess máls aldrei nppreist, nema hann sanni fyrir dómi, að ólöglega hafi 
með málið verið farið af hálfn stjórnvalda.

Mál samkvæmt 2. og 3. málsgr. skal höfða á hendnr lögreglnstjóra á 
varnarþingi hans, enda sje honnm stefna birt áðnr en liðnir ern 6 mánnðir frá 
þvf, er hann synjaði kröfn stefnanda.

Nú þykir tvimælis orka nm verðmæti vogreks, og sknln þá 2 dóm- 
kvaddir menn meta það.

26. gr.
Vogrek sjálft, meðan það er óselt, en andvirði þess, eftir að það hefir 

verið selt, er að veði til tryggingar öllnui kostnaði af ráðstöfnnnm þeim, sem 
löglega ern gerðar til að bjarga þvi, varðveita það og anglýsá, og gengnr veð það 
fyrir öllnm höftum, er vera kynnn á vogreki, enda skal jafnan greiða allan þann 
kostnað áðnr en vogrek eða andvirði þess sje nokkrnm til eignar fengið.

Lögreglustjóri úrskurðar þann kostnað, sem hjer segir, en bera má úr- 
sknrð hans undir dómsmálaráðuneytið áður en 3 mánnðir sjen liðnir frá dag- 
setningu úrskurðar lögreglnstjóra.

27. gr.
Nú er skip eða skipsflak, sem er vogrek, selt á opinbern uppboði, og 

skal þá setja i nppboðsskilmála slíkt ákvæði, sem i 17. gr. segir nm brotthöfn 
skips af fjöru, og láta sama varða, ef af er brngðið.

III. kafli.
Almenn ákvæði.

28. gr.
Nú liggur skip eða skipsflak, þar á meðal vogrek, sem eigandi hefir leitt 

sig að, óhirt á fjörn 2 ár eða lengur frá því að eigandinn leiddi sig að þvf, ef 
svo hefir verið, og skal lögreglnstjóri þá anglýsa, eftir beiðni þeirra, er eignast 
mnndu skip eða skipsflak eftir 25. gr., ef það væri vogrek, i Lögbirtingablaði, 
að skip eða skipsflak verði fengið þeim í hendur til eignar samkvæmt þessari 
grein, nema skip eða skipsflak hafi verið tekið út áðnr en 9 mánnðir sjen liðnir
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frá birtingu auglýsingar. Ef það hefir ekki verið gert innan þessa tíma, þá verð- 
ur skip eða skipsflak eign ríkissjóðs eða (jörue'ganda með þeim hætti, sem í 25. 
gr. segir.

29. gr.
Nú hefir skip eða skipsflak legið óselt á strandstað eitt ár, og getur lög- 

reglustjóri þá látið selja það ásamt því, er því fylgir, á opinberu uppboði, ef ó- 
ráðlegt þykir vegna bagsmuna almennings, að dómi dómsmálaráðherra, að láta 
það vera lengnr óselt. í uppboðsskilmálum skal kveða svo á, að skip eða skips- 
leifar, sem ekki veiði flutt burt úr fjöru innan tveggja ára frá þvi, er strandið 
varð, skuli verða eign rikissjóðs eða fjörueiganda samkvæmt 25. gr. Uppboð skal 
jafnan tilkynna þeim, er hafa sjerstaklega hagsmuna að gæta, ef heimilisfang 
þeirra er kunnugt, en annars kostar fyrirsvarsmanni þess rikis, er skip var frá. 
Uppboðsandvirði, að frádregnum kostnaði, skal svo greiða samkvæmt 2. málsgr. 
18. gr.

Nú hefur aðili björgun eða tekur að vinna úr skipi áður en ár er liðið 
frá strandinu, og skal dómsmálaráðherra þá veita honum hæfilegan frest til að 
halda þeim athöfnum áfram, uns 2 ár eru liðin frá þeim atburði, eða alt að 3 
árum, ef björgun er sjerstökum erfiðleikum bundin. Sömu fresti skal og veita 
uppboðskaupanda, sbr. 17. og 27. gr. og fyrri málsgr. þessarar greinar, ef eins 
er ástatt.

30. gr.
Atvinnumálaráðherra getur látið gera skip eða skipsflak óskaðvænt þegar 

eftir strand eða skipbrot, ef óhjákvæmileg nauðsyn þykir vegna hættu eða tálma, 
er af þvi stafi. Ef skip eða skipsflak verður annars til tálma eða hættu, þá skal 
vitamálastjórnin auðkenna staðinn, og jafnframt setja þeim, er skip eða skipsflak 
á, með auglýsingu i Lögbirtingablaði, hæfilegan frest til að hirða það. Að þeim 
fresti liðnum getur atvinnumálaráðherra látið gera skip eða skipsflak óskaðvænt. 
Ekki á sá, sem rjett á yfir skipi eða skipsflaki, kröfu til bóta, þó að eign hans 
sje spilt fyrir þær ráðstafanir, sem i þessari grein segir.

Til tryggingar kostnaði af ráðstöfunuiu samkvæmt þessari grein er skip 
eða skipsflak, svo og farmur, ef hætta stafar af honum eða verulegt óhagræði, 
og andvirði, ef sala hefir farið fram, að veði framar öllum öðrnm höftum, er á 
þeim kynnu að hvfla. Má selja það, er bjargast kann, á opinberu uppboði til 
greiðslu kostnaðar, en það, er afgangs kynni að verða, skal greiða rjettum aðilj- 
um samkvæmt 18. gr. 2. málsgr.

3L gr.
Fyrirmæli laga þessara hagga ekki reglum þeim um skipsflök á höfnum 

inni, sem settar eru eða settar kunna að verða í löggiltum reglugerðum kaup- 
staða eða kauptúna.
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32. gr.
Um refsingar fyrir brot á lögum þessum fer sem bjer segir:

1. Ef einstakir menn brjóta það, sem þeim er boðið í 1., 10., 11. og 13. gr„ 
eða hafa í frammi einræði eða mótþróa við björgun eða tefja hana vilj- 
andi, þá varðar það 10—1000 kr. sektum, nema þyngri refsiog liggi við 
samkvæmt öðrum lögum.

2. Ef lógreglustjóri, sjerstakur umboðsmaður bans eða hreppstjóri eða önnur 
stjórnvöld brjóta lög þessi, þá fer um refsingar fyrir það eftir almennum 
hegningarlögum.

33. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna i ríkissjóð.
Með mál út af brotum gegn ákvæðum laga þessara skal farið sem með 

almenn lögreglnmál, nema sakamáiameðferð skuli beitt.

34. gr.
Lög þessi skal þýða á dönsku, ensku, þýsku og frónsku og sjerprenta, 

enda skal fá lögreglustjórum nægan forða af sjerprentunum og þýðingum til af- 
nota handa hreppstjórum og öðrum, sem á þeim þurfa að halda.

35. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1926.
Frá sama tíma eru úr gildi numin þessi lagaboð:
Opið brjef 4. mai 1778, 1.—4. gr.
Opið brjef 2. april 1853.
Lóg nr. 1, 14. jan. 1876.
Lög nr. 2, 2. febr. 1894, 6. gr.
Lög nr. 18, 2. nóv. 1914.
Lög nr. 56, 30. nóv. 1914, X. kap., að þvi leyti sem hann tekur til skip- 

stranda, og loks öll önnur lagaiyrirmæli, sem koma i bága við lög þessi.

Ed. 222. Þingsályhtnn

um sæsimasambandið við útlönd o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 25. mars).

Alþingi ályktar að heimila atvinnumálaráðherra að útvega konungsúrskurð, 
er leyfi h/f Hinu mikla norræna ritsímafjelagi i Kaupmannahöfn að starírækja 
sæsimann milli Hjaltiands, Færeyja og íslands, með þeim skilmálum, sem greinir 
i samningum 30. nóv. 1925.
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um ellitrygging.

4?2

E<l. 333. Þingaályktun

(Afgreidd frá Ed. 25. mars).

Efri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að láta rannsaka á 
ný, á hvern hátt og með hvaða skilyrðum megi lögleiða almenna ellitrygging, og 
sje niðnrstaðan lögð fyrir næsta Alþingi.

E<l. 334. Nefndarálit

um frumvarp til laga ura afnám gengisviðanka á vörn*olli.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir athngað frnmvarp þetta og leggnr til, að það verði samþykt
óbreytt.

Alþingi, 25. mars 1926.

Björn Kristjánsson, Jóhann Þ. Jósefsson, 
form. frsm.

Jónas Jónsson, 
með fyiirvara.

Ingvar Pálmason. Gnnnar Ólafsson.

Ed. 335. TUlaga

til þingsályktunar um rannsókn á veg- og brúarstæðum á Norður- og Austur 
landi.

Flutningsmaður: Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að láta nú i 
sumar fara fram rannsókn á þvi, hve mikið myndi kosta að gera akveg með 
tilheyrandi brúm á þeim leiðum, sem bjer eru tilgreindar, og leggja niður- 
stöðuna fyrir næsta Alþingi.

1. Frá Hellisheiði um láglendi Vopnafjarðar yfir Selá.
2. Frá Þórshöfn yfir Þistilfjörð að Garði.
3. Frá Kópaskeri að mynni Ásbyrgis.
4. Frá Breiðumýri yfir Fljótsheiði og Skjálfandafljót að Fnjóskárbrú.
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Greinargerð.

Nú liggur fyrir kostnaðaráætlun um akveg milli Borgarness og Akur- 
eyrar. Að þeim vegi verður unnið á næstu árum. En um fjögur undirlendin 
i Þingeyjarsýslum og Vopnafirði þarf að leggja akbraut samhliða binni aðal- 
brautinni.

Tillaga þessi miðar að því að gera þinginu fært að hefja á næstu 
árum mikla vegagerð i þessum bjeruðum.

Hld. 226. Breytingartlllöffur

við frv. til laga um útsvör.

Frá Bernh. Stefánssyni.
I. Við 8. gr.

a. b-liður breytist þannig:
Á eftir »laxveiði« komi: selveiði.

b. Á eftir b-lið komi nýr liður, svo bljóðandi:
Ef bann rekur atvinnu i fleiri sveitum en einni, ekki skem- 

ur en 8 vikur. Svo og ef rekin hefir verið verslun, hvalveiði, síld- 
arkaup, sildarsala, síldarverkun, sildarbræðsla eða annar síldarat- 
vinnurekstur, verksmiðjuiðnaður hverskonar sem bann er, enda þótt 
skemur sje rekið. Ennfremur ef skip leggur upp afla sinn utan 
heimilissveitar útgerðarmanns eða eiganda, að minsta kosti samtals 
4 vikur af gjaldárinu; ef um sildarafla er að ræða, má þó sá timi 
skemri vera.

II. Við 9. gr. 1. Liðurinn falli burt.
2. a. Fýrir »3 mánuðia komi: 2 mánuði. 

b. Fyrir »3000 kr.« komi: 1000 kr.
III. Við 13. gr.

Fyrri málsgrein falli burt.

Wd. 227. Vlðaukaltllaga

við breytingartillögu á þskj. 210. (Ritsima- og talsimakerfi).

Frá Jóni Sigurðssyni.

Við tölulið 1. Aftan við liðinn bætist:
Lína að Selnesi á Skaga.
Alþt. 1926. A. (38. lóggjafarþing). 60
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Wd. 329. VlðuufcatlIIaga

við breytingartillögu á þskj. 210. (Ritsíma- og talsimakerfi).

Flutningsm.: Pjetur Ottesen, Pjetur Þórðarson.

Við tölnlið 1. Aftan við liðinn bætist:
a. Lfna frá Stórakroppi um Reykholt, Stóra-Ás i Hálsasveit að Bjarna 

stóðum i Hvitársfðu.
b. Líua frá Hesti fram Lundarreykjadal.

fcd. 339. Tlllaga

til þingsályktunar um björgunar- og eftirlitsskipið »Þór«.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Alþingi ályktar að samþykkja kaup rikissljórnarinnar á björgunar- og 
eftirlitsskipinu »Þór« fyrir alt að 80 þósund krónur, með því skilyrði, að rfkið 
láti skipið framvegis, meðan það er vel til þess fært, balda nppi á kostnað rík- 
issjóðs samskonar björgunar- og eflirlitsstarfsemi við Vestmannaeyjar i 31/*—4 
mánuði (vetrarvertfðina) árlega, sem það hefir haft á bendi undanfarin ár, enda 
leggi bæjarsjóður Vestmannaeyjakaupstaðar árlega fram 25 þúsund krónur til nt- 
gerðar skipsins.

Wd. 230. BreytÍngartiUQyiu1

við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1927 og við breytingartillögur á þskj. 184.

I. Frá Pjetri Ottaen.
Við 5. gr. 3. (Endurgreidd lán).

Fyrir »20000« kemur .............................................. 83000

II. Frá Signrjóni Jónttyni.
Við 5. gr. 3. (Endurgreidd lán).

Fyrir »20000« kemur....................................................... 80000

III. Frá Jörandi Brgnjólfstyni.
Við 12. gr. 10. Nýr liður:

Tii óskars Einarssonar iæknis, utanfararstyrkur 1200
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IV. Frá Bernharði Stefánssyni.
Við 12. gr. 15. d. (Sjúkraskýli og læknisbústaðir).

Liðinn skal orða svo:
Til Siglufjarðarkaupstaðar, til að reisa sjúkrahús

V. Frá Jóni Kjartanssyni.
Við 12. gr. 15. d. (Sjúkraskýli og læknisbústaðir).

Fyrir »15000« kemur.....................................................

VI. Frá Sigurjóni Jánssyni.
Við 12. gr. 15. d. Nýr liðnr:

Lokastyrkur tii byggingar sjúkrahússins á fsaflrði

VII. Frá Pjetri þórðarsyni.
Við 12. gr. 15. d. Nýr liðnr:

Til ájúkraskýlisbyggingar i Borgarnesi, */« kostn- 
aðar, alt að.........................................................................................

VIII. Frá Birni Lindal.
Við 12. gr. 15. o. Nýr liður:

Til Jóns Kristjánssonar, veitingamanns á Akureyri, 
til þess að bæta honnm að nokkrn skaða, er bann beið 
af sóttvarnarráðstðfnnnm árið 1924 .....................................

IX. Frá Bjarna Jónssgni frá Vogi.
Við 13. gr. B. IL a. 3. Nýr liður:

Vesturlandsvegnr (frá Fellsenda á leið snður yfir 
Bröttnbrekkn) ................................................................................

X. Frá Halldóri Stefánssgni og Árna Jónssgni.
Við brtt. 184. 13. Við 13. gr. B. II. a. 9. (Hróarstungn- 
vegnr).

Fyrir »20000» kemnr....................................................

XI. Frá Bini Lindal og Bernharii Stefánssgni.
Við 13. gr. B. II. Nýr rómv. liður:

Til Heilsnhælisfjelags Norðurlands, til endnr- 
greiðsln á kostnaði við vegargerð frá Eyjafjarðarbraut 
að fyrirhuguðu berklahwli i Kristsnesi, eftir reikningi, alt að

XII. Frá Ásgeiri Ásgeirssgni.
Við 13. gr. B. II. Nýr rómv. liðnr:

Til vegagerðar milli tsartjarðar og Öuundarfjarðar.. 
Til oara .................................

30000

30000

10000

5000

4000

15000

27500

10000

20000
15000
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XIII. Frá Arna Jónuyni og Halldóri Stefánuyni.
Við 13. gr. B. III. (Brúargerðir):

Fyrir »200000« kemnr ..............................................
[Viðbótin ætluð til brúar á Selá i Vopnafirði].

XIV. Frá samgöngnmálanefnd.
Við 13. gr. C. 2.
1. Liðurinn orðist svo:

Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum:
a. Rekstrarstyrkir........................................................................

2. Nýr stafliður:
Báta- og vjelkaupastyrkir.................................... ............

XV. Frá Halldóri Stefánssyni og Árna Jónssyni.
Við brtt. 184, 17. Við 13. gr. D. II. (Nýjar simalagningar).

Fyrir »315000« kemor....................................................
[Viðbótin setluð til Loðmundarfjarðarsima.]

XVI. Frá Jóni A. Jónuyni.
Við 14. gr. B. VIII. 3.
1. Liðinn skal orða svo:

Til húsmæðraskóla á Staðarfelli:
a. Til starfrækslu skólans, enda samþykki atvinnumála- 

ráðherra reglugerð hans......................................................
2. Nýir stafliðir:

a. (b.) Til breytinga og aðgerða á Staðarfellshúsinu,
þar með talin eldavjel, sem um leið sje miðstöð 
fyrir húsið.....................................................................

b. (c.) Til Sigurborgar Kristjánsdóttur, til greiðslu á
kostnaði vegna ófyrirsjáanlegs dráttar á stofnun 
skólans. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

XVII. Frá Soeini Ólafssyni.
Við 14. gr. B. XIV. 1. c. 1. (Búnaðarnám á Eiðaskóla). 
Við liðinn kemur athugasemd:

Alt að helmingi fjárins má verja til verðlauna 
handa nemendum.

XVIII. Frá Soeini Ólafssyni og Jóni Kjartanuyni.
Við 15. gr. 3. f. (Þjóðmenjasafnið). Nýr liður:

Til að rita og safna gögnum til menningarsögu...
Fje þessu skal varið eftir ráðstöfun landsbóka- 

varðar og fornmenjavarðar til þess að draga saman ýmis- 
konar fróðleik um lifnaðarbáttu og hagi alþýðu á undan- 
förnum timum.

224000

89900

18500

330000

3000

4800

3000

2500



XIX. Frá Jakob Möller.
Við 15. gr. 16. (Leikfjelag Reykjavikur).

Fyrir >4000« kemar ..................................................... 6000

XX. Fr& Birni Líndal.
Við 15. gr. 16. Nýr liðnr:

Til Leikfjelags Akureyrar.............................................. 1000

XXI. Frá Soeini Ólafssyni.
Við 15. gr. 17. c. Nýr liður:

Til Þórarins Jónssonar tónlistarnema i Berlín ... 3000

XXII. Frá Ólafi Thors.
Við 15. gr. 17. e. Nýr liður:

Til Önnu Borg, til ieiklistarnáms erlendis ........... 2000

XXUI. Frá Jakob Möller.
Við 15. gr. 17. e. Nýir liðir:
1. Til Soffíu Guðlaugsdóttur Kvaran, til utanfarar til leik

listarnáms ..................................... ....................
2. Til Haralds Björnssonar, til leiklistarnáms ...
3. Til Sigurðar Birkis söngraanns, til Rómaferðar
4. Til Einars Markans, til söngnáms ....................
5. Til Gunnlaugs Blöndals málara..........................

XXIV. Frá Ásg eiri Ásgeirssgni og Jakob Möller.
Við 15. gr. 17. e. Nýr liður:

Til Jóns Stefánssonar málara.....................................

XXV. Frá Ásgeiri Ásgeirssgni og Trgggva Pórhalltsgni:
Við 15. gr. 17. e. Nýr liður:

Til Jóns Þorleifssonar málara, ferðastyrkur............

XXVI. Frá Hákoni Kristóferssgni.
Við 15. gr. 19. (Þórbergur Þórðarson).

Liðurinn fellur niður.

XXVII. Frá Jóni Kjartanssgni.
Við 15. gr. 30. Nýr liður:

Til cand. mag. Björns K. Þórólfssonar, til þess að 
kynna sjer skipulag og vinnu í skjalasöfnum erlendis ...
Til vara.............................................. ..............................................

XXVIII. Frá Sigarjóni Jónssgni.
Við 16. gr. 17. Nýr liður:

Til hafskipabryggju fsafjarðarkaupstaðar og mann- 
virkja við hana................... . ....................................................... 60000

1000
2000
2000
2000
2000

4000

2500

1500
1000
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Styrkurinn greiðist þannig, að dýrtfðarlán kaup- 
staðaríns við rikissjóð lækki um þessa upphæð, en 
ógreiddir áfallnir vextir af npphæðinni falli niður.

XXIX Frá Ásgeiri Átgeirssyni, Jóni A. Jóntsgni og Signrjóni Jónstgni. 
Við 16. gr. 21. (Samband ísl. heimilisiðnaðarfjel.):

Athugasemdina skal orða svo:
Sambandið greiði þó Guðmundi Jónssyni frá Mos- 

dal 1200 kr„ enda haldi hann uppi kenslu og námsskeið- 
um í trjeskurði og húsgagnagerð fyrir Vestflrði.

XXX. Frá Jóni Kjartanssgni.
Við 16. gr. 23. Nýr liður:

Til Kvenfjelags Hvamntshrepps í Vík i Mýrdal, til
þess að halda oppi kenslu í handavinnu kvenna ...........
Til vara...............................................................................................

XXXI. Frá Birni Líndal og Halldóri Stefánssgni.
Við 16. gr. 25. Nýr liður:

Til Kvenrjettindafjelags íslands, upp i kostnað við 
landsfund kvenna á Akureyrí sumaríð 1926 ....................

XXXII. Frá Pjetri Þórðarsyni.
Við 16. gr. 30. Nýr liður:

Styrkur til Jóns Helgasonar í Borgarnesi, til að gera 
vindknúða rafmsgnsstöð...............................................................

XXXIII. Frá Jörundi Brgnjóifssgni, Pjetri Ottesen og atoinnumálaráðh. 
Við 16. gr. 31. (Þórður Flóventsson).

Fyrir »1500« kemur......................................................
Til vara .........................................................................................

XXXIV. Frá Pjetri Pórðarsyni.
Við 16. gr. 31. Nýr liður:

Til að gera laxgenga fossana Glanna og Laxfoss i 
Norðurá i Mýrasýslu, Vs kostnaðar, altað... ....................

XXX ¥. Frá Pjetri Ottesen.
Við 16. gr. 35. Nýr liður:

Eftirgjóf á dýrtiðarláni Innri-Akraneshrepps............

XXXVI. Frá Hákoni Kristóferssgni.
Við 18. gr. II. d. 24. (Prestsekkjur). Nýr liftur:

Til Guðrúnar S. Jónsdóttur ......................................

1000
600

1000

10000

2000
1800

1000

3000

300
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XXXVII. Frá Bernharði Stefánssyni.
Við 18. gr. II. i. 5. Nýr liður:

Til Jakobinu Sveinsdóttur jubil-ljósmóðui ............ 500

XXXVIII. Frá Jóni Kjartanssyni.
Við 22. gr. 3. Nýr liður:

Alt að 5000 kr. til Mýrdalshjeraðs. Lánið veitist til 20 ára, 
með 51/2°/j vöxtum, gegn ábyrgð Vestur-Skaftafellssýsln.

XXXIX. Frá atoinnamálaráðherra.
Við 23. gr. Aftan við greinina kemur ný málsgrein:

Ennfremur að greiða halla þann, sem verða kann á tilraun- 
um Sambands isl. samvinnnijelaga af að senda frosið kjöt á erlendan 
markað haustið 1926, miðað við verð það, er framleiðendur fá fyrir 
saltað kjöt. Tilraunin sje framkvæmd í samráði við landsstjórnina.

XL. Frá Soeini ólafssyni og Halldóri Stefánssyni.
Við 23. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein:

Stjórninni er beimilt að ábyrgjast 25000 kr. ián til tóvinuu- 
fjelags á Reyðarfiiði, gegn endurtryggingum þeim, er hún metur gildar.

Þingskjal 230—231

Kd. »31. Kefndar&lit

nm frumvarp til laga um bæjargjöld í Vestmannaeyjum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin befir atbugað framangreint frumvarp. Sjer hún enga ástæðu 
til þess að neita Vestmannaeyingum um lagabeimitd til þess að afla fjár i 
bæjarsjóð með þeim hætti, sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu, til þess að 
standast kostnað af þeim framkvæmdum, sem þar eru nefndar.

En af þvi að svo virðist, sem frumvarpið sje samið án nægilegs tillits 
til þeirra kringumstæðna, sem eru fyrir hendi i Vestmannaeyjum, þar sem 
rikissjóður er eigandi þvi sem næst alls lands eða lóða i kaupstaðnum, þá þótti 
nefndinni, sem það yrði að gera á frumvarpinu allverulegar breytingar, til þess 
að það gæti orðið að lögum. En með þeim breytingum, sem nefndin telur 
rjett að gerðar sjeu á frumvarpinu og hjer fara á eftir, leggur hún það til, að 
háttv. deild samþykki það.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 1. gr. Orðið »allar< falli burt.
2. Við 2. gr. a. í stað orðanna i 2. málagrein »— fjörutíu aura — af hveij-
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um hundrað krónum virðingarverðs, samkv. fasteignamats- 
lögumc komi: — fjörutiu aura — af hverjum fullum hundrað 
krónum virðingarverðs, samkv. fasteignamatslögum. Minni 
upphæð en hundrað krónur kemur ekki til greina.

b. Á eftir orðunum í 3. málsgrein »tún og hagar« komi: mat- 
jurtagarðar og fiskreitir.

c. í stað orðanna i 4. málsgrein »lóða, eða leigjendur.............
hvilir á« komi: leigulakar lóða eða notendur, sem samkv. 
byggingarbrjefi eða öðrum heimildum hafa umráð þeirra.

3. Við 5. gr. a. í staðinn fyrir orðið »tasteignc komi: húseign.
b. Á eftir orðunum »veðkröfum á eigninni« komi: að fasteignar- 

skatti til rikissjóðs undanskildum.
c. Á eftir greininni komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Nú greiðir leigutaki eða notandi lóðar eigi fasteignar- 
gjaldið i 2 ár, og hefir hann þá fyrirgert leigurjetti eða af- 
notarjetti sinum.

4. Við 6. gr. Önnur málsgrein fallí burt.
5. Á eftir 6. gr. komi ný grein (7. gr.), svo hljóðandi:

Með lögum þessum er úr gildi feld, að þvi er Vest- 
mannaeyjakaupstað snertir, 2. gr. laga nr. 18, 18. mai 1920, um 
gjald til holræsa og gangstjetta í kaupstöðum, öðrum en Reykja- 
vik og Akureyri.

6. 7. gr. verður 8. gr.

Alþingi, 26. mars 1926.

Jób. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. ólafsson. 
form. fundaskrifari og frsm.

Ad. 283. BreytlngartUlaga

við ftv. til laga um almannafríð á helgidögum þjóðkirkjunnar.

Flutningsm.: Pjetur Ottesen.

Við 1. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
í öllum kaupstöðnm og kauptúnum, þar sem er kirkja, er bönnuð öll

umferð bifreiða á messudögum frá kl. 11 f. h. til kl. 4 siðd.
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Wd. 988. Frnnvarp

til laga um breyting á lögum nr. 28, 8. nóv. 1883, nm að stofna slökkvilið á 
Isafirði.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
í stað 2. málsgr. 2. gr. laganna komi:
Þegar eldsvoði kemnr npp, ern allir verkfærir karlmenn i bænnm skyldir 

til að koma til brunans. Þeim er skylt að hlýða fyrirskipnnnm yfirmannsins yfir 
slökkviliðinu, eða aðstoðarmanna hans, nm alt, er að þvi lýtnr að bjarga úr 
eldinnm, slökkva hann eða varna útbreiðsln hans.

Bæjarstjórnin semnr reglngerð um skipnn slökkviliðs og nm brnnamál, er 
stjórnarráðið staðfestir, og má ákveða sektir, alt að 50 kr., tyrir brot gegn á- 
kvæðnm reglngerðarinnar. Sektir renna i bæjarsjóð ísafjarðar.

2. gr.
Á eftir 2. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Með mál út af brotnm gegn reglngerð þeirri, er nm er getið i 2. gr„ 

skal farið sem opinber lögreglnmál.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Wd. 884. Fyrlrapurn

til landsstjórnarinnar nm eftirgjöf á skuld.

Frá Jóni A. Jónssyni.

Hver var sknld Kanpfjelags Reykjaviknr við tóbakseinkasöln rikisins? 
Hefir landsstjómin gefið eftir þessa skuld og, ef svo er, þá af hvaða ástæðnm og 
með hvaða lagaheimild?

Ed. 885. Lög

nm framlag til kæliskipskanpa o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 26. mars).

1. gr.
Þegar h/f Eimskipafjelag fslands lætnr byggja nýtt mfllilaodaskip, er 

ríkisstjórninni heimilt að veita til þess styrk úr rikissjóði, alt að 350000 kr.,
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 61
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gegn því, að skipið hafi fnllkominn kæliútbúnað, 2 milliþilför og að efsta þilfar, 
efra milliþilfar, skipshliðar og þverveggir milli lestarúma sje einangrað fyrir 
kæliflatning.

2. gr.
Rikisstjórninni er ennfremur heimilt að ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs 

það eða þau ián, sem fjelagiö þarf til skipsbyggingar þessarar, enda sje skipið 
að veði gagnvart lánveitanda eða rikissjóði.

3. gr.
Eimskipafjelaginu er óheimilt að selja skipið, nema með samþykki rikis- 

stjórnarinnar, og ef skipið strandar, er fjelaginu skylt, annaðhvort að láta smiða 
nýtt skip af sömu gerð eða endurgreiöa rikissjóði framlag hans.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Wd. 286. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, um notkun bif- 
reiða.

Flutningsm.: Pjetur Pórðarson.

Á eftir 2. gr. kemur ný grein, svo hljóðandi:
Á eftir 12. gr. komi ný grein, svo bljóðandi:
Rjett er, í reglugerð, sem sett er samkvæmt lögum þessum, að ákveða 

lágmark hvildartima i sólarhring hverjum fyrir bifreiðarstjóra, með hæfilegri 
hliðsjón af hættu, sem stafað gæti af ofþreytu eða svefnleysi.

Greinatalan breytist eftir þvi.

Shd. 337. Breytlngartlllaga

viö breytingartillögu á þskj. 146. (Fræðsla barna).

Frá Jóni Sigurðssyni.

Við 2. a. Fyrir »fræðslumálastjóra« komi: skólanefndum.
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Ed. S88. Wefndar&lit

um frv, til laga um breyting á lögum nr. 43, 3. nóv. 1915, um atvinnu við vjel- 
gæslu á gufuskipum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin befir athugað frumvarp þetta og leggur til, að það verði sam- 
þykt óbreytt.

Alþingi, 23. mars 1926.

Bjórn Kristjánsson, Ingvar Pálmason, Jóhann Þ. Jósefsson, 
form. frsm. fundaskr.

Bd. 389. Breyilngartlllaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

Frá Jakob Möller.

Við 15. gr. 23 (Guðbr. Jónsson).
Fyrir >1200« komi: 1500.

ATd. 340. AíefndarAllt

um strandferðir og flóabátaferðir.

Frá samgöngumálanefnd.

I. Strandferðir.
Þvi hefir af ýmsum verið baldið fram, að samgöngur á sjó væru nú 

minni og lakari en áður var, þá er þær voru bestar.
Þetta álit munu menn hafa bygt á því, að fyr voru það fleiri skip, sem 

önnuðust hinar svokölluðu strandferðir.
Til þess að bæði þingmenn og aðrir, sem láta sjer umhugað um að 

kynnast hinu rjetta i þessu máli, þurfi ekki að leita á mörgum stöðum eftir upp- 
lýsingum i þessu efni, hefir framsögumaður nefndarinnar tekið sjer fyrir hendur 
að safna skýrslum um samgöngur á sjó, og eru bjer birtar skýrslur frá árunum 
1908 og 1912, einmitt þeim árunum, sem samgöngur á sjó hafa bestar
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verið fram til ársins 1924, svo og frá yfirstandandi ári. Samkvæmt ferðaáætlnn- 
nm þessara ára verðnr niðnrstaðan af þessnm rannsóknnm sú, að árið 1908 hafa 
viðkomnr skipa verið alls 832, árið 1912 986 og árið 1926 1187. Um þetta verðnr 
tekið nánar fram i framsögnnni.

Þess ber að minnast, þegar samanbnrður er gerður á samgöngnm nn og 
fyr, að þan skip, sem nú ganga hjer við land, ern undantekningarlitið 1. fl. 
farþegaskip, en áðnr vorn mörg þeirra Ijeleg flntningaskip með litln eða engu far- 
rými, svo sem »Mjölnir«, slngolfc og »Ask«.

Ott vorn þessi ljelegu skip svo yfirfull, að viðkoma þeirra var gagnslans. 
Þess utan ógerningnr að ferðast með þeim vegna farrýmisleysis, svo og þess, að 
þan komnst ekki áfram, ef nokknð vernlegt var að veðri, vegna gangtregðu.

Þó má ekki ganga framhjá því, að þær viðkomnr, sem landsmenn fá 
með millilandaskipnm, ern þeim ómetanlega mikln haganlegri en viðkomnr 
strandflutningaskipa.

Einnig i því tilliti ern samgöngnr nú stórnm betri en áðnr var.
Þá má ekki gleyma því, að skip Eimskipafjelagsins koma á fjölda anka- 

hafna, ef nanðsyn er tíl, t. d. hefir »Goöafoss« í einni ferð norðan nm land komið 
við á 16 ankahöfnnm.

Loks má geta þess, að flóabátaferðir ern nú miklu betri og meiri en 
áðnr vorn þær. Á nokkrum stöðnm hafa samgöngnbætnr á landi dregið úr sam- 
göngnþörfnm á sjó, svo sem við snnnanverðan Faxaflóa og í Árnessýsln; en 
einknm mnn þetta verða, þá er akvegurinn er lagður yfir Holtavörðnheiði.

Af ölln þessn er það ljóst, hversn langsamlega meiri og betri samgöngur 
á sjó nú ern en nokkrn sinni áðnr.

II. Flóabátaferðir.
Svo hagar til víða á landi bjer, að ógerlegt er að nota milliferðaskip, og 

heldnr ekki strandferðaskip, til mann- og vörnflntninga, ýmist vegna þess, að 
hafnir ern óhæfar sliknm skipnm, eða hins, að flutningaþörfin er ekki nóg til að 
slik skip eigi að stunda þær samgöngur, en ódýrara og henfngra að hafa til þess 
smærri skip og báta.

Þessn er svo varið mjög vfða, svo sem i Borgarfjarðar-, Mýra-, Hnappa- 
dals-, Dala-, Austnr-Barðastrandar-, Norðnr-ísafjarðar-, Skaftafells-, Rangárvalla- 
og Árnessýslnm, en ank þess hefir Gullbringn- og Kjósarsýsla engin not haft 
strandferða nm mörg ár, en í þessum hjeruðum mnnu búa nm 30 þúsnndir 
manns.

Það er þvi engin fnrða, þó kröfur um styrk til flóabáta sjeu margar og 
npphæðin, sem til þessa fer árlega úr landssjóði, æðihá.

Til samanbnrðar má geta þess, að þau hjernð, sem einkum hafa not 
strandferðaskipauna, eru: Snæfellsnes-, Vestnr-Barðastrandar-, Vestnr-ísafjarðar-, 
Stranda-, Húnavatns-, Skagafjarðar-, Þingeyjar-, Norður-Múla- og Suðnr-Múlasýslur. 
íbúar þessara bjeraða ern nm 30 þúsnnd.

Að svo mæltn skal vikið að þörfnm fyrir hina einstökn flóabáta.
Borgarnesbátur. Þörfin fyrir góðan farkost og tiðar ferðir milli Reykja- 

vfknr og Borgarpes* beflr f raörg ár verið knýjandi. Þörfin fyrir þennan flóabát



Þingskjal 240 485

og tiðar ferðir milli áðurnefndra staða verður ennþá meiri i náinni framtið, þ. e. 
þegar akbraut er komin frá Borgarnesi norður í land.

Þangað til lítur nefndin svo á, að Borgarnesbáturinn eigi að sinna aðal- 
þörtum Breiðfirðinga til flóabátsferða. Nú i ár er svo um samið, að auk Borgar- 
nesferðanna fer Suðurland 7 ferðir til Breiðafjarðar, og væntir nefndin, að það 
skipulag geti baldist næsta ár.

Breiðaflóabátur. Þörfin fyrir flóabát á Breiðafirði er einkum og aðallega 
i Dalasýslu og Austur-Barðastrandarsýslu.

Hafnir í þessum bjeruðum eru bæði mjög úr leið strandferðaskipa og 
ekki hæfar til siglinga stærri strandferðaskipum, ef til vill einkum vegna þess, að 
ekki eru leiðir uppmældar. Það er þvi hentugast, að flóabátar annist þessar ferð- 
ir, sem aðallega eru flutningaferðir; mannflutningarnir ganga um Stykkisbólm eða 
Borgarnes.

Á næsta ári ei gert ráð fyrir aí bæta úr þessum þörfum:
a. með þvi að nota Suðurland eins og áður segir,
b. með því að styrkja mótorbát til að halda nppi ferðutn innan Austur-Barða- 

strandarsýslu. Hafði verið óskað 10 þús. kr. styrks i þessu skyni, en nefndin 
ekki sjeð sjer fært að mæla með svo hárri fjárveitingu.

Djúpbáturinn. Svo er háttað i Norður-ísafjarðarsýslu, að þar eru hvorki 
vegir á landi nje viðkomur póst- eða strandferðaskipa, enda er slik viðátta á sjó 
og landi, að óhugsandi er að ferðast á landi, þó vegir væru, og engin von, að 
strandferðaskip kræktu á allar þær bafnir, sem nauðsyn er að sigla á, þvi slikt 
væri svo mikið fjártjón útgerð strandferðaskipsins, að miklu meira myndi nema 
en þeim styrk, sem til flóabátsins fer. Þess ntan ber þess að geta, að Djúpbátur- 
inn annast flutning aðalpóstsins — Vestuilandspóstsins — milli ísafjarðar og Arn- 
gerðareyrar. Eingöngu þessi póstflutningur kostaði landssjóð árlega 8—10 þús. 
kr. fyrir nokkrum árum siðan.

Nauðsyn þessara ferða fyrir bjeraðsbúa er augljós, þar sem þeir á sið- 
astliðnum sjö árum hafa kostað til þessara ferða um 55 þús. króna..

Hornafjarðarbátur. Vegna þess ad Höfn i Hornafirði er ekki siglingabæf 
strandferðaskipum nema að sumrinu, er ekki bægt að komast bjá þvi að styrkja 
bát til flutninga milli Hornafjarðar og annara Austfjarða á öðrum tima árs.

Nefndin litur svo á, að styrkurinn komi að bestum notum á þann hátt, 
að Austur-Skaftfellingar hafi sem frjálsust umráð styrksins.

Skaftfellingur. Æskilegast væri, að einn og sami bátur gæti annast strand- 
ferðir frá Reykjavik fyrir Árnes-, Rangárvalia, Vestur-Skaftafellssýslu og austur í 
Öræfi. Nú vill nefndin, að reynt verði á næsla ári að láta »Skaftfelling« annast 
þessar strandferðir, að undanskildu þvi, að Rangæingar fái flutningastyrk milli 
Vestmannaeyja og lands, og ætlast til, að bátur þessi fái aukinn styrk i þvi skyni, 
þar sem á þessu svæði eru mestar bafnleysur á landi hjer. Má þó ekki búast 
við, að báturinn fullnægi þörfum Árnesinga og Rangæinga, þar sem aðalverkefni 
bátsins er, eins og að undanförnu, að annast flutninga að og frá Skaftafellssýslum.

Milliferðaskip til Suðurlandsins. Eins og á þessu ári og binu siðasta, 
gerir nefndin ráð fyrir að styrkja vöruflutninga frá útlöndum til Skaftafells- og 
Rangárvallasýslna á árinu 1927.



486 Þingskjal 240

Eimskipafjelag fslands hefir tekið að sjer að sjá um útvegun skips í 
þessum tilgangi, og eftir hinni örðugu byrjun siðasta árs er ekki von um að 
komast af með minna en 4000 kr. i þessu skyni.

Smœrri bátar. Um þá er ekkert annað að segja en það, sem tekið verð- 
ur fram í framsögu. Að öllu þessu og fleiru athuguðu er það, að nefndin sjer 
ekki annað íært en að leggja til talsverða hækkun á styrk til flóabátaferða og 
leggur til, að styrknum verði skift niður eins og bjer segir:

Borgarnesbátur með 7—9 ferðir til Breiðafjarðar kr. 35000
Djúpbáturinn ............................................................... — 17000
Skaftfellingur með viðkomum á Stokkseyri og

Eyrarbakka, auk þess sem áður var .............. — 18000
Flateyjarbátur ............................................................... — 4500
Hornafjarðarbátur ....................................................... — 7000
Millilandaskip til Skaftafells- og Rangárvailasýslna — 4000
Rangársandsferðir ...................................................... — 1200
Hvalfjarðarbátur ............................................................ — 1000
Grfmseyjarbátnr ...................................................... — 600
Rauðasandsbátur ...................................................... — 400
Mýrabátur............................................................... ... — 400
Lagarfljótsbátur............................................................... — 800

Alls kr. 89900

Nefndin vill láta það álit í ljós, að þeir, sem enga skýrslu senda um það 
hvernig styrk þessum er varið, ættu ekki framvegis að njóta sama styrks.

í*á hefir nefndin samþykt að flytja tillögu um styrk til þriggja hjeraða, 
tveggja til að Ijetta undir með kanp á flóabátum og eins til kaupa á nýrri mótor- 
vjel f flóabát.

Nefqdinni barst erindi frá Djúpbátsstjórninni, er sent bafði atv.málaráðu- 
neytinu mjög eindregin tilmæli um að veita fjelaginu 10 þús. kr. styrk til báts- 
kaupa. Fjelagið hafði orðið fyrir þvi slysi, að bátur þess fórst á siðasta ári, en 
fjelagið þvi nær eignalaust.

Sýslunefnd Norður-ísafjarðarsýslu árjettaði þessa beiðni með eindregnum 
tilmælum til A'þingis um sama efni.

H/f Skaflfellingur sendi einnig ósk um að fá styrk, svo þvi yrði kleift 
að fá nýja vjel i m/b Skaftfelling.

Þetta er fjelaginu og öllum aðstandenduin mjög nauðsyolegt, þvi varla 
er forsvaranlegt að láta bátinn ganga á þeirri bættuleið, sem hann á yfir að fara, 
með jafnljelegri vjel og bann nú hefir.

Flategjarbátur. Þá hefir verið f undirbúningi að kaupa bát til að annast 
ferðir frá Flatey fyrir Austur-Barðastrandarsýslu, og var óskað 10 þús. kr. styrks 
til að balda uppi þessum ferðum, en nefndinni leist rjettara að veita nokkurn 
styrk i eitt skifti fyrir öll til bátskaupa, en færa hinn árlega styrk niður i það, 
sem nefndin áleit, að minst yrði komist af með.
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Nefndin samþykkir því að leggja til, að i þessu skyni verði veitt i fjár- 
lögum 1927:

Til Djúpbátsins........................ kr. 8000
— Skaftfellings........................ — 8000
— Flateyjarbáts........................ — 2500

Fjárhæðir þessar borgast þá fyrst, er bátar og vjel er keypt.

Alþingi, 27. mars 1926.

Jón A. Jónsson, H. J. Kristófersson. Kl. Jónsson,
form. og frsm. fandaskrifari.

Jón Kjartansson. Sveinn Ólafsson,
með fyrirvara.

Ed. »41. Tlllaga

til þingsályktunar nm eftirgjóf á skaldum og ábyrgðam.

Flotningsmaðar: Jónas Jónsson.

Efri deild Aiþingis skorar á landsstjórnina að skýra deildinni frá, hvort 
það er með hennar leyfi og samþykki, og ef svo er ekki, þá með hvaða heimildum, 
að tvær lánsstofnanir, sem standa beint og óbeint undir eftirliti landsstjórnarinnar, 
bafa gefið upp i tveim tilteknum tilfellum mjög stórar upphæðir. Pau atriði, 
sem skýrslu er óskað um, eru:

1. Hin mikla uppgjöf útibús Landsbankans á ísafirði.
2. Uppgjöf á skuldum, ábyrgðum og vöxtam til handa firmanu Nathan og 

Ólsen í Reykjavík af hálfu Landsbankans og íslandsbanka.

Hld. »4». BreytlngfartlIIaga

við frv. til laga um veiting rikisborgararjettar.

Frá Bernh. Stefánssyni.

Áftan við frumvarpsgreinina bætist:
3. Laurits Parelius Kristiansen, verkstjóra í Krossanesi, fæddum í Noregi.
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Kd. 243. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis. 

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
í 9. gr. laganna komi: febrúarmánuði i stað »janúarmánuði«, og 1. 

mars i stað »1. febrúar«.

2. gr.
1 15. gr. laganna komi: 1. dag maimánaðar í stað »1. dag aprílmán- 

aðar«, og 1. dag júnimánaðar i stað »1. dag maimánaðar*.

Md. 244. Frnmvarp

til laga um viðauka við hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað, nr. 19, 11. 
júli 1911.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

Fyrir gjöldum þeim, er ræðir um i 10. gr. hafnarlaga fyrir Reykjavik- 
urkaupstað, nr. 19, 11. júli 1911, öðrum en vörugjaldi, ennfremur sektum 
samkv. 17. gr. sömú laga, skal hafnarsjóður Reykjavikur hafa lögveð i hlut- 
aðeigandi skipi, er gangi fyrir öllum kröfum á hendur skipum, samhliða öðr- 
um lögveðsbundnum opinberum gjöldum.

Wd. 245. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrír áríð 1927.

Frá fjárhagsnelnd.

1. Við 2. gr. 9. (Skólagjöld).
Liðurínn falli niður.

2. Við 14. gr. B. VII.
Athugasemdin falli niður.

3. Við 14. gr. B. XIV. 3. (Flensborgarskóli).
Athugasemdin falli niður.
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líd. 246. Breytlngartillaga

við frv. til laga um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða.

Flutningsm.: Árni Jónsson og Pjetur Ottesen.

Við 29. gr. Greinin falli niður.
Greinatalan breytist samkvæmt því.

Wd. 247. NefiidarÁIlt

um frv. til laga um lærða skólann i Reykjavík.

Frá minni hluta mentamálanefndar.

Minni hluti mentamálanefndar telur þær aðalbreytingar, sem í frv. eru 
gerðar á skipulagi hins almenna mentaskóla, til engra bóta.

1. Engin þörf er á þvi að gera latinu að annari aðalnámsgrein skólans 
og ætla henni »meiri tima að samanlögðu en nokkuru öðru erlendu máli, og 
stiltíma að auki« (7. gr.). Latinan hefir enga þá kosti, sem aðrar námsgrein- 
ar, er gagnlegri eru og nauðsynlegri, ekki hata til að bera. Væri það spor 
aftur á bak að auka latínunám verulega frá þvi sem nú er.

2. Skifting sú i gagnfræða- og lærdómsdeild, er gerð var 1904 á menta- 
skólanum, hefir reynst vel. Þó skiftingunni sje haldið, er eins hægt að raða 
námsgreinum, t. d. tungumálum, þannig niður, að enginn bekkur þurfi niður- 
röðunarinnar vegna að vera oí erfiður nemendunum. Það hefir ekki verið sýnt 
fram á, að skiftingin í gagnfræða- og lærdómsdeild þurfi að valda tviverkn- 
aði. Hinsvegar skapar tviskiftingin vegamót á þeini aldri nemendanna, sem 
heppilegur er til umhugsunar um það, hvaða leið skuli valin fyrir framtiðina.

3. Ef skiftingin i gagnfræða- og lærdómsdeild væri niður feld, þá væri 
gagnfræðaskólinn á Akureyri slitinn úr sambandi við stúdentsmentunina og 
nemendum af Norður- og Austurlandi þar með gert dýrara og torveldara að 
ná stúdentsprófi.

4. Þróunin i skólamálum á Norðurlöndum hefir ekki gengið i þá átt, 
sem frv. fer, að auka að verulegum mun latinunám og afnema tvískifting 
mentaskólanna. Síður en svo. Styður það þá skoðun, að það fyrirkomulag, sem 
lögtekið var 1904 hjer á landi, sje gott og vel við það unandi.

5. Það, hversu þrálátir stuðningsmenn hins »lærða« skóla hafa verið í 
málaflutningi sinum á siðari þingum, mun fyrst og fremst eiga rót sina i þvi, 
að i hinn almenna mentaskóla leita nú miklum mun fleiri unglingar en áður. 
En fyrir þá aðsókn verður ekki girt með þeirri breytingu, sem í frv. felst. 
Nægir i þvi efni að vísa til fylgiskjals I. Hið mikla aðstreymi að mentaskól-

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 62
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anum stafar að nokkru leyti frá þvi, hversu illa er sjeö fyrir unglingafræðslu 
hjer á landi, og þá einkum í Reykjavik. Brýn nauðsyn er á því, að kippa þvi 
í lag. Það, sem með þarf, er ekki að loka mentaskólanum eða þrengja götuna 
inn í hann, eins og oft er látið í veðra vaka — og er það þó ekki gert með 
þessu frv. • -, heldur að opna nýjar leiðir. Væri því æskilegt, að landsstjórnin 
flytti á næsta þingi frv. um skipun unglingafræðslunnar i öllu landinu og 
gerði aðrar þær ráðstafanir, sem með þarf til að hægt sje að koma unglinga- 
fræðslu Reykjavíkur i rjett horf. Sú þörf er ríkust, en henni verður ekki á 
neinn hátt fullnægt með því frv., sem nú liggur fyrir Alþingi. Það á að byrja á 
rjetta endanum. Með þessu skal þó alls ekki fullyrt, að ekki megi með laga- 
breytingum eða reglugerðar gera eitthvað til bóta að því er hinn almenna menta- 
skóla snertir, en það mun hvorki fólgið í aukinni latinu nje óskiftum »lærð- 
um« skóla.

Minni hlutinn leggur því til, að frv. verði felt.
Með áliti minni hlutans fylgja tvö skjöl:

1. Brjef frá rektor hins almenna mentaskóla.
2. Brjef frá tveim kennurum stærðfræði- og náttúrufræðideildar sama skóla.

Alþingi, 27. mars 1926.

Bernharð Stefánsson, Ásgeir Ásgeirsson,
fundaskrifari, frsm.

Fylgiskjal 1.
Reykjavik, 27. mars 1926.

Út af frumvarpi þvf, sem nú liggur fyrir Alþingi um breytingu á reglu- 
gerð Mentaskólans, sneri jeg mjer til kennaranna, sem eðlisfræði og efnafræði 
kenna í stærðfræði- og náttúrufræðideild Mentaskólans, þeirra veðurstofustjóra 
Þorkels Þorkelssonar og rafmagnsstjóra Stgr. Jónssonar, og bað þá um að láta 
uppi álit sitt um það, hvort þeir teldu tveggja ára nám í þessum greinum nægi- 
Iegt til þess, að stúdentar bjeðan úr stærðfræðideild skólans gætu fengið próf- 
laust aðgang að Fjöllistaskólanum í Kaupmannahöfn eða öðrum samskonar skól- 
um á Norðurlöndum.

Skilst mjer, að þeir komist að þeirri niðurstöðu, að svo muni ekki vera.
Leyfi jeg mjer bjer með að senda Mentamálanefnd Alþingis til athugunar 

þetta álitsskjal þeirra.
Um frumvarpið að öðru leyti ætla jeg ekki að fara mörgum orðum. Að 

eins skal jeg taka það fram, að jeg tel mjög vafasamt, að það yrði til nokkurra 
bóta, þó að það yrði að lögum, og ekki liklegt, að aðsóknin að Mentaskólanum 
mundi minka fyrir það, að latína væri og kend í 3 neðri bekkjum skólans, og 
það þvi síður, sem inntökuskilyrðin i fyrsta bekk eiga að verða mun vægari en 
þau nú eru, þar sem ekki á að heimta neina kunnáttu i mannkynssögu, landa-
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fræði og náttúrusögu til inntökuprófs. Þrí að eins kynni að draga eitthvað úr 
aðsókninni, að jafnhliða breytingunni risi upp góður og fullkominn gagnfræða- 
skóli hjer í bænum.

Annars er það skoðun min, að töluvert gagn sje að þvi latínunámi, sem 
nú er í Mentaskólanum, og að stúdentar hjeðan nú sjeu að ýmsu leyti betur að 
sjer og engu siður þroskaðir en þeir voru fyr á tímum, meðan meiri áhersla var 
lögð á Iatínukunnáttu.

Virðingarfylst
G. T. Zoéga.

Til Mentamálanefndar Alþingis 1926.

Fylgiskjal II.

Samkvæmt umtali höfum við yfirfarið hið nýja frumvarp um lærða 
skólann, er nú liggur fyrir Alþingi, og viljum gera þessar athugasemdir og til- 
lögur um það að því er eðlisfræði snertir.

Það er erfitt að bera saman kensluna i eðlisfræði eins og hún gæti verið 
við núverandi gagnfræðaskóla og hinn fyrirhugaða lærða skóla, því aðstaða eðlis- 
fræðiskenslunnar nú er svo örðug. Gn það má fullyrða, að enn verri yrði út- 
koman i hinum fyrirhugaða skóla, ef aðstaðan yrði ekki bætt. Eðlisfræðina 
verður að kenna þannig, að farið er fyrst yfir undirstöðuatriðin í allri eðlis- 
fræðinni áður en hver grein er kend ítarlega. Greinarnar gripa svo hver inn i 
aðra, að miklu verri árangur fengist með öðru móti. Pað verður því enginn 
sparnaðar í þessari námsgrein að timatölu frá því sem nú er. Hinsvegar hefir sú 
breyting, að skifta í deildir ári seinna, það í för með sjer, að bókmentadeildin 
verður að læra meiri eðlisfræði (og stærðfræði) en nú. Því þess seinna sem skift er, 
þess minni verður munur á nemendum, en eðlisfrœði og stœrðfrœði má ekki minka 
úr þvi, sem nú er, af þvi að teknisku háskólarnir setja þetta »pensum«, sem nú 
er kent, að inntökuskilyrði, en almennir háskólar setja engin sjerstök skilyrði. 
Gn þegar allir nemendur verða að læra meira sameiginlega i eðlisfræði en nú, 
miðar kenslunni hægar áfram. Það er þvi augljóst, að færri en 23 tima, sem 
nú eru kendir, verður ekki hægt að komast af með handa eðlisfræði og efnafræði, 
og auk þess 2, eins og nú er, handa stjörnufræði. Sameiginlegu eðlisfræðiskensl- 
unni verður að haga þannig, að kennari sýnir tilraunir i tímum; er það ekki 
hægt nema kenslustofan sje útbúin vatni, gasi og rafmagni og sje stofa við hlið- 
ina á kenslustofunni fyrir sýningarmunina. (Þessa stofu mætti og útbúa með 
myndasýningartækjum fyrir aðrar námsgreinar). Þetta þyrfti að vísu að vera nú, 
en verður enn nauðsynlegra, þegar kent er á skemri tíma (á 4 vetrum í stað nú 
á 5). Ennfremur þarf tilraunastofan að stækka, sjerstaklega þurfa efnafræðis- 
tilraunirnar að vera aðskildar frá eðlisfræðinni. Þyrftu stofurnar að vera aðskildar 
af gangi eða forstofu. Með því aö frumvarpið gerir ráð fyrir heimavistum, mætti 
líklega koma þessum breytingum í kring á ódýran hátt með því að rýma til í
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skólanum, en stækka heimavistarhúsið að sama skapi. Auk þessarar aukningar 
vegna eðlisfræðinnar, sem í sjálfu sjer er nauðsynleg þegar, þótt hún verði enn 
nauðsynlegri, ef frumvarpið nær fram að ganga, er enn eitt atriði, það er að 
fastakennari verður að koma að þessari kenslu sem fyrst, og væri æskilegt að 
hann væri með í ráðum um þessar breytingar.

Með þessum endurbótum, sem hjer er talað um, má gera ráð fyrir, að 
hægt sje að ná sama árangri i eðlisfræðiskenslu eins og má nú með núverandi 
tilhögun, þó, má ekki þjappa þessum námsgreinum of mikið saman á fáa vetur, 
og betra samband þarf að komast á milli stærðfræðiskenslunnar og eðlisfræðis- 
kenslunnar.

Að því er snertir einstakar greinar frumvarpsins skal það tekið fram, 
að orðið »eðlisvísindi« í 3. gr. er villandi eins og það er notað, ætti þar að 
standa: náttúrusaga eða -lýsing eða náttúruvisindi eða -fræði. En í stað: »eðlis- 
fræði (stjörnufræði og efnafræði)« ætti að koma: »eðlisvísindi (eðlisfræði, stjörnu- 
fræði og efnafræði)«. Ennfremur vantar f 7. gr. að ákveða, að latina nái aðeins 
til málfræðisdeildarinnar.

Með ofangreindum athugasemdum er enginn dómur lagður á stefnu frum- 
varpsins yfirleitt eða aðrar einstakar námsgreinar, sem ekki snerta þá námsgrein, 
er við kennum.

Virðingarfylst

Reykjavik, 10. mars 1926.

Steingr. Jónsson. Þ. Þorkelsson.

Til rektors hins almenna mentaskóla.

Wd. 248. Breytlngartlllögur

við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1927.

I. Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.
Við 13. gr. E. V. Á eftir b-lið kemur nýr liður:
Til hljóm- og ljósdufla á Valhúsgrunni og Siglufjarðarhellu,
alt að.......................................................................................................... 25000
enda greiði Hafnarfjörður ’/• koslnaðar við duflið á Valhús- 
grunni, en Siglufjörður V» kostnaðar við duflið á Siglufjarðar- 
hellu.

II. Frá Magnúsi Jónssgni.
1. Við 14. gr. B. III, 8. Liðurinn orðist svo:

Til visindalegra áhalda og til þess að kaupa skuggamynda-
vjel til notkunar við kensluna...................................................... 1500
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2. Við 14. gr. B. III, 12. Nýr liður:
Til þess að setja miðstöðvarhitun í meulaskólahúsið...........  13000

3. Við 15. gr. 24. Nýr liður:
Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna að
bók um eðliseinkenni Islendinga ..............................................' 2000

Ed. 349. Wefndar&llt

um frv. til laga um veðurstofu á lslandi.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir haft frv. þetta til athugunar og Ieggur til, að það verði 
samþykt óbreytt.

Alþingi, 29. mars 1926.

Björn Kristjánsson, Jóhann t*. Jósefsson, Ingvar Pálmason,
form. fundaskrifari. frsm.

350. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yfirsetukvenna- 
lögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

1. gr.
I stað 1. gr. laga nr. 76, ‘28. nóv. 1919, komi:
Öll laun yfirsetukvenna skulu goldin að hálfu úr sýslu- og bæjarsjóðum 

og að hálfu úr rikissjóði.
Greiðsla þeirra utan kaupstaða fari fram einu sinni á ári, á manntals- 

þingum, en mánaðarlega í kaupstöðum.
Laun yfirsetukvenna skulu vera 300 krónur á ári og hækka 3. hvert ár 

um 50 krónur, upp i 500 krónur.
Á laun þessi greiðist dýrtíðaruppbót eftir þeim reglum, sem gilda um 

starfsmenn rikisins.
Auk launa þeirra, sem áður getur, fá yfirsetukonur i þeim umdæmum, 

sem hafa yfir 1000 íbúa, 30 krónur fyrir hverja 100 ibúa, sem íram yfir eru, þó 
svo, að öll launin, án dýrtiðaruppbótar, fari eigi frara yfir 1500 kr.
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í kaupstöðum, þar sem eru tvær yfirsetukonur eða fleiri, skal deila íbúa- 
tölnuni millum þeirra og reikna þeim launaviðbótina eftir því.

2. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. janúar 1927.

3. gr.
Pá er lög þessi hafa öðlast staðfesting, skal færa þau inn í meginmál 

laga nr. 76, 28. nóv. 1919, og gefa þau út svo breytt.

Pingskjal 250—251

E<1. 251. Frumvarp

til laga um bæjargjöld í Vestmannaeyjum.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Fje það, sem útheimtist til að standa straum af útgjöldum Vestmanna- 

eyjakaupstaðar til bæjarþarfa, skal, að svo miklu leyti, sem það verður ekki 
lagt á með niðurjöfnun útsvara og liggur i sjerstökum tekjum, fengið með því 
að leggja gjald á fasteignir i kaupstaðnum.

2. gr.
Fasteignagjald samkv. 1. gr. skal miða við virðingarverð eftir fasteigna- 

matslögum, og ákveðst það þannig:
Af öllum búseignum í bænum, úr hvaða efni sem þau eru og til hvers 

sem þau eru notuð, ennfremur aí öllum lóðum, sem einstakir menn eiga eða 
hafa leigurjett yfir, skal greiða i íasteignagjald O,4°/o — fjörutiu aura — af 
hverjum fullum hundrað krónum virðingarverðs, samkv. fasteignamatslögum. 
Minni upphæð en hundrað krónur kemur ekki til greina.

Undanskilin gjaldi þessu eru öll tún og hagar, matjurtagarðar og fisk- 
reitir, svo og allar fasteignir bæjarins og allar eignir rikissjóðs, sem ekki eru 
öðrum leigðar.

Gjald þetta greiði eigendur húsa og leigutakar lóða eða notendur, sem 
samkv. byggingarbrjefi eða öðrum heimildum hafa umráð þeirra.

3. gr.
Fyrir gjald þetta annast bærinn, húseigendum að kostnaðarlausu, sót-, 

sorp- og salernahreinsun og gerir ráðstafanir til þess að fyrirbyggja eldsvoða.

4. gr.
Fasteignagjald skal greiða í skrifstofu bæjargjaldkerans í Vestmannaeyj- 

um, og er gjalddagi 15. mai ár hvert.
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5. gr.
Fasteignagjaldið hvílir sem lögveð á húseign þeirri, sem það er lagt 

á, og skal ásamt dráttarvöxtum í tvö ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðr- 
um veðkröfum á eigninni, að fasteignaskatti til rikissjóðs undanskildum. 
Brenni hús eftir gjalddaga, hefir fasteignagjaldið og forgangsrjett í brunabótum 
á sama hátt.

Nú greiðir leigutaki eða notandi lóðar eigi fasteignagjaldið i 2 ár, og 
hefir hann þá fyrirgert leigurjetti eða afnotarjetti sinum.

6. gr.
Sje fasteignagjald, útsvar eða önnur bæjargjöld ekki greidd áður en 2 

mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, skal gjaldandi skattsins greiða bæjarsjóði 
dráttarvexti, er nemi l#/o — einni krónu af hverjum 100 krónum — fyrir 
hvern mánuð eða part úr mánuði, sem líður frá gjalddaga, uns gjaldið er 
greitt.

Dráttarvextir hafa lögtaksrjett á sama hátt og sjálf gjöldin.

7. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feld, að því er Vestmannaeyjakaupstað 

snertir, 2. gr. laga nr. 18, 18. maí 1920, um gjald til holræsa og gangstjetta i 
kaupstöðum, öðrum en Reykjavik og Akureyri.

S. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæðum 6. greinar um dráttarvexti skal 

þó ekki beitt fyr en 3 mánuðum eftir gildistöku laganna. Fasteignagjald samkv.
1. gr. reiknist fyrst frá 1. janúar 1927.

Ed. 252. Frumvarp

til laga um veiting ríkisborgararjettar.

(Eftir 3. umr. í Nd.)

Rikisborgararjettur veitist eftirnefndum mönnum:
1. Claus Gerhard Nilsen, hafnarverkamanni i Reykjavík, fæddum i Noregi.
2. Júliusi Schopka, verslunarfulltrúa i Reykjavik, fæddum í Þýskalandi, enda 

sanni hann innan árs frá því að lög þessi öðlast gildi fyrir dómsmálaráð- 
herra, að hann sje leystur frá því að vera þýskur rfkisborgari.

3. Laurits Parelius Kristiansen, verkstjóra i Krossanesi, fæddum i Noregi.
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Ed. «53. Lög

um afnám gengisviðauka á vörutolli.

(Afgreidd frá Ed. 29. mars).

1. gr.
Gengisviðauki á vörutolli fellur niður frá 1. apríl 1926.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

líd. «54.

um breytingar á lögum nr. 17, 4. júní 1924, um stýrimannaskólann i Reykjavik. 

(Afgreidd trá Nd. 29. mars).

1- gr.
Aftan við kröfurnar um kunnáttu i dönsku, i 6. gr., bætist: svo og að 

geta skrifað nokkurnveginn rjett danskan stil um samskonar efni og hefir 
verið lesið.

2. gr.
Aftan við kröfurnar um kunnáttu i ensku, í 6. gr., bætist: svo og að 

geta skrifað nokkurnveginn rjett enskan stil um samskonar efni og heíir 
verið lesið.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 355. Þlngs&lyfctun

um heimild til tilfærslu á veðrjetti rikissjóðs i togurum h/f »Kára«.

(Afgreidd frá Ed. 29. mars).

Alþingi ályktar að heimila ráðherra að færa veðrjett rikissjóðs i togurum 
h/f »Kára« aftur fyrir alt að 150 þús. kr. skuld fjelagsins til íslandsbanka, að þvi 
tilskildu, að fjelagið fái nægilegt rekstrarlán til þess að halda áfram útgerð skip- 
anna, fyrst um sinn til loka næstu vertiðar.
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flíd. 256. Breytlngartillaga

við frv. tii laga um viðauka við hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað, nr. 19, 
11. júli 1911.

Frá Jóni Kjartanssyni.

Orðin »ennfremur sektum samkv. 17. gr. sömu laga« falli burt.

Wd. 257. Breytlngartillaga

viö frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 15. gr. 17. c. Nýr liður:
Til Karls 0. Runólfssonar, til hljómlistarnáms erlendis 
Til vara .................................

3000
2500

Ed. 258. Breytlngarttllögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breytingá yflr- 
setukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

Flutningsm.: Einar Árnason, Eggert Pálsson, Guðm. ólafsson.

1. 1. gr. orðist svo:
Á eftir 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, komi ný grein, svo bljóðandi: 
Frá 1. janúar 1926 njóta yfirsetukonur, auk framantaldra launa, dýr-

tiðaruppbótar úr ríkissjóði eftir sömu reglum og starfsmenn rikisins.
2. 2. gr. falli niður.
3. 3. gr/Jalli niður.
4. Fyrirsögn frumvarpsins verði:

Frumvarp til laga um viðauka við lög nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyt- 
ing á yfirsetukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

Álpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 63
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Wd. 259. Breytingartlllög'ur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927 og við brtt. á þskj. 230.

I. Frá Jóni Baldoinssyni.
Við 15. gr. 19 (Þórbergur Þórðarson).
Fyrir »1200« komi: 1800.

II, Frá Jóni A. Jónssyni.
Við brtt. XVI. 2. b. á þskj. 230.
Aftan við liðinn bætist:

Enda haldi hún á yfirstandandi ári vekjandi og fræðandi erindi fyrir 
sveitakonnr og leiðbeini þeim verklega, alt ettir tillögum Búnaðarfjelags 
fslands.

Ed. 260. líefndarátlt

um frv. til laga um breyting á Iðgum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan 
ellistyrk.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þetta, sem flutt er eftir tilmælum bæjarstjórnarinnar í Reykjavik, 
fer fram á að sá timi, sem ætlaður er til að semja ellistyrktarsjóðsskrá fyrir 
bæinn, sje lengdur um 1 mánuð.

Þótt það geti verið álitamál, hvort jafnmikil þörf sje íyrir þessa breyt- 
ing, ef samskonar breyting og háttv. deild hefir nýlega samþykt á lögum um 
alþingiskosningar, gengur fram, sjer nefndin ekkert því til fyrirstöðu að verða 
við umgetnum tilmælum bæjarstjórnar, en vill þá, að þessi rýmkun tímans 
til að semja skrárnar nái jafnt til allra.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGU.

Frumvarpsgreinin orðist svo:
Skrár yfir gjaldskylda til ellistyrktarsjóðs skulu samdar fyrir lok febrú- 

armánaðar ár hvert og liggja almenningi til sýnis frá 1.—7. mars. Kærufrest- 
ur skal vera til 15. april og skrárnar sendar hlutaðeigandi innheimtumanni 
fyrir 15. mai ár hvert.

Alþingi, 30. mars 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. ólafsson,
form. fundaskrifari. frsm.
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Ed. 261. Frumvarp

til laga um breytingar á lögum nr. 36, 4. júní 1924, um bæjargjöld i Reykjavik. 

Frá fjárhagsnefnd.

í stað siðustu málsgreinar 3. greinar laganna komi 2 málsgreinir, svo 
bljóðandi:

Kirkjur, skólahús, sjúkrabús, þingbús og hús annara rikja, að svo 
miklu leyti, sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra í milliríkjaerindum. 
Hið sama gildir um lóðir, er fylgja slikum húsum.

Et ágreiningur verður um gjaldskyldu fasteignar, sker ráðherra úr, en 
heimilt er aðiljum að skjóta málinu til dómstólanna.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Með lögum nr. 36, 4. júní 1924, var Reykjavikurkaupstað beimilað að 
innheimta fasteignagjöld af húsnm og lóðum i umdæminu. 1 3. grein laganna 
eru taldar upp þær eignir, sem eru undanþegnar þessu fasteignagjaldi, og eru 
það samkvæmt 1. málsgrein fasteignir bæjarsjóðs og hafnarsjóðs Reykjavíkur, og 
samkvæmt 3. málsgrein: »Lóðir, sem eru eign annara rikja, að svo miklu Ieyti, 
sem þær fylgja húsum, sem notuð eru af sendimönnum þeirra í milliríkja- 
erindum, og kirkjugarðarcc.

1 lögum nr. 66, 27. júni 1921, um fasteignaskatt (til rikissjóðs), eru þessar 
fasteignir undanþegnar skatti: »Fasteignir rikissjóðs, aðrar en jarðir i leiguábúð 
og leigulóðir. Ennfremur kirkjur, skólahús, sjúkrahús, þinghús og hús annara 
rikja, að svo miklu leyti, sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra í millirikja- 
erindum. Hið sama gildir um lóðir, er fylgja slíkum húsum«.

Eins og þessi löggjöf er nú, eru skólar, sjúkrahús og þinghús bæjarins 
undanþegin fasteignaskatti til rikisins, og kirkjur slikt hið sama, ef til kæmi, en 
tilsvarandi húseignir rikisins skattskyldar til bæjarins. Sem stendur greiðir ríkis- 
sjóður i fasteignagjöld til Reykjavikurkaupstaðar:

Af alþingishúsiuu.....................................kr. 1826,80
— dómkirkjunni .....................................— 977.40
— mentaskólanum..................................... — 1094.40
— kennaraskólanum................................— 418.60
— stýrimannaskólanum . . . . . — 354.20

Samtals kr. 4671.40
Ennfremur gjald fyrir Laugarnesspitala, Kleppsspitala m. fl.
það virðist með öllu óeðlilegt, að þær tegundir fasteigna, sem eru und-

anþegnar fasteignaskatti til rikissjóðs, gjaldi fasteignagjald i bæjarsjóð. Að visu
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heflr bærinn dálltinn sjerstakan kostnað af sóthreinsun, sorphreinsun og salerna- 
hreinsnn þessara búsa, en hinsvegar fær bærinn vatnsskatt af þeim, sem vænt- 
anlega nægir fyrir þessnm litlu beinn útgjöldnm ank vatnsveitukoslnaðarins. 
Gjald þetta ýrði mjög tilflnnanlegt fyrir landsspitalann, og getnr beinlinis orðið 
því til fyrirstöðn, að hjer verði bygðar veglegar kirkjnr. Virðist því rjett, að hinar 
sömu eignir, sem ern nndanþegnar fasteignaskatti, sjen einnig nndanþegnar fast- 
eignagjaldi til Reykjavikurbæjar, og fer efni frv. i þá átt.

Ed 362. Nefndar&llft

um frv. til laga um viðauka við lög nr. 53, 11. júli 1911, um verslunarbækur. 

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt eins og það liggur fyrir. 

Alþingi, 30. mars 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. ólafsson,
form. fundaskrifari. frsm.

Nd. 263. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögnm nr. 88, 14. nóv. 1917, um notknn bifreiða. 

Frá Árna Jónssyni.

Á eftir 3. gr. kemnr ný grein, svo hljóðandi:
Á eftir 15. gr. laganna kemnr ný grein, svo hljóðandi:
Sjerhverjnm bifreiðareiganda er skylt að kaupa i tryggingarfjelagi, sem 

viðurkent er af rikisstjórninni, og halda við tryggingn fyrir bifreið sina, að npp- 
hæð 15000 kr. Skal með þvi vera trygð greiðsia, að þvi leyti, sem til hrekkur, á 
hverri þeirri skaðabótakröfn, er þeim kann að verða gert að greiða, sem ábyrgð 
bar á bifreiðinni, þegar slysið eða tjónið bar að höndnm. Tvihjóla bifreiðar og 
þær þrihjóla, sem ætlaðar eru einum manni, sknln á sama hátt trygðar fyrir7500 kr.

Undanþegnar tryggingarskyldunni ern þær bifreiðar, sem eru islensk rik- 
iseign eða rikisstofnana eða bæjarfjelaga.

Atvinnnmálaráðherra setnr nánari reglur nm tryggingarskyldnna og um 
viðnrkenning á tryggingarfjelögum. Skulu þar ákveðnar sektir fyrir brot á regln- 
gerðinni.
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Iðgjöld, er tryggingarskyldur bifreiðareigandi skuldar viðurkendu trygg- 
ingarfjelagi, ern lögtakskræf.

Tryggingarfjelagi skal gerður kostur á að kynna sjer í rjettinum skaða- 
bótakiöfur á hendur þeim, er trygt heflr bifreið í fjelaginu, og láta uppi álit sitt 
áðnr en skaðabótamálið er útkljáð með sætt eða dómi.

Ákvæöi þessarar greinar koma til framkvæmda þegar atvinnumálaráðu- 
neytiö auglýsir viðurkenning á tryggingarfjelagi eða fjelögum.

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

Brtt. 200 er jafnframt tekin aftar.

Ed. 304. Híefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 40 1919, um forkaupsrjett á jörðum.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin telur frumvarp þetta stefna i rjetta átt, þar sem það stuðlar að 
þvf, að jarðir haldist sem lengst f eign sömu ættar, og leggur þvf til, að frum- 
varpið verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 31. mars 1926.

Eggert Pálsson, Gunnar Ólafsson, Ágúst Helgason,
form. frsm. fundaskr.

Wd. 365.

um breyting á Iögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis. 

(Afgreidd frá Nd. 31. mars).

1. gr.
1 9. gr. laganna komi: febrúarmánuði í stað »janúarmánuði«, og 1. 

mars i stað »1. febrúar«.

2. gr.
1 15. gr. laganna komi: 1. dag maimánaðar i stað »1. dag aprilmán- 

aðar«, og 1. dag júnimánaðar i stað »1. dag maimánaðar«.
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E<I. 266. Eöff

um breyling á lögum nr. 43, 3. nóv. 1915, um atvinnu við vjelgæslu á guiu- 
skipum.

(Afgreidd frá Ed. 31. mars).

1. gr.
16. gr. Iaga nr. 43, 3. nóv. 1915, orðist svo:

Meðan vöntun er á mönnum, er tekið hafa vjelstjórapróf samkvæmt lög- 
um þessum, er atvinnumálaráðuneytinu heimilt að veita mönnum, sem fengið 
hafa vjelstjóraskírteini í öðrum löndum, samkvæmt þar gildandi lögum, skírteini 
þau, sem ræðir um i 5., 7., 9. og 11. gr., en þess sje þó gætt, að til þess að 
öðlast hið útlenda skírteini hafi orðið að fullnægja eins miklum kröfum eins og 
til að öðlast hið islenska, sem um er sótt.

Sama rjett eiga þeir íslenskir ríkisborgarar og aðrir, sem sömu rjettinda 
njóta, sem lokið hafa vjelstjóraprófi erlendis.

Heimilt er ráðuneytinu og, meðan svo stendur á sem i byrjun 1. málsgr. 
segir, að veita efnilegum kyndurum undirvjelstjóraskirteini á fiskigufuskipum með 
minna en 900 hestafla vjel, þó aðeins til eins árs i senn. Beiðni um slík skir- 
teini skulu fylgja meðmæli samkvæmt 5. gr. b.

Þá er ráðuneytinu og heimilt, meðan svo er sem til er skilið i byrjun 1. 
málsgr., að veita manni yfirvjelstjóraskírteini samkvæmt 7. og 11. gr„ þótt hann 
hafi ekki verið nema eitt ár undirvjelstjóri á gufuskipi með meira en 200 hest- 
afla vjel, ef hann að öðru leyti fullnægir kröfum 7. gr.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Mtl. 267. Friimvarp

til laga um bryggjugerð í Borgarnesi o. fl.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr-
Landsstjórninni er heimilt að láta gera bryggju við Stóru-Brákarey í 

Borgarnesi, að undangenginni rannsókn um, hvar á eynni það sje hentugast, 
enda sje svo mikið dýpi við bryggjuna, að hæfilega stórt skip til flutninga 
milli Reykjavíkur og Borgarness geti legið við hana í hálfTöllnum sjó, og skal 
ielja kostnað af nauðsynlegum dýpkunum við hana og út frá henni með 
brygg j ugerðarkostnaði.
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2. gr.
Ennfremur er landsstjórninni heimilt að láta gera garð eða brú yfir 

sundið milli eyjar og lands, svo og veg eftir eynni að bryggjunni og vegar- 
spotla á landi, eftir því sem nauðsynlegt er, til þess að koma vörum að bryggj- 
unni og frá.

3. gr.
Rikissjóður greiðir allan kostnað af framkvæmdum þeim, er ræðir um 

í 2. gr., og leggur fram helming kostnaðar við mannvirkin, sem nefnd eru í
1. gr., gegn helmings framlagi annarsstaðar frá, og má ekki byrja á verkinu 
fyr en það framlag er trygt. Þó má framlag til þessara framkvæmda ekki fara 
fram úr 150000 kr.

4. gr.
Þegar mannvirki þau, sem ræðir um í lögum þessum, eru fullgerð, 

eru allir, sem ferma og afferma skip í Borgarnesi, skyldir til þess að nota 
bryggjuna, ef unt er, nema hafnarnefnd leyfi annað.

5. gr.
Frá þeim tíma, er bryggjan er tekin til notkunar, skulu allar tekjur 

hennar renna i sjóð, er nefnist hafnarsjóður Borgarness. Tekjum hans og 
eignum má einungis verja i þarfir bryggjunnar eða til annara hafnarbóta. 
Það, sem eftir kann að verða á þeim tima af núverandi hafnarsjóði, rennur i 
þennan sjóð.

6. gr.
Hreppsnefnd Borgarneshrepps kýs 3 menn, er búsettir sjeu i Borgar- 

nesi, í hafnarnefnd, til þess að hafa á hendi umsjón og eftirlit með bryggjunni, 
reikningshald hennar, viðhald, stækkun hafnarvirkja og annað, sem henni 
kemur við. Menn þessir bera allir ábyrgð á eignum og tekjum bryggjunnar 
og eru kosnir til þriggja ára i senn. Atvinnumálaráðherra ákveður, hvenær 
þeir skuli fyrst kosnir.

7. gr.
Að fengnum tillögum hreppsnefndar og hafnarnefndar er ráðherra 

heimilt að gefa útreglugerð um notkun bryggjunnar og gjaldskrá um notkunina. 
1 reglugerðinni má leggja sektir við vanrækslu og brotum gegn henni, setja 
nánari reglur um skyldur hafnarnefndar og hreppsnefndar og ákveða meðferð 
mála út af brotum.

8. gr.
Þegar mannvirki þau, sem i 2. gr. getur, eru fullgerð, teljast þau meðal 

gatna eða vega Borgarneskauptúns, og um kostnað af viðhaldi þeirra fer eftir 
48. gr. vegalaga 4. júní 1924.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed. 268. Breytlngartlllaga

Þingskjal 268—270

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyling á yfir- 
setukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

Frá Guðm. Ólafssyni.
Við 1. gr.

Fyrir »011 laun------- úr rikissjóði« í upphafi greinarinnar komi: Laun
yfirsetukvenna í kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en i sveitum að bálfu 
úr sýslusjóði og að hálfu úr ríkissjóði.

Nd. 260. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um kynbætur hesta.

Frá landbúnaðarnefnd,

1. Fyrri málsgr. 3. gr. orðist þannig:
Á hverjum vetri skal hrossakynbótanefnd velja eða útvega innan eða 

utan hrepps hæfilega marga góða graðhesta til undaneldis í hreppnum næsta 
sumar. Hesta, sem kynbótanefnd velur, skal nefndin jafnframt taka á leigu 
til afnota innan hrepps og semja um leiguna. Skal nefndin gera hreppsbúum 
það kunnugt með auglýsingu fyrir lok marsmánaðar. Heimilt er hrossakyn- 
bótanefndum tveggja eða fleiri hreppa að vinna saman að hrossakynbótum, 
nota sömu hesta, sömu girðingar o. s. frv.

2. Við 7. gr. Fyrir »fóður — leigu eftir hann« komi: leigu eftir kynbótahest, 
hagagöngu, umsjón nieð hestinum og fóðri.

3. Á eftir 7. gr. komi ný gr. þannig:
Hrossakynbótanefnd skal bóka ályktanir sinar og aðrar gerðir, svo 

sem reikninga, skýrslur, brjef o. fi.
Á fundum nefndarinnar ræður afl atkvæða úrslitum. Nefndarfundir 

eru lögmætir og ályktunarfærir, þótt einn nefndarmanna vanti, ef hinir eru 
sammála.

Formaður nefndarinnar skal gera reikning yfir tekjur og gjöld kyn- 
bótastarfseminnar eftir hver áramót. Reikningurinn skal yfirskoðaður af 
hreppsnefnd og lagður fram á vorhreppaskilaþingi.

Nd, 270. Fruravarp

til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yfirsetukvenna 
lögum, nr. 14, 22. okt. 1912.

(Eftir 3. umr. í Ed.)

1. gr.
í stað 1. gr. laga nr. 76, 28. nóv. 1919, komi:
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Laun yfirsetukvenna i kaupstöðum skulu greidd úr bæjarsjóði, en i sveit- 
um að hálfu úr sýslusjóði og að hálfu úr ríkissjóði.

Greiðsla þeirra utan kaupstaða fari fram einu sinni á ári, á manntals- 
þingum, en mánaðarlega i kaupstöðum.

Laun yfirsetukvenna skulu vera 300 krónur á ári og hækka 3. hvert ár 
um 50 krónur, upp i 500 krónur.

Á laun þessi greiðist dýrtíðaruppbót eftir þeim reglum, sem gilda um 
starfsmenn rikisins.

Auk launa þeirra, sem áður getur, fá yfirsetukonur i þeim umdæmum, 
sem hafa yfir 1000 ibúa, 30 krónur fyrir hverja 100 ibúa, sem fram yfir eru, þó 
svo, að öll launin, án dýrtiðaruppbótar, fari eigi fram yfir 1500 kr.

í kaupstöðum, þar sem eru tvær yfirsetukonur eða fleiri, skal deila ibúa- 
tölunni millum þeirra og reikna þeim launaviðbótina eftir þvi.

2. gr.
Lög þessi ganga i gildi 1. janúar 1927.

3. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfesting, skal færa þau inn i meginmál 

laga nr. 76, 28. nóv. 1919, og gefa þau út svo breytt.

Nd. 271. Breytingartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919. fRitsima- og talsíma- 
kerfi].

Frá Ing. Bjarnarsyni.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
a. Lina frá Ljósavatni fram Bárðardal.
b. Lina frá Hálsi fram Fnjóskadal.
c. Lina frá Laufási npp i Fnjóskadal.

líd. 272. Vlðaukatlllaga

við viðaukatillögu á þskj. 228. [Rilsima- og talsimakerfi].

Flutningsm.: Halldór Stefánsson og Árni Jónsson.

Á eftir staflið b. komi tveir nýir stafiiðir:
c. Lina frá Hjaltastað að Kirkjubæ.
d. Lina frá Egilsstöðum að Birnufelli.

Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 64
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Nd. 373. Frumvarp

til fjárlaga tyrir árið 1927.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

I. KAFLI.

Tekjur:

L gr.
Árið 1927 er ætkst til, að tekjur rikisins verði svo sem talið er i 2.-5. 

gr„ og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

1. Fasteignaskattur....................
2. Tekjuskattur og eignarskattur
3. Lestagjald af skipum

4. Aukatekjur...........................
5. Erfðafjárskattur....................
6. Vitagjald ................. ...........
7. Leyfisbrjefagjöld ............
8. Stimpilgjald ....................
9. ’Skólagjöld .............................

10. Bifreiðaskattur ....................

kr. kr.

225000
950000

35000
1210000

375000
40000

300000
10000

325000
15000
25000

1090000

Flyt... ............ 23Ö0000
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kr. kr.

Flutt... 2300000
11. Úlflutningsgjald........................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vín,

ávaxtasafi og gosdrykkir) .............................................. 650000

1000000

13. Tóbakstollur ............................................................... * ... 775000
14. Kaffi- og sykurtollur.............................................................. 1000000
15. Annað aðfiutningsgjald ...................................................... 150000
16. Vórutollur ................................................................................ 1375000
17. Verðtollur ............................. .............................................. 850000

4800000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykursgerð 20000
19. Pósttekjur ................................................................................ 400000
20. Simatekjur................................................................................ 1300000

1700000
21. Víneinkasala............................................................................... 500000

Samtals... 10320000

3. gr.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eflir jarðeignir rikissjóðs..........
ZTTékjur af kirkjum ... .............................
3. Tekjur af silfurbergi............................. ...

.................... 30000
100

5000

Samtals... ............ 35100
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4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1.
2.

Tekjur af bönkum ..*...................................
Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum 
lögum nr. 14, 9. júlí 1909..........................

samkvæmt
29000

50000

3. Væntanlega útdregið af þeim brjefum ... .................... 25000
54000

4. Vextir af innstæðum í bönkum ............ .......... . ... 6000
5. Vextir af viðlagasjóði.................................. .................... 75000
6. Aðrir vextir..................................................... .................... 140000

Samtals... ............ 325000

5. gr.
Óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ........................................................................
2. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur.....................................
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna............ ..

50000
2000

80000

Samtals... ............ 132000

II. KAFLI.

Gj öld:

6. gr.
Árið 1927 eru veittar til gjalda uppbæðir þær, sem tilgreindar eru i

7.—20. gr.
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7. gr.
Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

kr. kr.

I. Vextir:
1. Innlend lán........................................................................ 186831
2. Dönsk lán, danskar kr. 232274 á '/u>.................... 255501
3. Enska lánið frá 1921, hluti rikissjóðs, £ 8653 : 18

z 11 & ”/oo • • ■ * • • ■■• ••■ • • • ••• ■•• ••■ ••• 180386
622718

11. Afborganirr
1. Innlend lán....................................................... ............ 264589
2. Dönsk lán, danskar kr. 545165 á ^/ío.................... 599682
3. Enska lánið 1921, £ 1954 : 0 : 4 á ”/«» ............ 12988

907259
III. Framlag til Landsbankans, 14. greiðsla........................... 100000

Samtals... ............ 1629977

8. gr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yflrskoðunar landsreikcinga er veitt:

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar..............................................................
2. Til yfirskoðunar landsreikninga .....................................

195000
4800

199800

Samtals .. ............ 199800
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10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

I. Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. fl. 
1. Til ráðherra:

a. Laun.................................
b. Til fisnu.........................

37500
4000

kr.

II

III

41500
2. Til utanferða ráðherra .............................................. 6000
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins............ ••• ... 77300
4. Annar kostnaður............................................. ............ 18000
5. Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum. ... ... ... 27000
6. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:

a. Þóknun fyrir útgáfu tfðindanna o. fl. 900
b. Til pappirs og prentunar.................... 9000
e. Til kostnaðar við sendingarmeðpóstum 1000

10900
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og

ráðherrabúslaðnum ..................................... ............ 3000
Hagstofan.

1. Laun hagstofustjóra..................................... ... ... 8700
2. Laun aðstoðarmanns..................................... ............ 5600
3. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna.. ... ... 11000
4. Prentun eyðublaða ..................................... ............ 2000
5. Húsaleiga, hiti og ljós m. m.... ............ ............ 4000
6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ............ ••• ••• 20000
7. Til að gefa út manntalið 1703.................. ............ 1000

Utanrikismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra........................... 20000
b. Húsaleiga .............................................. 5000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds.................................. 17000

62000
12000
6000
6500

2. Fyrir meðferð utanrikismála ...
3. Rikisráðskostnaður ....................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd

Samtals...

kr.

183700

52300

86500

322500
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11. gr.
Til dómgæsln og lögreglustjórnar o. fl. er veitt;

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. Laun....................................................................................... 56450
b. Annar kostnaður, alt að .............................................. 2000

58450
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra 151700
3. Laun hreppstjóra ............................................................... 32000
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans i Reykjavik:

a. Laun ................................................................................ 27648
b. Húsaleiga ...................................................................... 3240
c. Hiti, ljós og ræsting ...................................................... 2100
d. Ýms gjöld, alt að............................................................. 2400

35388
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavík:

a. Laun fulltrúa og 4 skrifara........................................... 21760
b. Laun 6 tollvarða.............................................................. 26880
c. Húsaleiga ........................................................................ 4500
d. Hiti og Ijós........................................................................ 1800
e. Innheimtukostnaður ...................................................... 7500
f. Ýms gjöld, alt að.............................................................. 11700

Fastir starfsmenn i skrifstofum bæjarfógetans og 74140
lögreglustjórans i Reykjavík njóta dýrtiðaruppbótar 
eftir reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............ 84000
7. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endur-

skoðun á skipamælingum .. .............................................. 500
8. Til landhelgisgæslu, gegn jöfnu framlagi úr landhelg-

issjáði, alt að 125000 kr........................................................ 250000
9. Framlag til landhelgissjóðs .............................................. 20000

10. Til hegningarhússins í Reykjavik og viðhaldskostn-
aður fangelsa ....................................................................... 12000

11. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ... 12000

Flyt... • • • • • • 730178
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Flutt ...
12. Borgun til sjódómsmanna ..............................................
13. Borgun til setu- og varadómara .....................................

Samtals A.

kr. kr.

............ 730178
1000
3000

............ 734178

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.

1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar-

eyri undir embættisbrjef .............................................. 25000
b. Fyrir embættisskeyti....................................................... 45000

70000
2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin-

berar fasteignir........................................................................ 25000
3. Til embættiseftirlitsferða...................................................... 5000
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavikur og

fyrir skattvirðingar ............................................................... 30000
5. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl................................ 12000

Samtals B. ............ 142000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðiamála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ......................................................................................... 297860
Þar af viðbót við lögmælt laun núverandi aðstoðar-

læknis á ísafirði 1700 kr. með verðstuðulsuppbót.
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveilum, sem eiga

sjerstaklega erfiða læknissókn.............................................. 7450

Flyt ... 307310
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kr. kr.

Flutt ...
Styrkurinn skiftist þannig: 1. Til Ölafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 
hreppa i Hnappadalssýslu, 200 kr. til hvers, 600 kr. 
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til Öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grímseyinga 400 kr. — 8. Til 
Suðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps í Þing- 
eyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sljettu-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa, 300 
kr. til hvers, 900 kr. — 17. Viðbótarstyrkur til Ólafs- 
fjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi frá þeim sjálfum en 
2600 kr., ef þeir ráða til sin sjerstakan lækni, 2000 kr.

4. Til læknis í Reykjavík, er skylt sje að gegna sjúkra- 
vitjnnum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara

307310

eftir taxta hjeraðslækna .......................................................

5. Til augnlækninga:

1500

a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavik............................. 1000
b. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............ 1000

Styrkurinn skiftist að jöfnu milli augnlæknanna 
Guðmundar Guðfinnssonar og Helga Skúlasonar, enda 
skifti þeir landinu á milli sin til yfirferðar, eftir fyrir- 
mælum iandlæknis, og hafi dvöl á að minsta kosti 
einni eða tveim höfnum i hverri sýslu

2000
6. Slyrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts í Reykjavik ...
7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar i

1000

Reykjavik .............................................. .............................
Styrkurinn til augnlæknis og læknanna Vilh. Bern- 

höfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn því skil- 
yrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum i lækna- 
deild háskólans * til i sinni sjerfræði og veiti fátæku 
fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki sjaldn-
ar en 3 sinnum á mánuði.

1000

8. Til geislalækningastofu rikisins ...................................... 11000

Flyt ... .......... . 323810
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 65



614

kr. kr.

Flutt ...
9. Til sðmu stofnunar, til áhaldakaupa .............................

10. Til radíumsjóðs íslands, styrkur til að reka radíum-
lækningar ................................................................................

11. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, í því skyni að
afla sjer nýrrar læknisþekkingar .....................................

Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum 
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

12. Til Óskars Einarssonar læknis, utanfararstyrkur
13. Til Guðbjarnar Guðmundssonar prentsmiðjustjóra, til 

þess að kosta dvöl sonar síns á fábjánahæli erlendis

323810
3000

2500

2000

1200

1000

14. Holdsveikraspílalinn..........................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis..................................
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsmanna ............................. 13620
2. Viðurværi 55 manna (ca. 150 a. á dag) 30000
3. Klæðnaður .............................................. 1800
4. Meðul og sáraumbúðir .................... 1800
5. Eldsneyti .............................................. 10000
6. Ljósmeti....................................................... 2400
7. Húsbúnaður og áböld............................. 2000
8. Viðhald á húsum ............................. 3000
9. Þvottur og ræsting ............................. 1800

10. Greftrunarkostnaður ............................. 500
11. Skemtanir .............................................. 600
12. Skattar o. fl................................................ 4000
13. Ýmisleg gjöld ...................................... 1500

8700

73020

81720

81720

15. Geðveikrahælið á Kleppi......................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis...................................................................... .
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna ............................. 14500
2. Viðurværi 94 manna (ca. 145 a. á dag) 50000

7700

66525

Flyt ... 64500 7700 481755
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kr. kr.

Fiutt ... 64500 7700 481755
Klæðnaður 70 sjúklinga á50 kr. handa
hverjum.................... ............................. 3500
Meðul og umbúðir ............................. 500
Ljós og hiti .......... •.......... ... ... 10000
Viðhald og áhöld 13000
Þvottur og ræsting .......... . ... ... 3000
Skemtanir ............ .......... . ... ... 750
Skattar m. m. •.......................... . 2500
Óviss gjöld ............ .......... . ... ... 1400

99150

106850

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúklingum: kr. 1,50 á dag 38325 
Tekjur af búinu.............................................. 2000

40325

66525Mismunur ...

Heilsuhælið á Vífilsstöðum ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.............................................. ... ••• •••
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna .................... ... 37000
2. Viðurværi ..................................... ... 136000
3. Lyf og hjúkrunargögn ............ ... 12000
4. Ljós og hiti ...................................... ... 25000
5. Þvottur og ræsting .................... 6000
6. Viðhald húsa ............................. ... ' 5000
7. Viðhald vjela ............................. 5000
8. Húsbúnaður og áhöld ............ ... 12000
9. Flutningskostnaður .................... 5000

10. Óviss gjöld ..................................... 3000

7700

246000

19560

253700

Flyt ... 253700 501315



516 Þingskjal 273

kr. kr.

Flutt ...
Par frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375 
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag 23725 
Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag ... 35040 
Tekjur af búinu.............................................. 2000

253700 501315

234140

Mismunur ... 19560

17. önnur gjöld:
a. Til byggingar landsspitala í Reykjavík, samkvæmt

samningi milli ríkisstjórnarinnar og stjórnar lands- 
spitalasjóðs íslands .......................................................

b. Til viðbótarbyggingar við geðveikrabælið á Kleppi
c. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að 

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi meira 
en 70 aurar fyrir hvern legudag, gegn því, að 
bjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins 
mikið og styrknum nemur og að því tilskildu, að 
utanhjeraðssjúklingar, sem borgað er fyrir af al- 
mannafje, njóti sömu kjara sem innanhjeraðssjúk- 
lingar.

d. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði...
e. Lokastyrkur til byggingar sjúkrahússins á ísafirði
f. Til »HeilsuhælisfjeIags Norðurlands«, til byggingar

heilsuhælis í Eyjafirði. Siðari fjárveiting....................
Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að stað- 

urinn, áætlun og teikning sje samþykt af sljórnarráð- 
inu og að jafnmikið fje sje lagt fram annarsstaðar 
að og úr rikissjóði.

g. Bólusetningarkostnaður .................... ...
h. Gjöld samkv. 13. gr. í lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ............
i. Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um varnir 

gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til íslands...
j. Gjöld samkvæmt lögum nr. 16 1923, um varnir

gegn kynsjúkdómum ......................................................
k. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu-

skólum ................................................................................

100000
100000

15000

23000
10000

125000

2500

15000

4000

4500

2000

401000 | 501315Flyt ...
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kr. kr.

Flutt ... 401000 501315
1. Til berklahjúkrunarfjelagsins Líknar, gegn að minsta

kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ............ 4000
m. Til fjelags íslenskra hjúkrunarkvenna .................... 800
n. Til geitnalækninga, gegn að minsta kosti */s ann-

arsstaðar að........................................................................ 2500
o. Viðbótarlaun yfirsetukonu í Grímsey, gegn jafn-

mikilli launaviðbót annarsstaðar frá .................... 300
p. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............ 2400
q Til Elínar Sigurðardóttur, 100 kr. á mánuði, sje

hún ekki í sjúkrahúsi, alt að ..................................... 1200

Hluti ríkissjóðs af launum yfirsetukvenna....................
412200

27000

Samtals ... ......... 940515

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

kr. kr.

A.
Póstmál.

Laun:
a. Eftir launalögum............................................................... 94467
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavikur .................... 72500
c. Brjefbirðingamenn ........................... . .................... 22000

188967
Póstflutningur ........................................................................
Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður i Reykjavík hjá aðalpóstmeist-

160000

ara og póstmeistara, eftir reikningi........................... .
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavíkur hjá

10000

póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum............
c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póststofum

20000

og póstafgreiðslum ....................................................... 12000
d. önnur gjöld........................................................................ 46000

88000

Samtals A.... 436967
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I.

II.

III.

IV.
V. 

VI.
VII.

VIII.

B.
Vegamál.

Stjórn og-undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra ..............................................
2. Lann aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt að .................................... . ............
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ............
5. Skrifstofukostnaður, alt að .....................................

Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjalarnesvegur, gegn þvf að blutað-
eigendur greiði ’/a kostnaðar ... ... 26000

2. Hvftárbraut.............................................. 10000
3. Norðurárdalsvegur ............................. 60000
4. Miðfjarðarbraut..................................... 35000
5. Sauðárkróksbraut ............................. 18000
6. Þelamerkurvegur..................................... 10000
7. Vaðlaheiðarvegur ............................. 50000
8. Vallavegur .............................................. 10000
9. Hróarstunguvegur ............................. 27500

10. Biskupstungnabraut ............................. 25000

Viðhald og umbætur ............................. • • • • • •

kr.

8700
6420

4000
8500
7000

271500
200000

Til Heilsuhælisfjelags Norðurlands, til endurgreiðslu 
á kostnaði við vegargerð frá Eyjafjarðarbraut að 
fyrirhuguðu berklahæli í Kristsnesi, eftir reikningi,
alt að ................................................................................
Til brúargerða samkvæmt brúalögum ....................
Til slitlags á akvegum (bifreiðaskaltur)....................
Fjallvegir......................................................................
1. Til áhalda, alt að ....................................................... 15000
2. Til bókasafns verkamanna ..................................... 300

Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ....................

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars-

Flyt ...

kr.

34620

471500

10000
224000

25000
12000

---------- 15300

30000

30000 792420
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kr. kr.

Fiutt ... 30000 792420
staðar frá og öðrum þeim skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra setur.

2. Til sýslusjóðsvega eftir lögum nr. 9, 1923 .. ... 15000
Til dragferjuhalds:
1. Á Lagarfljóti ............................................................... 300

45000

2. - Skjálfandafljóli ....................................................... 300
3. - Blöndu ........................................................................ 300

Styrkur til vörubifreiðaferða frá Reykjavik austur 
um sveitir ........................................................................

900

5000
Bifreiðafjelag, er njóta vill styrksins, skal hlita 

reglum, er stjórnin setur um reglubundnar og 
ódýrar ferðir með endastöðvum Garðsauka, Húsa- 
tóftum og Torfastöðum.
Styrkir til að halda uppi bygð og gistingu fyrir 
ferðamenn............................................................................. 3000

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum
á afskektum bæjum við þjóðbraut.
Til þess að kaupa Fornahvamm og byggja þar 
gistihús, alt að ............................................................... 40000

Samlals B. ... ............ 886320

C.
Samgöngur á sjó.

'il strandferða:
. Esju........................................................................................ 150000
. Eimskipafjelags Islands .............................................. 60000

”il bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum, alt að ...
210000

85000

Samtals C. ... 295000

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.

Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o. fl. ... 25000
Til nýrra símalagninga...................................................... 330000

Flyt ... • • • • « ■ 355000
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kr. kr.

Flutt ... 355000
III. Til nýrrar simalinu frá Breiðumýri til Laugaskóla,

4/t kostnaðar, alt að ....................................................... 1200
IV. Til starfrækslu landssimanna m. m.:

1. Laun samkvæmt launalögum ............................. 300000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssímanna 13000
3. Ritsímastöðin i Reykjavík ..................................... 36000
4. Loftskeytastöðin i Reykjavík . ... .................... 12000
5. Bæjarsíminn i Reykjavík ..................................... 120000
6. Ábaldahnsið ............................................................... 3000
7. Ritsimastöðin á Akureyri ásamt bæjarsima-

kerfinu ........................................................................ 12700
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði ásamt bæjarsíma-

kerfinu ............................................................... ... 12000
9. Ritsímastöðin á ísafirði ásamt bæjarsímakerfinu 8000

10. Simastöðin á Borðeyri.............................................. 7500
11. Símastöðin i Hafnarfirði........................................... 7500
12. Simastöðin í Vestmannaeyjum............................. 9500
13. Simastöðin á Siglufirði............................................. 5500
14. Til aukaritsimaþjónustu ...................................... 4000
15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva............ 90900
16. Til uppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsímann i
Reykjavík, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglufirði, alt að ............ 12600

b. Símiitara o. fl......................................... 8000
20600

17. Til efnisvarðar Steindórs Björnssonar ............ 1200
663400

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................... 40000
VI. Viðbót og viðhald stöðvanna ..................................... 50000

VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að ............................................................... 10000

VIII. Viðhald landssimanna...................................................... 150000
IX. Til kenslu fyrir simamenn.............................................. 2000
X. Tillag tií alþjóðaskrifstofunnar i Bern .................... 1500

Samtals D. ... • ♦ • • • ♦ 1273100
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kr. kr.

E.
Vitamál.

I. Sljórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra ..............................................

Hann sje umsjónarmaður vitanna og einnig 
ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn, 
hjeraðsstjórnum og bæjarstjórnum, eftir ákvæð- 
um landsstjórnar.

2. Til verkfróðrar aðstoðar .....................................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að..........
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

íngi, alt að ... ... ... ... ... ... •••

II. Laun vitavarða......................................................................
Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú- 

verandi vitaverði Gróttuvitans.
III. Rekstrarkostnaður vitanna..............................................
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............
V. Til þess að reisa nýja vita:

a. Landtökuviti á Dyrhólaey ............ ....................
b. Til uppsetningar leiðarljósa.....................................

VI. Ýmislegt ...

8700

6400
4000

2000

160000
10000

21100
21810

75000
10000

170000
10000

Samtals E. 307910

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er veitt:

kr. kr.

A.
Andlega stjettin.

fiiskupsembættið:
1. Laun biskups ...............................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............

9500
2000

11500

Flyt ... « • • • • • 11500
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 66
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b.

kr. kr.

Flyt ...
önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febr. 1880, 1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

lögunj nr. 49, 1907 .......................................................
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum....................
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
5. Til dómkirkjuprestsins í Reykjavík, fyrir skýrslu-

gerðir ................................................................................
6. Erfiðleikauppbót til Ögurþinga......................................
7. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina islensku þjóðkirkju
8. Til búsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem

greinir i fjárlögum 1924...................................................

Samtals A.

11500

B.
Kenslumál.

I. Háskólinn:
a. Laun ........................................................................
b. Til bjeraðslæknisins i Reykjavík fyrir kensiu

við báskólann...............................................................
c. Til kennara i lagalæknisfræði .............................
d. Námsstyrkur ...............................................................

FjárveitÍDg þessari skal skift i 20 skamta 450 
kr. og 20 skamta 300 kr.’, og má að jafnaði 
ekki veita neinum stúdenti meira eða minna en 
1 skamt; þó má leggja saman alt að 8 skamta 
300 kr., og gjöra úr helmingi færri 600 kr. 
skamta, og veita þessa stærri skamta fátækum 
stúdentum, sem sýna sjerstakan dugnað við 
námið. Engum má veila styrk fyrsta námsárið 
i báskólanum.

e. Húsaleigustyrkur .................... i...........................
f. Til kensluáhalda læknadeildar.............................
g. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu i efna-

fræði ...........................................................................

Flyt ...

406

350

8000
300000

1000
300
400

27000

106400

1500
500

15000

9000
500

1800

134700

337456

348956



Þingskjal 273 523

kr. kr.

Fluttar ... 134700 • • • • • •
h. Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla ............ ». • . • • 4500
i. önnur gjöld:

1. Til ritara:
a. Laun ...................................... 1000
b. Dýrliðaruppbót.................... 500

1500
2. Til dyravarðar:

a. Laun, auk hlunninda, sem hann
hefir áður notið.................... 1600

b. Dýrtíðaruppbót.................... 800
2400

3. Ýms gjöld............................................ 3000
6900

j. Eftirgjöf á viðlagasjóðsláni Mensae Academicae... 3000
149100

II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til islenskra stúdenta i erlendum háskólum ........ . 24000
b. Til læknaefna, til að Ijúka námi i sængurkvenna-

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjum, alt að • 2500
26500

III. Mentaskólinn almenni:
a. Laun................................................................... • • • • • 77600
b. Önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans .................... 400
2. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ... 6000
3. Til skólahússins utan og innan ... 3500
4. Til stundakenslu og til prófdóm-

enda, alt að........................................... 27000
5. Húsaleigustyrkur banda 36 læri-

sveinum, 50 kr. handa hverjum ... 1800
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð- *

stuðulsuppbót ..................................... 3200
7. Læknisþóknun..................................... 500
8. Til visindalegra áhalda og til þess

að kaupa skuggamyndavjel til notk-
unar við kensluna............................. 1500

9. Til þess að gefa út kenslubækur
handa skólanum ............................. 2500

10. Ýmisleg gjöld ..................................... 5000

Flyt ... 51400 77600 175600
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kr. kr.

Flutt ... 51400 77600 175600
11. Til verðlaunabóka .............................
12. Til þess að setja miðstöðvarhitun

100

i mentaskólahúsið ............................. 13000
64500

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 142100
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

-

Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun...................................................................
b. önnur gjöld:

.......... 28160

1. Til aukakennara og stundakenslu . 10600
2. Til bóka og kensluáhalda ............
3. Til að kaupa skuggamyndavjel og

1000

fleiri kensluáhöld ............................. 1000
4. Til eldiviðar og Ijósa .................... 7000
5. Námsstyrkur ...................................... 700

•Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að óðru jöfnu.

6. Til dyravörslu:
a. Laun ............................. 600
b. Dýrtíðaruppbót ............ 300

900
7. Til skólahússins utan og innan ... 1500
8. Til ýmislegra gjalda .................... 3500

26200
Kennaraskólinn: 54360

.......... 22080a. Laun............................................................
b. önnur gjöld:

1. Stundakensla ..................................... 5000
2. Eldiviður og ljós ............................. 3000
3. Bókakaup og áhöld .................... 1500
4. Námsstyrkur ..................................... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

Flyt ... 12000 22080 372060
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Flult .. 12000
5. Til viðhalds .................................... 1500
6. Ýmisleg gjöld .................................... 3000

Stýrimannaskólinn:
a. Laun............................................................ • ... •••
b. önnur gjöld:

1. Til stundakenslu................................. 2000
2. Til eldiviðar og ljósa ................... 2000
3. Til Sveinbjarnar Ggilssonar, til fyrir

lestra ..................................................... 300
4. Ýmisleg gjöld .................................... 3000

Vjelstjóraskólinn:
a. Ijíiud ■•• ••• *•• ••• ••• ••• •• .................
b. Önnur gjöld:

1. Til stundakenslu ........................... 1000
2. Húsnæði ............................................. 4200
3. Ljós og hiti .................................... 1500
4. Ýms gjöld............................................. 2150

Við skólana undir liðunum III.—VII. skal vera
skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyrir hvern 
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir 
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla- 
gjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendur.

VIII. Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun..................................... ............ 10880
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-

kenslu..................................... ••• ••• 1600
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda............ 1000
3. Til eldiviðar og Ijósa... 4000
4. Ýmisleg gjöld ............ 9000

15000
d. Til aukningar skólabúinu, að þvi

tilskildu, að skólastjóri taki við þvi 10000

Flyt ...

kr. kr.

22080 372060

16500
38580

17280

7300
24580

11840

1

8850
20690

37480

37480 455910
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kr. kr.

Fiutlar ...
Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun.............................................. 9600
b. Til smíða- og leikfimikenslu 1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda............ 1000
3. Til eldiviðar ogljósa... 2500
4. Ýmisleg gjöld ............ 2000

--------------- 6500

Styrkurinn til verklegs náms við bændaskól- 
ana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, 
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi 
skemur en 6 vikur á ári og skila skólanum 
dagbókum um vinnubrögðin yfir námstimann, 
og nemi styrkurinn aldrei hærri uppbæð á 
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku 
námstímans.

Styrkinn má að eins greiða eftir á, sam- 
kvæmt skýrslu um námið, og sje í henni getið, 
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

3. Til húsmæðraskóla á Staðarfelli:
a. Til starfrækslu skólans, enda sam- 

þykki atvinnumálaráðaherra reglu-
gerð hans.............................................. 3000

b. Til breytinga og aðgerða á Staðar- 
fellshúsinu, þar með talin eldavjel,
sem um leið sje miðstöð fyrir húsið 4800 

u. Til Sigurborgar Kristjánsdóttur, til
greiðslu á kostnaði vegna ófyrirsjá- 
anlegs dráttar á stofnun skóians, 
enda haldi hún á yfirstandandi ári 
vekjandi og fræðandi erindi fyrir 
sveitakonur og leiðbeini þeim verk- 
Iega, alt eftir tillögum Búnaðarfje- 
lags íslands ..................................... 3000

Flyt ...

37480 455910

17400

10800
65680

521590
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kr. kr.

Fluttar ...
IX. Iðnfræðsla:

a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavík, til þess 
að reka iðnskóla i Reykjavík, undir yfirum-

............ 521590

sjón landsstjórnarinnar .................... ... ...
b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til

6600

kvöldskólahalds .......................................................
c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði, til kvóld-

500

skólahalds ............................................................... 500
Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó ekki 

fara yfir */b rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 

skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra. 
d. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur,

til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

X. Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins i Reykjavik, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarmenn, undir umsjón lands-

4000
11600

stjórnarinnar, þó ekki yfir ’/• kostnaðar............
b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 

halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón

6000

landsstjórnarinnar, þó ekki yfir ’/• kostnaðar ..

XI. Yfirselukvennaskólinn:

6000
12000

1. Laun forstöðumanns ..............................................
2. Til verklegrar kenslu:

a. Laun þriggja yfirsetukvenna i Rvik 900
b. Annar kostnaður, alt að ............ 400

3. Styrkur til námskvenna, þar i talin verðstuðuls-

1000

1300

uppbót, alt að ............ .................................... 7780
4. Húsaleiga og hiti, Ijós og ræsting ....................

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík:

a. Húsaleigustyrkur ............................. 5000
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minsta

1500
11580

Flyt .. 5000 • • • • • • 556770
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kr. kr.

Flutt ... 5000 556770
kosti 1800 kr. framlögum annars-
staðar að en úr rikissjóði ............ 20000

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaáriö, alt að.................... 4000

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna 1000
30000

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta

kosti 1000 kr. framlögum annars-
staðar að en úr iíkissjóði ............ 15000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að.................... 2000

c. Til miðstöðvarhitunar og raflýsingar 6000
23000

Skólar þessir standa undir yflrumsjón lands-
stjórnarinnar.

53000
XIII. Almenn barnafræðsla:

1. Umsjón fræðslumála:
a. Laun fræðslumálastjóra.................... 7700
b. Skrifstofukostnaður hans................. 1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að............................................................ 1000
9900

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíðaruppbót 324000
3. Laun farkennara og dýrliðaruppbót... ............ 31000
4. Tii farkenslu og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt að ............ 5000
5. Til prófdómara við barnapróf ............ .. 4000
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða,

þriðjungur kostnaðar, enda samþykki lands-
stjórnin nppdrætti að húsunum, alt að ............ 10000

383900
XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:

1. Til alþýðuskólans á Eiðum:
a• Ij8qd • • • ■•• •■• ■■• •• ••• ••• 11840
b. Til aðstoðarkenslu................. ........... 600

Flyt ... 12440 ............ 993670
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kr. kr.

Flutt ... 12440
c. Önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms ... 600
Alt að helmÍDgi fjár- 

ins má verja til verð- 
launa handa nemendum.

2. Til kensluáhalda............. 2000
3. Til eldiviðar ogljósa... 4500
4. Til húsbúnaðar ............. 2500
5. Ýmisleg gjöld ............ 3000

--------------- 12600

2. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavfkur,
25040

993670

Akureyrar og Hafnarfjarðar .............................
Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að 

skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur rfkissjóðsstyrksins.
Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.

3. Til þess að reisa nýja bjeraðsskóla f sveitum,

38000

alt að ’/s kostnaðar ..............................................
Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 

skólastaðurinn sje ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði 
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn-
inni og skólinn hjeraðseign.

20000

4. Til Hvítárbakkaskóla (lokaslofnstyrkur)............ 4000
5. Lokastyrkur til byggingar skólans á Laugum

að ’/s hlutum............................................................... 7000
6. Til gagnfræða- og alþýðuskólans f Flensborg 

Styrkurinn er bundinn þvf skilyrði, að inn- 
anbæjarnemendur greiði skólagjald eftir sömu 
reglu og f liðunum III.—VII., og renni það f
skólasjóð.

14000

7. Til unglingaskólans i Bergstaðastræti ............ 1000
109040

Flyt ... .......... 1102710
Alpt. 1926 A. (38. löggjafarping). 67
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kr. kr.

Flutt ... 1102710
XV. Húsmæðrafræðsla:

Til kvenfjelagsins Óskar i ísafjarðarkaupstað, til 
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 3500

Noti fjelagið ekki styrkinn, má greiða hann öðrum á 
ísafirði eða ísafjarðarsýslu, aðóbreyttum skilyrðum.

XVI. Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m.............. 12000
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 

anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

XVII. Til kenslu blindra barna, sem send eru utan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá 1080

XVIII. Sundkensla o. fl.:
1. Til sundkenslu i Reykjavík ............................. 300

Styrkur þessi er bundinn þvi skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og 
að læiisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af ríkisfje, 
njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá, 
sem getur í 1. lið, og til að kenna öðrum 
sundkennurum björgunarsund ............................. 1500

3. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar .................... 3000
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar, 
enda sjeu þær bjeraðseign og landsstjórnin sam- 
þykki uppdrátt og kostnaðaráætlun, */& kostn- 
aðar, alt að ............................................................... 3000

XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að balda uppi 
kenslu í teikningu og trjeskurði i þjóðlegum stil

7800

2000

Samtals B. ... ............ 1129010
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15. gr.
Til visinda, bókmenta og lista er veitt;

kr. kr.

Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................. 21160
b. Til aðstoðar........................................................................ 4800
c. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands... 12000
d. Til að semja spjaldskrá .............................................. 1000
e. Til að semja og gefa út skrá yfir bandrit ............ 3000
f. Til ritaukaskrár ............................................................... 5800
g. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ............................. 360
b. Húsaleiga ........................................................................ 500
i. Ýmisleg gjöld ...............................................................

Þjóðskjalasafnið:

700
49320

a. Laun .................................................................................
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

7200

skjala og aðstoðar ....................................................... 3500
c. Ýms gjöld.............................................................................

Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:

1000
11700

a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ............ 8200
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að............................. 2550
c. Til að útvega forngripi, alt að..................................... 1500
d. Til ábalda og aðgerða .............................................. 600
e. Til eftirlits á Þingvöllunr.............................................. 1000
f. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............................. 600
g. Til að rita og safna gögnum til menningarsögu ... 

Fje þessu skal varið eftir ráðstöfun landsbóka- 
varðar og fornmenjavarðar til þess að draga sam- 
an ýmiskonar fróðleik um lifnaðarháttu og hagi
alþýðu á undanförnum tímum.

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

2500

16950
Náttúrufræðifjelagið...............................................................

Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600 kr. á ári. 
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sje 

til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.

1600

Flyt ... 79570
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5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar
b. Til viðhalds og áhalda ..........

Flutt

kr. kr.

9500
6. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tiliagi úr 

bæjarsjóði og sýslusjóði.......................................................
7. Aukastyrkur til amtsbókasafnsins á Akureyri ............

að þvi tilskildu, að Davið skáld frá Fagraskógi hafi 
þar bókavörslu, með a. m. k. 2000 kr. launum, auk 
verðstuðulsuppbótar.

8. Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði..........

9. Til bókasafnsins Iþöku, til bókakaupa ...................
10. Til bókasafns Þingeyinga, byggingarstyrkur til minn

ingar um Pjetur beit. Jónsson frá Gautlöndum..........
11. Til Hins islenska bókmentafjelags ...........................

enda haldi það áfram útgáfu hins íslenska forn 
brjefasafns sem að undanförnu.

12. Til Þjóðvinafjelagsins ..................................................
13. Til Fornleifafjelagsins .....................................................
14. Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur

landsyfirdóma o. fl..........................................................
15. Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna

Magnússonar og Páls Vídalíns (jarðalýsing Húnavatns- 
þings)................................................................................

16. Til þess að halda áfram útgáfunni af »Lögum Is-
lands« ................................................................................

17. Til Leikfjelags Reykjavfkur, gegn að minsta kosti 
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur

18. a. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en
1000 kr. til hvers ..............................................

b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes
Faust .......................... ’............................................

c. Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, til að vinna
að útbreiðslu sönglistar .....................................

d. Til Karls O. Runólfssonar, til hljómlistarnáms er-
lendis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

e. Til Pórarins Jónssonar tónlistarnema i Berlín ..
f. Til þess að kaupa listaverk..........................................

Flyt ..

2000
3000

1500
200

3000
3600

2000
800

3000

2500

1500

6000

10000

1200

5000

2500
3000
4000

25700 118170
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kr. kr.

Flutt ...
g. Til Önnu Borg, til leiklistarnáms erlendis ............
b. Til Soffiu Guðlaugsdóttur Kvaran, lil utanfarar til

leiklislarnáms ...............................................................
i. Tii Jóns Porieifssonar málara, ferðastyrkur............

19. Til sjera Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til þess að
safna til islenskrar orðabókar með islenskum þýðing- 
um, enda sje safnið eign rikisins, 4500 kr. með verð- 
stuðulsuppbót .............................................. ....................

20. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sje safnið eign rikisins ............

21. Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðsluðuls-
uppbót.........................................................................................

22. Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur
lærðra manna íslenskra á síðari öldum, enda sje 
handritið eign rikisins að honum látnum....................

23. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót .......................................................................

24. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtiðaruppbót .............................
b. Tii ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

25. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna
að bók um eðliseinkenni tslendinga .............................

26. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ...
27. Til cand. theol. Sveinbjarnar Högnasonar, til fram-

haldsnáms................................................................................
28. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum 

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ...
29. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

sínu .........................................................................................
30. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sfnum ........................................................................
31. Til Boga Th. Melsteds, til þess að rita íslandssögu ...
32. Til landsskjálttarannsókna ............ .............................

Greiðist þvf aðeins, að rannsókn verði við komið 
og skýrslur gefnar.

33. Til veðurathugana og veðurskeyla.....................................
34. Tii íþróttasambands íslands..............................................

Fiyt ...

25700
2000

1000
2500

7700
1500

118170

31200

7200

1200

7700

2000

3200

9200

2000
1800

1500

800

500

600
800
800

40000
2000

230670
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Flutt ...
35. Til lislasafnshúss Einars Jónssonar .............................
36. a. Tii Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsuppbót..............................................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns síns, 
er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 stundir 
á viku.

b. Til sama, til aðstoðar.................................... ............

37. Til listvinafjelagsins, til þess að kaupa »Móðurást«
Nínu Sæmundsen, gegn sama framlagi annarsstaðar 
að, enda verði listaverkið opinberlega til sýnis hjer 
(iokagreiðsla) ........................................................................

38. Til þess að kaupa grasasafn dr. Helga Jónssonar,
annar fjórðungur andvirðis ..............................................

39. Tii frjettastofu blaðamannafjelagsins .............................
40. Til dr. Jóns Stefánssonar, fyrir að rita sögu íslands

á ensku (lokastyrkur) .......................................................
41. Til aiþýðufræðslu stúdentafjelagsins í Reykjavík..........

Af þessu fje skal greiða stúdentafjeiaginu á Akur- 
eyri 300 kr. til fyrirlestra i Norðlendingafjórðungi, 
en 400 kr. skal varið til fyrirlestra i Austfirðinga- 
og Veslfirðingafjórðungum, 200 kr. á hvorum stað.

42. Ferðastyrkur til útlanda.......................................................

kr. kr.

............ 230670
4000

7700

1500
9200

2250

2500
4000

1000
1500

6000

261120Samtais

16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags íslands ....................
2. Til sandgræðslu..............................................

Styrkveitingar af lið þessum veitast 
sem leggja fram helming kostnaðar eða

þeim einum, 
meira.

200000
45000

FJyt ... • • • • • • 245000
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kr. kr.

Flult ... 245000
3. Til búnaðarfjelaga

Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna eftir 
dagsverkatölu og varið til verkfærakaupa og styrktar 
sameiginlegri starfsemi innan Ijelaganna.

20000

4. Til kaupa á fljótandi skurðgröfu...................................... 32000
5. Gjöld samkvæmt II. kafla jarðræktarlaganna ............
6. Til Skeiðaáveitunnar upp I vexli og afborganir af 

veðdeildarlánum áveitunnar, fimti hluti rikissjóðstil-

50000

lags, 2. greiðsla........................................................................
7. Til áveitufjelags Þingbúa, ’/r kostnaðar við áveituna,

6000

alt að.........................................................................................
8. Til vegalagningar í Vestmannaeyjum, helmingur kostn-

5000

aðar, alt að................................................................................
9. Til Garðyrkjufjelags Islands:

17500

Laun garðyrkjustjóra .......................................................
10. Til skógræktar:

4000

a. Laun ................................................................................
Þar af 600 kr. búsaleiguuppbót til Einars Sæ-

mundsens.

13080

b. Til skóggræðslu............................................................... 20000
c. Til að kaupa Sigriðarstaðaskóg i Ljósavatnsskarði
d. Styrkur til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar-

4000

og sandgræðslunáms.......................................................

11. Til dýralækninga:

1200
38280

a. Laun handa 4 dýralæknum ...................................... 20480
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 700
c. Til eins manns, til þess að læra dýralækningar erlendis 

Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu tvisvar 
á ári vottorð frá kennurum sinum um iðni og
ástundun.

1200

22380
12. Til fjárkláðalækninga ............................. .................... 8000
13. Til eftirlits með útfiutningi á brossum ....................
14. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:

a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum tekjum

1000

stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtiðaruppbót 5600
b. Til aðstoðar........................................................................ 4200
c. Húsaleiga ........................................................................ 3000

Flyt... 12800 449160
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kr. kr.

15.
16.

17.

Flyt ...
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar .............................
e. Til áhaldakaupa...............................................................
f. Utanfararstyrkur til forstöðumanns.............................

Til Fiskiveiðasjóðs fslands ..............................................
Til Fiskifjelagsins ...............................................................

Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna- 
almanaks.
Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna......................................................
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna .............................

Af þessari uppbæð fá fiskiyfirmatsmennirnir í 
Reykjavík, fsafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500 
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn i Vestmannaeyjum 
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn i Reykjavik 
1000 kr. í ritfje.

c. 4 slldarmatsmanna .......................................................
d. 4 ullarmatsmanna .......................................................
e. 5 kjötmatsmanna...............................................................
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna .............................

12800
1400
1000
2000

19200
8200

10240
2560
4800
8000

449160

17200
6000

70000

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra ... 
Til bryggjugerða og Iendingabóta, alt að kostnaðar, 
gegn ’/s annarsstaðar að, enda sje það fje fyrir hendi
og stjórnarráðið samþykki áætlun.....................................
Til bafnarbóta í Ólafsvík, þriðjungur kostnaðar, alt að 
Til hafskipabryggju fsafjarðarkaupstaðar og mann- 
virkja við hana........................................................................

Styrkurinn greiðist þannig, að dýrtiðarlán kaup- 
staðarins við rikissjóð lækki um þessa upphæð, en 
ógreiddir áfallnir vexlir af upphæðinni falli niður.
Til þess að leitast fyrir um markað fyrir islenskar af- 
urðir erlendis ....................
Til erindrekstrar i Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-
földu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
Til mjólkurniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar i Borg- 
arfirði, 2 kr. fyrir hvern kassa mjólkur (48 dósir),
sem hún býr til, alt að.......................................................
Til gerlarannsókna ...............................................................

Flyt ...

53000
6000

35000
10000

60000

5000

10000

8000
2000

731360
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kr. kr.

Flutt ... 731360
26. Til Sambands islenskra heimilisiðnaðarfjelaga............

Sambandið greiði þó Guðmundi Jónssyni frá Mos- 
dal 1200 kr., enda haldi hann uppi kenslu og náms- 
skeiðum í trjeskurði og húsgagnagerð fyrir Vestfirði.

27. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-

5200

breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar .............................
28. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal í Mjóanesi og Þórdísar

Ólafsdóttur á Fellsenda, styrkur til kenslu i hann- 
yrðum og vefnaði og annari handavinnu kvenna, eink-

2000

um þjóðlegum hannyrðum, 500 kr. til hvorrar............
29. Til Kvenfjelags Hvammshrepps í Vík í Mýrdal, til

1000

þess að halda uppi kenslu í handavinnu kvenna ... 600
30. Til sambands norðlenskra kvenna..................................... 500
31. Til Bandalags kvenna ....................................................... 500
32. Til vörumerkjaskrásetjara ..............................................
33. Handa Ungmennafjelagi lslands, til eflingar iþrótta

2000

og skóggræðslu ......................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig

fjenu er varið.

3000

34. Til forstöðu silfurbergsnámunnar í Helgustaðafjalli ... 2000
35. Laun húsagerðarmeistara.......................................................
36. Til ieiðbeiningar um húsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda, 3500 kr., með verðstuðulsupp-

8300

bót ... ....................  ... ... .......... . ... ... ...
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu. 
En vinni hann auk þess við húsagerð einstakra 
manna, skal greiða fult gjald fyrir, er rennur i 
rikissjóð.

5600

b. Ferðakostnaður og skrifstofufje..................................... 1200
6800

37. Slyrkur til að koma upp vindknúinni rafmagnsstöð
38. Til Þórðar Flóventssonar, tii leiðbeiningar um laxa-

5000

og silungaklak ........................................................................
39. Til að gera laxgenga fossana Glanna og Laxross i

1800

Norðurá i Mýrasýslu, '/3 kostnaðar, alt að.................... 1000
40. Til vatnsrenslismælinga ...................................................... 2000
41. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa... 5000
42. Til framhalds landmælinga ..............................................
43. Til Ræktunarsjóðs:

45000

a. Afgjöld þjóðjarða............................................................... 30000
b. Tillag til kostnaðar við sjóðinn . ............................. 10000
c. Hluti af útflutningsgjaldi .............................................. 62500 102500

Samtals ... ............ 925560

Alþt. 1926. A. (38. löggjatarþing). 68
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17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veill:

kr. kr.

1. Slyrkur til berklasjúklinga .............................................. 500000
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyting á

fátækralögum, 77. og 78. gr................................................. 60000
3. Styrkur til sjúkrasamlaga .............................................. 6500
4. Til slysatryggingar ............................................................... 10000
5. Til að hjálpa nauðstöddum lslendingum erlendis 1000
6. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000
7. TiIIag til ellistyrktarsjóða....................................................... 47000
8. Til Goodtemplarareglunnar, til bindindisstarfsemi ... 10000
9. Til Rauðakrossfjelags íslands.............................................. 2000

10. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ............ 500
11. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 200

Samtals ... ............ 661200

18. gr.
Til eftiilauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ..............................................
b. Embættismannaekkjur og börn ............
c. Uppgjafaprestar..............................................
d. Prestsekkjur ..............................................
e. Lífeyrir samkvæmt iögum nr. 49, 1923

25057,55
15074,79

635,28
5458,37
2500,00

48725,99
Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 
a. Embættismenn:

1. Til Þorvalds Pálssonar læknis ... 300,00
2. — Sigvalda Stefánssonar Kaldalóns

læknis .............................................. 640,00
3. — Sigurðar Magnússonar læknis ... 169,87

Flyt ... 1109,87 • * • • • • 48725,99
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kr. kr.

Flutt .. 1109,87 48725,99
4. Til Halldórs Briems bókavarðar ... 960,00

2069,87

Embættismannaekkjur og börn:
1. — Magneu Ásgeirsson.................... ... 200
2. — Ólivu Guðmundsson ............ ... 175
3. — Theodóru Thoroddsen .......... ... 800
4. — Sigríðar Hjaltadóttur ............ ... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ... 400
6. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju ... 450
7. — Sigríðar Finnbogadóttur............ ... 800
8. — Ágústu Jóbannsdóttur ............ ... 300
9. — Rannveigar Tómasdóttur.......... ... 300

10. — Önnu Gunnlaugsson.................. ... 400
11. — Kristbjargar Marteinsdóltur ... ... 600
12. — Kristinar Jacobson .................... ... 600

5425

Uppgjafaprestar:
1. Til Stefáns M. Jónssonar.................... 325,00
2. — Guðlaugs Guðmundssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
4. — Sig. prófasts Gunnarssonar.......... 662,25
5. — Guttorms Vigfússonar.................... 600,00
6. — Jóns Ó. Magnússonar.................... 600,00

3467,25
Prestsekkjur:
1. Til Ástu Þórarinsdóttur .................... 130,00
2. — Auðar Gisladóltur .................... 300,00
3. — Bjargar Einarsdótlur.................... 500,00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 300,00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 100,00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ........... 300,00
8. — Guðrúnar Jorfadóttur ............ 300,00
9. — Ingunnar Lcflsdóttur.................... 300,00

10. — Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með 
hverju barni bennar, sem er i ómegð 500,00

11. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ............ 300,00

Fiyt ... 3330,00 10962,12 48725,99
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kr. kr.

Flutl ... 3330,00 10962,12 48725,99
12. Til Kirstínar Pjetursdóttur ............ 300,00
13. — Kristinar Sveinbjarnardóttur 300,00
14. — Sigrúnar Kjartansdóltur, ............ 300,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ............ 300,00
16. — Ragnhildar Gisladóltur fráEyvind-

arhólum.............................................. 300,00
17. — Sigríðar Halidórsdóttur Jónsson 300,00
18. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
19. — Valgerðar Gisladóttur kr. 176,50

og auk þess 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er i ómegð 376,50

20. — Ingibjargar Magnúsdótlur............ 157,90
21. — Guðfinnu Jensdóttur.................... 183,04
22. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
23. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
24. — Pórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56

6574,97
e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:

1. Tii Önnu Ásmundsdóttur ............ 300,00
2. — 1 barns hennar .................... 100,00
3. — Guðlaugar Zakariasdóltur 360,00
4. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
5. — Elínar Briem Jónsson .......... 300,00
6. — Gyðríðar Porvaldsdóttur............ 300,00
7. — Steinu'nnar Frimannsdóttur 450,00
8. — Þórunnar Stefánsdóttur ............ 400,00
9. — Guðmundar Björnssonar............ 150,00

10. — Elisabetar Jónsdóllur ............ 300,00
11. — Raguheiðar Torfadóttur ............ 400,00

3560,00
f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Árna Gislasonar .................... ... 300
2. — Guðm. Kristjánssonar ............ ... 300
3. — Böðvars Jónssonar.................... ... 200
4. — Hallgrims Krákssonar............ ... 2°°
5. — Jóhanns Jónssonar ............ ... 200
6. — Póru Matthiasdóttur ............ ... 300
7. — Daníels Jónssonar.................... ... 200
8. — Jens Pórðarsonar .................... ... 200

FJyt . .. 1900 21097,09 48725,99
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kr. kr.

Flyt ... 1900 21097,09 48725,99
9. Til Friðriks Möllers ............................. 1200

10. — Kristfnar Jóelsdótlur .................... 200
11. — Gliesers Girikssonar .................... 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar- 

stöðum .............................................. 300
13. — Jóhannesar Þórðarsonar ............ 300'
14. — Guðmundar Jónssonar fyrrurn 

bæjarpósts á Akureyri .................... 200
15. — Guðm. Kristjánssonar .................... 200
16. — Stefáns Stefánssonar, Gskifirði ... 600
17. — Friðriks Klemenssonar.................... 2000
18. — Þorsteins Jakobssonar .................... 200
19. — Kristjáns Blöndals ............................. 1000
20. — Ginars Árnasonar, fyrrum pósts ... 200

8500,00Kithótandar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Ginarssonar 3500
2. — Valdimars Briems............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Ginars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gislasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1200
7. — dr. Helga Pjeturss............................. 4000

15400,00
Gkkjur og börn skálda og rilhöfunda:

1. Til Jakobínu Pjetursdóltur ............ 200,00*
2. — Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og 

til Grlings sonar hennar 200 kr. 500,00
3. Arnbjargar Ginarsdóltur 300 kr. 

og auk þess 100 kr. með barni 
hennar, sem er i ómegð ............ 383,67

4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólínu Þorsteinsdóttur.................... 300,00
6. — 2 barna hennar ........................... . 200,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 300,00

2183,67
Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spitala- 
forstöðukonu ..................................... 400

2. — Petreu Jónsdóttur 300 kr., og að

Flyt ... 400 47180,76 48725,99
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kr. kr.

Flyt ...
auki 100 kr. með hverju barni 
hennar, sem er í ómegð ............

400

500
3. Til Kristinar Sigurðardóttur júbil- 

Ijósmóður.............................................. 500
4. — Matthildar Þorkelsdóltur júbil- 

ljósmóður.............................................. 500
5. — Pórdísar Simonardóttur júbilljós- 

móður .............................................. 500
6. — Jakobinu Sveinsdóttur jubilljós- 

móður .............................................. 500
7. — Þórunnar Gisladóttur Ijósmóður ... 300
8. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju 

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
9. — Páls Erlingssonar ............................. 1200

10. — Erlends Zakariassonar.................... 300
11. — Krislins Jónssonar, vegavinnustjóra 

á Akureyri ..................................... 300
12. — Einars Guðmundssonar, fyrrum 

vegavinnustjóra ............................. 300
13. — Kristínar Gestsdóttur, ekkju Þor- 

steins fiskimatsm. Guðmundssonar 400
14. — Gests Guðmundssonar, fyrverandi 

vitavarðar.............................................. 400
15. — Vigfúsar Sigurðssonar vitavarðar... 300
16. — SigfúSkr Sigfússonar frá Eyvindará 300
17. — Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju 

Magnúsar Vigfússonar.................... 400
18. --- Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð- 

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
19. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús- 

ar Gunnarssonar ............................. 300
20. — Sigrúnar Gestsdóttur, ekkju Stefáns 

Eirikssonar........................................... 600
21. — Krisljðnu Benediktsdóttur ............ 400
22. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400
23. — Hjálmars Lárussonar ................... 1000

47180,76 48725,99

I

Á slyrkveitingar í II. a._i. greiðist dýrtíðar- 
uppbót eflir reglum launalaganna.

Flyt ...

10400,00

57580,76 48725,99
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kr. kr.

Flult ... 57580,76 48725,99
j. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara . ... 1200,00
k. — ekkju Jóhanns skálds, Sigurjónssonar ............ 1000,00
i. Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli.................................. 3000,00

62780,76
III. Dýrtíðaruppból á fjárhæðirnar i I. og II. a,—i. ... 63784,05

Samtals ... ............ 175290,80

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000.

20. gr.
Tii lögboðinnar fyrirframgreiðslu eru veittar 4000 kr.

21. gr.
gjaida árið 1927 er veitt:

Samkvæmt 7. gr. 1629977,00
— 8. — 60000,00
— 9. — 199800,00
— 10. —

11. —A.734178,00
322500,00

— 11. —B. 142000,00
876178,00

— 12. — 940515,00
— 13. — A. 436967
— 13. — B. 886320
— 13. — C. 295000
— 13. — D. 1273100
— 13. — E. 307910

3199297,00
— 14. — A. 348956
— 14. — B. 1129010

1477966,00
— 15. — 261120,00
— 16. — 925560,00
— 17. — 661200,00

Flyt ... 10554113,00
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Flutt 10554113,00
Samkvæmt 18. gr. 175290,80

- 19. — 100000,00
— 20. — 4000,00

kr. 10833403,80

tekjur eru áætlaðar:
Samkvæmt 2. gr. 10320000

— 3. — 35100
— 4. — 325000
— 5. — 132000

------------------ kr. 10812100,00

Tekjuhalli ... 21303,80

22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi i

honum:
1. Alt að 100 þús. kr. til þess að reisa íshús á kjötútflutningshöfnum, með 

þessum skilyrðum:
a. Lánin eru veitt sýslufjelögum, gegn ábyigð þeirri, er landsstjórnin tekur 

gilda, þó ekki hærri en s/s kostnaðar.
b. íshúsin sjeu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda 

er best fallin til að vera miðstöð til útflulnings á fryslu kjöti i bjeraðinu, 
en atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.

c. Full skilriki liggi fyrir um, að vel og tryggilega sje frá öllu gengið um 
hús og áhöld, enda hafi stjórnarráðið samþykt áætlun og teikningar.

d. Vexlir eru 5°/o, lánin afborgunarlaus fyrstu 5 árin, en skulu svo greidd 
með jöfnum afborgunum á 30 árum.

2. Alt að 8000 kr. til lánveilinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum. búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingarefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6 °/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist siöan með jafnri afborgun á ári i 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti jslíkra 
lána með 8 °/o á ári i 28 ár.

3. Alt að 4000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til 
jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6 °/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

4. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum i kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veitist gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er rikis- 
stjórnin metur giida, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6 °/o vöxtnm og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.
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5. Alt að 8000 kr. til Malínar Hjartardóttur, til kaupa á nýtisku prjónavjelum. 
Lánið veilist lil 10 ára, með 6°/o vöxtum, gegn þeirri tryggingu, er stjórnin 
tekur gilda.

6. Alt að 5000 kr. til Mýrdalshjeraðs. Lánið veitist til 20 ára, með 5l/2®/« vöxt- 
um, gegn ábyrgð Vestur-Skaftafellssýslu.

23. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafjelagi íslands alt að 60000 kr. styrk, ef nauðsyn krefur.
II. Að greiða halla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands isl. samvinnu- 

fjelaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1926, miðað við 
verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöt. Tilraunin sje framkvæmd í 
samráði við landsstjórnina.

III. Að ábyrgjast 25000 kr. lán til tóvinnufjelags á Reyðarfirði, gegn endurtrygg- 
ingum þeim, er hún metur gildar.

24. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns- 

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1927, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu ieglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna 
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu, og 
Birni Sigurðssyni 4000 kr. i eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

25. gr.
Stjórninni er heimilt að ábyrgjast alt að 40000 kr. lán fyrir mjólkurfje- 

agið Mjöll, gegn endurábyrgð sýslufjelaganna i Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.

26. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd bafa verið frá Alþingi 1926 og 

hafa i för með sjer tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- 
og gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar i lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, kunungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstímabilið.

Nd. 274. Nefndarálit

um frv. til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbanka lslands til að gefa út nýja 
flokka (seríur) bankavaxtabrjefa.

Frá fjárbagsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta, sem að mestu er sniðið eftir lögum nr. 
51, 10. nóv. 1913.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 69
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Meðan eftirspurn eftir sparifje er jafnmikil og verið hefir undanfarið, og 
innlánsvextir þar af leiðandi jafnháir og nú eru þeir, verða hinir mestu erfið- 
leikar á að útvega fje til veðlánsstarfsemi með þeim kjórum, sem viðunanleg mega 
teljast þeim, er slík lán þurfa að nota.

Það er þó vitanlegt, að mjög mikil þörf er slikra lána, t. d. til bygginga 
i Rvik; þvi trauðla mun húsaleiga þar verða viðunandi öllum þorra manna nema 
bygt veiði að miklum mun meira en nú er. Einhver besta hjálp til þeirra, sem 
byggja vilja, er að útvega þeim sem ódýrust langs tima lán. Fæstir eru svo efnum 
búnir, að þeir geti greitt byggingarkostnað að öðru en þvi, sem út á húsið fæst i 
veðdeild, og þurfa því að taka lán, sem þá fást aðeins til stults tima.

Þar sem nú er sýnileg vöntun á veltufje til atvinnuveganna, getur svo 
farið, að erfitt verði að selja bankavaxtabrjef.

Nefndin vill þvi, að tilhlutun fjármálaráðherra og i samráði við hann, gera 
tilraun til að bæta úr söluerfiðleikum brjefanna með þvi að gefa rikisstjórninni 
heimild til að taka lán erlendis til að kaupa fyrir bankavaxtabrjef.

Nefndin leggur til, að frv. á þskj. 20 með breytingum Ed. á þskj. 150 
verði samþykt með svofeldri

BREYTINGU:

Eftir 24. gr. komi ný gr., er verði 25. gr., svo hljóðandi:
Rikisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kanpa á alt að 3 milj- 

ónum króna i bankavaxtabrjefum, er gefin verða út samkvæmt lögum þessum. 
Vaxtabrjef þau, er rikisstjórnin kaupir samkvæmt þessu, skulu vera flokkur út af 
fyrir sig, og skal haga vöxtum brjefanna, verði þeirra og tímalengd útlána úr 
flokknnm eftir lánskjörum þeim, er ríkissjóður fær, svo að hann verði skaðlaus af.

Verði rikissjóður fyrir gengistapi af þessum viðskiftum, skal varasjóður 
flokksins, er skuldbindingum hans verður lokið að öðru leyti, ganga til þess að 
endurgreiða ríkissjóði slíkt tap.

Alþingi, 3. april 1926.

Kl. Jónsson, Jón A. Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson. Magnús Jónsson. 
formaður. fundaskr., frsm.

Halldór Stefánsson. Björn Lindal. Jakob Möller, 
með fyrirvara.

Wd. 275. Nefndarállt

um frv. til laga um Kkhús.
Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athngað frv. þetta og meðal annars leilað álits dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins um málið. Hefir ráðuneytið ekki neitt sjerlegt að athuga



við frv., en telur þó rjettara að ákveða beinlinis, hveinig niðurjöfuun kostuaðar 
skuli gerð.

Nefndin fellst á, að rjettara sje að ákveða skýrar i frv. ura niðurjöfnun 
kostnaðar og innheimtu, og gerir því tillögu til lílilshállar breytingar á oiðalagi 
frv., þannig, að samþykt verksins og umsjón með þvi og niðurjöfnun kostnaðar 
skuli framkvæmt samkvæmt lögum nr. 39, 8. nóv. 1901, ura kirkjugaiða, en um 
innheimtu gjaldanna fari sem segir i lögum frá 1909 um sóknargjöld.

Með þessari breytingu á frv. er það alveg tvimælalaust, að kostnaðurinn 
verður lagður á eftir lögunum frá 1901, og eins hitt, að til að reisa likhús þarf 
samþykki almenns safnaðarfundar og að sú ályktun sje gerð af 2/s hlutum sókn- 
armanna, er á fundi eru.

Komi eigi helmingur atkvæðisbærra manna á þennan fund, þarf safnaðar- 
fundur af nýju að taka málið til meðferðar; er ályktun þá fullgild, þótt eigi komi 
helmingur safnaðarmanna á fundinn, ef ’/» hlutar fundarmanna greiða henni atkvæði.

Nefndin gepgur út frá því, að safnaðarfundur, er slíkl mál tekur til með- 
ferðar, fái svo nákvæma áætlun sem unt er um kostnað við framkvæmd verksins.

Sýnist þessi meðfeið málsins tryggja það, að eigi sje ráðist i stærri eða 
dýrari byggirg en nauðsyn ber til.

Gins og áður er vikið að, vill nefndin, að um innheimtu þeirra gjalda, 
er bjer um ræðir, gildi öll sömu ákvæði og um innheimtu sóknargjalda; felst 
það og i breytingartillögunni.

Nefndin telur þetta nauðsynjamál og mælir hún með því, að frv. verði 
samþykt með eftirfarandi
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BREYTINGUM.

1. Fyrir orðin »niðurjöfnun kostnaðar« til enda frumvarpsgreinarinnar komi: 
og niðurjötnnn kostnaðar, eins og fyrir er mælt i lögum nr. 39, 8. nóv. 1901, 
um kirkjugarða og viðhald þeirra. Um innheimtu gjalda, er á verða lögð 
samkvæmt lögum þessum, skulu gilda, eftir því sem við á, ákvæði laga nr. 
40, 30. júlí 1909, um sóknargjöld.

Gjöld þessi má taka lögtaki.
2. Eftir frv.greininni, sem verður 1. gr., komi ný 2. gr., svo hljóðandi:

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþingi, 31. mars 1926.

Jón Kjartansson, Jón Baldvinsson, Árni Jónsson,
form. frsm. fundaskrifari.

Pjetur Ottesen. I’jetur Pórðarson.
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N<l. 270. Acfndarállt

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að veita ýms hlunnindi fyrir- 
huguðum nýjum banka í Reykjavík.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Með lögum nr. 47, 1923, var ríkisstjórninni veitt heimild til að veita slík 
hlunnindi, sem frv. þetta fer fram á, nýjum banka, sem nafngreindir menn hugð- 
ust þá að koma á fót. Eins og kunnugt er, hugðust forgöngumenn þeirrar banka- 
stofnunar að hafa til hennar stuðning norskra fjármálamanna og banka, en 
þær vonir brugðust, vegna fjárhagsöiðugleika þeiira, sem um það leyti dundu 
yfir norska banka, og varð þvi ekkert úr þeirri bankastofnun, en heimildin 
varð ónýt.

Fjárhagsnefnd er nú þeirrar skoðunar, að hjer sje síst minni þörf fyrir 
nýjan banka nú en þá var, er tjeð heimild var gefin. Lánsfjárþörf atvinnuveg- 
anna fer sivaxandi, eflir því sem þeir aukast, en rekstrarfje bankanna hvergi 
nærri að sama skapi. Sparifje landsmanna, sem bankarnir hafa til útlána, hefir 
að vísu vaxið mikið síðasta áratuginn, en hinsvegar hefir fjárhagsgrundvöllur 
bankanna hlotið að veikjast mjög af þeim töpum, sem þeir hafa orðið fyrir, og 
þvi brýn nauðsyn að dreifa áhættunni. Hjer við bætist það, að verði Lands- 
bankinn lálinn taka við seðlaútgáfunni, og útlánum hans settar þær skorður, 
sem þá verður að telja nauðsynlegt, og að nokkru leyti eru beinlínis gerðar ráð- 
stafnir til i frv. þvi um Landsbankann, sem fyrir þinginu liggur, þá verður svo 
tilfinnanlega þrengt að atvinnuvegunum, að til vandræða horfir, ef ekki verður á 
annan hátt úr því bætt. Nefndin gerir líka ráð fyrir því, að það sje að minsta 
kosti meðfram með þetta fyrir augum, að stjórnin hefir lagt þetta frv. fyrir þing- 
ið nú, enda virðist ekki önnur leið tiltækilegri til að bæta þetla upp en stofn- 
un nýs einkabanka.

Þessi þörf hefir líka verið ljós meiri hluta milliþinganefndarinnar í banka- 
málum, sbr. niðurlag brjefs nefndarmeirihlutans tit fjármálaráðherra, dags. 10. 
febr. 1925, þar sem svo er kumist að orði: »meiri hlutinn er þeirrar skoðunar, 
að sem allra fyrst þurfi að setja bankalög, sem geri mögulegt, að hjer komist á 
fót bráðlega einn eða fleiri nýir einkabankar«. Hinsvegar þykist meiri hluti fjár- 
hagsnefndar þess fullvis, að það sje ekki einhlítt, til þess að nýir bankar komist hjer 
á fót, að setja almenn bankalög. Hann telur engar likur til þess, að hjer verði 
stofnaður nýr banki, nema hann fái einhver slík hlunnindi, sem hjer er farið 
fram á, að minsta kosti meðan íslandsbanki nýtur sjerrjettinda sinna. En i frv. 
er ekki farið fram á, að hinn fyrirhugaði nýi banki fái að njóta þessara hlunn- 
inda lengur en til loka hlunnindatima íslandsbanka, og yrði hann þá úr því að 
lúta hinum almennu bankalögum, sem væntanlega verða komin á þá, og þá 
einnig að sjálfsögðu eiga að ná til íslandsbanka.

Nefndin veit nú að visu ekki til þess, að nokkur undirbúningur sje haf- 
inn til þess að koma hjer á fót nýjum banka, eða fjelagi í því skyni, eða að 
fyrirheit hafi verið gefið um fjárhagslegan stuðning til þess annarsstaðar að, en
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meiri hlulinn telur það ekki, að því athuguðu, hve brýn þörf er á slikum nýjum 
banka, 'nægilega ástæðu til þess að neita stjórninni um þá heimild, sem farið er 
fram á i frv. En hanu væntir þess þá einnig, að stjórnin, ef hún fær þessa heim- 
ild, vinni að þvi, að slíkur banki verði stofnaður hið bráðasta, og þó því aðeins 
að sjálfsögðu, að þektir og áreiðanlegir fjármálamenn eigi þar hlut I og áskilið 
hlutafje sje fyiir hendi.

Frumvarpið er i öllum atriðum samhljóða fyrgreindum lögum, nr. 47, 
1923, nema aðeins að þvi leyti, að heimildin er ekki bundin við ákveðna for- 
göngumenn og að lögin frá 1923 áskildu, að 55% hlutafjárins skyldu boðin út 
innanlands í 6 mánuði, en í frv. í 3 mánuði, og ræður meiri hluti ncfndarinnar 
til þess að samþykkja það óbreytt. Tveir nefndarmanna, Björn Lindal og Hall- 
dór Stefánsson, gera þó nokkurn ágreining um d-lið fyrstu greinar. Ásgeir Ás- 
geirsson kemur fram með sjerstakt álit.

Alþingi, 3. apríl 1926.

Kl. Jónsson, Jón A. Jónsson, Jakob Möller,
form. fundaskrifari. frsm.

Björn Líndal. Halldór Stefánsson. Magnús Jónsson.

Bd. 277. Nefndarállt

um frv. til laga um skatt af lóðum og húsum I Siglufjarðarkaupstað.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og þykir sem það þurfi nokkurra 
lagfæringa við áður en það yrði gert að lögum.

Væri skatturinn miðaður við það, að bæjarsjóður Siglufjarðar greiddi alt 
viðhald sjóvarnargarðsins, gæti það ef til vill rjettlætst, að bann væri hafður 
helmingi hærri á lóðunum en á húseignunum. En nú er, eins og greinargerð 
frumvarpsins sýnir, bygt á þvi, að viðhaldskostnaðurinn hvili að hálfu á bæjar- 
sjóði og að hálfu á ríkissjóði. Og frá þvi sjónarmiði gelur það naumast lalist 
sanngjarnt, að skattur þessi sje látinn vera helmingi hærri á þeim fasteignum, 
sem eru eign rikissjóðs, heldur en hinum, sem aðrir eru eigendur að. Nefodin 
telur þvi rjett að þoka þannig til með skattinn, að hann verði jafnhár á húsum 
og lóðum.

Pá þykir og nefndinni rjett, þótt leigutakar eða notendur lóðanna greiði 
skattinn af þeim, að þá borgi aftur á móti eigendur húsanna, en ekki leigjendur, 
þann hluta skattsins, sem á þeim hvílir. Með tilliti til þessa vill nefndin breyta
2. gr. frumvarpsins um leið og hún leggur það til, að innheimtulaunin sjeu I stað 
4% selt 2°/o, með þvi að hún lítur svo á, sem það muni nægja.
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Par sem svo hagar til, að rikissjóður er bjer eigandi kaupstaðarlóðanna, 
virðist það eigi geta komið til mála, að skattur þessi bvili á lóðunum með veð- 
kröfurjetti. Nefndin télur þvi þörf á að breyta ákvæðum 3. gr. frumvarpsins þannig, 
að veðkröfurjetturinn hvili aðeins á húseignunum, en ekki lóðunum, líkt og gert 
var i frv. lil laga um bæjargjöld i Vestmannaeyjum, sem deildin hefir nýlega baft 
með höndum, enda eru sömu áslæðurnar fyrir hendi að þvi er snertir báða þessa 
kaupstaði.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin það til, að háttv. deild samþykki 
frumvarpið með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. a. Á undan orðinu »lóðum« i 1. tölul. komi: búsum og.
b. í stað »6 af þúsundi« i 1. tölul. komi: 4 af þúsundi.
c. 2. tölul. falli niður.
d. í stað orðanna »3 af þúsundi af húsum« í 3. tölul. komi: 2 af 

þúsundi. Skatturinn telst af fullum hundrað krónum virðing- 
arverðsins; minni uppbæð en 100 kr. kemur ekki til greina.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Skatturinn greiðist á manntalsþingi af eigendum búsa og 

leigutökum lóða eða notendum, sem samkvæmt byggingarbrjefi 
eða öðrum heimildum hafa umráð þeirra. Bæjárfógeti Siglufjarðar 
innheimtir skattinn gegn 2°/o innheimtulaunum, i fyrsta sinn á 
manntalsþÍDgi 1927.

3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Skattinn má taka lögtaki, oggengur hann i tvö ár frá gjald- 

daga fyrir öllum veðkröfum á húseign þeirri, er hann hvílir á, 
næst eftir fasteignarskatti rikisins.

Nú grciðir leigutaki eða notandi lóðar eigi skaltinn i tvö ár, 
og hefir hann þá fyrirgert leigurjetti eða afnotarjetti sínum.

Alþingi, 3. april 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. Ólafsson.
formaður. fundaskr. og frsm.

N<1. 278. Erumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 55, 27. júni 1921, um skipulag kauptúna og 
sjávarþorpa.

Frá allsherjarnefnd.

1. gr.
Aftan við 9. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:



Þingskjal 278—279 551

Frá þvi stjórnarráðið hefir ákveðið, að gera skuli skipulagsuppdrált og 
til þess honum er lokið, skal bæjar- eða hreppsstjórn skylt að leita umsagnar 
skipulagsnefndar um öll meiri háttar skipulagsatriði, svo sem nýjar götur og 
opin svæði, öll hús og meiri háttar mannvirki, sem áformað er að gera, svo 
framarlega, sem vafi getur leikið á, hvar eða hvernig þau skuli sett. Ef ekki 
næst samkomulag milli bæjar- eða hreppsstjórnar og skipulagsnefndar um 
einhver atriði, má ekki byrja á verkinu fyr en fenginn er úrskurður stjórnar- 
ráðsins.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt samkvæmt beiðni atvinnumálaráðherra, og fylgdi 
þvi svo hljóðandi greinargerð:

Pað hefir komið i Ijós, að alllangur tími getur Iiðið frá þvi að tekið 
er að vinna að skipulagi bæjar og til þess uppdráttur er staðfestur. Stafar 
þetta einkum af þvi, hve lítinn tíma húsameistari hefir haít til þess að vinna 
að uppdráttunum. Á þessum tima eru oft bygð mörg hús og mannvirki i 
bænum, sem geta komið algerlega í bága við fyrirhugað skipulag. Bæjarstjórn- 
ir hafa yfirleittt verið fúsar til þess að fara eftir leiðbeiningum skipulagsnefnd- 
ar, en þó hefir borið út af því. Vegna þess að hjer getur oft verið að ræða 
um þýðingarmikil skipulagsatriði, þá virðist nauðsyn bera til þess, að leita 
megi úrskurðar stjórnarráðsins um deiluatriði, þvi skipulagsnefnd hefir ekkert 
vald til þess að taka í tadmana eftir núgildandi lögum. Með einu húsi má 
því ónýta skipulagsuppdrátt, sem heita má að sje íullgerður.

Md. 279. Kefndarállt

um frv. til laga um veitingasölu, gislihúshald o. fl.

Frá allsheijarnefnd.

Frv. þetta barst nefndinni frá efri deild. Hefir nefndin athugað frv. og 
samþykt að mæla með framgangi þess.

Alþingi, 6. apríl 1926.

Jón Kjartansson, Árni Jónsson, Pjetur Ollesen.
form. fundaskr. og frsm.

Pjetur Þórðarson. Jóu Baldvinsson.
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E<1. 280. Kcfndarálit

um frv. til laga um breyling á lögum nr. 28, 8. nóv. 1883, um að slofna slökkvi- 
lið á fsafirði.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd hefir alhugað frv. og ræður háttv. deild til að samþykkja 
það óbreytt.

Alþingi, 6. apríl 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. Ólafsson,
form. fundaskrifari. frsm.

JWd. 281. Itefmlarállt

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að veita ýms hlunnindi fyrir- 
huguðum nj'jum banka í Reykjavik.

Frá miuni hluta fjárhagsnefndar.

Minni hlutinn telur óviðfeldið að afgreiða nú út i bláinn heimild til ríkis- 
stjórnarinnar um hlunnindi handa væntanlegum nýjum banka, þar sem síðasta 
þing gerði ráðstafanir til, að almenn bankalöggjöf *Verði sett hið fyrsta og vænta 
má, að slikrar löggjafar verði ekki lengur að bíða en til næsta þings — og leggur 
því til, að frv. verði felt.

Alþingi, 6. april 1926. 

Ásgeir Ásgeirsson.

Wd. 282. Brcytingartlllögiir

við frv. til laga um innflutningsbann á dýrum o. fl.

Flutningsm.: Tryggvi Þórhallsson, Pjetur Ottesen.

1. Á eftir 1. gr. kemur ný grein:
Bannað er að flytja hey til landsins. Þó er atvinnumálaráðuneytinu 

heimilt, ef veruleg hætta er á fóðurskorti, að leyfa innflutning á heyi frá þeim 
löndum eða landshlutum, þar sem ekki ganga næmir alidýrasjúkdómar, sem



borist gætu til landsins mcð heyinu, enda sje i þ\i efni leitað álits dýralækn- 
isins í Reykjavík.

2. Við 2, gr. Orðið »heyi« fellur niður.
3. Við fyrirsögn. Á eftir »dýrum« kemur; heyi.
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Ed. 283. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júlt 1909, um almennan ellistyrk.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

Skrár yfir gjaldskylda til ellistyrktarsjóðs skulu samdar fyrir lok febrú- 
armínaðar ár hvert og liggja almenningi til sýnis frá 1.—7. mars. Kærufrestur 
skal vera til 15. apríl og skrárnar sendar hlutaðeigandi innheiintumanni fyrir 15' 
mai ár hvert.

Jlíd. 284. Breytlngartlllttgur

við frv. til laga um útsvör.
Frá Klemens Jónssyni.

1. Við 6. gr. A. II. Síðari málsgrein fyrsta liðs (»Eigi má------ « til enda) orð-
ist svo: Þegar útsvar hefir verið lagt á fjelag, má ekki leggja útsvar á fje- 
lagsmann þess vegna eignar hans i fjelaginu og tekna.

2. Við 27. gr. Á eftir orðunum »1. september« komi: Eigi getur gjaldandi vegna 
kæru eða áfiýjunar losast undan að greiða útsvarið á ákveðnum gjalddaga, 
en verði það fært niður, skal mismunurinn endnrgreiddur honum.

3. Við 30. gr. I stað »l°/o« komi: V*0/0-

Jl'd. 285« Frumvarp

til laga um fræðslu barna.
(Eftir 2. umr. í Nd.).

I.
Um frœðsluskyldu.

1. gr.
Fræðslu barna til fullnaðs 10 ára aldurs skulu beimilin annast sjálf 

og kosta, nema þar sem öðruvísi er ákveðið með skólareglugerð (sbr. 10. gr.). 
Skal hvert barn 10 ára að aldri geta lesið liðugt og skrifað nokkurn veginn,

Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 70
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ef það er til þess hæft. Komist skólanefnd við próf eða á annan hátt að raun 
um, að börn á einhverju heimili njóti eigi fullnægjandi fræðslu i þessum grein- 
um, annaðhvort fyrir hirðuleysi eða mótþróa húsbænda, ber benni að gera 
ráðstöfun til, að börnin fái nauðsynlega tilsögn á heimili sinu eða utan þess. 
Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, eru aðstandendur barnsins skyldir að greiða, 
en greiða má hann fyrirfram úr sveitarsjóði. Kostnaðinn má taka lögtaki.

2. gr.
Hvert barn, sem er fullra 14 ára, á:

1. að geta lesið móðurmálið skýrt og áheyrilega og geta sagt munnlega frá 
þvi, er það les; það skal og geta gert skriflega grein fyrir efni, sem það 
þekkir vel, nokkurnveginn ritvillulaust og mállýtalaust; kunna skal það 
utanbókar nokkur islensk kvæði, helst ætljarðarljóð og söngljóð, og geta 
skýrt rjett frá efni þeirra með sinum eigin orðum;

2. að geta skrifað liðugt læsilega og hreinlega rithönd;
3. að hafa lesið með leiðsögn og skýringu valda kafla úr bibliunni eða biblíu- 

sögur, sjerstaklega um lif og kenning Krists, og skal lögð áhersla á, að 
það hugfesti sjer einkum orð hans og hafi þau rjett eftir; kunna skal 
barnið utanbókar nokkra valda sálma;

4. að kunna fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölum og brotum (al- 
mennum brotum og tugabrotum) og geta notað þær til þess að leysa úr 
auðveldum dæmum, sem koma fyrir i daglegu lífi, meðal annars til þess 
að reikna flatarmál og rúmmál einfaldra hluta; það skal og vera leikið í 
þvi að reikna með lágum tölum i huganum;

5. að vita nokkuð um merkustu menn þjóðarinnar að fornu og nýju og 
þau timabil, er þau lifðu á;

6. að vera leikið i að nota landabrjef, hafa athugað átthagana vandlega og 
fengið sem Ijósasta þekking á nátlúru íslands og högum þjóðar vorrar; 
það skal og bera skyn á legu og atvinnuvegi helstu landa í Evrópu, vita 
hvernig álfur og höf liggja á hnettinum og hafa fengið nokkra fræðslu 
um eðlishætti jarðar og stöðu hennar í sólkerfi voru;

7. að hafa vanist á að athuga algengustu fyrirbrigði náltúrunnar, sem það 
hefir fyrir augum, svo að það geti lýst þeim; það skal og vita nokkuð 
um liffæri og lífsstörf mannslikamans, dýra og jurta, og um helstu atriðin, 
er að hollustuháttum lúta;

8. að kunna nokkur einföld sönglög, einkum sálmalög og lög við islensk 
ættjarðarljóð;

9. að geta gert einfaldar dráttmyndir.

3. gr.
Auk þeirrar fræðslu, sem önnur grein ræðir um, skulu þau börn, 10— 

14 ára að aldri, er sótt geta fasta heimangönguskóla, öðlast þá frekari fræðslu, 
sem fyrirskipuð kann að verða með reglugerðum skólanna.
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II.
Um skólahjeruð.

4- gr.
Hver kaupstaður og hver hreppur landsins er skólahjerað út af fyrir 

sig, nema önnur skipun sje á ger.
Tveir eða íleiri hreppar geta með samþykki fræðslumálastjórnar 

gengið saman í eitt skólahjerað, ef tiilaga um það er samþykt, fyrst af hrepps- 
nefndum þeim, er hlut eiga að máli, en þar næst í hverjum hreppi á fundi, 
er löglega hafa verið boðaðir til þeir hreppsbúar, er atkvæðisrjett eiga í sveitar- 
málum.

Skólanefnd hetir á hendi stjórn fræðslumála i skólabjeraði hverju und- 
ir umsjón fræðslumálastjórnar.

III.
Um skólahald.

5. gr.
í kaupstöðum, kauptúnum, sjóþorpum og þjettbýlum sveitum, þar 

sem eru eða settir verða á stofn fastir heimangönguskólar og reglugerð þeirra 
og holtustuhættir eru samþykt af fræðslumálastjórninni, skulu öll börn, 10 — 
14 ára að aldri, þau er skóla geta sótt að heiman, njóta þar kenslu hinn lög- 
skipaða námstima, nema skólanefnd veiti undanþágu.

Árlegur námstimi skal vera að minsta kosti 24 kensluvikur. I’ó getur 
fræðslumálastjórnin veitt leyfi til að stytta þennan námstima um fjórar 
vikur, sje það gert til þess að nota skólann til kenslu barna 7—10 ára að 
aldri að minsta kosti 8 kensluvikur haust eða vor, samkvæmt reglugerð, er 
fræðslumálastjórnin samþykkir.

Nú geta ekki öll skólaskyld börn i hjeraðinu gengið að heiman til 
skólans, og skal þá annaðhvort koma þeim i dvöl i nánd við skólann eða 
búa þeim heimavist í skólanum hinn lögskipaða námstima. Heimilt er þó að 
ráða þessum börnum farkennara, sjeu þau 12 eða fleiri og þeim eigi sjeð 
fyrir nægri kenslu á annan hátt.

6. gr.
1 þeim skólahjeruðum, þar sem settir verða á stofn heimavistarskólar 

og reglugerð þeirra og hollustuhættir samþykt af fræðslumálastjórninni, skulu 
öll börn skólahjeraðsins, 10 — 14 ára að aldri, njóta þar kenslu að minsta kosti 
12 vikur á ári, nema skólanefnd veiti undanþágu. Heimilt er þó að láta skóla- 
skyldu þessa ná að eins til 12—14 ára barna, sje yngri börnum sjeð fyrir 
lögskipaðri fræðslu með farkenslu eða á annan hátt.

7. gr.
í þeim skólahjeruðum, þar sem ekki eru faslir skólar, skal halda far-
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skóla, er veiti hverju barni i skólahjeraðinu, 10-14 ára að aldri, fræðslu 12 
vikur á ári að minsta kosti, nema skólanefnd veiti undanþágu. Þó er skóla- 
nefndum heimilt að leyfa 8 vikna kenslu á ári fyrir hvert barn i þeim skóla- 
hjeruðum, þar sem farkenslu er þriskift. Géti skólanefnd farskólalaust, með 
eftirlitskennara eða á annan hátt, sjeð öllum börnum skólahjeraðsins á aldr- 
inum 10—14 ára fyrir fullnægjandi fræðslu, er henni það heimilt. Sýni prófin 
i einhverju skólahjeraði, sem þetta kensluíag hefir, að fræðslan sje ekki full- 
nægjandi, er fræðslumálasljórninni skylt að ákveða skólaskyldu í þvi hjeraði.

8. gr.
Skólaskyldualdur miðast við nýár.

9. gr.
Undanþágu frá skólaskyldu þeirri, er ræðir um í 5., 6. og 7. gr., skal 

skólanefnd veita, ef hún af árlegum prófum fær trygging fyrir þvi, að sú 
fræðsla, sem; börnin fá utan skólans, verði jafngild þeirri, er skólinn mundi 
veita. Umsóknir um slikar undanþágur skulu vera komnar til skólanefndar 
á þeim tíma, er hún sjálf ákveður og auglýsir i lok hvers skólaárs.

10. gr.
Fræðslumálastjórnin getur veitt skólahjeruðum heimild lil að skipa 

fyrir um skólaskyldu fyrir börn, sem eru yngri en 10 ára, þó ekki yngri en 
7 ára fullra.

Sýni próf 8-10 ára barna í einhverju skólahjeraði, að minsta kosti 
tvisvar á þremur árum, að fjórði hluti þeirra eða meira hafi eigi fengið nægi- 
lega fræðslu, skal skólanefnd tilkynna fræðslumálasljórninni það, og getur hún 
þá ákveðið skólaskyldu fyrir börn á þessum aldri i skólahjeraðinu.

11. gr.
Nú óhlýðnast foreldrar eða þeir aðrir, er barn hafa til framfærslu, 

ákvæðum 5., 6. eða 7. gr. án gildra ástæðna, og varðar það dagsektum, 2-5 
króna, eftir úrskurði lögreglustjóra i brjeti til skólanefndar. Sektin rennur i 
sveitarsjóð (bæjarsjóð).

12. gr.
Geti framfærandi barns á lögskipuðum skólaaldri fyrir fátæktar sakir 

ekki staðist kostnað þann, er leiðir af lögboðinni skólasókn þess eða fræðslu, 
skal sá kostnaður greiðast úr sveitarsjóði (bæjarsjóði) sem önnur gjöld til 
skólahalds. Umsóknir uin slíkar greiðslur skulu komnar til skólanefndar á 
þeim tima, er hún sjálf ákveður og auglýsir í lok hvers skólaárs.

13. gr.
Hin lögskipaða fræðsla 10 — 14 ára barna veitist ókeypis, og greiðist 

kostnaðurinn við hana úr sveitarsjóði (bæjarsjóði) að öðru en þvi, er rikis- 
sjóður leggur til kennaralauna og skólahúsa. — Nú eru fleiri en einn hreppur
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i skólahjeraði, og greiðir þá hver þeirra kostnaðinn við skólahaldið að rjettri 
tiltölu við tjölda skólaskyldra barna i hreppnum.

Um kostnaðinn við fræðslu yngri barna en 10 ára fer samkv. 1. gr. 
(sbr. 12. gr.).

14. gr.
Til að reisa barnaskólahús utan kaupstaða greiðir ríkissjóður, af þvi 

fje, er til þess er veitt i fjárlögum ár hvert, alt að þriðjungi kostnaðar, sje það 
heimangönguskóli, en alt að helmingi kostnaðar, sje það aðallega heimavistar- 
skóli, með því skilyrði, að fræðslumálastjórnin samþykki uppdrátt og lýs- 
ing af húsinu og legu þess, enda sje húsið með lóð þess eign hreppsins.

Nú er hætt að nota skólabús til skólahalds, og er þá fje það, er rtkis- 
sjóður hefir til þess lagt, afturkræft, þannig að rikissjóður fái af rjettu and- 
virði hússins tiltölulega við tillag sitt.

15. gr.
Fræðslumálastjórnin selur reglur um gerð, legu og hollustuhætti 

skólahúsa.
16. gr.

Þegar barnaskólahús er reist frá stofni, stækkað eða endurbygt til 
skólahalds, skal bæjarstjórn sú eða hreppsnefnd, er hlut á að máli, annast 
um bygging eftir uppdrætti og lýsingu, er fræðslumálastjórnin hefir sam- 
þykt, og alhenda siðan skólanefnd húsið til umsjónar og umráða.

Nú er skólahús ekki bygt samkvæmt uppdrælti og lýsingu, er fræðslu- 
málastjórnin hefir samþykt, og getur þá skólanefnd ncitað að taka við húsinu, 
uns það er komið i rjett lag.

17. gr.
Heimilt er fræðslumálastjórninni að löggilda barnaskóla, sem stofnað- 

ur er og rekinn fyrir fje einstakra manna eða fjelaga, ef hann starfar sam- 
kvæmt reglugerð, er fræðslumálastjórnin samþykkir, enda lúti slíkir skólar 
sama eftirliti og aðrir barnaskólar.

Börn á skólaskyldualdri, er slíkan skóla sækja, þurfa ekki leyfi skóla- 
nefndar til, en forstöðumaður hans skal fyrir byrjun hvers skólaárs láta skóla- 
nefnd i tje skýrslu um það, hvaða börn muni sækja skólann á því ári.

Ekki eiga barnaskólar einstakra manna eða fjelaga hcimting á styrk 
af almannafje.

IV.
Um próf.

18. gr.
Próf skal halda árlega um kunnáttu og þroska barna i hverju skóla- 

hjeraði, og heldur kennarinn (kennararnir) prófið. Nú hefir skólahjerað fengið 
undanþágu frá lögskipuðu skólahaldi, og skipar þá fræðslumálastjórnin próf- 
anda. Skal hann hafa sömu laun og prófdómendur.
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Við próf skal jafnan vera prófdómandi, skipaður af fræðslumálastjórn- 
inni. Utan kaupstaða fær hann 6 kr. i dagpeninga og dýrtíðaruppbót að auki. 
1 kaupstöðum borgast eftir samkomulagi. Kostnaðurinn greiðist úr rikissjóði.

Próf skal haldið að vorinu, og ákveður prófdómandi stað og tima í 
samráði við skólanefnd. Til prófs skulu koma öll börn skólahjeraðsins 8 — 14 
ára að aldri.

Nú kemur barn á þessum aldri ekki til prófs án gildra forfalla, og 
skal þá prófdómandi prófa barnið á heimili þess eða á öðrum stað, er hann 
til tekur, og greiðir sá, er barnið hefir til framfæris, prófkostnaðinn.

19. gr.
Reynist barn, sem er yngra en 14 ára, svo vankunnandi, að sterkar 

likur sjeu til, að það nái eigi lögskipaðri kunnáttu áður en það er 14 ára, ber 
skólanefnd að gera ráðstafanir til að lögð sje við það meiri rækt en áður, og 
má hún, ei nauðsyn ber til, kaupa þvi sjerstaka kenslu á kostnað þess, er 
barnið hefir til framfærslu, samkvæmt þvi, er segir i 1. gr.

20. gr.
Barni, sem er fullra 14 ára og hefir eigi fengið hina lögskipuðu kunn- 

áttu, ber skólanefnd að sjá fyrir nægilegri tilsögn á sama hátt og segir i 19. 
gr., og er því skylt að koma á næsta ári til prófs. Komi það eigi til prófs, 
fer samkvæmt siðasta lið 18. greinar. Undanskilin fyrirmælum þessarar greinar 
og næstu greinar á undan eru þau börn, sem að dómi kennara, læknis og 
prófdómanda eru óhæf til hins lögboðna náms, sakir andlegs eða likamlegs 
vanþroska eða vanheilsu.

21. gr.
Börn þau, er með fullnaðarprófi hafa lokið lögskipuðu námi, skulu fá 

vottorð um kunnáttu sína og þroska, undirritað af prófdómanda og prófanda.

22. gr.
Áð loknu prófi skal prófdómandi senda skólanefnd skriflegt álit sitt 

um hag barnafræðslunnar í skólahjeraðinu, en hún sendi það fræðslumála- 
stjórninni, með öðrum lögboðnum skýrslum.

23. gr.
Fræðslumálastjórnin setur reglur um tilhögun prófanna og um skýrsl- 

ur þær og skirteini, er henni skal senda um prófin.

V.
Um skólanefndir.

24. gr.
1 skólanefnd eiga sæti 3 menn i hreppsfjelögum, en 5 i kaupstöðum. 

Skipar fræðslumálastjórnin formann nefndarinnar. 1 kaupstöðum kýs bæjar-
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stjórn 4 skólanefndarmenn, en i hreppsfjelögum skulu 2 skólanefndai menn 
ásamt varamönnum kosnir af þeim skólahjeraðsmönnum, er atkvæðisrjett eiga 
i sveitarmálum, og fer sú kosning fram á sama hátt og þá kosið er til 
hreppsnefndar, og samtimis, þegar því verður við komið.

Nú er ekki kosið til hreppsnefndar (bæjarstjórnar) það ár, er fyrst er 
kosið i skólanefnd, og er þá rjett að kjósa skólanefndarmenn aðeins til þess 
tíma, er slík kosning fer fram.

Þegar tvö eða fleiri skólahjeruð ganga saman í eitt, eru skólanefndar- 
menn hins nýja skólahjeraðs skipaðir og kosnir sem áður segir, að öðru en 
því, að hvor hreppur kýs sinn mann og varamann; sjeu hrepparnir fleiri en 
tveir, ræður hlutkesti hverjir tveir hinna kjörnu taka sæti i nefndinni. Hlut- 
kestinu stjórnar formaður skólanefndar.

25. gr.
Skólanefndarmenn fara með umboð silt í 3 ár, og má fela þeim það 

á ný að þeim tíma liðnum, en ekki eru þeir skyldir að taka við því íyrri en 
jafnlangur timi er liðinn og þeir sátu i nefndinni. Deyi nefndarmaður eða 
fari úr nefndinni annara orsaka vegna áður en timi hans er útrunninn, skal 
sá, er kemur i hans stað, aðeins vera i nefndinni þann tima af þrem árum, 
sem enn er eftir.

26. gr.
Enginn nefndarmanna hefir atkvæðisrjett um þau mál, er snerta hann 

sjálfan persónulega, og er rjett að hann víki af fundi meðan rætt er eða á- 
lyktun gerð um málefni, er varðar hann sjálfan.

27. gr.
Formaður kallar nefndina saman til funda svo oft, sem þörf krefur. 

Nefndin getur enga ályktun gert, nema meiri hluti hennar sje viðstaddur. At- 
kvæðafjöldi ræður úrslitum. Ef jafnmörg eru atkvæði, skal atkvæði formanns 
ráða. Ályktanir nefndarinnar skulu ritaðar i gerðabók.

28. gr.
Skólanefnd hefir umsjón og eftirlit með öllum barnafræðslumálum 

skólahjeraðs síns. Hún auglýsir kennarastöðu, ef laus er, og ræður með sjer, 
hverjum umsækjanda hún vill mæla með til stöðunnar. Hún hefir eftirlit með 
því, að kennari geri skyldu sína, sjer um árleg próf, sem fyrirskipuð eru i 
lögum þessum, hefir eftirlit með skólasókn skólaskyldra barna og annast um 
að þau geti fengið nauðsynlegar bækur og áhöld eftir þvi, sem fræðslu- 
málastjórnin ákveður. Hún hefir umsjón með og umráð yfir skólahúsum og 
annast um, að herbergi þau, sem höfð eru til kenslu, sjeu svo, að heilsu 
barnanna sje ekki hætta búin. Hún sjer um útvegun nauðsynlegra kenslu- 
áhalda. Hún afhendir bæjarstjórn eða hreppsnefnd í tæka tið áætlun um 
kostnað við barnafræðsluna ár hvert og ráðstafar því fje, sem kaupstaðurinn 
eða hreppurinn veitir til barnafræðslu. Hún semur reglugerð um tilhögun 
barnafræðslunnar í skólahjeraði sínu, eða gerir breytingar á eldri reglugerðum,
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eflir því, sem þörf krefur, og sendir fræðslumálasljóuiiuni til samþyklar. Hún 
býr út skýrslur þær og skírteini, sem fræðslumálastjórnin heimtar, um hag 
barnafræðslunnar.

Verði ágreiningur milli skólanefndar og hreppsnefndar um fjárfram- 
lög til barnafræðslu, skal hann lagður undir úrskurð fræðslumálastjórnar.

29. gr.
Formaður skólanefndar hefir á hendi aðalíramkvæmd þess, er segir í 

28. gr., og sjer um, að öll störf, sem nefndin á að annast, sjeu samvisku- 
samlega unnin. Formaður sjer um bókun á fundargerðum skólanefndar, 
skýrslur þær, er af henni eru heimtaðar, og annast brjefaviðskifti hennar. 
Formaður skólanefndar utan kaupstaða heldur reikning yfir tekjur og gjöld 
barnafræðslunnar i skólahjeraðinu ár hvert, og skal reikningurinn endurskoð- 
aður af hreppsnefnd. Reikningar barnafræðslunnar skulu sendir fræðslumála- 
stjórninni í afriti.

30. gr.
Fræðslumálastjórnin setur nánari ákvæði um skyldur og störf skóla-

nefnda.

VI.
Ýmisleg ákvœði.

31- gr.
Um lækniseftirlit með heilbrigði kennara og skólabarna og hollustu- 

háttum skólanna fer eftir því, sem yfirstjórn heilbrigðismála ákveður í sam- 
ráði við fræðslumálastjórn.

32. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, og eru frá sama tíma úr gildi numin 

lög um fræðslu barna frá 22. nóv. 1907, lög um breyting á þeim lögum frá 
30. júlí 1909, og önnur ákvæði, er kunna að koma í bága við lög þessi.

il<l. 2S(t. Frunivarp

til laga um húsaleigu í Reykjavík.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Lög nr. 24, 12. sept. 1917, lög nr. 45, 28. nóv. 1919, og lög nr. 50, 27. 

júni 1921, skulu úr gildi numin.
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2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, en þó má eigi segja upp húsnæð 

um til burtflufnings fyr en frá 14. maí 1927.

Hd. 287. Breytlugartllltfgur

við frv. til laga um útsvör.
Frá allsherjarnefnd.

1. Við l. gr. Orðin »ásamt tilkvöddum skaltanefadarmannicc falli niður.
2. Við 8. gr. Aftan við 1. málsgr. 8. gr. bætist: ef innlendur er, en annars í

útgerðarstað skips hjer á landi.

M'd. 288. Breytlugartlllaga

við frv. til laga um útsvör.

Flutningsm.: Pjetur Ottesen, Sigurj. Jónsson, Jón A. Jónsson,
Ásgeir Ásgeirsson, Björn Lfndal.

Við 9. gr„ tölulið 1.
Fyrir orðin »samtals 4 vikur« til enda töluliðsins kemur: 
4 vikur samfleytt af gjaldárinu, enda láti útgerðarmaður sjálfur 
fullverka aflann á staðnum.

Ed. ÍÍStf. Frumvarp

til laga um kynbætur hesta.

(Eftir eina umr. i Nd.).

L gr.
Bannað er að láta graðhesta tvævetra og eldii ganga lausa i heima- 

högum eða á afrjetlum, nema heimild til þess felist i lögum þessum.

2. gr.
1 hverjum hreppi skal vera hrossakynbótanefnd, skipuð 3 mönnum. 

Um kosning i nefndina fer eftir sömu reglum og um kosning í hreppsnefnd.
Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 71



1 fyrsta sinn skal kosið i janúar 1927, og gildir sú kosning þar til næst fer 
fram kosning í hreppsnefnd.

Rjett er konum að skorast undan kosningu.

3. gr.
Á hverjum vetri skal hrossakynbótanefnd velja eða útvega innan eða utan 

hrepps hæfilega marga góðagraðhesta til undaneldis i hreppnum næsta sumar. 
Hesta, sem kynbótanefnd velur, skal nefndin jafnframt taka á leigu til afnota 
innan hrepps og semja um leiguna. Skal nefndin gera hreppsbúum það kunn- 
ugt með auglýsingu fyrir lok marsmánaðar. Heimilt er hrossakynbótanefndum 
tveggja eða fleiri hreppa að vinna saman að hrossakynbótum, nota sömn 
hesta, sömu girðingar o. s. frv.

Hrossakynbótanefnd getur leyft, að kynbótahestar gangi lausir i heima- 
högum á tímabilinu frá 1. október til 20. apríl.

4. gr.
Alla graðhesta, sem kynbótanefnd hefir valið til undaneldis eða verð- 

laun hafa hlotið á hjeraðssýningum, er styrks hafa notið hjá Búnaðarfjelagi 
íslands, skal merkja með því að klippa Kh hægra megin á lend þeirra. Eig- 
andi hestsins skal endurnýja merkið svo oft sem með þarf til þess að það sje 
jafnan glögt.

Nú sannast, að einhver hefir merkt graðhest þessu merki án leyfis 
kynbótanefndar, enda liafi hann ekki hlotið verðlaun eins og fyr segir, og 
varðar það sektum. Taka má slíkan hest hvar sem hann hittist utan grip- 
heldra girðinga, ráðstafa honum sem óskilafje og sglja án innlausnarfrests.

5. gr.
Alla graðhesta, sem eru l*/s árs eða eldri og ekki eru ætlaðir til und- 

aneldis samkvæmt 3. og 4. gr., skal gelda eða taka i öiugga vörslu fyrir 14. 
maí ár hvert. Graðhesta á þeim aldri, sem eru ekki kynþroska þá, skal gelda 
svo fljótt sem verða má.

Nú vanrækir eigandi eða umráðamaður að láta gelda hest sinn eða 
taka í trygga vörslu, og skal hann þá sekt gjalda og auk þess skaðabætur, ef 
tjón hlýst af. Taka má slikan hest hvar sem hann hittist, nema i öruggri 
vörslu sje, ráðstafa honum sem óskilagrip og selja hann án innlausnarfrests.

6. gr.
Nú hittist graðhestur, merktur Kh hægra megin á lend, gæslulaus án 

heimildar, hvort heldur er innan eða utan þeirrar sveitar eða svæðis, er hann 
var valinn fyrir sem undaneldishestur, og má þá taka hann í örugga gæslu 
og, ef þörf gerist, á fóður á kostnað eiganda eða umráðamanns, en gera skal 
honum aðvart svo fljótt sem unt er. Ef hestsins er ekki vitjað og greiddur áfall- 
inn kostnaður áður liðnar eru 6 vikur frá því hann var tekinn, má ráðstafa 
honum sem óskilagrip og selja með 4 vikna innlausnarfresti.

562 Þingskjal 289
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7. gr.
Hreppskilafundur ákveður þóknun fyrir starf hrossakynbótanefndar. 
Öllum árlegum kostnaði við kynbæturnar, svo sem þóknun til kyn-

bótanefndar, leigu eftir kynbótahest, hagagöngu, umsjón með hestinum og fóðri, 
jafnar nefndin niður á folöld þau, sem fæðast í hreppnum á því ári, þó svo, 
að aldrei verði hærra gjald en 8 kr. á hvert folald. Skulu eigendur greiða gjald 
þetta árlega til hrossakynbótanefndar á þeim tíma, er hún tiltekur, og er 
gjaldið lögtakskræft. Nú verður kostnaðurinn meiri en hámarksgjaldi nemur 
á hvert folald, og greiðir þá hlutaðeigandi sveitarsjóður afganginn.

8. gr.
Hrossakynbótanefnd skal bóka ályktanir sinar og aðrar gerðir, svo 

sem reikninga, skýrslur, brjef o. fl.
Á fundum nefndarinnar ræður afl atkvæða úrslitum. Nefndarfundir eru 

lögmætir og ályktunarfærir, þótt einn nefndarmanna vanti, ef hinir eru sammála.
Formaður nefndarinnar skal gera reikning yíir tekjur og gjöld kyn- 

bótastarfseminnar eftir hver áramót. Reikningurinn skal yfirskoðaður af hrepps- 
nefnd og lagður fram á vorhreppaskilaþingi.

9. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, 50—500 kr., er renna að hálfu 

i sveitarsjóð, þar sem brotið verður uppvist, og að hálfu i sveitarsjóð, þar sem 
hinn seki á heima.

10. gr.
Mál, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum, skulu rekin sem al- 

menn lögreglumál.

11- gr-
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927.

12. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 74, 14. nóv. 1917, og 

önnur lagaákvæði, sem koma í bága við lög þessi.

Ákvæði um stundarsakir.
Hrossakynbótanefnd getur fyrst um sinn, í siðasta skifti 1930, leyft, að 

kynbótahestar gangi lausir í heimahögum á tímabilinu frá 20. apríl til 1. októ- 
ber ár hvert, og gildir leyfið fyrir 1 ár í senn.
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E«l, 300. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, 011 notkun bifreiða.

(Eftir 3. umr, í Nd.)

1. gr.
í stað 3. málsgr. 5. gr. laga nr. 88, 14. nóv. 1917, kemur:
Bifreiðarstjóri má ekki neyta áfengra drykkja eða vera undir áhrifum á-

fengra drykkja við bifreiðarakstur. Bifreiðarstjóri, sem ekur bifreið ölvaður eða 
brýtur ákvæði 9. gr. 2. málsgr., er slys vill til, skal, auk sekta eftir 13. gr., svift- 
ur ökuskirteini um ákveðinn tima, ekki skemur en 6 mánuði, eða æfilangt, ef 
brot er margítrekað, valdið er verulegu slysi fyrir ölæði eða miklar sakir eru að 
öðru leyti. Svifting ökuskirteinis skal gerð með dómi i máli þvi, sem höfðað er 
út af brotinu, og má ennfremur láta önnur brot gegn lögum þessum og reglu- 
gerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, ef margitrekuð eru eða miklar sakir eru 
að öðru leyti, varða, auk sekta eftir 13. gr„ sviftingu ökuskirteipis um ákveðinn 
tima eða æfilangt. Gf lögreglustjóri telur nauðsyn til bera, er honum beimilt að 
svifta bifreiðarstjóra, sem bann telur bafa brotið ákvæði laganna eða áðurnefndra 
reglugerða, ökuskirteini til bráðabirgða, þar til dómur fellur. Sama er og ef lög- 
reglustjóri álitur, að bifreiðarstjóri hafi mist einhvers þess, er útheimtist til að fá 
ökuskírteini.

2. gr.
í stað »12 kílómetrar« i 2. málsgr. 6. gr. laganna kemur: 18 kílómelrar, 

og i stað »35 km.« kemur: 40 km.

3. gr.
Á eftir 12 gr. laganna kemur ný grein, svo hljóðandi:
Rjelt er, f reglugerð, sem selt er samkvæmt lögum þessum, að ákveða

lágmark hvildartima i sólarhring hverjum fyiir bifreiðarstjóra, með hæfilegri hlið- 
sjón af hættu, sem stafað gæti af ofþreytu eða svefnleysi.

Greinatalan breytist eftir þvi.

4. gr.
Aftan við 13. gr. laganna kemur ný málsgrein, svo hljóðandi:
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar eru

samkvæmt þeim, sæla sömu meðferð og almenn lögreglumál.

5. gr.
Á eftir 15. gr. laganna kemur ný grein, svo hljóðandi:
Sjerbverjum bifreiðareiganda er skylt að kaupa i tryggingarfjelagi, sem

viðurkent er af ríkisstjórninni, og halda við tryggingu fyrir bifreið sina, að upp- 
hæð 15000 kr. Skal með því vera tiygð greiðsla, að því leyli, sem til hrekkur, á 
hverri þeirri skaðabótakröfu, er þeim kann að verða gert að greiða, sem ábyrgð
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bar á bifreiðinni, þegar slysið eða tjónið bar að böndum. Tvibjóla bifreiðar og 
þær þrihjóla, sem ætlaðar eru einum manni, skulu á sama hált trygðar fyrir 7500 kr-

Undanþegnar tryggingarskyldunni eru þær bifreiðar, sem eru íslensk rikis- 
eign eða rikisstofnana eða bæjarfjelaga.

Atvinnumálaráðherra setur nánari reglur um tiyggingarskylduna og um 
viðuikenning á tryggingarfjelögum. Skulu þar ákveðnar sektir fyrir brot á reglu- 
gerðinni.

Iðgjöld, er tryggingarskyldur bifreiðareigandi skuldar viðurkendu trygg- 
ingarfjelagi, eru lögtakskræf.

Tiyggingarfjelagi skal gerður kostur á að kynna sjer i rjettinum skaða- 
bótakröfur á hendur þeim, er tiygt hefir bifreið í fjelaginu, og láta uppi álit silt 
á’ur en skaðabótamálið er útkljáð með sætt eða dómi.

Ákvæði þessarar greinar koma til framkvæmda þcgar atvinnumálaráðu- 
neytið auglýsir viðurkenning á tryggingarfjelagi eða fjelögum.

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

6. gr.
Lög þessi óðlast þegar gildi.

7. gr.
Þá er lög þessi bafa öðlast staðfesting konungs, skal fella texta þeirra 

og texta laga nr. 15, 18. mai 1920, inn i lög nr. 88, 14. nóv. 1917, og getur kon- 
ungur þá gefið þau lög út, þannig breytt, sem lög um notkun bifreiða.

505

li'd. 201. Vlðaukatillaga

um frv. til laga um húsaleigu i Reykjavik.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Við 2. gr. Aftan við greinina bætist:
og eigi hækka leigu þess leigjanda, cr situr i húsnæðinu til þess 
tima.

Ed. 202. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 36, 16. nóv. 1907, um skipun sóknarnefnda 
og hjeraðsnefnda.

Flutningsmaður: Eggert Pálsson.

2. málsgr. 16. gr. laga nr. 36, 16. nóv. 1907, orðist svo: 
Safnaðarfulltrúar hafa 6 krónur fyrir hvern dag, sem þeir eru utan
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heimilis síns vegna hjeraðsfunda. 1 þeim sóknum, þar sem söfnuðurinn hefir 
ekki tekið að sjer umsjón og fjárhald kirkjunnar, jafnar sóknarnefndin kostn- 
aði þessum niður á alla atkvæðisbæra sóknarmenn.

5fi6

Greinargerð.

Samkvæmt lögum nr. 36, 16. nóv. 1907, er þóknun sú, sem safnaðar- 
fulltrúum er ákveðin fyrir að sækja hjeraðsfund, aðeins 3 kr. fyrir hvern dag, 
sem þeir eru að heiman vegna fundarhaldsins.

Pótt þóknun þessa hafi sjálfsagt mátt telja hæfilega á þeim tima, sem 
hún var ákveðin, þá eru kringumstæður nú svo breyttar orðnar, að hún getur 
ekki lengur talist sómasamleg.

Þess vegna var það þá líka, að siðasti aðalfundur l’restafjelags íslands, 
26. júní f. á., skoraði á stjórn þess að gangast fyrir þvi, að dagpeningar safn- 
aðarfulitiúa á hjeraðsfundi fengjust hækkaðir.

Samkvæmt þessari áskorun hefir stjórn Prestafjelagsins látið þá ósk 
uppi, að lagabreyting yrði gerð í þessu efni. Og er það aðalástæðan til þess, 
að frumvarp þetta er hjer fram borið.

Wd. 293. Breytlngartlllaga

við breytingartillögu á þskj. 271. [Ritsima- og talsimakerfl].

Frá Ing. Bjarnarsyni.

í stað b- og c-liðar komi: 
b. Lina um Fnjóskadal.

Vd. 294. Frumvarp

iil laga um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 \Ritsima- og talsimakerfi]. 

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Aftan við lagagreinina bætist:
L!na frá Hvammstanga um Slóra-Ós, Lækjamót, Breiðabólsstað, Ós og 

Tjörn að Illugastöðum, með hliðarlínu að Viðidalstungu. Ennfremur lina frá 
Melstað að Núpdalstungu. Lina frá Huausum, um Hnjúk og Eyjólfsstaði, að Ási 
i Vatnsdal. Lína frá Efra-Hvoli, um Hof og Kirkjubæ, að Geldingalæk. Líua frá 
Pórshöfn til Skála, og enníreinur lina til Gunnólfsvikur. Lina frá Ljósavatni fram
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Bárðardal. Lína um Fnjóskadal. Lína frá Hjaltastað að Kirkjubæ. Lína frá Stóia- 
kroppi, um Reykholt, Slóra-Ás i Hálsasveit, að Bjarnaslöðum i Hvitársíðu. Lína 
frá Ifesti fram Lundarreykjadal. Lina að Selnesi á Skaga.

2. gr.
L5g nr. 26, 20. júní 1923, um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919, 

eru úr giidi numin.

Wd. 295. Hreytlngartlllaga

við frv. til laga um húsaleigu í Reykjavík.

Frá Pjetri Þórðarsyni.

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Lög nr. 24, 12. sept. 1917, og lög nr. 45, 28. nóv. 1919, skulu úr gildi

numin.

Md. 206. Ilreytliigartlllögur

við frv. til laga um útsvör.

Frá allsherjarnefnd.

1. Við 9. gr. 1. Á undan »selveiði« í síðari málsl. kemur: verslun.
2. Við 30. gr. Fyrir »!%>« kemur: 3/4%.

Wd. 297. Breytlngartlllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

I. Frá fjárhagsnefnd.
Við 2. gr. 9. (Skólagjöld).

Liðurinn fellur niður.

II. Frá Jjárveilinganefnd.
Við 5. gr. 3. (Endurgreidd lán).

Talan breytist eftir úrslilum atkvæðagreiðslu um 
breytingartillögur um eftirgjafir lána.
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III. Frá Jóni Baldvinssyni, Jóni Kjarlanssyni og Jóni A. Jónssyni. 
Við 10. gr. I. 6. c. Nýr liður:

Fyrir samningu á efnisyfirliti yfir Stjórnartiðindin 
1916-1926 .........................................................................................

IV. Frá Jakob Möller.
Við 11. gr. A. 6. (Skrifstofukostn. sýslum. og bæjarfóg.).

Fyrir »84000« kemur ......................................................

V. Frá fjárveitinganefnd.
Við 11. gr. A. 6. (Skiifstofukostn. sýslum. og bæjarfóg.).

Fyrir »84000« kemur ......................................................

VI. Frá Jakob Möller.
Við 12. gr. 2. Nýr liður:

Til Skúia Guðjónssonar cand. med., tii bætiefnarann- 
sókna og til að vera heilbrigðisstjórninni til aðstoðar og 
ráðuneylis, laun og dýrtíðaruppbót .....................................

VII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 12. gr. 11. (Utanferðir hjeraðslækna).

Fyrir »2000« kemur...............................................................

VIII. Frá Halldóri Stefánssyni og Árna Jónssyni.
Við 12. gr. 13. Nýr liður:

Tii Gvu Hjálmarsdóttur, til að leita sjer lækninga 
i Danmörku í heilsuhæli fyrir krampaveikt fólk.................

Til vara ................. ..............................................................

IX. Frá fjárveitinganefnd.
Við 12. gr. 17. c. (Slyrkur til sjúkrahúsa).
a. Fyrir »15000« kemur...............................................................
b. Orðin »og að þvi tiiskiidu . . . innanbjeraðssjúklingar« 

falla niður.

X. Frá Pfelri Pórðarsyni.
Við 12. gr. 17. d. (Sjúkraskýli).
a. Fyrir »23000« kemur...............................................................
b. Við liðinn kemur alhugasemd:

Af lið þessum má verja alt að 5000 kr. til bygg- 
ingar sjúkraskýlis í Borgarnesi, ef venjuleg skilyrði eru 
fyrir hendi.

XI. Frá fjárveitinganefnd.
Við 12. gr. 17. e. (Sjúkrahúsið á ísafirði).

Fyrir »10000« kemur .......................................................

2500

100000

92000

4800

3000

1500
1000

20000

28000

7724
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XII. Frá Hákoni Kristóferssyni.
Við 12. gr. 17. cj. Nýr liður:

Til Haralds úrsmiðs Sigurðssonar, sjúkrastyrkur ...
Til vara .............................................. ....................

XIII. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 12. gr. 17. q. Nýr liður:

Til Jóns Ásgeirssonar, sjúkrastyrkur og heimflutnings

XIV. Frá Birni Lindal og Bernh. Slefánssyni.
Við 12. gr. 17. q. Nýr liður:

Til Jóns Kristjánssonar, veitingamanns á Akureyri, 
til þess að bæta honum að nokkru skaða, er hann beið 
af sóttvarnarráðstöfunum árið 1924 ......................................

XV. Frá Bfarna Jónssyni frá Vogi.
Við 13. gr. B. III. Nýr rómv. liður:
a. Til akvegar frá Fellsenda að Breiðabólsstað í Sökk-

ólfsdal .........................................................................................
b. Til að setja kláf (drátt) á Krosssund milli Langeyja

við Skarðsströnd í Dalasýslu ..............................................

XVI. Frá Benedikt Sveinssyni.
Við 13. gr. B. IV. (Brúargerðir).

í stað »224000« kemur ..............................................
[Par af til brúar á Brunná í Öxarflrði 10000 kr.].

XVII. Frá jjárveitinganefnd.
Við 13. gr. B. VI. (Fjallvegir).

Fyrir »12000« kemur .......................................................

XVIII. Frá Benedikt Sveinssyni.
Við 13. gr. B. VIII. 1. (Sýsluvegir).

Fyrir »30000« kemur.......................................................
[Par af til Kópaskersvegar og vegar frá Pórshöfn að

Sauðanesi 6000 kr.].

XIX. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. B. X. (Hýsing íerðamanna).

Fyrir »3000« kemur.......................................................

XX. Frá Pjetri Ottesen.
Við XXII. brtt. 1. tölul., við 13. gr. C. 2. (Bátaferðir) 

Talan hækki um 500 kr.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing).

1200
1000

1000

2500

15000

3500

234000

15000

36000

3200

72
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XXI. Frá Porleifi Jónssyni og Pjetri Pórðarsyni.
Við XXII. brtt. 1. tölnl., við 13. gr. C. 2. (Bátaferðir).

Talan hækki enn um 1000 kr.

XXII. Frá samyöngumálanefnd.
Við 13. gr. C. 2.
1. Liðurinn orðist svo:

Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum: 
a. Rekstrarstyrkir........................................................................

2. Nýr stafliður:
Báta- og vjelkaupastyrkir.......................................................

XXIII. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. D. II.

Fyrir »330000« kemur .......................................................
[Viðbótin til að leggja línu frá ísafíröi til Ögurs og frá 

Ögri, um Æðey, til Snæfjallaj.
Til vara:
Fyrir »330000« kemur .......................................................
[Viðbótin til nýrrar línu frá Ögri, um Æöey, til Snæfjalla].

XXIV. Frá fjárveilingane/nd.
Við 13. gr. D. III. Nýr liður (b):

Til nýrrar símalínu frá Svignaskarði til Hvítárbakka- 
skóla, s/s kostnaðar, alt að .......................................................

XXV. Frá sjávarútvegsnefnd.
Við 13. gr. E. V. b. Nýr liður:

Til hljóm- og ljósdufla á Valhúsgrunni og Siglu-
fjarðarhellu, alt að........................................................................
enda greiði Hafnarfjarðarbær 2/s kostnaðar við duflið á 
Valhúsgrunni og Siglufjarðarbær 2/s kostnaðar við duflið 
á Siglufjarðarbellu.

XXVI. Frá fjárveitinganefnd.
Við 14. gr. A. b. 4.
Við liðinn kemur svo hljóðandi athugasemd:

Ef fje sparast á þessum lið vegna þess að prestaköll 
eru laus, er kirkjustjórninni heimilt, samkvæmt tillögu 
prestastefnu, að verja alt að einum prestslaunum til þess 
að greiða ferðakostnað handa prestsvígðum manni, ein- 
um eða fleirum, til eflingar andlegri samvinnu meðal presta 
og kristilegra áhrifa á söfnuði úti um land.

91000

18500

397000

363000

3200

25000



Pingskjal 297 571

XXVII. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 14. gr. A. b. 6. (Erfiðleikauppbót til Ögurþinga).

Fyrir »300« kemur............................................................... 600
Til vara ................................................................................ 450

XXVIII. Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.
Við 14. gr. B. II. a. Nýr liður:

Til Markúsar Kristjánssonar, til háskólanáms erlendis 1200

XXIX. Frá Bernh. Slefánssyni.
Við 14. gr. B. IV. b. 1. (Akureyrarskóli). Nýr liður:

Til framhaldsnáms fyrir nemendur, sem lokið hafá 
gagnfræðaprófi.......................... ..................................................... 5000

XXX. Frá fjárhagsnefnd.
Nft 14. gr. B. VII.

Athugasemdin fellur niður.

XXXI. Frá Sveini ótafssyni, Jóni A. Jónssyni, Ásgeiri Ásgeirssyni,
Benedikt Sveinssyni.
Við 14. gr. B. XIII. 6. (Barnaskólahús).
a. Fyrir »10000« kemur............................................................... 37000
b. Við liðinn kemur athugasemd:

Af uppbæð þessari ganga 29000 kr. til byggingar barna- 
skólum í Nesþorpi, Súðavík og Öxarfirði, þó eigi yfir 
V3 kostnaðar.

XXXII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 14. gr. B. XII. 2. c. (Blönduósskóli). Nýr liður:

Eftirgjöf á viðlagasjóðsláni skólans (byggingarstyrkur) 7034

XXXIII. Frá Ásgeiri Ásgeirssyni, Jakob Móller og Jóni Baldvinssyni.
Við 14. gr. B. XIII. 6. Nýr liður:

Til Helga Hjörvars, utanfararstyrkur til þess að 
kynna sjer kenslu- og uppeldismál ..................................... 1600

XXXIV. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 14. gr. B. XIV. 1. c. 5. (Eiðaskóli). Nýr liður:

Til að setja miðstöð í skólahúsið ............................. 14000
2. Við 14. gr. B. XIV. 2. (Unglingaskólar).

Fyrir »38000« kemur ...................................................... 42000
3. Við 14. gr. B. XIV. 3. Nýr liður:

Til Björns Jakobssonar íþróllakennara, til þess að 
reka iþróttaskóla í Pingeyjarsýslu ..................................... 6000

4. Við 14. gr. B. XIV. 5. Nýr liður:
Til umbóta á skólahúsinu á Núpi í Dýrafirði............ 3500
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XXXV. Frá Ólafi Thors.
Við 14. gr. B. XIV. 6 (Flensborgarskóli).

Fyrir »14000« kemur .......................................................

XXXVI. Frá fjárhagsnefnd.
Við 14. gr. B. XIV. 6 (Flensborgarskóli).

Athugasemdin fellur niður.

XXXVII. Frá Bjarna Jónssgni frá Vogi.
Við 14. gr. B. XIV. 7. Nýr liður:

Eftirgjöf á eftirstöðvum viðlagasjóðsláns Dalasýslu 
til Hjarðarboltsskólans ...............................................................

XXXVIII. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 14. gr. B. XIX. Nýr liður:

Til þess að gefa út landslagsuppdrátt af íslandi með 
hæða- og hafdýpislitum (lokastyrkur) .............................

2. Við 15. gr. 1. a. Nýr liður:
Launauppbót til 1. og 2. bókavarðar, 500 kr. til hvors

3. Við 15. gr. 4. (Náttúrufræðifjel.):
Fyrir »1600« og »600« kemur: 3000 og 2000.

XXXIX. Frá Hákoni Kristóferssgni.
Við 15. gr. 10. Liðinn skal orða svo:

Til sjóðsstofnunar til minningar um Pjetur heitinn 
Jónsson frá Gautlöndum, og semji ríkisstjórnin skipulags- 
skrá fyrir þann sjóð ...............................................................

XL. Frá Sveini Ólafssgni.
Við 15. gr. 16. a. (Skáld og lis*amenn).
Fyrir »þó eigi minna en 1000 kr.« kemur: þó eigi minna 
en 600 kr.

XLI. Frá Birni Lindal.
Við 15. gr. 17. Nýr liður:

Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 500 
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað .....................................

XLII. Frá Ásgeiri Ásgeirssgni.
Við 15. gr. 18. i. Nýr liður:

Til Jóns Stefánssonar málara .....................................

XLIII. Frá Bjarna Jónssgni frá Vogi.
Við 15. gr. 18. i. Nýr liður:

Til Ásmundar Sveinssonar, til Rómaferðar ............

17000

4000

1000

1000

3000

1000

2000

3000
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XLIV. Frá Jakob Möller.
Við 15. gr. 18. i. Nýir liðir:
1. Til Einars Markans, til söngnáms ......................................
2. Til Sigurðar Birkis, til Rómaferðar.....................................
3. Til Guðmundar Gislasonar Hagalins, til ritstarfa............

XLV. Frá Arna Jónssgni, Magnúsi Jónssgni, Jóni Baldvinssgni, 
Jakob Möller, Ólafi Thórs, Halldóri Stefánssgni.
Við 15. gr. 23. Nýr liður.

Til Jóns Leifs, til þess að safna íslenskum þjóðiög- 
um og vinna úr þeim ...............................................................

XLYI. Frá Hákoni Kristóferssgni.
1. Við 15. gr. 30. (Sighvatur Borgfirðingur).

Fyrir »600« kemur...............................................................
2. Við 15. gr. 31 (Bogi Melsted).

Liðurinn fellur niður.

XLYII. Frá fjároeitinganefnd.
Við 15. gr. 42. Nýir liðir;
a. Til Helga P. Briems, til lokanáms í hagfræði
b. Til Gunnlaugs S. Briems, til lokanáms í simaverkfræði

XLVIII. Frá Hákoni Kristóferssgni.
Við 16. gr. 3. (Búnaðarfjelög).

Athugasemdin fellur niður.

XLIX. Frá fjároeitinganefnd.
Við 16. gr. 19. (Bryggjugerðir og lendingabætur).

Fyrir »35000« kemur .......................................................

L. Frá Jóni A. Jónssgni.
Við 16. gr. 20. Nýr liður:

Til aðgerðar öldubrjótnum í Bolungarvik, gegn jöfnu 
tillagi annarsstaðar að ...............................................................

Til oara .............................

1900
1900
2000

5000

800

1400
2500

37000

7500
5000

LI. Frá Soeini Ólafssgni.
Við 16. gr. 22. (Markaðsleit).
a. Fyrir »5000« kemur ...............................................................
b. Við liðinn kemur athugasemd:

7000 kr. af fje þessu veitast Karli Þorsleins til 
markaðsleitar fyrir ísl. sjávarafurðir í löndunum sunn- 
an og austan Miðjarðarhafs, sem og i Balkanlöndum. 
Markaðsleitin skal gerð í samráði við rikisstjórnina.

12000
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III. Frá Magnúsi Jónssyni.
Við 16. gr. 29. Nýr liðnr:

Til Guðmundar Einarssonar myndhöggvara, til þess 
að setja upp leirbrensluofn til myndgerðar.............................

LIII. Frá Birni Lindal og Halldóri Stefánssyni.
Við 16. gr. 30. Nýr liður:

Til kvenrjettindafjelags Islands, upp i kostnað við 
landsfund kvenna á Akureyri sumarið 1926 ............ ...

LIV. Frá Jakob Möller.
Við 16. gr. 31. Nýr liður:

Til kvenrjettindafjelags fslands, upp i kostnað við 
sending fulltrúa á alþjóðasambandsþing kvenrjettinda- 
fjelaga í Paris sumarið 1926 .......................................................

LV. Frá Bernh. Stefánssyni.
Við 16. gr. 33 (U. M. F. I.).

Fyrir »3000« kemur .......................................................

LVI. Frá Jóni A Jónssyni, Pjetri Ottesen og Tryggva Pórhallssyni. 
Við 16. gr. 33. Nýr iiður:

4000

800

2000

5000

a. Eftirgjöf á eftirstöðvum (8/s) dýrtíðarláns
Grunnavíkurhrepps ..................................... 3000

b. Eftirgjöf á 2/3 dýrtiðarláns Innri Akra-
neshrepps ....................................................... 2000

c, Eftirgjöf á s/3 hallærisláns (viðiagasjóðs-
láns) Árneshrepps ..................................... 10000

15000

LVII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 16. gr. 36. a. (Leiðbeiningar um húsagerð).

Fyrir »3500« og »5600« kemur: 4000 og 6400.

LVIII. Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.
Við 16. gr. 36. Nýr liður:

Til Guðmundar Guðjónssonar, tii lokanáms i hús- 
gerðarlist .........................................................................................

LIX. Frá Magnúsi Jónssyni.
Við 16. gr. 36. Nýr liður:

Byggingarstyrkur til starfsmanna rikisins í Reykjavik, 
alt að 10"/o af byggingarkostnaði, þó ekki yfir 3000 kr. 
fyrir hverja ibúð, enda sje húsið fullgert og vandað, alt að

1500

20000
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Styrk þennan má borga fyrir hús, sem fullgerð bafa 
verið á árunum 1926 og 1927.

LX. Frá Pjetri Pórðarsyni.
Við 16. gr. 37. Nýr liður:

Til Jóns Helgasonar i Borgarnesi, til þess að byggja 
nothæfa, vindknúða rafmagnsstöð............................................

LXl. Frá Jóni Baldvinssyni og Jóni A. Jónssyni.
Við 16. gr. 37. Nýr liður:

Styrkur til kaupa á laxa- og silungaseyðum, alt að .
Rikisstjórnin veitir styrk aí fje þessu sveitar- eða 

bæjarfjelögum, þar sem heppilegar ástæður þykja fyrir 
hendi til að koma upp eða auka lax- eða silungsveiði.

LXII. Frá Jóni A. Jónssyni og Jóni Baldvinssyni.
Við 16. gr. 39. Nýr liður:

Til að gera Einarsfoss í Laugardalsá í Ögurhreppi 
gengan laxi og silungi, '/3 kostnaðar, alt að ....................

LXIII. Frá Jóni Baldvinssyni.
1. Við 17. gr. 2. Nýr liður:

Til bæjar- og sveitarfjelaga, til að koma upp barna- 
heimilum og gamalmennabælum, V3 kostnaðar, alt að .

Af þessari fjárhæð greiðist ísafjarðarkaupstað alt að 
15 þús. kr. til gamalmennahælis, er bærinn hefir komið 
upp hjá sjer.

2. Við 17. gr. 3. Nýr liður:
Til sjúkrasamlags Reykjavíkur, til að vinna að því 

að koma á sambandi milli allra sjúkrasamlaga i land- 
inu og til að stofna ný sjúkrasamlög ... ....................

3. Við 17. gr. 4. Nýr liður:
Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelag- 

anna í Reykjavik........................................................................

LXIV. Frá Benedikt Sveinssyni.
Við 17. gr. 5. Nýr liður:

Styrkur til þess að stofna og reka íslendingaheimili 
í Kaupmannahöfn, er frú Hlin Johnson ætlar að setja þar 
á stofn ... ... ... ... ... «.. ... ... ... ... ... ...

LXV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 18. gr. II. b. 12. Nýir liðir: .
a. Til Guðnýjar Jónsdóttur .......... . ......................................
b. Til Kirstínar Þ. Blöndal .......................................................

10000

3000

500

25000

2000

3500

5000

400
300
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LXVI. Frá Ólafi Thors.
Við 18. gr. II. e. 11. Nýr liður:

Til Ögmundar Sigurðssonar.............................................. 2000
ef hann lætur af skólastjórn.

LXVII. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 18. gr. II. f. 8. (Jens Þórðarson):

Fyrir »200« kemur ....................................................... 300
2. Við 18. gr. II. f. 19. Nýr liður:

Til Böðvars Sigurðssonar pósts ............................. 300

LXVIII. Frá Sigurjóni Jónssgni, Jóni A. Jónssgni og Asgeiri Asgeirssgni.
Við 22. gr. 6. Nýr liður:

Alt að 25000 kr. til sóknarprestsins á ísafirði, gegn 1. veðrjetti i 
húseign hans á ísafirði, Sjónarhæð, með lóð og útihúsum, enda eigi 
rikissjóður kauprjett á eigninni eftir mati. Lánið veitist til 25 ára með 
5°/o vöxtum og afborgist með 1000 kr. árlega.

LXIX. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 23. gr. III. Liðurinn fellur niður.
2. Á eftir 23. gr. kemur ný grein:

Stjórninni er heimiit að ábyrgjast:
1. Alt að 40000 kr. lán fyrir mjólkurfjelagið Mjöll, gegn 

endurábyrgð sýslufjelaganna i Mýra- og Borgarfjarð- 
arsýslu.

2. 25000 kr. lán til tóvinnufjelags á Reyðarfirði, gegn 
endurtryggingum þeim, er hún metur gildar.

3. 25. gr. fellur niður.

BTd. 298. Tillaga

til þingsályktunar um lánveitingar úr Fiskiveiðasjóði íslands.

Flutningsm.: Jón A. Jónsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina (atvinnumála- 
ráðuneytið) að sjá um, að fylgt verði lögum og reglugerð Fiskiveiðasjóðsins 
og lögum um lánsdeild við Fiskiveiðasjóð lslands við lánveitingar úr sjóðnum.

Á s t æ ð u r.

Mjer hefir verið tjáð, að atvinnumálaráðuneytið hafi i hyggju að veita 
Reykjavík og Akureyri stórlán úr Fiskiveiðasjóði til hafnarbóta á þessum stöð-



um, og að meiri hluti sjávarútvegsnefndar hafi gefið samþykki til þessarar 
ráðstöfunar á fje sjóðsins.

Þessar ráðstafanir tel jeg fara i bága við tilgang sjóðsins og vera til 
hnekkis því, að sjóðurinn geti stutt fiskveiðar landsmanna, eins og allir hlut- 
aðeigendur vænta og eiga heimting á áð hann geri.
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lid. 209. Frumvarp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerleyfi til virkj- 
unar Dynjandisár og annara fallvatna í Arnarfirði o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

1. gr.
Atvinnumálaráðherra skal vera heimilt að veita hlutafjelögunum Dansk- 

islandsk Anlægsselskab i Kaupmannahöfn og Islands Salt- & kemiske Fabrik- 
ker i Reykjavík sjerleyfi til:
1. Að virkja Dynjandisá, Svíná, Mjólkurárnar og Hofsá í Arnarfirði. Leyfið 

felur i sjer heimild til að gera vatnsmiðlunarvirki i ám þessum og lækj- 
um eða vötnum, er þær eru i sambandi við eða heppilegt þykir að miðla 
vatni i vegna fyrirtækja þeirra, er i lögum þessum getur, þar á meðal 
hækka eða lækka vatnsbotn eða farveg, gera vatnsrásir ofan jarðar eða 
neðan eftir þörfura, þar á meðal brottrás handa vatni frá orkuveri, sbr.
2. tölul., og yfir höfuð að fara með vatnið eftir því, sem nauðsyn krefur 
til að ná úr því orku þess, og svo sem samrýmast má landslögum. Gert 
er ráð fyrir, að virkjaðar verði alt að 40 þúsund hestorkum.

2. Að reisa orkuver í Arnarfirði, í því skyni að breyta vatnsorku þeirri, sem 
í 1. tölul. segir, i raforku, og starfrækja það eða þau.

3. Að leiða raforku frá orkuveri eða orkuverum þeim, er í 2. tölul. greinir, 
til Önundarfjarðar um þá staði og með þeim hætti, er best þykir henta, 
til afnota i iðjuveri eða iðjuverum þeim, er í 4. tölul. getur.

4. Að reisa iðjuver í Önundarfirði til málmbræðslu, leirbrenslu, saltpjeturs- 
vinslu eða til annarar iðju eða hagnýtingar efna úr námum þeim, er ofan- 
nefnd fjelög hafa nú heimild á tekið, eða kunna síðar að eignast, og vinna 
má með orku þeirri, er lög þessi greina.

5. Að gera vegi eða önnur samgöngutæki frá iðjuveri eða iðjuverum tilsjáv- 
ar og þangað, sem námur fjelaganna eru, svo og til að gera höfn, 
bryggjur eða skipalægi, eftir því sem nauðsyn krefur til starfrækslu iðju- 
vera eða náma.

6. Að taka lögnámi land og rjettindi yfir landi eða netlögum, svo og að 
leggja kvaðir á land eða netlög, að því leyti sem nauðsynlegt er til að 
koma fyrirtækjum þessum i frarakvæmd, sem í 1.—5. tölul. segir, enda 
komi fult endurgjald fyrir.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 73
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2. gr.
Sjerleyfishafi skal hafa varnarþing á Islandi, euda hafi hann hjer bú- 

settan umboðsmann, er birta megi stefnu og svari til saka fyrir dómi i mál- 
um á hendur leyfishafa, en að minsta kosti tveir fimtu hlutar stjórnarmanna 
skulu vera búsettir á Islandi.

3. gr.
Ekki má framselja sjerleyfi samkvæmt lögum þessum, nema samþykki 

ráðherra komi til, enda fullnægi nýr leyfishafi skilyrðum 2. gr.

4. gr.
Sjerleyfistími má vera alt að 60 árum.

5- gr.
Sjerleyfishafi skal vera undanþeginn eignarskatti, tekjuskatti til rikis- 

sjóðs, útsvari og hærra útfiutningsgjaldi en nú er, eða öðrum gjöldum, er á 
kunna að verða lögð. 1 stað þess skal hann gjalda af fyrirtækinu eða fyrir- 
tækjunum 3 krónur árlega af hverri nýttri hestorku fyrstu 3 árin eftir að 
mannvirkjunum, sbr. 1. og 6. gr., er lokið, en síðan 5 krónur árlega af hverri 
nýttri hestorku.

6. gr.
Sjerleyfishafi skal hafa byrjað á mannvirkjum þeim, sem í 1. gr. segir, 

innan 4 ára frá dagsetning sjerleyfis og hafa lokið þeim innan 7 ára frá sama 
tíma. Rjett er ráðherra þó að lengja íresti þessa.

7. gr.
Rjettindi og skyldur sjerleyfishafa og skifti hans og rikisstjórnar fara 

samkvæmt landslögum, þ. á. m. sjerleyfislögum, að svo miklu leyti, sem ekki 
er um mælt i lögum þessum. Nú skilur aðitja á um það, hvort atriði skuli 
sæta úrlausn eftir þessum lögum eða landslögum, og skal þá hæstirjettur einn 
dæma það mál. Sjerleyfisdómur samkvæmt sjerleyfislögum sker annars úr, ef 
ágreiningur verður um efndir á ákvæðum sjerleyfisins, með þeim hætti, sem í 
sjerleyfislögum greinir.

Greinargerð.

Nefndinni hefir borist frv. þetta frá formanni »Dansk-islandsk Anlægs- 
selskab«, hr. Karli Sæmundsen, og fylgdi því sú greinargerð, er hjer fer á eftir:

»Fjelögin Dansk-islandsk Anlægsselskab og Islands Salt- & kemiske 
Fabrikker hafa heimildir á vatnsorku í ánum Dynjandi, Sviná, Mjólkuránum 
og Hofsá i Arnarfirði. Þau eiga og námurjettindi allmikil i Önundarfirði, þar 
á meðal bæði leirnámur og járnnámur. Hefir efnafræðileg rannsókn farið fram 
á námum þessum, og hefir niðurstaðan af þeim rannsóknum orðið sú, að 
járnvinsla og aluminiumvinsla úr þeim muni verða álitleg fyrirtæki. Vísast
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um þetta í skýrslu Steins Emilssonar (fskj. I) og útdrátt úr skýrslu formanns 
Dansk-islandsk Anlægsselskab (fskj. II). Þá hafa og rækilegar rannsóknir verið 
gerðar á því, hversu mikilli orku muni mega ná úr áðurnefndum ám með 
hallkvæmri vatnsmiðlun, og hefir niðurstaðan þar orðið sú, að fá megi 40—50 
þús. hestorkur, eða með venjulegu falltapi og túrbinurensli 35 þús. túrbinu- 
hestorkur og um 33 400 rafmagnshestorkur (sbr. fskj. I og II). (Uppdrættir og 
skýrslur sjerfræðings eru fyrir hendi til eftirlits). Rannsóknir þessar haía að 
vonum kostað mjög mikið fje. Hafa fjelögin ásett sjer að virkja áðurnefnd 
fallvötn, að reisa orkuver í Arnarfirði, breyta þar vatnsorkunni í raforku, 
leiða síðan raforkuna til Önundarfjarðar, nálægt 50 kilómetra leið, og reisa 
iðjuver i Önundarfirði og vinna þar efni úr námum sinum o. fl.

íil þess að afla vatnsorkunnar þarf sjerleyfi. Og til þess að afla slíks 
sjerleyfis, sem hjer er farið fram á, þarf sjerstaka lagaheimild til handa ráðherra. 
Fyrst og fremst er farið fram á leyfi til virkjunar yfir 25 þús. hestorkna (sbr.
7. gr. sjerleyfislaga, nr. 46, 1925). 1 öðru lagi er farið fram á heimild til að 
veita útlendum aðilja sjerleyfi (sbr. 2. tölul. 36. gr. sjerleyfislaganna). Loks er 
farið fram á það, að fjelagið (sjerleyfishafi) megi hafa heimili erlendis og að 
ekki þurfi meiri hluti stjórnar fjelagsins að vera skipaður innlendum mönnum.

Til virkjunar fallvatna þeirra, sem hjer getur, og iðjurekstrar þarf 
meira fjármagn en svo, að von sje til þess, að það fáist á íslandi. Hinsvegar 
mun mega gera ráð fyrir því, að fyrirtækin verði mikil þjóðþrifafyrirtæki, 
meðal annars fyrir þá sök, að hjeruðin, sem næst liggja — en þar til telst 
mikill hluti Vestfjarða — mundu fá ódýrt rafmagn, ef fyrirlækin komast á fót 
(sbr. fskj. II). Vegna þess að erlent fjármagn verður að fá — en leyfisbeiðend- 
ur telja sig hafa allgóðar líkur til, að þeir geti aflað þess, ef skilmálar verði 
aðgengilegir — hafa fjelögin farið fram á, að leyíistíminn yrði samkvæmt 4. 
gr. og að skattaákvæðin færu eftir fyrirmælum 5. gr. Telja leyfisbeiðendur 
loku fyrir það skotið, að unt verði að afla fjár til fyrirtækjanna, nema þeir, 
sem fram leggja fjeð, hafi trygging fyrir því, að það verði ekki takmarkalaust 
af þeim tekið með skatta-álögum.

Það virðist auðvitað, að skifti aðilja fari eftir landslögum, þar á meðal 
einkum sjerleyfislögunum, að því leyti, sem ekki eru ákvæði um skifti þeirra 
i þessu frv., er að lögum verða. Hæstarjetti virðist best trúandi til að skera úr 
ágreiningi um það, hvort atriði eigi að fara eftjr þessum lögum eða öðr- 
um. Slíkt er lagaatriði, sem sjerleyfisdómur mundi tæplega vera jafnvel 
fallinn til að úrskurða. Og stungið er upp á því, að hæstirjettur dæmi 
einn — án sáttaumleitunar og málmeðferðar í hjeraði — til þess að flýta máli 
sem mest.«

Fskj. I, sem vitnað er til í greinargerðinni, er hjer slept, en fskj. II er 
skýrsluútdráttur sá, sem fer hjer á eftir.

vÚtdráttnr úr skýrsln formanns á 1. aðalfnndi.
Norðan Önundarfjarðar, á 66. gr. norðlægrar breiddar stendur bærinn 

Flateyri á tanga einum eða eyri. Er þar góð höfn frá náttúrunnar hendi og
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íslaus og skipgeng hinum djúpskreiðustu skipum. K. Torfason er eigandi eign- 
arinnar »Sólbakki« og mikils hluta Flateyrar. Á skaga þeim, sem gengur fram 
milli Önundarfjarðar og Súgandafjarðar, hafa fundist járnnámur. Fjelag vort 
hefir öðlast rjettindi til að vinna þessar námur. Breidd skagans er 7 km, en 
lengd 20 km.

Verkefni fjelagsins hugsum vjer oss að verði:
1. Að vinna málminn úr námunum.
2. Virkjun fossanna.
3. Að nota orkuna til þess að vinna járn, aluminium o. fl.

Jeg vil þá leyfa mjer að gefa skýrslu um rannsóknir þær, sem fram- 
kvæmdar hafa verið á siðastliðnu ári.

Til þess að rannsaka málminn var fenginn norskur verkfrœðingur, 
sem fór til íslands skömmu eftir stofnun fjelagsins á siðaslliðnu vori, og kom 
hann til baka um haustið.

Til þess að rannsaka fossana og gera bráðabirgðaáætlun um virkjun 
þeirra var fenginn norski vatnsverktræðingurinn Hout, sem fór strax til lslands, 
en kom siðar til baka en hinn fyrnefndi.

Auk þessa fór trúnaðarmaður vor, prófessor E. Schou, til íslands i 
byrjun júlí til þess að kynna sjer staðháttu.

At þeim skýrslum, sem fyrir hendi eru, sjest, að málmurinn (brún- 
járnsteinninn) er i lagi, sem gengur eftir endilöngum skaganum. í basalt- 
klettunum, 1000 fet yfir sjávarmáli, er lárjett leirlag, er málmurinn þar í lög- 
úm, 25—40 cm. þykkum. Má þvi telja, að þarna sjeu 140 mill. smálesta at 
málmi. Sjö sýnishorn voru tekin af málmi þessum, á mismunandi stöðum; 
voru þau mulin og hrærð saman og siðan rannsökuð af Steins kemiske 
Laboratorium i Kaupmannahöfn. Við rannsóknina kom i Ijós, að járninni- 
haldið (Fea 0j) var ca. 50 —74%, eða með öðrum orðum 40—55% af hreinu 
járni. Verkfræðingurinn fann einnig yst á skaganum, 900 fet yfir sjávarmáli. 
leirlag, sem inniheldur kaolin, og þykir honum sá fundur mikilsverður. ViA 
efnarannsókn á leir þessum kom í Ijós, að í honum er Aluminiumsoxyd 
(Als O3) eða 33—45%. Má þvi vinna aluminium og eldfastan stein úr leir 
þessum. Það væri æskilegt að vinna þessa námu nokkuð, svo að hægt væri 
að fá nægilegt efni til itarlegra rannsókna.

Til þess að rannsakaðir yrðu bræðsluhæfileikar járnmálmsins og aðrir 
eiginleikar hans, voru sendar 5 smálestir A/B Ale í Arboge i Sviariki til bræðslu. 
Efnarannsókn steypujárnsins höíum vjer ekki meðtekið enn þá, en það er 
hvitt að útliti og fast í sjer, eins og búist var við, ef bræðslan væri rjettilega 
framkvæmd.

Rannsóknir Houts verkfræðings sýna, að virkjun fossanna er auðveld, 
og kostnaðaráætlanir að virkjunin er ódýr.

Jeg vil þá í stuttu máli géfa yfirlit yfir fyrirætlanir vorar:
Allir fossarnir verða virkjaðir strax og aflstöð reist hjá Borg. Virkjunin 

er ráðgerð þannig, að Dynjandisá og Hofsá verði veitt gegnum neðanjarðar- 
ræsi í lón (uppistöðu- og renslisjöfnuðarlón) við Mjólkurárfossinn; verða þá 
allar árnar virkjaðar með sömu fallhæð, ca. 310 metrum. Dynjandisá er eina
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áin þar sem hægt er að framkvæma renslisjöfnuð að nokkuru ráði, þvi með 
því að stífla og dýpka litla og stóra Eyjavatn og Krókavatn er hægt að fá 
lón, sem rúmar 25 mill. kúbikmetra. Hinar árnar mynda aðeins smávötn, 
þar sem uppistöðulón ekki er hægt að mynda að nokkuru ráði. Aftur á móti 
er vatnsrenslið í þessum ám tiltölulega jafnt. Gláma fellir nefnilega vatnið 
(Kondensator) úr röku loftstraumunum, sem koma frá Atlantshafinu og 
Norðuríshafinu.

1 áætluninni er gerður greinarmunur á orku þeirri, sem unnin verður 
á 7 vatnsmestu og 5 vatnsminstu mánuðum ársins. Eftir vatnsrenslismæling- 
um, sem framkvæmdar voru á umliðnu ári og bornar saman við vatnsrensli 
i Noregi (vesturströnd Noregs), ætti að vera hægt að fá fallvatn á fyrnefndum 
5 og 7 mánuðum, þannig að minst rensli væri 7,65 kubikm. eða 12,70 kubikm. 
mest pr. sek., og væri þá hægt að vinna úr þessu 30,800 — 51,000 hestorkur, 
með vanalegu falltapi og túrbínurensli, ætti útkoman að vera 35,200 túrbinu- 
hestorkur, eða 33,400 rafmagnshestorkur árlega. Frá uppistöðu og veitulóninu 
ofan við fallbrún Mjólkurár á að leiða vatnið i tveimur jafnhliða lögðum pipum, 
sem verða 920 metrar á lengd og l1/’ meter að þvermáli inn í aflstöðina. 
Pipurnar verða útbúnar með nauðsynlegum vatnslokum. Ef nauðsyn kref- 
ur, verður stöðin útbúin þannig, að hægt er að setja niður 6. aflgjafann 
(»aggreat«).

Ódýrast væri að virkja vatnið i þrennu lagi:
1. Fallvatn Mjólkurár, sem framleiða á.............................. 14,200 turb. h.o.
2. Veita Dynjandisá og Sviná í sama veitulón..................... 14,300 — —
3. Veita Hofsá i sama veitulón........................................... 6,700 — —

35,200 turb. h.o.
ca. 33,M0 rafmagnshestorkur.

Virkjunarkostnaður við 1. lið mundi vera ca. 4—5 mill. króna; ann- 
ar og þriðji liður yrði mun ódýrari.

Góð not fyrir aflið mundi maður hafa við að vinna og bræða 
málminn.

Loks væri það eðlilegt, að nokkur hluti orkunnar væri látinn i tje 
sveitum þeim, sem liggja næst orkuverinu. Nægilegt mundi vera, eftir áliti 
kunnugra, að áætla 2000 hestöfl til þessa. Sveitum þessum yrði maður að 
gefa kost á þessari orku fyrir sanngjarnasta verð, eða öllu heldur með sjer- 
lega góðum kjörum, og ætti verðið helst ekki að fara fram úr 100—120 kr. 
fyrir árshestorku til nýtingar til ljóss og hita, og eitthvað lægra fyrir orku til 
iðnaðarnotkunar.«
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Erl. 300. Lög

um veðurstofu á Islandi.

(Afgreidd frá Ed. 8. april).

1. gr.
Veðurfiæðistöð skal stofnuð og starfrækt á landi hjer. Skal hún nefnd 

veðurstofa Islands og slanda undir umsjón atvinnumálaráðuneytisins.

2. gr.
Starfssvið veðuistofunnar skal vera sem hjer segir:

a. Að safna gögnum tii rannsókna á loftslagi landsins. Skal til þess hafa nægi- 
lega margar veðurstöðvar úti um land, sem standa undir umsjón og eftirliti 
veðurstofunnar.

b. Að vinna úr veðurskýrslum frá veðurstöðvunum og gefa út veðurfarsskýrslur, 
er sýni skilyrði þau og takmörk, sem veðráttan setur atvinnuvegum landsins.

c. Að safna daglegum veðurskeytum, innlendum og erlendum, og senda út fregnir 
um veðurútlit. Skal einkum lögð stund á að vara við stormbættu á landi og 
a miðum úti og segja fyrir um úrkomu að sumrinu.

d. Að safna nákvæmum fregnum um hafís og senda út ísfregnir til skipa, þegar 
ástæða er til. Sama gildir og þegar eldgos og öskufall ber að höndum.

e. Að standa, i samráði við rikisstjórnina, fyrir öllum þeim málum, sem snerta 
alþjóðasamvinnu f veðurfræði og Island vatða að einhverju leyti. Hjer með 
er talin umsjón með þeim veðurfregnum, sem sendar eru til annara landa.

3. gr.
Skylt er veðurstofunni að hafa eftirlit með landskjálfta- og segulmagns- 

mælingum (áttaskekkju), þegar þess er krafist af rikisstjórninni og nauðsynleg 
Ijárveiling er fyrir hendi.

4. gr.
Veðurfregnir, sem veðurstofan gefur út, skulu sendar með síma eða loft- 

skeylum, svo fljótt sem föng eru á, og tafarlaust birtar á simastöðvunum. Selur 
atvinnumálaráðherra nánari reglur um, hvernig sendingu þeirra og birtingu skuli 
hagað; hann ákveður og gjald það, sem veðurstofan greiðir landssimanum fyrir 
veðurskeytin.

Sjerstakar fregnir frá veðurstofunni um stormhættu, hafísa og öskufall 
skulu ganga fyrir öðrum skeytum, að svo miklu leyti sem alþjóðareglur heimila.

5. gr.
Fastir starfsmenn skulu vera tveir veðurfræðingar, forstjóri og fulltrúi. Skulu 

báðir færir um að annast veðurspár, enda hafa nægilega þekking í þeim fræði- 
greinum, sem lúta að veðurfræði, þ. e. eðlisfræði, stærðfræði og jarðeðlisfræði, 
svo og iandskjálfta- og segulmagnsmælingum, Engan má skipa veðurfræðing fyr
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en hann hefir verið eitt ár í stöðinni til reynslu. Ekki má hann gegna stöðunni 
lengur en tvö ár án þess að hafa fengið veitingu fyrir henni.

Atvinnumálaráðherra veitir þessi embætti.

6. gr.
Forstjóri hefir að byrjunarlaunum 5000 kr. á ári, en launin hækka eftir 

3, 6 og 9 ár i þessari röð nm 300 kr., 300 kr. og 400 kr., upp í 6000 kr.
Auk þess hefir forstjóri ókeypis ibúð i byggingu veðurstofunnar, sbr. 7 

gr., enda hafi hann eftirlit með áhöldum hennar.
Byrjunarlaun fulltrúa skulu vera 4000 kr. á ári, er hækka nm 200 kr. 

annaðhvert ár, upp i 5000 kr.
Forstjóri og fuiltrúi njóta báðir samskonar uppbótar á launum sinum og 

embættismenn landsins fá samkvæmt launalögum.

7. gr.
Svo fljótt sem ástæður leyfa skal reist sjerstök bygging fyrir veðurstof- 

una, á stað, sem er hentugur fyrir störf þau, sem hún hefir með höndum eða 
kunna að verða henni falin.

8. gr.
Lög þessi gilda frá 1. júlí 1926.

Ákvæði um s t u n d a r s a k i r.

Verði núverandi forstöðumaður veðurathugana forstjóri veðurstofu íslands, 
skulu árslaun hans þegar vera 6000 kr., auk uppbótar samkvæmt niðurlagi 6. gr.

Verði Jón Eyþórsson veðurfræðingur skipaður fulltrúi í veðurstofu ts- 
lands, skulu árslaun hans vera 5500 kr., auk uppbótar samkvæmt niðurlagi 6. gr.

Ed. 301. Frumvarp

til laga um skatt af lóðum og húsum í Siglufjarðarkaupstað.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Til greiðslu á kostnaði þeim, er bæjarsjóður Siglufjarðar hefir haft af 

byggingu sjóvarnargarðsins þar, skal árlega greiða skatt í bæjarsjóð, svo sem 
bjer segir, af öllum útmældum lóðum innan löggilts verslunarsvæðis í kaupstaðn- 
um og af húsum á þeim lóðum:

1. Af húsum og lóðum, er liggja að sjó í Bakka, Hvanneyrarkrók, Siglufjarðar- 
eyri og innan Siglufjarðareyrar og austan fjarðar, 4 af þúsundi af virðingar- 
verði fasteigna samkvæmt fasteignamati.

2. Á aðrar fasteignir i kaupstaðnum heimilast bæjarstjórn að leggja árlegan
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skatt, 2 af þúsundi. Skatturinn telst af fullum hundrað krónnm viröingar- 
verðsins; minni upphæð en 100 kr. kemnr ekki til greina.

Tún og garðar og fasteignir, sem eru eigi fasteignaskattskyldar samkvæmt 
lögum nr. 66 1921, eru undanskildar þessnm skatti.

þá er lokið er greiðslu á kostnaði þeim, er bæjarsjóður hefir haft af sjó- 
varnargarðinnm, fellur skatlurinn niður. Komi það í Ijós siðar, að bæjarsjóður 
þurfi að leggja fram fje til viðhalds eða endurbyggingar garðinum, þá er bæjar- 
stjórninni heimilt að taka skattinn upp af nýju og verja til lúkningar þeim 
kostnaði.

2. gr.
Skatturinn greiðist á manntalsþingi af eigendum húsa og leigutökum lóða 

eða notendum, sem samkvæmt byggingarbrjefi eða öðrum heimildum hafa um- 
ráð þeirra. Bæjarfógeti Siglufjarðar innheimtir skattinn gegn 2°/o innheimtulaun- 
um, i fyrsta sinn á manntalsþingi 1927.

3. gr.
Skattinn má taka lögtaki, og gengur hann i tvö ár frá gjalddaga fyrir 

öllum veðkröfum á húseign þeirri, er hann hvilir á, næst eftir fasteignaskatti 
ríkisins.

Nú greiðir leigutaki eða notandi lóðar eigi skattinn i tvö ár, og hefir 
hann þá fyrirgert leigurjetti eða afnotarjetti sinum.

E«l. 302. Frumvsrp

til laga um húsaleigu i Reykjavík.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Lög nr. 24, 12. sept. 1917, lög nr. 45, 28. nóv. 1919, og lög nr. 50, 27. 

júni 1921, skulu úr gildi numin.
2- gr-

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, en þó má eigi segja upp húsnæð- 
um til burttlutnings fyr en frá 14. mai 1927 og eigi hækka leigu þess leigj- 
anda, er situr i húsnæðinu, til þess tima.

Híd. . 303. Breytlngartlllaga

við frv. til Iaga um viðauka við Iög nr. 55, 27. júní 1921, um skipulag kaup- 
túna og sjávarþorpa.

Frá Jóni Þorlákssyni.

Við 1. gr. Fyrir orðin »öll hús« komi: opinberar byggingar.
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A'd. 304. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

I. Frá Jörundi Brynjó'fssyni.
1. Við 12. gr. 17. p. (Halldór Arnórsson):

Fyrir »2400« kemur ........................................................................ 3000
2. Við 13. gr. B. IX. Nýr rómv. liður:

Til ferju á Hrosshyl i Þjórsá ............ ..................................... 300
3. Við 13. gr. B. X. (Bifreiðaferðir):

Fyrir »5000« kemur ........................................................................ 6000

II. Frá Jakob Möller og Jörundi Brynjólfssyni.
Við 14. gr. B. I. j. Nýr liður:

Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta*..................................... 750

III. Frá fjárveitinganefnd.
Við 14. gr. B. I. j. Nýr liður:

Byggingarstyrkur til stúdentagarðsins ............................. 50000

IV. Frá meiri hluta mentamálanefndar.
Við 14. gr. B. III. b. 4. (Mentaskólinn). Nýr liður:

Uppbót til stundakennaranna Önnu Bjarnadóttur og
Einars Magnússonar................................................................................ 2200

Fjárbæðin skiítist milli þeirra i hlutfalli við stundafjölda.

V. Frá Magnúsi Jónssyni.
Við 15. gr. 37. (Listvinafjelagið). Nýr liður:

Til sama fjelags, til þess að gefa út rit um islenska 
listamenn .................................................................................................. 1000

VI. Frá Magnúsi Jónssyni og Jakob Möller.
Við 15. gr. 42. Nýr liður:

Til Hljómsveitar Reykjavíkur .............................................. 3500
Til vara ................................. 3000

VII. Frá Sveini Ólafssyni, Benedikt Sveinssyni, Þorleifi Jónssyni og 
Halldóri Stefánssyni.
Við 16. gr. 43. Nýr liður:

Til byggingar strandferðaskips, fyrri hluti framlags ... 200000

VIII. Frá Birni Lindal.
Við 22. gr. 4. Nýr liður:

Alt að 100000 kr. handa Akureyrarkaupstað, til hafnarbóta. Lánið 
Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 74
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skal veitt gegn 6% vöxtnm og éndnrgreitt með jöfnum afborgunnm á 10 
árnm.

IX. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 22. gr. 6. Nýr liður:

Alt að 20000 kr. til Boga Þórðarsonar, til kanpa á nýtfsku spuna- 
vjel. Lánið skal veitt til 20 ára, gegn 51/so/o vöxtnm og þeirri tryggingu, 
er stjórnin metnr gilda.

Ed. 305. Lög

um breyting á lögum nr. 40 1919, um forkaupsrjett á jörðum.

(Afgreidd frá Ed. 9. apríl).

1- gr.
Á eftir 2. gr. laga nr. 40 1919 kemur ný grein, sem verður 3. gr., svo

látandi:
Ákvæði 1. gr. og fyrri málsl. 2. gr. ná ekki til þess, er jarðeigandi selur 

barni sinu, kjörbarni, fósturbarni, systkini eða foreldri.
Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

2. gr.
1 stað »2. gr.« i 4. gr. laganna kemur: 4. gr.

3. gr.
1 stað »3. gr.« i fyrstu og siðustu málsgr. 5. gr. laganna kemur: 4. gr.

4. gr.
1 stað »1.-7. gr.« í 6. gr. laganna kemur: 1.—6. gr.

5. gr.
Pá er lög þessi hafa öðlast staðfesting, skal færa þau inn i meginmál 

laga nr. 40 1919 og gefa þau út svo breytt.

Jlíd. 306. Breytlngartlllögiir

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

Frá Hákoni Kristóferssyni.

1. Við 12. gr. 17. q. Nýr liður:
Til Daviðs Jónssonar i Hænuvik, til þess að standast
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kostnað við lækningatilraunir i Reykjavík á barni hans, er
lamast hefir af mænusótt.......... .............................................. 500

2. Við 18. gr. II. d. 24. Nýr liður:
Til Guðrúnar S. Jónsdóttur............................................ 250

Ed 307. Frumvarp

tii laga um að rikið taki að sjer kvennaskólana i Reykjavík og á Blönduósi. 

Frá meiri hluta mentamálanefndar.

Á. Evennaskólion í Reykjavík.

1- gr.
Rikið tekur að sjer kvennaskólann í Reykjavik, og skal hann framvegis 

að öllu leyti rekinn á kostnað rikissjóðs.
Sjóður kvennaskólans, sem upphaflega var myndaður af samskotum, 

skal framvegis ávaxtast þannig, að V4 hluti vaxtanna leggist árlega við höfuð- 
stólinn, en ’/4 hlutar þeirra gangi jafnótt til rekstrar skólans. Allar aðrar eign- 
ir skólans, kensluáhöld, rúmfatnaður o. fl. fylgja honum.

Stjórnarráðið fær umráð þau yfir hinum sjerstöku sjóðum, er for- 
stöðunefnd kvennaskólans hefir haft á hendi, nfl. styrktarsjóði hjónanna Páls 
og Thoru Melsteð, styrktarsjóði frú Elinar Ðriem Jónsson og verðlaunasjóði 
H. Th. A. Thomsens.

2. gr.
Rikisstjórnin semur reglur fyrir skólann og hefir yfirstjórn hans á

hendi.

3. gr.
Skólinn er miðaður við 4 ára nám og auk þess hússtjórnardeild i 

tveimur námsskeiðum.

4. gr.
Kenslugreinar skulu vera: íslenska, danska, enska, saga, landafræði, 

stærðfræði, náttúrufræði, heilsufræði, hjúkrun, teiknun, skrift, leikfimi, söngur, 
útsaumur, Ijereftasaumur, utanyfirfatasaumur, fatasnið, prjón og baldýring.

1 hússtjórnardeildinni skal kenna alt, er lýtur að hússtjórn, svo sem 
matargerð, þvott og meðferð á honum og önnur innanhússtörf. Ennfremur fá 
námsmeyjar tilsögn i efnasamsetningu fæðunnar og næringargildi hennar. 
Mikil áhersla skal lögð á hreinlæti, reglusemi, nýtni og sparsemi. Námsmeyjar 
i hússtjórnardeildinni skulu búa i skólanum.
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5- gr-.
Við skólann skal skipa forstöðukonu með 3000 kr. árslaunum, auk ó- 

keypis bústaðar, Ijóss, hita og fæðis meðan skólinn starfar, og að minsta kosti 
einn fastan kennara í bóklegum námsgreinum með 2000 kr. árslaunum, og 
stundakennara eftir þörfum. Ennfremur skal skipa forstöðukonu fyrir hús- 
stjórnardeild skólans með 1500 kr. árslaunum, auk ókeypis bústaðar, ljóss og 
hita og fæðis meðan kenslan stendur yfir, og veita henni þá aðstoð við kensl- 
una, er hún þarfnast.

Fastir kennarar skólans njóta dýrtíðaruppbótar eftir hinum almennu 
reglum um embættismenn rikisins.

6. gr.
Skólagjald skulu námsmeyjar greiða svo sem verið hefir.

7. gr.
Skólaárið telst trá 1. október til 14. mai ár hvert, en að þvi er hús- 

stjórnarkensluna snertir til 30. júní ár hvert.

8. gr.
Prót skal halda í lok hvers skólaárs og inntökupróf að haustinu.

B. Kvennaskólinn á Blöndnósi.

9. gr.
Þá tekur og ríkið að sjer kvennaskólann á Blönduósi, og skal hann 

framvegis rekinn að öllu leyti á kostnað rikisins.
Jafnframt afhenda sýslunefndirnar i Húnavatnssýslu ríkinu kvenna- 

skóla hennar með öllum eignum hans, kvennaskólahúsinu, lóðarrjettindum, 
innanhúsmunum, sjóðum og öllu öðru, er skólanum tilheyrir.

10. gr.
Rikisstjórnin semur starfsreglur fyrir skólann og hefir öll umráð hans, 

en sjer til ráðuneylis skipar hún 5 manna nefnd, og sje meiri hlutinn konur.

11- gr.
Kenslugreinar skulu vera hinar sömu, er nú eru kendar i skólanum, 

þangað til ný skipun kann að verða gerð með reglugerð.

12. gr.
Við skólann skal skipa forstöðukonu, hússtjórnarkenslukonu og 3 

aðrar fastar kenslukouur, alt á þann hátt, er nú á sjer stað, og með sömu 
föstum launutn og nú, að viðbættri dýrtiðaruppbót, sbr. niðurl. 5. gr. Auk 
þessa njóta þessir kennarar sem hingað til ókeypis bústaðar, Ijóss, hita og 
fæðis meðan skólinn starfar.



Þingskjal 307 589

13. gr.
Skólaárið telst frá 1. október til 14. maí ár hvert, en að þvi er hús- 

stjórnarkensluna snertir til 30. júní ár hvert.

14. gr.
Próf skal halda i lok hvers skólaárs og inntökupróf að haustinu.

15- gr-
Lðg þessi öðlast gildi ... ..

Greinargerð.

Meiri hluti mentamálanefndar flytur frv. þetta eftir tilmælum kenslu- 
málaráðuneytisins, og fylgdu því svo hljóðandi athugasemdir:

Frumvarp um að ríkið tæki að sjer kvennaskólann í Reykjavik kom 
trá forstöðunefnd skólans i fyrra og var lagt fyrir Alþingi s. á., en gekk ekki 
fram. Fjelst ráðuneytið á ástæður nefndarinnar fyrir þvi, að rjett sje að rikið 
taki að sjer rekstur skólans. Skóli þessi er rekinn nú svo að segja eingöngu á 
rikisins kostnað, og virðist eðlilegt, að rikisstjórnin hafí þá og umráð hans. 
Eftir afstöðu rikisins til mentamálanna yfirleitt, virðist ekki ósanngjarnt, að 
það kosti sjerskóla fyrir konur.

1 brjefi forstöðunefndar skólans, frá 15. des. 1924, er meðal annars 
tekið fram það, er hjer segir:

»Kvennaskólinn í Reykjavík hefir nú um langa hríð verið að mestu 
leyti rekinn fyrir styrk þann, er hann hefir fengið úr rikissjóði. Er þá að því 
er virðist rjettast, að ríkisstjórnin ráði rekstri skólans, ákveði skólagjöld, skipi 
kennara og ákveði laun þeirra. Það hefir og reynst mjög óhentugt, að ekki 
hefir verið auðið að vita það fyrirfram, hvort skólinn feDgi framvegis nauðsynleg- 
an rekstrarstyrk. Pannig hefir ekki verið hægt að leigja húsnæði handa skól- 
anum lengur en frá ári til árs, nema með persónulegri ábyrgð forstöðunefnd- 
armanna. Af þessum ástæðum hefir forstöðunefnd skólans hvað eftir annað 
farið þess á leit, að ríkið tæki skólann að sjer«.

Eins og frumvarpið ber með sjer, er ætlast til, að skólarnir verði 
reknir eftirleiðis með svipuðu tyrirkomulagi og verið hefir.

Um einstakar greinar frumvarpsins skal tekið fram:

Við 1. gr.
Þar sem sjóður kvennaskólans var upphaflega stofnaður af samskot- 

um einstakra manna, þykir rjett, að honuni verði haldið óeyddum og hann 
aukinn svo, að hann með timanum geti orðið verulegur styrkur til rekstrar 
skólans, en vöxtum hans að öðru leyti sje varið til rekstrar skólans þegar.
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Við 2. gr.
Er skólinn hverfur undir ráð rikisstjórnarinnar, þá virðist eigi þörf á 

að halda stjórnarnefnd fyrir skólann.

Við 4. gr.
Kenslugreinar eru yfirleitt þær sömu, sem nú eru kendar i skólanum. 

Við 5. gr.
Það þykir nauðsynlegt að hafa auk forstöðukonunnar að minsta kosti 

einn íastan kennara, forstöðukonunni til aðstoðar við skólastjórnina og til 
þess i forföllum hennar að hafa stjórn skólans á bendi.

Uppbæð launanna er miðuð við það, að kennararnir fái dýrtíðaruppbót 
eins og aðrir starfsmenn rikisins. Laun forstöðukonu hússtjórnardeildarinnar 
eru sett 500 kr. lægri en laun fasta kennarans, í notum þess, að hún hefir 
ókeypis húsnæði i skólanum og fæði meðan kenslan stendur yfir.

Við 6.-8. gr.
Virðast ekki þurfa skýringar.

Við 9.-15. gr.
Að flestu leyti liggja hin sömu rök til þess, að ríkið iaki að sjer 

kvennaskólann á Blönduósi, og skal um það efni visað til eftirgreinds brjefs 
formanns skólanefndar þess skóla. Vegna þess að svo fáir eru ibúar á Blöndu- 
ósi, má ekki byggja á stundakenslu, og er gert ráð fyrir föstum kennurum 
eingöngu. Skólanefnd virðist rjett að hafa hjer, þótt hún þyki óþörf í Reykjavik.

Fylgiskjal.

Kvennaskólinn á Blönduósi er nú 47 ára gamall, stofnaður í Húna- 
vatnssýslu 1879. Skólinn var fyrst rekinn á bestu heimilum í sýslunni í nokkra 
vetur, eða til ársins 1883, að sýslan keypti hús fyrir skólann á Ytri-Ey á 
Skagaströnd ásamt túnbletti.

Skólinn er þektastur undir nafninu Ytri-Eyjarskóli, og sjerstaklega frá 
þeim árum, er frú Elín Briem veitti honum þar forstöðu. Var fyrirkomulag 
skólans þá landskunnugt og þótti fyrirmynd, eins og sjá má á þvi, að gjöf 
frú Herdisar Benediktsen til skólastofnunar á Vesturlandi er bundin þvi skil- 
yrði, að fyrirkomulag þess skóla verði sama og á Ytri-Eyjarskóla.

Skólinn stóð á Ytri-Ey frá 1883-1901, er hann var fiuttur á Blöndós 
og bygt þar nýtt skólahús. Hus þetta brann 1911, en 1912 er þegar bygt upp 
aftur vr.ndaö steinhús með um 40 heimavistum; voru þar enda stundum 50 nem- 
endur í heimavist, og hefir skólinn starfað í því síðan. Hús þetta var bygt af



hjeraðinu, án nokkurs stvrks af rikissjóði, og jafnframt hafði skólinn þá sár- 
litinn rekstrarstyrk.

Frá fyrstu hefir skólinn að ýmsu leyti starfað sem húsmæðraskóli, þó 
að aðalkenslan hafi lengst af verið bókleg, þar til nú siðastliðin 3 ár að hann hefir 
starfað sem hreinn hússtjórnarskóli, eftir þvi sem staðhættir leyfa, verið dregið 
mikið úr bóklegri kenslu, aðaláherslan lögð á íslensku og stærðfræði, en fastir 
kennarar settir í hússtjórnarkenslu, allskonar kvenfata- og Ijereftasaum, með 
sjerdeild fyrir karlmannafatasaum, vefnað og garðyrkjukenslu. Námsskeið hafa 
verið haldin að skólanum loknum i veínaði, og verður hjer eftir sömuleiðis í 
garðyrkju, ekki einasta fyrir nemendur skólans, beldur einnig fyrir búnaðar- 
fjelög sýslunnar. Jafnframt er hafist handa að rækta tún við skólann, og er 
lyrirhugað, að hússtjórnar- og garðyrkjukenslukona skólans hafi aðsetur i 
skólanum yfir sumarið, og verði þar nytkaðar kýr skólans og ostar gerðir úr 
mjólkinni.

Þessi siðustu ár hefir skólinn verið 2 ára skóli, og eftir þeirri reynslu, 
sem fengin er í því efni, sýnist alls' ekki vera rjett að setja námstimann lengri, 
þvi færra af nemendum hefir verið báða veturna. Enda er hagur stúlkna svo 
almennast, að þær geta ekki kostað sig 2 vetur samfleytt af kaupi sínu.

Laun kenslukvennanna eru:
Forstöðukonu.......................................................... kr. 1400
Hússtjórnarkennara .............................................  — 900
en fær hjer eftir 1800 kr. sem fastur kennari.
Aðrar kenslukonur .............................................  — 700

Auk þessara launa er fritt fæði, húsnæði, ljós, hiti og þjónusta.
Kenslukrafta við skólann má nú telja i besta lagi og forstöðu hans 

hefir Kristjana Pjetursdóttir frá Gautlöndum. Er álit á skólanum nú eins og 
það hefir best verið áður og aðsókn meiri en nokkru sinni fyr. Þannig kom- 
ust i fyrravetur aðeins 2 nemendur úr hjeraðinu i heimavist skólans, þarsem 
hann var fullur áður en þeir sóttu um inntöku. Og á síðastliðnu hausti fór 
þetta svipað, og varð að neita 32 umsækjendum um inntöku.

Fyrir næsta skólaár var byrjað að sækja um skólavist í siðastl. des- 
embermánuði.

Nú eru i skólanum nemendur úr þessum hjeruðum:
Gullbringu- og Kjósarsýslu 1, Dalasýslu 2, Árnessýslu 1, Mýrasýslu 2, 

Barðastrandarsýslu 1, Eyjafjarðarsýslu 4, ísafjarðarsýslu 2, Þingeyjarsýslu 6, 
Strandasýslu 2, Norður-Múlasýslu 4, Húnavatnssýslu 8, Suður-Múlasýslu 3, 
Skagafjarðarsýslu 5, Skaftafellssýslu 1.

Af nemendum úr Húnavatnssýslu eru 3 utan heimavistar, þar sem 
þær voru uppteknar. Af þessu sjest, að skóli þessi er fyrir alt landið, en að 
minstu leyti fyrir hjeraðið.

Eignir skólans eru, eins og áður er fram tekið, vandað steinhús, sem 
enginn mundi virða eftir núverandi húsaverði minna en 80 þús. kr., mikið og 
gott innbú og auk þess ofurlitill nemendasjóður.

Mjög litlar skuldir hvila á skólanum.
Með skírskotun til þess, sem nú hefir sagt verið um skólann, er það
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sýnt, að hjeraðið hefir haldið skóla þessum við af mestu sæmd og lagt á sig 
mikil og stöðug fjárútlát til þess að gera hann svo úr garði, sem hann nú er, 
og á því fulla kröfu á því, ef það æskir þess, að rikið taki hann að sjer fyr 
en aðra skóia, þar sem i fyrsta lagi má skoða hann sem landsskóla, og í öðru 
lagi ber rikinu eins brýn skylda til að taka að sjer rekstur þessa skóla eins og 
búnaðarskólanna, nema brýnni sje, þar sem mentun kvenna i þessa átt verður 
að teljast þýðingarmeir/ en búnaðarskólamentunin.

Alþingi, 9. apríl 1926.
Þórarinn Jónsson,

(p. t. form. skólastjórnar).

Til forsætisráðh. Jóns Magnússonar.

E<1. 308. Wefndarállt

um frv. til laga um kirkjugjöld i Prestsbakkasókn í Hrútafirði.

Frá mentamálanefnd.

Nefndin hefir orðið ásátt um að mæla með, að frv. nái fram að ganga
óbreytt.

Alþingi, 7. apríl 1926.

Ingibjörg H. Bjarnason, Jónas Jónsson, Jóh. Jóbannesson. 
forrn,, frsm. fundaskrifari.

Wd. 309. Breytingartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 [Ritsima- og talsíma- 
kerfi].

Flutningsm.: H. J. Kristófersson.

Við 1. gr. Aftan við greinina bætist:
Lina frá Bildudal að Selárdal.

Wd. 310. Breytiiigartlllaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

Frá Jakob Möller.
Við 15. gr. 18. i. Nýr liður:

Til frú Guðrúnar Indriðadóttur leikkonu..................................... 2500
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M<1. 311. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á. lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 (Ritsima- og ial- 
stmakerfi].

Flutningsm.: Tryggvi Þórhallsson.

Aftan við fyrri grein bætist:
Lína frá Sandnesi að Drangsnesi.

Ed. 312. Breytingartillaga

við frv. til laga um breytingar á lögum nr. 36, 4. júní 1924, um bæjargjöld í 
Reykjavík.

Frá Birni Kristjánssyni.

Við 1. gr. Á eftir »sjúkrahús« kemur: elliheimili.

Md. 313. Frnmvarp

til laga um breytingar á lögum nr. 36, 4. júní 1924, um bæjargjöld i Reykjavík. 

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1. gr.
í stað siðustu málsgreinar 3. greinar laganna komi 2 málsgreinir, svo 

hljóðandi:
Kirkjur, skólahús, sjúkrahús, elliheimili, þinghús og hús annara rikja, 

að svo miklu leyti, sem þau eru noluð af sendimönnum þeirra í milliríkja- 
erindum. Hið sama gildir um lóðir, er fylgja slíkum húsum.

Ei ágreiningur verður um gjaldskyldu fasteignar, sker ráðherra úr, en 
heimilt er aðiljum að skjóta málinu til dómstólanna.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarping). 7
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líd. 314. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 55, 27. júní 1921, um skipulag kauptúna og 
sjávarþorpa.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Aftan við 9. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Frá þvi stjórnarráðið hefir ákveðið, að gera skuli skipulagsuppdrátt og

til þess honum er lokið, skal bæjar- eða hreppsstjórn skylt að leita umsagnar 
skipulagsnefndar um öll meiri háttar skipulagsatriði, svo sem nýjar götur og 
opin svæði, opinberar byggingar og meiri háttar mannvirki, sem áformað 
er að gera, svo framarlega, sem vafi getur leikið á, hvar eða hvernig þau skuli 
sett. Ef ekki næst samkomulag milli bæjar- eða hreppsstjórnar og skipulags- 
nefndar um einhver atriði, má ekki byrja á verkinu fyr en fenginn er úrskurð- 
ur stjórnarráðsins.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

M<1. 315. Frumvarp

til laga um líkhús.
(Eftir 2. umr. í Nd.).

Þegar söfnuður samþykkir að reisa likhús i kirkjugarði sínum, skal 
með það farið, að þvi er snertir samþykt verksins og umsjón með þvi og nið- 
urjöfnun kostnaðar, eins og fyrir er mælt í lögum nr. 39, 8. nóv. 1901, um 
kirkjugarða og viðhald þeirra. Um innheimtu gjalda, er á verða iögð sam- 
kvæmt lögum þessum, skulu gilda, eftir þvi sem við á, ákvæði laga nr. 40, 30. 
júlí 1909, um sóknargjöld.

Gjöld þessi má taka lögtaki.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 316. BreytiugartÍUaga

við frv. til laga um kynbætur hesta.

Frá Sigurði Eggerz.

Við 2. gr. Önnur málsgr. falli burt.
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Kd. 317. rög

um breyting á lögum nr. 28, 8. nóv. 1883, um að stofna slökkvilið á ísafirði. 

(Afgreidd frá Ed. 10. april).

1. gr.
í stað 2. málsgr. 2. gr. laganna komi:
Þegar eldsvoði kemur upp, ero allir verkfærir karlmenn í bænum skyldir 

til að koma til brunans. Þeim er skylt að hlýða fyrirskipunum yfirmannsins yfir 
slökkviliðinu, eða aðsloðarmanna hans, um alt, er að þvi lýtur að bjarga úr 
eldinum, slökkva hann eða varna útbreiðslu hans.

Bæjarstjórnin semur reglugerð um skipun slökkviliðs og um brunamál, er 
stjórnarráðið staðfestir, og má ákveða sektir, alt að 50 kr., fyrir brot gegn á- 
kvæðum reglugerðarinnar. Sektir renna f bæjarsjóð ísafjarðar.

2. gr.
Á eftir 2. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Með mál út af brotum gegn reglugerð þeirri, er um er getið i 2. gr„ 

skal farið sem opinber lögreglumál.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Wd. 318. Döjf

um breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um almennan ellistyrk.

(Afgreidd frá Nd. 10. april).

Skrár yfir gjaldskylda til ellistyrktarsjóðs skulu samdar fyrir lok febrú- 
armánaðar ár hvert og liggja almenningi til sýnis frá 1.—7. mars. Kærufrestur 
skal vera til 15. april og skrárnar sendar hlutaðeigandi innheimtumanni fyrir 15. 
mai ár hvert.

Kd. 319. Varaílllaga

við tillögu VI. á þingskj. 297 [Fjárlög].

Frá Jakob Möller.

Upphæðin verði 3600



596 Þingskjal 320

A'd 330. Frumvar,!

til laga um bygging og rekstur strandferðaskips.

Flutningsm.: Sveinn ólafsson, Þorleifur Jónsson, Benedikt Sveinsson, 
Halldór Stefánsson.

1. gr.
Rikisstjórnin lætar byggja 4—5 hundruð smálesta gufuskip til strand- 

ferða og eigi síðar en svo, að rekstur þess geti byrjað 1. október 1927. Kostn- 
aður við bygging og rekstur skipsins greiðist úr ríkissjóði.

2. gr.
Skipið skal útbúið 70—80 teningsmetra kælirúmi og hafa minst 40 

sjómilna vökuhraða. Farþegarúm sje ætlað 40—50 manns, aðallega á 2. og 3. 
farrými. Að öðru leyti skal skipið lagað til siglingar á vangæfari og minni 
hafnir, sem aðalpóstskip landsins síður getur annast.

3. gr.
Heimilt er rikisstjórninni að taka það lán til byggingar skipsins, er 

þörf kann að verða á.
4. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Hvarvetna á landinu er kvartað um ónógar saingöngur. Öll hjeruð, 

sem að sjó liggja, óska eftir auknum skipaferðum og ýtast á um styrki til 
flóabáta, sem yfirleitt eru þó mjög dýr og óhagfeld samgöngutæki, nema inn- 
fjarða eða á kvikuljettum siglingaleiðum.

1 nefndaráliti milliþinganefndar í samgöngumálum frá næstl. ári er ábersla 
Iögð á bygging lítils strandferðaskips við fyrsta tækifæri. Samgöngumálanefnd 
Nd., sem fjekk það álit til meðferðar og ekki treystist til að styðja tillöguna 
um skipsbygging í svip, en lagði til að leigt yrði aukaskip til strandferða á 
þessu ári, tók það berlega fram (þskj. 60), að hún teldi ekki vel sjeð fyrir 
samgöngum á sjó, fyr en innlent hentugt skip yrði fengið auk »Esju« íil að 
halda uppi strandferðum.

Framkvæmdarstjóri Eimskipafjelagsins, sem rjettilega má telja forystu- 
mann um framkvæmdir á sviði samgangna, leggur mjög eindregið með bygg- 
ingu skipsins, jafnvel á þessu ári. Einnig er ljóst af meðferð þessa máls und- 
anfarið, að margir af þingmönnum vilja flýta útvegun skipsins, meðfram vegna 
kæliflutnings matvæla hafna milli og i veg fyrir millilandakæliskip það, sem 
nú er áformað að byggja og væntanlega hefur ferðir á næsta ári.

Af töldum ástæðum og vegna þeirrar skoðunar flm., að bjer sje um 
mjög nauðsynlegt fyrirtæki að ræða, er frumvarpið flutt.
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um frv. til laga um bæjargjöld í Vestmannaeyjum.

Frá aDsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta og leggur til, að það verði samþykt óbreylt. 

Alþingi, 12. apríl 1926.

Jón Kjartansson, Pjetur Pórðarson. Árni Jónssoh, 
form., frsm. íundaskrifari.

Pjetur Oltesen. Jón Baldvinsson.

Kd. 322. Breytlngarlillaga

við brtt. á þskj. 297. (Fjárlög).

Frá fjárveitinganefnd.

Við brlt. XXXI. við 14. gr. B. XIII. 6. (Barnaskólahús).
í stað a- og b-liðar I breylingartill. kemur: Fyrir »10000« kemur 20000

Kd. 321. Wefndarálit

Kd. 323. Wefndarálit

um frv. til laga um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Jeg hefi eigi getað orðið sammála meiri hluta allsherjarnefndar um frv. 
þelta. Ekki fyrir þá sök, að jeg vilji fella frv., heldur af þvf, að jeg vil gera á 
þvi ýmsar breytingar, sem meiri hlutinn vill ekki fallast á.

Pað, sem skifti leiðum, var aldurstakmarkið i 1. gr. Tel jeg sjálfsagt, að 
allir karlar og konur, sem eru 21 árs að aldri, öðlist kosningarrjett. Liggja til 
þess margar og rikar ástæður, og sú fyrst, að þá hafa menn að jafnaði fengið 
þá almennu mentun og þekking, er þeir annars fá undir lifsstarf sitt; einnig hitt, 
að mönnum á þessum aldri eru annars veitt svo margvisleg rjeltindi í þjóðfje- 
laginu og þeim lagðar svo miklar skyldur á herðar, að mjer þykir ekki áhorfsmál 
að veita þeim ijett til að kjósa þá menn, er eiga að fara með opinber málefni.

Pá vil jeg og fella niður 6. tölul. í 1. gr. Tel jeg það ranglæti eiga að



hverfa úr Iöggjöfinni, að menn missi rjettindi sín, ef þeir neyðast til að þiggja 
sveitarslyrk.

Þá þykir mjer varhugavert, að kjörstjórnir úrskurði um kjörgengi. Um 
þetta fjallar 4. gr., og vil jeg þvi fella hana alveg niðnr.

Bjettara tel jeg að kjósa aðeins á þriggja ára fresti til bæjarstjórna, og 
kjósa þá helming fulltrúa. En læt þó kjörtimabilið, 6 ár, standa óbreytt.

Heppilegra álit jeg, að varamenn sjeu kosnir um leið og aðalfulltrúar til 
bæjarstjórna. Þarf þá eigi að fara fram aukakosning, þótt fulltrúi fari úr bæjar- 
stjórn. En eigi er að þessu sinni gerð tillaga nm það, en má vera að fram komi 
við 3. umr.

Fyrir breytingartillögum verður gerð nánari grein í tramsögu.
Jeg leyfi mjer að leggja til, að á frv. verði gerðar þessar
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BREYTINGAR:

1. a. Við 1. gr. 1. 1 stað »25« komi: 21. 
b. Við 1. gr. 6. Liðurinn falli niður.

2. Við 4. gr. Greinin falli niður.
3. Við 5. gr. í stað »Á hverjum 2 ára fresti ... eftir þvi sem á stendur« komi:

Helmingur bæjarfulltrúa fer frá á hverjum 3 ára fresli, ef tala þeirra er 
jöfn, en ef tala þeirra stendur á stöku, fer meiri hlutinn frá hið fyrra 
skiftið, en minni hlutinn hið síðara.

4. Við 11. gr. 1 stað orðanna i 2. málsgr. »Nú er ókjörgengur maður á lista
eða eigi þykir« komi: Nú þykir eigi.

5. Við 15. gr. í stað »meðmælendur« i 1. málsgr. komi: umboðsmenn.

Alþingi, 11. april 1926.

Jón Baldvinsson.

Ed. 334. Brey (InyartlIIaga

við frv. til laga um kynbætur hesta.

Frá Gnðmnndi Ólafssyni.

Við 2. gr. Greinina skal orða svo:
í hverjum hreppi skal vera hrossakynbótanefnd, skipuð 3 mönnum. Um 

kosning i nefndina, kosningarrjett, kjörgengi, kjörtimabil o. s. frv. fer eftir sömu 
reglum og um kosning i hreppsnefnd. 1 fyrsta sinn skal kosið i janúar 1927, og 
gildir sú kosniug þar til næst fer fram kosning í hreppsnefnd.
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um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 40, 20. júní 1923, um skemt- 
anaskatt og þjóðleikhús.

Frá meiri hlula allsherjarnefndar.

Vegna hinna erfiðu kjara, sem leiklistin á við að búa í höfuðstað lands- 
ins, var á Alþingi 1923 gerð ráðstöfun til þess að komið yrði upp þjóðleikhúsi, 
sem teljast mælti samboðið menningu vorri, og þvi lagðar til lekjurnar af skemt- 
anaskatti í þeim kauptúnum, sem hafa 1500 ibúa eða fleiri. Leiklist er t'ðkuð 
í öllum kauptúnum landsins, og mun hún auðvitað taka framförum, þegar til 
er orðinn i landinu sá skóli i leikment, sem ælla má, að þjóðleikhúsið verði. 
Því var eðlilegt, að kaupstaðirnir legðu fje til leikhússins, en hins vegar ekki rjett, 
að skatturinn næði aðeins til þeirra stærstu, he'dur átti hann að koma niður á 
öllum þorra bæjanna.

Frv. þetta fer fram á að draga úr þessu misrjetti, en þó þykir ekki taka 
því að beimta skemtanaskatt af kauptúnum, sem hafa innan við 500 íbúa.

Hin aðalbreytingin, sem i frv. felst, að dansleikar allir verði skattaðir, er 
svo sjálfsögð, að óþarft er að rökslyðja bana fremur en gert er i greinargerð frv.

Meiri hluti nefndarmanna leggur til, að frv. verði samþykt með svofeldri

BREYTINGU:
2. gr. orðist svo:
a-liður 2. flokks 2. gr. laganna orðist svo:
a. Dansleikar allir, hvort sem einstök fjelög eða dansskólar stofna til 

þeirra, eða þeir eru haldnir fyrir allan almenning, ennfremur dansæfingar, er 
standa fram yfir kl. 11 að kvöldi. Haldi fjelag dansleik og sje aðganga ókeypis, 
er lögreglustjóra heimilt að ákveða skattinn.

Alþingi, 13. april 1926.

Jón Kjartansson, Árni Jónsson, Jón Baldvinsson.
form. fundaskr., frsm. (með fyrirvara).

Ad. 325. Kefndarálit

Ed. 336. Nefndarállt

um frv. til laga um rikisborgararjett, hversu menn fá hann og missa.

Frá allsherjarnefnd.

Eins og tekið er fram i hinum mjög svo skýru og itarlegu athugasemd- 
um, er frv. þessu fylgja og skírskotað skal til, er það borið fram til þess að



600 Þingskjal 326—327

samrætna löggjöfina islensku um ríkisborgararjelt samskonar löggjöf i Danmörku, 
Noregi og Sviþjóð og til þess að veita konum sjálfstæðari rjelt í þessum efnum 
en þær hafa nú.

Nefndin hefir athugað frv. þetta á nokkrum fundum og fellst algerlega á 
efni þess. Ákvæði frumvarpsins þykja henni yfirleitt ljós og skýr, en hún fellir 
sig ekki við orðalagið á einstöku stað og leyfir sjer því að leggja til, að frv. verði 
samþykt með þessum

BREYTINGUM :

1. Við 1. gr. Upphaf 2. málsgr. orðist svo:
Nú er ókunnugt um rikisfang barns, og skal það þá o. s. frv.

2. Við 4. gr. I stað orðanna »1. málsgr.« í síðari málsgr. komi: undanfarandi
málsgrein.

3. Við 6. gr. Fyrri málsliður fyrstu málsgr. orðist svo :
Islenskur maður og islensk kona ógift, sem fædd eru erlendis og 

aldrei hafa átt lögheimili á íslandi, missa íslensks ríkisfangs, þá er þau 
eru fullra 22 ára að aldri.

Alþingi, 13. apríl 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. Ólafsson.
form. og frsm. fundaskrifari.

1K<1. 327. Breylingartillögur

við frv. til laga um veitingasölu, gistihúshald o. fi.

Frá Jóni Baldvinssyni og Pjetri Ottesen.

1. Við 1. gr. Eftir 1. málslið komi nýr málsl., svo hljóðandi:
Ennfremur taka lög þessi til þeirra, er reka ballskák (billiard) til 

afnota fyrir almenning og ekki standa í sambandi við gistihúshald eða 
greiðasölu.

2. Við 6. gr. Siðasta málsgr. orðist svo:
Nú hefir maður þrisvar verið dæmdur sekur um brot eða undirgengist 

sektargreiðslu fyrir brot á fyrirmælum laga eða reglugerða um góða reglu 
eða velsæmi í gistihúsi sinu eða veitingastað, og hefir hann þá fyrirgert leyfi 
sinu. Nú hefir maður verið dæmdur sekur um brot eða undirgengist sektar- 
greiðslu fyrir brot á lögum eða reglugerðum um áfengi, og hefir hann þá 
fyrirgert leyfi sínu.
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við frv. til laga nm útsvör.

Wd. 328. Breytingartlllaga

Frá allsberjarnefnd.

Við 6. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein:
Heimilt er atvinnumálaráðherra að undanþiggja útsvari björganarstarfsemi

á sjó, er einstaklingar eða fjelög reka.

IW«i. 320. Breytingartlllaga

við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1927.

Frá Jóni Sigurðssyni og Pjetri Ottesen.

Við 16. gr. 14. b. Liðurinn orðist svo:
Til aðstoðarmanns, sem hefir sjerþekking í landbúnaðar-

efnafræði................................................................................................................. 4200

iid« 330. Breytingartillaga

við frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að veita ýms hlunnindi fyrir- 
huguðum nýjum banka í Reykjavík.

Fiutningsm.: Björn Lindal, Halldór Stefánsson og Kl. Jónsson.

Við 1. gr. d.
Fyrir »5®/o—25°/o af afgangi« komi:
10% af fyrstu 2°/o af hlutafjenu
15®/o — næstu 2°/o — —
20°/o - þriðju 2°/o — —
30°/o — fjórðu 2#/o — —
509/o — afgangi.
Orðin »fyrst um sinn«<»iAsíðasta málslið falli burt. 
Aftan við málsliðinn bætist:

Að þeim tíma liðnum nýtur bankinn bestu 
verða einkabanka.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing).

kjara, sem veitt kunna að

76
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um kynbætur hesta.
(Afgreidd frá Ed. 13. apríl).

1- gr.
Bannað er að láta graðhesta tvævetra og eldri ganga lausa i heima- 

högum eða á afrjettum, nema heimild til þess felist i lögum þessum.

2. gr.
1 hverjum hreppi skál vera hrossakynbótanefnd, skipuð 3 mönnum. 

Um kosning í nefndina fer eftir sömu reglum og um kosning í hreppsnefnd. 
1 fyrsta sinn skal kosið í janúar 1927, og gildir sú kosning þar til næst fer 
fram kosning i hreppsnefnd.

Rjett er konum að skorast undan kosningu.

3. gr.
Á hverjumvetri skal hrossakynbótanefnd velja eða útvega innan eða utan 

hrepps hæfilega marga góða graðhesta tii undaneldis i hreppnum næsta sumar. 
Hesta, sem kynbótanefnd velur, skal nefndin jafnframt taka á leigu til afnota 
innan hrepps og semja' um leiguna. Skal nefndin gera hreppsbúum það kunn- 
ugt með auglýsingu fyrir lok marsmánaðar. Heimilt er hrossakynbótanefndum 
tveggja eða fleiri hreppa að vinna saman að hrossakynbótum, nota sömn 
hesta, sömu girðingar o. s. frv.

Hrossakynbótanefnd getur leyft, að kynbótahestar gangi lausir í heima- 
högum á tímabilinu frá 1. október til 20. april.

4. gr.
Alla graðhesta, sem kynbótanefnd heflr valið til undaneldis eða verð- 

laun hafa hlotið á bjeraðssýningum, er styrks hafa notið hjá Búnaðarfjelagi 
Islands, skal merkja með þvi að klippa Kh hægra megin á lend þeirra. Eig- 
andi hestsins skal endurnýja merkið svo oft sem með þarf til þess að það sje 
jafnan glögt.

Nú sannast, að einhver heflr merkt graðhest þessu merki án leyfís 
kynbótanefndar, enda hafí hann ekki hlotið verðlaun eins og fyr segir, og 
varðar það sektum. Taka má slíkan hest hvar sem hann hittist utan grip- 
heldra girðinga, ráðstafa honum sem óskilafje og selja án innlausnarfrests.

5. gr.
Alla graðhesta, sem eru l‘/2 árs eða eldri og ekki eru ætlaðir til und- 

aneldis samkvæmt 3. og 4. gr., skal gelda eða taka i örugga vörslu fyrir 14. 
niai ár hvert. Graðhesta á þeim aldri, sem eru ekki kynþroska þá, skal gelda 
svo fljótt sem verða má.

Nú vanrækir eigandi eða umráðamaður að láta gelda hest sinn eða

E«l. 331. Lög
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taka í trygga vörslu, og skal hann þá sekt gjalda og auk þess skaðabætur, ef 
tjón hlýst af. Taka má slíkan hest hvar sem hann hittist, nema í öruggri 
vörslu sje, ráðstafa honum sem óskilagrip og selja hann án innlausnarfrests.

6. gr.
Nú hittist graðhestur, merktur Kb hægra megin á lend, gæslulaus án 

heimildar, hvort heldur er innan eða utan þeirrar sveitar eða svæðis, er hann 
var valinn fyrir sem undaneldishestur, og má þá taka hann i örugga gæslu 
og, ef þörf gerist, á fóður á kostnað eiganda eða umráðamanns, en gera skal 
honum aðvart svo fljótt sem unt er. Efhestsins er ekki vitjað og greiddur áfall- 
inn kostnaður áður liðnar eru 6 vikur frá þvi hann var tekinn, má ráðstata 
honum sem óskilagrip og selja með 4 vikna innlausnarfresti.

7. gr.
Hreppskilafundur ákveður þóknun fyrir start hrossakynbótanefndar.
Öllum árlegum kostnaði við kynbæturnar, svo sem þóknun til kyn- 

bótanefndar, leigu eftir kynbótahest, hagagöngu, umsjón með hestinum og fóðri, 
jafnar nefndin niður á folöld þau, sem fæðast 1 hreppnum á því ári, þó svo, 
að aldrei verði hærra gjald en 8 kr. á hvert folald. Skulu eigendur greiða gjald 
þetta árlega til hrossakynbótanefndar á þeim tíma, er hún tiltekur, og er 
gjaldið lögtakskræft. Nú verður kostnaðurinn meiri en hámarksgjaldi nemur 
á hvert folald, og greiðir þá hlutaðeigandi sveitarsjóður afganginn.

8. gr.
Hrossakynbófanefnd skal bóka ályktanir sínar og aðrar gerðir, svo 

sem reikninga, skýrslur, brjef o. fl.
Á fundum nefndarinnar ræður afl atkvæða úrslitum. Nefndarfundir eru 

lögmætir og ályktunarfærir, þólt einn nefndarmanna vanti, ef hinir erusammála.
Formaður nefndarinnar skal gera reikning yiir tekjur og gjöld kyn- 

bótastarfseminnar eftir hver áramót. Reikningurinn skal yfirskoðaður af hrepps- 
nefnd og lagður fram á vorhreppskilaþingi.

9- gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, 50— 500 kr., er renna að hálfu 

i sveitarsjóð, þar sera brotið verður uppvist, og að hálfu í sveitarsjóð, þar sem 
hinn seki á heima.

10. gr.
Mál, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum, skulu rekin sem al- 

menn lögreglumál.
11. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927,

12. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 74, 14. nóv. 1917, og 

önnur lagaákvæði, sem koma i bága við lög þessi.
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Ákvæði u m s t un d a r s a k i r.
Hrossakynbótanefnd getur fyrst um sinn, í síðasta skifti 1930, leyft, að 

kynbótahestar gangi lausir í heimahögum á timabilinu frá 20. april til 1. októ- 
ber ár hvert, og gildir leyfið fyrir 1 ár i senn.

Wd. 333. Breytlngartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 [Ritsima- og taltíma- 
kerfi].

Flutningsm.: Magnús Torfason og Jörundur Brynjólfsson.

Við 1. gr. Aftan við greinina bætist:
Lína frá Torfastöðum til Geysis. Lina frá Mosfelli að Laugar-

vatni í Laugardal. Lina frá Mosfelli að Laugarási.

Ed. 333. Wefndarillt

um frv. til laga um bryggjugerð i Borgarnesi o. fl.

Frá samgöngumálanefnd.

Eins og kunnugt er, er Borgarnes allmikill verslunarstaður og hefir mikla 
þýðing fyrir samgöngurnar milli Norðurlands og Vesturlands og Reykjavikur, 
auk þess sem verulega bættar samgöngur mundu styðja að því, að afurðasala til 
Reykjavikur ykist að mun. Kirk heitinn verkfræðingur hefir athugað hafnarbót 
þá, sem hjer er að ræða um, en endanleg rannsókn á málinu hefir ekki farið 
fram, en í stjórnarfrv. er gert ráð fyrir þeirri rannsókn áður en ráðist er í verkið. 
Framlag úr rikissjóði má ekki fara fram úr 150000 kr. Þar sem þannig eru sett 
ákveðin takmörk fyrir ríkissjóðslillaginu, þykir nefndinni mega samþykkja frv., 
þó undirbúningnum sje ekki lokið.

Ef hafnarbót þessi verður gerð, mundi hæfilega stórt skip til flutninga 
milli Borgarness og Reykjavikur geta legið við hafskipabryggju i hálfföllnum sjó, 
en nú eru binar mestu hömlur á fermingu og affermingu skipa í Borgarnesi, og 
verður að flytja alt á bátum í land og úr landi i Suðurland, sem nú fer milli 
Borgarness og Reykjavíkur. Þessar tafir valda þvi oft, að skipið verður tept i 
Borgarnesi, þar sem sæta verður oft lagi að komast út Borgarfjörðinn vegna brims.

Hjer. er þvi um verulega samgóngubót að ræða, er ekki að eins hefir 
margvislega þýðing fyrir hin blómlegu Borgarfjarðarhjeruð, heldur og fyrir mikinn
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blnta landsins. Nefndin mælir því eindregið með, að frv. verði samþykt, og 
leggur áherslu á, að hafnarbót þessari verði braðað eins mikið og unt er.

Alþingi, 13. apríl 1926.

Björn Kristjánsson, Sig. Eggerz, Ágúst Helgason, 
form. frsm. fundaskrifari.

Einar Árnason. Jóbann P. Jósefsson.

Wd. 334. Breytingarllllögur

við frv. til laga um útsvör.

Frá Hákoni Kristóferssyni.

1. Við 3. gr.
a. Fyrir »sýslunefnd ....... bæjarstjórnum« komi: nema lögmætur borg-

arafundur i hreppnum eða kaupstaðnum samþykki.
b. Fyrir orðið »stjórnarvalda« í seinustu málsgrein komi: aðilja.

2. Við 5. gr. Greinin falli niður.
3. Við 6. gr. Fyrir orðin »svo framarlega....... 5 króna útsvar« komi: svo fremi

þeir að dómi niðurjöfnunarnefndar teljast færir um að greiða útsvar.
4. Við 8. gr. stafl. b. Fyrir orðið »laxveiði« komi: eignarrjettur yfir laxám.
5. Við 9. gr. 1. Á eftir orðinu »selveiði« komi: á þilskipi.
6. Við 12. gr. 1. málsgrein. Fyrir orðin »sömu meðferð skal bafa« til enda máls- 

greinarinnar komi: Sömu meðferð skal bafa, ef gjaldþegn á lögheimili viðar 
en í einni sveit.

7. Við 16. gr. Fyrir orðið »sýslunefnd« komi: hreppsfundi, sem til hefir verið 
boðað á löglegan hátt.

8. Við 18. gr. síðustu málsgr. Málsgreinin orðist svo:
Niðurjöfnunarnefndarmönnum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir 

ákvæðum almennra hegningarlaga um embættis- og sýslunarmenn, að skýra 
óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að sökum starfa sins um 
efnahag gjaldþegna.

9. Við 21. gr. Fyrir orðin »febrúar—maí« komi: janúar—mai.
10. Við 22. gr.

a. Orðin »eða nefndin hafi i hyggju .......  borið sig saman við hann« i fyrstu
málsgrein falli burt.

b. Þriðja málsgrein falli burt.
11. Við 23. gr. Greinin orðist svo:

Nú vill maður ekki una úrskurði niðurjöfnunarncfndar, og er hon- 
um þá rjelt að bera málið upp til úrskurðar fyrir viðkomandi sýslunefnd,
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enda sje kæra kotnin i bendur oddvita sýslunefndar áður liðnar sjeu 6 vikur 
frá dagsetningu úrskurðar i hreppum og 2 vikur í kanpstöðum. Sýalu- 
nefnd úrskurðar svo kæruna á næsta fundi sinum. í l$aupstöðum kemur 
bæjarstjórn í stað sýslunefnda. Úrskurði sýslunefnda og bæjarstjórna verður 
ekki áfrýjað.

12. Við 24. gr. Greinin falli niður.
13. Við 26. gr. Orðin »Ekki má yfirskattanefnd« til enda greinarinnar falli burt.

Greinatala frv. breytist samkv. niðurstöðu atkvgr.

Wd. 335. Breytlngarttllaga

við breytingartillögu á þskj. 297, LI. lið [F/úr/ögj.

Frá Sveini Ólafssyni.

Við 16. gr. 22. (Markaðsleit).
a. Við a. Fyrir »12000« komi: ............................................................... 7000
b. Við b. Athugasemdin verði þannig:

Uppbæð þessi veitist Karli Þorsleins til markaðsleitar fyrir ísl. sjáv- 
arafurðir í löndunum sunnan og austan Miðjarðarhafs, sem og i Balkanlönd- 
um. Markaðsleitin skal gerð i samráði við rikisstjórnina.

Eri. 336. Kefuriarállt

um frumvarp til laga um húsaleigu í Reykjavik.

Frá allsherjarnefnd.

Þegar lög nr. 24, 12. sept, 1917, voru sett, var vist bugsunin sú, að 
þau væru aðeins bráðabirgðaráðstöfun vegna styrjaldarörðugleikanna, sem 
þá voru fyrir bendi, er eigi þyrfti lengur með jafnskjótt sem heimsstyrjöldinni 
lyki. Að þessi hafi verið hugsunin, má meðal annars sjá af niðurlagsákvæði 
þessara laga, þar sem gert er ráð fyrir því, að þau megi úr gildi fella með 
konunglegri tilskipun, þegar þeirra þætti eigi lengur þörf.

Þetta varð þó eigi svo i reyndinni. Þvert á móti voru lögin aukin og 
breytt með nýjum lögum, nr. 45, 28. nóv. 1919, og svo enn að nýju með lög- 
um nr. 50, 27. júni 1921, er aldrei munu þó hafa komið til framkvæmda.

Um rjettmæti þessara húsaleigulaga hefir jafnan verið mikið deilt siðan 
þau fyrst urðu til. Og eftir þvi sem timar liðu, virðist þeim bafa farið íjölg- 
andi, sem lita svo á, að ákvæði þeirra sjeu öllum almenningi i kaupstaðnum
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frekar til ógagns en gagns eins og nú er orðið högum háttað. Til þess bendir 
meðal annars það, að bæjarstjórn Reykjavikur heflr með brjefi, dags.-1. des. 
1925, farið þess á leit, að atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið gerði ráðstaf- 
anir til, að þessi húsaleigulög yrðu úr gildi numin.

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið heflr nú, af einhverjum ástæðum, 
ekki sjeð sjer fært að beita heimildinni í lögunum nr. 24, 12. sept. 1917, um 
að fella megi þau úr gildi með konunglegri tilskipun. Þess vegna hafa tveir 
af þingmönnum Reykjavíkur borið fram frumvarp það, sem hjer liggur fyrir 
um að nema umrædd húsaleigulög úr gildi.

Þetta frumvarp hefír nú með dálítilli breytingu verið samþykt í háttv. 
neðri deild og sent þessari háttv. deild til meðferðar.

Og þar sem allsherjarnefnd þessarar deildar lítur svo á, að nú sje að 
minsta kosti engin þörf lengur fyrir umrædd húsaleigulög, telur hún rjett að 
verða við óskum bæjarstjórnarinnar að fella lög þessi úr gildi, og ræður þvi 
háttv. deild til að samþykkja frumvarp það, sem hjer liggur fyrir, óbreytt.

Alþingi, 14. april 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. ólafsson.
formaður. fundaskr. og frsm.

JBd. 337. Wefndarállt

um till. til þingsályktunar um rannsókn á veg- og brúarslæðum á Norður- 
og Austurlandi.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir athugað tillögu þessa og átt tal við vegamálastjóra um 
hana. Telur hann engin vankvæði á að láta rannsókn þá, er tillagan ræðir um, 
tara fram á komandi sumri, Nefndin leggur þvi til, að tillagan verði samþykt.

Alþingi, 12. april 1926.

Björn Kristjánsson, Ágúst Helgason, Einar Árnason,
form. fundaskr. og frsm.

Jóhann Jósefsson. Sig. Eggerz.
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við frv. til laga um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 [Ritsima- og tal- 
simakerfi].

Frá Benedikt Sveinssyni.

Við 1. gr. Á eftir orðunum »ennfremur lína til Gunnólfsvíkur« komi: Lina 
frá Skógum að Skinnastöðum.

Wd. . 338. Breytingartíllaga

Wd. 339. Frumvarp

til laga um stofnun happdrættis fyrir ísland.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Ráðuneytinu veitist heimild til að veita bræðrunum Sturlu Jónssyni og 

Friðriki Jónssyni, báðum til heimilis i Reykjavik, einkaleyfi til stofnunar Islensks 
happdrættis (lotteri) með þeim skilyrðum, er nú skal greina:
a) Happdrætti hvers árs skiftist í tvo flokka, sem eru hvor öðrum óháðir, og 

eru jafnmargir drættir í hvorum. Hlutatalan má ekki vera meiri en 15000 í 
hvorum flokki. í hvorum flokki mega ekki vera fleiri en 5 drættir.

b) Iðgjald til hvors flokks fyrir heilan hlut skal vera 200 íslenskar krónur, og 
eru 10% af þvi skattur tii rikisins. Þegar seldir eru yfir 5000 seðlar, upp að 
10000, greiðast af þeim seðlum 5% að auki af þvi, sem eftir er, en vinningar 
skulu þó vera hinir sömu (70°/o).

Þegar selst hafa 10000 seðlar, upp í 15000, skal aukagjaldið af síð- 
ustu 5000 seðlunum vera 10% (vinningar 70% eins og áður). Hlutina má 
selja bæði í heilu lagi og sundurskifta. Þó má ekki skifta í smærri hluta 
en áttundir.

c) í hvorum flokki happdrættisins eiga vinningarnir að nema 70% af iðgjöld- 
unum samantöldum fyrir alla hlulana i flokknum, að frádregnum 10% skatti 
til ríkisins.

Fjárhæð vinninganna skal skifta niður eftir áætlun, sem er samþykt 
af ráðuneytinu, og skal þar einnig ákveðin hlutatalan, hvenær dregið skuii 
og reglur um auglýsing um úrslit dráttanna, hvenær vinningarnir verði 
greiddir af hendi og um missi vinninga, sem ekki er vitjað i tæka tið.

Vinningarnir eru greiddir af hendi aflallalaust i islenskum krónum.
Vinningar, sem ekki er krafist borgunar á í tæka tið, renna til

rikisins.
d) Drættirnir fara opinberlega fram í Reykjavík, og skal happdrættinu stjórnað
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þaðan, undir eftirliti nefndar, er ráðuneytið skipar til þess. Skulu í henni 
sitja 5 menn, og skal að minsta kosti 1 nefndarmanna vera lögfræðingur, 
sem gengur er í æðri dómstóla. Nefndin leggur fullnaðarúrskurð á allan 
ágreining um lögmæti eða gildi dráttanna, hvort sem er meðan dráttur fer 
fram eða eftir að honum er lokið, enda hefir hún eftirlit með happdrættinu. 
Kostnaðinn af þessu ber happdrættið.

e) Einkaleyfið til að reka happdrættið má veita um alt að þvi 15 ár, frá 1. 
okt. 1926 að telja.

Einkaleyfishafarnir geta notað leyfið sjálfir og, að fengnu samþykki 
ráðuneytisins, selt það á leigu eða fengið það i hendur hlutafjelagi, en þeir 
hafa fyrirgert rjetti sínum, ef happdrættið er ekki tekið til starfa 1. mars 
1927, og ef þeir gegna ekki skyldu sinni með greiðslu gjalda þeirra, er þeir 
eiga að inna af hendi tii rikissjóðs samkvæml leyfisbrjefinu, eða ef reglugerð 
sú, sem samþykt er fyrir happdrættið, er brotin af þeirra hálfu. Skal ráðu- 
neytinu þá heimilt að selja einkaleyfið öðrum i hendur.

f) Gjald það, sem einkaleyfishafar greiða i ríkissjóð samkvæmt b-lið, skal 
aldrei nema minna en kr. 50000,00 á missiri.

g) Til tryggingar fyrir fulinægingu skuldbindinga þeirra, sem á einkaleyfishöfum 
liggja, skal, áður en happdrættið megi taka til starfa, mynda tryggingarsjóð, 
er hafi að geyma örugg verðbrjef, sem nemi helmingnum af samantaldri 
fjárhæð vinninganna í hvorum flokki. Tryggingarsjóðurinn skal geymdur í 
Landsbanka íslands.

Skerðist tryggingarsjóðurinn fyrir sakir áfallandi fjártjóns, eru leyfis- 
hafarnir skyldir, áður en næsti dráttur fer fram, að fylla upp i skarðið, svo 
að sjóðurinn nemi áskildri fjárhæð, eða setja bankatrygging fyrir þvi, sem 
á vantar, er ráðuneytið tekur gilda.

Ráðuneytið hefir eftirlit með og ábyrgist fyrir hönd ríkissjóðs, að 
trygging sú, sem bjer ræðir um, sje til. Þá skulu levfishafar og, áður en 
happdrættið tekur til starfa, setja ríkissjóði tryggingu, sem ráðuneylið tekur 
gilda, fyrir því, að þeir greiði rikissjóði skilvislega áskilið gjald samkvæmt 
f-lið greinar þessarar, en ekki þarf trygging sú að fara fram úr lágmarki 
missirisgjalds.

h) Ráðuneytið setur nánari ákvæði um fyrirkomulag happdrættisins.

2. gr.
Meðan einkaleyfi það til happdrættis, sem veitt er samkvæmt lögum 

þessum, er í gildi, má ekki selja á stofn neitt peningahappdrætti fyrir tsland nje 
leggja þar á það stimpilgjaid.

Um sama tímabil skal það og, að viðlögðum 200 til 2000 kr. sektum tii 
rikissjóðs, vera bannað að versla með eða selja á fslandi hluti fyrir happdrætti 
utanrikis eða hafa þar á hendi nokkur störf þar að lútandi.

Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 77
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W<I. 340. Breytiiigartlllaga

við frv. til laga nm stofnun happdrættis fyrir ísland.

Frá Birni Líndal.

Við 1. gr. 1. málsgr. orðist þannig:
Ráðuneytinu veitist heimild til að veita fjelagi, er stofnað kann að 

verða í því skyni og hefir heimili og varnarþing i Reykjavík, einkaleyfi til 
stofnunar islensks happdrættis (lotteri) með þeim skilyrðum, er nú skal greina:

fid. 341. Lög

um kirkjugjöld í Piestsbakkasókn í Hrútafirði.

(Afgreidd frá Ed. 14. april).

1. gr.
Prestsbakkakirkja í Strandaprófastsdæmi greiði bjer eftir engin kirkju- 

gjöld til Óspakseyrarkirkju vegna bæjanna Guðlaugsvíkur, Kolbeinsár, Heydals 
og Skálholtsvikur.

2. gr.
Kirkjustjórnin skal láta semja skýrslu um, hversu hárri upphæð hafi 

numið að meðaltali undanfarin 5 ár kirkjugjöld af þessum bæjum. Skal greiða 
úr rikissjóði til Óspakseyrarkirkju, í eitt skifti fyrir öll, höfuðstól í krónutali, 
sem svari, með 6% vöxtum, jafnhárri upphæð og það meðaltal.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927.
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E<l. 342. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1927.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

I. KAFLI.

T e k j u r:

1. gr-
Árið 1927 er ætkst til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er i 2.-5. 

gr„ og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

1. Fasteignaskaltur....................
2. Tekjuskattur og eignarskattur
3. Lestagjald af skipum

4. Aukatekjur...........................
5. Erfðafjárskattur....................
6. Vitagjald .............................
7. Leyfisbrjefagjöld ............
8. Stimpilgjald ....................
9. Skólagjöld ............................

10. Bifreiðaskattur ....................

kr. kr.

225000
950000

35000
1210000

375000
40000

300000
10000

325000
15000
25000

1090000

Flyt... . • • • • • 2300000
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kr. kr.

Flutt... 2300000
11. Útflutningsgjald........................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vín,

ávaxtasafi og gosdrykkir) .............................................. 650000

1000000

13. Tóbakstollur ........................................................................ 775000
14. Kaffi- og sykurtollur.............................................................. 1000000
15. Annað aðflutningsgjald ....................................................... 150000
16. Vörutollur ................................................................................ 1375000
17. Verötollur ................................................................................ 850000

4800000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykursgerð 20000
19. Pósttekjur ................................................................................ 400000
20. Símatekjur................................................................................ 1300000

1700000
21. Víneinkasala............................................................................... 500000

Samtals... ............ 10320000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs........................... ... 30000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 100
3. Tekjur af silfurbergi............................................................... 5000

Samtals... ............ 35100
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4. gr.
Tekjnr af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ............................................................... 50000
2. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júli 1909................................................... 29000
3. Væntanlega útdregið af þeim brjefum............................. 25000

54000
4. Vextir af innstæðum í bönkum ..................................... 6000
5. Vextir af viðlagasjóði............................................................ 75000
6. Aðrir vextir............................................................................... 140000

Samtals... ............ 325000

5. gr.
Óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ........................................................................ 50000
2. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur..................................... 2000
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna............ .. 102034

Samtals... ............ 154034

II. KAFLI.

Gjöld:

6- gr.
Árið 1927 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i 

7.—20. gr.
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7. gr.
Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

kr. kr.

1. Vextir:
1. Innlend lán........................................................................ 186831
2. Dönsk lán, danskar kr. 232274 á ’/io.................... 255501
3. Enska lánið frá 1921, hluti rikissjóðs, £ 8653 : 18

: 11 á ”/oo........................................................................ 180386
622718

11. Afborganir:
1. Inniend lán........................................................................ 264589
2. Dönsk lán, danskar kr. 545165 á ’/io.................... 599682
3. Enska lánið 1921, £ 1954 : 0 : 4 á ”/oo ............ 42988

907259
III. Framlag til Landsbankans, 14. greiðsla........................... 100000

Samtals... ............ 1629977

8. gr.

kr. kr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

1. Tii alþingiskostnaðar...................
2. Til yfirskoðunar landsreikninga

kr.

195000
4800

60000

kr.

199800

Samtals 199800
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10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

kr. kr.

I. Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. fl.
1. Til ráðherra:

a. Laun............................................................. 37500
b. Til risnu...................................................... 4000

41500
2. Til utanferða ráðherra ............................. ........... 6000
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins............ ............ 77300
4. Annar kostnaður............................................. •.......... 18000
5. Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum. ... ............ 27000
6. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:

a. Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna o. fl. 900
b. Til pappirs og prentunar.................... 9000
e. Til kostnaðar við sendingarmeðpóstum 1000

10900
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og

ráðherrabústaðnum ..................................... ... ... 3000
II. Hagstofan. 183700

1. Laun hagstofustjóra..................................... ;.......... 8700
2. Laun aðstoðarmanns..................................... ........... 5600 ;
3. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna.. ............ 11000
4. Prentun eyðublaða ..................................... ............ 2000
5. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m...................... ............ 4000 S
6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður........... ............ 20000
7. Til að gefa út manntalið 1703.................. ............ 1000 :

III. Utanríkismál o. fl. 52300
1. Til sendiráðs í Kaupmannahöfn: !

a. Laun sendiherra . ............................. 20000
b. Húsaleiga .............................................. 5000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds................. ............ 17000

_—__ 62000
2. Fyrir meðferð utanrikismála.................... ............ 12000
3. Rikisráðskostnaður ..................................... ............ 6000
4. Kostnaður við sambandslaganefnd............ ............ 6500

86500

Samtals... ............ 322500
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11- gr.
Til dómgæslu og lögreglustjóinar o. fl. er veitt;

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. Laun.......................................................................................
b. Annar kostnaður, alt að ..............................................

2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra
3. Laun hreppstjóra ...............................................................
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavík:

a. Laun ........... -..................................................................
b. Húsaieiga ......................................................................
c. Hiti, ljós og ræsting ......................................................
d. Ýms gjöld, alt að........................... .............................

5. Skrifstofukostnaður lögregiustjórans í Reykjavik:
a. Laun fulltrúa og 4 skrifara...........................................
b. Laun 6 tollvarða.............................................. ............
c. Húsaieiga ............ :.....................................................
d. Hiti og ljós........................................................................
e. Innheimtukostnaður ......................................................
f. Ýms gjöld, alt að..............................................................

Fastir starfsmenn í skrifstofum bæjarfógetans og
iögreglustjórans í Reykjavík njóta dýrtiðaruppbótar 
eftir reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............
7. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endur-

skoðun á skipamælingum.....................................................
8. Til landhelgisgæslu, gegn jöfnu framlagi úr landhelg-

issjóði, alt að 125000 kr........................................................
9. Framlag til landhelgissjóðs ..............................................

10. Til hégningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostn-
aður fangelsa ........................................................................

11. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ...

kr. kr.

56450
2000

58450
151700
32000

27648
3240
2100
2400

35388

21760
26880
4500
1800
7500

11700
74140

92000

500

250000
20000

12000
12000

• • • • • • 738178Flyt...
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kr. kr.

FJutt ... 738178
12. Borgun til sjódómsmanna .............................................. 1000
13. Borgun til setu- og varadóinara ..................................... 3000

Samtals A. ............ 742178

B.
Sameiginlegur kostnaður við embæltisrekstur.

1. Burðareyrir og embætlisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar- -

eyri undir embæltisbrjef .............................................. 25000
b. Fyrir embættisskeyli...................................................... 45000

70000
2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin-

berar fasteignir........................................................................ 25000
3. Til embættiseftirlitsferða...................................................... 5000
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavíkur og

fyrir skattvirðingar ............................................................... 30000
5. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl................................ 12000

Samtals B. ............ 142000

12. gr.
Til læknaskipunar og beilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ..............................................................................................
Þar af viðbót við lögmælt laun núverandi 8Östoðar- 

læknis á ísafirði 1700 kr. með vei ðstuðulsuppbót.
2. Til skrifstofukostnaðar Jandlæknis, eftir reikningi, alt að
3. Til Skúla Guðjónssonar cand. med., lil bætiefnarann-

sókna og til að vera heilbrigðisstjórninni til aðstoðar 
og ráðuneylis, laun og dýrtíðaruppbót.............................

4. Styrkur til læknisvitjana banda sveitum, sem eiga
sjerstaklega erfiða læknissókn..............................................

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 78

297860

2C00

3600

7450

Flyt 310910
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kr. kr.

Flutt ...
Styrkurinn skiftist þannig: 1. Til Ólafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsslaða-, Eyja- og Miklaholts- 
hreppa í Hnappadalssýsiu, 200 kr. tii bvers, 600 kr. 
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til Öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til 
Suðureyraihrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Tii Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Fiateyjarhrepp? í Þing- 
eyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Veslur- og Austur-Eyjafjailahreppa 200 kr. —
16. Til Sljettu-, Grunnavikur- og Snæfjaliahreppa, 300 
kr. til hvers, 900 kr. — 17. Viðbótarstyrkur til Ólafs- 
fjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi frá þeim sjálfum en 
2600 kr., ef þeir ráða til sin sjerstakan iækni, 2000 kr.

5. Til iæknis i Reykjavik, er skylt sje að gegna sjúkra- 
vitjnnum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir taxta bjeraðslækna .......................................................

6. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavik.............................
b. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............

Styrkurinn skiftist að jöfnu milli augnlæknanna
Guðmundar Guðfinnssonar og Heiga Skúiasonar, enda 
skifti þeir landinu á milii sin tii yfirferðar, eftir fyrir- 
mælum landiæknis, og hafi dvöl á að minsta kosti 
einni eða tveim höfnum i hverri sýslu

7. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavík ...
8. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Porsteinssonar í

Reykjavik ................................................................................
Styrkurinn til augnlæknis og læknanna Vilh. Bern- 

höfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn þvi skil- 
yiði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum i lækna- 
deild háskólans til 1 sinni sjerfræði og veiti fátæku 
fólki ókeypis læknisbjálp á tilteknum stað, ekki sjaldn- 
ar en 3 sinnum á mánuði.

9. Til geislalækningastofu ríkisins .....................................

1000
1000

310910

1500

2000
1000

1000

Flyt ...

11000

327410
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kr. kr.

Flutt ...
10. Til sðmu stofnunar, til áhaldakaupa .............................
11. Til radíumsjóðs íslands, styrkur til að reka radlum-

lækningar ................................................................................
12. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða, i þvi skyni að

afla sjer nýrrar læknisþekkingar ............'.....................
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum 

.landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

13. Til Óikars E<narssonar læknis, utanfararstyrkur
14. Til Guðbjarnar Guðmundssonar prentsmiðjustjóra, til 

þess að kosta dvöl sonar sfns i fábjánahæli erlendis
15. Til Evu Hjálmarsdóttur, til að leita sjer lækninga í

Danroörku i heilsuhæli fyrir krampaveikt fólk............
16. Holdsveikraspílalinn...............................................................

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis........................................................................
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsmanna ............................. 13620
2. Viðurværi 55 manna (ca. 150 a. á dag) 30000
3. Klæðnaður .............................................. 1800
4. Meðul og sáraumbúðir .................... 1800
5. Eldsneyti .............................................. 10000
6. Ljósmeti...................................................... 2400
7. Húsbúnaður og áhöld............................. 2000
8. Viðhald á húsum ............................. 3000
9. Þvottur og ræsting ............................. 1800

10. Greftrunarkostnaður ............................. 500
11. Skemtanir .............................................. 600
12. Skaltar o. fl................................................ 4000
13. Ýmisleg gjöld ..................................... 1500

17. Geðveikrahælið á Kleppi......................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun Iæknis...................................................................... ■
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna ............................ 14500
2. Viðurværi 94 manna (ca. 145 a. á dag) 50000

8700

73020

81720

7700

327410
3000

2500

2000

1200

1000

1000
81720

66525

Flyt ... 64500 7700 486355
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Flult ... 64500
Klæðnaður 70 sjúklinga á50 kr. handa 
hverjum...................................................... 3500
Meðul og umbúðir .................... ... 500
Ljós og hiti .......... 10000
Viðhald og áhöld 13000
Pvottur og ræsting ............................. 3000
Skemtanir ............ .................... ... 750
Skattar m. m. ............................. 2500
óviss gjöld ............ ............................. 1400

kr. kr.

7700 486355

99150

106850

Þar frá dragasl þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúklingum: kr. 1,50 á dag 38325 
Tekjur af búinu.............................................. 2000

--------------- 40325

Mismunur ... 66525

18. Heilsuhælið á Vífilsstöðum
Sá kostnaður sundurliðast þannig
A. Laun læknis.............................
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna
2. Viðurværi ....................
3. Lyf og bjúkrunargögn
4. Ljós og biti ....................
5. Þvottur og ræsting
6. Viðhald húsa ............
7. Viðhald vjela ...........
8. Húsbúnaður og áhöld
9. Flutningskostnaður

10. Óviss gjöld ..................

37000
136000r
12000
25000

6000
5000
5000

12000
5000
3000

7700

246000

253700

19560

Flyt ... 253700 505915
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Flult

kr.

253700

kr.

505915
F*ar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklÍDgnm, 5 kr. á dag 
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag 
Meðgjöf með 24 böruum, 4 kr. á dag ... 
Tekjur af búiuu...........................................

173375
23725
35040

2000
234140

Mismuuur . 19560

19. önnur gjöld:
a. Til byggingar landsspitala í Reykjavík, samkvæmt

samningi milli rikisstjórnarinnar og stjórnar lands- 
spitalasjóðs íslands ......................................................

b. Til viðbótarbyggingar við geðveikrahælið á Kleppi
c. Slyrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að 

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi meira 
en 70 aurar fyrir hvern legudag, gegn því, að 
hjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins 
mikið og styrknum nemur og að þvi tilskildu, að 
utanhjeraðssjúklingar, sem borgað er fyrir af al- 
mannafje, njóti sömu kjara sem innanhjeraðssjúk- 
lingar.

d. Styrkur til að reisa sjúkraskýii og læknisbústaði...
e. Lokastyrkur til byggingar sjúkrahússins á ísafirði
f. Til »HeiIsuhæIisfjeIags Norðurlandsff, til byggingar

beilsuhælis i Eyjafirði. Siðari fjárveiting....................
• Styrkuiinn er bundinn þeim skilyrðum, að stað- 
urinn, áætlun og teikning sje samþykt af stjórnarráð- 
inu og að jafumikið fje sje lagt fram annarsstaðar 
að og úr rikissjóði.

g. Bólusetningarkostnaður ..............................................
h. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ............
i. Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um varnir 

gegn þvi, að næmir sjúkdómar berist til íslands...
j. Gjöld samkvæmt lögum nr. 16 1923, um varnir

gegn kynsjúkdómum ......................................................
k. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu-

skólum ... ... ... .......................................................

100000
100000
20000

23000
7724

125000

2500

15000

4000

4500

2000

403724Flyt ... 505915
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kr. kr.

Flult ...
1. Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn að minsta

403724 505915

kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur ............ 4000
m. Til fjelags islenskra hjúkrunarkvenna 800
n. Til geilnalækninga, gegn að minsta kosti */t ann-

arsstaðar að........................................................................
o. Viðbólarlaun yfirsetukonu i Grímsey, gegn jafn-

mikilli launaviðbót annarsstaðar frá ....................

2500

300
p. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............
q. Til Elínar Sigurðardóttur, 100 kr. á mánuði, sje

hún ekki i sjúkrahúsi, alt að .....................................

2400

1200
r. Til Haralds úrsmiðs Sigurðssonar, sjúkrastyrkur 1000

415924
20. Hluli ríkissjóðs af launum yfirsetukvenna.................... 27000

Samtals ... ......... 948839

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

1

2
3

A.
Póstmál.

Laun:
a. Eftir launalögum.....................................
b. Póstafgreiðslumenn ntan Reykjavíkur
c. Brjefhirðingamenn .............................

Póstflutningur ........................................................................
Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður i Reykjavík hjá aðalpóstmeist-

ara og póstmeistara, eftir reikningi.............................
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavíkur bjá

póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum............
c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri póststofum

og póstafgreiðslum .......................................................
d. önnur gjöld...................................................... ............

kr.

94467 
72500 ’
22000

10000

20000

12000
46000

kr.

188967
160000

88000

Samtals A.... 436967
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B.
Vegamál.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra ..............................................
2. Latm aðstoðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eflir

reikningi, alt að .................................... ............
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ............
5. Skrifstofukostnaður, alt að .....................................

II. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjalarnesvegur, gegn þvi að blutað- 
eigendur greiði '/* kostnaðar............ 26000

2. Hvitárbraut................... .................... 10000
3. Norðurárdalsvegur ............................. 60000
4. Miðfjarðarbraut..................................... 35000
5. Sauðárkróksbraut ............................. 18000
6. Þelamerkurvegur..................................... 10000
7. Vaðlaheiðarvegur ............................. 50000
8. Vallavegur .............................................. 10000
9. Hróarstunguvegur ............................. 27500

10. Bisknpstungnabraut ............................. 25000

b. Viðhald og umbætur ..............................................

III. Til Heilsuhælisfjelags Norðurlands, til endurgreiðslu
á koslnaði við vegargerð frá Eyjafjarðarbraut að 
fyrirbuguðu berklabæli i Kristsnesi, eftir rcikningi, 
alt að ................................................................................

IV. Til brúargerða samkvæmt brúalögum ....................
V. Til slillags á akvegum (bifreiðaskattur)....................

VI. Fjallvegir................................' ..............................................
VII. 1. Til áhalda, alt að ........................................................

2. Til bókasafns verkamanna .....................................

VIII. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ....................

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars-

Flyt ...

kr. kr.

8700
6420

4000
8500
7000

34620

1

271500
200000

471500

15000
300

10000
234000

25000
15000

15300

30000

30000 805420



624 Þingskjal 342

kr. kr.

Flutt ... 30000 805420
staðar frá og öðrum þeim skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra setur.

2. Til sýslusjóðsvega eftir Iögum nr. 9, 1923 ..........
IX. Til dragferjuhalds:

15000
45000

1. Á Lagarfljóti ............................................................... 300
2. - Skjálfandafljóli ....................................................... 300
3. - Blöndu ........................................................................ 300

900
X. Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá ....................................

XI. Styrkur til vörubifreiðaferða frá Reykjavík austur
300

um sveitir ........................................................................ 5000
Bifreiðafjelag, er njóta vill styrksins, skal hlíta 

reglum, er stjórnin setur um reglubundnar og 
ódýrar ferðir með endastöðvum Garðsauka, Húsa- 
tóftum og Torfastöðum.

XII. Styrkir til að halda uppi bygð og gistingu fyrir
ferðamenn.............................................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum
á afskektum bæjum við þjóðbraut.

3000

XIII. Til þess að kaupa Fornahvamm og byggja þar
gistihús, alt að ............................................................... 40000

Samtals B. ... ............ 899620

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða:
a. Esju........................................................................................ 150000
b. Eimskipafjelags lslands .............................................. 60000

210000
2. Til bálaferða á flóum, fjörðum og vötnum:

a. Rekslrarstyrkir .............................................................. 91000
b. Báta- og vjelkaupastyrkir.............................................. 18500

109500

Samtals C. ... .......... 319500

D.
Hraðskeyta- og talsímasamband.

I. Til viðauka simakerfa, smærri efniskaupa o. fl. ... 25000
II. Til nýrra símalagninga ....................................................... 330000

Flyt ... ,,, ,,, 355000
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kr. kr.

Flult ... 355000
III. a. Til nýrrar símalínu frá Breiðumýti til Laugaskóla,

4/s kostnaöar, alt að .............................................. 1200
b. Til nýrrar simalínu fia Svignaskarði til Hvitár-

bakkaskóla, 3/s koslnaðar, alt að.......... ............ 3200
4400

IV. Til starfrækslu landssimanna m. m.:
1. Lann samkvæmt launalögum ............................. 300000
2. Kostnaður af aðaiskrifstofu landssímanna 13000
3. Ritsimastöðin í Reykjavík ..................................... 36000
4. Loftskeytastöðin í Reykjavik.................................. 12000
5. Bæjarsiminn í Reykjavík ..................................... 120000
6. Áhaldahúsið ............................................................... 3000
7. Ritsimastöðin á Akureyri ásamt bæjarsíma-

kerfínu ........................................................................ 12700
8. Ritsímastöðin á Seyðisfírði ásamt bæjarsima-

kerfínu ............................. ............................, 12000
9. Ritsimastöðin á ísafírði ásamt bæjarsímakerfínu 8000

10. Símastöðin á Borðeyri.............................................. 7500
11. Símastöðin í Hafnarfírði.......................... .......... 7500
12. Simastöðin í Vestmannaeyjum............................. 9500
13. Símastöðin á Siglufirði............................................. 5500
14. Til aukaritsímaþjónustu ..................................... 4000
15. Til annara símas'öðva og eftirlitsstöðva........... 90900
16. Til uppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsímann í
Reykjavík, Hafnarfírði, Vestmanna-
eyjum og Siglufirði, alt að ........... 12600

b. Simritara o. fl......................................... 8000
20600

17. Til efnisvarðar Steindórs Björnssonar ............ 1200
663400

V. Eyðublöð, prentkostnaður, rilfóng m. m...................... 40000
VI. Viðbót og viðhald stöðvanna ..................................... 50000

VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að ............................................................... 10000

VIII. Viðhald landssímanna...................................................... 150000
IX. Td kenslu fyrir símamenn.............................................. 2000
X. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern .................... 1500

Samtals D. ... • • • • • • 1276300
Alþt. 1926. A. (38. löggjafai þing). 79
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kr. kr.

E.
Vitamál.

I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra .............................................. 8700

Hann sje umsjónarmaður vitanna og einnig
ókeypis til verkfræðilegrar aðsloðar landsstjórn,
hjeraðsstjórnum og bæjarstjórnum, eflir ákvæð-
um landsstjórnar.

2. Til verkfróðrar aðstoðar ..................................... 6400
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að.......... 4000
4. Ferðakoslnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi, alt að ............................................................... 2000
21100

II. Laun vitavarða.......... ....................................................... 21810
I’ar af 300 kr. persónuleg launaviðbót banda nú-

verandi vitaverði Gróltuvitans.
III. Rekstrarkoslnaður vitanna.............................................. 75000
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ............ 10000
V. Til þess að reisa nýja vita:

a. Landlökuviti á Dyrhólaey ...................................... 160000
b. Til uppsetningar leiðarljósa..................................... 10000

170000
VI. Ýmislegt................................................................................ 10000

Samtals E. ... ............ 307910

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er veitt:

kr. kr.

A.
Andlega stjettin.

Biskupsembættið:
1. Laun biskups ...............................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............

9500
2000

11500

Flyt ... • • • • • • 11500
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b.

kr. kr.

Flyt ...
önnnr gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. íebr. 1880, 1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lífeyrisgjaldi presta samkvæmt

lögum nr. 49, 1907 .......................................................
3. Viöbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum....................
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................
5. Til dómkirkjuprestsins í Reykjavik, fyrir skýrslu-

gerðir ................................................................................
6. Erfiðleikauppbót tii Ögurþinga.....................................
7. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
8. Til húsabóta á prestsselrum, með skilyrðum sem

greinir í fjárlögum 1924...................................................

406

350

8000
300000

1000
300
400-

27000

11500

337456

Samtals A.

B.
Kenslumál.

I. Háskólinn:
a. Laun .......................................................................
b. Til bjeraðslæknisins í Reykjavík fyrir kenslu

við háskólann...............................................................
c. Til kennara í lagalæknisfræði ........................... .
d. Námsstyrkur...............................................................

Fjárveiting þessari skal skift i 20 skamta 450 
kr. og 20 skamta 300 kr., og má að jafnaði 
ekki veita neinum stúdenti meira eða minna en 
1 skamt; þó má leggja saman alt að 8 skamta 
300 kr., og gjöra úr helmingi færri 600 kr. 
skamta, og veita þessa stærri skamta fátækum 
stúdentum, sem sýna sjerstakan 'dugnað við 
námið. Engum má veita styrk fyrsta námsárið 
i háskólanum.

e. Húsaleigustyrkur ......................................................
f. Til kensluábalda læknadeildar.............................
g. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efna-

fræði ..........................................................................
h. Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla.............................

348956

106400

1500
500

15000

• 9000 
500

1800
4500

Flyt ... 139200
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-
kr. kr.

Fluttar ...
i. Önnur gjöld:

1. Til ritara:
a. Laun ..................................... 1000
b. Dýrtíðaruppbót .................... 500

----------- 1500
2. Til dyravarðar:

a. Laun, auk hlunninda, sem bann
hefir áður nolið.................... 1600

b. Dýrtíðaruppbót.................... 800
2400

3. Ýms gjöld............................................ 3000

139200

6900
j. Eftirgjöf á viðlagasjóðsláni Mensae Academicae... 3000
k. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta .................... 750
1. Byggingarstyrkur til stúdentagarðsins ............

II. Námsstyrkur erlendis:

50000
199850

a. Til íslenskra stúdenta i erlendum báskólum .........
b. Til læknaefna, til að ljúka námi i sængurkvenna-

24000

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjum, alt að 
c. Til Markúsar Kristjánssnnar, til háskólanáms

2500

erlendis................................................................................ 1200
27700

III. Mentaskólinn almenni:
a. Laun..............................................................................
b. Önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans .................... 400
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 6000
3. Til skólahússins utan og innan ... 3500
4. Til stundakenslu og til prófdóm-

enda, alt að........................................... 27000
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri-

sveinum, 50 kr. handa hverjum ... 1800
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

stuðulsuppbót ..................................... 3200
7. Læknisþóknun..................................... 500
8. Td vísindalegra áhalda og til þess 

að kaupa skuggamyndavjel til notk-
unar við kensluna............................. 1500

9. Til þess að gefa út kenslubækur
handa skólanum ............................. 2500

10. Ýmisleg gjöld .................................... 5000

77600

Flyt ... 51400 77600 227550
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kr. kr.

Flult ... 51400 77600 227550
11. Til verðlaunabóka .............................
12. Til þess að setja miðstöðvarhitun

100

í mentaskólahúsið .................... 13000
64500

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 142100
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.
Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun...................................................................
b. önnur gjöld:

.......... 28160

1. Til aukakennara og stundakenslu . 10600
2. Til bóka og kensluáhalda ............
3. Til að kaupa skuggamyndavjel og

1000

fleiri kensluáhöld ............................. 1000
4. Til eldiviðar og ljósa .................... 7000
5. Námsstyrkur ..................................... 700

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

6. Til dyravörslu:
a. Laun ............................. 600
b. Dýrtíðaruppbót ............ 300

900
7. Til skólabússins utan og innan ... 1500
8. Til ýmislegra gjalda .................... 3500

26200
Kennaraskólinn: 54360

.......... 22080a. Laun...................................................................
b. önnur gjöld:

1. Stundakensla ..................................... 5000
2. Eldiviður og ljós ............................. 3000
3. Bókakaup og áhöld .................... 1500
4. Námsstyrkur ..................................... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

Flyt ... 12000 22080 424010
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Flutt ...
5. Til viðbalds .....................................
6. Ýmisleg gjöld .....................................

12000
1500
3000

VI. Slýrimannaskólinn:
a. Laun............................................
b. önnur gjöld:

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

1. Til stundakenslu................. ............ 2000
2. Til eldiviðar og Ijósa ............ 2000
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

lestra ..................................... ............ 300
4. Ýmisleg gjöld .................... ............ 3000

VII. Vjelstjóraskólinn:
a. Laun............................................
b. Önnur gjöld:

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

1. Til stundakenslu ............ ............ 1000
2. Húsnæði ............................. ... ... 4200
3. Ljós og hiti .................... ............ 1500
4. Ýms gjöld............................. ............ 2150

Við skólana undir liðunum III. —VII. skal vera
skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla-
gjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.

VIII. Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun..................................... ............ 10880
b. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistar-

kenslu........... .................... .,. ... 1600
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda............ 1000
3. Til eldiviðar og Ijósa... 4000
4. Ýmisleg gjöld ............ 9000

15000
d. Til aukningar skólabúinu, að því

lilskildu, að skólastjóri taki við því 10000

Flyt ...

kr. kr.

22080 424010

16500
38580

17280

7300
24580

11840

1

8850
20690

37480

37480 507860
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kr. kr.

Fluttar ...
Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun.............................................. 9600
b. Til smiða- og leikfimikenslu 1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda............ 1000
3. Til eldiviðar og ljósa ... 2500
4. Ýmisleg gjöld ............ 2000

6500

Slyrkurinn til verklegs náms við bændaskól- 
ana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, 
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi 
skemur en 6 vikur á ári og skila skólanum 
dagbókum um vinnubrögðin yfir námstímann, 
og nemi slyrkurinn aldrei hærri upphæð á 
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku 
námstímans.

Slyrkinn má að eins greiða eftir á, sam- 
kvæmt skýrslu um námið, og sje i henni getið, 
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

3. Til húsmæðraskóla á Staðarfelli:
a. Til starfrækslu skólans, enda sam- 

þykki atvinnumálaráðaherra reglu-
geið hans.............................................. 3000

b. Til breytinga og aðgerða á Staðar- 
fellshúsinu, þar með talin eldavjel,
sem um leið sje miðstöð fyrir húsið 4800

c. Til Siguiborgar Kristjánsdóltur, til 
greiðslu á kostnaði vegna ófyrirsjá- 
anlegs dráltar á stofnun skólans, 
enda haldi hún á yfirstandandi ári 
vekjandi og fræðandi erindi fyrir 
sveitakonur og leiðbeini þeim verk- 
lega, all eftir tiilögum Búnaðarfje-
lags íslands ..................................... 3000

Flyt ...

37480

17400

10800

507860

65680

573540
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kr. kr.

Fluttar ...
IX. Iðnfræðsla:

a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík, til þess 
að reka iðnskó'a i Reykjavík, undir yfirum-

........... 573540

sjón landsstjórnarinnar .....................................
b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til

6600

kvöldskólahalds .......................................................
c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði, til kvðld-

500

skólahalds
Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó ekki 

fara yfir */b rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 

skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra. 
d. Til að slyrkja efnilega menn, karla og konur,

500

til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

X. Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins í Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarmenn, undir umsjón Iands-

4000
11600

stjórnarinnar, þó ekki yfir ’/r kostnaðar...........
b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 

balda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón

6000

landsstjórnarinnar, þó ekki yfir s/< kostnaðar ..

XI. Yfirselukvennaskólinn:

6000
12000

1. Laun forstöðumanns ..............................................
2. Til verklegrar kenslu:

a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvík 900
b. Annar kostnaður, alt að ............ 400

3. Styrkur til námskvenna, þar í talin verðstuðuls-

1000

1300

uppbót, alt að ............ ................... 7780
4. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting ....................

XII. Kvennaskólar:

1500
11580

1. Til kvennaskólans í Reykjavík:
a. Húsaleigustyrkur ............................. 5000
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minsta

Flyt .. 5000 , ,, ,,, 608720
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kr. kr.

Flult ... 5000 608720
kosti 1800 kr. framlögum annars-
staðar að en úr rikissjóði ............ 20000

c. 40 kr. fyrir hverji námsmey, setn
er alt skólaárið, alt að.................... 4000

d. Námsslyrkur til sveitastúlkna 1000
30000

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta

kosti 1000 kr. framlögum annars-
staðar að en úr ríkissjóði ........... 15000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að .................... 2000

c. Til miðstöðvarhitanar og raflýsingar 6000
d. Eftirgjöf á viðlagasjóðsláni skólans

(byggingarstyrkur)............................. 7034
30034

Skólar þessir slanda undir yfirumsjón lands- 60034
stjórnarinnar.
Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra.................... 7700
b. Skrifstofukostnaður hans................. 1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að............................................................ 1000
9900

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíðaruppbót 324000
3. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót... ............ 31000
4. Til farkenslu og eftirlits með heimafræðsl u, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt að ... ... 5000
5. Til prófdómara við barnapróf ............ ........... 4000
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða,

þriðjungur kostnaðar, enda samþykki lands-
stjórnin uppdrætti að húsunum, alt að ............ 20000

7. Til Helga Hjörvars, utanfararslyrkur til þess
að kynna sjer kenslu- og uppe'dismál ............ 1600

Unglinga- og alþýðuskólar: 395500
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. Laun..................................... ............ 11840
b. Td aðstoðarkenslu............................. 600

Flyt ... 12440 ... . • • 1064254
Alpt. 1926. A. (38. löggjafarping). 80
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2

3

4.
5

6.
7.

Flult ... 12440
c. Önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms ... 600
Alt að helmingi fjár- 

ins má verja til verð- 
launa handa nemendum.

2. Til kensluábalda............ 2000
3. Til eldiviðar og ljósa ... 4500
4. Til húsbúnaðar ............ 2500
5. Ýtnisleg gjöld ............ 3000
6. Til að selja miðstöð í

skólahúsið .................... 14000
--------------- 26600

Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavíkur, 
Akureyrar og Hafnarfjarðar .............................

Slyrkurinn er veittur með því skilyrði, að 
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.
Til þess að reisa nýja hjeraðsskóla i sveitum, 
alt að ’/s kostnaðar ..............................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sje ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði 
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn- 
inni og skólinn hjeraðseign.
Til H vítárbakkaskóla (lokastofnstyrkur)............
Lokastyrkur til byggingar skólans á Laugum
að ’/s hlutum...............................................................

Til umbóta á skólahúsinu á Núpi i Dýrafirði . 
Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg

Slyrkurinn er bundinn því skilyrði, að inn- 
anbæjarnemendur greiði skólagjald eftir sömu 
reglu og í liðunum III.—VII., og renni það í 
skólasjóð.

Flyt ...

kr. kr.

1064254

39040

42000

20000

4000

7000
3500

17000

132540 1064254
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kr. kr.

Flntt ... 132540 1064254
7. Til unglingaskólans í Bergstaðastræti ............

XV. Húsmæðrafræðsla:
Til kvenfjelagsins Óskar í ísafjarðarkaupstað, til

1000
133540

húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að 
Noti fjelagið ekki styrkinn, má greiða hann öðrum á 

ísafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreyttum skilyrðum.

3500

XVI. Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m..............
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 

anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

XVII. Til kenslu blindra barna, sem send eru ntan til

12000

náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá 
XVIII. Sundkensla o. fl.:

1000

1. Til sundkenslu í Reykjavik .............................
Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 

kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að hauslinu og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af rikisfje, 
njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá, 
sem getur í 1. lið, og tii að kenna öðrum

300

sundkennurum björgunarsund ............................. 1500
3. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar ....................

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 
nefndum með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar, 
enda sjeu þær hjeraðseign og landsstjórnin sam- 
þykki uppdrátt og kostnaðaráætlun, ^/i kostn-

3000

aðar, alt að ...............................................................

XIX. Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi

3000
7800

kenslu i teikningu og trjeskurði i þjóðlegum stil 
XX. Til þess að gefa út landslagsuppdrátt af íslandi

2000

með hæða- og hafdýpislitum (lokastyrkur) 1000

Samtals B. ... ............ 1225094
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15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

1. Landsbókasafnið:
a. Lauu .............................................. .............................
b. Launauppbót til 1. og 2. bókavarðar, 500 kr. til

hvors......................................................................................
c. Til aðstoðar.......................................................................
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands ..
e. Til að semja spjaldskrá ..............................................
f. Til að semja og gefa út skrá yfir bandrit ............
g. Til ritaukaskrár ...............................................................
h. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ..........................
i. Húsaleiga ........................................................................
j. Ýmisleg gjöld ...............................................................

2. Þjóðskjalasafnið:
a. Laun ................................................................................
b. Td bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðar .......................................................
c. Ýms gjöld.............................................................................

3. PjóðmeDjasafnið og verndun fornmenja:
a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ...........
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að.............................
c. Til að útvega forngripi, alt að.....................................
d. Til áhalda og aðgerða ..............................................
e. Til eftirlits á Þingvöllum ..............................................
f. Til rannsókna og ferðakostnaðar .............................
g. Til að rita og safna gögnum til menningarsögu ...

Fje þessu skal varið eflir ráðstöfun landsbóka- 
varðar og fornmenjavarðar til þess að draga sam- 
an ýmiskonar fróðleik um lifnaðarbáttu og bagi 
alþýðu á undanförnum tfmum.

PjóðmeDjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir 
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

4. Náltúrufræðifjelagið...............................................................
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 2000 kr. á ári. 
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sje 

til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.

Flyt ...

kr. kr.

21160

1000
4800

12000
1000
3000
5800

360
500
700

50320

7200

3500
1000

11700

8200
2550
1500

600
1000
600

2500

16950
3000

............ 81970
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19.

6.

8.

10.

11.

12.
13.

15.

16.

kr. kr.

Flutt ... 81970
Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ................... 7500
b. Til viðhalds og ábalda .............................................. 2000

9500
Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði....................................................... 2000
Aukastyrkur til amtsbókasafnsins á Akureyri ............ 3000
að þvi tilskildu, að Davíð skáld frá Fagraskógi hafi
þar bókavörslu, með a. m. k. 2000 kr. launum, auk
verðstuðulsuppbótar.
Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............ 1500
Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa .................... 200
Til bókasafns Þingeyinga, byggingarstyrkur til minn-
ingar um Pjetur beit. Jónsson frá Gautlöndum............ 3000
Til Hins íslenska bókmentafjelags ............................. 3600

enda haldi það áfram útgáfu bins islenska forn-
brjefasafns sem að undanförnu.
Til Pjóðvinafjelagsins .................................................... 2000
Til Fornleifafjelagsins ....................................................... 800
Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur, |
landsyfirdóma o. fi.................................................................. 3000
Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna
Magnússonar og Páls Vídalins (jarðalýsing Húnavatns-
þings)...................................................................................... . 2500
Til þess að halda áfram útgáfunni af »Lögum ís-
Iands«......................................................................................... 1500
Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavfkur ............ 6000
Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 500
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað.................................. 1000
a. Styrkur til skálda og listamanna, þóeigiminna en

1000 kr. til hvers ...................................................... 10000
b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes

Faust ................................................................................ 1200
c. Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, til að vinna

að útbreiðslu sönglistar .............................................. 5000
d. Til Karls O. Runólfssonar, til hljómlistarnáms er-

lendis ................................................................................ 2500

Flyt ... 18700 121570
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kr. kr.

Flutt ...
e. Til Þórarins Jónssonar tónlistarnema í Berlín ...
f. Til þess að kaupa listaverk...........................................
g. Til Önnu Borg, til leiklistarnáms erlendis ............
b. Til Soffíu Guðlaugsdóttur Kvaran, lil utanfarar til

leiklistarnáms ...............................................................
i. Til Jóns Þorleifssonar málara, feiðastyrkur...........
j. Til Ginars Markan, til söngnáms .............................
k. Til Guðrúnar Indriðadóltur leikkonu ....................

20. Til sjera Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til þess að
safna til islenskrar orðabókar með íslenskum þýðing- 
um, enda sje safnið eign rikisins, 4500 kr. með verð- 
stuðulsuppbót ........................................................................

21. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sje safnið eign ríkisins ...........

22. Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls-
uppbót.........................................................................................

23. Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur
lærðra manna islenskra á síðari öldum, enda sje 
handritið eign ríkisins að honum látnum ....................

24. Til Sigurðar Nordals, til rilstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót .................................................................

25. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtíðaruppbót .............................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

26. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna
að bók um eðliseinkenni íslendinga .............................

27. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ...
28. Til cand. theo’. Sveinbjarnar Högnasonar, til fram-

haldsnáms................................................................................
29. Til Frímanns B. Arngrimssonar, til að safna steinum 

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ...
30. Til Páls Porkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

sínu .........................................................................................
31. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sinum ........................................................................
32. Til Boga Tb. Melsteds, til þess að rita fslandssögu ...
33. Til landsskjálftarannsókna ..............................................

Flyt ...

18700
3000
4000
2000

1000
2500
1900
2500

7700
1500

121570

35600

7200

1200

7700

2000

3200

9200

2000
1800

1500

800

500

800
800
800

196670
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kr. kr.

Fiutt ...
Greiðist því aðeins, að rannsókn verði við komið 

og skýrslur gefnar.

............ 196670

Til veðurathugana og veðurskeyta..................................... 40000
Til íþróttasambands íslands.............................................. 2000
Til listasafnshúss Einars Jónssonar .............................
a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

4000

verðstuðulsuppbót..............................................................
enda hafi hann forslöðu og umsjón listasafns sins,

7700

er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 stundir 
á viku.

b. Til sama, til aðstoðar......................................................

Til listvinafjelagsins, til þess að kaupa »Móðurást« 
Nínu Sæmundsen, gegn sama fiamlagi annarsstaðar 
að, enda verði listaverkið opinberlega til sýnis bjer

1500
9200

(lokagreiðsla) ... ...............................................................
Til þess að kaupa grasasafn dr. Helga Jónssonar,

2250

annar fjóiðungur andvirðis .............................................. 2500
Til frjettastofu blaðamannafjelagsins .............................
Til dr. Jóns Stefánssonar, fyrir að rita sögu íslands

4000

á ensku (lokastyrkur) ..................................................... 1000
Til alþýðufi æðslu stúdentafjelagsins í Reykjavík.........

Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Akur- 
eyri 300 kr. til íyrirlestra í Norfllendingafjórðungi, 
en 400 kr. skal varið til fyrirlestra í Austfiröinga-
og Veslfiiðingafjórðungum, 200 kr. á bvorum stað.

1500

Feröastyrkur til útlar.da...................................................... 6000
Til Helga P. Biiems, til Iokanáms í hagfræði ........... 1400
Til Gunnlaugs S. Briems, til lokanáms í símaverkfræði 2500

Samtals ... ........... 273020
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16. gr.
Til verklegra fyrirlækja er veilt:

kr. kr.

1
2,

3,

4.
5.
6.

7,

8.

9,

Til Búnaðarfjelags íslands .......... . .............................
Til sandgræðslu........................................................................

Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum, 
sem leggja fram helming kostnaðar eða meira.
Til búnaðarfjelaga ...............................................................

Styrknum skal skift milli búnaðarfjelaganna eftir 
dagsverkatölu og varið til verkfærakaupa og slyrktar 
sameiginlegri starfsemi innan Ijelaganna.
Til kaupa á fljótandi skurðgröfu.....................................
Gjöld samkvæmt II. kafla jarðræktarlaganna ............
Til Skeiðaáveitunnar upp i "vexti og afborganir af 
veðdeildarlánum áveitunnar, fimti hluti ríkissjóðslil-
lags, 2. greiðsla........................................................................
Til áveitufjelags Þingbúa, ’/4 kostnaðar við áveiluna,
alt að.........................................................................................
Til vegalagningar i Veslmannaeyjum, helmingur kostn-
aðar, alt að................................................................................
Til Garðyrkjufjelags íslands:
Laun garðyrkjustjóra ......................................................

200000
45000

20000

32000
50000

6000

5000

17500

4000

10. Til skógræktar:
a. _ Laun ........................... . ................. ............................

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ- 
mundsens.

b. Til skóggræðslu ...............................................................
c. Til að kaupa S'griðarstaðaskóg i Ljósavatnsskarði
d. Styrkur til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar-

og sandgræðslunáms......................................................

13080

20000
4000

1200
38280

11. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum .....................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............
c. Til eins manns, til þess að læra dýralækningar erlendis

Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu tvisvar 
á ári voltorð frá kennurum sínum um iðni og 
ástundun.

20480
700

1200

22380

FJyt ... 440160
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kr. kr.

Flyt ... 441)160
12. Til fjárkláðalækninga ........................... .................... 8000
13. Til eftirlits með útflutningi á hrossum ....................
14. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum tekjum

1000

stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtíðaruppbót 5600
b. Til aðstoðar........................................................................ 4200
c. Húsaleiga ........................................................................ 3000

d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1400
e. Til áhaldakaupa............................................................... 1000
f. Utanfararstyrkör til forstöðumanns............................. 2000

17200
15. Til Fiskiveiðasjóðs fslands .............................................. 6000
16. Til Fiskifjelagsins ...............................................................

Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna- 
almanaks.

17. Laun yfirmatsmannu o. fl.:

70000

a. 5 fiskiyfirmatsmanna...................................................... 19200
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna .............................

Af þessari upphæð fá fiskiyfirmatsmennirnir í
Reykjavik, fsafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500 
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn i Vestmannaeyjum 
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn í Reykjavík 
1000 kr. í ritfje.

8200

c. 4 síldarmatsmanna ...................................................... 10240
d. 4 ullarmatsmanna ....................................................... 2560
e. 5 kjötmatsmanna... ....................................................... 4800
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............................. 8000

53000
18. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra ...
19. Til bryggjugerða og lendingabóta, alt að */a kostnaðar, 

gegn ’/3 annarsstaðar að, enda sje það fje fyrir hendi

6000

og stjórnarráðið samþykki áætlan.................... - ............ 37000
20. Til hafnaibóta í Ólafsvík, þriðjungur kostnaðar, alt að
21. Til aðgerðar öldubijótnum í Bolungarvík, gegn jöfnu

10000

tiílagi annarsstaðar að .......................................................
22. Til hafskipabryggju fsafjarðarkaupstaðar og mann-

5000

virkja við hana........................................................................ 60000

Flyt... • • • • • 1 713360

Alþt. 1926. A. (3$. löggjafai þing). 81
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kr. kr.

Fiutt ...
Styrkurinn greiðist þannig, að dýilíðailán kaup- 

staðarins við rikissjóð lækki um þessa upphæð, en 
ógreiddir áfallnir vextir af upphæðinni falli niður.

23. Til þess að leitast fyrir um markað fyrir islenskar af-
urðir erlendis ........................................................................

24. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-
földu íjárframlagi annarsstaðar að....................................

25. Til mjólkurniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar í Borg-
arfirði, 2 kr. fyrir hvern kassa mjólkur (48 dósir), 
sem hún býr til, alt að.......................................................

26. Til gerlarannsókna ...............................................................
27. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga ............

Sambandið gieiði þó Guðmundi Jónssyni frá Mos- 
dal 1200 kr, enda haldi hann uppi kenslu og náms- 
skeiðum í trjeskurði og húsgagnagerð fyiir Veslfirði.

28. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-
breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar .............................

29. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal í Mjóanesi og Þórdísar
Ólafsdóttur á Fellsenda, styrkur til kenslu í hann- 
yrðum og vefnaði og annari handavinnu kvenna, eink- 
um þjóðlegum hannyrðum, 500 kr. til hvorrar............

30. Til Kvenfjelags Hvammshrepps í Vík í Mýrdal, til 
þess að halda uppi kenslu í handavinnu kvenna ...

31. Til sambands norðlenskra kvenna.....................................
32. Til Bandalags kvenna ......................................................
33. Til vörumerkjaskrásetjara ..................................... ...
34. Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar iþrótta

og skóggræðslu ......................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 

fjenu er varið.
i

713360

5000

10000

8000
2000
5200

2000

1000

600
500
500

2000

5000

35. a. Eftirgjöf á eftirstöðvum (’/») dýrtiðarláns Grunna-
vikurhrepps .......................................................................

b. Eftirgjöf á 2/3 dýrtiðarláns Innri Akraneshrepps ...
c. Eftiigjóf á */s hallærisláns (viðlagasjóðfl ns) Ár-

neshrepps .......................................................................

36. Til forstöðu silfurbergsnámunnar i Helgustaðafjalli ...
37. Laun húsagerðarmeistara......................................................

Fiyt ...

3000
2000

10000
15000
2000
8300

780460
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kr. kr.

Fluft ...
38. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda, 4000 kr., með verðstuðulsupp-
bót.........................................................................................
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu. 
En vinni hann auk þess við búsagerð einstakra 
manna, skal greiða fult gjald fyrir, er rennur í 
ríkissjóð.

b. Ferðakostnaður og skrifstofufje.....................................

39. Styrkur til að koma upp vindknúinni rafmagnsstöð
40. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-

og silungaklak ........................................................................
41. Til að gera laxgenga fossana Glanna og Laxfoss í

Norðurá i Mýrasýslu, ’/a kostnaðar, alt að....................
42. Til vatnsrenslismælinga ......................................................
43. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa...
44. Til framhalds landmælinga ..............................................
45. Til Ræktunarsjóðs:

a. Afgjöld þjóðjarða...............................................................
b. Tillag til kostnaðar við sjóðinn . .............................
c. Hluti af útflutningsgjaldi ..............................................

780460

6400

1200
7600
5000

1800

1000
2000
5000

45000

30000
10000
62500

102500

Samtals ... 950360

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Slyrkur til berklasjúklinga .............................................. 500000
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyting á

fátækralögum, 77. og 78. gr................................................. 60000
3. Styrkur til sjúkrasamlaga .............................................. 6500
4 Til slysatryggingar ............................................................... 10000

Flyt ... •« • • • « 576500
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kr. kr.

FJutt ...
5. Til slyrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelag-

... ... 576500

anna I Reykjavik ............................................................... 3500
6. Til að bjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
7. Til bjargráðasjóðs ..................................... .................... 24000
8. Tillag til ellistyrktarsjóða.............................................. 47000
9. Til Goodtemplarareglunnar, til bindindisstarfsemi ... 10000

10. Til Rauðakrossfjelags lslands.............................................. 2000
11. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ........... 500
12. Til sjúkrasjóðs Fellshiepps ................. 1........................... 200

Samtals ... 664700

18. gr.
Til eitiilauna og styrktarfjár er veitt:

I

II

Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn ...............................................................
b. Embættismannaekkjur og börn .............................
c. Uppgjafaprestar...............................................................
d. Prestsekkjur ...............................................................
e. Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49, 1923 ............

Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:
a. Embættismenn:

1. Til Þorvalds Pálssonar læknis ... 300,00
2. — Sigvalda Stefánssonar Kaldalóns

læknis .............................................. 640,00
3. — Siguröar Magnússonar læknis ... 169,87
4. — Halldórs Briems bókavarðar .. 960,Oft

Flvt ...

kr. kr.

25057,55
15074,79

635,28
5458,37
2500,00

48725,99

2069,87

2069,87 48725,99
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kr. kr.

Flutt ... 2069,87 48725,99
b. Embællismannaekkjur og börn:

1. — Magneu Ásgeirsson .................... ... 200
2. — Ólivu Guðmundsson ............ ... 175
3. — Theodóru Thoroddsen .......... ... 800
4. — Sigríðar Hjaltadóttur ............ ... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ... 400
6. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju ... 450
7. — Sigríðar Finnbogadóttur............ ... 800
8. — Ágústu Jóhannsdóttur ............ ... 300
9. — Rannveigar Tómasdóttur.......... ... 300

10. — Önnu Gunnlaugsson................. . ... 400
11. — Kristbjargar Marteinsdóttur ... ..: 600
12. — Kristínar Jacobson .................... ... 600
13. — Guðnýjar Jónsdóttur ............ ... 400
14. — Kirstínar Þ. Blöndal ............ ... 300

6125
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns M. Jónssonar.................... 325,00
2. — Guðlaugs Guðmundssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
4. — Sig. prófasts Gunnarssonar.......... 662,25
5. — Guttorms Vigfússonar.................... 600,00
6. — Jóns Ó. Magnússonar.................... 600,00

3467,25
d. Prestsekkjur:

1. Til Ástu Þórarinsdóttur .................... 130,00
2. — Auðar Gísladóttur .................... 300,00
3. — Bjargar Einarsdóttur................. . 500,00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 300,00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 100,00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ........... 300,00
8. — Guðrúnar Torfadóttur 300,00
9. — Ingunnar Lcftsdóttur.................... 300,00

10. — Hlifar Bogadóttur, 100 kr. með
h verju barni hennar, sem er i ómegð 500,00

11. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ........... 300,00
12. — Kirstínar Pjetursdóttur ............ 300,00
13. — Kristinar Sveinbjarnardóttur 300,00

FJyt ... 3930,00 11662,12 48725,99
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kr. kr.

Flutt ... 3930,00 11662,12 48725,99
14. Til Sigrúnar Kjartansdóltur, ........... 300,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ........... 300,00
16. — Ragnhildar Gísladóttur frá Ey vind-

arhólum.............................................. 300,00
17. — Sigríðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
18. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
19. — Valgerðar Gísladóltur kr. 176,50

og auk þess 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er í ómegð 376,50

20. — Ingibjargar Magnúsdóllur........... 157,90
21. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
22. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
23. — Guðbjargar Hermannsdóltur 181,70
24. — Þórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56
25. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00

6824,97
e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:

1. Til Önnu Ásmundsdóttur ............ 300,00
2. — 1 barns hennar .................... 100,00
3. — Guðlaugar Zakarfasdótlur 360,00
4. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
5. — Elínar Briem Jónsson .......... 300,00
6. — Gyðríðar Þorvaldsdóttur ... 300,00
7. — Steinunnar Frímannsdóttur 450,00
8. — Þórunnar Stefánsdóttur ............ 400,00
9. — Guðmundar Björnssonar............ 150,00

10. — Elísabetar Jónsdóttur ............ 300,00
11. — Ragnheiðar Torfadóttur ............ 400,00
12. — Ögmundar Sigurðssonar........... 2000,00

ef hann lætur af skólastjórn.
5560,00

f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Árna Gíslasonar .................... ... 300
2. — Guðm. Kristjánssonar ............ ... 300
3. — Böðvars Jónssonar.................... ... 200
4. — Hallgrims Krákssonar............ ... 200
5. — Jóhanns Jónssonar ............ ... 200
6. — Þóru Matthíasdóltur ............ ... 300
7. — Daníels Jónssonar.................... ... 200
8. — Jens Pórðarsonar .................... 300

Flyt . .. 2000 24047,09 48725,
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kr. kr.

Flyt ... 2000
9. Til Friðriks Möllers ............................ 1200

10. — Krislinar Jóelsdóltur ................... 200
11. — Eliesers Eiríkssonar ................... 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar-

stöðum .............................................. 300
13. — Jóhannesar Þórðarsonar .......... 300
14. — Guðmundar Jónssonar fyrrum

bæjarpósts á Akureyri .................... 200
15. — Guðm. Kristjánssonar ................... 200
16. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
17. — Fiiðriks Klemenssonar.......... 2000
18. — Þorsteins JakobssoDar ................... 200
19. — Kiistjáns Blöndals .......................... 1000
20. — Böðvars Sigurðssonar pósts ... 300
21. — Einars Áruasonar, fyrrum pósts ... 200

24047,09 48725,99

8900,00
g. Rilhöfundar:

1. Til Indiiða skrifslofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars Briems............................. 1200
3. — Ólafar Siguiðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gíslasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1200
7. — dr. Helga Pjeturss............................. 4000

15400,00
h. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Jakobínu Pjetursdóttur ... 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóltur 300 kr. og

til Erlings sonar bennar 200 kr. 500,00
3. — Arnbjargar Einarsdóltur 300 kr.

og auk þess 100 kr. með barni 
hennar, sem er í ómegð ............ 383,67

4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ...........  300,00
5. — Ólínu Þorsteinsdóttur.................... 300,00
6. — 2 barna hennar ............................. 200,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóltur ............ 300,00

i. Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítala-

forstöðukonu ..................................... 400

2183,67

Flyt ... 400 50530,76 48725,99
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kr. kr.

FJyt ... 400
2. Til Petreu Jónsdóllur 300 kr., og að

auki 100 kr. með hverju barni 
hennar, sem er í ómegð ............ 500

3. — Kristínar Sigurðardóltur júbil-
Ijósmóður.............................................. 500

4. — Matthildar Porkelsdóttur júbil-
ljósmóður.............................................. 500

5. — Þórdísar Simonardóttur júbilljós-
móður .............................................. 500

6. — Jakobinu Sveinsdóttur jubilljós-
móður .............................................. 500

7. — Þórunnar Gísladóttur Ijósmóður ... 300
8. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
9. — Páls Erlingssonar .............................. 1200

10. — Erlends Zakariassonar...................... 300
11. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra I

á Akureyii ..................................... 300
12. — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra ............................. 300
13. — Kristínar Gestsdóttur, ekkju Þor-

steins fískimatsm. Guðmundssonar 400
14. — Gests Guðmundssonar, fyrverandi

vitavarðar.............................................. 400
15. — Vigfúsar Sigurðssonar vitavaiðar... 300
16. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 300
17. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar .................... 400
18. — Margrjetar Jónsdóltur, ekkju Þórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
19. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-

ar Gunnarssonar ............................. 300
20. — Sigrúnar Gestsdóltur, ekkju Stefáns

Eirikssonar. 600
21. — Kristjönu Benediktsdóttur ............ 400
22. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400
23. — Hjálmars Lárussonar ................... 1000

Á slyrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðar- 
uppbót eftir reglum launalaganna.

50530,76

10400.00

Flyt ... 60930,76

48725,99

48725,99
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kr. • kr.

Flutt ... 60930,76 48725,99
j. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara . ... 1200,00
k. — ekkju Jóbanns skálds Sigurjónssonar ............ 1000,00
1. Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli.................................. 3000,00

66130,76
III. Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar í I. og II. a.—i. ... 65794,05

Samtals ... ............ 180650,80

19. gr.
Til óvissra úlgjalda eru veittar 100000.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiöslu eru veitlar 4000 kr.

21. gr.
Til gjalda árið 1927 er veitt:

Samkvæmt 7. gr. 1629977,00
— 8. — 60000,00
— 9. — 199800,00
— 10. — 322500,00
— 11. -A. 742178,00
— 11. —B. 142000,00

884178,00
— 12. — 948839,00
— 13. — A. 436967
— 13. — B. 899620
— 13. — C. 319500
— 13. — D. 1276300
— 13. — E. 307910

3240297,00
— 14. — A. 348956
— 14. — B. 1225094

1574050,00
— 15. — 273020,00

<— 16. — 950360,00
— 17. — 664700,00

Flyt ... 10747721,00 
Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 82
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Samkvæmt 18. gr.
— 19. —
— 20. —

Flutt 10747721,00 
180650,80 
100000,00

4000,00
kr. 11032371,80

En tekjur eru áætlaðar:
Samkvæmt 2. gr. 10320000

— 3. — 35100
— 4. — 325000
— 5. — 154034

kr. 10834134,00

Tekjuhalli ... 198237,80

22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í

honum:
1. Alt að 100 þús. kr. til þess að reisa íshús á kjötútflutningshöfnum, með 

þessum skilyrðum:
a. Lánin eru veitt sýslufjelögum, gegn ábyigð þeirri, er landsstjórnin tekur 

gilda, þó ekki hærri en 2/s kostnaðar.
b. íshúsin sjeu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda 

er best fallin til að vera miðstöð til útflutnings á frystu kjöti í bjeraðinu, 
en atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.

c. Full skiiriki liggi fyrir um, að vel og tryggilega sje frá öllu gengið um 
hús og áhöld, enda hafl stjórnarráðið samþykt áætlun og teikningar.

d. Vextir eru 5°/o, lánin afborgunarlaus fyrstu 5 árin, en skulu svo greidd 
með jöfnum afborgunum á 30 árum.

2. Alt að 8000 kr. tii lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingarefni frá útiöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6 °/o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síflan með jafnri afborgun á ári i 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti siikra 
lána með 8 °/o á ári í 28 ár.

3. Ait að 4000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til 
jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6 °/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að iiðnum 4 fyrstu árunum.

4. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum í kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veitist gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er ríkis- 
stjórnin metur gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6 °/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.
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5. Alt að 8000 kr. til Malinar Hjartardóttur, lil kaupa á nýtisku prjónavjelum. 
Lánið veitist til 10 ára, með 6°/o vöxtum, gegn þeirri tryggingu, er stjórnin 
tekur gilda.

6. Alt að 5000 kr. til Mýrdalshjeraðs. Lánið veitist til 20 ára, með ö'/s’/o vöxt- 
um, gegn ábyrgð Vestur-Skaftafellssýslu.

7. Alt að 20000 kr. til Boga Þórðarsonar, til kaupa á nýtísku spunavjel. Lánið 
skal veitt til 20 ára, gegn 5V»0/0 vöxtum og þeirri tryggingu, er stjórnin 
metur gilda.

23. gr.
Stjórninni er beimilt:

I. Að greiða Eimskipafjelagi Islands alt að 60000 kr. styrk, ef nauðsyn krefur.
II. Að greiða halla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands isl. samvinnu- 

fjelaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1926, miðað við 
verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöt. Tilraunin sje framkvæmd i 
samráði við landsstjórnina.

24. gr.
Stjórninni er heimilt að ábyrgjast:

1. Alt að 40000 kr. lán fyrir mjólkurfjelagið Mjöll, gegn endurábyrgð sýslufje- 
laganna í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.

2. 25000 kr. lán til tóvinnufjelags á Reyðarfirði, gegn endurtryggingum þeim, 
er hún metur gildar.

25. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns- 

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1927, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu leglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu, og 
Birni Sigurðssyni 4000 kr. I eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

26. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1926 og 

hafa i för með sjer tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- 
og gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar f lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstimabilið.
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1V<I. 343. Frinnvarp

til laga um breyling á lögum nr. 38, 27. júni 1921, um vörutoll.

Frá fjárhagsnefnd.

1. gr.
Við 1. gr. 1. Orðið »steinoliu« fellur niður.
Við 1. gr. 2. Aftan við »tunnuhlutum« bætisl: nema síldartunnum og 

kjöttunnum og tilsniðnu efni i þær.
Við 1. gr. 4. a. Liðurinn orðist þannig:

Af salti 1 kr. af hverri smálest.
Við 1. gr. 4. b. Liðurinn orðist þannig:

Af kolum 1 kr. af bverri smálest.
Aftan við bætist nýr stafliður, c:

Af steinoliu 15 aura af hverjum 50 kg-
Málsgreinin »Kolatoll................ eru í gildi* fellur niður.
Aftan við orðin »endursendar umbúðir* i niðurlagi 1. málsl. Dæstsíðustu 

málsgr. 1. gr. bætist: sildartunnur og kjöltunnur og tilsniðið efni i þær, þar á 
meðal gjarðaefni.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1926.

3. gr.
Þegar lög þessi bafa fengið staðfesting, skal fella texta þeirra og laga 

nr. 32, 27. júni 1925, inn i meginmál laga nr. 38, 27. júni 1921, um vörutoll, og 
gefa þau út svo breytt.

Greinargerð.

Eftir hina góðu fjárhagsútkom j sfðastliðins árs hefir þjóðin gert sjer 
vonir um, að þetta þing sæi sjer fært að ljetta að einhverju leyti á skatta- eða 
tollabyrðinni, og það þvi fremur, sem þeir aukatollar, er lagðir voru á 1924, áttu 
aðeins að vera til bráðabirgða, til þess að rjetta við fjárhag rfkissjóðs, er þá var 
komið f óvænt efni. Þessum tollum hefir nú þegar verið Ijett af að nokkru með 
afnámi gengisviðauka á vörutollinum. Og þótt allar horfur sjeu á þvi, að fjár- 
lögin fyiir 1927 verði ekki eins gælilega úr garði gerð og æskilegt væri, telur 
fjárhagsnefndin þó fært að fara nokkru lengra f afnámi lolla en þegar hefir verið 
gert. — Vitanlega er álitamál, hverjir tollar sjeu órjettlátastir og komi þyngst niður. 
En fjáihagsnefndin lítur svo á, að nú sje þó einkum nauðsyn á því að ljelta að 
eiuhverju leyti byrðarnar á framleiðslunni, sem nú slendur sjerstaklega böllum 
fæti, sakir almennrar fjárkreppu, stórlega fallins verðlags afurðanna og örari 
gengishækkunar ísl. kr. en búist var við. Það verður lika að teljast sjerstaklega



Þingskjal 343—344 653

ósanngjarnt að leggja bæði hált aðflutningsgjald á allar nauðsynjavörur til fram- 
leiðslunnar og hátt úlflutningsgjald á flest, sem framleitt er. Að öllu þessu at- 
huguðu hefir fjárhagsnefndin orðið sammála um að flytja þetta frumvarp. Hefði 
hún þó helst viljað geta lagt til, að allir þessir tollar yrðu afnumdir með öllu, 
en til þess treystir hún sjer ekki að þessu sinni, ef nokkurn veginn örugt á að 
mega telja, að tekjur ársins 1927 hrökkvi fyrir útgjöldunum.

Ef frv. nær fram að ganga óbreytt, má gera ráð fyrir, eftir því sem næst 
verður komist, að þeir tollar, er hjer ræflir um, lœkki um þær upphæðir, er nú 
skal greina:

Kolatollur .............................................. kr. 250000
SalltoIIur .............................................. — 45000
Steinoliutollnr....................................... — 25000
Síldartunnutollur............................... — 96000
Kjöttunnutollur ...................................... — 10000
Tekjur af botnum og gjarðaefni . ... — 4000

Samtals kr. 430000
Þessa lækkun telur fjárhagsnefndin rikissjóði áhættnlausa, ef sæmilegs 

hófs er gætt með útgjöldin.
Tveir nefndarmenn hafa fyrirvara um tunnutollinn og geyma sjer rjett 

til að taka afslöðu til þess, hversu mikið kolatollurinn verði lækkaður — hvort- 
tveggja með tilliti til þess útlits, sem er fyrir afgreiðslu fjárlaga fyrir 1927.

Auk þess hafa komið fram í nefndinni raddir um, að afnema beri og 
vörutoll á korni, en meiri hluti nefndarinnar sá sjer ekki fært að leggja það til 
að þessu sinni.

Ed. 344. THIaga

til þingsályktunar um málshöfðun gegn Sigurði Þórðarsyni út af meiðandi 
ummælum um Alþingi, núverandi dómsmálaráðherra og hjeraðsdómarann i 
Reykjavík.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis ályktar, að nú þegar skuli mál hafið á hendur Sig- 
urði Þórðarsyni fyrir meiðandi ummæli um Alþingi í bók hans »Nýi sátt- 
máli«. Ennfremur er ályktað að skora á dómsmálaráðherra að höfða mál á 
hendur nefndum Sigurði fyrir ærumeiðandi ummæli i sömu bók um dóms- 
málastjórn hans. 1 þriðja lagi er ályktað að skora á landsstjórnina að skipa 
bæjarfógetanum i Reykjavik að hreinsa sig með málssókn at þeim þungu á- 
sökunum á dómsmálameðferð hans, sem fram koma i umgetinni bók áður- 
nefnds Sigurðar Þórðarsonar.
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Nd. 345. Breytingartlllögur

við frv. til laga um veitingasölu, gistibúshald o. fl.

Frá Jóni Baldvinssyni og Pjetri Ottesen.

1. Við 13. gr. Á eftir orðunum »Til veitinga alment kr. 150.00« komi: Til 
að reka ballskák kr. 100.00.

2. Við 15. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Það varðar 50—1000 kr. sektum, enda liggi ekki þyngri refsing við 

að lögum, ef maður rekur gistihús, hefir um hönd veitingar eða annað, er 
leyfis þarf til, o. s. frv.

Nd. 346. Ilrey tingartiilaga

við breytingartillögu á þskj. 327. [Veilingasala, gistihúshald o. fl.]

Frá Jóni Baldvinssyni og Pjetri Ottesen.

Við brtt. 1. Aftan við tillöguna bætist:
í leyfisbrjefi fyrir ballskák skal tekið fram, að bannað sje að selja að-

gang unglingum innan við 18 ára aldur.

Wd. 347. Breytingartillaga

.við frv. til laga um stofnun happdrættis fyrir ísland.

Frá Jóni Kjartanssyni.

Við 2. gr. Önnur málsgrein talli burt.

Bd. 348. Frumvarp

tit laga um ríkisborgararjett, hversu menn fá hann og missa.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Skilgetið barn fær íslenskt rikisfang jafnskjótt sem það fæðist, ef faðir þess 

er þá íslenskur rikisborgári, og óskilgetið barn, ef móðir þqss er það þá.
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Nú er ókunnugt um ríkisfang barns, og skal það þá talið íslenskur 
ríkisborgari, þar til annað reynist sannara.

2. gr.
Nú hefir karlmaður, eða ógift kona, sem bjer á landi er fæddur, en á 

bjer þó ekki rfkisfang, haft bjer samfleytt lögheimili uns hann er fullra 19 ára 
gamall, og óðlast hann þá islenskt rikisfang, hvort sem hann er fæddur áður en 
lóg þessi ganga i gildi eða eftir það, enda hafi aðili ekki siðasta árið lýst þvi skrif- 
lega fyiir lögreglustjóra, að hann hirði ekki að öðlast íslenskt rikisfang, og þá 
jafnframt sannað rikisborgararjett sinn i öðru landi með löggildu vottorði. Ekki 
stoðar þó slík yfirlýsing, ef faðir aðilja, ef hann er skilgetinn, og móðir hans, ef 
hann er óskilgetinn, hafa sjálf tilskilið sjer erlent rikisfang með þessum hætti.

Ef maður fær íslenskt rikisfang samkvæmt þessari grein, þá fylgja kona 
hans og skilgetin börn þvi rikisfangi. Sama er um óskilgetin börn, ef móðir þeirra 
á hlut að máli.

3. gr.
Nú gengur islenskur rikisborgari að eiga konu, sem á erlent rikisfang, 

og fær hún þá ríkisfang manns sins. Sama er um ósjálfráða og ógift börn, er 
þau hafa saman átt.

4. gr.
Veita má mönnum íslenskan rikisborgararjett með lögum samkvæmt fyr- 

irmælum stjórnarskrárinnar.
Nú fær maður rikisfang samkvæmt undanfarandi málsgrein, og fylgja 

þá kona hans og ólögráða og ógift börn, er þau hafa saman átt, rikisfangi hans, 
nema lögin láti öðruvisi um mælt. Óskilgetin börn, ógift og ólögráða, fylgja með 
sama hætti ríkisfangi móður sinnar.

5. gr.
Nú verður maður rikisborgari i öðru landi, og missir hann þá islensks 

rikisfangs. Sá, er öðlast hefir islenskt rikisfang er hann fæddist, heldur þvi þó 
þar til hann flylst búferlum af landi hjeðan.

6. gr.
Islenskur maður og islensk kona ógift, sem fædd eru erlendis og aldrei 

hafa átt lögheimili á íslandi, missa islensks rikisfangs, þá er þau eru fullra 22 
ára að aldri. Fó má kveða svo á með konungsúrskuiði, að aðili megi halda is- 
lensku rikisfangi.

Nú hefir maður dvalist hjer á landi til náms eða í einhverju öðru skyni, 
er af megi ráða það, að hann vilji islenskur ríkisborgari vera, og skai þá líta 
svo á í þessu efni, sem hann hafi ált heima á fslandi.

Ef maður missir islensks rikisfangs samkvæmt þessari grein, þá fer með 
sama hælti um konu hans og skilgetin börn. Sama er um óskilgetin börn, ef 
aðili er kvenmaður.
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7. gr.
Konungur getur leyst þann, sem orðinn er erlendur rikisborgari eöa ætlar 

að verða það, undan þegnskyldu á íslandi, enda sanni aðili, að hann verði inn- 
an ákveðins tima erlendur rikisborgari, ef hann er ekki þá þegar orðinn það.

8. -gr.
Kona, sem gengið hefir að eiga erlendan rikisborgara áður en lög þessi 

komu til framkvæmdar og hefir því mist íslensks rikisfangs, skal aftur fá það, ef 
hún sendir ráðherra beiðni um það, enda hafi hún gerst íslenskur ríkisborgari 
þegar er hún fæddist og átt jafnan lögheimili á landi hjer siðan sá ráðahagur tókst. 
En missa skal hún islenskan rikisborgararjett jafnskjólt sem hún fiytst búferlum 
af íslandi.

Þeir einir, sem náð hafa 22 ára aldri að 3 árum liðnum frá þvi, er lög 
þessi ganga i gildi, missa rikisfang samkvæmt 6. gr. laga þessara.

Að öðru leyti skal fara eftir lögum þessum, ef sú staðreynd, er veldur 
þvi, að maður fái íslenskan rikisborgararjett eða missi hann, gerist eftir að þau 
ganga í gildi, nema þau láti öðruvisi um mælt.

9. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numdar 1.—8. gr. laga nr. 21, 6. okt. 1919, 

um rikisborgararjett, hversu menn fá hann og missa.

Nd. 340. Breytingariillaga

við brlt. á þÍDgskjali 327 [Veitingasala, gislihúshald o. fl.].

Frá Tryggva Þórhallssyni.

Orðið »(billiard)« i fyrri breylingaitillögunni falli burt.

Sfd. 350. Lög

um veitingasölu, gistihúshald o. fl.

(Afgreidd frá Nd. 15. april).

1- gr.
Lög þessi taka til gistihúshalds og veitinga matar og drykkjar fyrir 

endurgjald, hvort sem þær fara fram i veitingastofum eða öðrum stöðum,
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sem almenningur á aðgang aö, undir þaki, í tjaldi eða undir beru lofti. Lög- 
in taka þó ekki til áfengisveilinga, sbr. þó 6., 11., 12. og 15. gr.

2. gr.
Enginn má gera sjer gislibúshald eða veitingar að atvinnu, nema 

hann haíi fengið til þess leyfi lögreglustjóra. Utan kaupstaða geta hreppstjórar 
þó veitt leyfi til tækifærisveitinga. Leyfislaust má þó reka:

1. Veitingar á kaffi, tei, súkkulaði, mjólk og kókói i kökubúðum (Konditori) 
ásamt kökum þar gerðum.

2. Tækifærisveitingar lil fjelags, er fjelagar einir eiga aðgang að, konur þeirra 
og börn.

3. gr.
Leyfi má veita körlum sem konum, giftum sem ógiítum, enda hafi 

rjetturinn ekki verið af aðilja tekinn, ef hann:
1. Er heimilisfastur á Islandi og hefir verið það siðasta árið.
2. Er fjárráður.
3. Hefir forræði á búi sínu. Lögreglustjóri getur þó veitt undanþágu frá 

þessu ákvæði, ef sjerstaklega stendur á.
4. Hefir ekki verið dæmdur sekur um verk, sem svívirðilegt er að almenn- 

ingsáliti.
5. Hefir meðmæli bæjarstjórnar eða hreppsnefndar, þar sem hann ætlar að 

reka atvinnuna.
6. Fullnægir að öðru leyti þeiin skilyrðum, sem sett eru eða sett kunna að 

verða um gistihúshald og veitingasölu.
Atvinuumálaráðherra getur sett ákvæöi um bókhald veitingamanna og 

gestgjafa.
Fyrirmæli 1. og 5. tölul. og næstu raálsgreinar hjer á undan taka ekki 

til tækifærisveitinga.
4. gr.

Leyfi má ekki veita skipstjórum, hafnsögumönnum, embættismönnum 
nje sýslunar, nje heldur maka þeirra, ef bjón búa saman, nema ráðberra hafi 
úrskurðað, að atvinnan samrimist stöðu þeirra.

5. gr.
Nú vill fjelag eða stofnun reka hjer gistihús eða veitingasölu, og skulu 

þau eiga hjer heimilisfang og varnarþing. Ef nokkrir fjelagar eða allir bera 
fulla ábyrgð á skuldum fjelags, þá skulu þeir og allir fullnægja skilyrðum 3. gr.
1.—6. tölul., og meðal þeirra, er firmað rita, skal að minsta kostieinn full- 
nægja þeim skilyrðum, er sett kunna að verða um bókhald. En ef stofnun er 
eða fjelag, þar sem enginn tjelaga ber ábyrgð á skuldum fjelags, þá skal að minsta 
kosti einn stjórnandi, þeirra er firmað rita, fullnægja öllum skilyrðum 3. gr. 
og hinir stjórnendur fullnægja skilyrðum 1.—6. tölul. hennar. Ef hlutafjelag 
er, þá skal hlutafje ennfremur vera að meira en helmingi eign manna bú-

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 83

Þingskjal 356
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settra hjer á landi, enda sjeu samþyktir fjelagsins sannímanlegar islenskum 
lögum.

6. gr.
Leyfishafi fyrirgerir leyfi sínu, ef hann missir einhver þeirra skilyrða, 

sem í 3. gr. 1.—4. og 6. tölul. segir. Ef maður missir forræði á búi sínu, get- 
ur lögreglustjóri þó veitt honum leyfi til að balda atvinnunni áfram.

Nú missir aðili einhverra þeirra skilyrða, sem í 5. gr. segir, og skal 
lögreglustjóri þá setja honum hæfilegan frest til að koma málinu i löglegt 
horf. Ef ekki er um bætt áður en frestur er liðinn, þá hefir aðili fyrirgert 
heimild sinni.

Nú hefir maður þrisvar verið dæmdur sekur um brot, eða undirgeng- 
ist sektargreiðslu fyrir brot á fyrirmælum laga eða reglugerða um góða reglu 
eða velsæmi á gistihúsi sínu eða veitingastað, eða á lögum eða reglugerðum 
um áfengi, og hefir hann þá fyrirgert leyfi sínu.

7. gr.
Veitingaleyfi og gistihúss er bundið við nafn. Ekkja getur þó haldið 

áfram atvinnu manns síns látins. Lögreglustjóri getur og leyft erfingjum að 
halda áfram atvinnu arfleifanda án nýs leyfis alt að ári eftir látið.

8. gr.
Halda skal lögreglustjóri skrá yfir leyfi, önnur en leyfi til tækifæris- 

veitinga, og skal þar vera nafn leyfishafa, hvar atvinnan sje rekin, hvenær 
leyfi var afhent, hvenær það gekk úr gildi, og það annað, er ráðherra kann 
að ákveða. Lögreglustjóri sendir ráðherra um áramót hver eftirrit af þvi, er 
skráð var siðastliðið ár.

9. gr.
Leyfi heimilar einungis atvinnurekstur í ákveðnum hreppi eða kaup- 

stað. Leyfi til veitinga alment felur ekki i sjer rjett til gistihúshalds eða tæki- 
færisveitinga. Leyfi til gistihúshalds felur og í sjer veitingaleyfi.

10. gr.
Nú synjar lögreglustjóri um leyfi eða ágreiningur verður um það, 

hvort atvinnuheimildin sje niður fallin, og getur aðili þá borið það mál undir 
dómstólana, enda sje það gert, að undangenginni stefnu til lögreglustjóra, fyrir 
gestarjetti innan 6 mánaða frá dagsetningu úrskurðar hans, en skylt skal aö 
hlýða þeim úrskurði uns dómur er genginn um málið.

11. gr.
Bannað er að neyta áfengis i veitingastofum, veitingatjöldum eða öðr- 

um stöðum, þar sem veitingar fara fram, nema heimilt sje að selja þar vin.
Ekkert fjelag manna má hafa um hönd i fjelagsskap áfengisveitingar 

nje heldur má áfengisnautn fara fram í fjelagsherbergjum, hvort sem er í 
húsi fjelagsins eða annara, nema leyfi lögreglustjóra komi til.
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12. gr.
Það er áfengur drykkur samkvæmt lögum þessum, sem í er meira en 

af vínanda að rúmmáli.
13. gr.

Gjalda skal i rikissjóð fyrir leyfi: 
til gistihúshalds kr. 200,00.
til veitinga alment kr. 150,00.

Fyrir leyfi til tækifærisveitinga skal greiða í sveitarsjóð eða bæjar frá 
kr. 5,00—50,00, eftir ákvörðun þess, er leyfið veitir.

Ráðherra, eða ef tækifærisveitingar eru, þá lögreglustjóri, getur fært 
gjald niður eða jafnvel gefið það eftir með öllu, ef sjerstaklega stendur á, svo 
sem ef almenningsnauðsyn þykir vera á gististað eða veitinga, ef ágóða af 
veitingum skal verja til líknarstarfsemi eða þjóðþrifa, ef fátækir menn eiga 
hlut að máli o. s. frv.

14. gr.
Skylt er gestgjöfum og veitingamönnum að veita Iögreglustjóra og ráð- 

herra upplýsingar um þau atriði, er varða skilyrði til að halda atvinnuheim- 
ild eða fullnægju settra skilyrða, svo og að veita aðgang að bókum atvinn- 
unnar í því skyni. En skylt er að leyna alla óviðkomandi menn þvi, errann- 
sóknarmaður kemst að um hagi aðilja við rannsókn sina eða fyrir upplýs- 
ingar þeirra.

15. gr.
Það varðar 50—1000 kr. sektum, enda liggi ekki þyngri refsing við 

að lögum, ef maður rekur gistihús eða hefir um hönd veitingar, er leyfis þarf 
til, án þess að hafa fengið það eða eftir að hann hefir mist það, eða byrjar 
áðurnefndar athafnir án þess að fullnæpja settum skilyrðum, eða hann full- 
nægir ekki settum skilyrðum til að mega halda atvinnu áfram, sem þó er 
ekki niður lögð, enda valdi þvi ekki almennar tálmanir.

Það varðar neytendur, þjónustumenn og fjelagsstjórn 50—2000 kr. 
sektum, ef þeir brjóta fyrirmæli 11. gr. Auk þess skal vera upptækt áfengi það, 
er finnast kann í vörslum hinna brotlegu. Ennfremur getur lögreglustjóri 
bannað fjelagi samkomur, enda sje þá þegar höfðað mál gegn fjelaginu sam- 
kvæmt fyrirmælum stjórnarskrárinnar.

16. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna i rikissjóð. Fjelagsstjórn, veit- 

ingamaður og gestgjafi ábyrgjast sektagreiðslu og málskostnaðar fyrir þjón- 
ustumenn sina, sbr. 15. gr. 2. mgr., enda skal gera aðför i eignum hinna brot- 
legu, og ábyrgðarmanna ef þörf gerist, til tryggingar sektum.

Mál út af brotum á lögum þessum fara sem almenn lögreglumál.

17. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1926.
Þeir, sem höfðu á hendi veitingasölu eða gistihúshald 1. jan. 1926, mega
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halda atvinnunni áfram, en ráðherra úrskurðar, hversu fer um þá, sem byrja 
þá atvinnu á fyrra helmingi ársins 1926.

Frá sama tíma eru úr lögum numin 10. gr. tilsk. 17. nóv. 1786, að þvi 
leyti sem þar segir um gistihúshald, og lög nr. 12, 22. okt. 1912, svo ogönnur 
lög, er fara í bága við lög þessi.

K«1. 351. Tillaga

til þÍDgsályklunar nm byggingarstil prestssetursins á Bergþórshvoli.

Fiutningsm.: Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að láta endurbyggja 
prestssetrið á Bergþórshvoli i sveitabæjaslíl, ef sú tiihögun þarf ekki, að dómi 
húsameistara, að verða kostnaðarmeiri en sú húsagerð, sem nú er venjulega notuð 
við endurbygging prestssetra.

Nd. 353. Hreytliigarílllögur

við frv. til laga um útsvör.

Frá Hákoni Kristóferssyni.

1. Við 9. gr. Seinasta málsgrein (töluliður 4) falli niður.
2. Við 10. gr. Siðari málsgreinin falli niður.

Ed. 353. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 [Rilsíma- og talsímakerfi]. 

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Aftan við lagagreinina bætist:
Ltna frá Hvammstanga um Stóra-Ós, Lækjamót, Breiðabólsstað, Ós og 

Tjörn að Illugastöðum, með bliðarlínu að Víðidaistungu. Ennfremur Iína frá 
Melstað að Núpdalstungu. Lina frá Hnausum, um Hnjúk og Eyjólfsstaði, að Ási 
í Vatnsdaf. Lína frá Efra Hvoli, um Hof og Kirkjubæ, að Geldingalæk. Lína frá
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Þórshöfn til Skála, og ennfremur lina lil Gunnólfsvíkur. Lína frá Skógum að 
Skinnastöðum. Lina frá Ljósavatni fram Bárðardal. Lína um Fnjóskadal. Lína 
frá Hjaltastað að Kirkjubæ. Lína frá Stórakroppi, um Reykholt, Stóra-Ás í Hálsa- 
sveit, að Bjarnaslöðum í Hvitársiðu. Lina frá Hesli fram Lundarreykjadal. Lína 
að Selnesi á Skaga. Lína frá Bildudal að Selárdal. Lína frá Sandnesi að Drangsnesi. 
Lina frá Torfastöðmn til Geysis. Lína frá Mosfelli að Laugarvatni f Laugardal.

2. gr.
Lög nr. 26, 20. júni 1923, um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919, 

eru úr gildi numin.

Pingskjal 353—354

Bld. 854. Dög

um innflutuingsbann á dýrum o. fl.

(Afgreidd frá Nd. 15. apríl).

L gr.
Það er öllum bannað að flytja hingað til lands frá útlöndum lifandi 

spendýr. Þó má atvinnumálaráðuneytið, með ráði dýralæknisins i Reykjavík, veita 
undanþágu frá banni þessu, enda setji þá tryggilegar reglur um í hvert sinn.

2. gr.
Frá löndum eða landshlutum, þar sem næmir búsdýrasjúkdómar ganga, 

er atvinnumálaráðuneytinu heimilt, með ráði dýralæknisins i Reykjavik, að banna 
um stundarsakir allan innflutning á lifandi fuglum, heyi, bálmi, alidýraáburði, 
hráum og lítt söltuðum sláturafurðum, ósoðinni mjólk, brúknðum fóðurmjöls- 
sekkjum og öðrum þeim vörum, sem sjerstök hætta telst á, að sóttnæmi geti 
borist með.

3. gr.
Brot gegn lögum þessnm varða sektnm, frá 100 til 1000 kr., fyrir skip- 

stjóra þann, er dýrin eða bannvöruna flutti inn, og jafnháum fyrir eigandann, 
og skulu dýrin og bannvaran gerð npptæk og öllu lógað, að tilhlntun Iögreglu- 
stjóra, nema eigandi kjósi heldur að láta það fara óhreyft á skipinu aftur til út- 
landa, undir umsjón lögreglustjóra, og borgi allan þar af leiðandi kostnað.

Brot gegn reglum þeim, sem atvinnumálaráðuneytið setur samkvæmt 1. 
gr., varðar eiganda 100 til 1000 kr. sektum, enda bæti hann að auki allan skaða, 
er af þeirn dýrum hlýtst, er hann flutti inn án Ieyfis eða hirti ekki samkvæmt 
reglum ráðuneytisins.

4. gr.
Lög nr. 56, 10. nóv. 1905, um bann gegn innflutningi á útlendu kvikfje, 

og viðaukalög nr. 25, 9. júlí 1909, eru úr gildi numin.
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Kd. 355. Frnmvarp

til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Islands til að gefa út nýja 
flokka (seríur) bankavaxtabrjefa.

(Eftir 2. umr. i Nd ).

1. gr.
Veðdeild Landsbankans skal vera heimilt að gefa út bankavaxtabrjef, 

alt að 10 miljónum króna. Vaxtabrjefunum má skifta i flokka, og nefnist sá 
þeirra, er fyrst kemur til framkvæmda, 5. flokkur veðdeildarinnar og hinir í 
áframbaldandi töluröð þar á eftir. Fjármálaráðherra ákveður, hvenær hverjum 
flokki skuli lokið, er stjórn Landsbankans hefir gert tillögur um það. Heimilt 
er, með samþykki fjármálaráðberra, að hafa 2 flokka með mismunandi vöxt- 
um starfandi í senn. En eigi má hvor flokkur þá vera stærri en 3 miljónir 
króna. Fvrstu fjögur árin eftir að 5. flokkur er settur á stofn veitist tillag 
til þessara veðdeildarflokka úr rikissjóði, 8000 kr. á ári.

2. gr.
Veðdeildin gefur út skuldabrjef, er hljóða á handhafa (bankavaxtabrjef), 

en nafnskrá má þau i bókum bankans. Stjórn Landsbankans kveður á um 
lögun, útlit og fjárhæð bankavaxtabrjefanna. Fjármálaráðherra og bankasljórar 
Landsbankans undirskrifa bankavaxtabrjefin.

Aldrei má gefa meira út af bankavaxtabrjefum en nemur fjárhæð 
þeirri, er veðdeildin á í veðskuldabrjefum.

3. gr.
Auk veðskuldabrjefa þeirra, sem veðdeildin fær frá lántakendum, skal 

trygging fyrir vaxtabrjefum þessara flokka vera:
1. Varasjóður hvers flokks.
2. Sameiginleg ábyrgð lántakenda, er nemi alt að 10%, sbr. 8. gr.
3. Ábyrgð ríkissjóðs.
Ef taka þarf til trygginganna 1—3, skal gera það i þeirri röð, sem að 

ofan er greint.
4. gr.

1 reglugerð fyrir hvern flokk, er bankastjórnin semur og ráðherra stað- 
festir, skal ákveðið, hversu háum vöxtum skuli svarað af bankavaxtabrjefun- 
um og hvar þeir skuli greiðast, svo og hvernig haga skuli auglýsingum um 
greiðslu þeirra.

Vaxtamiðar, sem komnir eru i gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkn- 
ingar sköttum og öðrum gjöldum til ríkissjóðs, og skulu gjaldheimtumenn 
ríkissjóðs innleysa þá, ef þeir hafa fje fyrir hendi, er greiðast á í rikissjóð.
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5. gr.
Veðdeildin er undanþegin öllum fekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og 

öðrum sköttum. Svo á hún rjett til að fá ókeypis eigna- og veðbókarvottorð, 
til afnota fyrir sjálfa sig.

6. gr.
Fje veðdeildarflokkanna má lána gegn veði i jarðeignum, erfðafestu- 

löndum og húseignum með lóð i kaupstöðum og verslunarstöðum, en gegn 
veði í húseignum því aðeins, að þær sjeu vátrygðar i vátryggiugarstofnun, er 
bankastjórnin tekur góða og gilda.

Lánsuppbæð má ekki fara fram úr •/» af virðÍDgarverði fasteignarinnar.
Ennfremur er heimilt að veita lán bæjar-, sýslu- og sveitarfjelögum.

7. gr.
Eignir þær, sem veðdeildarflokkarnir taka að veði, skal á kostnað lán- 

þega virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið i reglugerð fyrir flokkana. í 
reglugerðinni má meðal annars ákveða, að stjórn Landsbankans megi neína 
til þá menn, er virða skuli veðin, og að hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sú er í 
hlut á, samþykki virðinguna. Svo skal lántakandi, að minsta kosti á hverjum 
5 ára fresti, meðan lánið stendur, sýna skirteini, sem bankastjórnin tekur gild 
fyrir þvi, að veðið hafi eigi rýrnað í verði, svo að veðdeildarflokknum geti 
verið nein hælta búin. Láti lántakandi farast fyrir að senda bankastjórn Lands- 
bankans þetta skirteini, má stjórn bankans láta skoðunargerð af innanhjeraðs- 
mönnum fram fara á kostnað lántakanda.

8. gr.
Lántakendur veðdeildarflokkanna skulu, auk þess að bera ábyrgð á 

sinum eigin skuldum, ábyrgjast sameiginlega (in solidum) skuldbindingar 
hvers flokksins, þó eigi meira en 10°/» af þvi, sem lán þeirra námu á siðasta 
gjalddaga, áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar. Skal i reglugerð deildarinnar 
ákveða, hvenær gripa skuli til þessarar sameiginlegu ábyrgðar og hvernig benni 
að öðru leyti skuli vera fyrir komið.

9. gr.
Eigi má lána nema gegn 1. veðrjetti. Minsta Ián skal vera 300 kr., og 

skulu lán jafnan standa á hundraði króna.
Lánstiminn má vera alt að 40 árum, sje veðið jarðeign eða vandað 

steinsteypubús eða steinhús, og alt að 30 árum, sje veðið vandað timburhús. 
Sje lánið bæjarlán, sýslulán eða sveitarlán, skal því Iokið á eigi lengri tíma 
en 40 árum.

10. gr.
Lán þau, sem veðdeildin veitir, má hún greiða í bankavaxtabrjefum 

sinutn eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rjett til að heimta, að banka-
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stjórmn annist um að koma bankavaxtabrjefunum i gjaldgenga peninga end- 
urgjaldslaust, ef þess er kostur, en borga verður hann kostnað þann, sem af 
því leiðir, og verðfall.

Veðdeildin hefir þó jafnan rjett til að greiða lánin í peningum með 
þeirri upphæð, sem hún getur fengið fyrir þau, að frádregnum öllum kostnaði. 
Semja má um sölu bankavaxtabrjefa þessara flokka fyrir fram i einu eða fleiru 
lagi, enda samþykki fjármálaráðherrann söluverðið.

11- gr.
Hver lántakandi skal greiða 1% af lánsupphæðinni í varasjóð ílokksins 

um leið og hann tekur lánið.
Þó er heimilt að ákveða í reglugerð, að lántökug jaldið greiðist í tvennu 

eða fernu lagi.
Heimilt er veðdeildinni við hver eigendaskifti að heimta lánið borgað 

attur að öllu eða nokkru leyti.
Verði eigendaskifti að fasteign, sem veðsett er veðdeildinni, skal kaup- 

andi þegar um leið og kaupin gerast tilkynna veðdeildinni eigendaskiftin.

12. gr.
Vilji nýr kaupandi taka að sjer greiðslu á láni úr þessum flokkum, 

skal hann leita samþykkis Landsbankastjórnarinnar um það. Samþykki hún, 
að hinn nýi kaupandi taki lánið að sjer, skal hann innan 6 mánaða frá kaup- 
degi sanna eignarrjett sinn fyrir bankastjórninni og taka lánið að sjer.

13. gr.
Lánum þeim, sem veðdeildin veitir, má hún ekki segja upp, meðan 

lánþegi gegnir að öllu leyti skyldum þeim, sem hann hefir undirgengist. En 
ef ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga, eða veðið gengur 
svo úr sjer, að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi 
skuldunautur ekki vátrygðum húseignum, er að veði eru og talin eru með í 
matinu, eða falli á veðið eftirstöðvar af sköttum eður afgjöldum, er ganga 
fyrir kröfu veðdeildarinnar, eða nýr kaupandi vanrækir að taka lán að sjer, 
er bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar i gjalddaga 
undir eins án uppsagnar.

14. gr.
Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög 

til að borga kostnað við þessa flokka og til varasjóðs i einu lagi með jafnri 
upphæð samtals hvern gjalddaga. Árlegt tillag til að borga kostnað við flokk- 
ana og til varasjóðs er °/° á ári af upphæð lánsins eins og það var fyrir 
hvern gjalddaga. Á ákveðnum gjalddögum má hver lántakandi, án undan- 
genginnar uppsagnar, greiða aukaafborganir af skuld sinni, þó svo, að ávalt 
standi á 100 krónum, eða endurborga hana að öllu leyti. Gjald þetta má hann 
greiða með bankavaxtabrjefum hlutaðeigandi flokks eftir ákvæðisverði þeirra.
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Á öðrum tíma árs má og borga lán að fullu, ef bankastjórnin samþykkir, þó 
þvi aðeins, að það sje veðdeildarflokknum að skaðlausu.

15. gr.
Heimilt er í reglugerð að ákveða dráttarvexti af afborgunum og vöxt- 

um, sem ekki greiðast á gjalddaga.
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16. gr.
Afborgunum þeim og endurborgunum, er greiddar eru i peningum á 

hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa skuldabrjef þau, er hlutaðeigandi 
veðdeildarflokkur heflr geflð út, ettir hlulkesti, sem notarius publicus hefir 
umsjón með og fram fer í viðurvist tveggja manna; annan kveður ráðherra 
til þess, binn bankastjórnin. Þá er hlutkesti befir fram farið, skal auglýsa með 
9 mánaða fyrirvara tölurnar á bankavaxtabrjefum þeim, er upp hafa komið 
til innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau verði útborguð. Nánari ákvæði 
um auglýsingar þessar skal setja i reglugerð veðdeildarflokkanna. Bankinn má 
og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er áður segir, innleysa bankavaxtabrjef 
i stærra stil.

17. gr.
Eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, geta, gegn þvi að 

afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið útborgaðan höfuðstól 
þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða vexti af höfuðstóln- 
um upp frá þvi. Sama rjett hafa handhafar brjefanna, þótt eigi sjeu eigendur.

18. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, renn- 

ur i varasjóð blutaðeigandi veðdeildarflokks, sje þess eigi vitjað innan 20 ára 
frá gjalddaga.

19- gr.
Nú glatast bankavaxtabrjef, sem nafnskráð er i bókum veðdeildarinnar, 

og getur þá bankasfjórnin innkallað bandhafa brjefsins með 12 mánaða fyrir- 
vara, með auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt i blaði þvi á íslandi, 
er flytur opinberar auglýsingar, og i samsvarandi auglýsingablöðum erlendis, 
þar sem ætla má, að brjefín sjeu i umferð. Ef enginn gefur sig fram með 
brjeflð i tæka tíð, getur bankastjórnin útgeflð handa hinum skráða eiganda 
þess nýtt bankavaxtabrjef með sömu upphæð sem það, er glataðist, án þess 
nokkur annar, er bankavaxtabrjeflð kann að bafa verið afsalað, geti þar fyrir 
búið kröfu á hendur bankanum. — Um ógilding annara bankavaxtabrjefa ter 
eftir almennum lögum.

20. gr.
Bankavaxtabrjef þau, er innleyst hata verið með hlutkesti, eða hafa 

verið notuð til að borga eða afborga lán, má eigi framar setja i veltu, heldur
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 84
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skal ónýta þau undir eins ásaml vaxtamiðum og stofnum (talons) þeirra, á 
þann hátt, að þau með þvi verði ógild, og leggja þau til geymslu í fjárhirslu 
deildarinnar, og skal svo við lok næsta reikningsárs brenna þau i viðurvist 
endurskoðenda ásamt vaxtamiðum þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.

21. gr.
Vaxtamiða og vaxtabrjef, sem komin eru í gjalddaga, skal Iborga út í 

veðdeildinni i Reykjavik.
í reglugerð veðdeildarflokkanna skal ákveða, á hvern hátt borga skuli 

út erlendis vaxtamiða og bankavaxtabrjeí, sem komin eru i gjalddaga.

22. gr.
Þegar lán er komið i gjalddaga (sbr. 13. gr.), hefir veðdeildin heimild 

til að láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarandi dóms, sáttar eða 
fjárnáms samkvæmt ákvæðum i tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 
1847, 10. gr., eða láta leggja það veðdeildinni út til eignar, ef þörf er á. — 
Veðdeildin þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið, og skal 
þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á 
rökum bygð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með neins 
konar dómsskoti.

Veðdeildin hefir aftur á móti ábyrgð á þvi, að skuldin sje rjett og 
komin i gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á 
öllu þvi, er hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skað- 
lausu. Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sina, að upp- 
boð á veðsettum fasteignum megi íram íara i skrifstofu uppboðshaldara.

23. gr.
Fje ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal 

viðlagasjóðs, má verja til að kaupa bankavaxtabrjef þessara veðdeildarflokka, 
en þó eigi hærra verði en skráðu gangverði, og aldrei hærra en ákvæðisverð 
þeirra er.

24. gr.
Þá er lokið er skuldbindingum hvers þeirra veðdeildarflokka, er stofn- 

aðir verða samkvæmt lögum þessum, rennur varasjóður hans til næsta flokks, 
og svo áfram. Þegar lokið er skuldbindingum siðasta flokksins, rennur vara- 
sjóðurinn til þess eða þeirra veðdeildarflokka eða veðlánastofnana, sem stofn- 
setf verða til að halda áfram veðlánastarfseminni eftir að lokað er síðasta 
flokki samkvæmt þessum lögum. Verði slíkum nýjum flokkum eða veðlána- 
stofnunum fengin aðgreind starfssvið, skiftist varasjóðurinn milli þeirra, svo 
að hvert starfssvið njóti rjettrar ítölu þeirrar, er varasjóðnum hefir þaðan aflast.

25. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að 

3 miljónum króna i bankavaxtabrjefum, er gefin verða út samkvæmt lögum
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þessum. Vaxtabrjef þau, er ríkisstjórnin kaupir samkvæmt þessu, skulu vera 
ilokkur út af fyrir sig, og skal haga vöxtum brjefanna, verði þeirra og tima- 
lengd útlána úr flokknum eftir lánskjörum þeim, er ríkissjóður fær, svo að 
hann verði skaðlaus af.

Verði rikissjóður fyrir gengistapi af þessum viðskiftum, skal varasjóður 
tlokksins, er skuldbindingum hans verður lokið að öðru leyti, ganga til þess 
að endurgreiða rikissjóði slíkt tap.

26. gr.
Veðdeildinni skal stjórnað af sijórn Landsbankans, og reikningar henn- 

ar endurskoðaðir af endurskoðendum þess banka. Fyrir bókfærslu, reiknings- 
hald og til annars nauðsynlegs kostnaðar má greiða alt að 8000 krónum. Til 
endurskoðenda má verja 500 kr. til hvors.

27. gr. , .
Lög þessi ganga i gildi nú þegar.

IWd. 350* Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 5 frá 18. mal 1920, um bann gegn botnvörpu- 
veiðum.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
Eftir 2. málsgrein 3. greinar komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nú er það ljóst af öllum atvikum, að skipið hefir hvorki verið að veið-

um i landhelgi nje undirbúningur gerður í þvi skyni, og raá þá lúka málinu 
með áminningu, er um fyrsta brot er að ræða, en ef um itrekað brot er að ræða, 
með sektum, 400—1600 gullkrónum.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greina rgerð.

Fyrir máli þessu verður gerð grein i framsögu.

Ed. 357. Nefndar&lit

um frumvarp til laga um viðauka við lög nr. 55, 27. júni ,1921, um skipulag 
kauplúna og sjávarþorpa.

Frá allsherjarnefnd.

Frumvarp þetta er komið frá háttv. Nd. og er flutt þar af allsherjarnefnd, 
eftir tilmælum atvinnumálaráðherra.
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Nefndin hefir nú haft frumvarpið til athugunar, og er hún sammála um, 
að það sje þörf endurbót á lögunum um skipulag kauptúna og sjávarþorpa frá 
1921, og ræður því háttv. deild til að samþykkja það óbreylt.

Alþingi, 15. april 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Giiðm. ólafsson, 
form. fundaskrifari. frsm.

Nd. 35S. líefnriarállt

um frv. til laga um Landsbanka Islands.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefir ekki orðið sammála um frumvarp þetta. Meiri hlut- 
inn fellst á stefnu frumvarpsins og vill mæla með þvi, að það verði samþykt 
nálega óbreytt, en minni hlutinn vill skipa seðlaútgáfunni á annan veg.

Stjórnarfrumvarp þsð, sem hjer ræðir um, er yfirleitt bygt á frumvarpi 
meiri hluta milliþinganefndarinnar f bankamálum. Þó ber á milli f nokkrum 
atriðum, og eru þau helst þessi:

1. I frumvarpi milliþinganefndarinnar er svo ákveðið i 13. gr., að bank- 
inn starfi i þrem deildum; seðladeild, sparisjóðsdeild og veðdeild. Útlánum og 
innlánum, reikningshaldi og bókfærslu hverrar deildar skyldi halda aðgreindu. 
Var þetta svo ákveðið til betra yfirlits fyrir bankastjórn og viðskiftamenn og til 
þess að gera auðveldari skifting bankans siðar, ef þá þætti þörf á þvi eða 
nauðsyn. — f stjórnarfrumvarpinu er nú gengið feli framar i þessu efni, þvi að 
fjárhagur deildanna er þar aðskilinn með öllu, stofnfje, varasjóður o. s. frv. er 
sjerstakt fyrir hverja deild. — Á þessa breyting fellst meiri hluti nefndarinnar.

2. t frv. milliþinganefndarinnar er ekki gert ráð fyrir því, að bankinn 
innleysi seðla sina með gullmynt, heldur aðeins þvi, að hann selji gull i miltum 
fyrir seðla sína (7. gr.), en i stjórnarfrumvarpinu er ákveðin hrein gullinnlausn 
seðlanna með mynt. Þetta er ekki stóryægilegt atriði. Pað getur kostað dálitið 
meira að innleysa þannig seðla með gullmynt og óþarft að beina þannig gulli 
úl i umferðina, þar sem það slitnar og getur týnst, en á hinn bóginn er ekki 
ósennilegt, að það sje slyrkur að þvi fyrir bankann í meðvitund manna alment 
og veki traust til hans, að menn viti, að hverjum seðli megi jafnan breyta i gull. 
Ef til vill er og gullinnlausn með þessum hælli enn þá nákvæmaii og fljótvirkari 
mælikvarði á hagsveiflur. I samræmi við þessa breyting þarf að vikja við upp- 
hafi 9. greinar.

3. 1 frv. milliþingan er ákveðið i 5. gr., að rikissjóður haldi stofnfje 
bankans jatnan i 3 miljónum króna, sem er sama sem að rlkissjóður ábyrgist 
bankann algerlega. Petta var þó ekki ágreiningslaust I meiri hluta milliþinga-
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nefndarÍQDar (sjá nál. bls. 29). Þessi skuldbinding ríkissjóðs er niður feld í 
stjórnarfrumvarpinu.

1 sambandi við þessa (ð.) gr. frumvarpsins segir í athugasemdum við 
stjórnarfrumvarpið, að ákvæðin um stofnfje og varasjóð þurfi líklega nánari 
athugunar. Út af því vill meiri hlutinn taka það fram, og hefir fyrir sjer einnig 
ummæli tveggja manna úr milliþinganefndinni, að ællast er til, að bankinn hafi 
þetta stofnfje raunverulega óskert i upphafi. Verði innskotsfje rikissjóðs i Lands- 
bankann notað í þessu skyni, eins langt og það nær, verður það af því, sem 
þegar er innborgað, að vera óskert, en á hinn bóginn er það nægilegt, að það, 
sem eftir er af þvi ógreitt, greiðist eftir sömu reglu eins og hingað til, samkv.
1. nr. 50, 10. nóv. 1913. Að öðru leyti er ekkert ákveðið um það, á hvern hátt 
bankanum er lagt þetta stofnfje, og fer það að sjálfsögðu eftir samningum milli 
ráðherra og bankaráðs.

4. í frv. milliþingan. er svo ákveðið í 62. gr., að aðalbankastjóra skuli 
skipa þegar eitt sæti losnar i bankastjórninni o. s. frv. í stjórnarfrv. virðist aftur 
á móti vera gengið út frá þvi, að núverandi bankastjórastöður sjeu lagðar niður 
með þessum nýjum lögum, og þvi beri i upphafi að ráða alla bankastjóra eftir 
nýju lögunum þegar i stað. Meiri hlutinn hefir ekki sjeð ástæðu til þess að breyta 
þessu frá því, sem er í frv. milliþinganefndarinnar, og ber þvi fram breylingar- 
tilfögu um að færa það atriði aftur til sama orðalags sem þar er haft.

5. í 68. gr. er aukin endnrkaupaskylda sú með sjerstökum kjörum, sem 
lögð er á Landsbankann fyrir íslandsbanka meðan hann er að komast yfir örð- 
ugleika seðlainndráltaiins, úr ’/2 i “/* inndreginna seðla. Ákvæði þessi miða að 
þvi að draga úr þeirri truflun á viðskiftalífinu, sem hætta gæti verið á meðan 
seðlaútgáfan er að flytjast miili bankanna, og getnr meiri hluti nefndarinnar 
fallist á, að þessari truflun verði enn betur afstýrt með ákvæði stjórnarfrv.

Um sjálft það grundvallarátriði, sem mestum ágreiningi hefir valdið í 
þessu máli, hvort heldur skuli fá Landsbankanum seðlaútgáfurjettinn í hendur 
eða setja upp sjerstakan seðlabanka, skal bjer ekki margt sagt, heldur má i þvi 
efni i öllum meginatriðum vitna til nefndarálits milliþinganefndarinnar. En þó 
skulu dregin bjer fram nokkur höfuðatriði málsins.

Söguleg rök og þróun bankamála bjer á landi og sjálft eðli málsins 
hnfgur alt mjög eindregið að þvf, að Landsbankanum verði falið þetta hlutverk, 
sem rikið þarf að láta vinna. Hann er elsti banki bjer á landi, rikið hefir jafn- 
an átt hann og rekið. Hann hafði um 20 ár einn seðlaútgáfu hjer á landi og 
hefir jafnan haldið þeim seðlaútgáfurjetti. Hann hefir vaxið og dafnað ár frá ári 
og er nú orðinn sterkasta peningastofnun i landinu. Sjerstök atvik ollu þvf, að 
hlutafjelagi, en eigi Landsbankanum, var seldur i hendur seðlaútgáfurjettur eftir alda- 
mótin, og heyrast engar raddir nú, er óski eða óskað hafi framhalds á því fyrir- 
komulagi. Og svo eindregið sýnist hafa vakað fyrir mönnum, að banki landsins 
tæki við seðlaútgáfu þegar hún losnaði, að engin uppástunga kemur fram um 
annað fyr en á þingi 1924. Það er þvf augljóst, að rfkar ástæður verða að koma 
fram til þess að hnekkja þessari fyrirætlun, og er ástæða til að vikja fáeinum 
orðum að þeim helstu ástæðuin, sem fram hafa komið gegn þvf að láta Lands- 
bankann taka að sjer seðlaútgáfuna.
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1. Sterkasla ástæðan er sú, að erlend reynsla sýni, að seðlabankinn eigi 
aðallega eða eingöngu að vera banki bankanna, en ekki hafa bein viðskifti við 
atvinnurekendur, og þá ekki heldur taka íje manna tii geymslu gegn vöxtum eða 
reka venjuleg bankaviðskifti.

Það er játað, að það sje söguleg þróun, sem gert hafi annarsstaðar seðla- 
bankana að bönkum bankanna. En hjer er ekki þeirri sögulegu þróun til að 
dreifa. Hjer eru enn fáir bankar að skifta við og fjármálalífið einfait og fáskrúð- 
ugt. Hjer yrði að setja seðlabankann á fót, nýja stofnun og óreynda, hreina til- 
raun, bygða á hugsuðu ágæti einu og af fræðilegum ástæðum. Þetta sýnir strax 
muninn. Og þetta er eðlilegt. Viðskiftalif vort er i flestu nauðalikt þvi, sem var 
i nágrannalöndum vorum fyrir áratugum, áður en þróunin bafði gert seðlabank- 
ana að bönkum bankanna.

En þótt vjer vildum nú af fræðilegum ástæðum semja oss að erlendum 
siðum í þessu efni, þá kemur fljótt í ljós, að það er ómöguiegt; oss vantar efni- 
viðinn. Annarsstaðar eru seðlabankarnir, þólt þeir taki ekki við innlánsfje gegn 
vöxtum, i röð stærstu bankanna eða stærstir, bæði vegna dreifingar fjárins milii 
margra banka og vegna fjárstyrks landanna, sem safna talsvert miklu fje inn i 
seðlabankana rentulaust, af ýmsum ástæðum. En bjer mundi seðlabankinn standa 
uppi með seðla sfna eina, milli tveggja banka, margfaldra að stærð og styrkleika 
við hann. Þarf ekki fleira að segja til þess að sýna, hve alt þetta tal um reynslu 
annara og erlendar fyrirmyndir stoða lftið fyrir oss, ef gætt er hins stórkostlega 
mismunar, sem er á högum og háttum hjer og annarsstaðar.

2. Viðskifti öll eiga að vera hjer svo miklu hættulegri, að grundvöll 
vanti undir starfsemi seðlabanka, sem ætti að eiga bein viðskifti við atvinnurek- 
endur. Seðlabankahæf veð ekki til. En við þessa atvinnuvegi verðum vjer að 
búa, og á þeim er öll afkoma bygð. Þótt öðrum bönkum sje skotið inn á milli 
atvinnulífsins og seðlabankans, þá er aðeins gagn að því gegn þeim bættum, sem 
stafa af stundarkreppum, en ef atvinnulífið er yfirleitt svo bágborið, sem stundum 
heyri$t, þá virðist lítið úr þvi bætt með sjerstökum seðlabanka. Einstakra manna 
framlög til annara banka mundu fljótt tæmast og mæða á forða seðlabankans 
jafnt eftir sem áður.

3. Þá óttast menn einveldi eða ofrfki f fjármálum frá hendi Landsbank- 
ans, ef hann fái seðlaútgáfurjettinn. Ofrfki er að visu varasamt, og þó því aðeins 
verulega skaðlegt, að því sje jafnhliða hlutdrægni i stjórn og misbeiting valdsins, 
en það mun jafnan geta gert tjón, hvernig sem lög hljóða. Hlutdræga bankastjórn 
á að losa sig við, en mun jafnan reynast örðugt að binda hana með lagafyrir- 
mælum. En á hinn bóginn er styrkur seðlabankans i fjármálunum ekki ókostur, 
heldur allsendis nanðsynlegur, ef hann á að geta rækt starf sitt og skyldur, eins 
og sfðar verður að vikið.

4. Þá er talað um skerðing þá á veltufje, sem af því mundi leiða að 
binda talsvert af fje Landsbankans f verðbrjefum, og er það að vfsu rjett, að 
þetta fje mundi skifta um starfssvið. Fjeð minkar ekki og hættir ekki að starfa, 
en skiftir aðeins um hlutverk. — En á það er hjer að lfta, að hvort sem Lands- 
bankanum er fenginn seðlaútgáfurjetturinn eða ekki, þá er mjög þarflegt, og jafn- 
vel nauðsynlegt, að festa fje í verðbrjefum f þvi skyni, sem frv. fer fram á, að
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skapa verðbrjefamarkað i landinu. Með þvi fást eignamenn tii þess að lána fje 
sitt beint gegn fasteignaveði, sem er miklu heilbrigðara en að menn láti fje silt i 
banka gegn vöxtum og bankinn láni svo út gegn fasteignaveði. Nú eru fasteigna- 
veðslán bankanna upp undir 3 miljónir, og ætti mikið af þeirri upphæð að losna, 
sumt strax og annað smámsaman, ef þessu væri komið í lag.

Gn svo er þess að gæta, að í frv. milliþinganefndarinnar var verðbrjefa- 
eign þessi meðfram miðuð við samband' sparisjóðsdeildar við seðladeild, og þegar 
seðlaútgáfan er nú alveg skilin frá, gæti komið til mála að færa þessa upphæð 
eitthvað niður.

Og loks má segja, að ef það kemur í ljós, að i þágu seðlabankans og 
fasteignaveðslánanna sje nauðsynlegt að binda nokkuð af því fje í verðbrjefum, 
sem annars færi til verslunar, útgerðar og slíks, þá er aíleiðing þess sú, að leit- 
ast þarf við að fá meira fjármagn inn í landið, til þess að fullnægja þörfinni, 
enda verðbrjef mjög góð trygging fyrir Iánum. Enda er nú fyrir þinginu frv. um 
heimild til þess að koma á fót einkabanka.

Ea auk þess, sem rök sýnast vanta fyrir því að beygja nú út af þeirri 
braut, sem alt hefir bent á fram til siðustu ára, þá eru mikilvæg rök, sem 
beinlínis mæla með því að fela einmitt allsterkum viðskiftabanka seðlaút- 
gáfurjettinn.

1. Má fyrst telja bin sögulegu rök, sem áður hafa verið nefnd að þvi 
er snertir Landsbankann og engan veginn eru Ijettvæg. Þar er ekki um neina 
tilraun að ræða, heldur áframhaldandi þróun. Má vel vera, að hjer á landi stefni 
i sömu átt og annarsstaðar, en þá verður því marki best náð með þvi að leyfa 
hinni eðlilegu þróun að haldast, en aðeins búa sem best i haginn fyrir hana.

2. Aðalástæðan er sú, sem aðeins hefir áður verið að vikið, sem sje 
nauðsyn þess, að bankinn sje sterknr og i beinu sambandi við atvinnuvegina. 
Með því getur hann best rækt það hótuðhlutverk sitt að halda uppi gjaldeyrin- 
um og verða að gagni á krepputímum.

a. Ef seðlabankinn er lítil stofnun með seðlaútgáfuna eina, geta bankarnir 
starfað mjög mikið án þess að skifta sjer af henni. Peir ráða, hvaða fyrir- 
tæki þeir vilja styðja til að komast á fót. Peir hafa tugi miljóna króna til 
starfs, auk seðlanna, og gætu valið þá vixla sjerstaklega til endursölu og seðla- 
óflunar, sem þeir vita að best muni falla stjórn seðlabankans í geð og erfiðast 
er að veila, en efit með öðru fje sinu þau fyrirtæki, sem búast má við, að 
seðlabankastjórnin teldi miður nauðsynleg eða æskileg. Yiði svo eifið aðstaða 
seðlabankans þegar kreppa gengi i garð og ekki væri um annað að velja en 
lána eða láta fyrirtæki hrynja unnvörpum. Að visu verður aldrei með öllu 
komið i veg fyrir slíkt, en miklu meiru getur þó sá banki slýrt og stjórnað 
i atvinnulífi þjóðarinnar, sem sjálfur starfar með allmiklu fje beint úti á 
meðal manna, heldur en seðlastofnun, sem er að mestu aðeins áhorfandi, þar 
til að tekur að kreppa, nema alveg óbeinlínis.

b. Pá má og búast við, að seðlabanka mundi ganga erfilt að neyða svo mikla 
ofjarla, sem bjer væri um að ræða, til þess að taka upp forvaxtabreytingar 
þær, sem bann teldi nauðsynlegar. Er alls ekki fyrir það að synja, að þeir 
gætu starfað skaðlega Iengi án þess að leita nokkuð til seðlabankans.
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c. En augljósastur verður vanmáttur seðlastofnunarinnar þegar nm það er að 
ræða að bafa erlendis þær miklu innieignir, sem nauðsynlegar ern til þess 
að vernda gengi gjaldeyrisins. Þessar innieignir geta komist talsvert hærra 
með köflum en allri seðlaútgáfunni nemur, bankinn ætti að bafa meira en 
aleigu sina i erlendum innieignum. En aðstöðu befir hann afarilla til þess að 
starfa með erlendn lánsfje, vegna þess að arður af seðlaútgáfunni, sem að 
rjettu lagi á að ganga lil þessa, gengnr til almenns rekstrar bankans og mun 
vart hrökkva til þess. Á gjaldeyrisverslun hinna bankanna er ekkert hægt að 
treysta í þessn efni, því að þeim ber þar engin skylda til, eins og reynsla 
annara þjóða lika sýnir.

3. Mjög er hætt við þvi, að bankastjórn seðlabankans, sem engin bein 
viðskifti á að hafa við atvinnnrekendur, mnndi fara á mis við þann knnnugleik, 
sem nanðsynlegur er.

4. Þó að það megi ef til vill ekki teljast með stórástæðum, þar sem um 
svo mikilsvarðandi mál er að ræða.þá má þó einnig á það líta, hve afarmikill 
kostnaðnr er að þessn fyrirkomnlagi. Er einkennilegt að láta tngi þúsnnda til 
þess eins, sem annar banki rikisins hefir betii aðstöðu til að rækja.

5. í þeim tillögum, sem komið hafa fram um sjerstakan seðlabanka, er 
gert ráð fyrir, að Landsbankinn slarfi áfram eins og hingað til. En þá er hætt 
við, að privatbönkunum þætti þröngt fyrir dyrum, ef rikið ætti hjer að reka tvo 
banka, fyrst seðiabankann og siðan venjulegan banka með þeim hlunnindum, 
sem jafnan fylgja slikum stofnunum. Alt öðru máli er að gegna með Lands- 
bankann einan sem seðlabanka, því að seðlaútgáfan hlýtur að gefa honum 
þá sjerstöðu og leggja á hann þau sjerstöku hlutverk og sjerskyldur, sem kiptu 
honum út úr beinni samkepni.

Þessu máli öllu til stuðnings má loks vitna i þau afareindregnu ummæli 
allra þeirra sjerfræðinga erlendra, sem leitað hefir veiið til í þessu máli, og skal 
ekki frekar um þau talað, þvi þau eru prentuð með nefndaráliti meiri hluta milli- 
þinganefndarinnar. — Þegar þess er gætt, að bjer eru umsagnir bankastjóra allra 
seðlabanka Norðurlanda, og auk þess frá einhverjum fremsta fræðimanni utan 
bankastjórnanna, þá verður einróma álit þeirra mjög þungt á metunum.

Eðlilegast virðist þvi að fara þá leið, sem i sljórnarfrumvarpinu er faiin 
og meiri hluti milliþinganefndarinnar lagði til: Að fela þeim banka, sem rikið nú á, 
seðlaútgáfuna, en gera hann jafnframt svo úr garði, að hann verði sem hæfastur 
til þess að leysa hlutverk sitt af hendi. Að þelta hefir verið gert, sjest meöal 
annars af þessum ráðstöfunum, sem gerðar eru i frumvarpinu:

1. Bankinn er gerður sæmilega fjesterkur með þvi að leggja honum til 
riflegt stofnfje, sem hann þarf ekki að ávaxta frekar en ástæður allar leyfa hon- 
um það, og gefa honum mjög góða aðstöðu til þess að- safna sjer varasjóði.

2. Bankastarfsemin er takmörkuð, bæði með þvi að festa talsveit af fje 
hans í verðbrjefum, sem hann getur gripið til þegar snögga fjárþörf ber að hönd- 
um, og með þvi að skylda hann til þess að hafa fje sitt i eins stuttum víxlum 
og hægt er að heimta hjer á landi.

3. Leitast er við að gefa bankanum öfluga og trygga stjórn, bæði með 
þvi að leggja aðalþungann á herðar eins manns, sem hægt er að velja án tillits
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til launakrafna, tneð bankaráði, sem verður að vera starfaudi og fylgjast með í 
öllu starfi bankans, og með því að kippa bankanum sem mest undan áhrifum 
af stjórnmáladeilum og dægurþrasi.

4. Bankanum er skift f deildir, og næst með því tve.t: Bankastjórnin fær 
skýrt yfirlit um einstakar starfsgreiuir hans og getur þvi ráðstafað fje hans ná- 
kvæmlega, og á binn bóginn er bankinn hæfur til fullrar framþróunar i þá ált, 
sem annarsstaðar hefir stefnt, án þess að nokkrir örðugleikar sjeu á því. Má jafn- 
an án allrar fyrirhafnar skilja deildir bankans hverja frá annari og tengja saman 
eftir vild.

Mætti svo sýnast, að þegar svo hefir verið um hnútana búið, gætu allir 
sameinast um þessar tillögur, þvi ekkert ber þá i raun og veru á milli annað 
en það, að sömu mönnum er bjer falið að stjórna öllum þremur deildum bank- 
ans, i stað tveggja þeirra, sem lagt hefir verið til af minni hluta milliþinga- 
nefndarinnar.

Út af ákvæði 61. gr. um úttekt á bankanum i hendur bankaráðsins telur 
rneiri hluti rjett, að ráðherra útnefni þá menn, sem framkvæmi þá úttekt sem 
fulltrúi eigenda bankans.

Orðið »venjulegir« i 68. gr. gæti ef til vill valdið þeim misskilningi, að 
taka ætli meðaltal af forvöxtum þeim, sem fslandsbanki hefir tekið einhvern 
tíma, og þar sem það virðist óþarft, vill meiri hlutinn láta fella það burt. Átt er 
að sjálfsögðu við almenna forvexti bankans á hverjum tima til venjulegra við- 
skiftamanna.

Einn nefndarmaður, H. Stef., áskilur sjer rjelt til að bera frara bitt. um 
minni háttar atriði.

Samkvæmt framanskráðu leggur meiri hluti fjárhagsnefndar til, að frv. 
verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 9. gr. a. f stað stafliðs a. koma 2 stafliðir:

a. Lögleg gjaldgeng gullmynt,
b. Ómyntað gúll og erlend gullmynt, sem nemi minst 2480 kr. 

fyrir hvert kílógramm af skiru gulli.
2. — 9, — b. Stafliður b. verður stafliður c.
3. — 61. — f stað »Bankaraðið« í upphafi 4. máLliðar kemur: Ráðherra.
4. — 63. — Fyrii málsgrein orðast svo:

Launaákvæði laga þessara ná ekki til núverandi banka- 
stjóra. Meðan þeir gegna bankastjórastöðu við Landsbankann, 
haida þeir núverandi launum sínum, nema öðruvísi semjist. Upp- 
sagnarákvæði 38. gr. koma eigi til framkvæmda fyr en jafnóðum 
sem sæli losnar i bankastjórninni. Aðalbankastjóra skal ráða 
þegar eilt sæti losnar i bankastjórninni.

5. — 68, — Orðið »venjulegir« í 1. málslið fellur niður.
Alþingi, 16. apríl 1926.

Kl. Jónsson, Magnús Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson. Halldór Stefánssoo. 
formaður. frsm. meiri hluta.

Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 85
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ld. 350. Ilreytíngarfiilaga

við frv. til laga um stofnnn happdrættis fyrir ísland.

Frá Jóni A. Jónssyni.

Eftir 1. gr. komi ný grein, sem verði 2. gr., svo hljóðandi:
Af hreinum tekjum rikissjóðs at happdrættinu skulu 100 þúsund krón-

ur árlega í næstu 10 ár ganga til eflingar ellistvrktarsjóðnum.

l’d. 360. IÁ»s

um bæjargjöld i Vestmannaeyjum.

(Afgreidd frá Nd. 16. april).

1. gr.
Fje það, sem útheimtist til að standa straum af útgjöldum Vestmanna- 

eyjakaupstaðar til bæjarþarfa, skal, að svo miklu leyti, sem það verður ekki 
lagt á með niðurjöfnun útsvara og liggur í sjerstökum tekjum, fengið með því 
að leggja gjald á fasteignir i kaupstaðnum.

2. gr.
Fasteignagjald samkv. 1. gr. skal miða við virðingarverð eftir fasteigna- 

matslögum, og ákveðst það þannig:
Af öllum húseignum í bænum, úr hvaða efni sem þau eru og til hvers 

sem þau eru notuð, ennfremur at öllum lóðum, sem einstakir menn eiga eða 
hafa leigurjett yfir, skal greiða í íasteignagjald O,4°/o — fjörutíu aura — af 
hverjum fullum hundrað krónum virðingarverðs samkv. fasteignamatslögum. 
Minni upphæð en hundrað krónur kemur ekki til greina.

Undanskilin gjaldi þessu eru öll tún og hagar, matjurtagarðar og fisk- 
reitir, svo og allar fasteignir bæjarins og allar eignir ríkissjóðs, sem ekki eru 
öðrum leigðar.

Gjald þetta greiði eigendur húsa og leigutakar lóða eða notendur, sem 
samkv. byggingarbrjefi eða öðrum heimildum hafa umráð þeirra.

3. gr.
Fyrir gjald þetta annast bærinn, húseigendum að kostnaðarlausu, sót-, 

sorp- og salernahreinsun og gerir ráðstafanir til þess að fyrirbyggja eldsvoða.

4. gr.
Fasteignagjaid skal greiða í skrifstofu bæjargjaldkerans í Vestmannaeyj- 

um, og er gjalddagi 15. mai ár hvert.
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5. gr.
Fasteignagjaldið hvilii' sem lögveð á húseign þeirri, sem það er lagt 

á, og skal ásamt dráttarvöxtum í tvö ár frá gjalddaga ganga íyrir öllum öðr- 
um veðkröfum á eigninni, að fasteignaskatti til ríkissjóðs undanskildum. 
Brenni hús eftir gjalddaga, hefir fasteignagjaldið og forgangsrjett í brunabótum 
á sama hátt.

Nú greiðir leigutaki eða notandi lóðar eigi fasteignagjaldið í 2 ár, og 
hefir hann þá fyrirgert leigurjetti eða afnotarjetti sinum.

6. gr.
Sje fasteignagjald, útsvar eða önnur bæjargjöld ekki greidd áður en 2 

mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, skal gjaldandi skattsins greiða bæjarsjóði 
dráttarvexti, er nemi l°/° — einni krónu af hverjum 100 krónum — fyrir 
hvern mánuð eða part úr mánuði, sem líður frá gjalddaga, uns gjaldið er 
greilt.

Dráltarvexlir hafa lögtaksrjett á sama hátt og sjálf gjöldin.

7. gr.
Með lögum þessum er úr gildi feld, að þvi er Vestmannaeyjakaupstað 

snertir, 2. gr. laga nr. 18, 18. mai 1920, um gjald lil holræsa og gangstjetta í 
kaupstöðum, öðrum en Reykjavik og Akureyri.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæðum 6. greinar um dráttarvexti skal 

þó ekki beitt fyr en 3 mánuðum eftir gildistöku laganna. Fasteignagjald samkv.
1. gr. reiknist fyrst frá 1. janúar 1927.

Md. 361. Vlðaukatillaga

við breytingartillögur á þskj. 216. [Útsvör].

Frá Halldóri Stefánssyni.
Við 2. brtt. 1 c.

Aftan við liðinn bætist: en 4 vikur.

Vil. 362. ISreytlngartlllaga

við brtt. á þskj. 288. fÚtsvör].

Frá Magnúsi Torfasyni.

Orðið »sjálfur« falli niður.
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Nd. 303. Itreyliiigarllllaga

við frv. til laga um útsvör (þskj. 188).

Frá Jóni A. Jónssyni.

Til vara (ef bitt. 288 verður feld):
Við 9. gr. 1. Fyrir »samtals 4 vikur af gjaldáiiuu« konii: fjórar vikur samfleylt 

af gjaldárinu.

lil. 304. l'cfnilarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 44, 27. júní 1925, um slysa- 
tryggingar,

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir rætt frv. þetta nokkrum sinnum og leitað umsagnar 
slysatryggingar rikisins um það.

1 frv. felast 3 aðalbreytingar:
1. Að fella undan trvggingarskvldu þá, sem vinna að fiskverkun utan 

þurkhúss.
2. Að flytja iðgjaldsgreiðsluna að nokkru frá útgerðarmanni yfir á skipverja, 

þegar þeir vinna fyrir hlut af afla eða hundraðsgjaldi af tekjum fyrirtæk- 
isins, og

3. að leggja á rikissjóð nokkru meira af iðgjöldum slysatrygðra fiskimanna 
en lögin ákveða, þegar um smáfleytur er að ræða.

Með brjefi dags. 6. þ. m. hefir slysatrygging rikisins svarað fyrirspurn 
nefndarinnar þannig:

»........................ Fyrsta breytingin er sú, að fella undan tryggingar-
skyldu alla fiskverkun, nema í þurkhúsum. Þessa breytingu teljum við til 
spillis á lögunum. Það virðist engu minni þörf á tryggingu fyrir það fólk, 
sem starfar að fiskþvotti eða sólþurkun, heldur en það, sem vinnur í þurk- 
húsum, því að slysahætta þess er sennilega engu minni. En ef það skyldi 
sýna sig i framkvæmdinni, að einhverjir annmarkar væru á því að tryggja þelta 
fólk, þá þarf ekki lagabreytingu til þess að undanþiggja það tryggingarskyldu, 
því að í 21. gr. slysatryggingarlaganna er heimilað að veita undanþágu frá 
tryggingarskyldu með reglugerð. Hefir það þegar verið gert að því er snertir 
vinnu við hreppavegi og sýsluvegi, en aðrar undanþágur hafa verið látnar 
bíða þess, að óskir kæmu fram um þær og aö það sýndi sig í framkvæmdinni, 
að ástæða væri til þess að taka þær óskir til greina.

Onnur breyting frumvarpsins er sú, að bæta við ákvæði um, að ef 
slysatrygður vinnur fyrir hlut af afla eða hundraðsgjaldi af tekjum fyrirtækis-
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ins, þá greiði hinn slysatrygði iðgjaldið að jöfnu við útgerðarmann eða at- 
vinnurekanda. En við hyggjum, að ef hásetar fá ekki kaup, heldur aðeins 
hlut af afla, þá muni verða litið svo á, eftir núgildandi lögum, sem um sam- 
lagsútgerð sje að ræða, svo að þótt útgerðarmaður bátsins eða formaður eigi 
að standa skil á iðgjöldum fyrir alla hásetana samkv. 7. gr., þá verði þeir 
samt ekki taldir í þjónustu hans, heldur sjálfir atvinnurekendur, og falli þvi 
ekki undir ákvæðin í 1. málsgr. 6. gr., heldur beri sjálfir iðgjaldið, hver fyrir 
silt ieyti. Auðvitað gildir þetta þó því aðeins, að hásetarnir sjeu eingöngu 
ráðnir upp á blut, en ekki þótt þeir taki einhvern hlut auk kaups, svo sem 
er um lifrarhlut togaraháseta.

Þriðja breytingin fer fram á að hækka tillag rikissjóðs til róðrabáta úr 
’/io iðgjalds upp i x/j iðgjald og tillag til mótorbáta undir 5 lestum úr */» upp 
i */8 °8 veita ennfremur mótorbátum 5—12 lesta sama tillag ('/’ iðgjalds) og 
mótorbátum og seglskipum yfir 12 lestir V8 iðgjalds. Þetta er auðvitað ein- 
ungis fjárhagsráðstöfun, styrkveiting úr rikissjóði til þessa atvinnuvegar, sem 
ekki snertir trygginguna í sjálfu sjer, og hefir stjórn slysatryggingarinnar auð- 
vitað ekkert við það að athuga, ef fjárveitingarvaldið vill svo vera láta. En 
við skulum aðeins leyfa okkur að benda. á, að þetta gjald, sem á að tryggja 
mönnum litlar bætur fyrir þá miklu áhættu, sem þeir leggja lif sitt og limu í 
við þessa atvinnu, er svo lítið í samanburði við aðra útgjaldaliði útgerðar- 
innar, að það mundi vart gera til nje frá um afkornu hennar, þótt hún losn- 
aði við nokkurn hluta af þvi. Þess er og vert að gæta, að ástæðan til þeirrar 
styrkveitingar, sem frumvarpið fer fram á, sýnist vera þröngur hagur útgerð- 
árinnar í bili, vegna örðugs árferðis, en styrkveiting i þessu formi helst áfram 
án tillits til árferðis og hvernig sem hagur þessarar atvinnu blómgast.

Georg ólafsson. Þorsteinn Þorsteinsson.

Til sjávarútvegsnefndar Nd. Alþingis«.

Nefndin fellst á skoðun slysatryggingarinnar um reglugerðarbreytingu, 
að því er hún getur náð til, til þess að ná eftiræsktum breytingum á 1. og 2. 
gr. frv., og telur rjett að gera þá reglugerðarbreytingu nú þegar, ef frv. verður 
ekki samþykt. Hinsvegar er ekki hægt með reglugerðarbreylingu að ná þeirri 
ívilnun um iðgjaldagreiðslu útgerðarmanna vegna slysatrygðra skipverja á smá- 
skipum, sem 3. gr. frv. ræðir um.

Lögin um slysatryggingar mega heila óreynd með öllu, þar eð þau 
gengu ekki i gildi fyr en um siðustu áramót. Þykir nefndinni betur fara á 
þvi, að reyna lögin árlangt með breyltri reglugerð en að breyta þeim nú þeg- 
ar í fám atriðum, og þó eigi til hlítar. Hinsvegar lítur nefndin svo á, að þessi 
lagasmið sje að ýmsu leyti gölluð og þurfi bráðra og gagngerðra breytinga.

Fyrst og fremst er slysatryggingin eftir lögunum ekki nægilega viðtæk, 
þar sem undanþegnir eru tryggingu og tryggingarskyldu fjölmennir flokkar 
starfsmanna, jafnvel heilar atvinnugreinar (steinhögg, grjótvinna, sláttur, jarð-
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yrkjustörf, mógröftur, fjallferðir, skipasmíðar o. fl.), miklu áhættumeiri en 
hinar, sem tryggingarskylda er bundin við (fískþurkun).

í öðru lagi er iðgjaldsgreiðsla og umfangsmikið eftirlit um tryggingar- 
skylduverkin einhliða lagt á atvinnurekendur eða forstöðumann þess trygg- 
ingarskylda verks, án þess slysatrygðir taki nokkurn þátt í sinni eigin trygg- 
ingu eða greiði hennar vegna nokkuð.

í þriðja lagi er rikissjóður með lögunum að mestu leystur undan 
kvöð, sem rjettilega ætti á honum að hvíla, þeirri, að greiða iðgjöld fyrir alla 
slysatrygða, að minsta kosti að einhverjum hluta.

Nefndin telur nauðsyn bera til gerbreytinga á þessum lagabálki og 
álitur lögin tæpast framkvæmanleg eins og þau eru, meðal annars af því að 
sömu menn vinna oft sama daginn við mistryggingarskyld störf og önnur, 
sem tryggingarskylda fylgir ekki.

Ut af framansögðu Ieggur nefndin til, að frv. á þskj. 110 verði afgreitt 
með svofeldri rökstuddri

DAGSKRÁ:

í trausti þess að stjórnin- með reglugerðarbreytingu taki upp efni 1. 
og 2. gr. i nefndu frv. á þskj. 110, eftir þvi, sem við verður komið, og leggi 
fyrir næsta þing frv. til laga um almenna slysatrygging, sniðið sem mest 
eflir bendingum þeim, er fram hafa verið teknar, tekur deildin fyrir næsta 
mál á dagskrá.

Alþingi, 16. april 1926.

Ólafur Thors, Sveinn Ólafsson, Sigurj. Jónsson. Björn Líndal.
form. frsm.

Je8 legg til, að málinu sje visað til landsstjórnarinnar.

Jón Baldvinsson, 
fundaskrifari.

Wd. 305. Wefndarállí

um frv. tii laga um tilbúinn áburð.

Frá landbúnaðarnefnd.

Á síðasta þingi lá fyrir nefndinni samskonar frv. að efninu til, frá þm. 
Strandamanna. Tilgangur flutningsmanns mun hafa verið að greiða fyrir aukinni 
ræklun, með því að Ijetta af áburðinum allþnngbærum flutningsgjöldum, er þá 
voru um eða yfir 60 kr. af hverri smálest, og gera áburðinn á þann hátt ódýrari 
fyrir notendur.
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Þelta hefir nú breyst mjög til batnaðar, flutniugsgjöld fiá útlöndum á 
tilbúnum áburði lækkað meira en um helming, ofan i 25 kr. fyrir smálestina, 
svo nú má telja flutningskostnaðinn viðunandi. Það virðist þvi ekki ástæða til 
að gripa til þess skipulags, sem frv. gerir ráð fyrir, vegna þungbærs flutnings- 
kostnaðar.

Flutningsmaður mun heldur ekki hafa haft flutningsgjöldin svo mjög i 
huga með flutningi frv. nú, eins og sjá má af greinargerðinni, heldur mun frem- 
ur bera að skoða frv. sem tilraun til þess að bjarga áburðarnolendum frá öðrum 
og ef til vill þyngri útgjalda-auka.

Það mál er þannig vaxið samkv. skýrslu stjórnar B.fjel. íslands, að fram- 
kvæmdarstj. fjelagsins hefir snemma á síðaslliðnu ári, af ástæðum, sem ekki eru 
kunnar, slept, að því er virðist viljandi, þvert ofan í samþykt búnaðarþingsins( 
einkasölu þeirri, er Búnaðarfjel. fslands hafði haft frá Norsk Hydro á Noregs- 
saltpjetri, í hendur firmanu Nalhan & Olsen í Reykjavik, og dulið fjelagsstjórnina 
þessa nær hálft annað missiri.

Firmað Nathan & Olsen hafði einnig einkaumboð fyrir Dansk Gödnings 
Kompagni hjer á landi, en það hefir aftur umboð fyrir þýsku kalksallpjeturs- 
verkstniðjurnar. Allur kalksaltpjetur, er hingað flyst, er þvi nú á hendi firmans 
Nathan & Olsens.

Nefndin er sammála um, að þetta skipulag sje mjög óheppilegt og geti 
orðið svo óhagkvæmt fyrir áburðarnotendur, að það tefði að mun fyrir ræktun 
landsins.

Leiðin, sem frv. bendir til út úr þessum ógöngum, er að visu fær, en 
nefndin telur hana þeim annmörkum bundna, að hún kýs heldur að stíga sporið 
fyllra og heimila að taka einkasölu á áburðinum.

Nefndin telur eðlilegast, að B.fjel. íslands hafi þessa einkasölu, en gengur 
þá jafnframt út frá því, að það hafi þá þeirri framkvæmdarstjórn á að skipa, 
er treysta megi.

Nefndin er að visu andvíg einkasölu yfirleitt, en telur þá atburði, er gerst 
hafa i þessu máli, þannig, að ekki sje við hlítandi, og ræktun landsins svo mikils 
verða, að hún vill þrátt fyrir það grípa til einkasöluheimildar, ef ekki tekst að 
greiða fram úr málinu á annan hátt.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykt með þessum

BREYTINGARTILLÖGUM.

1. 1. gr. orðist svo :
Ríkissljórninni er heimilt að ákveða, að frá l.jan. 1927 hafi Búnað- 

arfjelag íslands einkasölu á allskonar tilbúnum köfnunarefnisáburði.
Þegar Búnaðarljelag Islands hefir öðlast þessi rjeltindi, er engumöðr- 

um leyfilegt að flytja hingað til landsins tilbúinn köfnunarefnisáburð.
Búnaðarfjelag íslands getur, í samráði við atvinnumálaráðherra, með 

samningi fyrir 1 ár í senn falið öðrum sölu og afhending áburðarins. I samn- 
ingnum skal tiltekið hámark sölukostnaðar.
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2. 2. gr. orðist þannig:
Heimild þessa skal ekki nota, ef Búnaðarfjelag íslands hefir 1. jan. 

1927 fengið aftur í sinar hendur einkaumboð hjer á landi fyrir sölu á Nor- 
egssaltpjelri eða öðrum jafngóðum kalksaltpjeturstegundum.

3. 4. gr. orðist svo :
Áburðurinn skal sendur samkvæmt pöntun á alla viðkomustaði skip- 

anna. Andvirði hans skal greiða við móttöku.
4. 5. gr. falli burt.
5. 6. gr. verði 5. gr. Niðurlag greinarinnar frá »t. d. um« og til enda gr. falli 

burt.
6. Á eftir 6. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:

Brot gegn 1. gr. laga þessara varða sektum, alt að 5000 kr.
Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

7. Fyrirsögn frv. verður:
Frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að ákveða einkasölu 

á tilbúnum áburði.

Alþingi, 16. apríl 1926.

Hákon Kristófersson, Jörundur Brynjólfsson. Jón Sigurðsson, 
form. frsm.

Halldór Stefánsson. Árni Jónsson.

Ed. 306. Kefndarállt

um tillögu til þingsályktunar um kaup á snjóbil.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir athugað þetta mál eftir föngum og aflað sjer skýrslna um 
það, svo sem kostur hefir verið á. Jafnframt hefir hún rælt málið allitarlega 
við vegamálastjóra.

Nefndin er öll sammála um það, að sjálfsagt sje að veita athygli óllum 
þeim samgöngutækjum, sem hugsanlegt er, að að gagni geti komið til að Ijetta og 
greiða samgöngur og flutninga, bæði innan sveita og milli hjeraða, þar sem veg- 
leysur eða fannfergi tálma stórkostlega allri almennri umferð.

Skýrsla sú, er nefndin hefir fergið frá vegamálastjóra um þetta má), sýnir, 
að bæði i Noregi og Svíþjóð er einskis látið ófreistað til að yfirvinna þá örðug- 
leika, sem snjórinn skapar samgöngunum á vetrum.

Til þess að ráða fram úr samgönguörðugleikum þeim, sem snjór og veg- 
leysur valda, eru nú á seinni árum aðallega notaðar tvennskonar aðferðir: f fyrsta 
lagi aflmiklar bifreiðar, sem hreinsa snjó af almennum vegum með snjóplóg, og
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halda þeim þannig færum fyrir venjulegar bifreiðar og aðra vagna. f öðru lagi 
með því að nota bifreiðar með sjerstakri gerð (beltaumbúnað), sem fara bæði 
yfir snjó og lítt ruddar eða óruddar vegleysur.

Um snjóplógana segir svo, meðal annars, í skýrslu vegamálastjóra: 
aSn/odrefcar1). Svo mætti nefna hin stóru ferlíki, sem tekið er að nota

i Noregi og Sviþjóð til þess að ryðja braut i snjó, enda þótt fannir sjeu djúpar 
og harðar. Hefir gefist best að beita fyrir þá aflmiklum bifreiðum, þar sem vjel- 
inni er beitt á bæði fram og afturhjól. Þær eru þungar, yfir 3000 kg. tómar, og 
veita miklum mun betri viðspyrnu með öllum 4 hjólum en venjulegar bifreiðar, 
sem eingöngu geta beitt afturhjólunum.

.......................Mest og best reynsla um hve afkastamiklir slikir snjódrekar
eru hefir fengist á fjallvegi einum á Mæri. Hefir nú undanfarna 3 vetut verið 
rudd braut á 37 km. löngum vegarkafla þar, að mestu með aðeins einni slíkri 
bifreið með snjódreka. Snjórinn er stundum talinn hafa verið mikill, t. d. fjell 
þar einu sinni á 11 dögum 3,s m. djúpur snjór á veginn, en raest á einni nóttu 
60 Cin. Skafiar þykja ekki hafa verið tiitakanlega miklir, þó er þess getið, að 
eitt sinn braust bifreiðin gegnum l,s m. djúpan skafi, þó ekki harðfenni, á 3 km. 
vegarlengd, og tókst ótrúlega vel að ryðja brautina.......................

Jeg hefi hvergi sjeð annars getið en að þeir, sem að þessum málum starfa 
i Noregi og Svíþjóð, telji fengna ótrúlega örugga reynslu um ágæti þessara bif- 
reiða og snjódrekanna til snjóruðnings. Auðvitað er þar sumslaðar svo mikil 
fannkyngi og skafiar, aö við ofnrefli er að eiga«.

Um belta-bifreiðarnar segir i skýrslunni:
»Belta-bifreiðarnar, sem aka á óruddum snjó, virðast enn vera á tilrauna- 

stigi, en samt fenginn mikilsverður árangur, sem gefur vonir um, að heppilegur
beltanmbúnaður muni finnast, enda er ötullega að þvi unnið...................Væru tii
nothæfar og hentugar belta-bifreiðar, myndu þær geta komið hjer að feikna- 
miklum notum, sjer&taklega til póst- og fólksflutninga«.

1 lok skýrslu sinnar leggur svo vegamálastjóri til, að veittar verði úr 
rikissjóði 25 þús. kr. til kanpa á snjódreka ásamt öflugri bifreið, og 10 þús. kr. 
til að kaupa belta-bifreið.

Nefndin fellst á þingsályktunaitillöguna að efni ti), það sem hún nær, og 
vill auk þess heimila stjórninni að kaupa snjódreka, samkv. till. vegamálastjóra.

Leggur hún þvi til, að tillagan verði samþykt með þessum

Pingskjal 366

BREYTINGUM:

1. Tillgr. orðist svo:
Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að verja úr rikissjóði alt 

að 25 þúsund krónum til kaupa á snjódreka ásamt öflugri bifreið, og enn- 
fremur alt að 10 þúsund krónum til kaupa á belta-bifreið, ef likur eru til, 
að hún komi að verulegu gagni.

1) 1 skýrslunni er notað nafniö »plógdreki«, en eftir samkomulagi við vegamála- 
stjóra er nafninu breytt.

Alpt. 1926. A. (38. löggjafarping). 86
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2. Fyrirsögnin verði:
Tillaga til þingsályktunar um kaup á snjódreka og bifreiðum.

Alþingi, 14. apríl 1926.

Björn Kiistjánsson, Ágúst Helgason, Einar Árnason,
form.’ fundaskr. frsm.

Sig. Eggeiz. Jóbann Þ. Jósefsson.

Fjárveitinganefnd Ed. lítur svo á, að fjárhagsatriðið í þessu máli sje því 
ekki til fyrirstöðu, að ráðist verði í þessar framkvæmdir.

Alþingi, 16. april 1926.

Jóh. Jóhannesson. Eggert Pálsson.

11,1. 367. Kefndarállt

um fiv. lil fjáraukalaga fyrir árið 1924.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarp þetta og borið það saman við lands- 
reikninginn og athugasemdir yfirskoðunarmanna. Leggur nefndin til, að það verði 
samþykt með þeim breytingum, er hjer fara á eftir.

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 5. gr. A. Framan við liðinn bætist:
a. Við 1. b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavikur ............................. 1033.34
b. Við 1. c. Brjefhirðingamenn ............................................................... 2347.50

2. Við 6. gr. Á eftir I. i. 3. komi:
4. Til þess að kaupa gagnvermi (Diathermi-áhald). Endurveiting... 3489.07

3. Við 7. gr. Aftan við greinina bætist:
Til að gera eirsteypu af minnismerki Einars Jónssonar um 

Hallgrim Pjetursson. Endurveiting............................................................... 1425.00

Alþingi, 14 april 1926.

Kl. Jónsson, Jón A. Jónsson, Jakob Möller. 
form. fundaskr. frsm.

Björn Líndal. Halldór Stefánsson. Magnús Jónsson. Ásgeir Ásgeirsson.
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Wd.

um fiv. til laga um samþykt á landsreikningnum 1924.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta og borifl það saman við landsreikning- 
inn 1924 og fylgiskjöl hans, og með skírskotun til athugasemda og tillagna yfir- 
skoðunarmanna Alþingis leggur nefndin til, að það verði samþykt óbreytt.

Rjett virðist nefndinni þó að vekja alhygli á einstaka fjárgreiðslum sam- 
kvæmt lögum og þingsályktunum, sem færðar eru til útgjalda í 24. gr., svo sem 
skv. 1. um kaup á eimskipum frá 27/i ’17, kr. 5486.44, I. frá 2S/io 17 um stofn- 
un alþýðuskóla á Eiðum, kr. 625.00,1. frá 14/n ’17, um kornforðabúr, kr. 102.00, 
1. frá 28/n ’19, um húsagerð ríkisins, kr. 11800.00, og þingsál. frá 15/9 ’17, um 
skipun fossanefndar, kr. 1751,42, bæði vegna þess, að nefndinni þykir rjelt, að 
gerð sje grein fyrir því, hvernig á greiðslum þessum stendur, og af þvi að líklegt 
þykir, að betur færi á að setja þessar greiðslur í aðrar greinir fjárlaganna, svo 
sem einnig ýmsar aðrar af þessum greiðslum samkvæmt sjerstökum lögum.

Alþingi, 14. apríl 1926.

Kl. Jónsson, Jón A. Jónsson, Jakob Mölier, 
form. fundaskrifari. frsm.

Björn Líudal. Halldór Stefánsson. Magnús Jónsson. Ásgeir Ásgeirsson.

Kd. 360. H’efndarálit
um frv. til laga um Ríkisbanka Islands.

Frá meiri hluta fjáibagsnefndar.

Með skirskotun lil nefndarálits vors uin frv. til laga um Landsbanka 
íslands, ráðum vjer háttvirtri deild til þess að afgreiða ekki frv. þelta.

Alþingi, 16. apríl 1926.

KI. Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson. Magnús Jónsson, Halldór Slefánsson. 
formaður. frsm. meiri hluta.

Kd. 370. Breylingarlillaga

við brtt. á þskj. 216 [t/Zswör].

Frá Halldóri Stefánssyni.

Við 2. 1. c. Á miili orðanna »verið« og »selveiði« sje bætt inn orðunum: utan 
beimilissveitar.
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Ed. 371. Frumvarp

til laga um útsvör.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

I. KAFLI.
Almenn ákvœði.

1- gr-
í lögum þessum merkja:
Alvinnusveit; Hrepp eða kaupstað, þar sem gjaldþegn hefir rekið eða 

stundað atvinnu án þess að eiga þar lögheimili.
Dvalarsveit: Hrepp eða kaupstað, þar sem aðili hefir orðið útsvars- 

skyldur vegna dvalar án þess að hann eigi þar lögheimili.
Gjaldár: Það ár, er niðurjöfnun útsvars fer fram.
Heimilissveit: Hrepp eða kaupstað, þar sem gjaldþegn á lögheimili. 
Niðurjöfnunarnejnd: Niðurjöfnunarnefnd í kaupstöðum og hreppsnefnd

i sveituni, nema sjerstaklega sje öðruvísi um mælt.
Sveit: Bæði hrepp og kaupstað.
Sveitarstjórn: Bæði hreppsnefnd og bæjarstjórn.
Útsvarsár: Árið næsta á undan niðurjöfnun.

2. gr.
Reikningsár sveita er almanaksárið.
Fyrir lok nóvembermánaðar ár hvert skulu bæjarstjórnir gera áætlun 

um tekjur og gjöld kaupstaðar næsta reikningsár. Bæða skal áætlun á tveim 
fundum með að minsta kosti viku millibili. Við siðari umræðu skal athuga 
áætlun lið fyrir lið, og greiða skal atkvæði bæði um hverja grein fyrir sig og 
áætlun í heild sinni. Áætlun skal liggja til sýnis almenningi 2 vikur í desem- 
bermánuði á hentugum stað, er bæjarstjórn tiltekur.

1 hreppum skal hreppsnefnd semja áætlun fyrir yfirstandandi ár áður 
en niðurjöfnun útsvara hefst.

Áætlun samkvæmt 1. og 2. málsgr. skal siðan vera regla um upphæð 
gjalda í sveitinni og fjárstjórn hennar á reikningsárinu.

3. gr.
Að þvi leyti, sem aðrar tekjur sveitar hrökkva ekki til að greiða gjöld- 

in. skal jafna niður á gjaldþegna hennar þvi, er á vantar, að viðbæltum 5°/o 
—10°/o, og heitir gjald það úlsvar. Það má ekki nokkru sinni nema meiru en 
meðaltali útsvara í sveitinni 3 siðustu árin, að viðbættum fimtungi, nema
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sýslunefnd veiti lireppsnefndum til þess samþykki sitt, en atvinnumálaráð- 
herra bæjarstjórnum.

Nú þykir sveitarstjórn sýnt á gjaldárinu, að innheimtar tekjur hrökkvi 
ekki til greiðslu gjalda, og getur þá sveitarstjórn, að fengnu samþykki áður- 
nefndra stjórnarvalda, ákveðið framhaldsniðurjöfnun til greiðslu þess, er á 
vantar, þannig að þvi verði bælt við útsvar hvers einstaks gjaldanda eftir 
ákveðnu hundraðshlutfalli.

II. KAFLI.
Um útsvarsskyldu.

4. gr.
Útsvar skal leggja á eftir efnum og ástæðum. Skal þá til greina taka:

1. Eignir aðilja, hverjar þær eru og hversu verðmætar, hversu miklar skuldir 
hvila á aðilja og hversu miklar eignir hann á afgangs skuldum. Ef eigi 
er lagt sjerstakt útsvar á konu manns, þá skal með sama hætti athuga 
eignir hennar og skuldir, þegar lagt er á hann.

2. Tekjur aðilja, þær er hann hafði siðastliðið ár, og að því leyti sem út- 
lenda gjaldþegna varðar (6. gr. B, 1—2) og þá, er i 25. gr. 2. og 3. tölul. 
segir, tekjur þær, er þeir hafa haft á gjaldárinu. l’á skal athuga, í hverju 
tekjurnar voru fólgnar, hversu mikil fyrirhöfn, kostnaður og áhætta var 
samfara öflun þeirra.

3. Ástæður aðilja að öðru leyti, svo sem fjölskyldu bans, heilsufar hans og 
þeirra, sem á vegum hans eru, höpp eða óhöpp, sem hann hefir orðið 
fyrir, svo sem slys, dauðsföll, fjárskaða af sjó, veðri eða vötnum, sjer- 
stakan uppeldiskostnað eða menningarkostnað barna hans, er nauð- 
synlegan má telja eða venjulegan, tap á ábyrgðum og sjerhvað annað, er 
telja má máli skifta um gjaldþol hans og með sanngirni má til greina 
taka til hækkunar útsvari hans eða lækkunar.

5. gr.
Et gjaldþegn telur ekki fram eignir sinar og tekjur eða veitir ekki að 

öðru leyti þá fræðslu um hagi sina, er niðurjöfnunarnefnd krefur hann, þá 
skal hún áætla honum riflegar eignir og tekjur, svo að áreiðanlegt megi telja, 
að hann vinni ekki á þvi að halda upplýsingum fyrir nefndinni.

6. gr.
Útsvarsskyldir eru:

A. Aðiljar heimilisfastir á íslandi:
I. Allir einstaklingar, karlmenn sem konur, ungir sem gamlir, i hverri stöðu 

sem þeir eru, svo framarlega sem þeir verða taldir færir um að greiða 
að minsta kosti 5 króna útsvar. Enginn verður útsvarsskyldur eftir þessum 
lið (I.), nema hann haíl á útsvarsárinu haft bjer á landi heimilisfang að 
minsta kosti 3 mánuði,
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Undanþegnir eru útsvari:
a. Fyrirsvarsmenn annara ríkja hingað sendir og þjónustufólk þeirra, sem 
. er annara rikja þegnar.
b. Sendimenn islenska rikisins, sem erlendis dveljast meira en 9 mánuði 

á útsvarsárinu, enda þótt þeir teljist að lögum heimilisfastir á Islandi.
c. Konur, sem giftar eru þegar niðurjöfnun fer fram. Þó má leggja útsvar 

á gifta konu:
1. Ef hún hefir sjereign eða hjúskapareign, er gefa arð svo að um muni.
2. Ef hún hefir atvinnu.
3. Ef hún hefir slitið samvistir við bónda sinn.

II. Fjelög. Þar til teljast:
1. Fjelög með ótakmarkaðri ábyrgð og fjelög með takmarkaðri ábyrgð, 

svo sem hlutafjelög og gagnkvæm ábyrgðarfjelög. Þegar útsvar hefir 
verið lagt á fjelag, má ekki leggja útsvar á fjelagsmann þess, vegna 
eignar hans í fjelaginu og tekna.

2. Samvinnufjelög. Þau greiða útsvör af arði sakir skifta við utanfjelags- 
menn með sama bætti sem kaupmenn á staðnum, enda láti fjelagnið- 
urjöfnunarnefnd í tje glöggva skýrslu um skifti sín við utanfjelagsmenn 
og ágóða af þeim. Annarskostar skal nefndin áætla þessi skifti og Ieggja 
útsvar á fjelag samkvæmt þeirri áætlun.

Undanþegin útsvari eru:
a. Fjelög, sem leyst eru undan útsvarsskyldu með lögum.
b. Fjelög, sem enga atvinnu reka, svo sem fjelög til eflingar listum og visind- 

um, skemtifjelög, líknarfjelög, stjórnmálafjelög, trúbragðafjelög o. s. frv.
c. Fjelög, sem að vísu reka atvinnu, en verja öllum ágóða af starf- 

semi sinni beinlínis til almenningsheilla samkvæmt samþyktum sinum.
III. Sjóðir og stofnanir.

Undanþegnir eru þó útsvarskyldu:
a. Rikissjóður og aðrir sjóðir, sem standa undir umsjón ríkisstjórnarinnar, 

svo sem Ræktunarsjóður, Söfnunarsjóður, Thorkilliisjóður, o. s. frv. 
Um útsvör annara ríkisstofnana fer eftir lögum nr. 47, 4. júní 1924.

b. Sjóðir og stofnanir, sem enga atvinnu reka.
c. Sjóðir og stofnanir, sem verja tekjum sínum samkvæmt skipulagsskrá 

sinni beinlínis til almenningsheilla, þar með taldar bústofnslánadeildir.
d. Landsbanki Islands og útibú hans.
e. Sparisjóðir.

IV. Bú, er skiftameðferð sæta og tekjur hafa.
B. Aðiljar heimilisfastir erlendis:

1. Þeir, er verið hafa á gjaldárinu sjómenn á skipi, skrásettu hjer á landi 
eða gerðu út hjeðan 3 mánuði á gjaldárinu eða lengur, eða hafa stundað 
hjer atvinnu eða dvalist hjer ekki skemri tíma.

2. Þeir, er reka hjer atvinnu í landi eða landhelgi á gjaldárinu, svo sem 
verslun, sjávarútveg, fiskverkun, eða hafa hjer laxveiði til atvinnu eða 
laxár á leigu, afnot af jörð, eiga hjer eignir, er arð gefa, o. s. frv.

3. Erlend tryggingarfjelög.



ÞiDgskjal 371 687

Heimilt er atvinnumálaráðherra að undanþiggja útsvari björgunaistarf- 
semi á sjó, er einstaklingar eða fjelög reka.

7. gr.
Nú hefir aðili dvalist hjer svo lengi, að hann verður útsvarsskyldur (6. 

gr. A. I niðurl. og B. 1), og skal þá leggja á hann útsvar hlutfallslega eftir 
dvalartíma hans. Ef aðili stundar hjer atvinnu (6. gr. B. 1) eða rekur hjer 
atvinnu eða á hjer eignir (6. gr. B. 2), þá skal einungis leggja á þá atvinnu, 
er hann hafði hjer á landi á gjaldárinu, og eignir hans hjer og tekjur af þeim.

Útsvör erlendra tryggingarfjelaga skal miða við skattskyldar tekjur 
þeirra hjer á landi á útsvarsárinu og iðgjöld þessa árs af tryggingum, er þeir 
hafa tekist á hendur fyrir milligöngu umboðsmanna sinna hjer.

III. KAFLI.
Hvar leggja skal á gjaldþegn hvern og hvaða sveit fcer útsvar hans.

8 gr.
Þar skal leggja útsvar á gjaldþegn, sem hann hafði heimilisfang vitan- 

lega eða samkvæmt manntali næst á undan niðurjöfnun. Nú á aðili hvergi 
heimilisfang, og skal þá leggja á hann þar, sem hann dvelst, þegar niðurjöfn- 
un fer fram. Nú er heimilislaus maður skráður á skip, sem hjer á heimili 
eða bjeðan er gert út, og skal þá leggja útsvar á hann í heimilissveit skips- 
eiganda, ef hann gerir skip út, en ella i heimilissveit útgerðarmanns, ef inn- 
lendur er, en annars í útgerðarstað skips. hjer á landi.

Leggja skal samkvæmt 1. málsgr. á allar eignir manns og tekjur á 
útsvarsárinu, hvar sem þeirra er aflað; þó má leggja á gjaldþegn á fleiri 
stöðum en einum:

a. Ef hann hefír heimilisfasta atvinnustofnun, svo sem útibú, viðar en i 
einni sveit, enda má þá ekki leggja á hann að þvi leyti i heimilissveit hans.

b. Ef hann hefír leiguliðaafnot af landi, þótt ekki fylgi ábúð, þar með talin 
laxveiði, ábúð á jörð eða jarðarhluta, lóðarafnot, ef þau gefa arð, enda 
má þá ekki leggja á hann að þvi leyti í heimilissveil hans.

c. Ef hann er erlendis búsettur og rekur atvinnu hjer á landi á einum slað 
eða fleirum, eða stundar hjer atvinnu eða dvelst hjer á gjaldárinu. Á 
hverjum stað má þó aðeins leggja á þær eignir, sem þar eru, og þær 
tekjur, sem þaðan eru fengnar, eða i hlutfalli við dvöl þar.

d. Ef maður hefir lögheimili á fléirum stöðum en einum. Aðili á þó heimt- 
ingu á þvi, að hann verði feldur af útsvarsskrá á öðrum staðnum jafnskjótt 
sem hann sannar, að á hann hafi verið lagt á hinum, enda hafí hann 
eigi krafist þess, að hann yrði þar einnig feldur af skrá.

e. Par skal leggja á erlend tryggingarfjelög, sem aðalumboðsmaður þeirra 
bjer á landi er heimilisfastur.
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9. gr.
Þar i sveit skal útsvar gjalda, sem það var á lagt, enda á bún alt út- 

svarið. Pó skal skiíta útsvari milli sveita:
1. a. Ef aðili rekur atvinnu i fleirum sveitum en einni, enda taki fyrir-

mæli 8. gr., a—c-liðir, feigi til, og sje atvinnan ekki skemur rekin 
en 8 vikur.

b. Ef skip leggur upp afla sinn utan heimilissveitar útgerðarmanns eða 
eiganda að minsta kosti samtals 4 vikur af gjaldárinu.

c. Ef rekin hefir verið utan heimilissveitar verslun, selveiði, hvalveiði, 
sildarkaup, sildarsala, sildarverkun eða sildarbræðsla, verksmiðjuiðn- 
aður hverskonar sem hann er, enda þótt skemur sje rekið en 4 vikur.

2. Ef maður stundar atvinnu utan heimilissveitar sinnar að minsta kosti samtals
3 mánuði á gjaldárinu i sömu sveit og hefir fengið kaup, að minsta kosti 
3000 kr., þar með talið fæði og önnur hlunnindi, er hann kann að hafa 
haft, reiknuð eins og skattanefnd i þeirri sveit telur þau til tekjuskalts.

3. Ef maður er lögskráður á skip utan heimilissveitar að minsta kosti 3 
mánuði af gjaldárinu samfleytt i sömu sveit og hefir fengið kaup, að 
minsta kosti 5000 kr., þar i talin hlunnindi þau, er getur um i 2. tölulið, 
reiknuð eins og þar segir.

4. Ef gjaldþegn flyst búferlum milli sveita eða á samtimis lögheimili i tveim- 
ur sveitum á gjaldárinu, en þó fær engin sveit hluta af útsvari, nema að- 
ili hafi að minsta kosti átt þar heima 3 mánuði á gjaldárinu.

5. Ef erlend tryggingarijelög hafa umboðsmenn á fleirum en einum stað bjer 
á landi, og skal þá skifta útsvari i hlutfalli við iðgjöld þess árs af trygg- 
ingum á hverjum stað.

10. gr.
Nú skal skifta útsvari eftir 9. gr. 1. tölul., og skal það þá gera með 

hliðsjón til eigna aðilja í atvinnusveit hans og hversu mikill hluti tekna hans 
sje þaðan fenginn. Ef svo er ástatt sem i 9. gr. 2. og 3. tölul. getur, þá skal skitta 
útsvari með hliðsjón af þvi, hversu mikill hluti af tekjum gjaldþegns stafar 
frá atvinnu hans i atvinnusveit. Pó skal heimilissveit aðilja aldrei fá minna 
en ’/» hluta af útsvari hans.

Þegar svo er farið sem i 9. gr. 4. tölul. segir, skal skifta útsvari i 
hlutfalli við þann tima, er aðili hefir ált heima eða dvalist i hvorri eða hverri 
sveit.

11- gr.
Öllum þeim, er i 8. gr. a. og b. og 9. gr. segir, er skylt að senda 

sveitarstjórn i atvinnusveit eða dvalarsveit skýrslu um atvinnu sina þar og 
dvöl, eignir sínar þar og tekjur, atvinnutima og dvalartima o. s. frv., eftir 
því sem við á, þeim, er i 8. gr. getur, fyrir febrúarlok, en hinum áður en 
þeir hverfa aftur úr atvinnusveitinni.

Öllum þeim, er hafa i þjónustu sinni utansveitarmenn, er skylt að 
senda sveitarstjórn sinni fyrir hver áramót skrá yfir þá með þeim upplýsing-



um, er í 1. málsgr. getur. Atvinnumálaráðherra getur lagt dagsektir við, ef á 
brestur.

Atvinnumálaráðherra setur reglur um eyðublöð undir skýrslur þessar 
og annað, er að þessum atriðum lýtur, enda er honum heimilt að setja reglur 
um dagsektir, ef hrestur verður á skýrslum.

12. gr.
Ef útsvör verða talin hlutfallslega hærri, svo að nemi 10% eða meira, 

í heimilissveit gjaldþegns en atvinnusveit, og útsvörum á að skifta milli þeirra, 
skal draga fiá þeim hluta útsvara, er gjalda skal atvinnusveit, þá upphæð, 
sem ætla má, að aðili mundi minna hafa goldið, ef hann hefði átt heima í 
atvinnusveit, enda skal heimilissveit hans endurgjalda honum þá upphæð. Með 
samsvarandi hætti skal bæta við þann hluta, er greiða skal atvinnusveit, ef út- 
svör þar verða talin hlutfallslega hærri, svo að 10% eða meira nemi, en í 
heimilissveit, enda greiði aðili þá heimilissveit það, er á vantar. Sömu meðferð 
skal hafa, ef gjaldþegn flytst búferlum milli sveita eða á lögheimili víðar en í 
einni sveit, þó svo, að ef útavör eru hærri í þeirri sveit, sem í er flult, getur 
niðurjöfnunarnefnd þar jafnað útsvarsaukanum á gjaldþegn með auka- 
niðurjöfnun.

Finna skal, hvort útsvör verði talin hlutfallslega hærri eða lægri i einni 
sveit en annari, með þvi að leggja saman í hvorri sveit eða hverri hlutfallið 
milli skuldiausra eigna gjaldþegna sveitarinnar eftir siðasta skattframtali og út- 
svara þar, hlutfallið milli skattskyldra tekna þeirra og útsvara og hlutfallið 
milli gjaldendatölu sveitarinnar og útsvara og deiia síðan með 3. Skera þær 
tölur, er þá koma fram, úr því, í hvorri sveit eða hverri sje hlulfallslega hærra 
eða hæst útsvar.

Atvinnumálaráðuneytið getur sett reglur til leiðbeiningar um þelta alriði, 
og er heimilt, ef það kemur i ljós, að fyrstnefnda hlutfallsins gætir of mikið, 
að draga úr gildi þess, með því að deila eignum samkvæmt skatlframtali með 
tölu, er telst hæfíleg, þó ekki hærri en 10.

13. gr.
Útsvar, sem ekki nemur meiru en 20 krónum, fellur altaf óskift til 

heimilissveitar gjaldþegns.
Ef upphæð sú, er greiða skyldi af einstöku útsvari, nemur ekki 5 

krónum, þá fellur útsvar það óskift til heimilissveitar gjaldþegns.

14. gr.
Sveitarstjórn gerir um hver áramót skrár yfir þá gjaldþegna, er hún 

hyggur sig eiga að fá hluta af útsvörum þeirra frá annari sveit, ásamt uppKs- 
ingum um atvinnu hvers, kaup, tekjur og eignir þar í sveit, vinnutima og 
dvalartima o. s. frv. Sendir sveitarstjórn síðan skrárnar til viðkomandi 
sveitarstjórna. Sveitarstjórnir senda hver sína skrá að lokinni aðalniðurjöfn- 
un til viðkomandi yfirskattanefndar með athugasemdum sínum, og skiftir hún
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síðan útsvörum innan tveggja mánaða, nema skifti verði að dragast lengur 
vegna nýrra upplýsinga.

Skjóta má þessum málum til atvinnumálaráðuneytisins, þar til Iands- 
yfirskattanefnd kynni að verða sett á stotn.

15. gr.
Sveit, þar sem á aðilja er lagt, greiðir atvinnusveit þann hluta af útsvörum, 

er henni ber, 2 mánuðum eftir að skifti á útsvörum hafa farið fram samkvæmt 
14. gr. 1. málsgr., nema sannað sje með árangurslausu lögtaki eða með öðr- 
um hætti, er atvinnumálaráðherra metur, ef ágreiningur verður, að útsvar sje 
ófáanlegt. Ef útsvar heimtist síðar, skal það af því gjalda, er eftir stóð.

IV. KAFLI.
Um niðurjöfnun útsvara.

16- gr.
Utan kaupstaða jafnar hreppsnefnd niður útsvörum.
Heimilt er sýslunefnd að ákveða þóknun fyrir niðurjöfnunarstörf i 

hreppum, þó ekki yfir 5 kr. á dag til hvers nefndarmanns. Þóknun þessi 
greiðist úr hreppssjóði.

17. gr.
I kaupstöðum jafnar niðurjöfnunarnefnd niður útsvörum. Formaður 

niðurjöfnunarnefndar í Reykjavík er skattstjóri, en í öðrum kaupstöðum for- 
maður skattanefndar. Auk þess eiga sæti í' nefndinni 4 menn, kosnir hlut- 
bundnum kosningum af bæjarstjórn í nóvembermánuði ár hvert til eins árs í 
senn. Með sama hætti skal kjósa 4 til vara, er taki sæti i nefndinni í forföll- 
um aðalmanna. Kjörgengir eru þeir, sem kjörgengir eru til bæjarstjórna. Skylt 
er hverjum manni sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 ára, heilum og hraustum, 
að starfa í niöurjöfnunarnefnd, en óskylt er þó sama manni að sitja í henni 
samfleytt lengur en 6 ár, enda þarf hann ekki að taka við endurkjöri fyr en 6 
ár eru liðin síðan hann sat siðast i nefndinni. Konur geta skorast undan kjöri.

Aður en niðurjöfnunarmaður tekur fyrsta skifti til starfa i nefnd- 
inni, vinnur hann skriflegt drengskaparheit um að rækja starfið með alúð og 
samviskusemi.

Bæjarstjórn ákveður þóknun niðurjöfnunarnefndar.

18. gr.
Niðurjöfnunarnefnd skal eiga aðgang að framtölum manna til tekju- 

skatts og eignarskatts. Einnig er henni rjett að krefja aðilja skýrslna um sjer- 
hvað það, er hún telur skifta máli um útsvar hans.

Alla þá, er veita öðrum atvinnu, svo og banka og sparisjóði, getur 
nefndin krafið skýrslna um kaup vinnuþiggjenda og innieign i sparisjóði eða 
banka. Stjórnarvöldum er skylt að veita nefndunum upplýsingar eftir þörfum
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og eftir föngum. Nú er skýrslu samkvæmt þessari málsgrein haldið fyrir 
nefndinni, og skal þá atvinnumálaráöherra, ef nefndin krefst þess, leggja fyrir 
aðilja, að viðlögðum dagsektum, að svara skýrslunni, ef ráðuneytið telur hann 
geta það og vera það skylt. Þessi atriði verða ekki borin undir dómstóla.

Niðurjöfnunarnefndarmönnum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir 
ákvæðum almennra hegningarlaga um embættis- og sýslunarmenn, að skýra 
óviðkomandi mönnum frá þvi, er þeir komast að sökum starfa síns um efna- 
hag gjaldþegna.

19. gr.
Nefndin gerir skrá yfir alla þá, er hún leggur útsvör á, í stafrófsröð 

eða eftir boðleið, og útsvarshæð fyrir aftan hvert nafn, enda skal nefndin 
undirrita skrána, þá er henni er lokið.

20. gr.
Niðurjöfnunarnefnd er ályktunarfær, ef meira en helmingur nefndar- 

manna er á fundi. Skylt er öllum nefndarmönnum að greiða atkvæði, nema 
mál varði sjálfa þá, maka þeirra, frændur þeirra að feðgatali eða niðja eða 
syslkin og jafnnána að mægðum. Afl atkvæða ræður úrslitum. Nú eru atkvæði 
jöfn, og skal þá sá hlutinn ráða, sem formaður fylgir.

Hjón mega aldrei sitja saman í niðurjöfnunarnefnd nje foreldrar og börn. 

2t gr.
Aðalniðurjöfnun útsvara fer fram á timabilinu febrúar—maí, að báðum 

mánuðum meðlöldum, eflir nánari ákvörðun sýslunefnda og bæjarstjórna. Þó 
getur atvinnumálaráðunevtið heimilað hreppsnetnd, eftir beiðni hennar, að 
láta aðalniðurjöfnun útsvara fram fara síðar á árinu, ef ríkar ástæður mæla 
með þvi. Úlsvarsskrá skal liggja frammi á þingstað hrepps eða öðrum hent- 
ugum stað i hreppnum, en í kaupstöðum í skrifstofu bæjargjaldkera eða öðr- 
um hentugum stað, 4 vikur í hreppum og 2 vikur í kaupstöðum, enda skal 
auglýsa framlagning skrár í blöðum á staðnum eða með öðrum hætti.

22. gr.
Rjett er manni að finna að útsvari sínu eða að því, ef honum hefir 

verið slepl af skrá, eða að útsvör annara manna sjeu of lág, samanborið við 
hans, eða að öðrum mönnum hafi verið slept af skrá. Kærur skulu brjefiegar 
vera, stílaðar til niðurjöfnunarnefndar og komnar í hendur formanni hennar 
áður liðinn er sá timi, er niðurjöfnunarskrá á að liggja frammi. Skal nefndin 
úrskurða kærur svo fljólt, sem unt er, og ekki siðar en 14 dögum eftir kæru- 
frest. Nefnd er heimilt að breyta útsvörum bæði til hækkunar og lækkunar, 
enda hafi aðilja verið send tilkynning um það, að annar gjaldandi hafi borið 
sig saman við hann, eða að nefndin hafi i hyggju að hækka útsvar hans, enda 
þótt enginn gjaldenda hafi borið sig saman við hann. Ennfremur er heimilt 
að hækka útsvar kæranda, enda þótt hann hafi kært það til lækkunar, enda



hafi honum verið sú fyrirætlun tilkynt og honum gefinn kostur á að gæta 
rjettar sins.

Nefndin skal jafnan, svo fljótt sem þess er kostur, senda aðilja tilkynn- 
ingu, ef hún tekur mann á skrá samkvæmt kæru eða breytir útsvari manns 
eða kæru hans er ekki sint.

Ef útsvari manns er breytt samkvæmt þessari grein, er honum 
heimilt að kæra það fyrir yfirskattanefnd, enda þótt hann hafi ekki kært til 
hreppsnefndar eða niðurjöfnunarnefndar.

23. gr.
Nú vill maður ekki una úrskurði niðurjöfnunarnefndar, og er honum 

þá rjett að bera málið til úrskurðar fyrir viðkomandi yfirskattanefnd, enda sje 
kæra komin í hendur formanns yfirskattanefndar áður liðnar sjeu 4 vikur frá 
dagsetningu úrskurðar í hreppum og 2 vikur í kaupstöðum. Yfirskattanefnd 
úrskurðar kærur á næstu tveim vikum, frá lokum kærufrests talið, nema draga 
verði úrskurð af þvi að afla þurfi frekari upplýsinga. Niðurjöfnunarnefnd lætur 
yfirskattanefnd í tje útsvarsskrá eða eftirrit af henni. Fyrirmæli 18. og 22. gr. 
taka og til yfirskattanefndar, enda er hreppsnefnd og niðurjöfnunarnefnd skylt 
að veita yfirskattanefnd upplýsingar um útsvarsálagningu sína eftir föngum.

Yfirskattanefnd fær þóknun fyrir störf sín samkvæmt þessum lögum, 
og skal reikna hana eftir lögum um tekjuskatt og eignarskatt. Póknun greiðist 
úr sýslusjóði eða bæjarsjóði.

Ef ágreiningur verður um þóknun yfirskattanefndar, þá sker atvinnu- 
málaráðherra úr.

24. gr.
Sá, er ekki vill hlíta úrskurði yfirskattanefndar, getur næstu 2 alman- 

aksmánuði eftir dagsetning úrskurðar hennar skotið honum til atvinnumála- 
ráðuneytisins, þar til sett kynni að verða á stofn landsyfirskattanefnd. Ráðu- 
neytið skal venjulega hafa kveðið upp úrskurð sinn 2 mánuðum eptir lok 
kærufrests. Það hefir sama rjett til að krefjast upplýsinga sem yfirskattanefnd, 
en það breytir ekki útsvörum annara gjaldþegna en þeirra, sem yfirskatta- 
nefnd hefir kveðið upp úrskurð um útsvör þeirra.

Úrskurður ráðuneytisins er fullnaðarúrskurður um útsvarsupphæð.

25. gr.
Aukaniðurjöfnun fer fram i lok júní, september og desember ár hvert. 

Sveitarstjórn getur vikið frá þessum ákvæðum eftir þörfum. Þá skal leggja 
útsvör á þá:

1. Er teknir skyldu hafa verið á aðalskrá, en hefir verið slept.
2. Er útsvarsskyldir hafa orðið siðan aðalniðurjöfnun fór fram og leggja skal 

á i þeim hreppi eða kaupstað.
3. Er flutst hafa búferlum á gjaldárinu, en eigi var lagt á þá útsvar í fyrri 

heimilissveit þeirra.
Skrá skal gera með sama hætti sem aðalskrá. Um framlagning hennar, 

kærur og úrskurði fer með sama hætti sem fyr segir um aðalniðurjöfnun.
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26. gr.
Kærum, sem koma eftir kærufrest, verður ekki sint. Ekki má yfir- 

skattanefnd eða atvinnumálaráðuneyti heldur breyta útsvari, nema svo reynist, 
að það hafi verið að minsta kosti lO’/o of hátt eða of lágt.

V. KAFLI.
Um gjalddaga úlsvara, ábgrgð á þeim, innheimtu o. fl.

27. gr.
Gjalddagar útsvara eftir aðalniðurjöfnun skulu vera tveir. I hreppum 

skal greiða annan helming útsvara 15. júlí, en hinn helminginn. 15. október. 
í kaupstöðum skal greiða annan helming útsvara fyrsta virkan dag næsta 
mánaðar eftir lok niðurjöfnunar, en hinn helminginn 1. september. Eigi 
getur gjaldandi vegna kæru eða áfrýjunar losast undan að greiða útsvarið á 
ákveðnum gjalddaga, en verði það fært niður, skal mismnnurinn endurgreidd- 
ur honum. Nú er heimilað að jafna siðar niður en 15. júli, sbr. 21. gr., og 
ákveður þá breppsnefnd gjalddaga.

Eindagi útsvara eftir aukaniðurjöfnun fer eftir ákvörðun niðurjöfnun- 
arnefndar, en má þó ekki siðar vera en 1. október, ef útsvar var lagt á fvrir 
þann dag, en ella ekki siðar en 31. desember.

Eindagi á öllu útsvari erlendis búsettra gjaldþegna (6. gr. B, 1—3) skal 
ávalt vera sá dagur, er útsvarsálagningu á þá er hverju sinni lokið.

28. gr.
Hjón ábyrgjast ekki hvort annars útsvar. Þó ábyrgist bóndi útsvar konu 

sinnar, er á hana var lagt áður en þau gengu að eigast. Ennfremur getur nið- 
urjöfnunarnefnd kveðið svo á, að hjón skuli ábyrgjast annað fyrir bæði og 
bæði fyrir annað hvort annars útsvar, et reynt hefir verið lögtak fyrir siðasta 
útsvari hjá þvi þeirra, er það var á lagt, án þess að það hafi að fullu verið 
goldið, enda búi hjón saman þegar niðurjöfnun fer fram.

29. gr.
Umboðsmaður erlends tryggingarfjelags ber ábyrgð á útsvari þess, eins 

og það væri sjálfs hans útsvar.
Atvinnuveitandi þeirra, er i 6. gr. B. 1. getur, ábyrgist sem sjálfs sin 

skuld útsvar slíkra manna, án tillits til þess, hvernig kaupgjaldi er varið, og 
er atvinnuveitanda heimilt að halda eftir alt að lO°/o af þvi kaupi, er hann 
geldur, enda sje bonum tilkynt álagningin svo fljólt sem unt er.

Eignir erlendis búsetts atvinnurekanda, þær, er hann á hjer á landi, 
skulu vera að lögveði til tryggingar útsvari, sem lagt er á hann hjer á 
landi, næst á eftir sköttum, er á þeim kunna að hvíla til ríkissjóðs lslands, 
enda má kyrsetja þær til tryggingar útsvarsgreiðslum, án þess að beiðandi



þurfi að setja tryggingu, og halda kyrsetningarmáli til laga fyrir gestarjetti á 
kyrsetningarvarnarþingi.

30. gr.
Ef útsvar er ekki greitt áður en 2 mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, 

skal gjaldþegn greiða hreppssjóði eða bæjarsjóði dráttarvöxtu af því, sem 
ógreitt er, ’M/o fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, sem líður frá gjald- 
daga, uns gjaldið er greitt.
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31. gr.
Útsvör og dráttarvöxtu má taka lögtaki.

VI. KAFLI.
Akvœði til bráðabirgða. Niðurlagsákvœði.

32. gr.
Timabilið frá fardögum 1926 til ársloka 1927 telst eitt reikningsár.
Utan kaupstaða gerir hreppsnefnd áætlun samkvæmt 2. gr. fyrir reikn- 

ingsárið frá fardögum 1926 til ársloka 1927 i októbermánuði 1926, enda er 
henni þá rjett að jafna niður, með gjalddaga 31. desember næsta á eftir, 
þeim hluta af ákveðinni útsvarsupphæð, er hún telur þurfa til greiðslu hrepps- 
gjalda, þar til útsvör, sem jafnað verður niður með aðalniðurjöfnun 1927, taka 
að gjaldast.

Ef útsvör áætlunar þeirrar, sem gerð er i október 1926, þurfa að vera 
hærri en samtala útsvara hreppsins þrjú siðustu reikningsárin, að fimtungi 
viðbættum og deilt með 2, þá þarf samþykki sýslunefndar.

33. gr.
í kaupstöðum, þar sem aðalniðurjöfnun útsvara skal lúka fyrir nóvem- 

bermánaðarlok eftir gildandi lögum, má jafna niður fyrir næsta nýár ’/s af 
upphæð útsvara kaupstaðarins, svo sem þau hafa verið ákveðin í áætlun hans 
fyrir 1927, enda sje gjalddagi 31. desember 1926.

34. gr.
Um kærur yfir útsvörum, sem lögð hafa verið á árið 1926, fer eflir 

eldri lögum.
35. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927. Frá sama tima eru úr gildi numin 
þessi lagafyrirmæli:

Tilsk. 20. april 1872, um bæjarstjórn i kaupstaðnum Reykjavík, 18. gr.
2. og 3. málsgr., 19. gr. 1. málsl., 21. gr., 23. gr. 2.-5. málsgr. og 24. gr.

Lög nr. 22, 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri, 18. gr., 21. gr., 
það sem enn er af henni í gildi, 22. og 23. gr.

Lög nr. 43, 10; nóv. 1903 (sveitarstjórnarlög) 35. gr., 37. gr. 2. málsgr. 
og 38.-44. gr.
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Lög nr. 75, 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn í Hafnarfirðí, 19. og 21,—24. gr. 
Lög nr. 48, 10. nóv. 1913, um breyting og viðauka við lög 22. nóv.

1907, um bæjarstjórn í Hafnarfirði, 2. og 3. gr.
Lög nr. 49, 30. nóv. 1914, um breyting á tilsk. 20. apr. 1872, um

bæjarstjórn i kaupstaðnum Reykjavík, 6. og 9. gr.
Lög nr. 65, 14. nóv. 1917, um breyting á lögum nr. 22. 8. okt. 1883,

um bæjarstjórn á Akureyri, og lögum nr. 43, 11. júlí 1911, um breyting á 
þeim lögum, 10.— 12. gr.

Lög nr. 67, 14. nóv. 1917, um bæjarstjórn ísafjarðar, 18. gr. 1. og 2. 
málsgr., 19.—22. gr. og 23. gr., að því leyti sem hún varðar útsvör.

Lög nr. 26, 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn Vestraannaeyja, 20.gr. 1.—2. 
málsgr., 21.—24. gr. og 25. gr., að þvi leyti sem hún varðar útsvör.

Lög nr. 58, 28. nóv. 1919, um breyting á lögum nr. 30, 22. nóv. 1918, 
um bæjarstjórn á Siglufirði, 18.—24. gr.

Lög nr. 61, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 15. og 17.—21. gr. 
Lög nr. 47, 27. júní 1921, um breyting á lögum nr. 67, 14. nóv. 1917,

um bæjarstjórn Isafjarðar.
Lög nr. 49, 27. júní 1921, um viðauka við og breylingar á lögujp nr. 

58, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Siglufirði, 2. gr.
Lög nr. 65, 27. júní 1921, um breyting á lögum nr. 26, 22. nóv. 1918, 

um bæjarstjórn Vestmannaeyja.
Lög nr. 25, 19. júní 1922, um breyting á lögum nr. 75, 22. nóv. 1907 

um bæjarstjórn í Hafnarfirði.
Lög nr. 29, 19. júní 1922, um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. 

nóv. 1905, 1. gr.
Lög nr. 26, 4. júní 1924, um viðauka við lög nr. 29, 19. júní 1922, 

um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.
Lög nr. 36, 4. júní 1924, um bæjargjöld i Reykjavik, 1. og 12. gr., að 

því levti sem þær varða útsvör, og 7.—11. gr.
Lög nr. 46, 4. júní 1924, um útsvarsálagning erlendra vátryggingarfjelaga, 
Svo og öll önnur lagafyrirmæli, er fara í bága við lög þessi.

Wd. 379. Wefndarállt

um frv. til laga um sölu á kirkjujörðinni Snæringsstöðum i Vatnsdal. 

Frá mentamálanefnd.

Nefndin mælir með þvi, að frv. verði samþykt.

Alþingi, 17. apríl 1926.

Magnús Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson, Sigurj. Jónsson. 
form. fundaskr.

Bernh. Stefánsson, Þórarinn Jónsson. 
frsm.
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Eil. 373. Aíefndarálit

um fiv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 11. júlí 1911, um forgangsrjelt 
kandidata frá háskóla Islands til embætta.

Frá mentamálanefnd.

Eftir tillögum háskólaráðsins, er látið heflr uppi tillögur sinar í þessu 
máli eftir ósk nefndarinnar, leyfir nefndin sjer að leggja til, að frv. verði sam- 
þykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. 1. gr. frv. orðist svo:
Ríkisstjórninni skal heimilt að veita guðfræðikandidat Sveinhirni 

Högnasyni embætti á íslandi.
2. Fyrirsögnin orðist svo:

Frumvarp til laga um heimild handa rikisstjórninni til að veita 
guðfræðikandídat Sveinbirni Högnasyni embætti á íslandi.

Alþingi, 17. april 1926.

Ingibjörg H. Rjarnason, Jóh. Jóhannesson. Jónas Jónsson,
form. fundaskr. og frsm.

ild. 374. Frumvarp

til laga um iðnaðarnám.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

1- gr.
Regar handiðnamenn taka nemendur til þess að kenna þeim iðn sína, 

eru þeir skyldir að gera skriflegan námssamning. Skal hlutaðeigandi lögreglu- 
stjóri rita á samninginn vottorð sitt um, að hann sje í öllum greinum saminn 
samkvæmt fyrirmælum laga þessara. Sje brotið á móti þessu ákvæði, er samn- 
ingurinn ógildur. Lögreglustjórar skulu, eftir ráðstöfun stjórnarráðsins, hafa i 
höndum eyðublöð til námssamninga og afhenda þau ókeypis.

2. gr.
Óheimilt er þeim, sem nú skal grelna, að taka menn til kenslu:

1. Iðnaðarmönnum, sem með dómi eru sekir orðnir um einhvern þann verkn-



að, er svívirðilegur er að almenningsáliti, nema þeír hafi fengið uppreisn 
æru sinnar;

2. þeim, sem tvisvar hafa orðið að hætta iðn sinni og á þann hátt orðið 
valdir að þvi, að námssamningi hafi verið slitið;

3. þeim, sem tvisvar hefir rofið námssamning eða tvisvar hefir brotið gegn 
ákvæðum í þessum lögum, svo og þeim, sem einu sinni hefir rofið náms- 
samning og einu sinni brotið gegn lögum þessum.

3. gr.
í samningnum skal ákveðið, hve langur kenslutiminn skuli vera. Skal 

kenslutimabilið í hverri iðn fyrir sig ákveðast af sveinafjelagi viðkomandi iðn- 
ar, ef það er til í landinu. Nú er ekkert sveinafjelag til í iðninni, og skal þá 
lögreglustjórinn í Reykjavik boða til almenns sveinafundar tyrir Reykjavík í 
iðninni. Fundinn skal boða með auglýsingu i öllum dagblöðum bæjarins og 
með eigi minna en viku fyrirvara. Skyldir eru sveinarnir að mæta á slikum 
íundum, nema lögleg forföll hamli því. Nú mætir einhver sveinn í iðninni 
ekki og getur ekki sannað lögleg forföll. Skal hann þá sæta sektum, eigi undir 
50 kr. Fundurinn skal tilnefna 5 sveina í iðninni til þess að ákveða kenslu- 
timabilið fyrir þá iðn. Ákvæðin um kenslutimabilið öðlast þegar gildi, er stjórn- 
arráðið hefir staðfest þau. Allan kostnað af slikum fundum greiðir iikissjóður.

4. gr.
Hver sá, sem annan tekur til að kenna honum iðn sína, er skyldur 

að láta honum i tje húsnæði, ljós, hita, fæði, klæði, skófatnað, þjónustu og 
allan aðbúnað á meðan á námstímanum stendur. Þó má lærimeistarinn í þess 
stað greiða nemandanum andvirði þess í peningum, miðað við meðalverð á 
hverjum stað og tima. Sje nemanda greitt í peningum, skal greiðsla fara fram 
í lok hvers mánaðar.

5. gr.
Þrjá fyrstu mánuðina af kenslutimanum ber að skoða sem reynslu- 

tíma fyrir báða, og hafa þá bæði lærimeistari og nemandi, sje hann þá orð- 
inn 16 ára, en ella foreldrar eða fjárráðamaður fyrir hans hönd, rjett til að 
heimta, að samningnum sje slitið án þess að tilgreina nokkra ástæðu. Þegar 
svo er, á hvorugur heimting á skaðabótum frá hinum.

ð. gr.
Nemandi skal sýna lærimeistara sinum trúmensku og hlýðni við öll 

þau verk, er snerta iðn þá, sem hann er að nema. Hann skal fylgja læri- 
meistaranum að vinnu hans eftir þvi, sem vinnukraftar hans og kunnátta leyfa.

7. gr.
Sje handiðnanemi yngri en 18 ára, má vinnutiminn ekki fara fram úr 

8 stundum á dag. Kenslustundir i iðnaðarskólum teljast vinnuslundir. Frá kl. 
6 að kvöldi til kl. 6 að morgni má ekki fá handiðnanemendum neina aðra 
vinnu en kenslustundir í iðnaðarskólum, er þeir sækja.

Atþt. 1926. A. (38. löggjafarþing).
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8. gr.
Nemandi skal hafa fullkomið frí einn dag i viku 03 auk þess alla 

aðra almenna frídaga, sem og 1. maí allan daginn. Ennfremur er lærimeistari 
skyldur að gefa nemanda minst 10 daga sumarfrí á tímabilinu frá 1. júní til
15. september, eflir samkomulagi við nemanda, og heldur nemandi fullu kaupi 
sínu fyrir þann tíma, er fríið stendur.

9. gr.
Lærimeistari má ekki fá nemanda neina vinnu, sem honum er um 

megn eða sem skaðleg er fyrir heilsu hans. Eigi má hann heldur setja nem- 
andann til annarar vinnu en þeirrar, sem tilheyrir iðn hans. Hann skal kenna 
nemandanum iðnina svo vel sem unt er, sjá um, að nemandinn að afloknu 
námi hafi náð leikni i að nota öll verkfæri, sem að iðninni lúta, og að hann 
kunni öll verk, sem fyrir geta komið í iðninni, svo vel, að hann geti talist 
fullkominn sveinn. Þá er lærimeistari skyldur að láta nemandann ganga í 
iðnaðarskóla, sje slíkur skóli til á staðnum, en ella sjá honum fyrir kenslu i 
öllum þeiin greinum, sem kendar eru lærisveinum sömu iðnar við Iðnskóla 
Reykjavíkur, og sje sú kensla ekki að neinu leyti lakari en kenslan i tjeðum 
skóla. Allan kostnað af slikri kenslu skal lærimeistari greiða.

Geti lærimeistari ekki uppfylt þessi skilyrði, er honum óheimilt að 
taka nemendur.

10. gr.
I’egar kensluliminn er á enda, skal nemandi hjálparlaust leysa af hendi 

prófsmíð, eða inna af hendi eitlhvert það verk, er sýni, að hann er fullnuma 
i iðn sinni. Ef lærisveinum viðkomandi iðnar er kend iðnteikning í Iðn- 
skóla Reykjavíkur, skal nemandinn fyrst gera teikning af prófsmiðinni. Próf- 
dómendurnir ákveða, hver prófsmíöin skuli vera. Nú taka prófdómendur teikn- 
inguna eigi gilda, og getur nemandi þá ekki fengið að leysa af hendi prófsmið- 
ina. Sá, sem fellur á slíku prófi, getur ekki fengiö að ganga undir próf aflur 
fyr en að 3 mánuðum liðnum. Standist nemandi prófið, á hann heimting á 
prófskírteini, er sje undirskrifað af lærimeistara hans og prófdómendum. 
Standist nemandi eigi prófið fyrir þá sök, að Iærimeistari hefir ekki lálið sjer 
nægilega ant um kensluna, skal lærimeistari greiða honum fult kaup ófag- 
lærðs verkamanns fyrir allan þann tíma, er nemandi hefir unnið hjá honum. 
Frá upphæðinni skal draga það, er lærimeistari hefir látið nemanda í tje sam- 
kvæmt 4. gr. Auk þess getur nemandi krafist skaðabóta, sem þá fari eftir á- 
liti gerðardóms (sbr. 24. gr.).

Þrír samiðnarmenn skulu vera prófdómendur. Einn þeirra tilnefnir 
lögreglustjóri á þeim stað, er prófið er tekið, en hina tvo sveinafjelag viðkom- 
andi iðnar, sje slikt fjelag til á staðnum eða í landsfjórðungnum. Nú er ekkert 
sveinafjelag til, hvorki á staðnum, þar sem prófið er tekið, nje i landsfjórð- 
ungnum. Skal þá bæjarfógetinn á Seyðisfirði fyrir Austfirðingatjórðung, bæjar- 
lógetinn á Akureyri fyrir Norðlendingafjórðung, bæjarfógetinn á ísafirði fyrir 
Vestfirðingaf|órðung, en lögreglustjórinn í Reykjavík fyrir Sunnlendingafjórð-
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ung boða til almenns sveinafundar í iðninni, hver fyrir sinn landsfjórðung. 
Fundurinn skal boðaður með auglýsingu í öllum dagblöðum og vikublöðum, 
sem út koma í viðkomandi landsfjórðungi, og með nægum fyrirvara. Að öðru 
leyti skulu um boðun funda þessara, kostnað af þeim og refsing fyrir að mæta 
ekki á þeim gilda sömu ákvæði og tiltekin eru í 3. gr. Fundur þessi skal 
kjósa 5 sveina í iðninni, er siðan tilnefna tvo prófdómendur.

11- gr.
Nú sýkist nemandi, og er lærimeistari þá skyldur f.ð sjá honum fyrir 

hjúkrun og lækningu á sinn kostnað, þangað til námstímanum er lokið eftir 
samningnum, eða samningnum er slitið af öðrum löglegum ástæðum, þó ekki 
lengur en 6 mánuði. Sje sjúkdómurinn að lækna áliti ólæknandi, eða telji þeir 
heilsutjónið að minsta kosti munu verða langvint, og eigi iðnin eða lærimeist- 
ari enga sök á því, getur Iærimeistari sagt samningnum upp með þriggja mán- 
aða fyrirvara, og þarf hann þá ekki að þeim tíma liðnum að annast hjúkrun 
eða lækning hins sjúka.

12. gr.
Nú sýkist nemandi eða slasast, og er bersýnilega ótilhlýðilegri breytni 

hans sjálfs um að kenna. Getur lærimeistari þá slitið samningnum og þarf 
ekki að kosta bjúkrun eða lækning hins sjúka.

13. gr.
Ef nemandi sýkist eða slasast, og er um að kenna ótilhlýðilegri breytni 

lærimeistara hans, hvort heldur af því, að hann hefir skipað nemanda þau 
verk, er hann mátti sjá, að honum væru um megn, eður og óvanalegan starfa 
þann, er einhverjum sjerstökum háska er bundinn, eður af hverri annari or- 
sök, er lærimeistara verður gefin sök á, þá skal hann kosta hjúkrun og lækn- 
ing nemanda að öllu leyti, og auk þess greiða nemanda að fullu alt það tjón, 
er sjúkleikinn kann að hafa bakað honum. Ennfremur sæti lærimcistari þeirri 
refsingu, sem kann að liggja við brotinu samkvæmt öðrum lögum.

14. gr.
Ákvæðin í 11.—13. gr. ná lil allra iðnnema, hvort sem þeir búa hjá 

lærimeistara eða ekki.
15. gr.

Nú hefir nemandi að ástæðulausu yfirgefið nám sitt, og *má þá með 
aðstoð lögreglustjóra flytja hann aftur til lærimeistarans, ef lærimeistarinn 
beiðist þess af lögreglustjóra áður en 2 vikur eru liðnar trá því nemandinn 
fór frá honum. Vilji nemandinn, eða foreldrar hans eða fjárráðamaður fyrir 
hans hönd, höfða mál til þess að fá samningnum slitið eður og leggja það í 
gerð, skal það gert innan sörau 2 vikna. Sje mál höfðað eða í gerð lagt áður 
•'.n frestur þessi er út runninn, má lögreglustjóri ekki flytja nemanda aftur til 
sneistarans fyr en dómur er fallinn eða úrskurður feldur af gerðardómi.
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16. gr.
Námssamningur verður ógildur:

1. Þá er lærimeistari eða nemandi deyr;
2. þá er nemandi hefir hlaupið brott frá náminu og Iærimeistari hefir ekki 

gert þær ráðstafanir til þess að fá hann aftur til námsins, sem lilteknar 
eru í 15. gr., innan þess tíma, sem í þeirri grein er ákveðinn.

17. gr.
Lærimeistari getur slitið námssamningnum:

1. Fyrir sjúkleikasakir samkvæmt þvi, er segir í 11. og 12. gr.;
2. ef nemandi gerir sig sekan í broti á skyldum þeim, sem á honum hvila 

samkvæmt námssamningnum;
3. ef nemandi er með dómi gerður sekur um brot, sem er svívirðilegt að 

almennings áiiti.
18. gr.

Nemandi, foreldrar hans eða fjárráðamaður fyrir hans hönd getur 
slitið námssamningnum:

1. Ef lærimeistari gerir sig sekan i broti á skyldum, sem á honum hvíla 
samkvæmt námssamningnum;

2. ef lærimeistari skiftir um bústað eða vinnustað, þannig, að breytingin hefir 
það í för með sjer, að nemandi þarf að fara óhæfilega langan veg til 
vinnu sinnar;

3. ef lærimeistari er burtu frá atvihnu sinni fulla 2 mánuði, nema vinnan 
fari fram undir umsjón annars manns í hans stað, er fullnuma sje i iðn- 
inni og uppfylli að öðru leyti þau skilyrði, sem sett eru fyrir meistara 
(sbr. 2. gr.);

4. ef nemandi sakir sjúkdóins eða annara orsaka vegna verður óhæfur til 
þess að geta unnið iðn þá, sem um var samið og hann þá var hæfur til, 
eða ef það að áliti læknis er hættulegt fyrir Iif hans eða heilsu að halda 
áfram að nema iðnina;

5. ef námsstúlka giftist.
19. gr.

Nú hættir lærimeistari að reka iðn sína annaðhvort sökum þess, að 
hann verður gjaldþrota eða annara orsaka vegna, eða hann er með dómi 
sekur orðinn um afbrot, sera svivirðilegl er að almennings áliti. Skal læri- 
meistari þá skyldur að greiða nemanda fult kaup ófaglærðs verkamanns fyrir 
allan þann tima, er nemandinn hefir unnið hjá honum. Frá upphæðinni skal 
draga það, sem lærimeistari hefir látið nemanda i tje samkvæmt 4. gr.

20. gr.
Ef lærimeisfari misþyrmir nemanda eða leggur höndur á hann, skal 

hann sæta þeirri refsingu, sem ákveðin er i lögum fyrir samskonar afbrot, er 
aðrir eiga i hlut. Ennfremur getur nemandi þá slitið námssamningnum, og á 
hann þá heimting á sömu skaðabótum og um getur i 19. gr.
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21. gr.
Til tryggingar þvi, að nemandi verði ekki lyrir tjóni sökum gjaldþrots 

lærimeistara, skal lærimeistari i byrjun námstimans leggja fram tullgilt veð, 
er nemandi getur gengið að, ef lærimeistari sökum gjaldþrots hættir að reka 
iðn sina. Á veði þessu mega engar aðrar kvaðir hvila.

22. gr.
Auk þess, ersegir i 17.—20.gr., er báðum aðiljum heimilt að slíta náms- 

samningi, þegar greiddar hafa verið skaðabætur þær, sem fyrir það verða 
ákveðnar.

23. gr.
Fyr en námssamningi er löglega slitið, má enginn taka nemanda ann- 

ars manns til kenslu eða nota aðstoð hans i sömu iðn.

24. gr.
Nú verður ágreiningur milli lærimeistara og nemanda um þau atriði, 

er um ræðir i 10., 11., 12., 13., 17. gr. 2. tölul., 18. gr. 1., 2., 4. tölul., 20. gr. 
og 22. gr. laga þessara. Skulu þau mál koma i gerð, nema málsaðiljar komi 
sjer saman um annað. 1 gerðardómi skulu sitja 5 menn; tilnefnir hvor máls- 
aðili 2, en sveinafjelag viðkomandi iðnar, sje það til, en ella 5 manna nefnd, 
er sveinar í iðninni kjósa úr sínum hóp, tilnefnir einn, og er hann oddviti. 
Oddviti er kosinn til 3 ára i senn, og skal hann vera sveinn, en verði hann 
meistari á kjörtimabilinu eða hætti hann að stunda iðnina, skal kjósa annan 
mann i hans stað. Nú vill einhver beiðast gerðar, og skal hann þá snúa sjer 
skriflega eða munnlega til oddvita, sem siðan ákveður gerðarfund og kveður 
báða málsaðilja til að mæta á þeim fundi ásamt gerðarmönnum þeirra. Skal 
á þeim fundi leggja fullnaðarúrskurð á málið, og ræður afl atkvæða úrslitum. 
Báðir málsaðiljar eru algerlega bundnir við þann úrskurð. Heimilt er oddvita 
að fresta fundinum, þó ekki oftar en einu sinni og ekki lengur en 8 daga, 
enda hafi einhver gerðarmanna tjáð honum lögleg forföll, eða oddvita þykir 
nauðsyn til bera, til þess að löglegur úrskurður verði á lagður. Nú kemur ein- 
hver gerðarmanna ekki og hefir ekki tjáð lögleg forföll, og er þá oddvita heim- 
ílt að láta flytja hann til dómsins með aðstoð lögreglustjóra, enda verður ekki 
lagður fullnaðarúrskurður á málið nema allir gerðarmenn sjeu mættir.

25. gr.
Lærimeistari sá, sem brýtur gegn reglunum í 1., 2 , 4., 7,—11., 21. eða 

22.gr., skal sæta sektum, frá 50 —2000 kr., er renna i fátækrasjóð á þeim stað, 
sem brotið er framið. Nú brýtur nemandi gegn skyldum þeim, er á honum 
hvíla samkvæmt 6. gr., eður og hverfur ástæðulaust frá náminu, og skal hann 
þá, eða foreldrar hans eða fjárráðamaður, greiða lærimeistara skaðabætur sam- 
kvæmt úrskurði gerðardóms. Skal gerðardómurinn miða skaðabæturnar við 
tap það, sem lærimeistari verður fyrir við samningsrof eða brotthlaup nem- 
andans.
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26. gr.
Mál út at brotum gegn ákvæðunum i 1., 2., 4., 7.—11., 21. og 22. gr. 

skulu höfðuð af hinu opinbera og eru almenn lögreglumál. Mál milli læri- 
meistara og nemanda, er snerta námið, eru einkalögreglumál. Með samþykki 
beggja málsaðilja getur dómarinn metið og tiltekið skaðabætur þær, sem i 
málinu eiga að dæmast þeim, sem tjón hefir beðið.

27. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög 16. sept. 1893 um iðnaðar- 

nám og ákvæði þau i lögum nr. 44, 10. nóv. 1905, er snerta iðnnema.

28 gr.
Lög þessi ná aðeins til þeirra námssamninga, sem gerðir eru eftir að 

þau hafa öðlast gildi.
29 gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar er þau hafa verið staðfest af konungi.

Greinargerð.

Frumvarp þetta mun samið að tilhlutun stjórnmálafjelags hjer í bæn- 
um; hafa tveir stúdentar, og er annar þeirra jafnframt iðnaðarmaður, að 
mestu eða öllu leyti unnið að samningu þess. Frumvarpinu fylgdu svolátandi 
athugasemdir:

»O$s, sem samið höfum frv. þetta, þykir hlýða að láta nokkrar skýr- 
ingar fylgja þvi úr föðurgarði. Fiestir þeir, sem einhverntíma hafa verið iðn- 
nemar, munu hafa fundið til þess, að þeir hafa stundum borið skarðan hlut 
frá borði í viðskiftum við meistarann og að rjetturinn var oftast meistara- 
megin. Núgildandi lög um þetta efni eru í flestu úrelt og víða i þeim bregður 
fyrir eldri hugsunarhætti en gera mætti ráð fyrir, ekki eldri en þau eru. 
Enda þótt þau sjeu aðeins 33 ára gömul, bera þau greinitega á sjer merki 
löngu liðins tíma og ástands, sem aldrei var til i þessu landi. Iðngildi mið- 
aldanna hafa aldrei verið til hjer, en þrátt fyrir það hafa íslenskir löggjafar 
fyrir 33 árum siðan augsýnilega verið gagnsýrðir af venjum þeim og reglum, 
sem gildin höfðu skapað i öðrum löndum.

Þá er og margt annað i núgildandi lögum, sem nú verður að teljast 
óhæft, auk þess, sem lærimeisturum eru alstaðar opnar leiðir til þessaðganga 
á rjett nemanda og skjóta sjer undan þvi, sem virðist vera andi laganna, því 
þótt ráða megi i meininguna, er viða svo orðum hagað, að auðvelt er að 
brjóta án þess, að haft verði á. Ennfremur eru aðstæður nú svo mjög breylt- 
ar frá þvi, sem var þegar lögin voru samin, að þó þau þá hefðu verið i alla 
staði löguð eftir þáverandi ástandi, þá mundi eigi að síður nú bera fullnauð-



syn til, að þeim væri breylt og komið í belra samræmi viö núlímann cg 
kröfur hans á þessu sviði.

Vjer efumst ekki um, að í frv. þessu er víða alt of skamt gengið til 
þess að tryggja rjett og hagsmuni nemenda, sjerstaklega að því er snertir 
vinnutíma og bóklega fræðslu, þó bins vegar fari frumvarp þettafram á breyt- 
ingar i rjetta átt.

Munuin vjer svo ekki dvelja lengur við frumvarpið í heild, en athuga 
hverja grein fyrir sig nokkru nánar.

Við 1. gr.
Á þessari grein hafa engar verulegar breytingar verið gerðar. t*ó er 

aldursákvæðið felt niður, og nær frv. því til iðnnema á öllum aldri.

Við 2. gr.
Hjer eru gerðar strangari kröfur til þeirra, sem taka raenn til kenslu, 

en gert er í núgildandi lögum. Tilgangur þessarar greinar er að tryggja iðn- 
nema gegn samningsrofum og þeim skaða eða óþægiudum, sem leiða at samn- 
ingsslitum af öðrum ástæðum, en þeim tilgangi verður ekki náð með væg- 
ari kröfum.

Við 3. gr.
Þessari grein hefir þótt nauðsynlegt að breyta með öllu. Nemandi verð- 

ur að hafa trygging fyrir þvi, að kenslutíminn sje bæfilegur, og skal hann á- 
kveðinn af trúnaðarmönnum viðkomandi iðnar. Nú á dögum eru iðnirnar 
orðnar svo margvíslegar, að nauðsynlegt þykir, að kenslutíminn sje ákveð- 
inn af mönnum með sjerþekking. Fyrst og fremst verður kenslutíminn að 
vera nægilega langur til þess að nemandinn læri iðnina til fulls. Einnig verð- 
ur að tryggja, að kenslutiminn sje ekki ákveðinn lengri en hæfilegt er, svo að 
lærimeistari njóti ekki vinnu nemandans eftir að hann er orðinn fullnuma, 
án þess að fult endurgjald komi fyrir.

Við 4. gr.
Hjer er það gert að skyldu, sem í núgildandi lögum er samningsatriði. 

Við 5. gr.
Grein þessi er að mestu óbreytt, en aldurstakmarkið fært niður um 

2 ár, þannig að nemandi getur slitið samuingi, er reynslutíminn er á enda, 
ef hann er orðinn 16 ára.

Við 6. gr.
Hjer er skýrt tekið fram, að skyldur nemanda við lærimeistara eru 

takmarkaðar við iðn þá, er bann nemur. Samkvæmt núgildandi lögum hefir 
lærimeistari ótakmarkað vald yfir nemanda, einnig að því er snertir bluti, 
sem óviðkomandi eru iðn bans. 1 þessu felst beinlinis miðaldahugsunarhátt- 
ur, og er það auðsætt, að slik lagaákvæði eru óviðunandi nú á dögum (sbr. 
gildareglur miðaldanna).
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Við 7. gr.
Hjer er hinn óhæfilega langi vinnutimi, sem heimilaður er í núgild- 

andi lögum, styttur að mikluni mun og engin undantekning leyfð. í raun og 
veru er hjer þó alt of stutt gengið, með tilliti til þess, að almenningur hefir 
enn þá ekki gert sjer fulla grein fyrir skaðræði hins langa vinnutíma. í flest- 
um siðuðum löndum er vinnutimi fyrir fullorðna nú lögboðinn 8 stundir á 
dag, og þykir full og visindalega staðfest reynsla vera fengin fyrir þvi, að lengri 
vinnutími borgi sig ekki fyrir atvinnurekendur. 1 Rússlandi er vinnutími iðn- 
nema frá 14 til 16 ára aldurs aðeins 4 stundir á dag, en frá 16 til 18 ára 6 
stundir. Að vinnutiminn sje ekki lengri en gert er ráð fyrir i frv. þessu, er 
beinlinis nauðsynlegt frá almennu sjónarmiði, ef full trygging á að vera fyrir 
þvi, að iðnaðarmenn vorir fái sæmilega mentun. Pað er kunnugra en um 
þurfi að ræða, að hin bóklega mentun, sem iðnnemar eiga nú kost á í iðn- 
skóla, verður að sáralitlum notum, vegna þess að nemendur hafa enga frí- 
stund til að hagnýta sjer hana. Svo búið má ekki lengur standa, og ælti þelta 
engan veginn að vera áhuga- og hagsmunamál iðnnema einna, heldur og allr- 
ar þjóðarinnar.

Við 8. gr.
Nemandi skal hafa frí 1. mai, þar sem sá dagur er nú orðinn almenn- 

ur hátiðisdagur vinnandi manna hjer á landi. Nauðsynlegt þykir að tryggja 
nemanda eitthvert sumarfri, þótt frv. geri ráð fyrir því allra stysta, sem að 
gagni má verða. Frí þelta er svo sjálfsagt, að ekki þarf að rökstyðja það nán- 
ar, enda getur það verið beinlínis nauðsynlegt fyrir heilsu og starfsþol ung- 
lingsins. Nú þegar hafa flestir faslir starfsmenn sumarfrí, þó ekki sje það á- 
kveðið i lögum.

Við 9. gr.
Þessari grein er allmikið breytt. Felt er niður ákvæði núgildandi laga 

um, að lærimeistari skuli »vaka yfir hegðun og siðferði nemanda og eftir megni 
varna þvi, að aðrir hafi siðspillandi áhrif á hann«, þar sem »hegðun« og »sið- 
spillandi áhrif« eru alltvíræð hugtök og skoðanir á þeim efnum hljóta að 
fara mjög eftir þjóðtjelagslegri og pólitiskri afstöðu þeirra, er hlut eiga að máli. 
Einnig er fell burtu ákvæðið um húsagann, sem sjálfsagt er, þar sem slíkt á- 
kvæði er ekki annað en leifar af gildareglum miðaldanna og brýtur í bág við 
bugsunarhátt og rjetlarmeðvitund nútimans.

1 núgildandi lögum eru engin ákvæði um skyldur lærimeistara til að 
sjá nemanda fyrir kenslu, ef enginn iðnskóli er til á staðnum. 1 frumvarpi 
þessu er ráðin bót á þvi.

Við 10. gr.
Á henni hafa litlar breytingar verið gerðar. Þó er samkvæmt þessari 

grein frv. að fullu trygt það, sem æskilegt þykir i núgildandi lögum, að allir 
prófdómendur sjeu samiðnarmenn þess, sem gengur undir prófið. Auk þess er 
hjer nánar ákveðið um þær skaðabætur, sem lærimeistari skal láta nemanda 
í tje, ef hann hefir ekki látið sjer nægilega ant um kensluna.



Þingskjal 374 705

Við 11. gr.
11. gr. núgildandi laga er að vissu leyti skift í 4 greinar í frv. þessu, 

enda ekki vísað i önnur lög. Greinar þsssar verða 11., 12., 13., 14. gr. Læri- 
meistaranum er gert að skyldu að kosta lækning nemanda, hvort sem hann 
býr hjá honum eða ekki, sje sjúkleikinn ekki ólæknandi eða langvinnur að 
dómi lækna. Hjer er því um allmikla og sjálfsagða rjettarbót að ræða fyrir 
nemendur. Fæstir iðnnemar búa nú bjá meistara sínum, og eru ákvæði 11. 
gr. i núgildandi lögum því gagnslaus fyrir allan þorra þeirra.

Við 12. gr.
Sbr. 16. gr. laga nr. 44, 10. nóv. 1905.

Við 13. gr.
Sbr. 17. gr. laga nr. 44, 10. nóv. 1905. Hjer er nemanda ennfremur 

trygð full uppbót á tjóni þvi, sem sjúkleikinn hefir bakað honurn.

Við 14. gr.
Sjá greinargerð við 11. gr.

Við 15. gr.
Þessi grein samsvarar 13. gr. núgildandi laga. Hjer er skýrt tekið fram 

það, sem virðist vera meining núgildandi laga, að nemanda megi ekki flytja 
til lærimeistara, ef mál stendur fyrir milli þeirra til þess að fá samningi slitið, 
fyr en málið er til lykta leitt, og nemanda settur ákveðinn frestur til máls- 
höfðunar. Heflr þetta þótt nauðsynlegt til þess að enginn misskilningur geti 
orðið um ákvæði laganna.

Við 16. gr.
Hún samsvarar 14. gr. núgildandi laga. 1 núgildandi lögum er það 

tekið fram, að samningur sje ógildur, ef læriraeistari deyr, og þykir þá sjálf- 
sagt að taka einnig fram, að samningur sje einnig þá ógildur, er nemandi 
deyr. Um 2. og 3. atriði í 14. gr. núgildandi laga kemur sjerstök grein í frv. 
þessu, sem verður 19. gr.

Við 17. gr.
Grein þessi kemur í staðinn fyrir 15. gr. núgildandi laga og þarf ekki 

frekari skýringar við.
Við 18. gr.

Greinin samsvarar 16. gr. núgildandi laga. Orðið »verulega« er alstað- 
ar felt burtu, til þess að ekki sje hægt að skjóta sjer undan lögunum með 
vífilengjum og hlutdrægum skilningi þess orðs. Um misþyrming á nemanda 
kemur sjerstök gr. i frv. þessu. Ekki þykir nauðsynlegt að heimila nemanda 
að slíta samningi, þó að lærimeistari flytji i annað sveitarfjelag, ef nemandi 
er til heimilis hjá honum, eins og gert er í núgildandi lögum. Enn er eitt 
ákvæði í 16. gr. núgildandi laga, um að nernandi geti slitið samningi »ef að 
námsstúlka er til heimilis hjá kvonguðum lærimeistara og kona hans deyr eða
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hættir samvistum við hann«. Hjer nær miðaldahugsunarhátturinn hámarki 
sínu, og þarf varla að eyða orðum að því, að þetta er felt burtu.

Við 19. gr.
Þetta er nýtt ákvæði. 1 núgildandi lögum hefir nemandi enga trygging 

gegn samningsslitum, sem stafa af þeim ástæðum, sem um ræðir í grein þess- 
ari. Með ákvæði þessu er svo ráð fyrir gert, að skaðabætur nemanda nemi 
nákvæmlega þvi tjóni, sem hann hefir orðið fyrir, eða með öðrum orðum, að 
hann fái fult endurgjald fyrir þann vinnukraft, sem hann hefir látið lærimeist- 
ara í tje, á meðan hann vann hjá honum. Ættu allir að geta verið sammála 
um, hversu sjálfsagt þetta ákvæði er.

Við 20. gr.
Þessi grein er ennfremur með öllu ný. Þar sem miðaldaákvæðið um 

húsagann er afnumið, er nauðsynlegt að taka það fram í frv., að afstaða læri- 
meistara til nemanda sje engin önnur en afstaða annara rikisborgara hvers 
til annars.

Við 21. gr.
Þetla er enn nýtt ákvæði. Til þess að ákvæðið í 19. gr. geti verið nokkurs 

virði, verður auðvitað að tryggja það, að fje sje fyrir hendi til að greiða skaða- 
bætuinar. Á meðan svo er ástatt, að iðnnemar eiga alt sitt undir atvinnu ein- 
stakra manna, eru engin önnur ráð til að tryggja það að fullu, að þeir verði 
ekki fyrir tjóni, sem leiðir af hinum ótrygga atvinnurekstri núverandi þjóð- 
fjelags, dutlungum hinnar frjálsu samkepni og af öðrum orsökum, sem eiga 
rót sina að rekja til skipulagsleysis atvinnulifsins. Grein þessi er þvi ekki ann- 
að en nánari fyrirmæli um framkvæmd ákvæðisins í 19. gr.

Við 22. gr.
Hún er samhljóða 17. gr. núgildandi laga.

Við 23. gr.
Þessi grein er samhijóða 12. gr. núgildandi laga.

Við 24. gr.
Greinin samsvarar 18. gr. núgildandi laga. Skipun gerðardómsins er 

algerlega breytt. Til þess að skera úr svo mikilvægum málum, sem heyra 
undir gerðardóm þennan, þykir gerðardómurinn ekki fullskipaður nema í hon- 
um sjeu 5 menn, og sjeu þeir allir mættir til þess að fullnaðarúrskurður verði 
lagður á nokkurt mál. Til þess að tryggja hlutleysi oddvita gerðardóms og 
þekking hans á þeim málum, sem hann hefir til meðferðar, er svo fyrir 
mælt, að hann skuli kosinn úr hópi iðnsveina.

Við 25. gr.
Þessi grein samsvarar 19. gr. núgildandi laga. Frv. gerir ráð fyrir þvi, 

að sektir þær, sem tilteknar eru i núgildandi lögum, skuli tifaldast, og mun
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það varla geta talist of mikið, þegar tekið er tillit til þess, hve mjög verðgildi 
peninganna í landinu hefir minkað frá því fyrir 33 árum síðan, að núgild- 
andi lög voru samin. Auk þess teljum vjer sektirnar hafa verið alt of lágar 
frá upphafi. Sektirnar þurfa að vera svo háar, að það geti ekki undir neinum 
kringumstæðum borgað sig fyrir lærimeistara að brjóta þau ákvæði laganna, 
er sektum varða.

Við 26. gr.
. Grein þessi kemur í staðinn fyrir 20. gr. núgildandi laga. Brot, sem 

farið verður með sem almenn lögreglumál, verða miklu fleiri samkvæmt frv. 
þessu en eftir núgildandi lögum, eins og annars frv. ber með sjer.

Við 27., 28. og 29. gr.
Þessar greinar þurfa ekki skýringar við «

Ed. 375. Kefndarálit

um frv. til laga um að rikið taki að sjer kvennaskólana i Reykjavík og á 
Blönduósi.

Frá meiri hluta mentamálanefndar.

Mentamálanefndin hefir ekki getað orðið einhuga um ofannefnt frv. 
Við undirrituð litum svo á, að kvennaskólarnir sjeu sjerskólar og eigi því 
kröfu til þess, að ríkið taki þá að sjer, eins og t. a. m. bændaskólana, en 
meðnefndarmaður okkar (J. J. 3. landsk.) lítur öðruvisi á það mál og mun 
gera grein fyrir skoðun sinni sjerstaklega.

Á siðasta Alþingi fjell stjórnarfrv. um að gera kvennaskóla Reykjavik- 
ur að rikisskóla með jöfnum atkvæðum i Ed., og rjeði það tvent aðallega úr- 
slitunum, að ekki þótti rjett að gera annan kvennaskólann að rikisskóla, en 
hinn ekki, og svo hitt, að búist var við því, að skólinn myndi verða dýrari í 
rekstri sem rikisskóli en sem sjálfstæð stofnun.

Nú er i þessu frv. kipt fótunum undan fyrri mólbárunni, þar sem hið 
sama á að gilda um báða skólana, og þótt sá spádómur skyldi rætast, að 
skólarnir yrðu litið eitt dýrari í rekslri sem rikisskólar, þá teljum við kven- 
þjóðina eiga heimting á þvi, að ekki verði einblínt á það, þegar um það er 
að gera að tryggja framtið þessara einu skóla, sem sniðnir eru eftir hennar 
þörfum sjerstaklega og henni ætlað að sækja. Mikill getur kostnaðarmunurinn 
ekki orðið, þar sem skólarnir hafa, að minsta kosti siðustu árin, fengið lang- 
mest af því fje úr rikissjóði, sem til þeirra hefir gengið, ríkið á með þeim að 
eignast allar eigur þeirra og alt fyrirkomulag þeirra og launakjör kennaranna 
að haldast óbreytt, að þvi undanskildu, að föstu kennararnir eiga eftirleiðis 
að fá sömu dýrtíðaruppbót á laun sin og aðrir starfsmenn rikisins. Mismun- 
urinn á kostnaðinum verður þá aðallega upphæð sú, sem dýrtiðarupp- 
hótin nemur.
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í 4. gr. frv. eru ákvæði um það, hverjar námsgreinir skuli kendar í 
kvennaskólanum í Reykjavik og þær taldar upp. Að þvi er Blönduósskólann 
snertir, er hinsvegar i 11. gr. svo ákveðið, að kenslugreinir skuli vera hinar 
sömu og nú eru kendar i skólanum, þar til ný skipun kunni að verða gerð 
með reglugerð. Þetta verður að teljast ósamræmi, er mun stafa af þvi, að 
álitið hefir verið, að ekki væri búið að koma sjer niður á það til fulls, hverjar 
námsgreinir skuli kenna þar, er fyrirkomulagi skólans verður slegið endan- 
lega föstu.

Meiri hluti nefndarinnar er þeirrar skoðunar, að fult svo heppilegt 
kunni að vera að kveða svo á i lögunum um báða skólana, að ákvörðun náms- 
greina sje reglugerðarákvæði, því breyttir límar krefjast oft breytinga á náms- 
greinum, og sjeu þær ákveðnar í lögum, er erfiðara og fyrirhafnarsamara að 
breyta til heldur en ef aðeins er um reglugerðarákvæði að ræða. Munum við 
ihuga þetta nánar til 3. umr.

Við leyfum okkur þvi að leggja það til, að frv. verði samþykt með 
eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. 1 stað orðanna i 12. gr. »alt á þann hátt, er« komi: svo sem.
2. Á eftir 12. gr. komi svo bljóðandi ný 13. gr., sem af vangá hefir fallið 

úr frv.:
Skólagjald skulu námsmeyjar greiða svo sem verið hefir. 

Greinatalan breytist eftir því.
3. Aftan við núverandi 15. gr. bætist: 1. september 1926.

Alþingi, 17. april 1926.

Ingibjörg H. Bjarnason, Jóh. Jóhannesson. 
form. og frsm. meiri hl.

Kd. 376. JKefndarálit

um frv. til laga um að rikið taki að sjer kvennaskólana i Reykjavík og á 
Blönduósi.

Frá minni hluta mentamálanefndar.

Mentamálanefnd gat ekki átt samleið um þetta mál. Meiri hlutinn 
hallaðist að frv. með litlum breytingum. Minni hlutinn getur ekki sætt sig við 
frv. nema annaðhvort væri að ræða um sjerskóla fyrir konur, hliðstætt bún- 
aðarskólum karlmanna, en svo er ekki, sist um skólann i Reykjavík, eða þá 
að um leið væru teknir á ríkið allir hjeraðsskólarnir og þeir húsmæðraskólar, 
sem annaðhvort eru til lögum samkvæmt, eins og norðlenska skólann, eða 
fastráðið að stofna, eins og Staðarfellsskólann.
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Minni hlutinn leyfir sjer því að bera fram eftirfarandi viðaukatillögur 
við frv., og getur þá eftir atvikum fylgt frv., ef aðalatriði þessara breytinga 
eru tekin til greina.

VIÐAUKATILLÖGUR.

I. Aftan við frv. bætist:
C. Hjeraðsskóllnn á Hvítárbakka.

1. gr.
Ríkið starfrækir hjeraðsskóla með tveim bekkjum að Hvitárbakka 

i Borgarfirði. Jafnframt afhenda núverandi eigendur Hvítárbakka jörðina 
með öllum mannvirkjum og eignum skólans, sem þar hefir verið starf- 
ræktur, landsstjórn íslands án endurgjalds.

2. gr.
Kenslugreinar skulu vera þessar: íslenska, saga, reikningur, nátt- 

úrufræði, landafræði, stniði, bæði trje og járn, steinsteypa, vefnaður, 
íþróttir, söngur og einfalt bókhald. Auk þess eiga nemendur kost á tilsögn 
i ensku og dönsku.

3. gr.
Við skólann skulu vera þrir fastir kennarar, skólastjóri með 2600 

kr. launum og tveir aðstoðarkennarar með 2000 króna árslaunum hvor, 
auk dýrtíðaruppbótar. Ennfremur njóta allir þessir kennarar ókeypis 
bústaðar, ljóss, hita, fæðis og þjónustu meðan skólinn starfar.

Par að auki leggur landssjóður skólanum til nægilegt fje árlega 
til nauðsynlegrar timakenslu.

4. gr.
Skólaárið telst frá 1. október til 14. mai.

D. Hjeraðsskólinn «ó Núpi vió Dýrafjðrð.

J. gr.
Ríkið tekur að sjer að starfrækja hjeraðsskóla með tveim bekkjum 

að Núpi við Dýrafjörð. Jafnframt kaupir landsstjórnin, eftir mati dóm- 
kvaddra manna, núverandi skólabyggingar að Núpi og a. m. k. hálfa 
jörðina, til afnota fyrir kennara skólans.

2. gr.
Námsgreinar í skólanum skulu vera sem hjersegir: íslenska, saga, 

reikningur, náttúrufræði, landafræði, smiði, bæði trje og járn, steinsteypa,
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vefnaður, iþróttir, söngur og einfalt bókhald. Auk þess eiga nemcndur 
kost á tilsögn í ensku og dönsku.

3. gr.
Við skólann skulu vera þrir fastir kennarar, skólastjóri með 2600 

króna launum og tveir aðstoðarkennarar með 2000 króna launum livor, 
auk dýrtiðaruppbótar. Ennfremur njóta allir þessir kennarar ókeypis bú- 
staðar, Ijóss, hita, fæðis og þjónustu meðan skólinn starfar.

Þar að auki leggur landssjóður skólanum til árlega nægilegt fjc til 
nauðsynlegrar timakenslu.

4. gr.
Skólaárið telst frá 1. október til 14. mai.

E. Hjeradsskólinn ad Langum í I’ingeyjarsýsla.

1. gr.
Rikið tekur að sjer að starfrækja hjeraðsskóla með tveim bekkjum 

að Laugum i Þingeyjarsýslu. Núverandi eigendur skólans afhenda Iands- 
stjórninni allar eignir skólans og leigurjett á landi og náttúrugæðum.

2. gr.
Kenslugreinar í skólanum skulu vera sem hjer segir: íslenska, 

saga, reikningur, náttúrufræði, landafræði, smiði, bæði trje og járn, stein- 
steypa, vefnaður, iþróttir, söngur og einfalt bókhald. Auk þess eiga nem- 
endur kost á tilsögn i ensku og dönsku.

3. gr.
Við skólann skulu vera þrir fastir kennarar, skólastjóri með 2600 

kr. launum og tveir aðstoðarkennarar með 2000 kr. launum hvor, auk 
dýrtiðaruppbótar. Ennfremur njóta allir þessir kennarar ókeypis bústaðar, 
Ijóss, hita, fæðis og þjónustu meðan skólinn starfar.

Þar að auki leggur landssjóður skólanum til nægilegt fje árlega 
til nauðsynlegrar timakenslu.

4. gr.
Skólaárið telst frá 1. október til 14. mai.

F. Hjeraðsskóllnn að Langarratni t Árncssýslu.

1. gr.
Ríkið tekur að sjer að starfrækja hjeraðsskóla með alt að fjórum 

bekkjum að Laugarvatni í Árnessýslu. Jafnframt afhendir Árnessýsla lands- 
stjórninni allar eignir skólans og kauprjelt á jörðinni Laugarvatni,
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2. gr.
Námsgreinar i skólanum skulu vera: íslenska, saga, reikningur, 

nátlúrufræði, landafræði, smíði, bæði trje og járn, steinsteypa, veínaður, 
íþróttir, söngur og einfalt bókhald. Auk þess skulu nemendur eiga kost 
á tilsögn i ensku og dönsku.

3. gr.
Við skólann skulu vera fimm fastir kennarar, skólastjóri með 2600 

kr. launum og fjórir aðstoðarkennarar með 2000 kr. launum hver, auk 
dýrtiðaruppbótar. Ennfremur njóta aliir þessir kennarar ókeypis bústaðar, 
ljóss og hita, fæðis og þjónustu meðan skólinn starfar.

Þar að auki leggur landssjóður skólanum til nægilegt fje árlega til 
nauðsynlegrar tímakenslu.

4. gr.
Skólaárið telst frá 1. október til 14. maí.

0. Húsmæðraskólarnlr & Staðarfelli og við Akureyri,

1. gr.
Húmæðraskóla skal stofna að Staðarfelli og í grend við Akureyri. 

Skulu þeir veita konum þá kunnáttu, sem nauðsynleg er hverri húsmóður 
og gerir hana færa um að standa vel i stöðu sinni. Búskap skal reka i 
sambandi við skólana.

2. gr.
Skólinn á Staðarfelli skal rúma 25 nemendur, en skólinn við Ak- 

ureyri 50 nemendur, auk ibúðar fyrir forstöðukonur, kenslukonur og 
þjónustufólk. Báðir skólarnir skulu vera úr steinsteypu, eftir uppdrætti, 
sem stjórnarráðið samþykkir, og með nýtisku tækjum til matreiðslu, hit- 
unar, lýsingar og ræstingar.

3. gr.
Hvorum þessara skóla stýra kenslukonur, er tekið hafa próf i þeim 

kenslugreinum, er 4. gr. ákveður. Auk þess skal skipa tvær fastar kenslu- 
konur við Staðarfellsskólann, en fjórar við skólann bjá Akureyri. Laun 
forstöðukvenna skulu vera 2000 kr., en kenslukvenna 1000 krónur, auk 
dýrtiðaruppbótar. Ennfremur njóta allir þessir kennarar ókeypis bústaðar, 
Ijóss, bita, fæðis og þjónustu meðan skólarnir starfa.

Þá leggur landssjóður skólum þessum nægilegt tje árlega til nauð- 
synlegrar timakenslu.

4. gr.
Námsgreinar eru:

A. Verklegar:
1. Matreiðsla allskonar, og sje sjerstök áhersla Iögð á matreiðslu úr inn- 

lendum efnum.
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2. Framreiðsla matar og drykkjar.
3. Ræstun og þvottur.
4. Saumar og hirðing tatnaðar.

B. Bóklegar:
1. Efnafræði, sjerstaklega efnasambönd fæðunnar.
2. Heilsufræði, einkum hjúkrunarfræði.
3. Meginatriði uppeldisfræðinnar.
4. Búreikningur.

Nánanir ákvæði um námsgreinar i öllum framantöldum skólum 
setur stjórnarráðið með reglugerð.

II. Fyrirsögn frv. breytist sem hjer segir:
Frv. til laga um að ríkið taki að sjer kvennaskólana i Reykja- 

vik og á Blönduósi, bjeraðsskólana á Hvitárbakka, Núpi, Laugum og 
Laugarvatni og búsmæðraskólana að Staðarfelli og við Akureyri.

III. Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 37, frá 28. okt. 1917, um 
stofnun húsmæðraskóla á Norðurlandi.

Alþingi, 20. apríl 1926.

Jónas Jónsson.

JVd. 377. l’rumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 40, 19. júni 1922, um atvinnu við siglingar. 

Frá sjávarútvegsnefnd.

1. gr.
g-liður 7. gr. orðist svo: Hefir verið háseti eftir 16 ára aldur að minsta 

kosti 24 mánuði á skipum ekki minni en 12 rúml., og af þeim tima minst 12 
mánuði háseti á skipi ekki minna en 20 rúml., eða verið formaður á vjelbát 
ekki minni en 6 rúml. i 12 mánuði og báseti minst 12 mánuði á skipi eigi 
minna en 20 rúml.

2. gr.
8. gr. hljóði þannig:
Próf það, sem um getur í 7. gr., skal balda i Reykjavik, Isafirði, Akur- 

eyri, Seyðisfirði og Vestmannaeyjum, og skulu þau baldin að afloknu náms- 
skeiði, sem Fiskifjelag lslands sjer um, að haldið verði á ofannefndum stöð- 
um. Námsskeið skal skemst vera 12 vikna tíma. Undir prófið geta ekki gengið 
aðrir en þeir, sem lært hafa á námsskeiðinu. Prófið skal halda einu sinni 
á ári, i desember—apríl eftir fyrirmælum Fiskifjelags íslands. í hverri próf- 
nefnd eru 3 menn. 1 Reykjavik forstöðumaður slýrimannaskólans, sem og er
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formaður prófnefndar, kennari námsskeiðsins og þriðji maður, sem er um- 
ferðarprófdómari. Utan Reykjavíkur eru prófdómendur: umferðarprófdómar- 
inn, sem og er formaður prófnefndar, kennari námsskeiðsins og þríðji maður, 
sem .’að fminsta kosti hefir leyst af hendi fiskimannapróf með góðum vitnis- 
burði. Umferðarprófdómarinn skal hafa leyst af hendi farmannspróf með góð- 
um vitnisburði. Bæði hann og þriðji prófdómari skulu skipaðir af atvinnumála- 
ráðuneytinu eftir tillögu forstöðumanns stýrimannaskólans i Reykjavík.

Prófverkefni, munnleg og skrifleg, semur forstöðumaður stýrímanna- 
skólans i Reykjavík.

Atvinnumálaráðuneytið semur itarlegar reglur um kensiuna og prófið 
og fyrirmynd fyrir prófvottorðum. Hver sá, er staðist hefir prófið, fær vottorð 
um það að afloknu prófi.

Allur kostnaður við prófið greiðist úr rikissjóði, þar með talinn ferða- 
kostnaður og kaup umferðarprófdómarans.

3. gr.
18. gr. orðist þannig:
Gkkert íslenskt skip, sem stærra er en 20 rúmlesta, má afgreiða frá 

nokkurri höfn hjer á landi til ferða milli íslands og annara landa, eða i inn- 
anlandssiglingum, nema þvi aðeins, að á þvi sje lögskráður að minsta kosti 
einn stýrimaður, auk skipstjóra. Á fiutningaskipum 300 rúmlesta eða meira 
skulu þó lögskráðir stýrimenn vera minst tveir. Á bátum alt að 30 rúmlesta, 
er að jafnaði koma daglega úr róðri, skal þó eigi skylt að hafa lögskráðan 
stýrimann.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 49, 27. júni 

1925, um breyting á lögum nr. 40, 19. júni 1922, um atvinnu við siglingar.

Þingskjal 377

Greinargerð.

Fyrir siðasta Fiskiþingi lá krafa frá lsfirðingum um stofnnn stýrimanna- 
skóla á ísafirði. Fiskiþingið hefir mælt með þessari kröfn og skorað á Alþingi 
að verða við henni hið bráðasta. Skólastjóri stýrimannaskólans i Reykjavík hefir 
aftnr á móti ekki talið þörf á sliknm skóla, en leggnr til, að sjerstakt námsskeið 
verði haldið við stýrimannaskólann fyrir smáskipayfirmenn. Sjávarútvegsnefndin 
telur nauðsyn á, að hjer eftir verði gerðar strangari kröfur til smáskipaprófanna 
en hingað til hefir verið, þareð ijettindatakmörkin hafa verið hækknð úr 30 
rúmlesta skipnm upp i 60 rúmlesta skip. En nefndin telur, að úr þessn verði 
bætt á hagkvæmastan hátt með þvi að sjá þessnm mönnum fyrir betri og meiri 
kensln en hingað til hefir verið á námsskeiðnm þeim, er haldin hafa verið öðru 
hvorn i Vestmannaeyjnm, Seyðisfirði, Aknreyri og ísafirði, og koma meira sam- 
ræmi á smáskipaprófin en verið hefir. Að þessn stefnir 2. gr. frv., og er þetta 
aðalbreytingin á gildandi lögnm.

1. gr. frv. felnr i sjer þær breytingar frá gildandi skilyrðum fyrir smá-
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarping). 90
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skípaprófi, að sá, er próf tekur, hafi verið háseti að minsta kosti í 12 mánnði á ekki 
minna en 20 rúmlesta skipi af þeim 24 mánaða sjómenskntima, sem minst er krafist, 
i stað þess, að nú er nægilegt, að hann hafi verið háseti á ekki minna en 12 
rúmlesta skipi í 24 mánnði eða formaður á ekki minna en 10 rúmlesta vjelbát 
i jafnlangan tíma. Þykir rjett að krefjast æfingar á nokkru stærri skipnm en gild- 
andi lög ákveða, sakir þess að smáskipaprófum fylgja nú rjettindi til formensku 
á 60 rúmlesta skipum, i stað 30 rúmlesta áður. Þeim til hægðarauka, er formenn 
hafa verið á 6—10 rúmlesta vjelbátnm ekki skemnr en 12 mánnði, er hjer á- 
kveðið, að þetta nægi til smáskipaprófs, i stað ekki minna en 10 rúmlesta sam- 
kvæmt gildandi lögnm. Þykir það fært sakir þess, að hjer er jafnframt auk þessa 
krafist 12 mánaða sjómensku á stærri skipum en nú er gert.

í 3. gr. frv. er tekin upp 18. gr. laganna, með þeim breytingum, er á 
henni vorn gerðar með lögnm nr. 49, 27. júni 1925, og litilsháttar orðabreyting- 
um. Er þetta gert til hægðarauka, þvi að jafnframt má fella úr gildi lögin frá 1925.

Ed. 378. Framhaldsnefndarillt

um frv. til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbanka lslands til að gefa út 
nýja flokka (seriur) bankavaxtabrjefa.

Frá fjárhagsnefnd.

Við meðferð þessa máls hefir Nd. bætt við einni grein i þetta frv., 
sbr. nefndarálit fjárhagsn. Nd., þingskjal 274. Með þessari viðaukagrein er 
ríkisstjórninni gefin heimild til að taka útlent lán, alt að 3 milj. kr„ til þess 
fyrir það fje, sem þannig fengist, að kaupa bankavaxtabrjef, er geíin verða út 
samkvæmt þessum lögum.

Nefndin er samþykk viðaukatillögunni, með þvi að þessi ráðstöfun 
gæti, ef vel tekst til um lántökuna, orðið til hagsbóta skiftavinum veðdeildar- 
innar, sem nú eiga við mjög slæm lánskjör að búa.

Nefndin leggur þvi til, að frumvarpið verði samþykt með áorðnum 
breytingum, sbr. þingskjal 355.

Alþingi, 17. apríl 1926.

Björn Kristjánsson, Gunnar ólafsson. Ingvar Pálmason. 
form.

Jóbann Þ. Jósefsson, Jónas Jónsson. 
fundaskrifari og frsm.
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Ed. 379. Kefndarállt

um frv. til laga um líkhús.
Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frumv. þetta og átt um það tal við biskup 
landsins.

1 frumvarpinu má segja að felist nokkurskonar frekari heimild en nú 
er til fyrir söfnuði til þess að koma sjer upp likhúsi i kirkjugarði, þar sem 
þörfin útheimtir.

Slík þörf er nú, eins og kunnugt er, engan veginn almenn. Víðast hvar 
hagar svo til hjer á landi, að kirkjan stendur annaðhvort i kirkjugarðinum 
eða.þá svo nálægt honum, að sjerstakt líkhús er með öllu óþarft.

Hins vegar eru þó kringumstæðurnar sumstaðar svo, sjerstaklega bæði 
hjer i höfuðstaðnum og ýmsum fleiri kaupstöðum og kauptúnum, að grafreitur- 
inn er og hlýtur að vera alllangt frá sjálfri kirkjunni. Og þegar svo er ástalt, 
virðist það hagkvæmt, að til sjeu skýr og ákveðin lagafyrirmæli um það, að 
söfnuðurinn geti — þegar meiri hluti æskir þess — komið sjer upp likhúsi í 
kirkjugarði sinum. Og að því stefnir frumvarp það, sem hjer liggur fyrir, og 
verður þar af leiðandi að teljast rjettmætt.

Hið eina, sem nefndin taldi að þyrtti athugunar við, var það, hvort 
með frumvarpinu væri lögð nokkur aukin kvöð á kirkjueigendur i þeim til- 
fellura, þar sem söfnuður hefði ekki tekið að sjer umsjón og fjárhald kirkju. 
En við nákvæma athugun á tilvitnun frumvarpsins til laga nr. 39, 8. nóv. 
1901, og við skýringu biskups á málinu, teltir nefndin að engin hætta sje á 
sliku, og leggur þess vegna til, að háttvirt deild samþykki frumv. óbreytt.

Alþingi, 19. apríl 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. Ólafsson.
form. fundaskr. og frsm.

líd. 380. Breytingartillögur

við frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að veita ýms hlunnindi 
fyrirhuguðm nýjum banka i Reykjavík.

Frá Tryggva Þórhallssyni og Ingólfi Bjarnarsyni.

1. Við 1. gr. d. Á eftir orðunum »áfallið tap bankans« komi: enda samþykki 
eftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðum afskriftirnar.

2. Við 3. gr. c. Liðurinn orðist svo:
Alþingi kýs með blutfallskosningu tvo af þrem endurskoðend- 

um bankans.
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Ed. SSl. Eög

um bryggjugerð i Borgarnesi o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 19. april).

1. gr.
Landsstjórninni er heimilt að láta gera bryggju við Stóru-Brákarey i 

Borgarnesi, að undangenginni rannsókn um, hvar á eynni það sje hentugast, 
enda sje svo mikið dýpi við bryggjuna, að hæfilega stórt skip til flutninga 
milli Reykjavikur og Borgarness geti legið við hana i hálfföllnum sjó, og skal 
telja kostnað af nauðsynlegum dýpkunum við hana og út frá henni með 
bryggjugerðarkostnaði.

2. gr.
Ennfremur er landsstjórninni heimilt að láta gera garð eða brú yfír 

sundið milli eyjar og lands, svo og veg eftir eynni að bryggjunni og vegar- 
spotta á landi, eftir þvi sem nauðsynlegt er, til þess að koma vörum að bryggj- 
unni og frá.

3. gr.
Rikissjóður greiðir allan kostnað af framkvæmdum þeim, er ræðir um 

i 2. gr., og leggur fram helming kostnaðar við mannvirkin, sem nefnd eru í 
gr-> gegn helmings framlagi annarsstaðar frá, og má ekki byrja á verkinu 

fyr en það framlag er trygt. Þó má framlag til þessara framkvæmda ekki fara
fram úr 150000 kr.

4. gr.
Þegar mannvirki þau, sem ræðir um í lögum þessum, eru íullgerð, 

eru allir, sem ferma og afferma skip i Borgarnesi, skyldir til þess að nota 
bryggjuna, ef unt er, nema hafnarnefnd leyfí annað.

5. gr.
Frá þeim tíma, er bryggjan er tekin til notkunar, skulu allar tekjur 

hennar renna i sjóð, er nefnist hafnarsjóður Borgarness. Tekjum hans og 
eignum má einungis verja i þarfir bryggjunnar eða til annara hafnarbóta. 
Það, sem eftir kann að verða á þeim tima af núverandi hafnarsjóði, rennur i 
þennan sjóð.

6. gr.
Hreppsnefnd Borgarneshrepps kýs 3 menn, er búsettir sjeu í Borgar- 

nesi, i hafnarnefnd, til þess að hafa á hendi umsjón og eftirlit með bryggjunni, 
reikningsbald hennar, viðbald, stækkun hafnarvirkja og annað, sem henni 
kemur við. Menn þessir bera allir ábyrgð á eignum og tekjum bryggjunnar 
og eru kosnir til þriggja ára i senn. Atvinnumálaráðherra ákveður, hvenær 
þeir skuli fyrst kosnir.

7. gr.
Að fengnum tillögum hreppsnefndar og hafnarnefndar er ráðherra
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heimilt aðgefa útreglugerð um notkun brvggjunnar og gjaldskrá um notkunina. 
í reglugerðinni má leggja sektir við vanrækslu og brotum gegn henni, setja 
nánari reglur um skyldur hafnarnefndar og hreppsnefndar og ákveða meðferð 
mála út af brotum.

8- gr.
Þegar mannvirki þau, sem i 2. gr. getur, eru fullgerð, teljast þau meðal 

gatna eða vega Borgarneskauptúns, og um kostnað af viðhaldi þeirra fer eftir 
48. gr. vegalaga 4. júni 1924.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 392. Dög

um húsaleigu i Reykjavik.

(Afgreidd frá Ed. 19. april).

1. gr-
Lög nr. 24, 12. sept. 1917, lög nr. 45, 28. nóv. 1919, og lög nr. 50, 27. 

júni 1921, skulu úr gildi numin.
2. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, 'en þó má eigi segja upp húsnæð- 
um til burtflutnings fyr en frá 14. maí 1927 og eigi hækka leigu þess leigj- 
anda, er situr i húsnæðinu, til þess tima.

Ed. 893. Frumvarp

til laga. um stofnun happdrættis fyrir Island.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Káðuneytinu veitist heimild til að veita fjelagi, er stofnað kann að verða 

í þvi skyni og hefir heimili og varnarþing í Reykjavík, einkaleyfi til stofnunarís- 
lensks happdrættis (lotteri) með þeim skilyrðum, er nú skal greina:

a) Happdrætti hvers árs skiftist i tvo flokka, sem eru hvor öðrum óháðir, og 
eru jafnmargir drættir i hvorum. Hlutatalan má ekki vera meiri en 15000 í 
hvorum flokki. I hvorum flokki mega ekki vera fleiri en 5 drættir.

b) Iðgjald til hvors flokks fyrir heilan hlut skal vera 200 íslenskar krónur, og 
eru 10% af þvf skattur til rikisins. Pegar seldir eru yfir 5000 seðlar, upp að
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10000, greiðast af þeim seðlum 5% að auki af því, sem eftir er, en vinningar 
skulu þó vera binir sömu (70%).

Þegar selst hafa 10000 seðlar, upp i 15000, skal aukagjaldið af sið- 
ustu 5000 seðlunum vera 10% (vinningar 70% eins og áður). Hlutina má 
selja bæði i heilu lagi og sundurskifta. Þó má ekki skifta i smærri hluta 
en áttundir.

c) í hvorum flokki happdrættisins eiga vinningarnir að nema 70% af iðgjöld- 
unum samantöldum fyrir alla hlutana i flokknum, að frádregnum 10% skatti 
til rikisins.

Fjárhæð vinninganna skal skifta niður eftir áætlun, sem er samþykt 
af ráðuneytinu, og skal þar einnig ákveðin hlutatalan, hvenær dregið skuli 
og reglur um auglýsing um úrslit dráttanna, hvenær vinningarnir verði 
greiddir af hendi og um missi vinninga, sem ekki er vitjað í tæka tíð.

Vinningarnir eru greiddir af hendi aflallalaust i islenskum krónum.
Vinningar, sem ekki er krafist borgunar á í tæka tíð, renna til

rikisins.
d) Drættirnir fara opinberlega fram í Reykjavík, og skal happdrættinu stjórnað 

þaðan, undir eftirliti nefndar, er ráðuneytið skipar til þess. Skulu í henni 
sitja 5 menn, og skal að minsta kosti 1 nefndarmanna vera lögfræðingur, 
sem gengur er i æðri dómstóla. Nefndin leggur fullnaðarúrskurð á allan 
ágreining um lögmæti eða gildi dráttanna, hvort sem er meðan dráttur fer 
fram eða eftir að honum er lokið, enda hefir hún eftirlit með happdrættinu. 
Kostnaðinn af þessu ber happdrættið.

e) Einkaleyfið til að reka happdrættið má veita um alt að því 15 ár, frá 1. 
okt. 1926 að telja.

Einkaleyfishafarnir geta notað leyfið sjálfir og, að fengnu samþykki 
ráðuneytisins, selt það á leigu eða fengið það í hendur hlutafjelagi, en þeir 
hafa fyrirgert rjetti sínum, ef happdrættið er ekki tekið til starfa 1. mars 
1927, og ef þeir gegna ekki skyldu sinni með greiðslu gjalda þeirra, er þeir 
eiga að inna af hendi til ríkissjóðs samkvæmt leyfisbrjefinu, eða ef reglugerð 
sú, sem samþykt er fyrir happdrættið, er brotin af þeirra hálfu. Skal ráðu- 
neytinu þá heimilt að selja einkaleyfið öðrum í hendur.

f) Gjald það, sem einkaleyfishafar greiða i rikissjóð samkvæmt b-lið, skal 
aldrei nema minna en kr. 50000,00 á missiri.

g) Til tryggingar fyrir fullnægingu skuldbindinga þeirra, sem á einkaleyfishöfum 
liggja, skal, áður en happdrættið megi taka til starfa, mynda tryggingarsjóð, 
er hafi að geyma örugg verðbrjef, sem nemi helmingnum af samantaldri 
fjárhæð vinninganna i hvorum flokki. Tryggingarsjóðurinn skal geymdur i 
Landsbanka íslands.

Skerðist tryggingarsjóðurinn fyrir sakir áfallandi fjártjóns, eru leyfis- 
hafarnir skyldir, áður en næsti dráttur fer fram, að fylla upp i skarðið, svo 
að sjóðurinn nemi áskildri fjárhæð, eða setja bankatrygging fyrir þvf, sem 
á vantar, er ráðuneytið tekur gilda.

Ráðuneytið hefir eftirlit með og ábyrgist fyrir hönd rikissjóðs, að 
trygging sú, sem bjer ræðir um, sje til. Þá skulu leyfishafar og, áður en
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happdrættið tekur til starfa, setja rikissjóði trygging, sem ráðuneytið tekur 
gilda, fyrir því, að þeir greiði ríkissjóði skilvislega áskilið gjald samkvæmt 
f-lið greinar þessarar, en ekki þarf trygging sú að fara fram úr lágmarki 
missirisgjalds.

h) Ráðuneytið setur nánari ákvæði um fyrirkomulag happdrættisins.

2. gr.
Meðan einkaleyfi það til happdrættis, sem veitt er samkvæmt lögum 

þessum, er í gildi, má ekki setja á stofn neitt peningahappdrætti fyrir fsland nje 
leggja þar á það stimpilgjald.

Um sama timabil skal það og, að viðlögðum 200 til 2000 kr. sektum til 
rikissjóðs, vera bannað að versla með eða selja á íslandi hluti fyrir happdrætti 
utanrikis eða hafa þar á hendi nokkur störf þar að lútandi.

Með brot gegn lögum ,þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Wd. 384. Fnimvarp

til fjáraukalaga fyrir árið 1924.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem talin eru i fjárlögunum 1924, eru veittar 

kr. 757256,56 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2.—9. gr. hjér á eftir:

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 10. gr. er veitt:

A. Ráðuneytið o. fl.
Annar kostnaður ...................................................... 11460,92
Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum .................... 7938,36
Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og
ráðherrabústaðnum ... .............................................. 2615,69

B. Hagstofan.
Pappir, prentun o. fl................. ............................. 3222,40
Húsaleiga, hiti, ljós o. fl............................................. 852,23
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður............................. 2425,01

Flyt 28514,61
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Við 1.
C. Sendiherra o. fl.

d. Til skrifstofuhalds ....................

Flult
kr.

28514,61

5203,59

kr.

— 3. Rikisráðskostnaður .................... .......... . ... 2000,00
- 4. Kostnaður við sambandslaganefnd ............ 1972,54

Við 1

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er

A. Dómgæsla og lögreglustjórn. 
c. Hæstirjettur: Annar kostnaður

veitt:

571,41

37690,74

— 4. a. Laun .............................................. .................... 4560,00
— — b. Húsaleiga ..................................... ............ 150,00
— — c. Hiti, ljós og ræsting................... .................... 100,00
— — d. Ýmisleg gjöld ............................. .................... 1468.40
— 5. a. Laun íulltrúa o. fl......................... ... 3404,66
— 5 b. Laun 3. tollvarða .................... ................. . 8804,00
— — d. Hiti og ljós..................................... .................... 1336,36
— — e. Ýms gjöld ..................................... ... ... ... 1245,99
— 6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta 19559,90
— 7. Til hegningarhússins í Reykjavik o. fl.................. 1984,59
Við 8. Annar sakamálakostnaður o. s. frv. ................... . 4665,66
— 9. Borgun til sjódómsmanna ............ ••• ••• ••• 434,00

10. Borgun til setu- og varadómara... .................... 1836,40

Við 1.
B. Ýmisieg gjöld.

b. Til pappírs og prentunar........... 2872,14
2.

3.

a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir 
burðareyrir undir embættisbrjef ....................

Brunaábyrgðar- og sótaragjöld .............................
7894,24

18158,06
— 6. Til landhelgisgæslu............................. .................... 44142,78

Við 8.

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin f 12. gr. er 
Til geislalækningastofu rikisins ...

veitt:
5299,76

123188,59

— 10 Holdsveikraspitalinn .................... .................... 5146,39
— 11 Geðveikrahælið á Kleppi ............ .................... 88,83
— 12. b. Heilsuhælið á Vífilsstöðnm ... ... ... ... 30087,25
— 14 a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla 10826,60

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin I 13. gr. er veitt:

51448,83

Flyt 212328,16
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Flntt
A. Póslmál.

Við 1. b. Póstdfgreiðalumenn ulan Reykjavíkur............
— 1. c. Brjeíhirðingamenn ..............................................
— 3. a. Skrifstofukostnaður i Reykjavik ....................
— — d. önnur gjöld ......................................................

kr. kr.
212328,16

1033,34
2347,50
428,13

12204,29

Við I.

— II.

— III.

— IV.

B. Vegabætur.
3. Ferðakostnaður og fæðispeningar
4. Til aðstoðar og mælinga ............
5. Skrifstofukoslnaður ....................
3. Hvammstangabraut ....................
4. Viðhald flutningabrauta ............
5. Holtavegur .....................................
1. Norðurárdalsvegur ....................
6. Aðrar vegabætnr og viðhald 

Tii viðhalds slitlagi á akvegum

C. Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða ............
2. Til bátaferða o. s. frv.

D. Hraðskeyta* og talsimasamband. 
Við II. Til viðauká simakerfa o. Q.
— IV. 3. Ritsimastöðin í Reykjavík............
— — 5. Bæjarsiminn í Reykjavík .............
— — 6. Til aukningar sama sima .............
— — 8. Ritsímaslöðin á Akureyri .............
— — 9. — á Seyðisfirði............
— — 10. — á fsafiiði .............
— — 11. Simastöðin á Boiðeyri ............
— — 12. — i Hafnarfirði ............
— — 13. — í Vestmannaeyjum ...
— — 14. — á Siglufirði ............
— — 15. Til aukaritsimaþjónustu ............
— — 19. Til eftirlitsstöðva o. fl......................
— V. Eyðublöð, prentunarkostnaður o. fl.
— VI. Viðbót og viðhald slöðvanna ............
— VII. Kostnaður við ferðalög ....................
— VIII. Viðhald landssimanna............................
— IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar i Bern

104,32
519,37
623,59

3825,80
44693,83
4375,87
3466,48

14567,51
3000,00

57657,65
3225,52

3873,04
8752,85
6636,19
2662,06
5522,41
634,14
886,86

5367,94
337,47

2286,36
1047,54
1800,00

16484,79
12227,72
25905,25
4585,30

28109,14
615,95

Alþt. 1926. A. (38. löggjaFarþing).

Flyt 279808,21 212328,16
91



kr.
212328,16

kr.
> Flutt 279808,21

E. Vitamál.
Við I. 3. Til skrifstofuhalds .............................................. 320,90
— III. Rekstrarkostnaður vitanna..................................... 21844,49
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— IV. Sjómerki o. fl............. i ............................................... 3051,71
V. Ymislegt ...............................................................

6. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. er veitt:

B. Kenslumál:

31097,24

Við I. b. Til kennara í sögu, málfræði o. s. frv. 480,00
— - d. 3. Ferðastyrknr vegna stúdentaskifta 750,00
— — h. Hiti, Ijós o. fl..................................... ... 1184,13

— i. 3.
4.

Ýms gjöld ..............................................
Til þess að kaupa gagnvermi (Dia- 
thermi-áhald). Endurveiting...................

5558,40

3489,07
— II. Námsstyrkur ísl. stúdenta i erlendum 

báskólum.............................................. 24151,00
— III. b. 2. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar ... ... 2238,89
— ------- 3. Til skólabússins ............................. ... 751,92
— ------- 4. Til tímakenslu og prófdómenda ... ... 9578,75
— ------- 9. Ýmisleg gjöld..................................... ... 1056,09
— — - 12. Til verðlaunabóka............................. ... 14,00
— IV. b. 4. Til eldiviðar og ljósa .................... ... 6563,94
— ------- 7. Til skólahússins ............................. ... 153,92
— ------- 8. Yms gjöld ..................................... ... 1232,14
— V. b. 1. Tímakensla ..................................... ... 4550,00
— -------6. Ýmisleg gjöld..................................... ... 229,24
— VI. b. 3. Ýmisleg gjöld .................................... 761,12
— VII. b. 1. Húsnæði m. m.................................... ... 800,00
— — — 3. Ýmiss kostnaður ............................. ... 1555,54
— VIII. l.c. 3. Til eldiviðar og ljósa .................... ... 2053,07
— — — 4. Ýmisleg gjöld..................................... ... 220,57
— — 2. c. 3. Til eldiviðar og Ijósa .................... •.. 1766,86
— XI. 4. Húsaleiga, biti, ljós o. fl.................. 300,00
— XIII. 4. Til prófdómara við barnapróf ... ... 2409,75
— XVII. Til kenslu heyrnar- og málleysingja ... ... 13299,10

336122,55

7. gr.
Til viðbótar við gjóldin i 15. gr. er veilt:

Td vísinda, bókmenta og lista.
Við 5. a. Til eldiviðar, ljósa o. fl.............................. : ... 2117,60

85147,50

Flyt 2117,60 633598,21
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kr.
Flutt 2117,60

Við 5. b. Til viðhalds og áhalda ..................................... 1626,49
— 38. Til veðurathugana og veðurskeyta ............ 309,56

Til að gera eirsteypu af minnismerki Einars 
Jónssonar um Hallgrím Pjetursson. Endurveiting... 1425,00

8. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 16. gr. er veitt:

Til verklegra fyrirtækja.. 
Við 13. e. Ferðakostnaður yfirmatsmanna

kr.
633598,21

5478,65

2598,46

9. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 19. gr. er veitt:

Óviss útgjöld og gengismismunur .............................................. •............ 115581,24

Samtals kr. 757256,56

Wd. 385. Tlllaga

til þingsályktunar um kaup á snjódreka og bifreiðum.

(Eftir síðari umr. i Ed.).

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að verja ur ríkissjóði alt að 25 
þúsund krónum til kaupa á snjódreka ásamt öflugri bifreið, og ennfremur alt 
að 10 þúsund krónum til kaupa á belta-bifreið, ef likur eru til, að hún komi 
að verulegu gagni.

B'd. 386. Breyíiiigartillaga

við frv. til laga um Landsbanka íslands.

Flutningsm.: Halldór Stefánsson og Tryggvi Pórhallsson.
Við 30 gr.

a. Fyrir »’/3* í fyrsta málslið kemur: ’/2.
b. Á milli fyrsta og annars málsliðs kemur inn nýr málsliður, svo hljóðandi: 

Af verðbrjefaeign bankans skal að minsta kosti r/2 vera * jarðræktarbrjef-
um; skulu vextir af þeim brjefum vera l/*0/o hærri en sparisjóösvextir eru á 
hverjum tlma.
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Nd. 387. Tillaga

til þingsályktunar um kaup á jörðinni Hliðarenda i Fljótshlíð.

Flutningsm. Klemens Jónsson.

Alþingi ályktar að gefa ríkisstjórninni heimild til þess að kaupa jörðina 
Hliðarenda í Fljótshlið fyrir 12—14000 krónur.

Gr einargerð.

Jörðin Hliðarendi i Fljótshlið er ein hin frægasta og kunnasta jörð hjer 
á landi, einkum meðal útlendinga, og það svo, að þeir gera sjer sumir ferð hing- 
að eingöngu til þess að sjá hið nafnkunna heimili Gunnars. En vonbrigði þeirra 
hljóta að vera mikil, þvi hús jarðarinnar eru á engan hátt henni samboðin, og 
gisting þar lílt möguleg. Það þykir því vel við eigandi, að rikið eignist jörðina 
og hýsi þar eftir sæmilega. Þingvallanefndin hefir lika lagt með þvi, að ríkið 
eignist jörðina. Eigandi jarðarinnar er fús á að selja jörðina, ef um semst.

Ed. 389. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 22, 6. okt. 1919, um hæstarjett.

Flutningsm.: Sig. Eggerz.

Þessar breytingar skal gera á eftirtöldum greinum laga nr. 22, 6. okt 
1919, um bæstarjelt, 6. gr., 38. gr., 45. gr., 53. og 54. gr.

1. gr.
Við 6. gr. í slað orðanna »dómari (bæjarfógeti) — — landsins« komi: 

hjeraðsdómari.
2. gr.

Við 38. gr. 2. töluliður orðist svo:
Ef rjetturinn leyfir það, enda hafi að minsta kosti annar aðilja eða um- 

boðsmanna óskað þess.
3. gr.

Við 45. gr. Á eftir 3. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Nú gerir einhver dómaranna ágreiningsatkvæði, og á hann þá heimting á

því, að það verði birt í dómasafni rjettarins ásamt dóminum.

4. gr.
Við 53. gr. Greinin falli burt.
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5. gr.
Við 54. gr. Greinin falli bnrt.

6. gr.
Alstaðar í lögum nr. 22 frá 1919 kemur i stað orðsins »dómstjóri«: forseli.

7. gr.
Lög nr. 37, 4. júni 1924, um breyting á lögutn nr. 22, 6. okt. 1919, um 

hæstarjett, eru úr gildi numin.
8. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.

Með lögum nr. 37, 4. júni 1924, var aðallega vegna sparnaðar ákveðið 
svo, að i hæstarjetti skyldu aðeins eiga sæti 3 dómarar, hæstarjettarritaraem- 
bætlið var lagt niður, og enn var svo ákveðið, að rjetturinn skyldi sjálfur velja 
sjer forseta. Ýmsar smábreytiugar voru auk þess gerðar á lögunum frá 6. okt. 
1919 um hæstarjett. Rjett er að taka fram, að breytingar þær, sem gerðar voru 
á skipulagi rjettarins, hafa ekki komið til framkvæmda enn, og hefir þvi ekkert 
sparast á þeim. Öllum mun nú Ijóst, að dómsvaldið er einn af þeim hyrningar- 
steinum, sem núverandi þjóðskipulag hvílir á. Meðan vjer urðum að sækja æðsta 
úrskurð i málum vorum til hæstarjettar i Danmörku, var það ein af heitustuósk- 
um þessarar þjóðar að fá æðsta dómsvaldið inn i landið. Nú er þessari ósk 
fullnægt. En þá er að gæta þess, að sem vandlegast sje búið um þetta undir- 
stöðuatriði þjóðfjelagsins. Þar sem nú eru aðeins 2 dómstig i landinu, þá þykir 
ekki mega hafa færri dómara i rjettinum en 5. Þá virðist og sjálfsagt, að dóms- 
forsetinn verði, eins og hingað til hefir átt sjer stað, skipaður af konungi, enda 
gæti val forsetans valdið ágreiningi innan rjettarins, en það yrði að telja óheppi- 
legt. Þá virðist og eðlilegast, eftir fyrirmyndum annarsstaðar frá, að hæstarjettar- 
ritaraembættinu verði haldið.

Ef frv. þetta verður samþykt á þessu þingi, þá kemur hið nýja skipulag 
samkv. lögunum frá 1924 ekki til framkvæmda, enda virðist enginn vafi á þvi, að 
það skipulag mundi veikja rjettaröryggið í landinu.

Nd. 389. Frumvarp

til laga um lærða skólann i Reykjavik.

(Eftir 2. umr. í Nd.)

1. gr.
1 hinum lærða skóla skulu nemendur fá nauðsynlega undirstöðukunn- 

áttu undir æðra nám og þann þroska, sem þarí til þess að leggja stund á 
visindi i háskólum og öðrum æðstu lærdómsstofnunum.
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2. gr.
Viðtöku i skólann fá engir, sem yngri eru en 13 ára, engir, sem 

haldnir eru af næmum sjúkdómum eða öðrum kvillum, sem eru hættulegir 
öðrum, engir nema óspilt mannorð hafi og engir nema þeir sýni kunnáttu- 
vottorð frá kennara eða skóla.

Hver sá, er vill fá inntöku i 1. bekk, verður að standast kunnáttnraun 
i íslenskri tungu og íslenskum stil og helstu málfræðiatriðum, í reikningi, 
munnlega og skriflega, og sögu íslands og sýna, að hann skilji sæmilega 
sænsku eða ríkisnorsku eða dönsku og geti gert Ijettan stíl. Skrifa skal hann 
og læsilega.

Hver sá, er lokið hefir hliðstæðu námi i öðrum skóla eða öðlast sömu 
þekking undir handleiðslu og tilsögn hæfs manns, má ganga undir inntöku- 
próf i þann bekk skólans, er samsvarar þekkingu hans og þroska, enda full- 
nægi hann öðrum settum skilyrðum. Skal hann þá sýna vottorð um nám sitt 
og ganga undir próf á sama hátt og nemendur skólans.

3. gr.
í hverjum hekk skólans skal hafa vorpróf á hverju ári, en lokapróf 

efsta bekkjar er stúdentspróf. Hata má einnig miðsvetrarpróf i hverjum bekk.
Við öll vorpróf skulu vera tveir prófdómarar i hverri grein: kennari i 

þeirri grein, sem reynt er i, og einhver annar kennari skólans eða maður, 
skipaður af kenslumálaráðuneytinu.

4. gr.
Skólaárið skal telja frá 1. október, og eru þessi leyfi lögboðin:
Sumarleyfi 1. júli til 30. september.
Jólaleyfi 23. desember til 2. janúar.
Öskudagurinn.
Páskaleyfi frá miðvikudegi fyrir skirdag til þriðja i páskum.
Hvitasunnuleyfi frá laugardegi fyrir hvitasunnu til þriðja i hvitasunnu.
Sumardagurinn fyrsti.
Afmælisdagur konungs, 17. júni og 1. desember.
Öðrum leyfum ræður skólastjóri.

5. gr.
Kensluna annast kennarar, sem lullnægja skilyrðum þessara laga. Þeir 

skulu vera svo margir, að enginn þeirra þurfi að kenna meira en 24 stundir 
á viku, en skólastjóri 12. Skulu þeir vera skipaðir emhættismenn (sbr. þó
6. gr.) Stundakennara má taka i viðlögum og um skamman tima.

Heimilt er að veita þeim föstum kennurum, sem hafa verulega auka- 
vinnu við leiðrjetting skriflegra úrlausna, 1—3 stunda eftirgjöf á skyldustund- 
um á viku.

6. gr.
Krefjast skal af kennurum, er skipaðir vilja verða, að þeir hafi staðist 

kunnálturaun í kenslugreinum sinum i einhverjum háskóla, er kenslumála-
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ráðuneytið telur fullgildan, eða sýni með öðrum hætti, að þeir sjeu starfanum 
vaxnir, að þeir sjeu ekki haldnir af næmum sjúkdómum og að þeir hafi 
raeð eins árs reynslu sýnt, að þeir hafi þá kennarahæfileika og þá skapshöfn, 
sem kennurum er nauðsynleg.

7. gr.
Skólastjóri skal ráða lækni handa skólanum með samþykki kenslu- 

málaráðherra. Skólalæknir skal skoða alla nemendur að haustinu og gæta þess, 
að enginn sje í skólanum haldinn þeim sjúkdómum, sem hætt er við, að hann 
beri á skólasystkin sín, og skoðunargerð skal hann hafa á miðjum vetri og 
auk þess hvert sinn, er hann telur þörf á.

8. gr.
Laun skólasljóra og kennara eru ákveðin i launalögum, lækni skal 

borga eítir samkomulagi.
Hver fastur kennari skólans skal hafa leyfi frá kenslustörfum 10. hvert 

ár með fullum launum, og ráðstafar skólastjóri kenslu hans á meðan, á rikis- 
ins kostnað.

9. gr.
Heimavistir skulu vera við skólann fyrir ekki færri en 50 nemendur. 

Skulu þeir njóta þar ókeypis húsnæðis, ljóss og hita. Forgangsrjett til heima- 
vistar hafa þeir nemendur að öðru jöfnu, sem búa utan Reykjavikur.

10. gr.
Yfirstjórn skólans er i höndum kenslumálaráðuneytisins, er gerir allar 

meiri háttar ráðstafanir áhrærandi skólann eftir tillögum skólastjóra og 
kennarafundar.

Að öðru leyti stjórnar skólastjóri skólanum i samráði við kennarana, 
er hann kveður til fundar, þá honum þurfa þykir.

11. gr-
Ákvæði 9. gr. um heimavistir skulu koma til framkvæmda eigi siðar 

en baustið 1928. Þangað til skal greiða nemendum, er inntöku fá i skólann 
samkvæmt þessum lögum og njóta ættu heimavistar, húsaleigustyrk svo að 
skaðlausir sjeu.

12. gr.
Skólastjóri semur skólafyrirsögn með ráði kennarafundar og samþykkí 

kenslumálaráðuneytisins. í skólafyrirsögn eru fyrirmæli um:
kenslu i skólanum,
próf og flutning milti bekkja,
inntökupróf,
kenslutíma, 
framferði og aga, 
skyldur skólastjóra og kennara, 
afskifti yfirstjórnar skólans.

Þingskjal 389
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13. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda i viðtöku nýsveina í 1. bekk 1927 og 

færast með þeim bekkjarsveinum smám saman yfir allan skólann, jafnóðum 
sera þeir útskrifast, sem nú eru i skólanum.

lí«l. 300. Aefndarálit

um tillögu til þingsályktunar um fyrirhleðslu fyrir Þverá.

Frá samgöngumálanefnd.

Samgöngumálanefnd hefir haft tillögu þessa til athugunar og haft tal 
af vegamálastjóra um málið. Hann telur allar bráðabirgðaráðstafanir til varn- 
ar skemdum af vötnum þeim hinum miklu, er falla milli Fijótshliðar og 
Eyjafjalla, kák eitt. Þar þurfi að gera svo öflugar og viðtækar ráðstafanir, að 
hægt sje annars vegar að komast óhindrað yfir vatnsföllin, og hins vegar búa 
svo tryggilega um, að ekkert tjón geti af þessu orðið, hvorki að austan undir 
Eyjafjöllum eða í Landeyjum nje að vestanverðu (af Þverá). Þetta er einnig 
skoðun nefndarinnar. Hún telur þvi, að tillagan sje í rauninni gagnslítil, því 
fjárupphæð sú, sem þar er heimiluð, eða jafnvel þótt hún væri hærri, eins 
Og hv. atvinnumálaráðherra hefir haft góð orð um að veita, mundi, eins og 
til hagar þar eystra, aðeins ná til að hindra að einhverju leyti framrás Markar- 
fljóts i Þverá, en engan veginn hrökkva til annara ráðstafana, er nauðsynlegar 
kynnu að verða til að forða skemdum i Landeyjum, ef valusmagnið i Af- 
fallinu og álunum ykist að mun, sem sjálfsagt yrði, væri vatninu bægt úr Þverá, 
og undir Eyjafjöllum, er vatnsmagnið í Markarfljóti yxi.

Nefndin vill þó ekki mæla á móti tillögunni, en væntir þess þó, að 
fjárupphæðin verði ekki notuð á yfirstandandi ári, nema sýnilegt sje, að hún 
geti borið einhvern verulegan árangur. Hinsvegar telur nefndin alveg nauð- 
synlegt að láta nú þegar á þessu ári fram fara nákvæma rannsókn á öllu á- 
standinu eystra og semja nákvæmt og glögt álit um, hvernig verkið skuli fram- 
kvæmt, svo að þeim tvöfalda tilgangi, sem minst er á hjer að framan, verði 
náð. Þessar áætlanir ættu svo að leggjast fyrir sýslunefnd Rangárvallasýslu, 
og að siðustu fyrir þingið.

Vegamálastjóri hefir verið spurður um, hvort hann mundi geta verið 
búinn með þessar rannsóknir og áætlanir fyrir næsta Alþiugi, og hefir hann 
talið svo vera, en hann býst við að þurfa á einhverri aukaaðstoð að halda, 
og mætti þá greiða kostnað við hana af þeirri upphæð, sem í tillögunni er 
heimiluð.

Nefndin leggur þvi til, að þingsályktunartillagan verði samþykt með 
eftirfylgjandi
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VIÐAUKA.

Jafnframt skorar Alþingi á rikisstjórnina að láta rannsaka og gera 
áætlanir um fullkomna fyrirhleðslu til varnar skemdum af Markarfljóti og 
nálægum vatnsföllum, svo og um þau mannvirki, er nauðsynleg eru til varnar 
farartálma af þeim, og leggja þær, að fengnu áliti sýslunefndar Rangárvalla- 
sýslu, fyrir næsta Alþingi.

Alþingi, 20. april 1926.

Jón A. Jónsson, Kl. Jónsson,
form. fundaskr. og frsm.

Jón Kjartansson. Sv. ólafsson. Hákon J. Kristófersson.

lid. 301. Framrarp

til laga um kosningar i málefnum sveita og kaupstaða.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

Samhljóða þskj. 67, með þessum breytingum:

4. gr. hljóðar svo:
Kjörstjórn úrskurðar um kjörgengi til bæjarstjórnar, borgarstjóra (bæjar- 

stjóra) og hreppsnefnda. Skjóta má úrskurði kjörstjórnar til hreppsnefndar í 
hreppum og bæjarstjórnar i kaupstöðum. Hreppsnefnd og bæjarstjórn úrskurð- 
ar, hvort aðili hafi mist kjörgengi eða hvort veita skuli honum lausn eða 
vikja honum frá starfanum. Skjóta má úrskurði hreppsnefndar til sýslunefnd- 
aroddvita og úrskurði bæjarstjórnar til atvinnumálaráðherra.

Sýslunefnd úrskurðar þau atriði, sem i 1. málsgr. segir, ef sýslunefnd- 
armaður á hlut að máli.

Ef manni er vikið úr sýslunefnd eða bæjarstjórn, þá getur hann borið 
málið undir atvinnumálaráðherra.

Úrskurði sýslunefndaroddvita og atviunumálaráðherra eftir þessari 
grein má skjóta til dómstólanna.

5. gr. hljóðar svo:
I kaupstóðum skal bæjarstjórn vera skipuð 6—15 bæjarfnlltrúum, er 

kosnir sjeu til 6 ára i senn. Atvinnumálaráðherra ákveður töluna i hverjum 
kaupstað samkvæmt tillögum bæjarstjórnar. Helmingur bæjarfulltrúa fer frá 
á hverjum 3 ára fresti, ef tala þeirra er jöfn, en ef tala þeirra stendur á stöku, 
íer meiri hlutinn frá hið tyrra skiftið, en minni hlutinn hið síðára.

Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 92
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Nú fer maður úr bæjarstjórn áður en kjörtimi hans er liðinn, og skal 
þá kjósa i stað hans fyrir þann tíma, sem eftir er af kjörtimabili hans.

9. gr. hljóðar svo:
Hverju sinni er kjósa skal hreppsnefndarmenn, bæjarfulltrúa eða borg- 

arstjóra (bæjarstjóra), skal kjósa kjörstjórn. Hreppsnefndaroddviti í hreppum 
og borgarstjóri (bæjarstjóri) í kaupstöðum er formaður kjörstjórnar. Og auk 
þess kýs breppsnefnd og bæjarstjórn 2 menn úr sinum flokki i hana. Nú eru 
nefndarmenn 3, og eru þeir þá sjálfkjörnir. Er kjósa skal borgarstjóra (bæjar- 
stjóra), kýs bæjarstjórn formann kjörstjórnar úr flokki bæjarfulltrúa.

í breppum skal geta kosningar i hreppsfundarboði. Ef leynileg kosning 
hefir verið ákveðin, skal hreppsnefnd auglýsa það viku fyrir kjörfund. 1 kaup- 
stöðum auglýsir kjörstjórn kjörfund, stað og stund með hæfilegum fyrirvara, í 
blöðum eða með þeim hætti, er almennar auglýsingar eru þar birtar á staðnum.

1. málsgr. 11. gr. bljóðar svo:
Skrá skal á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á. Lista 

skal afhenda oddvita kjörstjórnar eigi siðar en á hádegi 14 dögum á undan 
kosningu, og skal oddviti gefa vottorð um móttöku listans. Undir hverjum 
lista skulu vera skráð nöfn meðmælenda, sem ekki sjeu færri en 20, ásamt 
stöðu þeirra og beimili.

1. málsgr. 15. gr. hljóðar svo:
Kosningarathöfn hefur á því, að oddviti skýrir frá, hverjir sjeu í kjör- 

stjórn, hve marga eigi að kjósa i bæjarstjórn og hverja lista hann hafi fengið 
samkv. 11. 'gr. Hann sýnir atkvæðakassann, svo að það sjáist, að hann sje 
tómur, og lokar honum siðan. Án leyfis kjörstjórnar mega ekki vera í kjör- 
stofu með henni aðrir en fulltrúaefni, 2 umboðsmenn fyrir hvern lista, og 
kjósendur, er koma og fara.

3. málsgr. 17. gr. hljóðar svo:
Kjörseðill verður ógildur, ef sýnt þykir, að kjósandi hefir:

1. sett kross við fleiri en einn listabókstaf, eða tölumerkt nöfn á fleiri listum 
en einum,

2. bætt nafni eða höfnum við á lista, skrifað nafn sitt á seðilinn, sett á hann 
strik, rispu eða önnur slik einkenni, er ætla má, að gert sje til þess að 
gera seðilinn þekkjanlegan.

3. notað annan seðil en kjörstjórn hefir afhent honum.

Upphaf 22. gr. hljóðar svo:
Nú hefir leynijeg kosning verið ákveðin samkv. 21. gr., og skal kjör- 

stjórn þá hafa til hæfilega marga kjörseðla, alla jafnstóra, með sama lit, gerða 
úr strikuðum pappir þannig:

1. málsgr. 25. gr. hljóðar svo:
Kjörseðill er ógildur, ef einhver merki hafa verið sett á hann, sem
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ætla má, að gert sje til þess að gera seðilinn þekkjanlegan frá hinum seðlun- 
um, eða ef annar seðill er notaður.

Wd. 392. Breytlng'artlllögur

við tillögu til þingsályktunar um björgunar- og eftirlitsskipið »í’ór«.

I. Frá Jakob Mðller.
Orðin: »enda leggi bæjarsjóður Vestmannaeyjákaupstaðar árlega tram 25 
þúsund krónur til útgerðar skipsinsct falli burt.

II. Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.
Fyrir »25 þúsund« komi: 10 þúsund. '

III. Frá Jóni A. Jónssyni.
Fyrir »25 þúsund« komi: 15 þúsund.

Ed. 393. Fingsályktnn

um rannsókn á veg- og brúarstæðum á Norður- og Austurlandi.
(Afgreidd frá Ed. 21. april).

Efri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að láta nú í 
sumar fara fram rannsókn á því, hve mikið myndi kosta að gera akveg með 
tilheyrandi brúm á þeim leiðum, sem hjer eru tilgreindar, og leggja niður- 
stöðuna fyrir næsta Alþingi.

1. Frá Hellisheiði um Iáglendi Vopnafjarðar yfir Selá.
2. Frá Þórshöfn yfir Þistilfjörð að Garði.
3. Frá Kópaskeri að mynni Ásbyrgis.
4. Frá Breiðumýri yfir Fljótsheiði og Skjálfandafljót að Fnjóskárbrú.

Ald. 394. llíefndarálit

um frv. til laga um skatt af lóðum og húsum i Siglufjarðarkaupstað.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þetta var borið fram í Ed. og fer fram á það að útvega- bæjarsjóði 
Siglufjarðar tekjustofn, til að standast kostnað við bygging sjóvarnargarðs. 
Hefir nefndin athugað frv. og leggur hún til, að það verði samþykt.

Alþingi, 21. april 1926.
Jón Kjartansson, Árni Jónsson, Pjetur Ottesen, 

form. fundaskr.
Jón Baldvinsson, Pjefur Þórðarson, 

frsm.
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lid. 395. Wefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 16. nóv. 1907, um skipun sóknar 
nefnda og hjeraðsnefnda.

Frá aflsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta og meiri hluti hennar (J. K., P. O. og 
P. P.) telur rjett að samþykkja frv. Hinir nefndarmennirnir (Á. J. og J. Bald.) 
hafa óbnndin atkv.

Alþingi, 21. aprii 1926.

Jón Kjartansson, Pjetnr Þórðarson, Pjetur Ottesen.
form. frsm.

Jón Baldvinsson. Árni Jónsson, 
fundaskr.

Wd. 396. Breytingfartlllagfa

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 20. juni 1923, um skemtanaskatt 
og þjóðleikhús.

Flutningsm.: Sigurj. Jónsson, Jörundur Brynjólfsson, Pjetur Ottesen,
Jón Sigurðsson, Pjetur Þórðarson, Sveinn Ólafsson, Hákon Kristófersson.

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
í kaupstöðum landsins, sem bafa 4000 ibúa eða fleiri, skal ieggja skatt 

á skemtanir, sem aðganga er seld að.

Ed. 397. Wefndarálit

um frumvarp til laga um gróðaskatt.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefir klofnað um þetta mál. Meiri hlutinn vill ekki að- 
hyllast hugmynd þá, er felst i frv., um að stóreignir og stórgróði leggi nokkuð af 
mörkum árlega til þess að rækta og byggja landið, og mun því leggja til.að frv. 
verði felt.

Minni hlutinn aftur á móti litur svo á, að stefna frv. sje í alla staði
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rjettmæt og að með frv. sje bent á þá liklegustu leið, sem enn hefir verið bent á 
til þess að fá fje til ráðstöfnnar þvi að gera hinum fátækari hlnta þjóðarinnar 
mögulegt að stofna heimili utan kaupstaða og kauptúna.

Hinsvegar viðurkennir minni hlutinn, að orkað geti tvímælis, hvort skatt- 
stigi sá, sem ákveðinn er i frv., sje sá rjetti, og vill því til samkomulags lækka 
skattinn allmikið frá þvi, sem þar er gert ráð fyrir, en sjer ekki ástæðu til að 
breyta skattstiganum að öðru leyti.

Leggur þvi minni hlutinn til, að frv. verði samþykt með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Á eftir orðunum ssjerstakan gróðaskatt* komi: og eignarskatt.
2. 3. gr. orðist þannig:

I. Skattgjald af tekjum, er um ræðir í 1. og 2. grv reiknast þannig af allri 
skattskyldu upphæðinni:

Af 15000 kr. til 20000 greiðist 10 kr. af hverju þús.
— 20000 — — 30000 — 20 ------- — —
— 30000 — — 40000 — 30 ------- — —
— 40000 — — 50000 — 40 --------— —
— 50000 ------- 60000 - 50 --------— —
— 60000 — — 70000 — 60 ------- — —
— 70000 - — 80000 — 70 --------— —
— 80000 ------- 90000 — 80 — — — —
— 90000 — — 100000 — 90 --------— —
— 100000 — eða meira — 100 — — — —

II. Af skuldlansri eign, sem er 50 þús. eða meira, greiðir hver gjaldþegn 
sjerstakan eignarskatt, 5 kr. af hverju þúsundi.

3. Fyrirsögn trv. verði:
Frumvarp til laga um sjerstakan gróða- og eignarskatt.

Alþingi, 20. apríl 1926.

Jónas Jónsson, Ingvar Pálmason. 
frsm.

Ed. 398. Frumvarp

til laga um heimild handa rikisstjórninni til að veita guðfræðikandidat Svein- 
birni Högnasyni embætti á íslandi.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr-
Rikisstjórninni skal heimilt að veita guðfræðikandidat Sveinhirni 

Högnasyni embætti á íslandi.
2. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
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F.d. 309. Dös

um heimild fyrir veðdeild Landsbanka íslands til að gefa út nýja flokka 
(seriur) bankavaxtabrjefa.

(Afgreidd frá Ed. 21. april).

1. gr.
Veðdeild Landsbankans skal vera heimilt að gefa út bankavaxtabrjef, 

alt að 10 miljónum króna. Vaxtabijefunum má skifta i flokka, og nefnist sá 
þeirra, er fyrst kemur til íramkvæmda, 5. flokkur veðdeildarinnar og hinir í 
áframhaldandi töluröð þar á eftir. Fjármálaráðherra ákveður, hvenær hverjum 
flokki skuli lokið, er stjórn Landsbankans hefir gert tillögur um það. Heimilt 
er, með samþykki fjármálaráðherra, að hafa 2 flokka með mismunandi vöxt- 
um starfandi í senn. En eigi má hvor flokkur þá vera stærri en 3 miljónir 
króna. Fvrstu fjögur árin eftir að 5. flokkur er settur á stofn veitist tillag 
til þessara veðdeildarflokka úr rikissjóði, 8000 kr. á ári.

2. gr.
Veðdeildin gefur út skuldabrjef, er hljóða á handhafa (bankavaxtabrjef), 

en nafnskrá má þau i bókum bankans. Stjórn Landsbankans kveður á um 
lögun, útlit og fjárhæð bankavaxtabrjefanna. Fjármálaráðherra og bankastjórar 
Landsbankans undirskrifa bankavaxtabrjefin.

Aldrei má gefa meira út af bankavaxtabrjefum en nemur fjárhæð 
þeirri, er veðdeildin á í veðskuldabrjefum.

3. gr.
Auk veðskuldabrjefa þeirra, sem veðdeildin fær frá lántakendum, skal 

trygging fyrir vaxtabrjefum þessara flokka vera:
1. Varasjóður hvers flokks.
2. Sameiginleg ábyrgð lántakenda, er nemi alt að 10%» sbr. 8. gr.
3. Ábyrgð rikissjóðs.
Ef taka þarf til trygginganna 1—3, skal gera það í þeirri röð, sem að 

ofan er greint.
4. gr.

1 reglugerð fyrir hvern flokk, er bankastjórnin semur og ráðherra stað- 
festir, skal ákveðið, hversu háum vöxtum skuli svarað af bankavaxtabrjefun- 
um og hvar þeir skuli greiðast, svo og hvernig haga skuli auglýsingum um 
greiðslu þeirra.

Vaxtamiðar, sem komnir eru i gjalddaga, skulu gjaldgengir til lúkn- 
ingar sköttum og öðrum gjöldum til rikissjóðs, og skulu gjaldbeimtumenn 
ríkissjóðs innleysa þá, ef þeir hafa fje fvrir hendi, er greiðast á i rikissjóð.

5. gr.
Veðdeildin er nndanþegin öllum tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi og
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öðrum sköttum. Svo á hún rjett til að fá ókeypis eigna- og veðbókarvottorð, 
til afnota fyrir sjálfa sig.

ð- gr-
Fje veðdeildarflokkanna má lána gegn veði í jarðeignum, erfðafestu- 

löndum og húseignum með lóö i kaupstöðum og verslunarstöðum, en gegn 
veði i húseignum því aðeins, að þær sjeu vátrygðar í vátryggiugarstofnun, er 
bankastjórnin tekur góða og gilda.

Lánsupphæð má ekki fara fram úr % af virðingarverði fasteignarinnar.
Ennfremur er heimilt að veita lán bæjar-, sýslu- og sveitarfjelögum.

7. gr.
Eignir þær, sem veðdeildarflokkarnir taka að veði, skal á kostnað lán- 

þega virða á þann hátt, er nánar verður tiltekið í reglugerð fyrir flokkana. í 
reglugerðinni má meðal annars ákveða, að stjórn Landsbankans megi netna 
til þá menn, er virða skuli veðin, og að hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sú er i 
hlut á, samþykki virðinguna. Svo skal lántakandi, að minsta kosti á hverjum 
5 ára fresti, meðan lánið stendur, sýna skirteini, sem bankastjórnin tekur gild 
fyrir þvi, að veðið hafi eigi rýrnað í verði, svo að veðdeildarflokknum geti 
verið nein hætta búin. Láti lántakandi farast fyrir að senda bankastjórn Lands- 
bankans þetta skirteini, má stjórn bankans láta skoðunargerð af innanhjeraðs- 
mönnum fram fara á kostnað lántakanda.

8- gr.
Lántakendur veðdeildarflokkanna skulu, auk þess að bera ábyrgð á 

sinum eigin skuldum, ábyrgjast sameiginlega (in solidum) skuldbindingar 
hvers flokksins, þó eigi meira en 10% af þvi, sem lán þeirra námu á siðasta 
gjalddaga, áður en taka þurfti til ábyrgðarinnar. Skal i reglugerð deildarinnar 
ákveða, hvenær gripa skuli til þessarar sameiginlegu ábyrgðar og hvernig henni 
að öðru leyti skuli vera fyrir komið.

9- gr-
Eigi má lána nema gegn 1. veðrjetti. Minsta lán skal vera 300 kr., og 

skulu lán jafnan standa á hundraði króna.
Lánstiminn má vera alt að 40 árum, sje veðið jarðeign eða vandað 

steinsteypuhús eða steinhús, og alt að 30 árum, sje veðið vandað timburhús. 
Sje lánið bæjarlán, sýslulán eða sveitarlán, skal því lokið á eigi lengri tíma 
en 40 árum.

10. gr.
Lán þau, sem veðdeildin veitir, má hún greiða í bankavaxtabrjefum 

sinum eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefír rjett til að heimta, að banka- 
stjórnin annist um að koma bankavaxtabrjefunum i gjaldgenga peninga end- 
urgjaldslaust, ef þess er kostur, en borga verður hann kostnað þann, sem af 
því leiðir, og verðfall.

Veðdeildin hefír þó jafnan rjett til að greiða lánin i peningum með 
þeirri upphæð, sem hún getur fengið fyrir þau, að frádregnum öllum kosfnaði.
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Semja má um sölu bankavaxtabrjefa þessara flokka fyrir fram i einu eða fleiru 
lagi, enda samþykki fjármálaráðherrann söluverðið.

11- gr.
Hver lántakandi skal greiða l° o af lánsupphæðinni í varasjóð flokksins 

um leið og bann tekur lánið.
Pó er heimilt að ákveða i reglugerð, að lántökugjaldið greiðist i tvennu 

eða fernu lagi.
Heimilt er veðdeildinni við hver eigendaskifti að heimta lánið borgað 

aitur að öllu eða nokkru leyti.
Verði eigendaskifti að fasteign, sem veðsett er veðdeildinni, skal kaup- 

andi þegar um leið og kaupin gerast tilkynna veðdeildinni eigendaskiftin.

12. gr.
Vilji nýr kaupandi taka að sjer greiðslu á láni úr þessum flokkum, 

skal hann leita samþykkis Landsbankastjórnarinnar um það. Samþykki hún, 
að hinn nýi kaupandi taki lánið að sjer, skal hann innan 6 mánaða frá kaup- 
degi sanna eignarrjett sinn tyrir bankastjórninni og taka lánið að sjer.

13. gr.
Lánum þeim, sem veðdeildin veitir, má bún ekki segja upp, meðan 

lánþegi gegnir að öllu leyti skyldum þeim, sem hann hefir undirgengist. En 
ef ákvæðisgjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga, eða veðið gengur 
svo úr sjer, að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal, eða haldi 
skuldunautur ekki vátrygðum húseignum, er að veði eru og talin eru með i 
matinu, eða íalli á veðið eftirstöðvar at sköttum eður afgjöldum, er ganga 
fyrir krötu veðdeildarinnar, eða nýr kaupandi vanrækir að taka lán að sjer, 
er bankasljórninni heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar í gjalddaga 
undir eins án uppsagnar.

14. gr.
Skuldunautar veðdeildarinnar skulu greiða vexti, afborganir og tillög 

til að borga kostnað við þessa flokka og til varasjóðs i einu lagi með jafnri 
upphæð samtals hvern gjalddaga. Árlegt tillag til að borga kostnað við flokk- 
ana og til varasjóðs er x/t °/o á ári af upphæð lánsins eins og það var fyrir 
hvern gjalddaga. Á ákveðnum gjalddögum má hver lántakandi, án undan- 
genginnar uppsagnar, greiða aukaafborganir af skuld sinni, þó svo, að ávalt 
standi á 100 krónum, eða endurborga hana að öllu leyti. Gjald þetta má hann 
greiða með bankavaxtabrjefum hlutaðeigandi flokks eftir ákvæðisverði þeirra. 
Á öðrum tima árs má og borga lán að fullu, ef bankastjórnin samþykkir, þó 
þvi aðeins, að það sje veðdeildarflokknum að skaðlausu.

15. gr.
Heimilt er í reglugerð að ákveða dráttarvexti af afborgunum og vöxt- 

um, sem ekki greiðast á gjalddaga.
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16. gr.
Afborgunum þeini og endurborgunum, er greiddar eru i peningum á 

hverjum gjalddaga, skal varið til að innleysa skuldabrjef þau, er hlutaðeigandi 
veðdeildarflokkur hefir gefið út, eftir hlulkesti, sem notarius publicus hefir 
umsjón með og tram fer i viðurvist tveggja manna; annan kveður ráðberra 
til þess, hinn bankastjórnin. Þá er hlutkesti hetir fram farið, skal auglýsa með 
9 mánaða fyrirvara tölurnar á bankavaxtabrjefum þeim, er upp hafa komið 
til innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau verði útborguð. Nánari ákvæði 
um auglýsingar þessar skal setja i reglugerð veðdeildarflokkanna. Bankinn má 
og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er áður segir, innleysa bankavaxtabrjef 
i stærra stíl.

17. gr.
Eigendur bankavaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, geta, gegn þvi að 

afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið útborgaðan höfuðstól 
þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða vexti af höfuðstóln- 
um upp frá þvi. Sama rjett hafa handhafar brjefanna, þótt eigi sjeu eigendur.

18. gr.
Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er i gjalddaga til útborgunar, renn- 

ur i varasjóð hlutaðeigandi veðdeildarflokks, sje þess eigi vitjað innan 20 ára 
frá gjalddaga.

19. gr.
Nú glatast bankavaxtabrjef, sem nafnskráð er i bókum veðdeildarinnar, 

og getur þá bankasfjórnin innkallað handbafa brjefsins með 12 mánaða tyrir- 
vara, með auglýsingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt i blaði þvi á íslandi, 
er flytur opinberar auglýsingar, og i samsvarandi auglýsingablöðum erlendis, 
þar sem ætla má, að brjefin sjeu í umterð. Eí enginn gefur sig íram með 
brjefið i tæka tið, getur bankastjórnin útgefið handa hinum skráða eiganda 
þess nýtt bankavaxtabrjef með sömu upphæð sem það, er glataðist, án þess 
nokkur annar, er bankavaxtabrjefið kann að hafa verið atsalað, geti þar fyrir 
búið kröfu á hendur bankanum. — Um ógilding annara bankavaxtabrjefa fer 
eftir almennum lögum.

20. gr.
Bankavaxtabrjef þau, er innleyst hata verið með hlutkesti, eða hafa 

verið notuð til að borga eða afborga lán, má eigi framar setja i veltu, heldur 
skal ónýta þau undir eins ásamt vaxtamiðum og stofnum (talons) þeirra, á 
þann hátt, að þau með þvi verði ógild, og leggja þau til geymslu i fjárhirslu 
deildarinnar, og skal svo við lok næsta reikningsárs brenna þau í viðurvist 
endurskoðenda ásamt vaxtamiðum þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár.

21. gr.
Vaxtamiða og vaxtabrjef, sem komin eru í gjalddaga, skal borga út í 

veðdeildinni i Reykjavík.
í reglugerð veðdeildarflokkanna skal ákveða, á hvern hátt borga skuli 

út erlendis vaxtamiða og bankavaxtabrjet, sem komin eru í gjalddaga.
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 93
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22. gr.
Þegar lán er komið i gjalddaga (sbr. 13. gr.), hefir veðdeildin heimild 

til að láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarandi dóms, sáttar eða 
fjárnáms, samkvæmt ákvæðum i tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. febr. 
1847, 10. gr., eða láta leggja það veðdeildinni út til eignar, ef þörf er á. — 
Veðdeildin þarf ekki að láta neinn vera fyrir sina hönd við uppboðið, og skal 
þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjeu auðsjáanlega á 
rökum bygð, og eigi er beldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með neins- 
konar dómsskoti.

Veðdeildin hefir aftur á móti ábyrgð á því, að skuldin sje rjett og 
komin í gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endurgjalds á 
öllu þvi, er hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnaði að skað- 
lausu. Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sina, að upp- 
boð á veðsettum fasteignum megi fram fara i skrifstofu uppboðshaidara.

23. gr,
Fje ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal 

viðlagasjóðs, má verja til að kaupa bankavaxtabrjef þessara veðdeildarflokka, 
en þó eigi hærra verði en skráðu gangverði, og aldrei hærra en ákvæðisverð 
þeirra er.

24. gr.
Þá er lokið er skuldbindingum hvers þeirra veðdeildarflokka, er stofn- 

aðir verða samkvæmt lögum þessum, rennur varasjóður hans til næsta flokks, 
og svo áfram. Þegar lokið er skuldbindingum siðasta flokksins, rennur vara- 
sjóðurinn til þess eða þeirra veðdeildarflpkka eða veðlánastofnana, sem stofn- 
sett verða til að halda áfram veðlánastarfseminni eftir að lokað er siðasta 
flokki samkvæmt þessum lögum. Verði slíkum nýjum flokkum eða veðlána- 
stofnunum fengin aðgreind starfssvið, skiftist varasjóðurinn milli þeirra, svo 
að hvert starfssvið njóti rjettrar ítöiu þeirrar, er varasjóðnum hefir þaðan aflast.

25. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að taka lán erlendis til kaupa á alt að 

3 miljónum króna i bankavaxtabrjefum, er gefin verða út samkvæmt lögum 
þessum. Vaxtabrjef þau, er rikisstjórnin kaupir samkvæmt þessu, skulu vera 
ilokkur út af fyrir sig, og skal haga yöxtum brjefanna, verði þeirra og tima- 
lengd útlána úr flokknum eftir lánskjörum þeim, er rikissjóður fær, svo að 
hann verði skaðlaus af.

Verði rikissjóður fyrir gengistapi af þessum viðskiftum, skal varasjóður 
ilokksins, er skuldbindingum hans verður lokið að öðru leyti, ganga til þess 
að endurgreiða rikissjóði slikt tap.

26. gr.
Veðdeildinni skal stjórnað af stjórn Landsbankans, og reikningar henn- 

ar endurskoðaðir af endurskoðendum þess banka. Fyrir bókfærslu, reiknings-
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hald og til annars nauðsynlegs kostnaðar má greiða alt að 8000 krónum. Til 
endurskoðenda má verja 500 kr. til hvors.

27. gr.
Lög þessi ganga i gildi nú þegar.

Ed. 44M>. Lö»

um viðauka við lög nr. 55, 27. júni 1921, um skipulag kauptúna og sjáv- 
arþorpa.

(Áfgreidd frá Ed. 21. apríl).

1. gr.
Aftan við 9. gr. bætist ný raálsgrein, svo hljóðandi:
Frá þvi stjórnarráðið hefir ákveðið, að gera skuli skipulagsuppdrátt og

til þess honum er iokið, skal bæjar- eða hreppsstjórn skylt að ieita umsagnar 
skipulagsnefndar um öll raeiri háttar skipulagsatriði, svo sem nýjar götur og 
opin svæði, opinberar byggingar og meiri háttar mannvirki, sem áformað 
er að gera, svo framarlega, sem vafi getur leikið á, hvar eða hvernig þau skuli 
sett. Ef ekki næst samkomulag milli bæjar- eða hreppsstjórnar og skipulags- 
nefndar um einhver atriði, má ekki byrja á verkinu fyr en fenginn er úrskurð- 
ur stjórnarráðsins.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

!Wd. 401« Frumvarp

til laga um afnám iaga nr. 21, 4. júni 1924, og breyting á lögum nr. 58, 30. 
nóv. 1914 [SauðfjárbaðanirJ.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.
Lög nr. 21, 4. júní 1924, um breyting á légum nr. 58, 30. nóv. 1914, 

um sauðfjárbaðanir, eru úr giidi nurnin.

2. gr.
3. og 4. gr. laga nr. 58, 30. nóv. 1914, um sauðfjárbaðanir, eru úr 

gildi numdar.
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Ed. 403. Hreytiiigartlllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

Prá fjárveitinganefnd.

1. Við 7. gr. I. 3. (Vextir af enska láninu).
Liðurinn bækki um 10000 kr.

2. — 11. — A. 8. Liðinn skal orða svo:
Til landhelgisgæslu, gegn 125000 kr. framlagi úr land- 
helgissjóði..........  ...............................................................

3. — 11. — B. 2. (Brunaábyrgðar- og fasteignagjald).
Fyrir »25000« kemur .......................................................

4. — 12. — 3. (Skúli Guðjónsson).
Liðurinn fellur niður.

5. — 12. — 19. r. (Haraldur Sigurðsson).
Liðurinn fellur niður.

6. — 13. — B. II. a. 1. Nýr liður:
Stykkishólmsvegur...............................................................

7. — 13. — B. II. a. 4. Nýr liður:
Langadalsvegur........................................................................

^8. — 13. — B. IV. (Brúargerðir).
Fyrir »234000« kemur ... .............................................

9. — 13. — B. VIII. 2.
Fyrir »Til sýslusjóðsvega eftir lögum nr. 9, 1923« 
kemur: Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10, 1923.

10. — 13. — B. X. (Feija á Hrosshyl).
Liðurinn fellur niður.

11. — 13. — B. XI. (Vörubifreiðaferðir).
Fyrir »Húsatóftum« kemur: Sandlæk.

12. — 13. — B. XIII. Nýr liður.
Styrkur til húsabóta á Hlíðarenda i Fljótshlíð..........

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að eig- 
andi og ábúandi geti hýst að sumarlagi 6—7 manns.

Kaupi rikissjóður Hliðarenda á næstu 10—15 
árum, skal styrkupphæðin dragast frá verði jarðar- 
innar.

13. — 13. — D. II. (Símalagningar).
Fyrir »330000« kemur ......................................................

14. — 14. — A. b. 4. Við liðinn kemur þessi athugasemd:
Ef fje sparast á þessum lið vegna þess að 

prestaköll eru laus, er kirkjustjórninni heimilt, sam- 
kvæmt tillögu prestastefnu, að verja alt að einum 
prestslaunum til þess að greiða ferðakostnað handa 
prestvigðum manni, einum eða fleirum, til eflingar

250000

18000

15000

10000

224000

2000

315000
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15. Við 14. gr.

andlegri samvinnu naeðal presta og kristilegra ábrifa 
á sðfnnði úti um land.
B. XII. 1. d. (Kvennaskólinn í Reykjavík). Nýr liður.

16. 14.
Til endurnýjunar húsbúnaði og rúmfatnaði ............
B. XIII. 7. (Helgi Hjörvar).

5000

17. 14.
Liðurinn fellur niður.
B. XVIII. 4. (Sundlaugar).

18. 15.

a. Fyrir »hjeraðseign« kemur: til afnota fyrir almenn- 
ing.

b. Fyrir »3000« kemur.......................................................
1. a. (Laun við landsbókasafnið).

5000

19. 15.
Fyrir »21160« kemur .......................................................
3. g. (Menningarsaga).

21285

20. 15.
Liðurinn fellur niður.
16.

21. 15.

1 stað orðanna »Lögum (slands« kemur: lagasafni 
handa alþýðu.
19. c. Nýr liður.

22. 15.
Til hljómsveitar Reykjavíkur .. .....................................
19. d. (Karl Runólfsson).

2000

23. 15. _
Fyrir »2500« kemur..............................................................
19. e. (Þórarinn Jónsson).

2000

24. 15.
Fyrir »3000« kemur..............................................................
19. f. (Kaup á listaverkum).

2000

25. 15.
Fyrir »4000« kemur..............................................................
19. f. Nýr liður:

2000

26.
•

15.
Til Haralds Bjðrnssonar, til leiklistarnáms....................
19. i. (Jón Þorleifsson).

2000

27. 15.
Fyrir »2500« kemur .......................................................
19. i. Nýr liður:

2000

28. 15.
Til Gunnlaugs Blöndals málara......................................
19. j. (Einar Markan).

2000

29. 15.
Fyrir »1900« kemur.............................................................
19. k. (Guðrún Indriðadóttir).

2000

30. 15.
Fyrir »2500« kemur .......................................................
19. Nýr (20.) liður:

2000

31. 15.
Til frú Bjargar Þorláksdóttur, i viðurkenningarskyni
26. (Guðm. Finnbogason).

2500

32. 15.
Liðurinn fellur niður.
30. (Páll Þorkelsson).

33. 16.
Fyrir »500« kemur...............................................................
3. (Búnaðarfjelög).

800

34. 16. gr.
Athugasemdin fellnr niður.
20. Liðinn skal orða svo:
Til hafnarbóta í Ólafsvik .............................................. 20000
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35. Við 16. gr. 21. (Öldnbijitar 1 Bolupgsrvik).
Liðurinn fellur niður.

36. — 16. — 27. (Samb. fsl. heimilisiðnaöarfjel.)
Athugasemdin fellur niður.

37. — 16. — 35. a—c. (Gftirgjafir lána).
Liðnrinn fellnr niður.
5. gr. 3. breytist samkvsemt því.

38. — 16. — 39. Nýr liður.
Til Bjarna Magnússonar í Stykkishólmi, uppbót í
eitt skifti á fangavarðarlaun.............................................. 1000

39. — 17. — 5. Liðurinn skal verða þannig:
Til sjúkrasamlags Reykjavíknr, til að vinna að því 
að koma á sambandi milli allra sjúkrasamlaga i 
landinn og til að stofna ný sjúkrasamlög.................... 2000

40. — 18. — II. g. 7. Nýr liðnr.
Til Kristínar Sigfúsdóttnr skáldkonn........................... 1000

41. — 18. — II. i. 7. (Þórunn Gisladóttir).
Fyrir »300« kemnr.............................................................. 500

42. — 18. — II. i. 15. (Vigfús Signrðsson).
Á undan »vitavarðar« kemur: fyrrnm.

43. — 18. — II. i. 23. Nýr liðnr:
Til Gnðbjargar A. Porleifsdóttnr i Múlakoti .......... 400

44. — 22. — 7. (Bogi Pórðarson).
Liðurinn fellur niður.

45. — 22. — 7. Nýr liður:
Alt að 12000 kr. til Boga sýslumanns Brynjólfssonar, til embættis- 
bústaðar, gegn tryggingu, er stjórnin metnr gilda. Lánið veitist til 
20 ára, gegn 6a/« vöxtum, og endnrgreiðist með jöfnum greiðslum 
á hverjn ári.

N<l. 403. Breytingartlflögur .

við frv. til laga um heimiid handa atvinnumálaráðberra til að veita sjerleyfi til 
virkjunar Dynjandisár og annara fallvatna i Arnarfirði o. fl.

I. Frá Sveini Ólafuyni.
1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Ekki má framselja sjerleyfi samkvaamt lögnm þessnm til handa út- 
lendum mönnnm eða fjelögum, nema samþykki Alþiogis komi til.

2. Við 4. gr.
Fyrir »60« komi: 50.

3. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
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Sjerleyfisbafl skal undanþeginn tekjuskatti til ríkissjóðs og aukaút- 
svari tii sveitar. í þess stað skal hann greiða fast sjerleyflsgjald, 3 kr. af 
bverju notbæfu hestafli, sem bverju sinni er virkjað, fyrstu 3 árin, en 
þaðan af 4 kr. af hestafli, tneð sama hætti. Gjaldið fellur að */» f rikis- 
sjóð, en að ’/s til breppa þeirra, er virkjan og iðjuver snerta.

II. Frá (járhagtnefnd.
Við 5. gr.
a) 1 stað »öðrum gjðldum* i fyrsta málslið komi: ððrum samskonar gjöldum.
b) Orðin »eftir að mannvirkjunum, sbr. 1. og 6. gr., er lokið« falli niður.
c) Aftan við greinina bætist:

Gjald þetta skiftist þannig milli rfkissjóðs og sveitarsjóðs, að ríkis- 
sjóður hlýtnr tvo þriðju hluta, en sveitarsjóður þriðjung. Ef fyrirtækið er út- 
svarsskylt i fleirum en einum hreppi, skiftist sveitarsjóðshlutinn milli þeirra 
i hlutfalli við fólksfjölda.

Sú raforka, sem seld er til almennings samkvæmt sjerleyflslðgum, 
skal þó undanþegin þessu árgjaldi.

III. Frá Ásgeiri Ásgeirssyni og Jóni A. Jónssyni.
Eftir 5. gr. komi ný grein, er verður 6. gr., svo hljóðandi:

Um sölu á raforku til alœennings fer eftir sjerleyflslögum, og skal
þó verð árshestorkunnar ekki fara fram úr 50 krónum.

Greinatalan breytist samkv. þvf.

IV. Frá Sveini Ólafssyni.
Við 6. gr.
a) Fyrir »4« komi: 3.
b) Fyrir »Rjett er ráðberra............. fresti þessa« komi: Ráðherra getur lengt

3 ára frestmn í 4 ár, ef nauðsyn krefur. En sjerleyflð fellur ur gildi, ef 
virkjun er ekki hafin áður 4. ár er liðið.

c) Á eftir 6. gr. komi ný 7. gr., þannig: ■
Sjerleyflshafi skal afhenda ríkisstjórninni 100000 kr. um leið og sjer- 

leyfi er út gefið, til tryggingar þvi, að efndir verði á virkjun og sjerleyfis- 
skilyrðum. Fellur fjeð til rikissjóðs með öllum vöxtum, ef virkjun hefst ekki 
á umsömdum tima eða er ekki lokið áður 7 ár liða. Eila endurgreiðist það 
ineð vaxtavfðauka, er skilyrðnm 6. gr. «r fullnægt.

Greinatalan breytist eftir niðurstöðu atkvæðagreiðslu.

V. Frá (járhagsnefnd.
Eflir 7. gr. komi ný grein, er verður 8. gr.:
Nú er heimild sú, er felst f lögum þessum, ekki notuð innan ársloka 1928, 

og falla þá lögin úr gildi.
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lifd. 404. Hrey'ttnffArtllltfg’Mi*

við frnmvBrp til laga um útrýming fjárkláða.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Við 1. gr. Fyrri málsliður orðist svo:
Böðun á sauðfje til útrýmingar fjárkláða skal fram fara um Iand alt í 

árslok 1928 og ársbyrjun 1929.
2. Við 3. gr. 2. og 3. málsgrein orðist svo:

Kostnað allan við eftirlit með böðuninni greiðir rikissjóður, og auk þess 
5/a hluta andviiðis baðlyfja og s/s hluta ílutningskostnaðar á hafuír. Allan 
annan kostnað við útrýmingarböðunina greiða fjáreigendur eftir fjártölu, og 
annast hreppsnefndir og bæjarstjórnir innheimtu. Gjald þetta má taka lögtaki.

Kd. 405. Eög

um sölu á kirkjujörðinni Snæringsstöðum i Vatnsdal.

(Afgreidd frá Nd. 23. april).

1. gr.
Rikisstjórninni veitist heimild tii að selja hreppsnefnd Áshrepps kirkju- 

jörðina Snæringsstaði i Vatnsdal.
2. gr.

Um söluna fer að öðru leyti samkvæmt lögum nr. 50, 16. nóv. 1907, um 
sölu kirkjujarða.

Ed 406. Frumvarp

til laga um að ríkið taki að sjer kvennáskólana i Reykjavík og á Blönduósi. 

(Eftir 2. umr. í Ed.).

A. Kvennaskóllnn í Reykjavík.

1- gr.
Rikið tekur að sjer kvennaskóiann i Reykjavik, og skal hann framvegis 

að öllu leyti rekinn á kostnað rikissjóðs.
Sjóður kvennaskólans, sem upphaflega var myndaður af samskotum, 

skal franv'^gis ávaxtast þannig, að '/♦ hluti vaxtanna leggist árlega við höfuð-
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stólinn, en */<■ hlutar þeirra gangi jafnótt til rekstrar skólans. Allar aðrar eign- 
ir skólans, kensluáhöld, rúmfalnaður o. fl. fylgja honum.

Stjórnarráðið fær umráð þau yfir hinum sjerstöku sjóðum, er for- 
stöðunefnd kvennaskólans hefir haft á hendi, nfl. styrktarsjóði hjónanna Páls 
og Thoru Melsteð, styrktarsjóði frú Elinar Briem Jónsson og verðlaunasjóði 
H. Th. A. Thomsens.

2. gr.
Rikisstjórnin semur reglur fyrir skólann og hefir yfirstjórn hans á

hendi.
3- gr-

Skólinn er miðaður við 4 ára nám og auk þess bússtjórnardeild i 
tveimur námsskeiðum.

4. gr.
Kenslugreinar skulu vera: íslenska, danska, enska, saga, landafræði, 

stærðfræði, náttúrufræði, heilsufræði, hjúkrun, teiknun, skrift, leikfimi, söngur, 
útsaumur, Ijereftasaumur, utanyfirfatasaumur, fatasnið, prjón og baldýring.

í hússtjórnardeildinni skal kenna alt, er lýtur að hússtjórn, svo sem 
matargerð, þvott og meðferð á honum og önnur innanhússtörf. Ennfremur fá 
námsmeyjar tilsögn i efnasamsetningu fæðunnar og næringargildi hennar. 
Mikil áhersla skal lögð á hreinlæti, reglusemi, nýtni og sparsemi. Námsmeyjar 
i hússtjórnardeildinni skulu búa i skólanum.

5. gr.
Við skólann skal skipa forstöðukonu með 3000 kr. árslaunum, auk ó- 

keypis bústaðar, ljóss, hita og fæðis meðan skólinn starfar, og að minsta kosti 
einn fastan kennara i bóklegum námsgreinum með 2000 kr. árslaunum, og 
stundakennara eftir þörfum. Ennfremur skal skipa forstöðukonu fyrir hús- 
stjórnardeild skólans með 1500 kr. árslaunum, auk ókeypis bústaðar, ljóss og 
bita og fæðis meðan kenslan stendur yfir, og veita henni þá aðstoð við kensl- 
una, er hún þarfnast.

Fastir kennarar skólans njóta dýrtiðaruppbótar eftir hinum alniennu 
reglum um embættismenn rikisins.

6. gr.
Skólagjald skulu námsmeyjar greiða svo sem verið 'hefir.

7. gr.
Skólaárið telst trá 1. október til 14. mai ár hvert, en að þvi. er hús- 

st]órnarkensluna snertir til 30. júní ár hvert.

8. gr.
Prót skal halda í lok hvers skólaárs og inntökupróf að baustinu.
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 94
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B. Kvennaskólinn á Blönduósi.

9. gr.
Þá tekur og ríkið að sjer kvennaskólann á Blönduósi, og skal hann 

framvegis rekinn að öllu leyti á kostnað rikisins.
Jafnframt afhenda sýslunefndirnar í Húnavatnssýslu ríkinu kvenna- 

skóla hennar með öllum eignum hans, kvennaskólahúsinu, lóðarrjettindum, 
innanhúsmunum, sjóðum og öllu öðru, er skólanum tilheyrir.

10. gr.
Ríkisstjórnin semur starfsreglur fyrir skólann og hefir öll umráð hans, 

en sjer til ráðuneylis skipar hún 5 manna nefnd, og sje meiri hlutinn konur.

11- gi'-
Kenslugreinar skulu vera hinar sömu, er nú eru kendar i skólanum, 

þangað til ný skipun kann að verða gerð með reglugerð.

12. gr.
Við skólann skal skipa forstöðukonu, hússtjórnarkenslukonu og 3 

aðrar fastar kenslukonur, svo sem nú á sjer stað, og með sömu 
föstum launum og nú, að viðbættri d^’rtíðaruppbót, sbr. niðurl. 5. gr. Auk 
þessa njóta þessir kennarar sem hingað til ókeypis bústaðar, ljóss, hita og 
fæðis meðan skólinn starfar.

13. gr.
Skólagjald skulu námsmeyjar greiða svo sem verið hefir.

14. gr.
Skólaárið telst frá 1. október til 14. maí ár hvert, en að því er hús- 

stjórnarkensluna snertir til 30. júní ár hvert.

15- gr-
Próf skal halda í lok hvers skólaárs og inntökupróf að haustinu.

16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. sept. 1926.

Wd. 407. Frumvarp

til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að veita ýms hlunnindi fyrirhuguðum 
nýjum banka í Reykjavík.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr-
Ráðuneytinu er heimilað að veita hlutafjelagi, sem stofnað kann að verða



í því skyni, hlunnindi handa banka, er fjelagið stofnar i Reykjavik, þau er 
bjer segir:

a. Ef viðurkenning fyrir innláni glatast, getur bankinn kallað handhata hennar 
með auglýsingu, sem prentuð sje þrisvar í blaði því, er flytur stjórnvalda- 
auglýsingar, með 6 mánaða fyrirvara að gefa sig fram við bankann, og ef 
enginn hefír geflð sig fram áður en tjeður frestur er liðinn, þá má bankinn 
greiða upphæðina þeim, sem viðurkenninguna hefír fengið frá bankanum, án 
þess nokkur annar, sem viðurkenningin kann að vera afsöluð, geti bnið kröfu 
á hendur bankanum.

b. Fje það, sem lagt hefir verið í bankann, ásamt vöxtum þess, er undanskilið 
kyrrsetningu og löghaldi.

c. Bankinn hefir sem handveðshafi rjett til þess að selja sjálfur veðið við opin- 
bert uppboð, en að öðru leyti samkvæmt reglum þeim, sem settar eru i lög- 
um um veð, 4. nóv. 1887, 1. gr.

d. Bankinn er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni 
sem nefnast, þar á meðal til rlkissjóðs og sveitarsjóðs eða annara stofnana. 
í þess slað skal bankinn gjalda í rikissjóð hluta af hreinum ársarði sínum, 
sem ákveðst þannig;

Frá ársarðinum dragist fyrst hæfileg fjáihæð til afskriftar af væntan* 
legu bankahúsi og innanstokksmunum, þar næst beint áfallið tap bankans, 
enda samþykki eftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðum afskriftirnar, og 
siðast 10% af ársarðinum til varasjóðs og 5% af hlutafjárupphæðinni til 
hluthafaarðs.

Af þvi, sem fram yfir er, greiðist rikissjóði:
5®/o af fyrstu 100 þús. kr.
10% af næstu 100 þús. kr.
25% af afgangiaum.

Hlunnindin samkvæmt lögum þessum haldast þann tima, sem nú 
er eftir af hlunnindatíma lslandsbanka samkvæmt lögum nr. 11, 7. júni 1902, 
og auglýsingu nr. 48, 25. nóv. 1903. Að þeim tima liðnum nýtur bankinn 
bestu kjara, sem veitt kunna að verða einkabanka.

e. Bækur bankans, ávisanir, skuldbindingar, sem útgefast. af bankanum og i 
nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum handveðsrjett, arð- 
miðar, hlutabrjef bankans og framsöl þeirra skulu undanþegin stimpilgjaldi.

2. gr.
Hlunnindi þau, sem ræðir um i 1. gr., ná einnig til útibúa þeirra, sem 

bankinn kann að setja á stufn.
3. gr.

Hlunnindi þau, sem í 1. gr., sbr. 2. gr., segir, eru þessum skilyrð- 
um burdin:

a. Hlutafje bjnkans má eigi vera minna en 2 miljónir og eigi meira en 6 
miljónir króna, og skulu að minsta kosti 55% hlutafjárins boðin út innan- 
lands í þrjá mánuði eftir að lögin öðlast gildi. Meiri hluti bankastjórnar 
(bankaráðs) sje lslendingar, búsettir á íslandi.
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b. Bankinn akal hafa heimili og varnarþing í Reykjavik.
c. Alþingi kýs með hlutfallskosningu tvo af þrem endurskoðendum bankans.
d. Bankinn skal jafnan bafa i auðseldum innlendum verðbrjefum, er ráðherra 

tekur gild, sem svarar miust 10% af innlánsfje þvi, er hann hefir hverju 
sinni, til tryggingar þvi.

e. Reikninga bankans skal birta opinberlega á þann hátt, sem leyfisbrjef 
segir til.

f. Bankinn má ekki lána fje gegn tryggingu i hlutabrjefum sjálfs sin.
g. Bankinn skal taka til starfa fyrir árslok 1927.
h. Ráðuneytið getur sett bankanum frekari skilyrði i leyfisbrjefinu, ef þörf þykir, 

enda fari þau ekki í bága við lög þessi.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Md. 408. lefndar&llt

lim frumvarp til laga um verðtoll á nokkrum vörutegundum.

Frá fjárhagsnefnd.

Með frumvarpi þessu er að þvi leyti gengið inn á nýja braut, að i 
stað þess að áður hefir aðeins verið um bráðabirgðaráðstöfun að ræða, er 
hjer slept öllum tímaákvörðunum um gildi laganna. En jafnframt er tollurinn 
lækkaður.

Fjárhagsnefnd fellst á þessar ráðstafanir, en vill lækka tollinn dálitið 
meira, eða niður i 10%. Á hinn bóginn ætlast hún ekki lil, að tekjur þær, 
sem hann get'ur, rýrni, og leggur þvi til, að jafnframt verði niður feldar und- 
anþágur þær, sem veittar hafa verið frá verðtolli á nokkrum vefnaðarvöru- 
tegundum. Má svo líta á, að þegar verðtollurinn er kominn í 10%, verði 
hann ekki mjög tilfinnanlegur af hinum ódýrustu legundum. Er látið mjög 
mikið af þvi, hve þessar undantekningar geri framkvæmd laganna erfiða, enda 
er það augljóst og má vita, að töluvert af þvj, sem annars á að tollast, flytst 
inn i landið tolllaust i skjóli þessara tegunda, bæði vegna örðugleika við toll- 
skoðun og fyrir mismunandi framkvæmd laganna að öðru leyti.

Þetta tvent, lækkun tollsins úr 121/!0/0 1 10% og niðurfelling undan- 
þáganna, mun fara nærri um að mætast, svo að tekjur af tollinum verði 
jafnar eftir sem áður. Samkvæmt greinargerð stjórnarfrumvarpsins er tollur-
inn með 12%%................................................. ............................... 836000 kr.
en með 10%..................................................................................... 669000 —

Mismunur 167000 kr.
En þá er miðað við annað verðlag en nú gildir. Ef reiknað er eftir þeirri
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reglu, sem höfð er i ástæðum stjórnarfrumvarpsins, að miða við gengi 1924— 
’25 og núverandi gengi, þá verða þessar upphæðir:

með 121/2I)/o.................. 643000 kr.
- lO#/o........................... 517000 -

Mismunur 126000 kr.
Þetta tapast þá við lækkun tollsins, ef miðað er við óbreytt vörumagn 

og öðru smávegis slept, sem varla getur mikið ruglað.
Á móti kemur svo 10c/« af þeim vörum, sem áður voru undanþegnar.
Eftir verslunarskýrslum 1923 sýnist innflutningur þessara vara hafa 

numið nálægt 1700000 krónum, en i þvi getur þó eitthvað verið, sem ekki 
er undanþegið, svo að varlegra er að miða við l’/2 miljón. Ef verð þessara vara 
er svo reiknað niður eftir sömu reglu, nær þessi innflutningur ekki alveg 
1200000 kr., og yrði þá tollurinn tæpar 120000 kr. Ef til vill er þetta þó 
fullhátt, því að í raun rjettri mætti reikna þetta verð ársins 1923 talsvert 
lengra niður. En á hinn bóginn má lika búast við, að hjer komi viðbót frá 
tveim hliðum, bæði af þeim vörum, sem nú nást undir toll, en áður sluppu 
vegna undanþáganna, og hinsvegar má gera ráð fyrir, að þegar einstakar teg- 
undir eru undanþegnar, þá flytjist talsvert meira af þeim hlutfallslega en áður, 
og dragi það þannig úr tolli af öðrum skyldum tegundum. Þetta mundi aftur 
breytast, er öllu væri gert jafnhátt undir höfði. Ef ekki breyttist, þá yrði tollur 
af þessum tegundum sjálfum þvi meiri.

Aðrar breytingar eru i þvi fólgnar að undanþiggja enn fáeina smáa 
vöruflokka, sem sjálfsagt sýnist að undanþiggja, úr þvi að eftir þeim er tekið. 
Stærsti liðurinn er auðvitað skófatnaðurinn, en hann hafði aðeins fallið niður 
af vangá i prentun.

Samkvæmt framanskráðu leggur nefndin til, að frumvarpið verði sam- 
þykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

Við 1. gr. A. í stað »r2'/>o/o« i niðurlagi fyrstu málsgreinar kemur: 10%.
B. Inn i staflið B kemur á rjettum stöðum eftir stafrófsröð: 

Myndamót. Nauðsynjar við listmálningu. Skólanauðsynjar. 
Viðhafnarlaus skófatnaður úr skinni og gúmmi.

C. Niðurlag stafliðs B, frá og með »Tvistdúkur«, fellur niður.

Alþingi, 23. april 1926.

Kl. Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson. Magnús Jónsson, Jón A. Jónsson, 
form. frsm. fundaskrifari.

Halldór Stefánsson, Jakob Möller. Björn Lindal. 
með fyrirvara.
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E«I. 400. Tillaga

til þingsályktunar uin mæling á siglingaleiðum meðfram norðurströnd Breiða- 
fjarðar.

Ftutningsm.: Jónas Jónsson.

Alþingi ályktar að skora á landsstjórnina að láta framkvæma rannsókn 
á siglingaleiðum meðfram norðurströnd Breiðafjarðar og um Gilsfjörð, í því skyni 
að strandferðaskip geti bættulaust komið á nokkrar hafnir 1 Barðastrandarsýslu, 
frá Hagabót og inn að Króksfjarðarnesi, svo og að Salthólmavik.

Ed. 410. Tlllaga

til þingsályktunar um að svifta megi ofdrykkjumenn lögræði og fjárræði.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

Efri deild ályktar að skora á landsstjórnina að leggja fyrir næsta Alþingi 
frv. um að svifta megi menn, sem að læknisdómi eru langvarandi ofdrykkjumenn 
(króniskir alkohólistar) lögræði og fjárræði, eftir beiðni bæjarstjórnar eða sveitar- 
stjórnar.

Greinargerð.

Tillaga þessi er flutt eftir beiðni eins af helstu læknum landsins, sem 
álitur, að löggjöf um þetta efni sje nanðsynleg hjer í Reykjavik í sambandi við 
fátækraframfærslu. Væntanlega á hið sama víðar við.

Ed. 411. Wefndar&llt

um frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

Frá fjárveitinganeínd.

Því verður nú ekki með rökum móti mælt, að hvorttveggja hafi verið 
mjög af skornum skamti, hæði tíminn, sem háttv. Nd. hefir leift handa þessari 
háttv. deild til athugunar og meðferðar á fjárlagafrumvarpinu, sem og fjeð, 
sem hún hafði af að miðla.

Eins og kunnugt er, var 1. umr. fjárlagafrumvarpsins háð í hv. Nd. 
10. febr. og frv. þá vísað til fjárveitinganefndar þeirrar deildar. En 13. apríl,



eða rjettum 9 vikum siðar, var 3. umr. lokið í þeirri deild og frv. þá afgreitt 
til þessarar háttv. deildar.

Það var því nefndinni þegar Ijóst, að ef þinglausnir ættu ekki að drag- 
ast von úr viti, þá varð hjer að hafa meiri hvaða á borði með afgreiðslu fjár- 
lagafrv. en átt hafði sjer stað i háttv. Nd , enda verður nefndin að telja sjer það til 
hróss, að hún hafi verið sæmilega hraðvirk, án þess að hún þó vilji viður- 
kenna, að hún hafi veiið að sama skapi hroðvirk.

Að því er snertir útgjöld frv., sá nefndin það þegar, að hendur hennar 
voru æðibundnar og að hún hafði ekki miklu fjármagni úr að spila.

Þegar frv. var lagt fyrir háttv. Nd., voru tekjur áætlaðar samtals kr. 
10442100,00. En þegar frv. kom frá deildinni, var áætlun teknanna orðin kr. 
10834134,00, eða með öðrum orðum kr. 392034,00 hærri en þær voru áætlað- 
ar í sljórnarfrumvarpinu.

Nefndin þóttist þvi sjá, að ekki kæmi til mála að hækka tekjubálkinn 
til þess með þeim hætti að afia sjer fjár til aukinna útgjalda, og það því siður, 
sem meiri hluti nefndarinnar telur tekjuáætlun Nd. frekar óvarlega en var- 
lega á sumum liðum, enda þótt nefndin öll fjellist á það að láta hana hald- 
ast óbreytta, vitanlega á ábyrgð háttv. Nd., sem frá henni hefir gengið.

Hins vegar þegar kom til útgjaldabálksins, fanst nefndinni einnig, að 
svigrúm það, sem þessari háttv. deild var ætlað, væri einnig ærið takmarkað.

1 frv., þegar það kom frá hæstv. stjórn, voru gjöldin talin samtals kr. 
10397293,80 og tekjuafgangur kr. 44806,20. En þegar frv. kom frá háttv. Nd., 
eru gjöidin orðin kr. 11032371,80 og tekjuhallinn þar af leiðandi orðinn kr. 
198237,80. Og eru þó gjöldin vantalin um kr. 10000,00 bæði af hæstv. stjórn 
og háttv. Nd. — eins og fyrsta hreytingartillaga vor ber með sjer — og tekju- 
hallinn þar af leiðandi 10 þús. kr. hærri en í frv. stendur.

Það, sem háttv. Nd. hafði þannig aukið útgjaldahlið frumvarpsins, nam 
samtals þessum upphæðum:

1. TekjuafgaDgur stjórnarfrumvarpsins ... kr. 44806,20
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2. Hækkun á tekjubálkinum...................... — 392034,00
3. Tekjuhalli frumvarpsins........................... — 198237,80

Alls kr. 635078,00
eða með öðrum orðum miklu meira en hálfri miljón króna.

Nefndinni duldist það þvi engan veginn, að hjer var úr vöndu að ráða.
Henni var það næsta óljúft að þurfa að hækka tekjuhallann miklu meira 
en hann var þegar orðinn. Hins vegar fann hún það, að ýmsar fjárbeiðnir 
lágu fyrir, sem háttv. Nd. hafði gengið fram hjá, en voru að nefndarinnar áliti 
engu síður rjettmætar en margar af þeim fjárbeiðnum, sem áheyrn höfðu 
fengið. Varð það þvi að ráði hjá nefndinni, ýmist að fella niður, ýmist að 
lækka nokkra af þeim útgjaldaliðum, sem komist höfðu inn i háttv. Nd., til 
jafnvægis á móti þeim nýju útgjaldaliðum, sem nefndin sá sig til neydda að 
bæta inn i frumvarpið.

Og þegar samanburður er gerður á þeirri hækkun og lækkun, sem 
□efndin leggur til að gerð sje á útgjaldahlið frumvarpsins, verður útkoman þessi:
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Hækkun ........................................................ kr. 66585,00
Lækkun.............. ............................................. — 54000,00

Mismunur kr. 12585,00
sem verður þá aukning tekjuballans eftir tillögum nefndarinnar, þó að frá- 
dregnum þeim 10 þús. kr., sem að framan greinir og ekki eru útgjaldaauki 
skapaður af nefndinni, heldur leiðrjettíng á reikningsskekkju i frumvarpinu. 
Og þótt tillögur nefndarinnar, sjerstaklega þær, sem miða til lækkunar, kunni 
að verða ýmsum þyrnir i augum, þá verður nefndin að vera þeirrar skoð- 
unar, að eftir því sem fyrir liggur, verði þess naumast vænst, að benni hefði 
tekist að leysa betur af bendi hlutverk sitt en hún hefir gert.

Að svo mæltu skulum vjer leyfa oss að fara nokkrum orðum um 
hinar fyrirliggjandi breytingartillögur.

I.
Fyrsta breytingartillaga nefndarinnar er við 7. gr. frumvarpsins. Og 

virðist hún ekki þurfa frekari skýringa en þegar hefir verið vikið að.

II.
Næst koma tvær breytingar við 11. gr. Fyrri breytingartillagan er eng- 

in efnisbreyting, heldur aðeins lil skýringar. Siðari tillagan fer fram á 7 þús. 
kr. lækkun, sem virðist forsvaranleg með tilliti til þess, að fram gangi frumv. 
til laga um breytingar á lögum nr. 36, 4. júni 1924, um bæjargjöld i Reykjavík, 
sem nú liggur fyrir þinginu.

III.
Koma þá því næst tvær tillögur við 12. gr., er báðar miða til lækkunar. 

Að þvi er snertir fyrri liðinn, sem nefndin leggur til að falli, þá er það ljóst, 
að hjer er um of litla upphæð að ræða til þess að slikur maður, sem hjer 
um ræðir, geti á henni lifað. Fengi upphæð þessi að standa óhreyfð, er við- 
búið, að hún yrði visir til nýs og kostnaðarsams enibættis, sem meiri bluti 
nefndarinnar telur ekki brýna þörf á að stofna nú að svo komnu. — Síðari 
tillaga nefndarinnar stafar af þvi, að nefndin er þeirrar skoðunar, að fái sjúkra- 
styrkur sá að standa óhreyfður, sem hjer ræðir um, þá geti hann orðið hættu- 
legt fordæmi.

IV.
Við 13. gr. frumvarpsins hefir nefndin leyft sjer að gera nokkrar breyt- 

ingartillögur, sumpart til hækkunar og sumpart til lækkunar."
Nefndin lítur svo á, og hefir þar til samþykki vegamálastjóra, að brýn 

þörf sje á þvi að veita nokkurt fje til aukningar Stykkishólmsvegarins. Er það 
hvorttveggja, að langur timi er nú liðinn siðan nokkuð hefir verið við hann 
aukið og ibúar Hnappadals- og Snæfellsnessýslu sunnan fjallgarðs, sem ætlað 
er með timanum að hafa not þessa vegar, eru sjálfsagt þeir menn hjer á landi, 
er eiga einna erfiðasta aðstöðu með tilliti til samgangna bæði á sjó og landi. 
— Langadalsveginn telur og nefndin þörf á að lengja nokkuð, til þess að hann
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komi að fullum notum, og leggur þvi til, að veitt verði nokkur upphæð til hans. 
Þá telur og nefndiu rjett að veita nokkurn styrk til húsabóta á Hliðarenda í 
Fljótshlíð, til þess að sá merki staður verði ekki framvegis svo miklu ver 
hýstur en aðrir bæir á næstunni og eitthvað af þeim mörgu gestum, innlend- 
um og útlendum, semáhverju sumri koma þangað til að skoða þennan forna 
og merka stað, geti fengið þar gistingu, en þurfi ekki að hröklast, máske síðla 
kvölds, eitthvað út eða austur til þess að leita sjer næturgistingar. Fyrir háttv. 
Nd. er nú að vísu þingsályktunartillaga um það, að ríkissjóður kaupi Hliðar- 
enda. En þótt svo færi, að slík tillaga yrði samþykt í báðum deildum, þá 
kemur það eigi að neinu leyti i bága við þessa tillögu nefndarinnar, þar eð 
tilætlunin er sú, að ef úr slikum kaupum yrði, þá dragist þessi styrkupphæð 
frá verði jarðar og húsa.

En um leið og nefndin Ieggur til, að þessar bækkanir sjeu gerðar á 
13. gr., ætlast hún til, að háttv. deild samþykki nokkrar lækkanir. Er þar 
fyrst að telja útgjöldin til brúargerða, er nefndin telur forsvaranlegt að lækka 
um 10 þús. krónur. Nefndin er þeirrar skoðunar, að þrátt fyrir þessa lækkun 
muni, bæði vegna lækkandi verðs á sementi og væntanlegrar kaupgjaldslækk- 
unar, verða hægt að byggja allar þær brýr, sem háttv. Nd. hefir miðað fjár- 
veitingu sína við. En bregðist það, verður aíleiðingin sú, að bygging þeirra brúa, 
sem að áliti vegamálastjórnar þolir helst bið, verður að dragast árinu lengur.

Upphæð sú i 13. gr. B. X., sem nefndin leggur til að falli burt, er að 
visu smá. En þar sem hjer mun vera um lögferju að ræða, gerir nefndin ráð 
fyrir, að það muni geta dregið einhverja dilka eftir sjer, ef uppbæð þessi fengi 
að standa.

Þá gerir og nefndin ráð fyrir, að lækkaður verði liðurinn 13. gr. D. II., 
330 þús. til nýrra símalagninga, um 15 þús. króna, sem svarar til þeirrar upp- 
hæðar, sem ætluð hefir verið til lagningar Loðmundarfjarðarsimans. Símalagn- 
ing þessi hefir ekki verið ákveðin samkvæmt hinum upphaflegu tillögum sima- 
stjóra, heldur er það viðbót, sem komist hefir inn í háttvirtri neðri deild. Og 
þótt hlutaðeigendum þyki það vitanlega miður, að simalagning þessi þurfi að 
dragast um eitt ár enn þá, þá virðist nefndinni, þó fjárveiting þessi falli niður 
í þetta sinn, að þá verði þó Norður-Múlasýsla allvel úti í þessum fjárlögum, 
samanborið við önnur hjeruð, þar sem hún fær i sinn hlut kr. 27500.00 til 
Hróarstunguvegarins — 12500 krónum meira en ákveðið var i stjórnarfrum- 
varpinu — og 24 þús. krónur til brúargerða, sem ekki var heldur gert ráð 
fyrir i frumvarpinu frá hendi stjórnarinnar. Auk þess má búast við þvi, að 
efni og vinna falli svo í verði, að unt verði að fullgera alla símana, sem neðri 
deild hafði hugsað sjer, þótt áætlunarupphæðin lækki um þessar 15 þús. kr.

V.
Við 14. gr. gerir nefndin ráð fyrir nokkrum breytingum. Er þar fyrst 

að telja athugasemd við 14. gr. A. b. 4, samhljóða athugasemd, er borin var 
fram i háttv. Nd., en náði þar ekki samþykki. Nefndin er einhuga þeirrar skoð- 
unar, að svo gæti farið, að það hefði mikilsverða þýðingu til aukningar og efl- 
ingar kristilegu trúarlífi í landinu, ef losað væri lítið eitt um hendur kirkju-

Alþt. 1920. A. (38. löggjafarþing). 95
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stjórnarinnar, svo sem alhugasemdin gerir ráð fyrir. Hins vegar er og verður 
hjer um svo lítil fjárúllát að ræða, að þau gjöld, sem af athugasemdinni kunna 
að stafa, mega teljast hverfandi í samanburði við þann andlega hagnað, sem 
af þeim gæti komið til að leiða fyrir þjóðina.

Tillaga nefndarinnar við 14. gr. B. XII., 5 þús. kr. hækkun, er eins og 
liðurinn sýnir til endurnýjunar á húsbúnaði og rúmfatnaði kvennaskólans í 
Heykjavík. Hvorttveggja er orðið æðifornt og úr sjer gengið, og verður ekki 
komist bjá því ad auka það og umbæta.

Liðurinn 14. gr. B. XIII. 7 leggur nefndin til að falli niður, þar eð hún 
hefir ekki komið auga á nein sjerstök rök, sem rjettlæti þessa fjárveitingu, eða 
nein nauðsyn sje á, að maður sá, sem hjer um ræðir, fari utan til þess að 
kynna sjer kenslu- og uppeldismál frekar en margur annar, sem að fræðslu 
ungmenna starfar.

Við 14. gr. XVIII. 4., styrkinn til að koma upp steyptum sundlaugum, 
vill nefndin hækka um 2 þús. krónur og telur ekki af veita. Fyrir þinginu 
liggja nú nokkrar umsóknir um styrkveitingu til sundlaugabyggingar, svo sem 
frá málfundafjelaginu »Framför« i Lýtingsstaðahreppi, til sundlaugarbyggingar 
við Steinstaðalaug i Skagafirði, ungmennafjelaginu i Svarfaðardal til sundlaug- 
arbyggingar þar og ungmennafjelaginu »Eyfellingi« til sundlaugarbyggingar hjá 
Seljavöllum undir Austur-Eyjafjöllum, er þegar liefir varið æðimiklu fje og 
fyrirhöfn til að koma sundlaug þessari upp og sent þinginu allnákvæman upp- 
drátt af sundlauginni eins og fjelagið hugsar sjer hana fullgerða. Auk þess 
hefir uefndinni borist munnleg umsókn um dálítið aukinn styrk til sundlaug- 
arinnar á Beykjum á Reykjabraut. Nefndin álítur þvi, að sá styrkur, sem hún 
hjer stingur upp á, muni sist reynast of hár til þess að styrkþegar fái þá upp- 
hæð, sem í athugasemdinni segir, V» kostnaðar.

Þeirri ákvörðun athugasemdarinnar, að sundlaugar þessar sjeu hjeraðs- 
eign, vill nefndin breyta í það, að þær verði til afnota fyrir almenning. Gerir 
hún það með það fyrir augum, að sumar af sundlaugum þessum eru bygðar af 
ungmennafjelögum, sem hafa sýnt frábæran dugnað við það, eins og t. d. Ung- 
mennafjelagið »EyfelIingur«. Og mundi það því mega teljast hagkvæmara og 
hollara, að sundlaug, þar sem svo stendur á, væri áfram i höndum þess 
ungmennafjelags eða fjelags, sem henni hefði komið upp, heldur en að hún 
yrði afhent hreppsnefnd til eignar og umráða, sem máske sinti henni litið og 
ljeti hana falla í vanhirðu.

VI.
Við 15. gr. hefir nefndin, svo sem vænta mátti, gert flestar breytingar- 

tillögur, enda þótt þær nemi engan veginu hæstum upphæðum. Liðurinn 15. gr.
3. g. leggur nefndin til, að verði feldur. Þykir henni svo, sem þau útgjöld geti 
eigi talist bráðnauðsynleg. Og það þvi siður finst nefndinni viðfeldið, að háttv. 
Nd. skyldi samþykkja þessa fjárveitingu, þar sem hún komst að þeirri niður- 
stöðu að fella niður styrkinn til dr. Guðbrands Jónssonar fyrir svipað starf, 
er hann hefir þegar byrjað á í trausti þess styrks, sem hann hefir nú í gild- 
andi fjárlögum. Styrkina í frumvarpinu til utanfarar nokkurra listamanna hefir
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nefndin talið rjett að lækka nokkuð og jafna, þar eð hún telur það mjög svo 
erfitt og í reyndinni ókleift verk að meta það rjett, hver skuli hafa meira og hver 
minna. Jafnframt hefir nefndin talið rjett að bæta hjer inn i þennan lið jafnháum 
slyrk lil tveggja annara listamanna, er að dómi nefndarinnar eru ekki síður 
maklegir stuðnings en þeir, sem háttv. Nd, hafði tekið upp. t*á hefir og nefnd- 
in tekið upp 2000 kr. styrk til hljómsveitar Reykjavikur. Nefndin lítur svo á, 
að þetta fyrirtæki, sem komið er á stofn mest fyrir áhuga, ósjerhlífni og dugn- 
að eins manns, Sigfúsar organista Einarssonar, sje i alla staði virðingarvert og 
þess maklegt, að það verði ekki þegar í byrjuninni kæft niður aftur vegna 
vöntunar á skilningi og sæmilegum stuðningi. Upphæðin til þess að kaupa 
listaverk leggur nefndin til, að færð sje niður um helming, úr 4 þús. kr. í 2 
þús. kr. Gerir hún það meðal annars með tilliti til þeirrar viðleitni, sem 
þingið hefir sýnt og sýnir enn á þvi að styðja listamenn vora á öðrum svið- 
um, eftir þvi sem fjárhagurinn þolir.

Á eftir 19. Iið 15. greinar leggur nefndin til, að komi inn nýr liður, kr. 
2500,00 'til frú Bjargar Þorláksdóttur, í viðurkenningarskvni. Frúin hefir farið 
þess á leit, að hún fengi 3 þús. kr. styrk til þess að halda áfram að rita um 
lífeðlisbvatirnar, uppruna þeirra, þróun og nmbreytingar. Nefndin þykist ekki 
bær að dæma um það, hvilíka þýðingu slikt rit kynni að hafa fyrir þjóð vora 
eða bókmentir. En hitt dylst nefndinni ekki, að kona þessi, sem fengið hefir 
tekna gilda doktorsdisputatiu við einhvern frægasta háskóla heimsins, Sorbonne- 
háskólann á Paris, hefir með lærdómi sinum og dugnaði gert landi voru og 
þjóð stórfeldan sóma, sem er þess verður að vera viðurkendur, þó í litlu sje, 
af Alþingi.

Þá leggur nefndin til, að feld sje niður fjárveiting til dr. Guðmundar 
Finnbogasonar, til þess að vinna að bók um eðliseinkenni íslendinga, 2 þús. kr. 
Ræður þessum gerðum nefndarinnar aðallega það, að hún býst við því, að ef 
þessi fjárveiting fær að standa, þá muni bráðlega fleiri á eftir fara. Eins og 
kunnugt er, þá er svo ástatt um marga og allflesta af mentamönnum vorum 
hjer i höfuðstaðnum, sem embætti eiga að gegna, að þeir telja sig eiga erfitt 
meðaðlifa eingöngu af embættislaununum. Þeir mundu þvi þiggja það, fremur 
fleiri en færri, að Alþingi vildi veita þeim sjerstakan aukastyrk til ritstarfa, 
sjerstaklega á þvi sviði, er þeir sjálfir leldu sig færasta og hafa mesta þekking 
á. Og er þvi bágt að segja, þegar á annað borð er inn á þá braut komið, hvar 
numið verði staðar.

VII.
Búnaðarmálastjóri kom til nefndarinnar þess erindis að fá nokkurn 

styrk til að standast ferðakostnað dr. Fr. K. Reinsch við áframhaldandi rann- 
sókn fiskivatna hjer á landi á næsta sumri. Taldi búnaðarmálastjóri rann- 
sóknir þessar mjög nauðsynlegar. Um það vill nefndin engan veginn efast. En 
þar sem kostnaðurinn við þessar rannsóknir er, eftir því sem búnaðarmála- 
stjóri ljet uppi, nálægt 5—6 þús. kr., sem sje aðeins ferðakostnaðurinn og 
áhaldaslit, og Búnaðarfjelaginu er, eins og fjárlagafrumvarpið sýnir, veitt all- 
álitleg upphæð, þá er meiri hluti nefndarinnar þeirrar skoðunar, að Búnaðar-



756 Pingskjal 411

fjelaginu sjálfu geti ekki verið ofvaxið að standast þennan litla kostnað, sem 
hjer ræðir um, og eigi að gera það.

Atbugasemdin við 16. gr. 3 leggur nefndin til, að feld verði niður. Tel- 
ur hún bæði hollast og bentast, að búnaðarfjelögin sjálf ráði því, hvernig þau 
vilja verja þessum litla styrk, sera hjer ræðir um, án afskifta frá hálfu fjár- 
veitingavaldsins. Telji þau það sjálf hentugra fyrir sig að verja þessum styrk 
til verkfærakaupa og styrktar sameiginlegri starfsemi innan fjelagsins, munu 
þau gera það. Álíti þau aftur á móti heppilegra að nota styrkinn öðruvisi, 
munu slíkar hömlur, sem i athugasemdinni felast, eigi gera annað en skapa 
óánægju með styrkinn.

Liðinn 16. gr. 20, til hatnarbóta i Ólafsvik, telur nefndin rjett að hækka 
til helminga, en falla — að minsta kosti i bili — frá kröfunni um framlag s/3 
hluta kostnaðar frá hreppsfjelaginu. Pað er bersj’nilegt, að jafnfáment og fá- 
tækt hreppsfjelag, sem hjer á hlut að máli, hefir ekki það mikið lánstraust, 
að það geti fengið að láni svo mikla fjárhæð, sem því hefir verið ætlað að 
leggja fram til þessa fyrirtækis. Og þótt svo inikil fjárhæð væri fáanleg að 
láni, t. d. með ábyrgð rikissjóðs, þá er það augljóst, að hreppurinn mundi 
ekki geta svarað vöxtum og afborgun af henni, á meðan verkið á svo langt 
i land að gefa nokkuð i aðra hönd. Öðru máli væri að gegna, þegar drægi á 
seinni hlutann með framkvæmd þessara hafnarbóta, þá gæti það miklu frem- 
ur talist eðlilegt og forsvaranlegt að gera hreppsfjelaginu að skyldu að leggja 
fram ríflega upphæð á móti rikissjóðstiIIagÍDU, með því að þá væri að því 
komið, að hreppsfjelagið gæti tarið að hafa tekjur af mannvirkinu.

Liðinn 16. gr. 21 vill meiri hluti nefndarinnar láta niður falla og 
rökstyður þá tillögu sína með því, að á siðasta þingi hafi verið gefin opinber 
og ótvíræð yfirlýsing um það, að hreppsnefndin i Hólshreppi mundi fram- 
vegis taka öldubrjótinn að sjer til viðhalds án nokkurs stuðnings frá rikis- 
ins hálfu.

Liðinn 16. gr. 35 vill nefndin láta falla niður. Telur hún, ef hann fær 
að standa óhaggaður, að þá skapist þar með afleiðingarikt og hættulegt for- 
dæmi. Samkvæmt skrá, sem nefndin hefir i höndum, eru eftirstöðvar af lán- 
um, sem einstakir hreppar hafa fengið úr viðlagasjóði, nú kr. 242425,64. Og 
fái hreppar þeir, sem hjer ræðir um, eftirgjöf á sinum lánum, er við þvi búið, 
að hinir aðrir hreppar, sem skulda viðlagasjóði, komi smátt og smátt í kjöl- 
farið og fái sin lán eftirgefin lika, uns megnið af þessu útistandandi fje er 
rikissjóði tapað.

VIII.
Við 17. gr. leggur nefndin til, að gerð sje ein breyting. Vill hún fella

5. liðinn niður, en setja í hans stað fjárveiting til sjúkrasamlags Reykjavikur, 
til þess að koma á sambandi milli allra sjúkrasamlaga i landinu og til að 
stofna ný sjúkrasamlög. Telur nefndin, að fjárveiting i þessu skyni komi að 
meira og almennara gagni heldur en sú fjárveiting, sem nú stendur i þessum 
5. lið 17. gr. frv., auk þess sem það, eins og allir sjá, kostar ríkissjóðinn tals- 
verl minna.
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IX.
Við 18. gr. vill nefndin gera fáeinar breytingar. Leggur hún til, að 

tveimur nafnkendum konum sje inn í hana bætt. Er önnur þeirra hin alþekta 
skáldkona Kristín Sigfúsdóttir, sem segja má, að getið bati sjer alment lof 
fyrir skáldrit þau, sem hún, þrátt fyrir erfið lífskjör, hefir látið frá sjer fara. 
Hin konan er Guðbjörg A. Þorleifsdóttir i Múlakoti í Fijótshlið, sem á sama 
hátt hefir getið sjer mikinn og góðan orðstir, að minsta kosti um alt Suður- 
land, fyrir framúrskarandi alúð og óvenjulega mikinn árangur við blóma- og 
trjárækt, þrátt fyrir fátækt og viðvarandi heilsuleysi.

Þá vill og nefndin hækka lítið eitt styrkinn til Þórunnar Gisladóttur 
ljósmóður og gera hann jafnan og hjá júbilljósmæðrunum, sem á undan 
henni standa. Litur nefndin svo á, að þótt kona þessi hafi ekki gegnt eigin- 
legum ljósmóðurstörfum fullkomlega eins lengi og hinar, þá hafi æfistarf 
hennar engan veginn verið ómerkara eða ógagnlegra en hinna, þar sem segja 
má, að hún hafi að mestu gegnt Jæknisstörfum í heilli sýslu, Vestur-Skaftafells- 
sýslu, um 12—13 ára skeið.

X.
Við 22. gr. vill nefndin gera tvöfalda breytingu. Vill meiri hluti hennar 

á aðra hlið fella lánsheimildina til Boga Þórðarsonar, til kaupa á nýtísku 
spunavjel. Og færir hann þau rök fyrir þessari tillögu sinni, að þar sem rikis- 
sjóði beri skylda og nauðsyn til að hlynna að klæðaverksmiðjunni Álafossi, þá 
eigi það ekki við að styrkja samkepnistyrirtæki á næstu grösum, sem hann 
telur þessa ullarverksmiðju Boga Þórðarsonar vera.

Hinsvegar vill nefndin bæta inn i grein þessa 12 þús. króna láns- 
heimild til Boga sýsiumanns Brynjólfssonar, til þess að fá staðist kostnað af 
byggingu embættisbústaðar. Og er sú tillaga i fullu samræmi við gerðir siðasta 
þings i svipuðum kringumstæðum.

Hinna annara breytingartillagna nefndarinnar, sem hjer er ekki minst 
á, verður að einhverju getið í framsögunni.

Alþingi, 23. april 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Ingibjörg H. Bjarnason.
formaður. fundaskr. og frsm.

Guðm. ólafsson. Einar Árnason.

IWd. 419. Frumvarp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerleyfi tii virkj- 
unar Dynjandisár og annara fallvatna í Arnarfirði o. fl.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Atvinnumálaráðherra skal vera heimilt að veita hlutafjelögunum Dansk-



islandsk Anlægsselskab i Kaupmannahöfn og Islands Salt- & kemiske Fabrik- 
ker i Reykjavik sjerleyfi til:

1. Að virkja Dynjandisá, Svíná, Mjólkurárnar og Hofsá í Arnarfirði, Leyfið 
felur i sjer heimild til að gera vatnsmiðlunarvirki i ám þessum og lækj- 
um eða vötnum, er þær eru í sambandi við eða heppilegt þykir að miðla 
vatni i vegna fyrirlækja þeirra, er í lögum þessum getur, þar á meðal 
hækka eða lækka vatnsbotn eða farveg, gera vatnsrásir ofan jarðar eða 
neðan eftir þörfuro, þar á meðal brottrás handa vatni frá orkuveri, sbr.
2. tölul., og yfir höfuð að fara með vatnið eftir því, sem nauðsyn krefur 
til að ná úr þvi orku þess, og svo sem samrýmast má landslögum. Gert 
er ráð fyrir, að virkjaðar verði alt að 40 þúsund bestorkum.

2. Að reisa orkuver i Arnarfirði, i því skyni að breyta vatnsorku þeirri, sem 
i 1. tölul. segir, i raforku, og starfrækja það eða þau.

3. Að leiða raforku frá orkuveri eða orkuverum þeim, er i 2. tölul. greinir, 
til Önundarfjarðar um þá staði og með þeim hætti, er best þykir henta, 
til afnota í iðjuveri eða iðjuverum þeim, er i 4. tölul. getur.

4. Að reisa iðjuver í Önundarfirði til málmbræðslu, leirbrenslu, saltpjeturs- 
vinslu eða til annarar iðju eða hagnýtingar efna úr námum þeim, er ofan- 
nefnd fjelög hafa nú heimild á tekið, eða kunna siðar að eignast, og vinna 
má með orku þeirri, er lög þessi greina.

5. Að gera vegi eða önnur samgöngutæki frá iðjuveri eða iðjuverum til sjáv- 
ar og þangað, sem námur fjelaganna eru, svo og til að gera höfn, 
bryggjur eða skipalægi, eftir því sem nauðsyn krefur til starfrækslu iðju- 
vera eða náma.

6. Að taka lögnámi land og rjettindi yfir landi eða netlögum, svo og að 
leggja kvaðir á land eða netlög, að þvi leyti sem nauðsynlegt er til að 
koma fyrirtækjum þessum i frarakvæmd, sem i 1.—5. tölul. segir, enda 
komi fult endurgjald fyrir.

2. gr.
Sjerleyfishafi skal hafa varnarþing á lslandi, enda hafi hann hjer bú- 

settan umboðsmann, er birta megi stefnu og svari til saka fyrir dómi i mál- 
um á hendur leyfishafa, en að minsta kosti tveir fimtu hlutar stjórnarmanna 
skulu vera búsettir á Islandi.

3. gr.
Ekki má framselja sjerleyfi samkvæmt lögum þessum, nema samþykki 

ráðherra komi til, enda fullnægi nýr leyfishafi skilyrðum 2. gr.

4. gr.
Sjerleyfistimi má vera alt að 60 árum.

5. gr.
Sjerleyfishafi skal vera undanþeginn eignarskatti, tekjuskatti til ríkis- 

sjóðs, útsvari og hærra útflutningsgjaldi en nú er, eða öðrum samskonar 
gjöldum, er á kunna að verða lögð. í stað þess skal hann gjalda af fyrirtæk- 
inu eða fyrirtækjunum 3 krónur árlega af hverri nýttri hestorku fyrstu 3
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árin, en síðan 5 krónur árlega af hverri nýttri hestorku. Gjald þetta skiftist 
þannig milli ríkissjóðs og sveitarsjóðs, að rikissjóður hlýtur tvo þriðju hlula, 
en sveitarsjóður þriðjung. Ef fyrirtækið er útsvarsskylt í fleirum en einum 
hreppi, skiftist sveitarsjóðshlutinn milli þeirra í hlulfalli við fólksfjölda.

Sú raforka, scm seld er til almennings samkvæmt sjerleyfislögum, skal 
þó undanþegin þessu árgjaldi.

6. gr.
Um sölu á raforku til almennings fer eftir sjerleyfislögum, og skal þó 

verð árshestorkunnar ekki fara fram úr 50 krónum.

7. gr.
Sjerleyfishafi skal hafa byrjað á mannvirkjum þeim, sem i 1. gr. segir, 

innan 4 ára frá dagsetning sjerleyfis og hafa lokið þeim innan 7 ára frá sama 
tíma. Rjett er ráðherra þó að lengja fresti þessa.

8. gr.
Rjettindi og skyldur sjerleyfishafa og skifti hans og rikisstjórnar fara 

samkvæmt landslögum, þ. á. m. sjerleyfislögum, að svo miklu leyti, sem ekki 
er um mælt í lögum þessum. Nú skilur aðilja á um það, hvort atriði skuli 
sæta úrlausn eftir þessum lögum eða landslögum, og skal þá hæstirjettur einn 
dæma það mál. Sjerleyfisdómur samkvæmt sjerleyfislögum sker annars úr, ef 
ágreiningur verður um efndir á ákvæðum sjerleyfisins, með þeim hætti, sem i 
sjerleyfislögum greinir.

9. gr.
Nú er heimild sú, er felst i lögum þessum, ekki notuð innan ársloka 

1928, og falla þá lögin úr gildi.

Ed. 413. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 55 1913, um stofnun iandhelgissjóðs fslands, og 
á lögum um breyting á þeim lögum, nr. 68 1915.

Frá fjárveitinganefnd.

3. gr. laga nr. 55 1913, um stofnun landhelgissjóðs íslands, og 1. gr. 
laga um breyting á þeim lögum, nr. 68 1915, eru úr gildi feldar.

Greinargerð.

1 3. gr. Iaga nr. 55 1913 var svo ákveðið, aö úr rikissjóði skyldi árlega 
greiða 5000 krónur i landhelgissjóð íslands, er stofnaður var með þeim lögum, 
og i 1. gr. laga nr. 68 1915, um breyting á þeim lögum, var órstillagið fært upp 
i 20000 krónur.
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LandhelgissjóðurinD var i lok síðasta árs orðinn sem næst P/s miljón 
króna (kr. 1496443,24), og var þó þá búið að greiða úr honum rúmlega 100000 
krónur upp í hið nýja strandvarnarskip, sem verið er að byggja. Verður sjóður- 
inn þvi væntanlega um miljón króna, þegar hann er búinn að borga hið nýja 
skip að fuliu. Tekjur sjóðsins, að rikissjóðstillaginu meðtöldu en að undanskild- 
um vöxtum, voru kr. 513406,52 árið sem leið, árið 1924 kr. 320533,03, árið 1923 
kr. 82708,84, árið 1922 kr. 193851,76 og árið 1921 kr. 345827,06, en tillag það, 
sem sjóðnum er ætlað að greiða til landhelgisgæslunnar árið 1927, ekki nema 
kr. 125000,00, og er ekki að búast við því, að tekjur sjóðsins minki svo mjög, 
þrált fyrir aukna landhelgisgæslu, að þær nái ekki þeirri upphæð að meðaltali 
árlega.

Að þannig vöxnu máli þykir fjárveitinganefndinni ekki ástæða til, að 
rikissjóður greiði framvegis tillag til landhelgissjóðsins, og leyfir sjer þvi að bera 
fram frv. þetta.

Ed 414. Wefndar&llA

um strandferðir og flóabátaferðir.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir kynt sjer nefndarálit samgöngumálanefndar hv. Nd. og til- 
lögur hennar um strandferðir og flóabátaferðir. í öllum aðalatriðum er hún sam- 
þykk neðri deildar nefndinni um skiftingu styrksins, þó hún, að gefnu tilefni, 
hafi lagt til, að styrkir til nokkurra ferða væru lítilsháttar hækkaðir.

Skal hjer á þær tillögur minst nokkuð ger.
Skaftfellingur. Nefndin áleit, eftir að hafa kynt sjer rekstrarreikning þessa 

báts fyrir síðastliðið ár, rjett að leggja til, að hækkaður væri styrkur til hans 
um 2000 krónur, bæði með tilliti til hins sjerstaklega örðuga hlutverks, sem 
þessum bát er ætlað, og lika vegna þess, að honum er framvegis ætlað að bæta 
við sig viðkomum á Stokkseyri og Eyrarbakka.

Hvalfjarðarbátur. Styrkinn til þessa báts vill nefndin hækka upp i 1500 
krónur. Henni hatði, fyrir milligöngu þm. Borgfirðinga, borist erindi frá hrepp- 
stjórannm i Hvalfjarðarstrandarhreppi ásamt skýrslu um ferðir bátsins árið 1925.

Virtist nefndinni, að styrkurinn til þessa báts mætti engan veg vera minni 
en 1500 krónur til þess að ferðirnar gætu verið viðunandi.

Grimseyfarbátur. Til ferða milli Grímseyjar og lands vill nefndin að veitt- 
ar verði 800 kr., þar eð henni virðist sú upphæð, er samgöngumálanefnd Nd. lagði 
til að varið yrði til þeirra ferða, vera of lág.

Pinginu hefir borist málaleitun frá oddvita sýslunefndarinnar í Eyjafjarðar- 
sýslu, þar sem farið er fram á 10—15 þús. kr. styrk til vjelbátaferða um Eyja- 
fjörð, aðallega tii Sigluljarðar, og svo nokkrar ferðir til Húsavíkur og Sauðárkróks.

Pessi tilmæli munu ekki hafa borist þinginu fyrri en samgöngumálanefnd 
Nd. hafði lokið við tillögur sinar um úthlutun fióabátastyrksins.
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Nefndin fjekk því til meðferðar erindi sýslunefndarinnar ásamt öðrum 
skjölum, er því fylgdu, og vill hún gera það að tiliögu sinni, að til þeirra ferða, er 
hjer um ræðir, verði veittar 8000 kr. i þetta sinn og væntir þess, að þessi styrk- 
veiting muni geta bjálpað til að bæta úr hinum ófulinægjandi samgöngum um 
Eyjafjörð og nærliggjandi hafnir að einhverjum töluverðum mun.

Samkvæmt framansögðu leyfir nefndin sjer að leggja til, að flóabáta- 
slyrknum verði á næsta fjárhagstímabili skift þannig niður:

Borgarnesbátur, með 7—9 ferðir til Breiðafjarðar kr. 35000
Djúpbáturinn .......................... ............................ ... — 17000
Skaftfellingur, með viðkomurn á Stokkseyri og

Eyrarbakka, auk þess sem áður var......................  — 20000
Flateyjarbátur ............................................................... — 4500
Hornafjarðarbátur ....................................................... — 7000
Millilandaskip til Skaftaf.- og Rangárvallasýslna... — 4000
Rangársandsterðir ...................................................... — 1200
Hvalfjarðarbátur............................................................. — 1500
Grimseyjarbátur............................................................... — 800
Rauðasandsbátur............................................................ — 400
Mýrabátur........................................................................ — 400
Lagarfljótsbátur............................................................... — 800
Eýjafjarðarbátur, með viðkomum á Siglufirði,

Húsavik og Sauðárkróki ...................................... — 8000
Alls kr. 100600

Nefndin hefir, eins og sjest á ofanrituðu, ekki getað komist bjá þvi að 
leggja til að hækka að nokkru i heild þá upphæð, sem í frv. er veitt i þessu 
skyni, og mun hún við 2. umr. fjárlagafrv. i Ed. leggja fram breytingartillögur 
til hækkunar á þessum lið i samræmi við tillögur hennar bjer að framan.

Alþingi, 24. april 1926.

Björn Kristjánsson, Ágúst Helgason, Jóhann Þ. Jósefsson, 
form. fundaskrifari. frsm.

Sig. Eggerz. Einar Árnason.

Wd. 415. Frumvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að ákveða einkasölu á tilbúnum áburði. 

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- gr.
Rikisstjórninni er heimilt að ákveða, að frá 1. jan. 1927 hafi Búnaðar- 

fjelag íslands einkasölu á allskonar tilbúnum köfnunarefnisáburði.
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 96
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Þegar Búnaðarfjelag Islands hefir öðlast þessi rjellindi, er engum öðr- 
um leyfilegt að flytja hingað til landsins tilbúinn köfnunarefnisáburð.

Búnaðarfjelag lslands getur, í samráði við atvinnumálaráðherra, með 
samningi fyrir 1 ár í senn falið öðrum sölu og afhending áburðarins. 1 samn- 
ingnum skal tiltekið bámark sölukostnaðar.

2. gr.
Heimild þessa skal ekki nota, ef Ðúnaðarfjelag íslands hefir 1. jan. 

1927 fengið aftur í sinar hendur einkaumboð hjer á landi fyrir sölu á Nor- 
egssaltpjetri eða öðrum jafngóðum kalksaltpjeturstegundum.

3. gr.
Búnaðarfjelag Islands skal gefa út nákvæman leiðarvísi um notkun 

tilbúins áburðar og annast útbýting hans til bænda.

4. gr.
Áburðurinn skal sendur samkvæmt pöntun á alla viðkomustaði skip- 

anna. Andvirði hans skal greiða við móttöku.

5. gr.
Ríkisstjórnin setur, í samráði við Búnaðarfjelag íslands, nánari reglur 

um framkvæmd laga þessara.
6. gr.

Brot gegn 1. gr. laga þessara varða sektum, alt að 5000 kr.
Með brot gegn lögum þessum skal iarið sem alrnenn lögreglumál.

Þingskjal 415—416

8þ. 410. Tlllaga

til þingsályktunar um björgunar- og eftirlitsskipið »Þór«.

(Eftir siðari umr. í Nd.)

Alþingi ályktar að samþykkja kaup rikisstjórnarinnar á björgunar- og 
eftirlitsskipinu »Þór« fyrir alt að 80 þúsund krónur, með þvi skilyrði, að rikið 
láti skipið framvegis, meðan það er vel til þess fært, halda uppi á kostnað rik- 
issjóðs samskonar björgunar- og eftirlitsstarfsemi við Vestmannaeyjar í 372—4 
mánuði (vetrarveitíðina) árlega, sem það hefir haft á hendi undanfarin ár, enda 
leggi bæjarsjóður Vestmannaeyjakaupstaðar árlega fram 15 þúsund krónur til út- 
gerðar skipsins.
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Eil. 417. Wefndarálit

um frumv. til laga um veiting ríkisborgararjettar.

Frá allsherjarnefnd.

Tillagan um veiting rikisborgararjettar til handa hinum tveimur fyrstu 
mönnum, sem nefndir eru i frumvarpinu, er fram komin frá hæstv. stjórn. 
Þriðja manninum, sem frumvarpið getur um, hefir háttv. Nd. bætt inn i 
frumvarpið. Að stjórnin hefir fram hjá honum gengið við samning frumvarps- 
ins, virðist stafa af þvi, að nauðsynleg skjöl og skilríki hafi þá ekki verið i 
fullu lagi. En þegar kom til meðferðar frumvarpsins i Nd., var búið að bæta 
úr þessum ágöllum. Neðri deild hefir þvi bætt þessum eina manni við þá 
tvo, sem stóðu i hinu upphaflega frumvarpi. Og þar sem nefndin getur ekki 
sjeð neitt, er striði á móti þessari viðbót, leggur hún til, að háttv. deild sam- 
þykki frumvarpið óbreytt.

Alþingi, 24. april 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. Ólafssou. 
form. fundaskr. og frsm.

Ed. 418. Breytliigartlllögfur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927 og við breytingartillögur á þskj. 402.

I. Frá Ingibjörgu H. Bjarnason og Jónasi Jónssyni.
Við 12. gr. 19. Nýr liður:

Til Skúla Guðjónssonar cand. med., til bætiefnarann- 
sókna, með sjerstöku tilliti til lifnaðarhátta bjer á landi ... 3000

II. Frá Birni Kristjánssyni.
Við 13. gr. B. XI. Liðinn skal orða svo:

Styrkur til vörubifreiðaferða:
a. Frá Reykjavik austur um sveitir, með enda-

stöðvum Garðsauka, Sandlæk og Torfastöðum 5000
b. Frá Reykjavik til Sandgerðis og Grindavikur 3000

------------------- 8000
Bifreiðaeigandi, er njóta vill styrks af þessari ijár-

veitingu, skal hlíta reglum, er stjórnin setur um reglu- 
bundnar og ódýrar ferðir.
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III. Frá samgöngumálanefnd.
Við 13. gr. C. 2. a. (Rekstrarslyrkir til bátaferða);

Fyrir »91000« kemur .......................................................

IV. Frá Einari Árnasgni og Ingvari Pálmasgni.
Við 14. gr. B. IV. b. 1. (Akureyrarskóli). Nýr liður:

Til framhaldsnáms fyrir nemendur, sem lokið hafa 
gagnfræðaprófi.........................................................................................

Til vara .......... . ...............................................................

V. Frá Ingvari Pálmasgni.
Við 14. gr. B XIII. 6.

Aftan við liðinn bætist svo hljóðandi athugasemd:
Af upphæð þessari gangi 12000 krónur til byggingar 

barnaskóla á Nesi i Norðfirði.

VI. Frá Jónasi Jónssgni.
1. Við 14. gr. B. XIV. 7. Nýr liður:

Eftirgjöf á eftirstöðvum viðlagasjóðsláns Dalasýslu lil 
Hjarðarholtsskólans........................................................................

2. Við 15. gr. 19. f. Nýr liður:
Til þess að kaupa marmaramyndina »Hafmey« eftir 

Ásmund Sveinsson ........................................................................

VII. Frá Jónasi Jónssgni og Birni Krisljánssgni.
Við 15. gr. 19. i. Nýr liður:

Til Brynjólfs Þórðarsonar listmálara, utanfararslyrkur 
til þess að leita sjer heilsubótar og til þess að fullkomna 
sig í málaralist ................................................................................

VIII. Frá Jóhanni Jósefssgni.
1. Við 15. gr. 19. j. Nýr liður:

Til Sigurðar Skagfeldts, til þess að Ijúka söngnámi...........
2. Við 15. gr. 45. Nýr liður:

Til Ólafs Guðmundssonar frá Pyrli, til að Ijúka námi sem 
spuna- og kembimeistari...............................................................

3. Við 16. gr. 8. (Vestmannaeyjavegur).
1 stað »helmingur kostnaðar, alt að 17500« kemur: £/s 
kostnaðar, alt að ........................................................................

IX. Frá Ingibjörga H. Bjarnason og Jóhanni Jósefssgni.
Við 16. gr. 30. Nýr liður:

Til Theódóru Sveinsdóttur, til matreiðslukenslu í 
Reykjavík.................................................................................................

Til vara ...........................................................................

101700

6000
5000

4000

3000

1500

2000

1500

26250

2000
1500
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X. Frá Jónasi Jónssyni og Jóhanni Jósefssyni.
Við 16. gr. 35. Nýr liður:

Eftirgjðf á viðlagasjóðsláni Ólafs Hvanndals mynda- 
mótara ................................................................................................. 4300

XI. Frá Ingvari Pálmasyni.
1. Við 16. gr. 43. (Skipulag bæja).

Fyrir »5000« koma........................................................................ 10000
2. Við brtt. 402, 39, við 17. gr. 5.

Tillagan orðist svo:
Við 17. gr. 3. Nýr liður:

Til sjúkrasamlags Reykjavíkur, til að vinna að því 
að koma á sambandi milli al'ra sjúkrasamlaga i landinu og
til að stofna ný sjúkrasamlög ... ............................................... 2000

XII. Frá Jónasi Jónssyni.
Við 17. gr. 5. Nýir liðir:
a. Til íslendingaheimilis i Osló, fyrsti þriðjungur.................... 7000
b. Til styrktar væntanlegu lslendingaheimili i Kaupmanna-

höfn, eftir ráðstöfun islensku skrifstofunnar í Kaup- 
mannahöfn......................................................................................... 2000

XIII. Frá Gnnnari Ólafssyni.
Við 18. gr. II. b. 10. (Anna Gunnlaugsson).
Fyrir »400« kemur .................................................. .................... 900

XIV. Frá Ingvari Pálmasyni.
1. Við 18. gr. II. i. 7. Nýr liður:

Til Nikólinu Björnsdóttur ljósmóður............................. 300
2. Við 24. gr. 2. Nýr liður:

Alt að 80000 kr. rafmagnsveitulán til Neshrepps í Norðfirði, gegn 
endurtryggingum þeim, er hún metur gildar.

XV. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 24. gr. 2. Nýr liður:

Alt að 60000 kr. lán til stækkunar og endurbóta á rafmagnsstöð- 
inni i Vestmannaeyjum, gegq endurábyrgð bæjarljelagsins.

jfd. 419. IWefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 20. júni 1923, um skemtanaskatt 
og þjóðleikhús.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Við höfum ekki getað orðið samdóma háttv. meðnefndarmönnum



okkar um nauðsyn þessa máls og leggjum þvi til, að frumvarpið nái ekki 
samþykki háttv. deildar.

Alþingi, 24. april 1926.

Pjetur Þórðarson, Pjetur Ottesen. 
frsm.
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IVd. 4íáO. Breyllngfartlllögur

við frv. til laga um útrýmiog fjárkláða.

Flutningsm.: Þorleifur Jónsson, Pjelur Ottesen, Jón Kjartansson.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
í ársbyrjun 1927 skal fara fram almenn kláðaskoðun á öllu sauðfje 

i landinu.
Leiði skoðunin í ljós, að mikil brögð sjeu að fjárkláða, er atvinnu- 

málaráðherra beimilt að láta fram fara i árslok 1928 oj ársbyrjun 1929 
böðun á sauðfje til útrýmingar kláðanum.

Skulu dýralæknar landsins standa fyrir framkvæmdum, hver i sínum 
fjórðungi, alt undir yfirumsjón dýralæknisins i Reykjavík, og taka þeir sjer 
aðstoðarmenn eftir þörfum.

2. Á eftir 1. gr. komi ný grein, sem verður 2. gr., svo hljóðandi:
Nú kemur það i Ijós við hina almennu kláðaskoðun, að einhverjir 

landshlutar sjen lausir við kláða, og þarf þá ekki útrýmingarböðun að fara 
þar fram, ef hlutaðeigandi dýralæknir er því samþykkur.

3. 2. gr. frv. verður 3. gr.
4. Við 3. gr. frv., sem verður 4. gr.

a. Fyrsti málsliður orðist svo:
Nú verða gerðar ráðstafanir til útrýmingar fjárkláða samkv. 1. gr., 

og skal þá baðað úr góðu kláðabaði þrem böðum, með hæfilegu millibili.
b. 3. málsgrein orðist svo:

Kostnað allan við skoðun og eftirlit með böðuninni greiðir ríkissjóður, og 
auk þess 8/3 hluta andvirðis baðlyfja og 2/3 hluta flutningskostnaðar á hafnir. 
Allan annan kostnað við útrýmingarböðunina greiða fjáreigendur eftir fjártölu, og 
annast hreppsnefndir og bæjarstjórnir innheimtu. Gjald þetta má taka lögtaki.

W«l. 421. Breytingartlllaga

við brtt. á þingskjali 420, við frv. til laga um útrýming fjárkláða.

Frá Tryggva Pórhallssyni.

í stað 2. málsgreinar i 1. brtt. við 1. gr. komi ný málsgrein, svo 
hljóðandi:
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Leiði skoðun i ljós, að mikil brögð sjeu að íjárkláða, er atvinnumála- 
ráðherra heimilt að lála fara fram böðun á sauðfje til útiý.ningar kláðanum sem 
fyrst á eftir, en þó þvi aðeins, að Búnaðarfjelag íslands og búnaðarsamböndin 
telji, að heyafli hafi orðið svo mikill, að áhættulaust sje að láta böðunina fara 
fram þess vegna.

Wd. 433. Aefmlarálit

um frv. til laga um einkasölu á úlfluttri sild.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar hefir þegar borið fram frv. um tilhögun á sölu 
saltaðrar og kryddaðrar sildar og leggur þvi til, að frv. þetta verði felt.

Alþingi, 26. april 1926.

Ólafur Thors, Björn Lindal,
form. frsm.

Sigurjón Jónsson. Sveinn Ólafsson.

Nd. 433. Nefndar&llt

um frv. til laga um einkasölu á útfluttri sild.

Frá minni hluta sjávarútvegsnefndar.

Til að tryggja sölu útflultrar sildar álit jeg heppilegast, að rikið hafi 
einkasölu á öllu þvi, sem flutt er út af þessari vöru.

Það er áhættulaust fyrir rikissjóðinn, þvi ekki er ætlast til þess, að hann 
kaupi neina síld af framleiðendum, heldur hafi einkaumboð til sölu erlendis. Og 
allur kostnaður við söluna er fyrst dreginn frá andvirði seldrar síldar.

Meiri hluti sjávarútvegsnefndar vill fara aðra leið i þessu máli, og þó að 
frv. það, er meiri hlutinn ber fram, kunni að vera til bóta frá þvi, sem nú er, 
þá álit jeg, að ekki sje það jafnvænlegt til góðs árangurs og einkasala rikisins.

Við orðalag frv. hafa eigi komið fram neinar athugasemdir, en rjeltara 
mun þó vera að setja viðurlög fyrir brot á reglugerðum þeim, er settar kunna 
að verða til fyllri framkvæmdar þessara laga.

Jeg legg til, aö frv. verði samþykt með eftirfarandi
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BREYTINGU.

Við 7. grein. Aftan við greinina bælist:
í reglugerðum, er setlar kunna að verða samkvæmt lögum þessum, má

ákveða sektir fyrir brot gegn þeim.

Alþingi, 26. apríl 1926.

Jón Ðaldvinsson, 
fundaskrifari.

Nd. 434. Fruinvarp

til laga um sölu á sild o. fl.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

1- gr.
Ef einhverjir þeirra manna, er á síðastliðnu ári fengust við söltun eða 

útflutning sildar, stofna fjelag i þeim tilgangi að sjá um hagkvæmari sölu sild- 
ar á erlendum markaði, þá er ráðherra heimilt að veita sliku fjelagi einka- 
sölu á sild til útflutnings, enda samþykki ráðherra lög fjelagsins.

2. gr.
Þegar fullnægt er skilyrðum 1. gr., er öllum, sem salta eða krydda 

sild til útflutnings, skylt að láta fjelagið sjá um söluna, enda er þá og óheim- 
ilt að salta eða krydda sild til útflutnings í skipum i landhelgi.

3. gr.
Allir, sem afhenda fjelaginu síld til útflutnings, teljast fjelagsmenn fram 

yfir næsta aðalfund fjelagsins.
4. gr.

Öll síld, sem fjelagsstjórnin selur, skal seld fyrir sameiginlegan reikn- 
ing, þannig að árlega fær hver eigandi sildar sama verð fyrir samskonar vöru 
að gæðum, hvort sem hann er fjelagsmaður eða ekki.

5. gr.
Að fengnum tillögum fjelagsstjórnarinnar, setur ráðherra með reglu- 

gerð eða reglugerðum nánari ákvæði um sildarsöluna, greiðslu andvirðis sild- 
arinnar og alt annað, sem að framkvæmdum lýtur í þessu efni, eftir því sem 
þurfa þykir.

1 reglugerð er heimilt að banna að salta eða krydda sild til útflutn- 
ings fyrir 25. júlí ár hvert.
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6- gr-
Allur kostnaður, sem er samfara síldarsölunni, greiðisl áf andvirði síld- 

arinnar, og má selja nánari ákvæði um þetta i reglugerð.

7. gr.
Stjórn fjelagsins skal skylt að gera árlega tilraunir til þess að útvega 

nýjan markað fyrir síld, og skal í þessu skyni selja utan Norðurlanda alt að 
5°/o af útfluttri sild á ári hverju, þótt fyrir lægra verð sje en fáanlegt er á 
venjulegum markaðsstöðum.

8. gr.
Heimili fjelagsins og varnarþing skal vera á Akureyri, og þar skal að 

minsta kosti einn maður úr stjórn fjelagsins vera búsettur.

9. gr.
Fjelagið er ekki útsvarsskylt, enda greiðir það sildareigendum árlega 

alt andvirði sildar, að frádregnum kostnaði.

10. gr.
Stjórn fjelagsins skipa 3 menn, og skifta þeir með sjer verkum og ráða 

sjer aðstoð eftir þvi, sem þeir telja nauðsynlegt.

U- gr-
1 fyrsta skifti skipar ráðherra stjórn fjelagsins. Hún skal skipuð til 4 

ára, þannig að 1 fer frá eftir 2 ár, eftir hlutkesti, er bæjarfógetinn á Akureyri 
sjer um, og 1 eftir 3 ár með sama hætli. Fjelagið velur mann eða menn i 
stjórn í stað þeirra, er úr ganga, á þann hátt, sem lög fjelagsins mæla fyrir.

12. gr.
Ráðherra ákveður árlega þóknun til þeirra manna, er hann skipar, en 

aðalfundur fjelagsins þóknun þeirra, er fjelagið skipar.

13. gr.
Fjelagið skal árlega halda aðalfund i april eða maí og aukafundi þegar 

stjórnin ákveður. Á aðalfundi ár hvert skal leggja fram til úrskurðar endur- 
skoðaða reikninga fyrir siðastliðið ár.

Á fundum fjelagsins hafa þeir einir atkvæðisrjett, sem eru fjelagsmenn. 
Enginn fjelagsmaður hefir þó atkvæðisrjett nema fjelagið hafi fyrir hans hönd 
selt minst 300 tunnur sildar af framleiðslu næsta árs á undan, og enginn get- 
ur átt fleiri atkvæði en 25. Annars fylgir eitt atkvæði hverjum 300 tunnum, 
en minni tölu er slept.

14. gr.
Meðan meiri hluti fjelagsstjórnarinnar er skipaður af ráðherra, velur i 

fyrsta skifti stofnfundur, en síðan aðalfundur, 2 endurskoðunarmenn reikn- 
inga fjelagsins, en eftir að meiri hluti stjórnarinnar er valinn af fjelaginu, til-
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nefnir ráðherra 2 endurskoðunarmenn til 2 ára i senn og ákveður þókn- 
un þeirra.

15. gr.
Brot gegn Iögum þessum eða reglugerðum, sem settar kunna að verða 

samkvæmt þeim, varða sektum, frá 1000—100000 kr., nema þyngri refsing liggi 
við að lögum.

Mál út af brotum gegn lögum þessnm skulu rekin sem almenn 
lögreglumál.

16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

770 Þingskjal 424—425

Greinargerð.

Tvær höfuðástæður eru fyrir því, að frumvarp þetta er fram komið.
Önnur er sú, að reynslan hefir sýnt, að framleiðslumagnið er svo breyti- 

legt frá ári til árs, að þráfaldlega hafa framleiðendur og þeir, er síld salta, skað- 
ast því meir, sem aflafengur hefir verið meiri, en líklegt er, að ráða megi nokkra 
bót á þvi meini, ef sala síldarinnar er skipulagsbundin eins og greinir i frum- 
varpinu. 1 frv. er og lögð áhersla á að rýmka sildarmarkaðinn, en á því er 
hin mesta nauðsyn.

Hin ástæðan er sú, að nú er atvinnuvegur þessi að miklu rekinn af 
útlendingum fyrir milligöngu þeirra manna, er hjer hafa atvinnurjettindi, en 
einnig á þessu er sennilegt, að ráðin vcrði bót, ef frv. nær fram að ganga.

Fjórir nefndarm. sjávarútvegsn. (B. L., ó. Th., Sigurj. J., Sv. ó.) bera 
þetta frv. fram, og munu því ekki koma fram með nefndarálit um þáltill. um 
skipun milliþinganefndar um síldveiðilöggjöf.

E<l. 435. Lög-

um líkhús.
(Afgreidd frá Ed. 26. april).

Þegar söfnuður samþykkir að reisa likhús i kirkjugarði sinum, skal 
með það farið, að því er snertir samþykt verksins og umsjón með því og niö- 
urjöfnun kostnaðar, eins og fyrir er mælt í lögum nr. 39, 8. nóv. 1901, um 
kirkjugarða og viðhald þeirra. Um innheimtu gjalda, er á verða lögð sam- 
kvæmt lögum þessum, skulu gilda, eftir þvi sem við á, ákvæði laga nr. 40, 30. 
júlí 1909, um sóknargjöld.

Gjöld þessi má taka lögtaki.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Nd. 426. Lög

um heimild faanda ríkisstjórninni til að veita guðfræðikandidat Sveinbirnt 
Högnasyni embætti á íslandi.

(Afgreidd frá Nd. 26. april).

1. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að veita guðfræðikandidat Sveinbirni 

Högnasyni embætti á íslandi.
2. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

lid. 427. Breyti ngartlllögur

við frv. til laga um lærða skólann í Reykjavík.

Frá Magnúsi Jónssyni og Sigurjóni Jónssyni.

1. Við 1. gr. Á eftir 1. gr. kemur ný grein, er svo hljóðar:
Námi i skólanum skal skift milli sex bekkja og miða við, að þvi 

verði lokið á sex árum.
Skifta skal efstu bekkjum skólans, tveim eða þrem, eftir þvi sem 

þurfa þykir, í tvær deildir, málfræðideild og stærðfræðideild, er nemendur 
skulu velja milli.

íslensk tunga skat vera höfuðnámsgrein í skólanum. Latneska tungu 
skal kenna í öllum neðri bekkjum, og í raálfræðideild skal bún vera önnur 
höfuðnámsgrein, en i stærðtræðideild skal stærðfræði vera höfuðnámsgrein. 
Auka skal nám i leikíimi frá þvi, sem nú er.

2. Við 12. gr. Á undan orðunum »kenslu í skólanum« kemur ný málsgrein, 
er svo hljóðar:

Hverjar vera skuli námsgreinir í skólanum og hve miklum tima 
verja til hverrar, bæði i neðri bekkjunum og i hvorri deild efri bekkjanna 
(sbr. þó 2. gr.).

3. Við 13. gr. Á eftir greininni kemur ný grein, er svo hljóðar:
í gagnfræðaskólanum á Akureyri skal hafa námsskeið, þar sem nem- 

endur skólans fá ókeypis þá aukafræðslu, er geri þeim fært að setjast í bekki 
lærða skólans, alt upp i 4. bekk.

4. Greinatala og tilvitnanir þær, sem eru í 5. og 11. gr., breytast eftir atkvæða- 
greiðslu.
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It'd. 428. Breytingartillaga

við frv. til laga um útrýming fjárkláða.

Frá Bernh. Stefánssyni.

Aftan við 1. gr. frv. bætist:
Þó er atvinnumálaráðherra heimilt að Iáta fresta böðuninni, ef Búnaðar 

fjelag íslands telur, að áhætta sje að láta hana fara fram, vegna fóðurskorts.

Wd. 420. Breytiiigartlllaga

við brtt. á þingskjali 421 [Fjárkláði].

Frá Tryggva Þórhallssyni.

Fyrir orðin: »Búnaðarfjelag Islands og búnaðarsamböndin« komi: 
»Búnaðarfjelag Islands, að fengnum umsögnum frá búnaðarsamböndunumcr.

Ed. 430. Frumvarp

til laga um útrýming fjárkláða.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1- gr-
Böðun á sauðfje til útrýmingar fjárkláða skal fram fara um land alt i 

árslok 1928 og ársbyrjun 1929. Skulu dýralæknar landsins standa fyrir fram- 
kvæmdum, hver í sinum fjórðungi, alt undir yfirumsjón dýralæknisins i 
Reykjavik, og taka þeir sjer aðstoðarmenn eftir þörfum. Þó er atvinnumála- 
ráðherra heimilt að láta fresta böðuninni, ef Búnaðarfjelag íslands telur, að 
áhætta sje að láta hana fara fram, vegna fóðurskorts.

2. gr.
Eftir tillögum dýralæknisins i Reykjavik semur atvinnumálaráðuneytið 

reglugerð um framkvæmd verksins, og skal þar ákveða sektir fyrir brot gegn 
reglugerðinni.

3. gr.
Útrýming fjárkláðans skal i aðaldráttum framkvæmd á þann hátt, að 

alt fje i landinu sje baðað úr góðu kláðabaði, þrem böðum, með hæfilegu
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millibili. Atvinnumálaráðuneytið sjer um kaup eða tilbúning á baðlyfinu og 
flutning þess á hafnir. Þaðan skulu hreppsnefndir annast flutninginn í hvern 
hrepp og um hann og sjá um, að næg baðker sjeu i hreppnum. Hver sá, er 
hefir lje á fóðrum, leggur til ókeypis nægilega aðstoð við skoðun og böðun þess.

Koslnað allan við eftirlit með böðuninni greiðir ríkissjóður, og auk 
þess 2/s hluta andvirðis baðlyfja og 2/s hluta flutningskostnaðar á hafnir. Allan 
annan kostnað við útrýmingarböðunina greiða fjáreigendur eftir fjártölu, og 
annast hreppsnefndir og bæjarstjórnir innheimtu. Gjald þetta má taka lögtaki.

4. gr.
Þar til lög þessi koma til framkvæmda, skal atvinnumálaráðuneytið 

láta fram fara itarlega rannsókn á tilbúningi og nothæfi baðlyfja til útrým- 
ingarböðunarinnar.

5. gr.
Framkvæmd tilskipunar 5. jan. 1866, tilsk. 4. mars 1871, laga 8. nóv. 

1901 og laga um sauðfjárbaðanir 30. nóvember 1914 skal frestað að því leyti, 
sem tilskipanir þessar og lög samrýmast ekki lögum þessum.

E«l. 431. Aíefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, um notkun bifreiða. 

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir rætt þetta frv. á nokkrum fundum og leitað álits vegamála- 
stjóra, og að nokkru leyti í samráði við hann gert tillögur til breytinga á frv. 
Til þess að enn betur megi skilja ástæður þær, er að breytingum þessum lúta, 
sumum hverjum, hefir nefndin látið prenta ásamt þessu nefndaráliti brjef frá 
vegamálastjóra, er snertir ákvæði frv. um tryggingarskyldu bifreiðaeigenda.

Ákvæðin f 1. gr. frv. um viðurlög við því, að bifreiðarstjóri aki bifreið 
ölvaður, eða þegar slys verður fyrir hirðuleysi, þótti nefndinni tæplega nógu hörð, og 
vill hún því gera þau nokkuð skýrari og strangari og breylti greininni þann veg. Þannig 
virðist nefndinni, að það þurfi skilyrðislaust að varða rjettindamissi um nokkurn 
tíma, ef bifreiðarstjóri er ölvaður við akslurinn, jafnvel þó ekki hljótist slys af.

Eins og áður er á vikið, vill nefndin gera gagngerðar breytingar á trygg- 
ingarskylduákvæðum frv. Þau eru þar þann veg, að fyrirsjáanlega yrði þessari 
atvinnugrein iþyngt um skör fram, ef þau hjeldust óbreytt.

Ef ákvæðin ættu að haldast, yrði sennilega að ljelta af bifreiðaskattinum, 
með þvi að of háir skattar á samgöngutækjunum eru að dómi nefndarinnar 
mjög óheppilegir og leiðir óhjákvæmilega af þeim, að samgöngurnar verða almenn- 
ingi dýrari en æskilegt er.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi
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BREYTiNGUM.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
í stað 3. niálsgr. 5. gr. lsga nr. 88, 14. nóv. 1917, kemur: 
Bifreiðarstjóri má ekki neita áfengra drykkja eða vera undir áhrif-

um áfengra drykkja við bifreiðarakstur.
Bifreiðarstjóri, sem brýtur ákvæði 9. gr. 2. málsgr., er slys vill til,

eða ekur bifreið ölvaður, skal auk sekta eftir 14 gr. sviftur ökuskirteini um 
ákveðinn tima, ekki skemur en 6 mánuði, eða æfilangt, ef brot er itrekað, 
verulegt slys hlýst fyrir ölæði eða miklar sakir eru að öðru leyti.

Svifting ökuskírteinis sk&I gerð með dómi í máli þvi, sem höfðað er 
út af brolinu, og má ennfremur láta önnur brot gegn lögum þessum og 
reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, ef ítrekuð eru eða miklar sakir 
eru að öðru leyti, varða auk sekta eftir 14. gr. sviftingu ökuskírteinis um 
ákveðinn tíma eða æfilangt. Ef lögreglustjóri telur nauðsyn til bera, er hon- 
um heimilt að svifta bifreiðarstjóra, sem hann telur hafa brotið ákvæði lag- 
anna eða áðurnefndra reglugerða, ökuskírteini til bráðabirgða þar til dóm- 
ur fellur. Sama er og ef lögreglustjóri álitur, að bifreiðarstjóri fullnægi ekki 
lengur skilyrðum þeim, er útheimtast til að fá ökuskírteini.

2. Við 5. gr.
a. Fyrir orðin »að upphæð 15000 kr.« í 1. málsgr. komi: »3000 kr. fyrir fyrstu 

bifreið og siðan 1000 kr. fyrir hverja, ef um fleiri bifreiðir er að ræða 
hjá sama eiganda.

b. 1 stað »7500 kr.« i sömu málsgr. komi: 1500 kr.
c. Fyrir orðin »eða bæjarfjelaga« í sömu málsgr. komi: eða bæjar- og 

sveitarfjelaga.
d. Á eftir 2. málsgr, komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Bifreiðareigandi skal undanþeginn tryggingarskyldu þeirri, er um 
ræðir i 1. málsgrein, ef hann afhendir lögreglustjóra verðbrjef eða aðra 
tryggingu, er gild verður tekin, enda nemi hún sömu upphæð fyrir hverja 
bifreið og ákveðið er i 1. málsgrein.

Alþiogi, 26. apríl 1926.

Björn Kristjánsson, 
formaður.

Ágúst Helgason, 
fundaskrifari, frsm.

Einar Árnason. Jóhann Þ. Jósefsson. Sig. Eggeiz.
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Fylgistjal.
VEGAMÁLASTJÓRINN

REYKJAVÍK ’•/«. 1926.
Athugasemdir

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, um notkun bifreiða.

Jeg álít ákvæði 5. gr. um að skylda sjerhvern bifreiðareiganda til þess að 
tryggja bifreið sína fyrir 15000 kr. skaðabótakröfu varhugaverða, vegna þess að 
þessi skylda heör mikinn kostnað i för með sjer, og óþarfa, af þvi að enn hafa 
bifreiðaslys verið hjer mjög sjaldgæf.

Mjer er kunnugt um, að slik tryggingarskylda sem þessi er ákveðin i 
Danmörku og Noregi, og enda upphæðin nokkru hærii en 15000 kr. 1 Noregi 
var þó upphæðin aðeins 1000 kr. þar til ný bifreiðalög gengu i gildi fyrir íáum 
mánuðum siðaii. Ástæða til svo mikillar hækkunar þar er talin sú, að bifreiða- 
slysum hafi fjölgað mjög, og voru menn þvi alment teknir að vátryggja fyrir 
margfalt hærri upphæð en skylda var, enda hafa sum vátryggingarfjelög ákvæði 
um lágmarkstryggingarnpphæðir.

Mjer er kunnugt um, að vátryggingarijelag eitt, sem hjer starfar, heör geöð 
mönnum kost á tryggingum, en iðgjöldin hafa verið svo há, að enginn vátryggir. 
Iðgjöldin eru þessi, og er miðað við 12000 kr. tryggingu og fæst ekki lægri:

Fyrir vörubifreiðar................ kr. 130,63
— fólksbifreiðar................ — 206,25

Jeg geri ráð fyrir, að lögbundin skyldutrygging myndi lækka iðgjöldin til 
mikilla muna, en samkvæmt upplýsingum um iðgjöld í Noregi og Danmörku má 
vænta þess, að iðgjöldin hjer yrðu alls ekki minna en 100 kr. fyrir hverja 
fólksbifreið, en 75 kr. fyrir vörubifreið og 30 kr. fyrir tvihjóla bifreiðar, og myndu 
þá nema samtals um 38000 kr. af þessum 460 bifreiðum.

Mjer virðist það augljóst, að ekki sje rjett að iþyngja bifreiðarekstri með 
svo háum skatti, nema full nauðsyn sje, skatti, sem nemur um 50°/o meira en 
skattur sá, er nú hvílir á bifreiðum og orðið er til endurbóta á vegum. Væntan- 
lega myndi og öll þessi upphæð renna út úr landinu.

Jeg heö reynt að fá upplýsingar um slys þau á undanförnum árum, sem 
lögreglustjórar hafa fjallað um, og virðist mjer koma i Ijós, að slysin sjeu mjög 
fá og Qest lítil. 1 Reykjavík hafa 1924 þrír bifreiðarsljórar orðið skaðabótaskyldir 
um 150 kr., 200 kr. og 2200 kr., en 1925 fjórir um 100 kr., 120 kr., 175 kr. og 
220 kr. Fyrir þennan tíma heör ekki kveðið meira að slysum tiltölulega, en þó 
kom 1919 fyrir slys, sem dæmt var í 6000 kr. skaðabætur fyrir. 1 Hafnarfirði 
og á Akureyri heör aðeins komið fyrir sitt skaðabótamálið á hvorum staðnum, 
og námu bætur samtals um 1500 kr. í Árnessýslu mun aldrei hafa komið fyrir 
mál út af skaðabótum. Vitanlega hafa oftar komið fyrir slys en þessi, því stund- 
um heör orðið samkomuiag um bætur, eða hitt, að láta kröfur falla niður. Gn 
jeg hygg óhætt að fullyrða, að bifreiðaslys sjeu svo sjaldgæf, að ekki sje veruleg 
ástæða til að lögbjóða hjer skyldutryggingu, síst svo háa, sem gert er I frumv.

Jeg gæti felt mig við skyldutrygginguna, ef upphæðin væri sett t. d. 3000
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kr. í stað 15000 kr., en þó jafnframt ákveðið, eins og gert er i norsku lögunum, 
að í stað vátryggingarskírteinis geli bifteiðaeigandi afhent lógreglustjóra til geymslu 
verðbrjef, sparisjóðsbók eða aðra þá tryggingu fyrir skaðabótakröfum, sem tekin 
væri gild. Loks þætti mjer rjett, að einnig yrði sett inn í greinina ákvæði um 
nokkra ívilnun til þeirra, sem eiga fleiri en eina bifreið. Mjer virðist t. d. ekki 
ástæða til þess, að fjelag, sem á 10 bifreiðar, setji 3000 kr. tryggingu fyrir hverja 
bifreið, heldur væri hæfílegt að ákveða 3000 kr. tryggingu fyrir fyrstu bifreiðina, 
en 1000 kr. fyrir hverja hinna. Næmi þá tryggingin alls 12000 kr.

Jeg þykist viss um, að iðgjöld fyrir 3000 kr. tryggingu myndu verða til- 
tölulega mun hærri en fyrir 15000 kr., þannig, að þau myndu nema ekki minna 
en 10 þús. kr. á ári fyrir allar bifreiðar, sem hjer eru nú. Mun það þó ekki 
fjarri þvi að vera eins há upphæð og nema allar skaðabætur fyrir slys, sem dæmt 
heflr verið í bjer á landi, að minsta kosti undanfarin 7 ár.

Geir G. Zoéga.
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E<1. 432. lefndarálit

um frumvarp til laga um breyling á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 (Ritsíma- og 
talsimakerfl).

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin leggur til, að frumvaipið verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 24. apríl 1926.

Björn Kristjánsson, Ginar Árnason, Ágúst Helgason,
form. frsm. fundaskr.

Sig. Eggerc. Jóbann P. Jósefsson.

Wd. 433. Frumvarp

til laga um verðtoll á nokkrum vörum.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Hver, sem fær vörur frá útlöndum, er skyldur til, áður en vörurnar 

eru afhentar honum, að sýna hlutaðeigandi lögreglustjóra eða umboðsmanni 
hans reikning yfir innkaupsverð þeirra, kominna um borð í skip, er flytja á 
vörurnar hingað til lands. Þetta nær til allra vara, sem hingað eru sendar, að
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undanteknum íslenskuni afurðum, sem endursendar eru, og venjulegum far- 
angri ferðamanna. Alla reikninga um vörur, er um ræðir í 1. gr. 3., 6. og 7. 
lið laga nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll, svo og reikninga um fólksflulninga- 
bifreiðar, skal lögreglustjóri eða umboðsmaður hans stimpla með merkjum 
þeim og á þann hátt, er um ræðir i lögum nr. 75, 27. júní 1921, og skulu 
allir slíkir reikningar stimplast með lO“/o af innkaupsverði þeirra vara, nema 
þær vörur, sem hjer eru taldar:
A. Með 20% stimplast eflirtaldar vörur: Flugeldar og flugeldaefni. Gimsteinar 

og hverskonar skrautgripir. Glysvarningur og leikföng allskonar. Gullsmiðis- 
og silfursmiðisvörur. Jólatrjesskraut. Kaffibætisefni. Lakkskór. Loðskinn 
og fatnaður úr þeim. Pleltvörur. Silki og silkivarningur. Silkihattar. Silki- 
skór og flosskór. Skrautfjaðrir. Sólhlifar. Veggmyndir.

B. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur þær, er nú skal greina: Asbestþráður, 
Áttavitar. Ávextir, nýir. Baðmullarlvinni. Bambus. Bast. Bifreiða- og hjól- 
hestadekk og slöngur, Ðlaðgull til gyllingar. Blautsápa. Boltar og rær. 
Botnvörpur. Botnvörpugarn. Brennisleinssýrur. Bronce. Burstar og sópar. 
Bæs. Dynamit. Dælur. Efni og áhöld til logsuðu og logskurðar. Efni til 
gasframleiðslu. Efni til bókbands. Eldavjela- og ofnhlutar. Flöskumiðar og 
tappar. Garn allskonar. Ger. Gerduft. Gibslistar. Gleraugu. Glóðarlampar. 
Gluggajárn. Grænmeti, nýtt. Gúmmihælar og sólar. Hagldabrauð og tví- 
bökur. Hellulitur. Heygrímur. Heymælar. Hjólnafir. Hljóðfæri, nema 
grammófónar og grammófónplötur. Hnoð. Hunang. Hurðarhandföng. 
Húsgagnafjaðrir og keðjubotnar í rúm. Húsnúmer. Hvalur. Hvítmálmur. 
Karbolin. Kátsjúk (óunnið). Keðjulásar. Kensluáhöld. Kitti. Kolsýra. Kon- 
densatorþráður. Kopar. Koparrör. Lamir. Lampaglös. Lampakveikir. Lásar. 
Látún. Leður og skinn (sútað). Leðurliking. Ljósker. Lofthanar. Loft- 
skeytatæki. Lyfjavörur. Lyklar og skrár. Læknistæki. Lökk. Máln- 
ing. Meðalalýsi. Mottur til umbúða. Myndamót. Nauðsynjar við listmáln- 
ingu. Nálar. Niðursoðin mjólk. Olíuhanar. Oliulampar. Ostahleypir. Pakka- 
litir. Pottar. Prentletur. Prentsverta. Prjónar. Prjónavjelar. Pönnur. Raf- 
magnstæki og mælar. Ratin. Reikningsspjöld. Reikningsvjelar. Ritvjelar. 
Fjölritar. Talningavjelar. Röntgentæki. Sáraumbúðir. Saumavjelar. Segl- 
garn. Síldarkrydd. Sink. Skipsbrauð. Skotfæri. Skólanauðsynjar. Skrið- 
mælar. Skrifbækur. Skrúfur. Smiðatól. Smjörlíki. Sporvagnar. Stoppefni 
i húsgögn. Svinafeiti. Terpentína. Talsima- og ritsimatæki. Trjelím. Trje- 
skór og klossar. Tvinni. Ullarkambar. Varahlutar til viðgerðar á vjelum 
og áhöldum, sem undanþegin eru verðtolli. Vatnshanar. Vaxdúkar. Vefjar- 
skeiðar. Veggalmanök. Veggfóður. Viðhafnarlaus skófatnaður úr skinni og 
gúmmi. Vír úr járni og kopar. Vitatæki og ljósmerkjatæki, og efni til þeirra. 
Vjelaeinangrunarefni. Vjelareimar. Vjelavaselin. Vjelaþjettingar. Vogir og 
lóð. Vörpukeðjur. Þurkefni.

Ennfremur er stjórninni heimilt að undanskilja þessum tolli þær 
efnisvörur, sem innlend iðnaðarfyrirtæki sanna fyrir henni, að þau noti til 
starfrækslu sinnar, svo og allar vjelar til iðnaðar og framleiðslu.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 98
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Verði ágreiningur um flokkunina, fellir fjármálaráðherra um það fulln- 
aðarúrskurð.

2. gr.
Ákvæði 4. til 15. greinar laga nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll, skulu 

einnig gilda, eftir því sem við á, um gjald samkv. 1. gr. þessara laga. Ráð- 
herra getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um innheimtuna, um greiðslu 
stimpilgjaldsins af þeim vörum, sem eru sendar til landsins í pósti, og annað, 
er snertir framkvæmd laganna. í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á 
henni.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1927.

Wd. 434. Bpeytliig^artlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 38, 27. júni 1921, um vöruloll.

Flutningsm.: Klemens Jónsson og Halldór Stefánsson.

Við 1. gr. Fyrsti liður hljóði svo:
Við 1. gr. 1. Orðin »kornvörum«, »steinoiiu« falli burt.

Ifd. 435. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 36, 4. júni 1924, um bæjargjöld i Revkjavík. 

Flutningsm.: Hákon J. Kristófersson.

Upphaf 4. málsgr. 7. gr. laganna skal orða svo:
Ennfremur nær útsvarsskyldan til þeirra manna, sem lögskráðir eru á 

skip, sem skrásetl eru i Reykjavík, ef þeir eiga ekki lögheimili annarsstaðar 
hjer á landi, svo og til þeirra, sem hafa á hendi launuð störf í bænum, o. s. frv.

Greinargerð.

Jeg hefi ekki dregið dul á það, að jeg tel, að ýms meiri háttar van- 
smíði sjeu á frv. því um útsvör, sem nú liggur fyrir þessu þingi, og tel jeg 
liklegt, að þau vansmiði muni verða þvi valdandi, að málið verði ekki afgreitt 
á þessu þingi.

Þó jeg eftir atvikum verði að telja það mjög svo heppilega niðurstöðu, 
að hið umgetna frv. verði ekki afgreitt sem lög frá þessu þingi, þar sem vænta
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má, að frestun á afgreiðslu málsins og nánari athugun á því ulan þings og 
innan muni greiða fyrir því, að breytingar verði gerðar á frumvarpinu á sin- 
um tima, er til bóta mættu verða, þá er þó þannig ástatt um eitt ákvæði i 
núgildandi útsvarslöggjöf, að alls eigi er við blitandi, og er þess vegna öldungis 
óforsvaranlegt að Ijúka svo þessu þingi, að þar sje eigi bót á ráðin.

Þetta ákvæði, sem óhjákvæmilegt er, að minu og margra annara áliti, 
að breyta nú á þessu þingi, ef svo fer um frv. um útsvör, sem hjer að framan 
er til getið, er beimild sú, sem Reykjavikurbæ var veitt 1924, til þess að leggja 
útsvör á utansveitarmenn, sem þar eru lögskráðir á skip. Þetta ákvæði hefír 
valdið geysilega mikilli óánægju, enda margur orðið hart úti þessa vegna.

Það er lika svo til þessarar heimildar stofnað, þar sem útgerðarmanni 
er heimilt að halda eftir 10. parti af brúttótekjum hins lögskráða manns til 
lúkningar útsvarinu. Brúttótekjurnar eru þvi hafðar sem grundvöllur fyrir 
útsvarsálagningunni, án þess niðurjöfnunarnefndin þekki nokkuð ástæður og 
efni mannsins að öðru leyti. Það er þvi ekki að undra, þó þetta hafí valdið 
mikilli óánægju og komið hart niður á mörgum einstaklingum og heimilis- 
sveit þeirra.

Það er þess vegna, fyrir margra hluta sakir, öldungis óhjákvæmilegt 
að breyta þessu ákvæði á þann hátt, að viðunandi sje, enda fengin viður- 
kenning fyrir því i háttv. Nd. með samþykt frv. um útsvör. Vænti jeg því, að 
háttv. deild Jjregðist vel við fljótri afgreiðslu á þessu frv., þó það komi, af 
ástæðum, sem að framan er getið, svona seint fram.

M(l. 430. Breytlngartflllögur

við frv. til laga um heimild til handa atvinnumálaráðherra til að veita sjer- 
leyfi til virkjunar Dynjandisár og annara fallvatna í Arnarfirði o. fl.

Frá Sveini Ólafssyni.

1. Við 3. gr. Greinin falli niður.
2. Við 7. gr. Fyrir síðasta málslið »Rjett er ráðherra ......fresti þessa« komi:

Ráðherra getur framlengt fresti þessa um alt að 1 ári hvorn.
3. Á eftir 8. gr. komi ný gr., þannig:

Um leið og sjerleyfi er út gefið, skal leyfishafi afhenda ríkisstjórn- 
inni 50000 kr. til tryggÍDgar því, að efndir verði á virkjun og sjerleyfisskilyrð- 
um. Fellur það til ríkissjóðs með öllum vöxtum, ef virkjun er eigi lokið i 
umsömdum tíma eða aðrar vaneíndir verða á sjerleyfisskilyrðum, ella endur- 
greiðist það með vaxtaviðauka, er skilyrðum 7. gr. er fullnægt.

Greinatalan fari eftir niðurstöðu atkvæðagreiðslu.
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Vd. 437. Brcytingartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 38, 27. jání 1921, um vörutoll. 

Flutningsm.: Halldór Stefánsson.

Við 1. gr. (7. linu).
Fyrir »1 kr.« komi: kr. 1.50.

Hd« 438. ii'efndarálit

um frv. til laga um rikisborgararjett, hversu menn fá bann og missa.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þetta er flutt af hv. stjórn og fer fram á að samræma hin gildandi 
islensku lagaákvæði um ríkisborgararjett samskonar löggjöf Norðurlanda.

Frv. hefir verið afgreitt i hv. efri deild, og þar sem allsherjarnefnd getur 
fullkomiega fallist á efni þess, þá ræður hún hv. deild til þess að samþykkja 
frv. með svofeldri .

ORÐABREYTINGU:

Við 2. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Nú hefir karlmaður eða ógift kona, sem fædd eru hjer á landi, en eiga 

þó ekki ríkisfang bjer, haft hjer samfleytt lögheimili til fullra 19 ára aldurs, og 
öðlast þau þá íslenskt rikisfang, hvort sem þau eru fædd áður en lög þessi öðlast 
gildi eða eftir það, enda hafi aðili o. s. frv.

Alþingi, 27. april 1926.
Jón Kjartansson, Árni Jónsson,

form. og frsm. fundaskrifari.
Pjetur Ottesen. Pjetur Þórðarson. Jón Baldvinsson.

Vd. 430. Löjf

um skalt af lóðum og húsum i Siglufjarðarkaupstað.

(Afgreidd frá Nd. 27. apríl).

1. gr.
Til greiðslu á kostnaði þeim, er bæjarsjóður Siglufjarðar hefir haft af
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byggingu sjóvarnargarðsins þar, skal árlega greiða skatt í bæjarsjóð, svo sem 
bjer segir, af öllum útmældum lóðurn innan löggilts verslunarsvæðis í kaupstaðn- 
um og af húsum á þeim lóðum:

1. Af húsum og lóðum, er liggja að sjó í Bakka, Hvanneyrarkrók, Siglufjaiðar- 
eyri og innan Siglufjarðareyrar og austan fjarðar, 4 af þúsundi af virðingar- 
verði fasteigna samkvæmt fasteiguamati.

2. Á aðrar fasteignir i kaupstaðnum heimilast bæjarstjórn að leggja árlegan 
skatt, 2 af þúsundi. Skatturinn telst af fullum hundrað krónum virðingar- 
verðsins; minni upphæð en 100 kr. kemur ekki til greina.

Tún og garðar og fasteignir, sem eru eigi fasteignaskattskyldar samkvæmt 
lögum nr. 66 1921, eru undanskildar þessum skatti.

Pá er lokið er greiðslu á kostnaði þeim, er bæjaisjóður hefir haft af sjó- 
varnargarðinum, fellur skatlurinn niður. Komi það i Ijós siðar, að bæjarsjóður 
þurfi að leggja fram fje til viðhalds eða endurbyggingar garðinum, þá er bæjar- 
stjórninni heimilt að taka skattinn upp af nýju og verja til lúkningar þeim 
kostnaði.

2. gr.
Skatturinn greiðist á manntalsþingi af eigendum húsa og leigutökum lóða 

eða notendum, sem samkvæmt byggingarbrjefi eða öðrum heimildum hafa um- 
ráð þeirra. Bæjarfógeti Siglufjarðar innheimtir skattinn gegn 2°/o innheimtulaun- 
um, i fyrsta sinn á manntalsþingi 1927.

3. gr.
Skattinn má taka lögtaki, og gengur hann i tvö ár frá gjalddaga fyrir 

öllum veðkröfum á húseign þeirri, er hann hvílir á, næst eftir fasteignaskatti 
rikisins.

Nú greiðir leigutaki eða notandi lóðar eigi skattinn í tvö ár, og hefir 
hann þá fyrirgert leigurjetti eða afnotarjetti sinutn.

Ed. 440. Frumvarp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerleyfi til virkj- 
unar Dynjandisár og annara fallvatna í Arnarfirði o. fl.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr-
Atvinnumálaráðherra skal vera heimilt að veita hlutafjelögunum Dansk- 

islandsk Anlægsselskab í Kaupmannahöfn og Islands Salt- & kemiske Fabrik- 
ker i Reykjavik sjerleyfi til:

1. Að virkja Dynjandisá, Sviná, Mjólkurárnar og Hofsá í Arnarfirði. Leyfið 
felur i sjer heimild til að gera vatnsmiðlunarvirki í ám þessum og lækj-
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um eða vötnum, er þær eru i sambandi við eða heppilegt þykir að miðla 
vatni i vegna fyrirtækja þeirra, er í lögum þessum getur, þar á meðal 
hækka eða lækka vatnsbotn eða farveg, gera vatnsrásir ofan jarðar eða 
neðan eftir þörfura, þar á meðal brottrás handa vatni frá orkuveri, sbr.
2. tölul., og yfir höfuð að fara með vatnið eftir þvi, sem nauðsyn krefur 
til að ná úr því orku þess, og svo sem samrýmast má landslögum. Gert 
er ráð fyrir, að virkjaðar verði alt að 40 þúsund hestorkum.

• 2. Að reisa orkuver í Arnarfirði, f því skyni að breyta vatnsorku þeirri, sem 
í 1. tölul. segir, i raforku, og starfrækja það eða þau.

3. Að leiða raforku frá orkuveri eða orkuverum þeim, er í 2. tölul. greinir, 
til Önundarfjarðar um þá staði og með þeim hætti, er best þykir henta, 
til afnota i iðjuveri eða iðjuverum þeim, er i 4. töTul. getur.

4. Að reisa iðjuver í Önundarfirði til málmbræðslu, leirbrenslu, saltpjeturs- 
vinslu eða til annarar iðju eða hagnýtingar efna úr námum þeim, er ofan- 
nefnd fjelög bafa nú beimild á tekið, eða kunna síðar að eignast, og vinna 
má með orku þeirri, er lög þessi greina.

. 5. Að gera vegi eða önnur samgöngutæki frá iðjuveri eða iðjuverum til sjáv- 
ar og þangað, sem námur fjelaganna eru, svo og til að gera höfn, 
bryggjur eða skipalægi, eftir þvi sem nauðsyn krefur til starfrækslu iðju- 
vera eða náma.

6. Að taka lögnámi land og rjettindi yfir landi eða netlögum, svo og að 
leggja kvaðir á land eða netlög, að því leyti sem nauðsynlegt er til að 
koma fyrirtækjum þessum í framkvæmd, sem í 1.—5. tölul. segir, enda 
komi fult endurgjald fyrir.

2. gr.
Sjerleyfishafi skal hafa varnarþing á Islandi, enda hafi hann hjer bú- 

settan umboðsmann, er birta megi stefnu og svari til saka fyrir dómi í mál- 
um á hendur leyfishafa, en að minsta kosti tveir fimtu hlutar stjórnarmanna 
skulu vera búsettir á Islandi.

3. gr.
Ekki má framselja sjerleyfi samkvæmt lögum þessum, nema samþykki 

ráðherra komi til, enda fullnægi nýr leyfishafi skilyrðum 2. gr.

4. gr.
Sjerleyfistimi má vera alt að 60 árum.

5. gr.
Sjerleyfishafi skal vera undanþeginn eignarskatti, tekjuskatti til rikis- 

sjóðs, útsvari og hærra útfiutningsgjaldi en nú er, eða öðrum samskonar 
gjöldum, er á kunna að verða lögð. í stað þess skal hann gjalda af fyrirtæk- 
inu eða fyrirtækjunum 3 krónur árlega af hverri nýttri hestorku fyrstu 3 
árin, en siðan 5 krónur árlega af hverri nýttri hestorku. Gjald þetta skiftist 
þannig milli rikissjóðs og sveitarsjóðs, að ríkissjóður hlýtur tvo þriðju hluta, 
en sveitarsjóður þriðjung. Ef fyrirtækið er útsvarsskylt í fleirum en einum 
hreppi, skiftist sveitarsjóðshlutinn milli þeirra i hlutfalli við fólksfjölda.

Þingskjal 440
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Sú raforka, sem seld er lil almennings -samkvæmt sjerleyfislögum, skai 
þó undanþegin þessu árgjaldi.

6. gr.
Um sölu á raforku til almennings fer eftir sjerleyfislögum, og skal þó 

verð árshestorkunnar ekki fara fram úr 50 krónum.

7. gr.
Sjerleyfishafi skal hafa byrjað á mannvirkjum þeirn, sem i 1. gr. segir', 

innari 4 ára frá dagsetningu sjerleyfis og hafa lokið þeim innan 7 ára frá sama 
tíma. Ráðherra getur framlengt fresti þessa um alt að 1 ári hvorn.

8. gr.
Rjettindi og skyldur sjerleyfishafa og skifli hans og ríkisstjórnar fara 

samkvæmt landslögum, þ. á. m. sjerleyfislögum, að svo miklu leyti, sem ekki 
er um mælt í lögum þessum. Nú skilur aðilja á um það, hvort atriði skuli 
sæta úrlausn eltir þessum lögum eða landslögum, og skal þá hæstirjettur einn 
dæma það mál. Sjerleyfisdómur samkvæmt sjerleyfislögum sker annars úr, ef 
ágreiningur verður um efndir á ákvæðum sjerleyfisins, með þeim hætti, sem í 
sjerleyfislögum greinir.

9. gr.
Um leið og sjerleyfi er út gefið, skal leyfishafi athenda rikisstjórninni 

50000 kr. til tryggingar þvi, að efndir verði á virkjun og sjerleyfisskilyrðum. 
Fellur það til rikissjóðs með öllum vöxtum, ef virkjun er eigi lokið á um- 
sömdum tíma eða aðrar vanefndir verða á sjerleyfisskilyrðum, ella endur^ 
greiðist það með vaxtaviðauka, er skilyrðum 7. gr. er fullnægt.

10. gr.
Nú er heimild sú, er felst í lögum þessum, ekki notuð innan ársloka 

1928, og falla þá lögin úr gildi.

Nd. 441. Nefndarfclli

um frv. til laga um stöðvun á verðgildi islenskra peninga.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um frv. Minni hlutinn leggur 
til, að það verði samþykt með nokkrum breytingum.

Auk þess, sem fram er tekið i hinni itarlegu greinargerð fyrir trv., vill 
minni hlutinn láta þessa getið:

Það er alkunnugt, hversu þungum búsifjum atvinnuvegir landsins hafa 
orðið að sæta af gengishækkuninni, sem varð á siðasta ári. 1924 var einstakt 
góðæri, og þó hafði gengishækkun á þvi ári i för með sjer þær trufianir á
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viðskiflalífinu, að síðasla þing sá sig knúð lil að gera breytingar á lögum 
um gengisskráning og gjaldeyrisverslun, sem að því stefndu að tryggja fast 
gengi eða hæga hækkun. Þrátt fyrir skýran þingvilja og þrátt fyrir það, að 
áhætlulaust hefði verið að halda genginu sæmilega stöðugu, varð þó stökk- 
breyting á hinu skráða gengi á siðasta hausti. Afleiðingarnar hafa orðið þær, 
að þjóðin sjer nú betur en uokkru sinni áður, hvílík nauðsyn ber til, vegna 
atvinnuveganna og viðskiftalifsins, að hafa verðfastan gjaldeyri. Er þess þvi 
áð vænta, að yfirstandandi þing geri ráðstafanir til að koma í veg fyrir skað- 
vænlegar gengisbreytingar framvegis.

Gengi islenskrar krónu hefir verið mjög óstöðugt hin siðustu fimm 
árin. Það hefir haft hinar örlagarikustu afleiðingar fyrir atvinnulíf þjóðarinnar, 
á sama hátt og hið óstöðuga verðlag frá stríðsbyrjun. Hækkun verðlags og 
lækkun gengis er að vísu hagstæð fyrir atvinnurekstur landsmanna í svip. En 
sá byr er búinn þegar verðlagið er komið í samræmi við hið lækkaða 
gengi. Sá vöxtur, sem hleypur í atvinnurekstur vegna hækkandi verðlags, er 
ávalt óheilbrigður og hefnir sín á sinum tíma. Margt það, sem þýtur upp á 
verðbreytingatimum, er ekki lifvænlegt til langframa. Hækkun peningagildisins 
er þó enn skaðvænlegri öllum atvinnurekstri. Hækkunin tekur fyrir kverkarnar 
á atvinnu- og viðskiftalifi, og kemur það þyngst niður á þeim atvinnugrein- 
um, sem mest byggja á útflutningi. Þar sem verðlag og vinnulaun eru lengi 
að laga sig eftir hækkun gengisins, einkum ef stökkbreytingar verða, þá veld- 
ur það auknum framleiðslukostnaði. En aukinn framleiðslukostnaður veldur 
örðugri afkomu og dregur úr framleiðslunni. Hefir þjóðin þegar fundið smjör- 
þefinn af því, og mun finna hann betur, ef nú hefst ekki föst stefua í geng- 
ismálinu af hálfu þeirra, sem mestu ráða um gengið, en þar á Alþingi að hafa 
hin hæstu ráð, þó ekki hafi því verið að fagna a. m. k. siðasta árið.

Það er ekki hinn eini örðugleiki gengishækkunarinnar, að verðlagið er 
lengi að laga sig eftir breyttu gengi. Verð innfluttra vara lagar sig eftir geng- 
inu án harmkvæla, og þarf þó marga mánuði til, að sú breyting verði til fulls, 
og er það einkum tilfinnanlegt fyrir atvinnuvegi vors afskekta lands, sem 
kaupir inn löngu áður en borgað er með framleiðsluvörunni. Hinn langi um- 
setningartimi atvinnuvega vorra veldur þvi stórtjóni, þó ekki sje til annars 
litið en verðbreytinga á inníluttri vöru. Má telja, að verðbreytingu þeirri, sem 
stafar af gengisbreytingum þeim, er urðu í haust er leið á innfluttum vörum, 
muni nú að mestu vera lokið. En þá er að mestu leyti eftir verðlækkun sú, 
sem mestri mótspyrnu mætir, lækkun á kaupgjaldi, innlendum vörum, 'húsa- 
leigu og öðrum staðbundnum gæðum. Vjer eigum því eftir að yfirstíga mikla 
örðugleika, og það aðalörðugleikana, ef halda skal núverandi gengi, hvað þá 
heldur ef hækka skal gengið koll af kolli óðar en jafnvægi er náð. Virðast nú 
nægilega örðugir tímar fram undan, þó ekki sje bætt óþörfum gengisörðug- 
leikum ofan á þá örðugleika, sem vjer höfum lítil tök á, litinn afla og lágt 
verð erlendis á framleiðsluvörum vorum.

En eins og tekið var fram, eru þetta ekki einustu örðugleik- 
arnir. Skuldabyrði atvinnuveganna í íslenskum krónum er mikil og miðuð 
við undanfarið lággengi, sem rikti þegar skuldirnar voru stofnaðar. Þó verð-
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lag lækki og komist í samræmi við hið skráða gengi, stendur skuldabyrði 
atvinnuveganna í stað. Krónutalan verður jafnhá, þó gullgildi hverrar 
krónu hækki, þegar um skuldir í innlendum gjaldeyri er að ræða. Er þvi 
full ástæða til að taka mikið tillit til hinnar eðlilegu skuldabyrði aðalatvinnu- 
vega vorra, sem af kaupum framleiðslutækja og ýmsum framkvæmduin, sem 
ætlað var að borguðu sig á mörgum árum, stafa. Við þetta tvent eiga atvinnu- 
vegirnir að búa á hækkunartímum: hátt verðlag, sem seint og treglega færist 
niður, og aukna skuldabyrði. Afleiðingin verður sú, að alvinnuvegirnir geta 
ekki borið sig, engin vissa verður fyrir, að neinar áætlanir standist. Framtaks- 
semin dofnar og dugnaðurinn fær ekki sín laun. Að visu verður þetta alt til- 
finnanlegra, ef hækkunin verður ör, og getur þá allsherjar hrun orðið afleið- 
ingin, en sömu ókosti hefir þó hægfara hækkun að þvi leyti, að velgengni 
er engrar að vænta fyrir atvinnulifið meðan hún slendur yfir. Auk þess verð- 
ur þrýstingurinn á verðlagið ekki eins sterkur, þegar um hæga hækkun er að 
ræða ár frá ári, og má þvi gera ráð fyrir, að framleiðslukostnaðurinn aukist 
meir til langframa, ef sú aðferð er höfð. Hækkun á mjög föllnum gjaldeyri, 
sem eins og hin íslenska króna er fallinn að minsta kosti um 20—30% að 
rjettu lagi, veldur því hruni eða langvarandi kreppu. En það eru sameiginlegir 
hagsmunir allra landsmanna, hvort sem þeir »kaupa« vinnu eða »selja«, að 
afkoma atvinnuveganna sje góð.

Það er fullvísl, að enginn möguleiki er til að vinna hina islensku 
krónu upp í sitt gamla gullgildi á stuttum tima. Það mundi fyrirsjáanlega 
kosta mörg ár. En þvi lengra sem liður áður en fullnaðarhækkun er fram- 
kvæmd, því örðugri verður hækkunin og því meira ranglæti skapar bún. Vjer 
getum ekki miðað við getu og möguleika auðugra þjóða, þar sem atvinnulifið 
byggir á gömlum merg. Framfarir i voru atvinnulifi eru nýlegar og hin stærri 
fyrirtæki skuldug, og þeir, sem sparifje eiga, yfirleitt ekki svo efnum búnir, að 
þeir eigi ekki meir undir þeirri tryggingu, sem fastur gjaldeyrir veitir atvinnu- 
rekstri þeirra, en gróðavoninni, sém gjaldeyrishækkun kann að ala á, enda er 
mestur hluti sparifjárins saman dreginn á lággengistimum. Þjóðlíf vort 
þolir illa kyrstöðu og kreppur, sem hækkunarstefnan skapar. Alt, sem 
ógert er, heimtar verðfastan gjaldeyri. Hvert byrjandi fyrirtæki, hvorl sem það 
er ræktun, útgerð, húsagerð o. s. frv., heimtar, að trygging sje fyrir, að greiðsía 
á nauðsynlegum lánum fari ekki fram i mikið hækkuðum gjaldeyri.

Fastur gjaldeyrir er fjárhag rikisins hollastur. Ýms útgjöld rikisins eru það 
bundin, að það tekur langan tíma, að þau lagi sig eftir hækkuðu gengi. Tekjurnar 
laga sig sumpart eftir genginu af sjáltu sjer og sumpart eiga atvinnuvegirnir heimt- 
ing á, að skattar og tollar lækki með hækkandi gengi, þvi þungir skatlar, eins 
og nú hvila á framleiðslunni, ljetta síst undir með henni að bera gengishækkun. 
Auk þess er hætt ,við, að kröfur verði gerðar til rikisins um að bæta upp 
ýmsum þeim, sem harðast yrðu úti vegna gengishækkunar. Ríkissjóður myndi 
því sennilega hafa tjón af hækkun. Á skuidum við útlönd í erlendri mynt 
græðir hann ekki, þó svo kynni að virðast á yfirborðinu, því allar millirikja- 
greiðslur fara í rauninni fram í vörum eða vinnu, m. ö. o. gulls igildi, — annað 
verðmæti er ekki hægt að flytja á milli landa. Hvort sem litið er á málið frá

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 99
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sjónarmiði þjóðfjelagsins eða þegnanna, ber því að sama brunni: Faslur gjald- 
eyrir er, að svo miklu leyti sem gjaldeyririnn kemur því við, skilyrði fyrir 
heilbrigðum atvinnurekstri og fjárhag. Úr því að gjaldeyririnn er svo fallinn, sem 
bjer á sjer stað, er það höfuðskylda Alþingis og þess banka, sem með seðla- 
útgáfuna fer, að skapa verðtastan gjaldeyri — fastan mælikvarða, sem alþjóð 
geti treyst og bygt á fyrirtæki sin og íramkvæmdir og Alþingi afgreiðslu fjár- 
laganna. Þar er um enga nýbreytni að ræða nje umturnun, heldur það eitt, 
að festa það ástand, sem er, skapa samræmi milli erlends og innlends kaup- 
máttar krónunnar, láta þar við sitja, og forða þannig frá þvi böli, sem laus- 
genginu fylgir.

Á siðasta ári, eins og raunar áður, virðist framboð og eftirspurn hafa 
verið látið ráða mestu um skráning gengisins. En það er hvorttveggja, að fram- 
boð og eflirspurn er ekki neinn óbrigðull mælikvarði á það, hver sje hinn 
raunverulegi, erlendi kaupmáttur (gengi) gjaldeyrisins, og auk þess er gengis- 
skráning og gjaldeyrisverslun svo háttað hjer á landi, að ætla má, að bjer sje 
jafnvel auðveldara en annarsstaðar að komast hjá þeim truflunum, sem fram- 
boð og eftirspurn veldur á genginu. Gjaldeyrisverslunin eða greiðlsujöfnuð- 
urinn við útlönd á ekki einn að ráða gengisskráningu. Aðal-grundvöllur geng- 
isins er, þegar til lengdar lætur, verðlagið í viðskiftalöndunum. Sú skráning 
getur verið stórbættuleg fyrir þjóðarhaginn, sem eingöngu byggir á framboði 
og eftirspurn eftir erlendum gjaldeyri. Ef framboð og eftirspurn, eða gjaldeyr- 
isverslunin, á öllu að ráða um skráninguna, þá hefir það verið yfirsjón að 
setja ekki krónuna upp i sitt gamla gullverð 1924, þegar greiðslujöfnuðurinn 
var svo fádæma hagstæður. En það eru aðrar orsakir sterkari, sem verður að 
taka fult tillit til. og fyrst og fremst ber að líta á, ef þjóðbagslegar ástæður 
eiga að ráða mestu um gengisskráninguna, — en það er, eins og áður hefir 
verið drepið á, verðlagið á vörum og vinnu i landinu sjálfu. Það verður auð- 
skilið, að verðlagið veldur mestu um sanngengið, og á að ráða mestu um 
skráninguna, þegar þess er gætt, að öll millirikjaviðskifti eru í rauninui vinnu- 
og vöruskifti. Það er hinn raunverulegi greiðslumáti milli landa, sem hafa papp- 
irsgjaldmiðil og ekki nota gullið til að jafna greiðsluhalla. Valdið yfir genginu 
skapast þvi af þeim áhrifum, sem hægt er að hafa á innanlandsverðlag. Með 
því einu móti að skapa verðlagsbreytingu, er hægt að halda hinu hækkaða 
gengi. Það viðurkenna allir, sem nokkurt skyn bera á eðli gengisins, og er þá 
um leið játað, að kaupmáttarjafngengið er hið eðlilega og sanna gengi.

Það er ekki eina krafan, sem gera verður, er festa skal gengið, að 
verðgildi gjaldeyrisins sje haldið stöðugu. Það verður og að krefjast þess, að 
gengið sje skráð i samræmi við hinn innlenda kaupmátt peninganna. Öðru 
gengi er ekki hægt að halda stöðugu til langframa án þungra búsifja fvrir 
viðskiftalifið og mikillar áhættu fyrir seðlabankann en þvi, sem er í samræmi 
við innlent verðlag. Liggur það i augum uppi, að hinn erlendi (gengið) og 
hinn innlendi kaupmáttur gjaldeyrisins á að vera hinn sami, eða þvi sem næst. 
Litlum frávikum verður að visu ekki hjá komist, en að jafnvæginu á viðleitni 
seðlabankans að stefna. »011 náttúran leitar jafnvægis«. Og sje nokkuð nátt- 
úrulögmál til i þessu efni, þá er það lögmál kaupmáttarjafngengisins. Sveiflur
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frá því hefna sín jafnan. Lögmál þetta er ofureinfalt og auðskilið. Ef sama 
vörumagn, sem í Englandi kostar 1 £, kostar hjer á landi 25 krónur, þá er 
kr. 25 eðlilegt verð á 1 í. Frá þessu kvikar ekki mikið, ef samgöngur eru 
sæmilegar, viðskiflin írjáls og rjelt peningapólítik er rekin. Lögmál þetta orðar 
Jón Þorláksson Qármálaráðherra svo í bók sinni um »Lággengi«: »Þegar 
mismunandi mikil verðlagsbólgnun hefir orðið i tveim löndum, þá er eðli- 
legt ávísanagengi milli þeirra sama sem hið gamla gengi margfaldað með 
hlutfallinu á milli bólgnunarstigsins í öðru landinu móti hinu«. Einfaldara er 
þó að orða það svo,. að eðlilegt gengi sje hlutfallið á milli verðlagsins i við- 
skiftalöndunum margfaldað með hinu gamla gengi. En þó iögmálið sje i sjálfu 
sjer einfalt, þá er það nokkrura örðugleikum bundið að reikna út sanngengið, 
og stafar það einkum af þvi, að verðvísitölurnar i hinum ýmsu löndum eru 
oft reiknaðar út með óliku móti. Er það þó engin ofætlun hagstofum, 
sem sjerþekkingu hafa á öllu því, sem tillit þarf að taka til og frávikningu 
getur valdið, að komast nálægt hinu sanna í þessu efni. En þennan útreikn- 
ing verður að eftirláta hagfræðingunum.

I’að liggur i augum uppi, að gjaldeyrinn ber að festa i þvi gengi, 
sem næst verður komist að sje eðlilegt. En um það er lögmálið um kaup- 
máttarjafngengið aðalleiðarvisirinn. Nú er það vitanlegt, að gengi íslenskrar krónu 
er ekki i samræmi við kaupmátt hennar innanlands. Er þá um tvær leiðir 
að velja, annaðhvort að halda núverandi gengi þar til verðlagið lagar sig til 
fulls eftir þvi, eða að færa gengið til samræmis við hinn innlenda kaupmátt 
krónunnar. Hin fyrri leiðin er torsótt og i sjálfu sjer ekkert unnið við að 
leggja á þjóðina þá byrði, sem þvi fylgir að ná þvi takmarki. Eins og bent 
hefir verið á, er verðlag á inníluttum vörum sennilega að mestu komið i sam- 
ræmi við núverandi gengi, en þá verðlækkun, sem mestum mótþróa mætir, 
lækkun á kaupi, innlendum afurðum, húsaleigu o. fl., er að miklu leyti eftir 
að framkvæma, og hefir þegar komið skýrt í ljós það, sem altaf mátti vita, 
að hún mætir mikilli mótspyrnu, og kostar það verkföll, miklar útlánstak- 
markanir til að draga úr kaupgetu almennings og óáran i viðskiftalifinu að 
framkvæma hana. Það er bersýnilega tál að ætla að telja mönnum trú um, 
að hún muni fást með hægn móti á næstunni. Og að hælta fje rikissjóðs til 
að halda uppi óeðlilegu gengi er óráð. »Óhæfilegt er, að löggjafarvaldið haldi 
áfram að iþyngja borgurunum með háum sköttum, til þess að framkvæmdar- 
valdið geti freistað þess að halda krónunni i svo háu verði, að það eitt nægi 
til þess að sliga atvinnurekendur«. Enda hrekkur engin rikisábyrgð til að 
halda uppi því gengi, sem atvinnulifið þolir ekki, og þegar litið er á afkomu 
atvinnuveganna nú, sem að nokkru leyti eiga við aðra örðugleika að búa en 
þá, sem af hinu óeðlilega gengi stafa, virðist full ástæða til að treysta ekki 
mjög á þol þeirra. Spárnar um framtíðina eru ekki það góðar. Ef festa skal 
gjaldeyrinn, er og lítið unnið við það að byrja á því að framkvæma hinn 
örðugasta hluta þeirrar »deflationar«, sem gengisskráningin i haust er leið 
hefir leitt af sjer. Það er að vísu ekki hægt að veita öllum þeim, sem halla 
biðu af hækkuninni, uppbót á því taþi, sem þeir þá biðu að óverðskulduðu, 
en hitt er hægt, að koma í veg fyrir, að atvinnuvegirnir þurfi enn um langan
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tíma að bera afleiðingarnar. Slika ráðstöfun, lækkun hins skráða gengis til 
móts við sanngengið, þarf ekki að ótlast, Hún á ekkert skylt við þá »inflation«, 
þar sem of mikil seðlaútgáfa veldur verðlækkun í landinu, þó fávisir menn 
kunni að rugla því tvennu saman.

Minni hluti geDgisnefndar hefir lýst yfir þvi (sbr. fskj. III), að hægt 
muni, þó með stuðningi hins opinbera, »að halda þvi gengi, sem nú er, ef 
hafður er nægur hemill á útlánsstarfsemi bankanna«. Það er engu örðugra, 
nema síður sje, fyrir bankana, og þá einkum seðlabankann — en seðlabanki 
rikisins er nú sem stendur fjármálaráðherra og Landsbankinn i sameiningu 
— að sniða útlánsstarfsemi sina með tilliti til þess að varðveita núverandi 
verðlag en til hins, sem minni bluti gengisnefndar telur liklegt að megi takast, 
að lækka verðlagið til samræmis við núverandi gengi. Þuð virðist þvi sjálfsagt 
að rannsaka, hvert sje nú bið eðlilega gengi og leitast við að festa það þar. 
Það er ábættuminst fyrir rikið, hagkvæmast fyrir atvinnuvegina og viðskifta- 
lífið, og jafnvel nauðsynlegt eins og útlitið er nú. Það er ein höfuðskylda hins 
opinbera á örðugum timum að iþyngja ekki atvinnuvegunum með óeðlilegu 
gengi. Þegar festa skal gengi, ber ekki að taka tillit til annars en þess, sem 
eðlilegast er út frá innanlandsorsökum og hagkvæmast fyrir þjóðarheildina. 
Myntsanibönd við einstakar þjóðir eru einskisvirði móts við það að fá sem 
fyrst verðfastan gjaldeyri og komast i hið mikla »myntsamband« þeirra þjóða, 
sem gullfót hafa.

Festingarstefnunni fylgja engir þeir örðugleikar, sem hækkunarstefnan 
sje laus við, nema síður sje. Hækkun krónunnar upp í hið gamla gullgildi 
felur i sjer festingu, þegar að markinu er komið, sem er þvi örðugri, þar sem 
á undan eru farnir allir þeir örðugleikar, sem hækkun fylgja og áður hefir 
verið drepið á.

Minni hlutinn leggur þvi til, að frv. verði samþykt með svofeldum

BREYTINGUM:
1. Við 3. gr.

a. Á eftir orðunum »þeirrar rannsóknar« i lok annars málsliðar komi: 
og skal genginu haldið þar föstu. Skal neftid’n siðan birta skýrslu um 
rannsókn sina.

b. Síðasti málsliður greinarinnar falli niður.
2. Við 4. gr. Greinin falli niður.

Greinatalan breytist samkvæmt atkvæðagreiðslu.

Alþingi, 27. april 1926.

Ásgeir Ásgeirsson, Halldór Stefánsson. 
frsm.
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Fylgiskjal I.

Á fundi fjárhagsnefndar 15. mars var samþykt að leggja svofeldar 
spurningar fvrir gengisnefnd, og eru svör nefndarinnar birt hjer sem fylgiskj. 
II. og III.:
»1. Álítur gengisnefnd, að hægt verði að halda þvi gengi, sem nú er skráð, 

föstu án sveifla, t. d. til næsta þings, án stuðnings frá þvi opinbera?
2. Ef stuðning þarf frá þvi opinbera, i hvaða formi álítur nefndin að hann 

eigi að vera?
3. Telur nefndin, að slikur stuðningur þess opinbera hafi fjárhagsáhætlu 

i för með sjer fyrir ríkissjóð?
4. Er núverandi gengi i samræmi yið verðlag innanlands og, ef ekki, live 

lengi telur nefndin, að verðlagið sje að lagast eftir þvi, og er atvinnuveg- 
unum hætta búin meðan ósamræmið helst?

5. Fjárhagsnefnd óskar eftir að fá þær tillögur, sem gengisnefnd hefir gert 
samkvæmt greinargerð fjárhagsnefndar við frv. til laga um gengisskráningu 
og gjaldeyrisverslun, þskj. 144 frá siðasta ári, þar sem svo er um mælt:

»og öll nefndin eigi að taka alvarlega til athugunar, hvaða ráðstafanir 
þurfi að gera, verði að því ráði horfið að festa endanlega gengi isl. 
krónu og gera hana innleysanlega með gulli, t. d. einhversstaðar nálægt 
því gullgildi, sem hún hefir nú, og bera fram tillögur sinar um það fyrir 
næsta Alþingi«.«

Fylglgkjal II.

Svör frá melri hlnta gengisnefadar við brjefl fjárhagsnefndar neðri deildar 
Alþingig 15. mars 1926.

Gengisnefnd hefir ekki getað orðið sammála um að svara spurningum 
hátlvirtrar fjárhagsnefndar. Meir: hluli nefndarinnar leyfir sjer að svara spurn- 
ingunum á þessa leið:

Ad 1. Meiri hlutinn lílur svo á, að krónan hafi hækkað of ört og 
standi of hátt. Af þvi hafa þegar leitt og leiða miklir örðugleikar fyrir at- 
vinnulífið, en ef horfur hefðu að öðru leyli verið sjerlega góðar, hefði ef til 
vill ekki verið með öllu ókleift að halda núverandi gengi óbreyttu. En eins 
og nú standa sakir, álítur meiri hlutinn, að það sje a. m. k. alveg vonlaust 
að halda þessu gengi án opinbers stuðnings. — Meiri hlutinn telur ástæðu til 
að taka sjerstaklega fram, að mjög miklar lánstakmarkanir mundu veikja 
svo aðstöðu fyrirtækja þeirra, sem fjárhagsafkoma landsins hvilir á, að ekki 
mundi gerlegt að reyna að halda genginu föstu með þeim einum.

Ad 2. Stuðningur hins opinbera mundi væntanlega falinn i:
a. að greiða götu atvinnuveganna með því að ljetta byrðum af þeim.



790 Þingskjal 441

b. með ábyrgðum.
c. með lántökum.

Ad 3. Með skirskotun til framanritaðs lítur meiri hlutinn svo á, að 
auðsætt sje, að slikur stuðningur frá því opinbera geti haft niikla fjárhags- 
hættu í för með sjer.

Ad 4. Gengið er áreiðanlega ekki í samræmi við verðlagið innanlands, 
en engin rannsókn liggur fyrir, sem bygt verði á i þessu efni. En því meira 
ósamræmi sem um er að ræða, því örðugra eiga atvinnuvegirnir.

Ad 5. Ólafur Thors og Sigurður Eggerz svara spurningunni á þessa 
leið: Þótt fjárhagsnefnd Nd. í nefndaráliti gerði ráð fyrir, að gengisnefnd fram- 
kvæmdi þessa rannsókn, þá er það á engan hátt bindandi fyrir gengisnefnd- 
ina, enda liggur engin ályktun fyrir frá þinginu eða skipun frá landsstjórn- 
inni um þessa rannsókn. Hinsvegar hefir þó nokkur undirbúningur verið 
gerður í þessu máli, og mun nefndin, ef þess verður óskað og likur eru á 
þvi, að krónan verði fest endanlega, leitast við að koma sem fyrst með til- 
lögur í málinu. — Tryggvi Pórhallsson visar til greinargerðar frumvarps til 
laga um stöðvun á verðgildi islenskra peninga, sem hann hefir borið fram á 
Alþingi.

Iteykjavik, 25. mars 1926.

Sig. Eggerz. Ólafur Thors. Tryggvi Pórhallsson.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal III.

Srör við sporniogom íjárhagsnefndar neðri deiidar Alþingig til 
gengisnetndar í brjefl 15. þ. m.

Ad 1. Við teljum liklegt, að halda megi þvi gengi, sem nú er, ef hafður 
er nægur hemill á útlánsstarfsemi bankanna og ríkið tekur tillit til núverandi 
gengis krónunnar í fjárráðstöfunum sinum, en að sjálfsögðu verður eigi á þann 
hátt tekið fyrir, að sveiflur eigi sjer stað. Eigi að vinna að því að halda geng- 
inu sveiflulausu, er óhjákvæmilegt, að bið opinbera veili sluðning td þess. Og 
sje slikur stuðningur fyrir hendi, mundi eigi þurfa að beita lánstakmörkunum 
með sama hætti og ella.

Ad 2. Stuðningur bins opinbera þyrfti að vera lántaka erlendis eða 
ábyrgð á láni erlendis og ábyrgð á tapi, sem kynni að verða at nolkun þess 
láns. Lán þetta yrði notað til þáttlöku i gjaldeyrisversluninni, þegar bankarnir 
hefðu notað sitt lánstraust.

Ad 3. Við teljum, að slík lántaka eða ábyrgð geti haft fjárhagslega á-



Þingskjal 441 791

hættu í för með sjer. Sú áhætta ætti þó að vera lítil, ef hafður er hemill á 
lánveitingum bankanna og takmörkun á útgjöldum ríkisins og sveitarfjelaga.

Ad 4. Núverandi gjaldeyrisgeugi mun eigi vera i samræmi við verð- 
lagið innanlands. Verðlagið hefir þó sifelt verið að lækka undanfarið, og má 
búast við talsverðri lækkun enn. Við erum þvi miður eigi færir um að segja 
til, hvenær verðlagið komist i samræmi við gjaldeyrisgcngið, en líklegt þætti 
okkur, að slikt jafnvægi yrði að mestu komið siðari hluta þessa árs.

Það er erfilt að meta ábættu þá, er atvinnuvegunum kann að stafa af 
ósamræmi milli verðlags og gjaldeyrisgengis. Að sjálfsögðu veldur öll gjald- 
eyrishækkun erfiðleikum í svip fyrir atvinnuvegi, er framleiða útflutningsvörur. 
En erfiðleikar þessara atvinnuvega þurfa alls eigi að stafa af ósamræmi verð- 
lags og gjaldeyrisgengis, heldur eiga þeir oft rót sina að rekja til sjálfstæðra 
verðbreylinga á útflutningsvörunum. Það getur sem sagt vel átt sjer stað, að 
þrált fyrir sæmilegt samræmi i verðlagi og gjaldeyrisgengi, að einstakar vörur 
verði fyrir sjerstökum verðbreytingum. í slikum tilfellum getur sjerstök at- 
vinnugrein haft ágæta afkomu, þrátt fyrir verðlagsfall alment og gengishækkun; 
sje um verðfall einstakrar vöru að ræða niður fyrir lækkun verðlagsins í heild 
sinni, þá mun enginn telja bót í því að lækka gjaldeyrisgengið til þess að verð 
þeirrar vöru hækki að krónutali.

Ad 5. Gengisnefndin i heild sinni hefir enn eigi gert neinar tillögur i 
þessu efni.

í sambandi við 1. lið leyfum við okkur að taka það fram, að með þvi 
bráðabirgðafyrirkomulagi, sem nú er á seðlaútgáfunni og aðstöðu bankanna 
til þess að taka þátt í gjaldeyrisversluninni, þá eru engin tök á þvi að hafa 
vald á gjaldeyrisgenginu, og lögin um gjaldeyrisverslun og gengisskráningu eru 
að þvi leyti áhrifalaus. Til þess að koma i veg fyrir verulegar breytingar á 
gjaldeyrisgenginu, hvort heldur til hækkunar eða lækkunar, þá er nauðsynlegt, 
að rikissjóður taki þátt i áhættunni Lántaka eða ábyrgð á láni stefnir að því 
að koma i veg fyrir lækkun islenskrar krónu; en til þess að koma í veg fyrir 
óhagkvæmar hækkanir þarf einnig þátttöku ríkissjóðs. Yrði sú þátttaka rikis- 
sjóðs að vera með þeim bætti, að annaðhvort keypti hann beinlínis sjálfur 
erlendan gjaldeyri, er á þyrfti að halda, eða ábyrgðist halla þann, er kynni 
að leiða af gjaldeyriskaupunum. Það er augljóst, að slík kaup yrðu að vera i 
slórum stil, ef spekulationsfje streymdi til landsins, og það mætti ennfremur 
búast við þeira afleiðingum, að vegna slikra kaupa yrði að festa krónuna 
endanlega í þvi gengi, er kaupin hefðu skapað.

Reykjavík, 24. mars 1926.

S. Briem, Georg ólafsson.
p. t. formaður gengisnefndar.
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It’d. 442. Breytingartillaga

við frv. lil laga um verðtoll á nokkrum vörum.

Frá Jakob Möller.

Við 1. gr. B.
Aftan við liðinn bætist: Þvoltaefni.

Kd. 443. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll. 

Flutningsm.: Þorleiíur Jónsson.

Við 1. gr. 2. Eftir »bifvjelum (mótorum) heilum og í blutuma komi 
rafmagnsvjelum, vatnsvirkjunarvjelum.

Kd. 444. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um verðtoll á nokkrum vörum.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: og gilda til 1. mat 1927.

Aíd. 445. Varatlllaga

við breytingartillögu á þskj. 444. (Verðtollur).

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: og gilda til 1. maí 1928.
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Ed. 446. Frumvarp

til fjárlaga fyrir árið 1927.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

I. KAFLI.

Tekjur:

1. gr.
Árið 1927 er ætl&st til, að tekjur rikisins verði svo sem talið er i 2.-5. 

gr„ og að þeirra verði aflað með tekjugreiuum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

1. Fasteiguaskattur....................
2. Tekjuskattur og eignarskattur
3. Leslagjald af skipum

4. Aukatekjur...........................
5. Erfðafjárskattur....................
6. Vitagjald .............................
7. Leyfísbrjefagjöld ............
8. Stimpilgjald .........................
9. Skóiagjöld .............................

10. Bifreiðaskattur .................... ,

Alþt. 1926. A. (38. löggjatarþing).

kr. kr.

............ 225000
950000

• • • • • • 35000
1210000

375000
40000

300000
10000

325000
15000
25000

1090000

Flyt... 2300000
100
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kr. kr.

Flutt... 2300000
11. Útflutningsgjald........................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vín,

ávaxtasafi og gosdrykkir) .............................................. 650000

1000000

13. Tóbakstollur ........................................................................ 775000
14. Kaffi- og sykurtollur.............................................................. 1000000
15. Annað aðflutningsgjald ....................................................... 150000
16. Vörulollur ................................................................................ 1375000
17. Verðtollur ................................................................................ 850000

4800000
18. Gjald af sætinda- (konfekt-) og brjóstsykursgerð 20000
19. Pósttekjur ................................................................................ 400000
20. Simatekjur................................................................................ 1300000

1700000
21. Víneinkasala............................................................................... 500000

Samtals... 10320000

3. gr.
Tekjur af fasteignum rfkissjóðs eru taldar:

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs .. .
2. Tekjur af kirkjum ..................................
3. Tekjur af silfurbergi..................................

kr. kr.

................. 30000
100

5000

Samtals... •.......... 35100
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4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

Tekjur af bönkum .....................................
Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt

50000

lögum nr. 14, 9. júlí 1909.......................... .................... 29000
Væntanlega útdregið af þeim brjefum ... .................... 25000

54000
Vextir af innstæðum i bönkum ............ .'. ... ... 6000
Vextir af viðlagasjóði.................................. .................... 75000
Aðrir vextir..................................................... .................... 140000

Samtals... ............ 325000

5. gr.
Óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ........................................................................
2. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur.....................................
3. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna............ ..

50000
2000

102034

Samtals... ............ 154034

II. KAFLl.

Gjöld:

6. gr.
Árið 1927 eru veittar til gjalda upphæðir þær, setn lilgreindar eru í

7.—20. gr.
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7. gr.
Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

kr. kr.

I. Vextir:
1. Innlend lán........................................................................ 186831
2. Dönsk lán, danskar kr. 232274 á '/io.................... 255501
3. Enska lánið frá 1921, hluti rikissjóðs, £ 8653 : 18 

: 11 á »/oo........................................................................ 190386

11. Afborganir:
1. Innlend lán........................................................................ 264589

632718

2. Dönsk lán, danskar kr. 545165 á '/ío ......... 599682
3. Enska lánið 1921, £ 1954 : 0 : 4 á ”/o« ............. 42988

III. Framlag til Landsbankans, 14. greiðsla.................. ...
907259
100000

Samtals... ............ 1639977

8. gr.

kr. kr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins ..................................... 60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

Til alþingiskostnaðar..............................................................
Til yfirskoðunar landsreikninga .....................................

Samtals ..

kr. kr.

195000
4800

199800

............ 199800
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10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

I, Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. fl.
1. Til ráðherra:

a. Laun.............................................................
b. Til risnu......................................................

37500
4000

2. Til utanferða ráðherra .............................
3. Laun slarfsmanna stjórnarráðsins............ ............
4. Annar kostnaður............................................. ............
5. Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum. ... ............
6. Til þess að gefa út stjórnartiðindi:

a. Póknun fyrir útgáfu tíðindanna o. fl. 900
b. Til pappirs og prentunar.................... 9000
c. Tilkostnaðarviðsendingarmeðpóstum 1000

7. Til nmbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 
ráðherrabústaðnum .......................................................

II. Hagstofan.
1. Laun hagstofustjóra......................................................
2. Laun aðstoðarmanns......................................................
3. Pappir, prentun og hefting hagskýrslna..................
4. Prentun eyðublaða .......................................................
5. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m.......................................
6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ... ....................
7. Til að gefa út manntalið 1703...................................

III. Utanríkismál o. fl.
1. Til sendiráðs i Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra .................................... 20000
b. Húsaleiga .............................................. 5000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds.................................. 17000

2. Fyrir meðferð utanrikismála............
3. Rikisráðskostnaður ... ...................
4. Kostnaður við sambandslaganefnd...

Samtals...

kr.

41500
6000

77300
18000
27000

10900

3000

8700
5600

11000
2000
4000

20000
1000

62000
12000

6000-
6500

kr.

183700

52300

86500

322500
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11. gr.
Til dómgæslu og lögreglusljórnar o. fl. er veitt;

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. Laun....................................................................................... 56450
b. Annar kostnaður, alt að .............................................. 2000

58450
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra 151700
3. Laun hreppstjóra .......... . .............................................. 32000
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavík:

a. Laun ................................................................................ 27648
b. Húsaleiga ...................................................................... 3240
c. Hiti, ljós og ræsting ....................................................... 2100
d. Ýms gjöld, alt að............................................................. 2400

35388
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavik:

a. Laun fulltrúa og 4 skrifara........................................... 21760
b. Laun 6 tollvarða............................................................... 26880
c. Húsaleiga ........................................................................ 4500
d. Hiti og ljós........................................................................ 1800
e. Innheimtukostnaður ...................................................... 7500
f. Ýms gjöld, alt að.............................................................. 11700

Fastir starfsmenn i skrifstofum bæjarfógetans og 74140
lögreglustjórans i Reykjavík njóta dýrtiðaruppbótar
eftir reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógela.......... 92000
7. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns við endur-

skoðun á skipamælingum..................................................... 500
8. Til landhelgisgæslu, gegn 125000 kr. framlagi úr

landhelgissjóði........................................................................ 250000
9. Framlag til landhelgissjóðs .............................................. 20000

10. Til hegningarhússins í Reykjavik og viðhaldskostn-
aður fangelsa ....................................................................... 12000

11. Annar sakamáiakostnaður og lögreglumála m. m. ... 12000

Flyt... • • • • • • 738178
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kr. kr.

12. Borgun til
13. Borgun til

sjódómsmanna ............
setu- og varadómara ...

Flutt ... ............ 738178
1000
3000

Samtals A. 742178

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur.

Burðareyrir og embættisskeyli:
a. Endurgjald banda embættismönnum fyrir burðar- 

eyri undir embætlisbrjef .............................................. 25000
b. Fyrir embæltisskeyli .................... ............................. 45000

Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin- 
berar fasteignir........................................................................

70000

18000
Til embættiseftirlitsferða...................................................... 5000
Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavikur og 
fyrir skattvirðingar ............................................................... 30000
Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl................................ 12000

Samtals B. ............ 135000*

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ......................................................................................... 297860
í*ar af viðbót við lögmælt laun núverandi aðstoðar- 

læknis á ísafirði 1700 kr. með verðstuðulsuppbót.
2. Til skrifstofukostnaðar iandlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga 

sjerstaklega erfiða læknissókn.............................................. 7450

Flyt ...

•

............ 307310
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kr. kr.

Flutt ...
Styrkurinn skiftist þannig: 1. Til Ólafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 
hreppa í Hnappadalssýsln, 200 kr. til hvers, 600 kr.
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til Öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til 
Suðureyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps i Þing- 
eyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Seivogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sljettu-, Grunnavikur- og Snæfjallahreppa, 300 
kr. til hvers, 900 kr. — 17. Viðbótarstyrkur til ólafs- 
fjarðarbúa, gegn eigi minna tillagi frá þeim sjálfum en 
2600 kr., ef þeir ráða til sín sjerstakan lækni, 2000 kr. 
Til læknis í Reykjavik, er skylt sje að gegna sjúkra- 
vitjnnum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara

307310

eftir taxta bjeraðslækna .......................................................

Til augnlækninga:

1500

a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavík............................. 1000
b. Styrkur til lækningaferða kringum landið ............

Styrkurinn skiftist að jöfnu milli augnlæknanna
Guðmundar Guðfinnssonar og Helga Skúlasonar, enda

1000

skifti þeir landinu á milli sin til yfirferðar, eftir fyrir- 
mælum landlæknis, og hafi dvöl á að minsta kosti 
einni eða tveim höfnum í hverri sýslu

2000
Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts í Reykjavik ... 
Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í

1000

Reykjavík ................................................................................
Styrkurinn til augnlæknis og læknanna Vilh. Bern- 

höfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn þvi skil- 
yrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum i lækna- 
deild háskólans til i sinni sjerfræði og veiti fátæku 
fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki sjaldn-
ar en 3 sinnum á mánuði.

1000

Til geislalækningastofu rikisins ..................................... 11000

Flyt ... « • » • « • 323810
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Flutt ...

kr. kr.

9.
10.

11.

12.
13.

Til sömu stofnunar, til áhaldakaupa .............................
Tii radíumsjóðs íslands, styrkur til að reka radium-
lækningar ...................................................................... . ...
Slyrkur til hjeraðslækna til ntanferða, í því skyni að 
afla sjer nýrrar læknisþekkingar .....................................

Þennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögum 
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.
Til Óskars Einarssonar læknis, utanfararstyrkur

323810
3000

2500

2000

14.

15.

Til Guðbjarnar Guðmundssonar prentsmiðjustjóra, til 
þess að kosta dvól sonar sins í fábjánahæli erlendis 
Til Evu Hjálmarsdóttur, til að leita sjer lækninga i
Danmörku í heilsuhæli fyrir krampaveikt fólk............
Holdsveikraspitalinn.............................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun iæknis ... .......................... ..
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsmanna ............................. 13620
2. Viðurværi 55 manna (ca. 150 a. á dag) 30000
3. Klæðnaður .............................................. 1800
4. Meðul og sáraumbúðir .................... 1800
5. Eldsneyti .............................................. 10000
6. Ljósmeti....................................................... 2400
7. Húsbúnaður og áhöld............................. 2000
8. Viðhald á húsum ............................. 3000
9. Þvottur og ræsting ............................. 1800

10. Greftrunarkostnaður ............................. 500
11. Skemtanir ... ...................................... 600
12. Skattar o. fl................................................ 4000
13. Ýmisleg gjöld ...................................... 1500

16. Geðveikrahælið á Kleppi.............................................. •••
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis ........................................................................
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna ............................. 14500
2. Viðurværi 94 manna (ca. 145 a. á dag) 50000

Flyt ... 64500
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing).

8700

73020

81720

7700

7700

1200

1000

1000
81720

66525

482755
101
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3.

4,
5.
6, 
7, 
8 
9,

10,

kr. kr.

Flutt ... 64500 7700 482755
Klæðnaður 70 sjúklinga á50 kr. handa
hverjum.................... ............................. 3500
Meðul og umbúðir ... .................... 500
Ljós og hiti .......... ............................. 10000
Viðhald og áhöld 13000
Þvottur og ræsting ............................. 3000
Skemtanir ... ... ............................. 750
Skattar m. m. •................. . ,,, 2500
Óviss gjöld ............ ............................. 1400

99150

106850

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúklingum: kr. 1,50 á dag 38325 
Tekjur af búinu.............................................. 2000

40325

66525Mismunur ...

Heilsuhælið á Vffilsstöðum ..............................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.............................................. ,,, ............
B. önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna .................... ... 37000
2. Viðurværi ..................................... ... 136000
3. Lyf og hjúkrunargögn ............ .. 12000
4. Ljós og hiti ..................................... ... 25000
5. Þvottur og ræsting .................... 6000
6. Viðhald húsa ............................. 5000
7. Viðhald vjela ............................. 5000
8. Húsbúnaður og áhöld ............ 12000
9. Flutningskostnaður .................... 5000

10. Óviss gjöld ..................................... 3000

19560

7700

246000

253700

Flyt ... 253700 502315
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Flult

kr.

253700

kr.

502315
Par frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjáklingnm, 5 kr. á dag 
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag 
Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag ... 
Tekjur af búinu..............................................

173375
23725
35040

2000
234140

Mismunur 19560

18. önnur gjöld:
a. Til byggingar landsspitala i Reykjavík, samkvæmt

samningi milli rikisstjórnarinnar og stjórnar iands- 
spitalasjóðs íslands .......................................................

b. Til viðbótarbyggingar við geðveikrahælið á Kleppi
c. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að 

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi meira 
en 70 aurar fyrir bvern legudag, gegn þvi, að 
bjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins 
mikið og styrknum nemur og að því tilskildu, að 
utanhjeraðssjúklingar, sem borgað er fyrir af al- 
mannafje, njóti sömu kjara sem innanhjeraðssjúk- 
lingar.

d. Slyrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði...
e. Lokastyrkur til byggingar sjúkrahússins á Isafirði
f. Til »Heilsuhælisfjelags Norðurlands«, til byggingar

heilsuhælis i Eyjafirði. Siðari fjárveiting....................
Styrkuiinn er bundinn þeim skilyrðum, að stað- 

urinn, áætlun og teikning sjesamþykt afstjórnarráð- 
inu og að jafnmikið fje sje lagt fram annarsstaðar 
að og úr rfkissjóði.

g. Bólusetningarkostnaður ..............................................
h. Gjöld samkv. 13. gr. f lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ............
i. Gjöld samkv. 25. gr. f lögum 6. nóv. 1902, um varnir 

gegn þvf, að næmir sjúkdómar berist til tslands...
j. Gjöld samkvæmt lögum nr. 16 1923, um varnir

gegn kynsjúkdómum .......................................................
k. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu-

skólum ................................................................................

100000
100000
20000

23000
7724

125000

2500

15000

4000

4500

2000

403724Flyt ... 502315
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kr. kr.

Flutt ... 403724 502315
i. Til berklahjúkrunarfjelagsins Líknar, gegn að minsta

kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavíkur ............ 4000
m. Til fjelags islenskra bjúkrunarkvenna .................... 800
n. Til geilnalækninga, gegn að minsta kosti */t ann-

arsstaðar að........................................................................ 2500
o. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grlmsey, gegn jafn-

mikilli launaviðbót annarsstaðar frá .................... 300
p. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............ 2400
q. Til Elinar Sigurðardóttur, 100 kr. á mánuði, sje

hún ekki i sjúkrahúsi, alt að ..................................... 1200

Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna....................
414924

27000

Samtals ... : ......... 944239

, 13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A. kr. kr.

Póstmál.
Laun:
a. Eftir launalögum............................................................... 94467
b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur .................... 72500
c. Rrjefhirðingamenn ....................................................... 22000

188967
Póstflutningur ........................................................................
Annar kostnaður:
a. Skrifstofukostnaður í Reykjavik bjá aðalpóstmeist-

160000

ara og póstmeistara, eftir reikningi.............................
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavikur bjá

10000

póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum............
c. Húsaleiga utan Reykjavíkur á stærri póststofum

20000

og póstafgreiðslum ....................................................... 12000
d. önnur gjöld........................................................................ 46000

88000

Samtals A.... • • • • • • 436967
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B.
Vegamál.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálasljóra ..............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings .................... ............
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt að .................................... ............
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ............
5. Skrifstofukostnaður, alt að .....................................

Ú. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjalarnesvegur, gegn þvi að hlutað-
eigendur greiði V4 kostnaðar............ 28000

2. Stykkishólmsvegur ............................. 15000
3. Hvítárbraut.............................................. 10000
4. Norðurárdalsvegur ............................. 60000
5. Miðfjarðarbraut..................................... 35000
6. Langadalsvegur ..................................... 10000
7. Sauðárkróksbraut ............................. 18000
8. Þelamerkurvegur..................................... 10000
9. Vaðlaheiðarvegur ............................. 50000

10. Vailavegur .............................................. 10000
11. Hróarstunguvegur ............................. 27500
12. Biskupstungnabraut ............................. 25000

b. Viðhald og umbætur ... .......................................

III. Til Heilsuhælisfjelags Norðurlands, til endurgreiðslu
á kostnaði við vegargerð frá Eyjafjarðarbraut að 
fyrirhuguðu berklahæli i Kristsnesi, eftir reikningi, 
alt að ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

IV. Til brúargerða samkvæmt brúalögum ....................
V. Til slillags á akvegum (bifreiðaskaltur) ... ............

VI. Fjallvegir................................................................................
VII. 1. Til áhalda, alt að .......................................................

2. Til bókasafns verkamanna ...........................

VIII. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ....................

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars-

Flyt ...

kr.

8700
6420

4000
8500
7000

296500
200000

15000
300

30000

kr.

34620

496500

10000
224000

25000
15000

15300

30000 820420
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Flutt ...
staðar frá og öðrutn þeim skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra setur.

2. Til sýsluvegasjóða eflir lögum nr. 10 1923 .
IX. Til dragferjuhalds:

1. Á Lagarfljóti .............................................. ............
2. - Skjálfandafljóli .......................................................
3. - Blöndu ........................................................................

X. Til ferju á Hrosshyl i Þjórsá ....................................
XI. Styrkur til vörubifreiðaferða:

a. Frá Reykjavík austur um sveitir, með endastöðv-
um Garðsauka, Sandlæk og Torfastöðum............

b. Frá Reykjavik til Sandgerðis og Grindavikur ... 
Bifreiðaeigandi, er njóta vill styrks af þessari fjár-

veitingu, skal' hlita reglum, er stjórnin setur, um 
reglubundnar og ódýrar ferðir.

XII. Styrkir til að halda uppi bygð og gistingu fyrir 
ferðamenn.............................................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum 
á afskektum bæjum við þjóðbraut.

XIII. Til þess að kaupa Fornahvamm og byggja þar 
gistihús, alt að ...............................................................

XIV. Styrkur til húsabóta á Hliðarenda i Fljótshlið
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að eigandi og

ábúandi geti býst að sumarlagi 6—7 manns.
Kaupi rikissjóður Hliðarenda á næstu 10 — 15 ár-

um, skal styrkupphæðin dregin frá verði jarðarinnar.

Samtals B. ...

C.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða:
a. Esju........................................................................................
b. Eimskipafjelags íslands ..............................................

2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum:
a. Rekstrarstyrkir ..............................................................
b. Báta- og vjelkaupastyrkir..............................................

Samtals C. ...

kr. kr.

30000 820420

15000
45000

900
300

300
300
300

5000
3000

8000

3000

40000
2000

•
919620

150000
60000

210000

101700
18500

120200

> • ■ • ♦ • 330200
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D. kr. kr.

Hraðskeyta- og talsímasamband.
I. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o. fl. ... 25000

II. Til nýrra simalagninga....................................................... 315000
III. a. Til nýrrar simalinu frá Breiðumýri til Laugaskóla,

4/< kostnaðar, alt að .............................................. 1200
b. Til nýrrar simaiínu frá Svignaskarði til Hvitár-

bakkaskóla, 3/> kostnaðar, alt að............................. 3200
4400

IV. Til starfrækslu landssimanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum ............................. 300000
2. Kostnaður af aðalskrifstofu landssimanna 13000
3. Ritsimastöðin i Reykjavik ..................................... 36000
4. Loftskeytastöðin i Reykjavík.................................. 12000
5. Bæjarsiminn i Reykjavík ..................................... 120000
6. Ábaldahúsið ............................................................... 3000
7. Ritsimastöðin á Akureyri ásamt bæjarsima-

kerfinu ■ ■• • •• • •• • •• *•• ••• ••• ••• ••• 12700
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði ásamt bæjarsima-

kerfinu ••• ••• ••• ••• «•• •■• ••• • •> ••• 12000
9. Ritsimastöðin á Isafirði ásamt bæjarsimakerfinu 8000

10. Simastöðin á Borðeyri.............................................. 7500
11. Simastöðin í Hafnarfirði........................................... 7500
12. Simastöðin í Vestmannaeyjum............................. 9500
13. Simastöðin á Siglufirði............................................. 5500
14. Tii aukaritsimaþjónustu ..................................... 4000
15. Til annara simaslöðva og eftirlitsstöðva............ 90900
16. Til uppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsimann i
Reykjavik, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglufirði, alt að ............ 12600

b. Simritara o. fl......................................... 8000
20600

17. Til efnisvarðar Steindórs Björnssonar ............ 1200
663400

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m...................... 40000
VI. Viðbót og viðhald stöðvanna ..................................... 50000

VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt að ............................................................... 10000

VIII. Viðhald landssimanna....................................................... 150000
IX. Til kenslu fyrir simamenn.............................................. 2000
X. TiIIag til alþjóðaskrifstoíunnar i Bern .................... 1500

Samtals D. ... 1261300
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kr. kr.

E.
Vitamál.

I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra .............................................. 8700

Hann sje umsjónarmaður vitanna og einnig
ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar lar.dsstjórn,
hjeraðsstjórnum og bæjarstjórnum, eftir ákvæð-
um landsstjórnar.

2. Til verkfróðrar aðstoðar ..................................... 6400
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að .. ... 4000
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi, alt að .............................................. .......... 2000
21100

II. Laun vitavarða...................................................................... 21810
Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú-

verandi vitaverði Gróttuvitans.
III. Rekstrarkostnaður vitanna............................. ............ 75000
IV. Sjómerki, þar með talið viðbald sæluhúsa ............ 10000
V. Til þess að reisa nýja vila:

a. Landtökuviti á Dyrhólaey .......... ... ... ... 160000
b. Til uppsetningar leiðarljósa..................................... 10000

170000
VI. Ýmislegt................................................................................ 10000

Samtals E. ... ............ 307910

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er veitt:

kr. kr.

A.
Andlega stjettin.

fiiskupsembættið:
1. Laun biskups ........................................... ....................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............

9500
2000

11500.....

Flyt ... • • • • • • 11500
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kr. kr.

Flyt ... 11500
önnur gjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. íebr. 1880, 1. gr.
2. Hluti ríkissjóðs af lífeyrisgjaldi presta samkvæmt

406

lögum nr. 49, 1907 .......................................................
3. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

350

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum.................... 8000
4. Framlag til prestlaunasjóðs..............................................

Ef fje sparast á þessum lið vegna þess að presta- 
köll eru laus, er kirkjustjórninni heimilt, samkvæmt 
tillögu prestastefnu, að verja alt að einum prestslaun- 
um til þess að greiða ferðakostnað banda prestvigð- 
um manni, einum eða fleirum, til eflingar andlegri 
samvinnu meðal presta og kristilegra áhrifa á söfn-

300000

uði úti um land.
5. Til dómkirkjuprestsins í Reykjavík, fyrir skýrslu-

gerðir ................................................................................ 1000
6. Erfiðleikauppbót til Ögurþinga..................................... 300
7. Tii útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
8. Til búsabóta á prestssetrum, með skilyrðum sem

400

27000greinir í fjárlögum 1924.................................................... 337456

Samtals A. ... ............ 348956

B.
Kenslumál.

I. Háskólinn:
a. Laun ........................................................................
b. Til hjeraðslæknisins í Reykjavik fyrir kenslu

106400

1500við báskólann.......... . ............................. ..........
c. Til kennara í lagalæknisfræði ............................. 500
d. Námsslyrkur............................................................... 15000

Fjárveiting þessari skal skift í 20 skamta 450
kr. og 20 skamta 300 kr., og má að jafnaði 
ekki veita neinum stúdenti meira eða minna en
1 skamt; þó má leggja saman alt að 8 skamta 
300 kr., og gjöra úr belmingi færri 600 kr. 
skamta, og veita þessa stærri skamta fátækum 
stúdentum, sem sýna sjerstakan dugnað við 
námið. Engum má veita styrk fyrsta námsárið 
i háskólanum.

e. Húsaleigustyrkur ....................................................... 9000
f. Til kensluábalda læknadeildar.............................
g. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efna-

500

fræði ........................................................................... 1800
h. Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla............................. 4500

Flyt ... 139200 • • • ■ • •
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 102
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kr. kr.

Fluttar ...
i. önnur gjöld:

1. Til ritara:
a. Laun ..................................... 1000
b. Dýrtíðaruppbót.................... 500

----------- 1500
2. Til dyravarðar:

a. Laun, auk hlunninda, sem bann
hefir áður notið.................... 1600

b. Dýrtiðaruppbót.................... 800
----------- 2400

3. Ýms gjöld............................................ 3000

j. Eftirgjöf á viðlagasjóðsláni Mensae Academicae...
k. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta ....................
l. Byggingarstyrkur til stúdenlagarðsins

II. Námsstyrkur erlendis:
a. Tii islenskra stúdenta í erlendum háskóium .........
b. Til læknaefna, til að ljúka námi í sængurkvenna- 

stofnun erlendis, 500 kr. banda hverjum, alt að
c. Tii Markúsar Kristjánssonar, til báskóianáms

erlendis................................................................................

Mentaskólinn almenni:
a. Laun............................................................. ............
b. Önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans .................... 400
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 6000
3. Til skólahússins ntan og innan ... 3500
4. Til stundakenslu og tii prófdóm- 

enda, alt að........................................... 27000
5. Húsaleigustyrkur banda 36 læri- 

sveinum, 50 kr. banda hverjum ...
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð-

stuðnlsuppbót .....................................

1800

3200
7. Læknisþóknun.................... ............ 500
8. Til visindalegra ábalda og til þess 

að kaupa skuggamyndavjel til notk- 
unar við kensluna............................. 1500

9. Til þess að gefa út kenslubækur 
handa skóianum ............................. 2500

10. Ýmisleg gjöld ..................................... 5000

Flyt ... 51400

139200

6900
3000

750
50000

24000

2500

1200

199850

---------  27700

77600

77600 227550
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kr. kr.

Flutt ... 51400
11. Til verðlaunabóka ............................. 100
12. Til þess að setja miðstöðvarhitun

í mentaskólahúsið .................... 13000

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun...............................................................................
b. önnur gjöld:

1. Tii aukakennara og stundakenslu . 10600
2. Til framhaldsnáms fyrir nemendur,

sem lokið hafa gagnfræðapróði ... 5000
3. Til bóka og kensluáhalda ............ 1000
4. Til að kaupa skuggamyndavjel og

fleiri kensluáhöld ............................. 1000
5. Til eidiviðar og ljósa .................... 7000
6. Námsstyrkur ...................................... 700

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

7. Til dyravörslu:
a. Laun ............................. 600
b. Dýrtíðaruppbót ........... 300

------------------------  900
8. Til skólahússins utan og innan ... 1500
9. Til ýmislegra gjalda ..................... 3500

V. Kennaraskólinn:
a. Laun................................................... . ....................
b. önnur gjöid:

77600 227550

64500
142100

28160

31200
59360

22080

22080 429010

1. Stundakensla ..................................... 5000
2. Eldiviður og ljós ............................. 3000
3. Bókakaup og áhöld .................... 1500
4. Námsstyrkur ..................................... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

Flyt ... 12000
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kr. kr.

Flutt ... 12000 22080 429010
5. Til viðhalds .................... ... ... 1500
6. Ýmisleg gjöld .................... ............ 3000

16500
Stýrimannaskólinn: 38580
a. Laun.................................. . ... ............ ............ 17280
b. önnur gjöld:

1. Til stundakenslu................. .......... . 2000
2. Til eldiviðar og ljósa ............ 2000
3. Til Sveinbjarnar Ggilssonar, til fyrir-

lestra..................................... .. • ... 300
4. Ýmisleg gjöld .................... ............ 3000

7300
Vjelstjóraskólinn: 24580
a. Laun............................................ ... ... ............ 11840
b. Önnur gjöld:

1. Til stundakenslu ............ ... 1000
2. Húsnæði ............................. ... ... 4200
3. Ljós og hiti .................... ............ 1500
4. Ýms gjöld............................. ............ 2150

8850
Við skólana undir liðunum III. —VII. skal vera 20690

skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyr r hvern
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðií má þó, eftir
tillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla-
gjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir
nemendur.
Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun..................................... ... ... 10880
b. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistar-

kenslu..................................... ... ... 1600
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda............ 1000
3. Til eldiviðar og ljósa... 4000
4. Ýmisleg gjöld ............ 9000

15000
d. Til aukningar skólabúinu, að þvi

tilskildu, að skólastjóri taki við því 10000 37480
- Flyt ... 37480 512860
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kr. kr.

2.
Fluttar ...

Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun.............................................. , ... 9600
b. Til smiða- og leikfimikenslu 1300
c. önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda............ 1000
3. Til eldiviðar ogljósa... 2500
4. Ýmisleg gjöld ............ 2000

--------------- 6500

Styrkurinn til verklegs náms við bændaskól- 
ana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, 
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi 
skemur en 6 vikur á ári og skila skólanum 
dagbókum um vinnubrögðin yfir námstímann, 
og nemi styrkurinn aldrei bærri upphæð á 
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku 
námstímans.

Styrkinn má að eins greiða eftir á, sam- 
kvæmt skýrslu um námið, og sje i henni getið, 
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

37480

17400

512860

3. Til húsmæðraskóla á Staðarfelli:
a. Til starfrækslu skólans, enda sam- 

þykki atvinnumálaráðaherra reglu-
gerð hans.............................................. 3000

b. Til breytinga og aðgerða á Staðar- 
fellshúsinu, þar með talin eldavjel,
sem um leið sje miðstöð fyrir húsið 4800

c. Til Sigurborgar Kristjánsdóttur, lil 
greiðslu á kostnaði vegna ófyrirsjá- 
anlegs dráttar á stofnun skólans, 
enda haldi hún á yfirstandandi ári 
vekjandi og fræðandi erindi fyrir 
sveitakonur og leiðbeini þeim verk- 
lega, alt eftir tillögum Búnaðarfje-
lags tslands ..................................... 3000

10800
65680

Flyt ... 578540
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kr. kr.

Flutlar ...
IX. Iðnfræðsla:

a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykjavík, til þess 
að reka iðnskóla i Reykjavík, undir yfirum-

............ 578540

sjón landsstjórnarinnar .....................................
b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til

6600

kvöldskólahalds .......................................................
c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á fsafirði, tii kvold-

500

skólahalds ...............................................................
Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó ekki

fara yfir 4/b rekstrarkoslnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu

skýrslu, enda satnþykki það stundaskrá þeirra. 
d. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur,

500

til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

X. Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins í Reykjavik, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarmenn, undir umsjón lands-

4000
11600

stjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< kostnaðar...........
b. Til Sambands samvinnufjelaganna, til þess að 

halda uppi verslunarskóia, undir yfirumsjón

6000

landsstjórnarinnar, þó ekki yfir ’/< kostnaðar ..

XI. Yfirsetukvennaskólinn:

6000
12000

1. Laun forstöðumanns ..............................................
2. Til verklegrar kenslu:

a. Laun þriggja yfirsetukvenna i Rvik 900
b. Annar kostnaður, alt að ............ 400

3. Styrkur til námskvenna, þar í talin verðstuðuls-

1000

1300

uppbót, alt að ... ... .................................... 7780
4. Húsaleiga og hiti, Ijós og ræsting ....................

XII. Kvennaskólar:
1. Tii kvennaskólans í Reykjavik:

a. Húsaleigustyrkur ............................. 5000
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minsta

1500
11580

Flyt .. 5000 • • • • • • 613720
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kr. kr.

c,

d
e,

Flutt ...
kosti 1800 kr. framlögum annars-
staðar að en úr rikissjóði ............
40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að....................
Námsstyrkur til sveitastúlkna 
Til endurnýjunar húsbúnaði og 
rúmfatnaði..............................................

5000

20000

4000
1000

5000

613720

35000
2. Til kvennaskólans á Blönduósi:

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta 
kosti 1000 kr. framlögum annars-
staðar að en úr ríkissjóði . 15000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að..... 2000

c. Til miðstöðvarhitunar og raflýsingar 6000
d. Eftirgjöf á viðlagasjóðsláni skólans

(byggingarstyrkur)............. 7034

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands- 
stjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslumálastjóra.................... 7700
b. Skrifstofukostnaður hans................. 1200

- c. Tii eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíðaruppbót
3. Lann farkennara og dýrtíðaruppbót....................
4. Til farkenslu og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt að............
5. Til prófdómara við barnapróf.............................
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaöa,

þriðjungur kostnaðar, enda samþykki lands- 
stjórnin uppdrætti að húsunum, alt að ...........

7. Til Helga Hjörvars, utanfararstyrkur til þess
að kynna sjer kenslu- og uppeldismál ............

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. Laun............................. ................... 11840
b. Til aðstoðarkenslu............................. 600

30034
65034

9900
324000

31000

5000
4000

20000

1600
395500

• • • • • » 1074254Flyt ... 12440
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Fiutt ... 12440
c. önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms 600
Alt að belmingi fjár- 

ins má verja til verð- 
launa banda nemendum.

2. Til kensluáhalda............ 2000
3. Til eldiviðar og ljósa ... 4500
4. Til húsbúnaðar ............ 2500
5. Ýmisleg gjöld ............
6. Til að* setja miðstöð í

3000

skólahúsið .................... 14000
26600

Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavikur,
Akureyrar og Hafnarfjarðar • • • « • • ............

Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set-
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minui styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.

3. Til þess að reisa nýja hjeraðsskóla í sveitum,
alt að ’/s kostnaðar ..............................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sje ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði 
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjórn- 
inni og skólinn hjeraðseign.

4. Til Hvitárbakkaskóla (lokastoínstyrkur)............
5. Lokastyrkur til byggingar skólans á Laugum

að 2/5 hlutum...............................................................
6. Tii umbóta á skólahúsinu á Núpi i Dýrafirði .
7. Til gagnfræða- og alþýðuskólans i Flensborg

Slyrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að inn- 
anbæjarnemendur greiði skólagjald eftir sömu 
reglu og í liðunum III.—VII., og renni það i 
skólasjóð.

Flyt .,.

kr. kr.

39040

42000

1074254

20000

4000

7000
3500

17000

132540 1074254
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kr. kr.

Flutt ...
8. Til unglingaskólans í Bergst'aðastræti ............

XV. Húsmæðrafræðsla:
Til kvenfjelagsins Óskar í ísafjarðarkaupslað, tii 

húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að
Noti fjeiagið ekki styrkinn, má greiða hann öðrum á

Isafirði eða fsafjarðarsýslu, aðóbreyttum skilyrðum.
XVI. Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m..............

Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 
anna eða nemeudurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkr. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

XVII. Til kenslu blindra barna, sem send eiu utan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá

XVIII. Sundkensla o. II.:
1. Tii sundkenslu í Reykjavík .............................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og 
að lærisveinar rikisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af rikisfje, 
njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá,
sem gelur í 1. lið, og til að kenna öðrum 
sundkennurum björgunarsund .............................

3. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar ....................
Styrkurinn veilist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með því skilyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rik- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar,
enda sjeu þær til afnota fyrir almenning og lands- 
stjórnin samþykki uppdrátt og kostnaðaráætlun, 
*/& koslnaðar, alt að ..............................................

XIX. Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að balda uppi 
kenslu í teikningu og trjesknrði í þjóðlegum stil

XX. Til þess að gefa út landslagsuppdrátt af Islandi 
með hæða- og hafdýpislitum (lokastyrkur)

Samtals B. ...

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing).

132540 1074254
1000
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3500

12000

1000
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1500
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5000
9800

2000

1000

1237094

103
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15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

kr. kr.

1. Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................ 21285
b. Launauppbót til 1. og 2. bókavarðar, 500 kr. til

hvors...................................................................................... 1000
c. Til aðstoðar........................................................................ 4800
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands .. 12000
e. Til að semja spjaldskrá .............................................. 1000
f. Til að semja og gefa út skrá yfir bandrit ............ 3000
g. Til ritaukaskrár ............ .............................................. 5800
h. Brunaábyrgðafgjald fyrir safnið ............................. 360
i. Húsaleiga ........................................................................ 500
j. Ýmisleg gjöld ............................................................... 700

50445
2. Þjóðskjalasafnið:

a. Laun ............................. .............................................. 7200
b. Til bókbands, bóka* og handritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðar ....................................................... 3500
c. Ýms gjöld............................................................................. 1000

11700
3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:

a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ........... 8200
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að............................. 2550
c. Til að útvega forngripi, alt að..................................... 1500
d. Til ábalda og aðgerða .............................................. 600
e. Til eftirlits á Þingvöllum .............................................. 1000
f. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............................. 600

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

14450
4. Náttúrufræðifjelagið............................................................... 3000

Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 2000 kr. á ári.
Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sje

til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ............................. 7500
b. Til viðhalds og áhalda .............................................. 2000

9500

Flyl - ... ».. 89095
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6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

kr. kr.

Flutt ...
Tilkaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr

............ 89095

bæjarsjóði og sýslusjóði....................................................... 2000
Aukastyrkur til amtsbókasafnsins á Akureyri ............
að því tilskildu, að Davið skáld frá Fagraskógi hafi 
þar bókavörslu, með a. m. k. 2000 kr. launum, auk 
verðstuðulsuppbótar.
Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn

3000

eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............ 1500
Til bókasafnsins Iþöku, til bókakaupa ... ... ...
Til bókasafns Pingeyinga, byggingarstyrkur tii minn-

200

ingar um Pjetur beit. Jónsson frá Gautlöndum............ 3000
Til Hins fslenska bókmentafjelags .............................

enda haldi það áfram útgáfu hins islenska forn-
brjefasafns sem að undanförnu.

3600

Til Þjóðvinafjelagsins .................................................... 2000
Til Fornleifafjelagsins ...................................................... 800
Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur, •
landsyfirdóma o. 11..................................................................
Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna

3000

Magnússonar og Páls Vídalíns (jarðalýsing Húnavatns-
þings).........................................................................................
Til þess að balda áfram útgáfunni af »Lögum ís-

2500

lands« .........................................................................................
Til Leikfjelags Reykjavlkur, gegn að minsta kosti

1500

2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur ............
Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 500

6000

kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað..................................
a. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en

1000

1000 kr. til hvers .......................................................
b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes

10000

Faust ................................................................................
c. Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, til að vinna

1200

að útbreiðslu sönglistar .............................................. 5000
d. Til hljómsveitar Reykjavfkur ....................................
e. Til Karls O. Runólfssonar, til hljómlistarnáms er-

2000

lendis ................................................................................ 2000
f. Til Pórarins Jónssonar tónlistarnema í Berlín ... 2000
g. Til þess að kaupa listaverk........................................... 4000
b. Til Haralds Björnssonar, til leiklistarnáms ............ 2000

Flyt ... 28200 119195
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kr. kr.

Fiutt ...
i. Til Önnu Borg, til leiklistarnáms erlendis ............
j. Til Soffíu Guðlaugsdóttur Kvaran, til utanfarar til

leiklistarnáms ...............................................................
k. Til Guðrúnar Indriðadóttur leikkonu ....................
l. Til Jóns Þorleifssonar málara, ferðastyrkur............
m. Til Gunnlaugs Blöndals málara .............................
n. Til Brynjólfs Þórðarsonar listmálara, utanfarar-

styrkur til þess að leita sjer heilsubótar og til 
þess að fullkomna sig í málaralist.............................

o. Til Einars Markans, til söngnáms.............................

20. Til Bjargar Þorláksdótlur, í viðurkenningarskyni
21. Til sjpra Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, til þess að

safna til íslenskrar orðabókar með íslenskum þýðing- 
um, enda sje safnið eign ríkisins, 4500 kr. með verð- 
stuðulsuppbót ........................................................................

22. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sje safnið eign ríkisins ...........

23. Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls-
uppbót.........................................................................................

24. Til Hannesar Þorsteinssonar, lil þess að semja æfisögur
lærðra manna íslenskra á siðari öldum, enda sje 
handritið eign ríkisins að honum látnum ....................

25. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót ........................................................................

26. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtiðaruppbót .............................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

27. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna
að bók uni eðliseinkenni fslendinga .............................

28. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ...
29. Til cand. theol. Sveinbjarnar Högnasonar, til fram-

haldsnáms................................................................................
30. Til Frímanns B. Arngrimssonar, til að safna steinum 

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ...
31. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

sínu .........................................................................................

28200
2000

1000
2000
2000
2000

1500
2000

7700
1500

119195

40700
2500

7200

1200

7700

2000

3200

9200

2000
1800

1500

800

800

Flyt ... 199795
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kr. kr.

Flutt ...
32. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

............ 199795

æfum sínum ........................................................................ 800
33. Til Boga Th. Melsteds, til þess að rita fslandssögu ... 800
34. Til landsskjálftarannsókna .............................

Greiðist því aðeins, að rannsókn verði við komið
800

og skýrslur gefnar. 1
35. Til veðurathugana og veðurskeyla..................................... 40000
36. Til íþróttasambands íslands..................................... ... 2000
37. Til listasafnshúss Einars Jónssonar .............................
38. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

4000

verðstuðulsuppbót..............................................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns síns, 
er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 stundir 
á viku.

7700

b. Til sama, til aðstoðar.............................................. ...

39. Til listvinafjelagsins, til þess að kaupa »Móðurást« 
Nínu Sæmundsen, gegn sama framlagi annarsstaðar 
að, enda verði listaverkið opinberlega til sýnis bjer

1500
9200

(lokagreiðsla) ........................................................................
40. Til þess að kaupa grasasafn dr. Helga Jónssonar,

2250

annar fjóiðungur andvirðis .............................................. 2500
41. Til frjettastofu blaðamannafjelagsins .............................
42. Til dr. Jóns Stefánssonar, fyrir að rita sögn íslands

4000

á ensku (lokastyrkur) ...................................................... 1000
43. Til alþýðufræðslu stúdentafjelagsins i Reykjavík..........

Af þessu fje skal greiða stúdentafjelaginu á Akur- 
eyri 300 kr. til fyrirlestra í Norðlendingafjórðungi, 
en 400 kr. skal varið til fyrirlestra i Austfirðinga-
og Vestfirðingafjórðungum, 200 kr. á hvorum stað.

1500

44. Ferðastyrkur til útlanda...................................................... , 6000
45. Til Helga P. Briems, til lokanáms i hagfræði ............ 1400
46. Til Gunnlaugs S. Briems, til lokanáms i símaverkfræði
47. Til Óiafs Guðmundssonar frá Pyrli, til að ljúka námi

2500

sem spuna- og kembimeistari.............................................. 1500

Samtals ... ............ 280045
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16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

1. Til Búnaðarfjelags íslands .....................................
2. Tii sandgræðslu........................................................................

Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum, 
sem leggja fram helming kostnaðar eða meira.

3. Til búnaðarfjelaga ...............................................................
4. Til kaupa á fljótandi skurðgröfu.....................................
5. Gjöld samkvæmt II. kafla jarðræktarlaganna ............
6. Til Skeiðaáveitunnar upp i vexli og afborganir af

véðdeildarlánum áveitunnar, fimti hluti rlkissjóðstil- 
lags, 2. greiðsla........................................................................

7. Til áveitufjelags Þingbúa, J/4 kostnaðar við áveituna,
alt að.........................................................................................

8. Til vegalagningar i Vestmannaeyjum, ’/* kostnaðar,
alt að................................................................................ ...

9. Til Garðyrkjufjelags íslands:
Laun garðyrkjustjóra .......................................................

kr. kr.

200000
45000

20000
32000
50000

6000

5000

26250

4000

10. Til skógræktar:
a. Laun ........................................... ....................................

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ- 
mundsens.

b. Til skóggræðslu ...............................................................
c. Til að kaupa Sigrfðarstaðaskóg i Ljósavatnsskarði
d. Slyrkur til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar-

og sandgræðslunáms.......................................................

11. Til dýralækninga:
a. Laun handa 4 dýralæknum .....................................
b. Til Hóimgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............
c. Til eins manns, til þess að læra dýralækningar erlendis

Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu tvisvar 
á ári vottorð frá kennurum sínum um iðni og 
ástundun.

13080

20000
4000

1200

20480
700

1200

38280

22380

Flyt ... 448910
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kr. kr.

Flyt ... 448910
12. Til fjárkláðalækninga ....................................................... 8000
13. Til eftirlits með útflutningi á hrossum .................... 1000
14. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, ank 25% af öllum tekjum
stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtfðaruppbót 5600

b. Til aðstoðar........................................................................ 4200
c. Húsaleiga ........................................................................ 3000

d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................. 1400
e. Til áhaldakaupa..................................... 1000
f. Utanfararstyrkur til forstöðumanns............................. 2000

17200
15. Til Fiskiveiðasjóðs Islands .............................................. 6000
16. Til Fiskifjelagsins ............................................................... 70000

Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-
almanaks.

17. Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna....................................................... 19200
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna ............................. 8200

Af þessari uppbæð fá fiskiyfirmatsmennirnir i
Reykjavik, tsafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn i Vestmannaeyjum
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn í Reykjavík
1000 kr. i ritfje.

c. 4 sildarmatsmanna ...................................................... 10240
d. 4 ullarmatsmanna ....................................................... 2560
e. 5 kjötmatsmanna............................................................... 4800
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ............................. 8000

53000
18. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra ... 6000
19. Til bryggjugerða og lendingabóta, alt að % kostnaðar,

gegn % annarsstaðar að, enda sje það fje fyrir hendi
og stjórnarráðið samþykki áætlun..................................... 37000

20. Til hafnarbóta i Ólafsvík..................................................... 20000
21. Til aðgerðar öldubrjótnum i Bolungarvik, gegn jöfnu

tiliagi annarsstaðar að ............ .................................... 5000
22. Til bafskipabryggju Isafjarðarkaupstaðar og mann-

virkja við hana........................................................................ 60000

Flyt... • • • • •« 732110
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kr. kr.

Fiutt ...
Styrkurinn greiðist þannig, að dýrliðarlán kaup- 

staðarins við líkissjóð lækki uin þessa upphæð, en 
ógreiddir áfallnir vexlir af upphæðinni falli niður.

23. Tii þess að leitast fyrir um markað fyrir íslenskar af-
urðir eriendis ........................................................................

24. Til erindrekstrar i Miðjaiðarbafslöndunum, gegn tvö-
föidu fjárframlagi annarsstaðar að....................................

25. Til mjólkurniðursuðuverksmiðjunnar Mjallar j Borg-
arfirði, 2 kr. fyrir hvern kassa mjóikur (48 dósir), 
sem hún býr til, alt að.......................................................

26. Tii gerlarannsókna ...............................................................
27. Til Sambands islenskra heimilisiðnaðarfjelaga ............
28. Tii Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-

breiðslu og eflingu heimiiisiðnaðar .............................
29. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal i Mjóanesi og Pórdísar

Ólafsdóttur á Fellsenda, styrkur til kensiu i hann- 
yrðum og vefnaði og annari handavinnu kvenna, eink- 
um þjóðlegum hannyrðum, 500 kr. til hvorrar............

30. Til Kvenfjelags Hvammshrepps i Vik i Mýrdal, til 
þess að halda uppi kenslu i handavinnu kvenna ...

31. Tii Theódóru Sveinsdóttur, til matreiðslukenslu i
Reykjavík ................................................................................

32. Til sambands norðlenskra kvenna.....................................
33. Til Bandalags kvenna .......................................................
34. Til vörumerkjaskrásetjara ..............................................
35. Handa Ungmennafjelagi íslands, til efiingar iþrótta

og skóggræðslu ......................................................................
Fjelagið geh landsstjórninni skýrslu um, hvernig 

fjenu er varið.

732110

5000

10000

8000
2000
5200

2000

1000

600

1500
500
500

2000

5000

36. a. Eftirgjöf á eftirstöðvum (*/s) dýrtíðarláns Gru'nna-
vikurhrepps ........................................................................

b. Eftirgjöf á 2/3 dýrtiðarláns Innri Akraneshrepps ...
c. Eftirgjöf á s/3 hallærisiáns (viðlagasjóðsláns) Ár-

neshrepps ........................................................................

37. Til forstöðu silfurbergsnámunnar í Helgustaðafjalli ...
38. Laun húsagerðarmeistara......................................................

3000
2000

10000
15000
2000
8300

Fiyt ... 800710
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39.

40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.
47.

kr. kr.

Flutt ...
Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita:
a. Laun leiðbeinanda, 4000 kr., með verðstuðulsupp-

............ 800710

bót.........................................................................................
enda tekur hann enga borgun fyrir leiðbeiningu. 
En vinni hann auk þess við húsagerð einstakra 
manna, skal greiða fult gjald fyrir, er rennur i 
rikissjóð.

6400

b. Ferðakostnaður og skrifstofufje.................................. . 1200
7600

Styrkur til að koma upp vindknúinni rafmagnsstöð 
Til Bjarna Magnússonar í Stykkishólmi, uppbót i eitt

5000

skifti á fangavarðarlaun.......... .....................................
Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-

1000

og silungaklak ............................................................... ...
Til að gera laxgenga fossana Glanna og Laxfoss í

1800

Norðurá i Mýrasýslu, */s kostnaðar, alt að.................... 1000
Til vatnsrenslismælinga ....................................................... 2000
Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa... 5000
Til framhalds landmælinga ..............................................
Til ræktunarsjóðs:

45000

a. Afgjöld þjóðjarða............................................................... 30000
b. Tillag til kostnaðar við sjóðinn . ............................. 10000
c. Hluti af útflutningsgjaldi .............................................. 62500

102500

Samtals ... ............ 971610

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

1. Styrkur til berklasjúklinga ............
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921,

fátækralögum, 77. og 78. gr...............
3. Styrkur til sjúkrasamlaga ............
4. Til slysatryggingar .............................

Alpt. 1926. A. (.38. löggjafarþing).

kr. kr.

500000
um breyting á

60000
.......................... 6500

10000

Flyt ... • •. . . 576500
104
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kr. kr.

Flutl ...
5. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelag-

............ 576500

anna i Reykjavik ............................................................... 3500
6. Til að bjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
7. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000
8. Tillag til ellistyrktarsjóða....................................................... 47000
9. Til Goodtemplarareglunnar, til bindindisstarfsemi ... - 10000

10. Til Ranðakrossfjelags íslands.............................................. 2000
11. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ............ 500
12. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 200

Samtals ... ............ 664700

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

II

Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn .............................................
b. Embættismannaekkjur og börn ..........
c. Uppgjafaprestar............................................
d. Prestsekkjur .............................................
e. Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49, 1923

............ 25057,55

............ 15074,79

............ 635,28

............ 5458,37
..........  2500,00

--------------- S 48725,99
Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 
a. Embættismenn:

1. Til Þorvalds Pálssonar læknis ... 300,00
2. — Sigvalda Stefánssonar Kaldalóns

læknis .............................................. 640,00
3. — Sigurðar Magnússonar læknis ... 169,87
4. — Halldórs Briems bókavarðar ... 960,00

2069,87

I

Flyt ... 2069,87 48725,99
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kr. kr.

Flutt ... 2069,87 48725,99
b. Embættismannaekkjur og börn:

1. — Magneu Ásgeirsson.................... ... 200
2. — Ólivu Guðmundsson ............ ... 175
3. — Tbeodóru Tboroddsen ............ ... 800
4. — Sigriðar Hjaltadóttur ............ ... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ... 400
6. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju ... 450
7. — Sigriðar Finnbogadóttur............ ... 800
8. — Ágústu Jóhannsdóttnr ............ ... 300
9. — Rannveigar Tómasdóttur.......... ... 300

10. — Önnu Gunnlaugsson.................. ... 900
11. — Kristbjargar Marteinsdóttur ... ... 600
12. — Kristinar Jacobson .................... ... 600
13. — Guðnýjar Jónsdóttur ............ ... 400
14. — Kirstfnar Þ. Blöndal ............ ... 300

6625
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns M. Jónssonar.................... 325,00
2. — Guðlaugs Guðmundssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
4. — Sig. prófasts Gunnarssonar.......... 662,25
5. — Guttorms Vigfússonar.................... 600.00
6. — Jóns Ó. Magnússonar.................... 600,00

3467,25
d. Prestsekkjur:

1. Til Ástu Pórarinsdóttur .................... 130,00
2. — Auðar Gisladóttur .................... 300,00
3. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 300,00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 100,00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ........... 300,00
8. — Guðrúnar Torfadóttur ............ 300.00
9. — Ingunnar Lcftsdóttur ... ............ 300,00

10. — Hlifar Bogadóttur, 100 kr. með
hverju barni hennar, sem er i ómegð 500,00

11. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ........... 300,00
12. — Kirstinar Pjetursdóttur 300,00
13. — Kristinar Sveinbjarnardóttur 300,00

Flvt ... 3930,00 12162,12 48725,99
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kr. kr.

Flutt ... 3930,00 12162,12 48725,99
14. Til Sigrúnar Kjartansdóttur................. 300,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ............ 300,00
16. — Ragnhildar Gísladóttur frá Ey vind-

arhólum.............................................. 300,00
17. — Sigríðar Halidórsdóttur Jónsson 300,00
18. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
19. — Valgerðar Gísladóttur kr. 176,50

og auk þess 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er i ómegð 376,50

20. — Ingibjargar Magnúsdóttur............ 157,90
21. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
22. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
23. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
24. — Þórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56
25. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00

6824,97
e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:

1. Til Önnu Ásmundsdóttur ............ 300,00
2. — 1 barns hennar .................... 100,00
3. — Guðlaugar Zakaríasdóttur 360,00
4. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
5. — Elínar Briem Jónsson .......... 300,00
6. — Gyðríðar Porvaldsdóttur ... ... 300,00
7. — Steinunnar Frímannsdóttur 450,00
8. — Þórunnar Stefánsdóttur ............ 400,00
9. — Guðmundar Björnssonar............ 150,00

10. — Elísabetar Jónsdóttur ............ 300,00
11. — Ragnbeiðar Torfadóttur ............ 400,00
12. — Ögmundar Sigurðssonar............ 2000,00

ef hann Iætur af skólastjórn.
5560,00

f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Árna Gíslasonar .................... ... 300
2. — Guðm. Kristjánssonar ............ ... 300
3. — Böðvars Jónssonar.................... 200
4. — Hallgrfms Krákssonar............ ... 200
5. — Jóhanns Jónssonar ............ ... 200
6. — Þóru Matthiasdóttur ............ ... 300
7. — Daniels Jónssonar.................... ... 200
8. — Jens Pórðarsonar .................... ... 300

Fiyt . .. 2000 24547,09 48725,99
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kr. kr.

Flyt ... 2000 24547,09 48725,99
9. Til Friðriks Möllers ............................. 1200

10. — Kristínar Jóelsdóttur .................... 200
11. — Eliesers Eirikssonar ................. . 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódisar-

stöðum .............................................. 300
13. — Jóhannesar Þórðarsonar ............ 300
14. — Guðmundar Jónssonar fyrrum

bæjarpósts á Akureyri .................... 200
15. — Guðm. Kristjánssonar .................... 200
16. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
17. — Friðriks Klemenssonar.................... 2000
18. — Þorsteins Jakobssonar .................... 200
19. — Kristjáns Blöndals............................. 1000
20. — Böðvars Sigurðssonar pósts 300
21. — Einars Árnasonar, fyrrum pósts ... 200

8900,00
Rithöfundar:

1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars Briems............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gislasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1200
7. — dr. Helga Pjeturss............................ 4000
8. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000

16400,00
Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Jakobínu Pjetursdóttur ............ 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og

til Erlings sonar hennar 200 kr. 500,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttur 300 kr.

og auk þess 100 kr. með barni
hennar, sem er í ómegð ............ 383,67

4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólínu Þorsteinsdóltur.................... 300,00
6. — 2 barna hennar ............................. 200,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ........... 300,00

• ------— 2183,67
Ýmsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítala-
forstöðukonu ..................................... 400

Flyt ... 400 52030,76 48725,99
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kr. kr.

Flyt ... 400
2. Til Petreu Jónsdóttur 300 kr., og að 

auki 100 kr. með hverju barni 
hennar, sem er í ómegð ............ 500

3. — Kristinar Sigurðardóttur júbil-
Ijósmóður.............................................. 500

4. — Matthildar Þorkelsdóttur júbil- 
Ijósmóður.............................................. 500

5. — Pórdísar Simonardóttur júbilljós- 
móður .............................................. 500

6. — Jakobínu Sveinsdóttur jubilljós- 
móður .............................................. 500

7. — Þórunnar Gísladóttur ljósmóður ... 500
8. — Nikólínu Björnsdóttur ljósmóður... 300
9. — Hólmfriðar Björnsdóttur, ekkju 

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
10. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
11. — Erlends Zakariassonar............ ... 300
12. — Kristins Jónssonar, vegavinnustjóra 

á Akureyri ..................................... 300
13. — Einars Guðmundssonar, fyrrum 

vegavinnustjóra ............................. 300
14. — Kristinar Gestsdóttur, ekkju Por- 

steins fískimatsm. Guðmundssonar 400
15. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita- 

varðar .............................................. 400
16. — Vigfúsar Sigurðssonar fyrrum vita- 

varðar ................................................... 300
17. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 300
18. — Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju 

Magnúsar Vigfússonar .................... 400
19. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð- 

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
20. - Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús- 

ar Gunnarssonar ............................. 300
21. — Sigrúnar Gestsdóttur, ekkju Stefáns 

Eirikssonar........................................... 600
22. — Kristjönu Benediktsdóttur ............ 400
23. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400
24. — Hjálmars Lárussonar ................... 1000
25. — Guðbjargar A. Porleifsdóttur í 

Múlakoti .............................................. 400

Á styrkveitingar í II. a.—i. greiðisl dýrtíðar- 
uppbót eftir reglum launalaganna.

Flyt ...

52030,76

11300,00

48725,99

63330,76 48725,99
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kr. kr.

Fiutt ... 63330,76 48725,99
j. Til Ólafs Rósenkranz, fyrv. leikfimikennara . ... 1200,00
k. — ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ............ 1000,00
1. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelii.................................. 3000,00

68530,76
III. Dýrtiðaruppbót á fjárhæðirnar i I. og II. a.—i. ... 67234,05

Samtais ... ............ 184490,80

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000.

20. gr.
Til iögboðinnar fyrirframgreiðslu eru veittar 4000 kr.

21. gr.
gjaida árið 1927 er veitt:

Samkvæmt 7. gr. 1639977,00
— 8. — 60000,00
— 9. — 199800,00
— 10. —

11. —A. 742178,00
322500,00

— 11. —B. 135000,00
877178,00

— 12. — 944239,00
— 13. — A. 436967
— 13. — B. 919620
— 13. — C. 330200
— 13. — D. 1261300
— 13. — E. 307910

---------------- _ 3255997,00
— 14. — A. 348956
— 14. — B. 1237094

1586050,00
— 15. — 280045,00
— 16. — 971610,00
— 17. — 664700,00

Flyt ... 10802096,00
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Flutt 10802096,00
Samkvæmt 18. gr. 184490,80

— 19. — 100000,00
— 20. — 4000,00

----- .—---------- kr. 11090586,80

tekjur eru áætlaðar:
Samkvæmt 2. gr. 10320000

— 3. — 35100
— 4. — 325000
— 5. — 154034

—-------------- kr. 10834134,00

Tekjuhalli ... 256462,80

22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðiagasjóði, ef fje er fyrir hendi í

honum:
1. Alt að 100 þús. kr. til þess að reisa íshús á kjötútflutningshöfnum, með 

þessum skilyrðum:
a. Lánin eru veitt sýslufjelögum, gegn ábyigð þeirri, er landsstjórnin tekur 

gilda, þó ekki hærri en 2/s kostnaðar.
b. íshúsin sjeu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda 

er best fallin til að vera miðstöð til útflutnings á frystu kjöti í hjeraðinu, 
en atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.

c. Full skilriki liggi fyrir um, að vel og tryggilega sje frá öllu gengið um 
hús og áhöld, enda hafl stjórnarráðið samþykt áætlun og teikningar.

d. Vextir eru 5°/o, lánin afborgunarlaus fyrstu 5 árin, en skulu svo greidd 
með jöfnum afborgunum á 30 árum.

2. Alt að 8000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingarefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6 */o vöxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist siðan með jafnri afborgun á ári í 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8 % á ári í 28 ár.

3. Alt að 4000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til 
jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslufjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6 °/« vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.

4. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum i kaupstöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veitist gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er rikis- 
stjórnin metur gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6 ”/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.
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5. Alt að 8000 kr. til Malínar Hjartardóttur, til kaupa á nýtísku prjónavjelum. 
Lánið veitist til 10 ára, með 6°/o vöxtum, gegn þeirri tryggingu, er stjórnin 
tekur giida.

6. Alt að 5000 kr. til Mýrdalsbjeraðs. Lánið veitist til 20 ára, með 5Ví°/o vöxt- 
um, gegn ábyrgð Vestur-Skaftafellssýslu.

7. Alt að 20000 kr. til Boga Pórðarsonar, til kaupa á nýtisku spunavjel. Lánið 
skal veitt til 20 ára, gegn 5Va#/o vöxtum og þeirri tryggingu, er stjórnin 
metur gilda.

8. Alt að 12000 kr. til Boga sýslumanns Brynjólfssonar, til embættisbústaðar, 
gegn tryggingu, er stjórnin metur gilda. Lánið veitist til 20 ára, gegn 6°/o 
vöxtum, og endurgreiðist með jöfnum greiðslum á bverju ári.

23. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafjelagi íslands alt að 60000 kr. styrk, ef nauðsyn krefur.
II. Að greiða halla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands ísl. samvinnu- 

fjelaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1926, miðað við 
verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöt. Tilraunin sje framkvæmd í 
samráði við landsstjórnina.

24. gr.
Stjórninni er heimilt að ábyrgjast:

1. Alt að 40000 kr. lán fyrir mjólkurfjelagið Mjöll, gegn endurábyrgð sýslufje* 
laganna i Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.

2. 25000 kr. lán til tóvinnufjelags á Reyðarfirði, gegn endurtryggingum þeim, 
er hún metur gildar.

25. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns- 

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1927, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu 'reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu, og 
Birni Sigurðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

26. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1926 og 

hafa í för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- 
og gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveönar í lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, kunungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstímabilið.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 105
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við frv. til laga um breyting á lögum nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll. 

Flutningsmaður: Klemens Jónsson.

Aftan við 1. gr. bætist: ennfremur kornvörur.

Itd. 447. Breytingavtlllaga

Hd. 44S. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Við 1. gr. 1. Orðin »kornvörum«, »steinoliu« falli burt.
Við 1. gr. 2. Aftan við »tunnublutum« bætist: nema sildartunnum og

kjöttunnum og tilsniðnu efni í þær. Á eftir »bifvjelum (mótorum), heilum og í 
h)utum« komi: rafmagnsvjelum, vatnsvirkjunarvjelum.

Við 1. gr. 4. a. Liðurinn orðist þannig:
Af salti 1 kr. af hverri smálest.

Við 1. gr. 4. b. Liðurinn orðist þannig:
Af kolum 1 kr. af hverri smálest.

Aftan við bætist nýr stafliður, c:
Af steinoliu 15 aura af hverjum 50 kg.

Málsgreinin »Kolatoll................ eru í gildi« fellur niður.
Aftan við orðin »endursendar umbúðir« i niðurlagi 1. málsl. næstsiðustu

málsgr. 1. gr. bætist: sildartunnur og kjöttunnur og tilsniðið efni i þær, þar á 
meðal gjarðaefni, ennfremur kornvörur.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1926.

3. gr.
Þegar lög þessi hafa fengið staðfesting, skal fella texta þeirra og laga 

nr. 32, 27. júni 1925, inn i meginmál laga nr. 38, 27. júni 1921, um vörutoll, og 
gefa þau út svo breytt.
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til laga um almannafríð á helgidögum þjóðkirkjunnar.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Á helgidögum þjóðkirkjunnar er bönnuð öll sú vinna, úti og inni, er 

hefir hávaða í för með sjer eða fer fram á þeim stað eða með þeim hætti, 
að hún raskar friði helgidagsins. Á höfnum, þar sem skip liggja eigi við 
bryggjur eða bólverk, er þó heimilt að ferma og aíferma skip á helgidögum 
þjóðkirkjunnar, þó eigi á föstudaginn langa og hinn fyrra helgidag stórhátið- 
anna, og eigi heldur á kirkjustöðum frá kl. 11 árdegis til kl. 3 siðdegis, 
þegar messað er á staðnum, nema brýna nauðsyn beri til.

Á öruggum höfnum, þar sem skip liggja við bryggjur eða bólverk, er 
bannað að ferma eða aíferma skip, þar með talin íiskiskip og vjelbátar, á föstu- 
daginn langa og hinn fyrra helgidag stórhátíðanna, svo og á öðrum helgi- 
dögum þjóðkirkjunnar frá kl. 11 árdegis til kl. 3 síðdegis. Þó mega strand- 
ferðaskip, sem aðallega flytja póst og farþega, fá afgreiðslu. Það skal og yfir 
höfuð vera heimilt að vinna þau verk, sem eigi má fresta eða miða til þess að 
bjarga eða hjálpa öðrum, sem i bættu eru staddir eða eiga hana yfir höfði sjer.

2. gr.
Kaup og sala má eigi fara fram á helgidögum þjóðkirkjunnar i sölu- 

búðum kaupmanna, kaupfjelaga nje annara sölumanna, og skulu búðir þeirra 
vera lokaðar. Undanþegnar þessu banni eru:

1. Lyfjabúðir að þvi er lyfjasölu snertir.
2. Biíreiðastöðvar til fólksflutninga.
3. Brauð- og mjólkurbúðir að þvi er snertir sölu á brauði og mjólk.
4. Fiskbúðir.
5. Blaðaafgreiðslur.

Á götum, torgum og opnum svæðum í kaupslöðum og kauptúnum er 
einnig öll sala bönnuð á helgidögum þjóðkirkjunnar. Undanþegin þessu banni 
er þó sala á fiski, blöðum, bókum, aðgöngumiðum að iþróttamótum, happ- 
drættismiðum og þess háttar til kl. 11 árd. og eftir kl. 3 siðdegis.

3. gr.
Á helgidögum þjóðkirkjunnar má ekki á neinum almennum veitinga- 

stað halda veislur eða aðra hávaðasama fundi fyr en eftir miðaftan.

4. gr.
Á helgidögum þjóðkirkjunnar má hvorki halda almennar skemtanir 

nje heldur mega markaðir eða aðrar þær athafnir, sem hávaði er að, eiga 
sjer stað fyrir kl. 3 siðdegis, nema lögreglustjóri leyfi.

1<I. 449. Frnmvarp
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5. gr.
Á helgidögum þjóðkirkjunnar má eigi, nema brýna. nauðsyn beri til, 

halda sveitar- eða bæjarstjórnarfund, þing, gegna fógetastörfum eða skjala- 
skrifarastörfum, balda skiftafundi, uppboðsþÍDg eða gegna öðrum dómsstörfum. 
Ekki skal heldur stefna eða boða neinn fyrir dóm eða yfirvald á helgidögum, 
nema brýna nauðsyn beri til, og þess sje þá beinlinis krafist af valdsmanni 
þeim, er stefna lælur, og skal þó eigi stefna lesin meðan á messu stendur.

6. gr.
Almenna fundi má eigi halda um veraldleg efni á helgidögum þjóð- 

kirkjunnar fyr en um nónbil. Þá og þar, er guðsþjónusta fer fram eftir nón, 
er þó þvi aðeins heimilt að halda almenna fundi samtimis, að þess sje gætt, 
að fundurinn sje eigi haldinn svo nálægt kirkju eða bænbúsi, aö guðsþjón- 
ustan verði trufluð af þvi.

7. gr.
Bönn þau, er talin eru i undanfarandi greinum, ná yfir allan daginn 

föstudaginn langa og hinn fyrra helgidag stórhátiðanna. Þau gilda einnig eftir 
kl. 6 á aðfangadagskvöld jóla.

Kvöldið fyrir aðra stórhátiðisdaga eru allar almennar skemtanir bann- 
aðar eftir miðaftan.

8. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum, frá 5 -1000 kr., er 

renna i sveitarsjóð; auk þess má með dómi svifta mann rjetti til að hafa 
veitingahús eða annan almennan veitingastað, hafi hann þrisvar sinnum sætt 
sektum fyrir brot gegn lögum þessum. Með mál, er risa út af brotum gegn 
lögum þessum, skal fara sem almenn lögreglumál.

9. gr.
Nú virðist lögreglustjóra, að brol á móti lögum þessum sje sproltið af 

afsakanlegum misskilningi, og skal hann þá aðeins gefa þeim áminningu, er 
brotið hefir, og, ef þörf er á, gefa út almenna auglýsingu mönnum til leið- 
beiningar og viðvörunar.

10. gr-
Lög nr. 19, 6. nóv. 1897, um heimild til að ferma og afierma skip á 

helgidögum þjóðkirkjunnar, og lög nr. 47, 20. des. 1901, um almannafrið á 
helgidögum þjóðkirkjunnar, svo og önnur lagaákvæði um sunnu- og helgidaga- 
hald, er koma i bága við lög þessi, eru feld úr gildi.
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til Iaga um verðloll á nokkrum vörum.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Hver, sem fær vörur frá útlöndum, er skyldur til, áður en vörurnar 

eru afhentar honum, að sýn'a hlutaðeigandi lögreglustjóra eða umboðsmanni 
hans reikning yfir innkaupsverð þeirra, kominna um borð i skip, er flytja á 
vörurnar hingað til lands. Þetta nær til allra vara, sem hingað eru sendar, að 
undanteknum islenskum afurðum, sem endursendar eru, og venjulegum far- 
angri ferðamanna. Alla reikninga um vörur, er um ræðir í 1. gr. 3., 6. og 7. 
lið laga nr. 38, 27. júni 1921, um vörutoll, svo og reikninga um fólksflutninga- 
bifreiðar, skal lögreglustjóri eða umboðsmaður hans stimpla með merkjum 
þeim og á þann hátt, er um ræðir i lögum nr. 73, 27. júni 1921, og skulu 
allir slikir reikningar stimplast með lO°/o af innkaupsverði þeirra vara, nema 
þær vörur, sem hjer eru taldar:
A. Með 20’/« stimplast eftirtaldar vörur: Flugeldar og flugeldaefni. Gimsteinar 

og hverskonar skrautgripir. Glysvarningur og leikföng allskonar. Gullsmíðis- 
og silfursmiðisvörur. Jólatrjesskraut. Kaffibætisefni. Lakkskór. Loðskinn 
og fatnaður úr þeim. Plettvörur. Silki og silkivarningur. Silkihattar. Silki- 
skór og flosskór. Skrautfjaðrir. Sólhlífar. Veggmyndir.

B. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur þær, er nú skal greina: Asbestþráður, 
Áttavitar. Ávextir, nýir. Ðaðmullartvinni. Bambus. Bast. Bifreiða- og hjól- 
hestadekk og slöngur. Blaðgull til gyllingar. Blautsápa. Boltar og rær. 
Botnvörpur. Botnvörpugarn. Brennisteinssýrur. Bronce. Burstar og sópar. 
Bæs. Dynamit. Dælur. Efni og áhöld til logsuðu og logskurðar. Efni til 
gasframleiðslu. Efni til bókbands. Eldavjela- og ofnhlutar. Flöskumiðar og 
tappar. Garn allskonar. Ger. Gerduft. Gibslistar. Gleraugu. Glóðarlampar. 
Gluggajárn. Grænmeti, nýtt. Gúmmibælar og sólar. Hagldabrauð og tví- 
bökur. Hellulitur. Heygrimur. Heymælar. Hjólnafir. Hljóðfæri, nema 
grammófónar og grammófónplötur. Hnoð. Hunang. Hurðarhandföng. 
Húsgagnafjaðrir og keðjubotnar i rúm. Húsnúmer. Hvalur. Hvitmálmur. 
Karbolin. Kátsjúk (óunnið). Keðjulásar. Kensluáhöld. Kítti. Kolsýra. Kon- 
densatorþráður. Kopar. Koparrör. Lamir. Lampaglös. Lampakveikir. Lásar. 
Látún. Leður og skinn (sútað). Leðurliking. Ljósker. Lofthanar. Loft- 
skeytatæki. Lyfjavörur. Lyklar og skrár. Læknistæki. Lökk. Máln- 
ing. Meðalalýsi. Mottur til umbúða. Myndamót. Nauðsynjar við listmáln- 
ingu. Nálar. Niðursoðin mjólk. Olíuhanar. Oliulampar. Ostahleypir. Pakka- 
litir. Pottar. Prentletur. Prentsverta. Prjónar. Prjónavjelar. Pönnur. Raf- 
magnstæki og mælar. Ratin. Reikningsspjöld. Reikningsvjelar. Ritvjelar. 
Fjölritar. Talningavjelar. Röntgentæki. Sáraumbúðir. Saumavjelar. Segl- 
garn. Sfldarkrydd. Sink. Skipsbrauð. Skotfærí. Skólanauðsynjar. Skrið-

Ed. 450. Frnmvarp
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mælar. Skritbækur. Skrúfur. Smiðatól. Smjörliki. Sporvagnar. Stoppefni 
i húsgögn. Svinafeiti. Terpentina. Talsíma- og ritsimatæki. Trjelím. Trje- 
skór og klossar. Tvinni. Ullarkambar. Varahlutar til viðgerðar á vjelum 
og áhöldum, sem undanþegin eru verðtolli. Vatnshanar. Vaxdúkar. Vefjar- 
skeiðar. Veggalmanök. Veggfóður. Viðhafnarlaus skófatnaður úr skinni og 
gúmmi. Vír úr járni og kopar. Vitatæki og ljósmerkjatæki, og efni til þeirra. 
Vjelaeinangrunarefni. Vjelareimar. Vjelavaselin. Vjelaþjettingar. Vogir og 
lóð. Vörpukeðjur. Þurkefni. Þvottaefni.

Ennfremur er stjórninni heimilt að undanskilja þessum tolli þær 
efnisvörur, sem innlend iðnaðarfyrirtæki sanna fyrir henni, að þau noti til 
starfrækslu sinnar, svo og allar vjelar til iðnaðar og framleiðslu.

Verði ágreiningur um flokkunina, fellir fjármálaráðherra um þaðfulln- 
aðarúrskurð.

2. gr.
Ákvæði 4. til 15. greinar laga nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll, skulu 

einnig gilda, eftir því sem við á, um gjald samkv. 1. gr. þessara laga. Ráð- 
herra getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um innheimtuna, um greiðslu 
stimpilgjaldsins af þeim vörum, sem eru sendar til landsins i pósti, og annað, 
er snertir framkvæmd laganna. 1 reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á 
henni.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1927.

Ed. 451. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, um notkun bifreiða.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

1. gr-
í stað 3. málsgr. 5. gr. laga nr. 88, 14. nóv. 1917, kemur:
Bifreiðarstjóri má ekki neyta áfengra drykkja eða vera undir áhrifum á- 

fengra drykkja við bifreiðarakstur.
Bifreiðarstjóri, sem brýtur ákvæði 9. gr. 2. málsgr., er slys vill til, eða 

ekur bifreið ölvaður, skal, auk sekta eftir 14. gr., sviftur ökuskirteini um ákveð- 
inn tíma, ekki skemur en 6 mánuði, eða æfilangt, ef brot er itrekað, verulegt 
slys hlýst fyrir ölæði eða miklar sakir eru að öðru leyti.

Svifting ökuskirteinis skal gerð með dómi í máli því, sem höfðað er 
út af brotinu, og má ennfremur láta ónnur brot gegn lögum þessum og reglu- 
gerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, ef itrekuð eru eða miblar sakir eru 
að öðru leyti, varða, auk sekta eftir 14. gr„ sviftingn ökuskírteinis um ákveðinn 
tíma eða æfilangt. Ef lögreglustjóri telur nauðsyn til bera, er honum heimilt að 
svifta bifreiðarstjóra, sem hann telur hafa brotið ákvæði laganna eða áðurnefndia



839

reglugerða, ökuskírteini til bráðabirgöa, þar til dómur fellur. Sama er og ef Iög- 
reglustjóri álítur, að bifreiðarstjóri fullnægi ekki lengur skilyrðum þeim, er út- 
heimtast til að fá ökuskirteini.

2. gr.
í stað »12 kílómetrar« í 2. málsgr. 6. gr. laganna kemur: 18 kílómetrar, 

og í stað »35 km.« kemur: 40 km.
3- gr.

Á eftir 12 gr. laganna kemur ný grein, svo hljóðandi:
Rjett er, i reglugerð, sem sett er samkvæmt lögum þessum, að ákveða

lágmark hvildartíma í sólarhring hverjum fyrir bifreiðarstjóra, með hæfilegri hlið- 
sjón af hættu, sem stafað gæti af ofþreytu eða svefnleysi.

Greinatalan breytist eftir þvi.
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4. gr.
Aftan við 13. gr. laganna kemur ný málsgrein, svo hljóðandi:
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðum, sem settar eru 

samkvæmt þeim, sæta sömu meðferð og almenn lögreglumál.

5. gr.
Á eftir 15. gr. laganna kemur ný grein, svo hljóðandi:
Sjerhverjum bifreiðareiganda er skylt að kaupa i tryggingarfjelagi, sem 

viðurkent er af rikisstjórninni, og halda við tryggingu fyrir bifreið sína, 3000 kr. 
fyrir fyrstu bifreið og siðan 1000 kr. fyrir hverja, ef ura fleiri bifreiðir er að 
ræða hjá sama eiganda. Skal með því vera trygð greiðsla, að því leyti, sem til 
hrekkur, á hverri þeirri skaðabótakröfu, er þeim kann að verða gert að greiða, 
sem ábyrgð bar á bifreiðinni, þegar slysið eða tjónið bar að höndum. Tvihjóla 
bifreiðar og þær þrihjóla, sem ætlaðar eru einum manni, skulu á sama hátt trygð- 
ar fyrir 1500 kr.

Undanþegnar tryggingarskyldunni eru þær bifreiðir, sem eru islensk rikis- 
eign eða rikisstofnana eða bæjar- og sveitaifjelaga.

Bifreiðareigandi skal undanþeginn tryggingarskyldu þeini, er um ræðir í
1. málsgrein, ef hann afhendir lögreglustjóra verðbrjef eða aðra trygging, er 
gild verður tekin, enda nemi bún sömu upphæð fyrir hverja bifreið og ákveðið 
er í 1. málsgrein.

Atvinnumálaráðberra setur nánari reglur um tryggingarskylduna og um 
viðurkenning á tryggingarfjelögum. Sknlu þar ákveðnar sektir fyrir brot á reglu- 
gerðinni.

Iðgjöld, er tryggingarskyldur bifreiðareigandi skuldar viðurkendu trygg- 
ingarfjelagi, eru lögtakskræf.

Tryggingarfjelagi skal gerður kostur á að kynna sjer I rjettinum skaða- 
bótakröfur á hendur þeim, er trygt hefir bifreið í fjelaginu, og láta uppi álit sitt 
á3ur en skaðabótamálið er útkljáð með sætt eða dómi.

Ákvæði þessarar greinar koma til framkvæmda þegar atvinnumálaráðu- 
neytið auglýsir viðurkenning á tryggingarfjelagi eða fjelögum.

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.
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6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

7. gr.
f*á er lög þessi bafa öðlast staðfesting konungs, skal fella texta þeirra 

og texta laga nr. 15, 18. mai 1920, inn i Iög nr. 88, 14. nóv. 1917, og getur kon- 
ungur þá gefið þau lög út, þannig breytt, sem lög um notkun bifreiða.

lid. 452. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 40, 20. júni 1923, um skemtanaskatt og 
þjóðleikbús.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
1. gr. laga nr. 40, 20. júni 1923, orðist svo:
1 öllum kaupstöðum landsins, og sömuleiðis i hverju þvi kauptúni, 

sem hefir 500 íbúa eða íleiri, skal leggja skatt á skemtanir, sem aðganga er 
seld að.

2. gr.
a-liður 2. fiokks 2. gr. laganna orðist svo:
a. Dansleikar allir, hvort sem einstök fjelög eða dansskólar stofna til 

þeirra eða þeir eru haldnir fyrir allan almenning, ennfremur dansæfingar, er 
standa fram yfir kl. 11 að kvöldi. Haldi fjelag dansleik og sje aðganga ókeypis, 
er lögreglustjóra heimilt að ákveða skattinn.

3. gr.
Aftan við 3. gr. bætist nýr liður:

d. Dansleikar skóla, annara en dansskóla, og skólafjelaga, enda fari þeir 
fram i herbergjum hlutaðeigandi skóla og sjeu fyrir nemendur og 
kennara eina ásamt gestum þeirra.

4. gr.
Þá er lög þessi hafa öðlast staðfesting konungs, skal fella meginmál 

þeirra inn í texta laga nr. 40, 20. júní 1923, og gefa þau út svo breytt.

5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1926.



Þingskjal 453—455 841

Sþ. 453. Tillaga

til þingsályktunar um fyrirhleðslu fyrir Þverá.

(Eftir siðari umr. í Nd.).

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að verja á þessu ári alt að 
5000 krónum til að fyrirbyggja með bráðabirgðafyrirbleðslu framrensli Markar- 
fljóts í Þverá. Kostnað við það má á sínum tima telja með kostnaði við fyrir- 
bleðslu samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917.

Jafnframt skorar Alþingi á rikisstjórnina að láta rannsaka og gera 
áætlanir um fullkomna fyrirhleðslu til varnar skemdum af Markarfljóti og 
nálægum vatnsföllum, svo og um þau mannvirki, er nauðsynleg eru til varnar 
farartálma af þeim, og leggja þær, að fengnu áliti sýslunefndar Rangárvallasýslu, 
fyrir næsta Alþingi.

Wd. 454. Breytingartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 20. júni 1923, um skemtanaskatt 
og þjóðleikhús.

Frá Jakob Möller.

Á eftir 2. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Orðin »er njóta opinbers styrksa i b-lið 1. flokks falli burt.
Orðin »og sjónleikar, er ekki leljast til 1. flokks,« i d-lið 2. flokks

falii burt.
Greinatalan breytist samkvæmt þvi.

A'd. 455. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um. breyting á lögum nr. 38, 27. júní 1921, uin vörutoll.

Frá fjármálaráðherra.

1. Við 1. gr. Aftan við 1. málslið komi nýr málsliður, þannig:
Við 1. gr. 1. Aftan við »krít« bætist: sóda.

2. Við 1. gr. 2. málsgr. Fyrir nrafmagnsvjelum, vatnsvirkjunarvjelum« komi: 
rafmagnsvökum, vatnshreyfivjelum.

3. Við 3. gr. Aftan við orðin »um vörutoll« bælist: raða upptalningunum i 1. gr.
1. og 1. gr. 2. eftir stafrófsröð.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 106
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Kd. 406. Breytlngartlllögur

við frv. lil laga um breyting á lögum nr. 38, 27. júni 1921, um vöruloll. 

Frá Ásgeiri Ásgeirssyni og Halldóri Stéfánssyni.

Við 1. gr.
a. Annar málsliður (sildartunnur, kjöttunnur) falli niður.
b. Fyrir »1 kr.« i fimta málslið komi: 1,40 kr.
c. Orðin »sildartunnur . . . gjarðaefni« i síðustu málsgr. falli niður.

Gd. 457. Breytlngartlllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

I. Fiá Jónasi Jónssyni.
Við 10. gr. III. 1. (Sendiráð í Khöfn):

Liðirnir a„ b. og c. falli niður.

Ií. Frá Sigurði Eggerz.
Við 11. gr. A. 6. (Skrifstofukostn. sýslum. og bæjarfóg.).

Fyrir »92000« kemur.......................................................

III. Frá fjármálaráðherra.
Við 11. gr. A. 8. (Landhelgisgæsla).

Fyrir »125000« kemur ..............................................

IV. Frá Halldóri Steinssyni.
Við 12. gr. 18. m. Nýr liður:

Til kvenfjelagsins á Hellissandi, tii hjúkrunar- 
starfsemi .........................................................................................

V. Frá Ingibjörgu H. Bjarnason og Jónasi Jónssyni.
Við 12. gr. 18. n. Nýr liður:

Til Skúla Guðjónssonar cand. med., til bætiefna- 
rannsókna, með sjerstöku tilliti til lifnaðarhátta hjer á landi

VI. Frá Sigurði Eggerz.
Við 12. gr. 18. q. Nýr liður:

Til Haralds úrsmiðs Sigurðssonar, sjúkrastyrkur

100000

135000

500

3000

900
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VII. Frá Eggert Pálssgni og Ágúst Helgasgni.
Við 13. gr. B. XI. (Vörubifreiðaferðir).
1, Fyrir »5000« í a-lið kemur ..............................................
2. Athugasemdin skal orðuð svo:

Bifreiðafjelög, er njóta vilja styrks af þessum fjár- 
veitingum, skulu hlíta reglum, er stjórnin, að fengnum 
tillögum sýslunefndanna i Rangárvalla-, Áues- og 
Gullbringusýslum, setur um ferðir þessar.

VIII. Frá fjárveilinganefnd.
Við 14. gr. A. b. 4. (Framlag lil prestlaunasjóðs).

Aftan við liðinn skal bæta:
Greiða má Kjartani prófasti Helgasyni i Hruna 

full prestslaun með dýrtiðaruppbót, ef hann lætur af prests- 
skap og tekur við skólastjórn á Laugarvatni.

IX Frá fjármálaráðherra.
Við 14. gr. A. b. 6. (Ögurþing).

Liðurinn fellur niður.

X. Frá fjárveitinganefnd.
Við 14. gr. A. b. 8:
a. (Húsabætur á prestssetrum):

Fyrir »27000« kemur...............................................................
b. Nýr töluliður:

Styrkur til búsakaupa banda Vallanesprestakalli..........

XI. Frá Ingvari Pálmasgni.
Við 14. gr. B. XIII. 6. (Barnaskólahús).

Fyiir »20000« kemur......................................................

XÍI Frá Sigurði Eggerz.
Við 14. gr. B. XIII. 6. Nýr liður:

Til fræðslumálarits ......................................................

XIII. Frá Jónasi Jónssgni.
Við 14. gr. B. XIV. 7. Nýr liður:

Eftirgjöf á eftirstöðvum viðlagasjóðsláns Dalasýslu 
til Hjarðarholtsskólans ......................................................

XIV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 14. gr. B. XVI. Aftan við liðinn skal bæta:

Stjórninni er beimilt að byggja við daufdumbra- 
skólann og selja af lóð hans upp í kostnaðinn.

Þingskjal 457
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XV. Frá Jónasi Jónssyni.
Við 15. gr. 15. Nýr liður:

Til Actaprentsmiðju, til að gefa út íslendinga- 
sögur með myndum og uppdráttum, sem svarar 100 kr. 
á örkina, alt að..................................... ..................................... 2500

XVI Frá jjárveitinganefnd.
1. Við 15. gr. 16. (Lög íslands):

a. Aftan við liðinn skal bæta:
eða »Lagasafni handa alþýðu«, alt að 100 kr. á örk.

b. Fyrir »1500« kemur ...................................................... 2000
2. Við 15. gr. 19. a. (Skálda- og listamannastyrkur):

Fyrir »10000« kemur..................................................... 8000

XlII. Frá Sigurði Eggerz, Jóhanni Jósefssgni og Jónasi Jónssgni.
,Við 15. gr. 19. n. Nýr liður:
a. Til Sigurðar Skagfelds, til þess að ljúka söngnámi ... 1500
b. Til Benedikts Elfars, til þess að ljúka söngnámi.......... 1500

XVIII. Frá Jónasi Jónssyni.
Við 15. gr. 19. n. Nýr liður:

Til Finns Jónssonar málara, til Rómaferðar ... 2000

XIX. Frá Einari Árnasgni.
Við 15. gr. 19. n. Nýr liður:
a. Til Sigurðar Birkis, til söngnáms ..................................... 1500
b. Til Freymóðs Jóhannssonar listmálara, ntanfararstyrkur

til þess að fullkomna sig i leiktjaldamálun.................... 1500

XX. Frá fjárveitinganefnd.
Við 15. gr. 19. o. Nýr liður:

Til Sigurðar Þórðarsonar söngstjóra, utanfararstyrkur 2000

XXI. Frá Sigurði Eggerz og Jónasi Jónssgni.
Við 15. gr. 20. Nýr liður:

Til Páls Isólfssonar, i viðurkenningarskyni .......... 2000

XXII. Frá Jónasi Jónssgni.
Við 15. gr. 22. Nýr liður:

Til ólafs Marteinssonar málfræðings, til að undir- 
búa visindalega útgáfu á óprentuðum alþýðu- 
kveðskap............................................................................ 1500

XXIII. Frá Jóhanni Jósefssgni.
Við 15. gr. 33. Nýr liður:

Til Guðbrands Jónssonar, til að semja islenska 
miðaldamenningarsögu.................................................. 1200
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XXIV. Frá (jármálaráðherra.
Við 15. gr. 46. (Gunnlaugur Biiem).

Fyrir »lokanáms« kemur: framhaldsnáms.

XXV. Frá Jónasi Jónssyni.
Við 16. gr. 19. (Bryggjugerðir).

Fyrir »37000« kemur.......................................................
[Par af til bryggju í Búðardal 3000 kr.].

XXVI. Frá fjármálaráðherra.
Við 16. gr. 22. (ísafjarðarbryggja).

Fyrir orðin »en ógreiddir« og til enda liðarins 
kemur: og vextir af upphæðinni frá því er verkinu var 
lokið falli niður.

XXVII. Frá Ingibjörgu H. Bjarnason og Einari Árjiasyni.
Við 16. gr. 27. Nýr liður:

Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að halda 
uppi kenslu og námsskeiðum í trjeskurði og heimilisiðnaði

XXVIII. Frá Sigarði Eggerz.
Við 16. gr. 34. Nýr liður:

Til fjelagsins Landnáms, til nýbýlaræktunar . ...

XXIX. Frá fjármálaráðherra.
Við 16. gr. 36. a. (Lán Grunnavíkurhrepps).

Liðurinn fellur niður.

XXX. Frá fjármálaráðherra.
Við 16. gr. 36. b. (Lán Innri-Akraneshrepps).

Liðurinn fellur niður.

XXXI. Frá fjármálaráðherra.
Við 16. gr. 36. c. (Lán Árneshrepps).

Liðurinn fellur niður.

XXXII. Frá Birni Kristjánssyni.
Við 16. gr. 36. c. Nýr liður:

Eftirgjöf á dýrtíðarlánum (viðlagasjóðslánum) 
Gerðahrepps að */» ........................................................................

XXXIII. Frá Jónasi Jónssyni og Jóhanni Jósefssyni.
Við 16. gr. 36. Nýr liður:

Eftirgjöf af viðlagasjóðsláni Ólafs Hvanndals 
myndamótara ................................................................................

40000

1000

5000

24666

4000
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XXXIV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 18. gr. II. i. 21. Nýr liður:

Til Halldóru Pjetursdóllur Briem ............................. 600

XXXV. Frá fjármálarádherra.
1. Við 22. gr. 1. (Ishús á kjötútflutningshöfnum).

a. Fyrir orðin í a-lið: »ábyrgð þeirri, er landsstjórnin 
tekur gilda« kemur: tryggingum þeim, er landsstjórnin 
tekur gildar.

b. Fyrir orðin i d-lið: »fyrstu 5 árin« kemur: fyrsta árið.
2. Við 22. gr. 6. (Mýrdalshjerað).

Fyrir »5000« kemur...................................................... 15000

XXXVI. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 22. gr. 8. Nýr liður:

Alt að 60000 kr. til slækkunar og endurbóta á rafmagnsstöð 
Vestmannaeyjakaupstaðar, gegn ábyrgð bæjarfjelagsins.

E<1. 458. Nefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 55 1913, um stofnun landhelgissjóðs 
Islands, og á lögum um breyting á þeim lögum, nr. 68 1915.

Frá sjávarútvegsnefnd.

I greinargerð þeirri, er fylgir frv. þessu, er það tekið fram, að hagur 
landhelgissjóðsins sje nú svo álitlegur og tekjur hans það ríflegar, sð 20 þús. 
króna árlegt tillag úr rikissjóði virðist ekki nauðsynlegt honum til eflingar. Sjáv- 
arútvegsnefnd getur að vissu leyli fallist á, að svo sje.

Hinsvegar leggur nefndin áhersiu á, að þess sje gætt, að hið árlega til- 
lag úr sjóðnum til starfrækslu landhelgisgæsluskipanna verði á hverjum tíma 
miðað við árstekjur bans, þó þannig, að af þeim verði árlega haldið eftir í sjóðn- 
um eigi minni upphæð en sem svarar þeirri, sem hann yrði sviftur með þessu 
frv , ef það nær fram að ganga, svo hann haldi stöðugt áfram að vaxa, og að 
höfuðstóllinn verði aldrei notaður til annárs en byggingar eða kaupa nýrra 
gæsluskipa.

Pó nefndin telji, að fleiri breytingar á landhelgissjóðslögunum en sú, er felst 
i þessu frv., sjeu æskilegar, þá vill hún ekki að þessu sinni, þar sem komið er 
undir þinglok, koma fram með frekari breytingar, en leggur til, að frv. verði 
samþ. óbreytt.

Alþingi, 29. april 1926.

Björn Kristjánsson, Ingvar Pálmason, Jóbann Jósefsson, 
form. frsm. fundaskrif.
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Wd. 459. Frumvarp

til laga um ríkisborgararjett, hversu menn fá hann og missa.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

Samhijóða þskj. 348, með breytingunni á þskj. 438.

lWd. 460. Breyting'artillaga

við frv. til laga um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar.

Frá Tryggva Þórhallssyni.

Á eftir orðunum í niðurlagi 1. gr. »sem eigi má fresta« komi: svo 
sem að þurka hey, er óþurkar hafa gengið.

Wd. 461. Breytingartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 20. júni 1923, um skemtanaskatt 
og þjóðleikhús.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Á eftir 3. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Niðurlag 8. gr. laganna, frá orðunum »fyrirmæli snerta«, orðist svo: 
Kaupstaði og kauptún, sem hafa 500 ibúa eða fleiri.

Ed. 463. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Við 1. gr. 1. Orðin »kornvörum«, steinoliu« falli burt. Aftan við »krít« 

bætist: sóda.
Við 1. gr. 2. Aftan við »tunnuhlutum« bætist: nema sildartunnum og 

kjöttunnum og tilsniðnu efni í þær. Á eítir »bifvjelum (mótorum), heilum og i 
hlutum« komi: rafmagnsvökum, vatnshreyfivjelum.
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Við 1. gr. 4. a. Liðuiinn orðist þannig;
Af salti 1 kr. af bverri smálest.

Við 1. gr. 4. b. Liðurinn orðist þannig;
Af kolum 1 kr. af bverri sinálest.

Aftan við bætist nýr stafliður, c:
Af steinoliu 15 aura af hverjum 50 kg.

Málsgreiuin »Kolatoll................ eru i gildi« fellur niður.
Aftan við orðin »endursendar umbúðir« i niðuilagi 1. málsl. næstsiðuatu 

málsgr. 1. gr. bætist: sildartunnur og kjöttunnur og tilsniðið efni i þær, þar á 
meðal gjarðaefni, ennfremur kornvörur.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1926.

3. gr.
Þegar lög þessi hafa fengið staðfesting, skal fella texla þeirra og laga 

nr. 32, 27. júní 1925, inn i meginmál laga nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll, 
raða upptalningunum í 1. gr. 1. og 1. gr. 2. eftir stafrófsröð og gefa þau út 
svo breytt.

£d. 463. Breytlngartlllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927 og við brtt. á þskj. 457.

I. Frá Ágúst Helgasyni.
Við brtt. 457, VIII, við 14. gr. A. b. 4.

Fyrir »ef hann lætur af prestsskap og tekur við skólastjórn 
á Laugarvatni« kemur: ef bann tekur við stjórn Suður- 
landsskólans og lætur þess vegna af prestsskap.

II. Frá dóms- og kirkjumálaráðherra.
Við brtt. 457, XIII, við 14. gr. B. XIV. 7.

Breytingartillöguna skal orða svo:
Styrkur til Dalasýslu vegna halla á skólahaldi i Hjarðarholti 4000

III. Frá Birni Kristjánssyni.
Við 15. gr. 38. b. (Listasafn Einars Jónssonar).

Nýr liður:
Til girðingar um listasafnshúsið.............................................. 2500
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til þingsályktunar um húsmæðraskóla að Hallormsstað.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á stjórnina að leita samkomulags 
við frú Sigrúnu Blöndal í Mjóanesi um að stofna og starfrækja húsmæðra- 
skóla á Hallormsstað, og skal það vera einkafyrii tæki.

Greinargerð.

Tillaga þessi er flutt eftir tilmælum merkra áhugamanna á Hjeraði.

Ed. 404. Tillaga

Wd. 465. Tlllaga

tii þingsályktunar um greiðslu á slysatryggingariðgjaldi skipverja, er taka hlut af 
afla eða hundraðsgjald.

Flutningsm.: Jón A. Jónsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á atvinnumálaráðuneytið að sjá 
svo um, að iðgjald skipverja þeirra, er vinna fyrir hlut af afla eða hundraðsgjaldi, 
verði nú og eftirleiðis greitt af óskiftum afla skipa og báta.

Greinargerö.

Þingmönnum eru kunnir hinir óvenjumiklu örðugleikar smábátaútgerðar- 
innar, og visast þar um til þskj. 110. Það er álit slysatryggingarsjóðsstjórnar- 
innar, að iðgjaldsgreiðslan eigi að vera á þann hátt, sem hjer er lagt ti), sjá 
þskj. 364.

Ed. 466. Mefndarállt

um frv. til laga um fræðslu barna.

Frá mentamálanefnd.

Nefndin hefir komið sjer saman um að mæla með, að frv. nái fram að 
ganga, en leggur þó til nokkrar smábreytingar, sem hún telur til bóta. Nefndin

Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 107
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hefir haft það hugfast að raska i engu aðalgrundvelli frv. eða að gera þær breyt- 
ingar, sem hefðu i för með sjer aukinn kostnað. Nánari grein fyrir einstök- 
um breytingartillögum verður gerð i framsögu.

BREYTINGARTILLÖGUR.
1. Við 2. gr.

a. Við tölul. 1. Fyrir »kunna skal það ... eigin orðum« komi:
Það skal geta sagt frá aðalatburðum i þrem helstu íslendinga- 

sögum og kunna utanbókar nokkur fegurstu kvæði eftir merkustu 
ljóðskáld þjóðarinnar síðan um 1800 og geta skýrt rjett frá efni þeirra 
með sinum eigin orðum.

b. Við tölul. 4. Upphafið skal orða svo:
að kunna fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölum 

og tugabrot og að breyta almennum brotum í tugabrot. Tölurnar 
skal það geta notað til þess o. s. frv.

c. Við tölulið 5. Liðinn skal orða svo:
að vita nokkuð um æfiatriði merkustu manna þjóðarinnar og 

þektustu menn veraldarsögunnar.
d. Við 6. lið. Liðinn skal orða svo:

að vera leikið i að nota jarðlikan (»tellurium«) og landabrjef, 
þekkja álfur, heimshöf og mun á veðráttu og gróðri i aðalbeltum 
jarðarinnar. Það skal hafa fengið sem Ijósasta þekking á náttúru Is- 
lands og högum þjóðar vorrar og bera skyn á legu og atvinnuvegi helstu 
landa í Evrópu og Norður-Ameriku.

e. Við 7. lið. Fyrir »það skal og vita« og út liðinn komi:
Pað skal vita um bygging og lifsstörf mannslikamans og um 

helstu atriði, er að hollustuháttum lúta, þar á meðal um áhrif heilsu- 
spillandi nautnameðala, t. d. vinanda og tóbaks. Ennfremur skal það 
þekkja nokkrar helstu islenskar plöntur og vita um lifnaðarhætli 
þektustu dýra.

2. Við II. gr.
Á eftir »eða 7. gr.« komi: eða fyrirskipun, sem gerð er samkvæmt 

ákvæðum 10. gr.
3. Við 20. gr.

Þriðja málslið (»Undanskilin ... vanheilsu«) skal orða svo:
Nú kemur það í ljós við próf 10 ára barns eða eldra, að það

reynist að dómi kennara og læknis óhæft til hins lögboðna náms, sakir 
andlegs eða likamlegs vanþroska, og skal þá ekki heimta af þvi aðra 
kunnáttu en nokkra þekking i lestri og skrift.

Alþingi, 1. mai 1926.

Ingibjörg H. Ðjarnason, Jónas Jónsson, Jóh. Jóhannesson.
form. fundaskrif. og frsm.
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til laga um breyting á lögum nr. 40, 20. júni 1923, um skemtanaskalt og 
þjóðleikhús.

Ed. 467. Friimvarp

(Eflir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
1. gr. laga nr. 40, 20. júni 1923, orðist svo:
í öllum kaupstöðum landsins, og sömuleiðis í hverju þvi kauptúni, 

sem hefir 500 ibúa eða fleiri, skal leggja skalt á skemtanir, sem aðganga er 
seld að.

2. gr.
a-liður 2. flokks 2. gr. laganna orðist svo:
a. Dansleikar allir, hvort sem einstök fjelög eða dansskólar stofna til 

þeirra cða þeir eru haldnir fyrir allan almenning, ennfremur dansæfingar, er 
standa fram yfir kl. 11 að kvöldi. Haldi fjelag dansleik og sje aðganga ókeypis, 
er lögreglustjóra hcimilt að ákveða skattinn.

3. gr.
Orðin »er njóta opinbers styrks« í b-lið 1. flokks falli burt.
Orðin »og sjónleikar, er ekki teljast til 1. flokks,« i d-lið 2. flokks

falli burt.

4. gr.
Aftan við 3. gr. bætisl nýr liður:

d. Dansleikar skóla, annara en dansskóla, og skólafjelaga, enda fari þeir 
fram í hcrbergjum hlutaðeigandi skóla og sjeu fyrir nemendur og 
kennara eina ásamt gestum þeirra.

5. gr.
Niðurlag 8. gr. laganna, frá orðunum »fyrirn?æli snerta«, orðist svo: 
Kaupstaði og kauptún, sem hafa 500 ibúa eða fleiri.

6. gr.
Pá er lög þessi hafa öðlast staðfesting konungs, skal fella meginmál 

þeirra inn i texta laga nr. 40, 20. júní 1923, og gefa þau út svo breytt.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1926.
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við tillögu lil þingsályktunar um málshöfðun gegn Sigurði Þórðarsyni út at 
meiðandi uinmælum um Alþingi, núverandi dómsmálaráðherra og hjeraðsdóm- 
arann í Reykjavik.

Frá Jónasi Jónssyni.

í stað orðanna »Efri deild Alþingis« komi: Alþingi.

Ed. 469. Breytliigartillaga

Wd. 469. Breytlngartillaga

viö frv. til laga um I/uidsbanka íslands.

Flutnings.n.: Jörundur Brynjólfsson og Tryggvi Þórhallsson.

Á eftir 51. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Allar opinberar stofnanir og opinberir sjóðir, er hafa handbært fje á 

sjóðvöxtum, skulu geyma það í Landsbankanum eða útibúum hans, nema 
sjerstakar ástæður banni, svo sem staðhættir. Sama er um rikisfje og em- 
bættisfje, er opinberir starfsmenn hata undir höndum.

Ákvæði greinar þessarar taka ekki til Söfnunarsjóðs Islands, nema að 
því leyti, sem hann hefir handbært fje á sjóðvöxtum. Sparisjóðir skulu halda 
rjettindum þeim, er þeir hafa samkvæmt lögum nr. 44, 3. nóv. 1915, um 
sparisjóði.

Ed. 470. Breytlngartlllögur

við brtt. á þskj. 457 [F/dr/öp].

I. Frá Jónasi Jónssyni og Jóhanni Jósefssyni.
Við brtt. 457, XXXIII, við 16. gr. 36. Nýr liður.

Breytingartillöguna skal orða svo:
Styrkur til Ólafs Hvanndals, til þess að starfrækja myndamóta- 

smiðju, í eitt skifti fyrir öll........................................................................ 2000
II. Frá Jóhanni Jósefssyni.

Við brtt. 457, XXXVI. Aftan við tillöguna bætist:
Lánið skal veitt til 15 ára, með jöfnum afborgunum á hverju ári.

Ed. 471. Nefndarállt

um frv. til laga um gróðaskatt.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um þetta frv. Minni hlutinn
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vill samþykkja það með einhverjum breytingum, en meiri hlutinn sjer ekki, 
að ástæða sje til þess nú að hækka tekju- og eignarskattinn á nokkrum gjald- 
endum í landinu, eins og í raun rjettri er íarið fram á með frv. Það er vitan- 
legt, að þessi skattur er um 50% hærri hjer en t. d. í Danmörku, einmitt á 
þeim gjaldendum, sem frv. er ætlað að ná lil. Eftir þvi útliti að dæma, sem 
nú er á afkomu atvinnuveganna, sýnist því síst vera ástæða til að ráðgera 
auknar beinar skattaálögur. Ef fjárhagur rikissjóðs mætti við því, væri fremur 
ástæða til að lækka eitthvað slíka skatta. Sú stefna hefir einnig fremur komið 
fram hjer í gerðum þessa þings að ljetta skattabyrði almennings heldur en 
að hækka skatta.

1 greinargerð frv. talar flutningsmaður um stórauð, sem sat'nist 
hjer á landi og sem rjettlátt sje að skattleggja i þvi augnamiði að rækta landið.

Meiri hlutanum er ekki kunnugt um, að stórauður safnist hjer enn 
sem komið er, og því viðbúið, að sú yrði reyndin á, að sjóðurinn, sem ætl- 
ast er til að myndist samkvæmt frv., þó það yrði að lögum, yrði lítilfjörleg 
stoð fyrir ræktun landsins

Þegar þess er nú gætt, að hinn almenni tekju- og eignarskattur, sem 
fyrir er, er of hár, samanborið við þann, sem er í nágrannalöndunum, og 
þó einkum við efnahag landsmanna, virðist ekki vera hyggilegt að lögleiða 
viðbótarskatt, nema ef stefnt er að því að koma í veg fyrir, að nokkurt at- 
vinnufyrirtæki geti þrifist. Sjerstaklega er þessháttar lagasmið vanhugsuð, þeg- 
ar almenningi er vilanlegt, að öll hin stærri fyrirtæki í landinu berjast i bökk- 
um efnalega.

Ástandið er nú þannig, að hugmyndin um auknar skattaálögur á at- 
vinnufyrirtækin hefir sem stendur við engin rjelt rök að styðjast, og engin 
von um, að neinar auknar tekjur leiði af viðbótarskattinum, þó þetta frv. 
verði að lögum. Lögfesting skattsins myndi því verða til þess eins að draga 
úr framtakssemi einstaklinganna og lama áhuga þeirra. Afleiðingar þess væru 
alt annað en heppilegar fyrir atvinnulíf þjóðarinnar.

Af framangreindum ástæðum leggur meiri hluti nefndarinnar það til, 
að frv. verði felt.

Alþingi, 29. apríl 1926.

Björn Kristjánsson, Gunnar ólafsson. Jóhann Þ. Jósefsson, 
form. frsm.

Kd. 473. It'efndarálit

um frumvarp til laga um skipströnd og vogrek.

Frá allsherjarnefnd.

Með þingsályktun 5. mai f. á. skoraði neðri deild Alþingis á rikis- 
stjórnina að endurskoða lögin um skipströnd og leggja fyrir næsta þing frum- 
varp um þetta efni.
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Stjórnin brást vel við þessari málaleitun og lagði frumvarp það, sem 
hjer um ræðir, fyrir efri deild þingsins þegar í þingbyrjun.

xA.uk þess að í frumvarpinu felst gagngerð endurnýjun laga um skip- 
strönd, þá hefir hæstv. stjórn tekið upp í það endurbætt fullkomin lagaákvæði 
um vogrek. Á þessu var hin mesta þörf og sjerstaklega hagkvæmt að sam- 
eina hvorttveggja í einum lögum.

Allsherjarnefnd efri deildar hafði mál þetta lengi til meðferðar og at- 
hugaði það itarlega á mörgum fundum (sjá þskj. 191). Hún gerði nokkrar 
fremur smávægilegar breytingar á frumvarpinu, og voru þær allar samþyktar 
í þeirri hv. deild.

Þannig breytt liggur frv. nú fyrir til athugunar í nefndinni.
Hjer skal minst á aðalefni þess í fáum dráttum, jafnhliða þvi, sem 

nefndin hefir við það að athuga.
Fyrsti kafli frumv., 1. til 21. gr., að þeim báðum meðtöldum, er um 

skipströnd. Hann er allur i raun og veru samfeld skipulagsákvæði um björgun; 
að öðrum þræði björgun manna úr nauðum, hjálp við þá og heimsending, og 
að hinu leyti — og það að margfalt meira leyti — björgun skips og farms frá 
eyðileggingu og ráðstafanir, sem af þvi leiða.

Nefndin telur ákvæði frv. um björgun manna svo sjálfsögð, að um 
þau verði ekki deilt.

Eins og áður er sagt, eru aðalákvæði þessa kafla um björgun skips og 
farms eða góss, eins og það er orðað þar. Hjer er venjulega um mikil verð- 
mæti að ræða, og fjárhagslega hlýtur það að skifta miklu fyrir þá, sem tjón 
biða, ef slík verðmæti glatast að miklu leyti eða öllu. Þess vegna ber nauð- 
syn til að gæta þess vandlega, að í löggjöfinni um þessi efni sje rjettur þeirra 
um ihlutun til björgunar á engan hátt fyrir borð borinn.

Það hafa verið bornar brigður á, að þessi rjettur væri nægilega trygður 
með ákvæðum frumvarpsins. Fyrst lauslega við 1. umræðu málsins i neðri 
deild, og síðan í viðtali og brjeflega við nefndina af hálfu nokkurra umboðs- 
manna vátryggingarfjelaga, sem búsettir eru hjer i Reykjavik.

í tilefni af þessu og eftir vandlega ihugun málsins flytur nefndin dá- 
litla breytingu á siðari hluta 1. gr. frv. Hann hljóður um það, hvernig og 
hverjum skuli tilkynna skipstrand. Með breytingunni vill nefndin láta tilkynna 
þetta eigendum og vátryggjendum, ef um þá er vitað og til þeirra næst, auk 
þeirra, sem nefndir eru i greininni.

Af sömu ástæðum leggur nefndin til, að breytt verði 2. grein. Greinin 
hljóðar um það, hverra skilyrða skuli gætt til þess að skip verði talið strandað. 
Nefndin litur svo á, að ekki þurfi það að hindra björgunarframkvæmdir, 
þótt úrskurður um, að skip sje strandað, sje ekki í lögunum talinn fullnaðar- 
úrskurður.

7. gr. frumvarpsins kveður skýrt á um það, að rjeltur aðili — þ. e. 
skipstjóri, eigandi eða vátryggjandi — getur hvenær sem er tekið björgun i 
sinar hendur, og falla þá hin opinberu afskifti af björguninni niður. Nefndin 
lítur svo á, að með ákvæðum þessarar greinar sje eigendum og vátryggjend-

xA.uk
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um skips og farms trygður sá rjettur til ihlutunar og yfirráða um björgun, 
sem þeir eftir atvikum geta kratist.

Eins og getið er um í athugasemdunum við frumvarpið, þá koma á- 
kvæði 8. gr. i slað 7. gr. núgildandi strandlaga. Auk þess eiga þessi ákvæði 
að gilda í stað X. kapitula siglingalaganna 30. nóv. 1914, að því leyti, er hann 
gildir um skipströnd.

Nefndinni hefir verið bent á, að nokkur þörf væri að breyta fleiru í 
þessurn kafla frumvarpsins en að framan er getið; sjerstaklega ákvæðum 20. 
greinar. Nefndin hefir þó ekki fallist á breytingar í þessu elni, nema lítils- 
háttar viðauka við fyrri málsgrein 9. gr.

Annar kafli frv., 22.-27. gr. að þeim báðum meðtöldum, er um vog- 
rek. Ákvæðin i þessum kafla eru mjög nauðsynleg og, að svo miklu leyti sem 
við á, i fullu samræmi við kaflann um skipströnd. Nefndiu hefir ekkert við 
hann að athuga.

Þriðji og siðasti kafli frv. er almenn ákvæði.
Tvær fyrstu greinar kaflans (28, og 29. gr. frv.) kveða sjerstaklega á 

um það, hversu með skal fara, þegar skip eða skipsflak hefir legið óhirt eða 
óselt í fjöru eða á strandstað um ákveðinn tíma. Þá er aftur ákveðinn við- 
bótartimi, sem eiganda er gefinn kostur á að nema það brott af staðnum, 
ella að missa eignarrjettar sins á þvi.

Það kom til tals í nefndinni að gera tillögur um að stytta að mun fresti 
þá, er um ræðir í þessum greinum, svo og í 17. grein. Það varð þó að sam- 
komulagi að íresta úrslitum um þetta til 3. umr.

Nefndin telur málið mjög þýðingarmikið og leggur eindregið til, að 
frv. verði samþykt með þessum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Þiiðji málsl. (En lögreghistjóri ... póstferð) orðist svo:

Lögreglustjóri skýrir siðan dómsmálaráðherra, svo og eigendum 
og vátryggjendum skips og farms eða umboðsmönnum þeirra, ef vitað er 
hverjir eru, frá því, hvernig komið er, með firðskeyti, ef þess er kostur, 
en ella með næstu póstferð.

2. Við 2. gr. a. Á eftir orðunum í öðrum málsl. »skip talið strandað« komi:
og rjett að fara með það.

b. Niðurlag »Fela skal ... fullnaðarúrskurður« orðist svo:
Hreppstjóri eða lögreglustjóri tilnefnir tvo valinkunna

menn, er, að viðlögðum drengskap, meta þetta með honum. 
Afl atkvæða ræður úrslitum.

3. Við 9. gr. Aftan við fyrri málsgrein bætist: og skal þess jafnan gætt, að 
öll merki eða auðkenni á góssi skemmist sem minst.

Alþingi, 1. mai 1926.
Jón Kjartansson, Pjetur Þórðarson, Árni Jónsson, 

form. frsm. fundaskrifari.
Pjetur Ottesen. Jón Baldvinsson.
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it<l. 473. Frumvary

til fjárlaga fyrir árið 1927.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

I KAFLI.

T e k j u r :

1. gr.
Árið 1927 er ætlsst til, að tekjur rikisins verði svo sem talið er í 2.-5. 

gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að nemi:

1. Fasteignaskattur....................
2. Tekjuskattur og eignarskattur
3. Lestagjald af skipum

4. Aukatekjur...........................
5. Erfðafjárskattur....................
6. Vitagjald .............................
7. Leyfisbrjefagjöld ............
8. Stimpilgjald ....................
9. Skólagjöld .............................

10. Bifreiðaskattur ....................

kr. kr,

225000
950000

35000
1210000

375000
40000

300000
10000

325000
15000
25000

1090000

Flyt... 2300000



Þingskjal 473 857

kr. kr.

Flutt... 2300000
11. Úlflutningsgjald........................................................................
12. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vín,

ávaxtasafi og gosdrykkir) .............................................. 650000

1000000

13. Tóbakstollur ........................................................................ 775000
14. Kaffi- og sykurtollur.............................................................. 1000000
15. Annað aðflutningsgjald ...................................................... 150000
16. Vörutollur ................................................................................ 1375000
17. Verðlolíur ................................................................................ 850000

4800000
18. Gjald af sælinda- (konfekl-) og brjóstsykursgerð 20000
19. Pósttekjur ................................................................................ 400000
20. Slmatekjur................................................................................ 1300000

1700000
21. Vineinkasala............................................................................... 500000

Samtals... ............ 10320000

3. gr.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eítirgjald eflir jarðeignir ríkissjóðs................................... 30000
2. Tekjur af kirkjum ............................................................... 100
3. Tekjur af silfurbergi............................................................... 5000

Samtals... ............ 35100
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4. gr.
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjur af bönkum ...............................................................
2. Vextir af bankavaxtabrjefum, keyptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júli 1909....................................................
3. Væntanlega útdregið af þeim brjefum.............................

4. Vextir af innstæðum í bönkum .....................................
5. Vextir af viðlagasjóði............................................................
6. Aðrir vextir...............................................................................

Samtals...

5. gr.
Óvissar tekjur og endurgreiðslur eru taldar:

50000

29000 j 
25000 ;
-------- 54000

i 6000
i 75000
: 140000

325000

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ..............................................
2. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur ............
3. Endurgreidd íán og andvirði seldra eigna

50000
2000

102034

Samtals... 154034

II. KAFLI.

Gjöld:

6. gr.
Arið 1927 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru i

7.—20. gr.
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7. gr.
Greiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag til Landsbankans er talið:

kr. kr.

I. Vextir:
1. Innlend lán........................................................................ 186831
2. Dönsk lán, danskar kr. 232274 á '/u>.................... 255501
3. Enska lánið frá 1921, hluti rikissjóðs, £ 8653 : 18

: 11 á ”/0«.................................... . ............................. 190386
632718

II. Afborganir:
1. Innlend lán........................................................................ 264589
2. Dönsk lán, danskar kr. 545165 á ’/io.................... 599682
3. Enska lánið 1921, £ 1954 : 0 : 4 á «/•• ............ 42988

907259
III. Framlag til Landsbankans, 14. greiðsla........................... 100000

Samtals... ............ 1639977

8. gr.

Borðfje Hans Hátignar konungsins

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikcinga er veitt:

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar............................
2. Til yfiiskoðunar landsreikninga

............................. 195000
4800

199800

Samtals .. ............ 199800
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10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

kr. kr.

I. Ráðuneytið, ríkisfjehirðir o. fl.
1. Til ráðherra:

a. Laun............................................................. 37500
b. Til risnu...................................................... 4000

41500
2. Til utanferða ráðhetra ............................. ............ 6000
3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins........... ............ 77300
4. Annar kostnaður............................................. ... 18000
5. Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum. ... ............ 27000
6. Til þess að gefa út stjórnartíðindi:

a. Póknun fyrir útgáfu tiðindanna o. fl. 900
b. Til pappirs og prentunar.................... 9000
e. Til kostnaðar við sendingarmeðpóstum 1000

10900
7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og

ráðherrabústaðnum ..................................... ... ... 3000
II. Hagstofan. 183700

1. Laun hagstofustjóra........................... . .. ............ 8700
2. Laun aðstoðarmanns.................................... ............ 5600
3. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna. ............ 11000
4. Prentun eyðublaða .................................... ............ 2000
5. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m..................... ............ 4000
6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður.......... ... ... 20000
7. Til að gefa út manntalið 1703................. ............ 1000

III. Utanrikismál o. fl. 52300
1. Til sendiráðs i Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra .................................... 20000
b. Húsaleiga .............................................. 5000
c. Kostnaður við embættið .................... 20000
d. Til skrifstofuhalds.................................. 17000

62000
2. Fyrir meðferð utanrikismála.................... ... ... 12000
3. Rikisráðskostnaður ..................................... ... ... 6000
4. Kostnaður við sambandslaganefnd............ ............ 6500

86500

Samtals... ............ 322500
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11. gr.
Til dómgæslu og lögreglustjórnar o. fl. er veitt;

kr. kr.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn.

1. Hæstirjettur:
a. Laun....................................................................................... 56450
b. Annar kostnaður, alt að .............................................. 2000

58450
2. Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra 151700
3. Laun hreppstjóra ............................................................... 32000
4. Skrifstofukostnaður bæjarfógetans í Reykjavík:

a. Laun ................................................................................ 27648
b. Húsaleiga ...................................................................... 3240
c. Hiti, l|ós og ræsting ...................................................... 2100
d. Ýms gjöld, alt að............................................................. 2400

35388
5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík:

a. Laun fulltrúa og 4 skrifara........................................... 21760
b. Laun 6 tollvarða............................................................... 26880
c. Húsaleiga ........................................................................ 4500
d. Hiti og ljós........................................................................ 1800
e. Innheimtukostnaður ...................................................... 7500
f. Ýms gjöld, alt að..............................................................

Fastir starfsmenn í skrifstofum bæjarfógetans og 
lögreglustjórans í Reykjavík njóta dýrtíðaruppbótar

11700
74140

eftir reglum launalaganna.

6. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta............
7. Póknun fyrir aðsloð verkfróðs manns við endur-

92000

skoðun á skipamælingum.....................................................
8. Til landhelgisgæslu, gegn 135000 kr. framlagi úr

500

landhelgissjóði....................................................................... 250000
9. Framlag tii landhelgissjóðs ..............................................

10. Til hegningarhússins í Reykjavik og viðhaldskostn-
20000

aður fangelsa .................... .............................................. 12000
11. Annar sakamálakostnaður og lögreglumála m. m. ... 12000

Flyt... ............ 738178
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Flutt ...

kr. kr.

12. Borgun til sjódómsmanna
13. Borgun til setu- og varadómara

738178
1000
3000

Samtals A. 742178

B.
Sameiginlegur koslnaður við embættisrekstur.

1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald banda embæltismönnum fyrir burðar-

eyri undir embættisbrjef ..............................................
b. Fyrir embæltisskeyti.......................................................

2. Brunaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin-
berar fasteignir........................... ............................................

3. Til embættiseftirlitsferða......................................................
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavíkur og

fyrir skattvirðingar .............................................. ............
5. Eyðublöð, bókband, auglýsingar o. fl................................

25000
45000

70000

18000
5000

30000
12000

Samtals B. 135000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun ......................................................................................... 297860
Þar af viðbót við lögmælt laun núverandi aðstoðar- 

læknis á ísafirði 1700 kr. með verðstuðulsuppbót.
2. Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi, alt að 2000
3. Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga 

sjerstaklega erfiða læknissókn.............................................. 7450

Flyt ... • • • • • • 307310
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kr. kr.

Flutt ... 307310
Styrkurinn skiftist þannig: 1. Til Ólafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklaholts- 
hreppa { Hnappadalssýslu, 200 kr. tii hvers, 600 kr.
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til Öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grimseyinga 400 kr. — 8. Til 
Suðureyrarhrrpps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
hreppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganeshreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. — 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps í Þing- 
eyjarsýslu 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestur- og Austur-Eyjafjallahreppa 200 kr. —
16. Til Sljettu , Grunnavikur- og Snæfjaliahreppa, 300 
kr. til hvers, 900 kr. — 17. Viðbótarstyrkur til Ólafs- 
fjarðarbúa, gegn eigi minna tiliagi frá þeim sjálfum en 
2600 kr., ef þeir ráða til sin sjerstakan lækni, 2000 kr.

4. Til læknis í Reykjavik, er skylt sje að gegna sjúkra- 
vitjnnum i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara 
eftir taxta hjeraðslækna ...................................................... 1500

5. Til augnlækninga:
a. Styrkur til augnlæknis i Reykjavik............................. 1000
b. Styrkur til lækningaferða kringum Iandið ............ 1000

Styrkurinn skiftist að jöfnu milli augnlæknanna 
Guðmundar Guðfinnssonar og Helga Skúlasonar, enda 
skifti þeir landinu á milli sin til yfirferðar, eftir fyi ir- 
mælum landlæknis, og hafi dvól á að minsta kosti 
einni eða tveim höfnum í hverri sýslu

6. Styrkur til tannlæknis Vilh. Bernhöfts i Reykjavik ...
2000
1000

7. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Forsteinssonar i 
Reykjavik ................................................................................ 1000

Styrkurinn til augnlæknis og læknanna Vilh. Bern- 
höfts og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn því skil- 
yrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum i lækna- 
deild háskólans til i sinni sjerfræði og veiti fátæku 
fólki ókeypis læknisbjálp á tilteknum stað, ekki sjaldn- 
ar en 3 sinnum á mánuði.

8. Til geislalækningastofu rikisins ..................................... 11000

Flyt ... • • « « • •
----- 1

323810
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kr. kr.

Flutt ... 323810
9. Til söinu slofnunar, lil áhaldakaupa ............

10. Til radíumsjóðs íslands, slyrkur til að reka radíum-
3000

lækningar ............................................................... ............ 2500
11. Styrkur til bjeraðslækna til utanferða, i því skyni að

afla sjer nýrrar læknisþekkingar .................... .......... 2000
Þennan styrk veitir stjórnarráðið eítir tillögum

landlæknis, og má bann ekki fara fram úr 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

250 kr.

1 ?. Til Óskars Einarssonar læknis, utanfararstyrjrur
13. Til Guðbjarnar Guðmundssonar prentsmiðjustjóra, til

1200

þess að kosta dvöl sonar sins i fábjánabæli erlendis 1000
14. Til Evu Hjálmarsdóttur, til að leita sjer lækninga í

Danmörku í heilsubæli fyrir krampaveikt fólk.......... : 1000
15. Holdsveikraspitalinn.............................................. ............ 81720

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.......................................................
B. Annar kostnaður:

............ 8700

1. Laun slarfsmanna ............................. 13620
' 2. Viðurværi 55 manna (ca. 150 a. á dag) 30000

3. Klæðnaður .............................................. 1800
4. Meðul og sáraumbúðir .................... 1800
5. Eldsneyti .............................................. 10000
6. Ljósmeti...................................................... 2400
7. Húsbúnaður og áhöld... 2000
8. Viðhald á búsum ............................. 3000
9. Þvottur og ræsting ............................. 1800

10. Greftrunarkostnaður ............................. 500
11. Skemtanir .............................................. 600
12. Skattar o. fl................................................ 4000
13. Ýmisleg gjöld ..................................... 1500

73020

81720

16. Geðveikrahælið á Kleppi..................................... ,,. ,,, 66525
Sá koslnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis......................................................
B. Önnur gjöld:

............ 7700

1. Kaup starfsmanna ............................. 14500
2. Viðurværi 94 manna (ca. 145 a. á dag) 50000

Flyt ... 64500 7700 482755
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kr. kr.

Flult ... 64500 7700 482755
3. Klæðnaður 70 sjúklinga á50kr. handa

hverjum...................................................... 3500
4. Meðul og umbúðir ............................. 500
5. Ljós og hiti ............................................ 10000
6. Viðhald og áhöld ........................... 13000
7. Þvottur og ræsting ............................. 3000
8. Skemtanir .............................................. 750
9. Skattar m. m............................................. 2500

10. Óviss gjöld .............................................. 1400
99150

106850

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúklingum: kr. 1,50 á dag 38325
Tekjur af búinu.............................................. 2000

40325

Mismunur ... 66525

HeilsUhælið á Vífilsstöðum ............................. • • • • ■ • 19560
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis...................................................... ............ 7700
B. önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna ............................. 37000
2. Viðurværi .............................................. 136000
3. Lyf og hjúkrunargögn .................... 12000
4. Ljós og hiti .............................................. 25000
5. Þvottur og ræsting ............................. 6000
6. Viðhald húsa ..................................... 5000
7. Viðhald vjela ..................................... 5000
8. Húsbúnaður og áhöld .................... 12000
9. Fiutningskostnaður ............................. 5000

10. Óviss gjöld .............................................. 3000
246000

253700

Flyt ... 253700 502315

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 109



866 Þingskjal 473

Flutt ...
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingum, 5 kr. á dag 173375 
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 au. á dag 23725 
Meðgjöf með 24 börnum, 4 kr. á dag ... 35040 
Tekjur af búinu.............................................. 2000

Mismunur ...

18. önnur gjöld:
a. Til byggingar landsspitala i Reykjavik, samkvæmt

samningi milli rikisstjórnarinnar og stjórnar lands- 
spítalasjóðs Islands .......................................................

b. Til viðbótarbyggingar við geðveikrahælið á Kleppi
c. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla, alt að 

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi meiia 
en 70 aurar fyrir hvern legudag, gegn þvi, að 
bjerað það, sem sjúkrahúsið á, leggi fram eins 
mikið og styrknum nemur og að því tilskildu, að 
utanhjeraðssjúklingar, sem borgað er fyrir af al- 
mannafje, njóti sömu kjara sem innanhjeraðssjúk- 
lingar.

d. Styrkur til að reisa sjúkraskýli og læknisbústaði...
e. Lokastyrkur til byggingar sjúkrahússins á ísafirði
f. Til »Heilsuhælisfjelags Norðurlands«, til byggingar

heilsuhælis í Eyjafirði. Siðari fjárveitíng....................
Slyrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að stað- 

urinn, áætlun og teikning sje samþykt af stjórnarráð- 
inu og að jafnmikið fje sje lagt fram annarsstaðar 
að og úr ríkissjóði.

g. Bólusetningarkostnaður ..............................................
h. Gjöld samkv. 13. gr. í Iögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma ............
i. Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um varnir 

gegn því, að næmir sjúkdómar berist til Islands...
j. Gjöld samkvæmt lögum nr. 16 1923, um varnir

gegn kynsjúkdómum ......................................................
k. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með alþýðu-

skólum ................................................................................

kr. kr.

253700 502315

234140

19560

100000
100000
20000

1

23000
7724

•

125000

2500

15000

4000

4500

2000

403724 502315Flyt ...
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kr. kr.

Flutt ... 403724 502315
1. Til berklahjúkrunarfjelagsins Liknar, gegn að minsta

kosti jafnmiklu frá bæjarsjóði Reykjavikur ............ 4000
m Til fjelags islenskra bjúkrunarkvenna .................... 800
n. Til kvenfjelagsins á Hellissandi, til bjúkrunar-

starfsemi................................................................................ 500
o Til geitnalækninga, gegn að minsta kosti ’/s ann-

arsstaðar að........................................................................ 2500
p. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grímsey, gegn jafn-

mikilli launaviðbót annarsstaðar frá .................... 300
q. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ............ 2400
r. Til Elínar Sigurðardóttur, 100 kr. á mánuði, sje

bún ekki í sjúkrahúsi, alt að ..................................... 1200
s. Til Haralds úrsmiðs Sigurðssonar, sjúkrastyrkur ... 900

- 416324
Hluti ríkissjóðs af launum yfirsetukvenna.................... 27000

Samtals ... ......... 945639

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A. kr. kr.

Póstmál.
Laun:
a. Eftir launalögum............................................................... 94467
b. Póslafgreiðslumenn utan Reykjavikur .................... 72500
c. Brjefhirðingamenn ...................................................... 22000

188967
Póstflutningur .......................................................................
Annar kostnaður:
a. Skrifslofukostnaður i Reykjavík bjá aðalpóstmeist-

160000

ara og póstmeistara, eftir reikningi.............................
b. Skrifstofukostnaður og aðstoð utan Reykjavíkur bjá

10000

póstmeisturum og á stærri póstafgreiðslum............
c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póststofum

20000

og póstafgreiðslum ...................................................... 12000
d. önnur gjöld........................................................................ 46000

88000

Samtals A.... .,. , ,, 436967
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B.
Vegamál.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra ..............................................
2. Laun aðsloðarverkfræðings .....................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, alt að .......................................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að ............
5. Skrifstofukostnaður, alt að .....................................

II. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvpga:

1. Iíjalarnesvegur, gegn því að blutað-
eigendur greiði ’/< kostnaðar............ 26000

2. Stykkishólmsvegur ............................. 15000
3. Hvitárbraut................... .................... 10000
4. Norðurárdalsvegur ................... 60000
5. Miðfjarðarbraut..................................... 35000
6. Langadalsvegur ..................................... 10000
7. Sauðárkróksbraut ............................. 18000
8. Þelamerkurvegur..................................... 10000
9. Vaðlaheiðarvegur ............................. 50000

10. Vallavegur .............................................. 10000
11. Hróarstunguvegur ............................. 27500
12. Biskupstungnabraut ............................. 25000

b. Viðhald og umbætur

III. Til Heilsuhælisfjelags Norðurlands, til endurgreiðslu
á kostnaði við vegargerð frá Eyjafjarðarbraut að 
fyrirhuguðu berklahæli í Kristsnesi, eftir reikningi, 
alt að ................................................................................

IV. Til brúargerða samkvæmt brúalögum ....................
V. Til slitlags á akvegum (bifreiðaskattur)....................

VI. Fjallvegir...................................................................................
VII. 1. Til áhalda, alt að ........................................................

2. Til bókasafns verkamanna .....................................

VIII. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, alt að ....................

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annars-

Flyt ...

kr. kr.

8700
6420

4000
8500
7000

34620

296500
200000

496500

15000
300

10000
224000

25000
15000

15300

30000

30000 820420
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kr. kr.

Flutt ...
staðar frá og öðrutn þeim skilyrðum, sem at- 
vinnumálaráðberra setur.

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . ..
IX. Til dragferjuhalds:

1. Á Lagarfljóti ...............................................................
2. - Skjálfandafljóli ......................................................
3. - Blöndu .................... ..............................................

X. Til ferju á Hrossbyl í Þjórsá ....................................
XI. Styrkur lil vörubifreiðaferða:

a. Frá Reykjavík austur um sveitir, með endastöðv-
um Garðsauka, Sandlæk og Torfastöðum............

b. Frá Reykjavik til Sandgerðis og Grindavíkur ... 
Bifreiðafjelög, er njóta vilja styrks af þessum fjár-

veitingum, skulu hlita reglum, er stjórnin, að fengn- 
um tillögum sýslunefndanna i Rangárvalla-, Árnes- 
og Gullbringusýslum, setur um ferðir þessar.

XII. Styrkir til að halda uppi bygð og gistingu fyrir 
ferðamenn.............................................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum 
á afskektuni bæjum við þjóðbraut.

XIII. Til þess að kaupa Fornahvamm og byggja þar
gistihús, alt að ...............................................................

XIV. Slyrkur tii húsabóta á Hliðarenda í Fljótshlíð
Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að eigandi ag 

ábúandi ge*i hýst að sumarlagi 6 — 7 manns.
Kaupi ríkissjóður Hliðarenda á næstu 10 — 15 ár- 

um, skal styrkupphæðin dregin frá verði jarðarinnar.

Samtals B. ...
c.

Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða:

a. Esju........................................................................................
b. Eimskipafjelags íslands ..............................................

2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum:
a. Rekstrarstyrkir ..............................................................
b. Báta- og vjelkaupastyrkir..............................................

30000 820420

15000
45000

300
300
300

900
300

7000
3000

10000

3000

40000
2000

921620

150000
60000

210000

101700
18500

120200

Samtals C 330200
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D.
Hraðskeyta- og talsímasamband.

I. Til viðauka simakerfa, smærri efniskaupa o. fl. ...
II. Til nýrra simalagninga.........................................................

III. a. Til nýrrar símalinu frá Breiðumýri til Laugaskóla,
4/s kostnaðar, alt að ..............................................

b. Til nýrrar símalínu frá Svignaskarði lil Hvitár- 
bakkaskóla, 3/» kostnaðar, alt að..........  ............

IV. Til starfrækslu landssímanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launaiögum .............................
2. Koslnaður af aðalskrifstofu landssímanna
3. Ritsímastöðin i Reykjavík .....................................
4. Loftskeytastöðin I Reykjavík..................................
5. Bæjarsiminn í Reykjavík .....................................
6. Áhaldahúsið ...............................................................
7. Ritsimastóðin á Akureyri ásamt bæjarsima-

kerfinu ........................................................................
8. Ritsimestöðin á Seyðisfirði ásamt bæjarsima-

kerfinu .............................................................. ..
9. Ritsímastöðin á ísafirði ásamt bæjarsímakerfinu

10. Simastöðin á Borðeyri..............................................
11. Simastöðin í Hafnarfirði...........................................
12. Símastöðin i Vestmannaeyjum.............................
13. Símastöðin á Siglufirði.............................................
14. Til aukaritsímaþjónustu .....................................
15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva...........
16. Til uppbótar á launum:

a. Talsimakvenna við bæjarsímann i 
Reykjavík, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglnfiiði, alt að ........... 12600

b. Símiitara o. fl......................................... 8000

17. Til efnisvarðar Steindórs Björnssonar ............

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m......................
VI. Viðbót og viðbald stöðvanna .........................................

VII. Kostnaður við feiðalög vegna starfrækslunnar, eftir 
reikningi, alt að .............................................. ............

VIII. Viðbald landssimanna......................................................
IX. Til kenslu fyrir símamenn..............................................
X. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ...................

kr. kr.

25000
315000

1200

3200
4400

300000
13000
36000
12000

120000
3000

12700

12000
8000
7500
7500
9500
5500
4000

90900

20600
1200

663400
40000
50000

10000
150000

2000
1500

Samtals D. ... 1261300
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kr. kr.

E.
Vitamál.

I. Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra ..............................................

Hann sje umsjónarmaður vitanna og einnig 
ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar lai.dsstjórn, 
hjeraðsstjórnum og bæjarstjórnum, eftir ákvæð- 
um landsstjórnar.

2. Til verkfróðrar aðstoðar .....................................
3. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi, alt að..........

8700

6400
4000

4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn- 
ingi, alt að .............................................. .......... 2000

II. Laun vitavarða......................................................................
21100
21810

Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa nú- 
verandi vitaverði Gróttuvitans.

III. Rekstrarkostnaður vitanna............................. ............ 75000
IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa ........... 10000
V. Til þess að reisa nýja vita:

a. Landtökuviti á Dyrhólaey .....................................
b. Til uppsetningar leiðarljósa.....................................

VI. Ýmislegt................................................................................

160000
10000

170000
10000

Samtals E. .. ............ 307910

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er veltt:

kr. kr.

A.
Andlega stjettin.

Biskupsembættið:
1. Laun biskups ...............................................................
2. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi, alt að ............

9500
2000

11500

Flyt ... • • • • • • 11500
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kr. kr.

Flyt ... 11500
önnur gjóld:
1. Til prestakalla samkvæint lögum 27. tebr. 1880, 1. gr.
2. Hluti rikissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæint

406

lögum nr. 49, 1907 .......................................................
3. Viöbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar

350

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum.................... 8000
4. Framlag til prestlaunasjóðs........................... . ............ 300000

Ef fje sparast á þessum lið vegna þess að presta- 
köll eru laus, er kirkjustjórninni heimilt, samkvæmt 
tillögu prestastefnu, að verja alt að einum prestslaun- 
um til þess að greiða ferðakostnað handa prestvígð- 
um manni, einum eða fleirutn, til eflingar andlegri 
samvinnu meðal presta og kristilegra áhrifa á söfn- 
uði úti um Iand.

Greiða má Kjaitani piófasti Helgasyni i Hruna 
full prestslaun með dýrlíðaruppbót, ef hann tekur 
við stjórn Suðurlandsskólans og lætur þess vegna 
af piestsskap.

5. Til dómkiikjupreslsins í Reykjavik, fyrir skýrslu-
gerðir ................................................................................ 1000

6. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóðkirkju
7. Til húsabóta á prestsselrum, með skilyrðum sem

400

greinir í fjárlögum 1924................................................... 37000
8. Styrkur til húsakaupa handa Vallanesprestakalli ... 5000 352156

Samtals A. ... ............ 363656

B.
Kenslumál.

I. Háskólinn:
a. Laun ........................................................................
b. Til hjeraðslæknisins í Reykjavík fyrir kenslu

106400

við háskólann.............................................. ............ 1500
c. Til kennara i lagalæknisfræði ............................. 500
d. Námsstyrkur............................................................... 15000

Fjárveiting þessari skal skift í 20 skamta 450 
kr. og 20 skamta 300 kr., og má að jafnaði 
ekki veita neinum stúdenti meira eða minna en
1 skamt; þó má leggja saman alt að 8 skamta 
300 kr., og gjöra úr helmingi færri 600 kr. 
skamta og veita þessa stærri skamta fátækum 
stúdentum, sem sýna sjerstakan dugnað við 
námið. Engum má veita styrk fyrsta námsárið 
i háskólanum.

e. Húsaleigustyrkur ...................................................... 9000

Flyt ... 132400



Þingskjal 473 873

Fluttar ...
f. Til kensluáhalda læknadeildar.............................
g. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu í efna-

fræði ..........................................................................
h. Hiti, Ijós, ræsting og vjelgæsla.............................
i. Önnur gjöld:

1. Til ritara:
a. Laun ..................................... 1000
b. Dýrtiðaruppbót.................... 500

----------- 1500
2. Til dyravarðar:

a. Laun, auk hlunninda, sem hann
hefír áður notið... ............ 1600

b. Dýrtíðaruppbót.................... 800
----------- 2400

3. Ýms gjöld............................................ 3000

j. Eftirgjöf á viðlagasjóðsláni Mensae Academicae...
k. Ferðastyrkur vegua slúdentaskifta ....................
l. Byggingarstyrkur til stúdentagarðsins ..............

II. Námsslyrkur erlendis:
a. Til islenskra stúdenta í erlendum háskólum .........
b. Til læknaefna, til að ljúka námi í sængurkvenna- 

stofnun erlendis, 500 kr. handa hverjum, alt að
c. Til Markúsar Kristjánssonar, til háskólanáms

erlendis...................................................... ....................

III. Mentaskólinn almenni:
a. Laun..............................................................................
b. Önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans .................... 400
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ... 6000
3. Til skólahússins utan og innan ... 3500
4. Til stundakenslu og til prófdóm- 

enda, alt að........................................... 27000
5. Húsaleigustyrkur handa 36 læri- 

sveinum, 50 kr. handa hverjum ... 1800
6. Námsstyrkur, 2000 kr., með verð- 

stuðulsuppbót ..................................... 3200
7. Læknisþóknun..................................... 500
8. Til vísindalegra áhalda og til þess 

að kaupa skuggamyndavjel til notk- 
unar við kensluna............................. 1500

9. Til þess að gefa út kenslubækur 
handa skólanum ............................. 2500

10. Ýmisleg gjöld ..................................... 5000

Flyt ... 51400
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing).

r
kr. kr.

132400
500

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

1800
4500

6900
3000

750
50000

199850

24000

2500

1200
27700

77600

77600 227550
110
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Flutt ... 51400
11. Til verðlaunabóka ............................... 100
12. Tii þess að setja miðstöðvarhitun

í mentaskólahúsið .................... .. 13000

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustyrkur sje venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

IV. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
a. Laun..............................................................................
b. önnur gjöld:

1. Til aukakennara og stundakenslu . 10600
2. Til framhaldsnáms fyrir nemendur,

sem lokið hafa gagnfræðapróði ... 5000
3. Til bóka og kensluábalda ............ 1000
4. Til að kaupa skuggamyndavjel og

fleiri kensluáhöld ............................. 1000
5. Til eldiviðar og ljósa .................... 7000
6. Námsstyrkur .....................................

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

700

7. Til dyravörslu:
a. Laun ............................. 600
b. Dýrtiðaruppbót ........... 300

900
8. Til skólabússins utan og innan ... 1500
9. Til ýmislegra gjalda .................... 3500

Kennaraskólinn:
a. Lauh...................................................
b. önnur gjöld:

1. Stundakensla ........................... . ... 5000
2. Eldiviður og Ijós ................... . . . 3000
3. Bókakaup og áhöld .......... . ... 1500
4. Námsstyrkur ............ .......... . ... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

kr. kr.

77600 227550

64500
142100

28160

31200
59360

22080

22080 429010Flyt ... 12000



Þingskjal 473 875

kr. kr.

Flutt ... 12000 22080 429010
5. Til viðhalds ..................................... 1500
6. Ýmisleg gjöld ..................................... 3000

16500
VI. Stýrimannaskólinn: 38580

.......... 17280a. Laun.............................................................
b. önnur gjöld:

1. Til stundakenslu.................................. 2000
2. Til eldiviðar og ljósa ... ............
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrir-

2000

lestra...................................................... 300
4. Ýmisleg gjöld ..................................... 3000

7300
VII. Vjelstjóraskólinn: 24580

.......... 11840a. Laun...................................................................
b. Önnur gjöld:

1. Til stundakenslu ............................. 1000
2. Húsnæði .............................................. 4200
3. Ljós og hiti ..................................... 1500
4. Ýms gjöld ......................................' ... 2150

8850*
20690’ IU onuiauo uuuu uuuuuui iix. » oao

skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fyrir hvern
innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir
lillögum skólastjóra, veita undanþágu frá skóla-
gjaldi, ef í hlut eiga efnalillir, en einkar efnilegir
nemendur.

VIII. Bændakensla:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun......................................................
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-

10880

kenslu...................................................... 1600
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda........... 1000
3. Til eldiviðar og ljósa... 4000
4. Ýmisleg gjöld ............ .9000

15000
d. Til aukningar skólabúinu, að þvi

tilskildu, að skólastjóri taki við því 10Ó00 37480

Flyt ... 37480 512860
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2

kr. kr.

Fiuttar ...
Til bændaskóians á Hvanneyri:
a. Laun.............................................. 9600
b. Til smíða- og leikfimikenslu 1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt að 1000
2. Til kensluáhalda........... 1000
3. Til eldiviðar og ljósa ... 2500
4. Ymisleg gjöld ............ 2000

--------------- 6500

Styrkurinn til verklegs náms við bændaskól- 
ana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, 
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi 
skemur en 6 vikur á ári og skila skólanum 
dagbókum um vinnubrögðin yfir námstimann, 
og nemi styrkurinn aldrei hærri upphæð á 
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku 
námstímans.

Styrkinn má að eins greiða eftir á, sam- 
kvæmt skýrslu um námið, og sje i henni getið, 
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

3. Til húsmæðraskóla á Staðarfelli:
a. Til starfrækslu skólans, enda sam- 

þykki atvinnumálaráðaherra reglu-
gerð hans.............................................. 3000

b. Til breytinga og aðgerða á Staðar- 
fellshúsinu, þar með talin eldavjel,
sem um leið sje miðstöð fyrir húsið 4800

c. Tii Sigurborgar Kristjánsdóttur, til 
greiðslu á kostnaði vegna ófyrirsjá- 
anlegs dráttar á stofnun skólans, 
enda haldi hún á yfirstandandi ári 
vekjandi og fræðandi erindi fyrir 
sveitakonur og leiðbeini þeim verk- 
lega, alt eftir tillögum Búnaðarfje-
lags íslands ..................................... 3000

37480

17400

10800

512860

65680

Flyt ... 578540
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Fluttar ...
IX. Iðnfræðsla:

a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavik, til þess
að reka iðnskóla í Reykjavík, nndir yfirnm- 
sjón landsstjórnarinnar .....................................

b. Til Iðnaöarmannafjelagsins á Akureyri, til
kvöldskólahalds ......................................................

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á fsafírði, til kvóld-
skólahalds ...............................................................

Styrkurinn til þessara 3 skóla má þó ekki 
fara yfir 4/s rekstrarkostnaðar.

Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

d. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur,
til verklegs framhaldsnáms erlendis....................

X. Verslunarskólar:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna-

fjeiagsins i Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fyrir verslunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir */« kostnaðar............

b. Til Sainbands samvinnufjelaganna, til þess að 
halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 8/« kostnaðar ..

XI. Yfirselukvennaskólinn:
1. Laun forstöðumanns ..............................................
2. Til verklegrar kenslu:

a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvik 900
b. Annar kostnaður, alt að ............ 400

3. Styrkur til námskvenna, þar í talin verðstuðuls-
uppbót, alt að ........... ....................................

4. Húsaleiga og hiti, Ijós og ræsting ....................

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík:

a. Húsaleigustyrkur ............................. 5000
b. Rekstrarkostnaður, gegn að minsta

kr. kr.

............ 578540

6600

500

500

4000
11600

6000

6000
12000

1000

1300

7780
1500

11580

Flyt .. 5000 613720
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kr. kr.

Flutt ... 5000 613720
kosti 1800 kr. framlögum annars-
staðar að en úr ríkissjóði ............ 20000

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að.................... 4000

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna 1000
e. Til endurnýjunar húsbúnaði og

rúmfatnaði.............................................. 5000
35000

2. Til kvennaskólans á Blönduósi:
a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta

kosti 1000 kr. framlögum annars-
staðar að en úr ríkissjóði ............ 15000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er alt skólaárið, alt að.................... 2000

c. Til miðstöðvarhitunar og raflýsingar 6000
d. Eftirgjöf á viðlagasjóðsláni skólans

(byggingarstyrkur)............................. 7034
30034

Skólar þessir slanda undir yfirumsjón lands- 65034
stjórnarinnar.

XIII. Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón fræðslumála:

a. Laun fræðslumáiastjóra.................... 7700
b. Skrifstofukostnaður hans................. 1200
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt

að............................................................ 1000
9900

2. Laun kennara við fasta skóla og dýrtíðaruppbót 324000
3. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót... ........... 31000
4. Til farkenslu og eftirlits með heimafræðslu, með

sömu skilyrðum sem verið hefir, alt að ........... 5000
5. Til prófdómara við barnapróf ............ ............ 4000
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða,

þriðjungur kostnaðar, enda samþykki lands-
stjórnin uppdrætti að húsunum, alt að ........... 20000

7. Til fræðslumálarits.................................... ........... 800
8. Til Helga Hjörvars, utanfararstyrkur til þess

að kynna sjer kenslu- og uppeldismál ........... 1600
XIV. Unglinga- og alþýðuskólar: 396300

1. Til alþýðuskólans á Eiðum:
a. Laun...................................................... 11840
b. Til aðstoðarkenslu............................. 600

Flyt ... 12440 ,,, ,,, 1075054
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c. Önnur gjöld:
Flutt ... 12440

1. Til búnaðarnáms
Alt að helmingi fjár-

ins má verja til verð- 
launa handa nemendum.

600

2. Til kensluáhalda............ 2000
3. Til eldiviðar og ljósa ... 4500
4. Til húsbúnaðar ........... 2500
5. Ýmisleg gjöld ...........
6. Til að setja miðstöð í

3000

skólahúsið .................... 14000
26600

Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavikur,
Akureyrar og Hafnarfjarðar • • • . . . ............

Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að
skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set-
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar trá, er 
ekki sje minni en þriðjungur rikissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar í kaupstöðum og fjölmennum 
kauplúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
um og hefir eftirlit með skólunum.

3. Til þess að reisa nýja hjeraðsskóla í sveitum,
alt að */» kostnaðar ..............................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sje ákveðinn, áættun og teikn- 
ing samþykt af stjórnarráðinu og trygging sje 
fyrir nægu fjárframlagi á móti, enda verði 
reglugerð skóíans staðfest af fræðslumálastjórn- 
inni og skólinn hjeraðseign.

4. Til Hvítárbakkaskóla (lokastofustyrkur)...........
5. Lokastyrkur til byggingar skólans á Laugum

að */s hlutum...............................................................
6. Til umbóta á skólahúsinu á Núpi í Dýrafirði .
7. Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að inn- 
anbæjarnemendur greiði skólagjald eftir sömu 
reglu og í liðunum III.—VII., og renni það í 
skólasjóð.

8. Styrkur til Dalasýslu vegna halla á skólahaldi
i Hjarðarholti...............................................................

kr. kr.

39040

42000

1075054

20000

4000

7000
3500

17000

4000

136540 1075054Flyt ...
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Fiutt ...
9. Til unglingaskólans í Bergstaðastræti ............

XV. Húsmæðrafræðsla:
Til kvenfjelagsins Óskar í ísafjarðarkaupstað, lil 

húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að
Noti fjelagið ekki styrkinn, má greiða hann óðrum á 

ísafirði eða ísafjarðarsýslu, að óbreyttum skilyrðum.
XVI. Til kenslu heyrnar- og málleysingja m. m..............

Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 
anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

Stjórninni er heimilt að byggja við dauf- 
dumbraskólann og selja af ióð hans upp í 
kostnaðinn.

XVII. Til kenslu blindra barna, sem send ern utan til 
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar frá

XVIII. Sundkensla o. fl.:
1. Til sundkenslu í Reykjavík .............................

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að minsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og 
að iærisveinar ríkisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af ríkisfje, 
njóti kenslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu þá,
sem getur í 1. lið, og til að kenna öðrum 
sundkennurum björgunarsund .............................

3. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar ....................
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með því skiiyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en rik- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar,
enda sjeu þær til afnöta fyrir almenning og lands- 
stjórnin samþykki uppdrátt og kostnaðaráætlun, 
J/5 kostnaðar, alt að ..............................................

XIX. Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi 
kenslu í teikningu og trjeskurði I þjóðlegum stil

XX. Til þess að gefa út landslagsuppdrátt af íslandi 
með hæða- og hafdýpislitum (lokastyrkur)

Samtals B. ...

kr. kr.

136540 1075054
1000

137540

3500

12000

1000

300

1500
3000

5000
9800

2000

1000

............ 1241894
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15. gr.
Til vísinda, bókmenta og lista er veitt:

kr. kr.

1. Landsbókasafnið:
a. Laun ................................................................................ 21285
b. Launauppbót til 1. og 2. bókavarðar, 500 kr. til

hvors...................................................................................... 1000
c. Til aðstoðar........................................................................ 4800
d. Til að kaupa bækur og handrit og til bókbands .. 12000
e. Til að semja spjaldskrá .............................................. 1000
f. Til að semja og gefa út skrá yfir bandrit ............ 3000
g. Til ritaukaskrár ............................................................... 5800
b. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið ............................. 360
i. Húsaleiga ........................................................................ 500
j. Ymisleg gjöld ............................................................... 700

50445
2. Þjóðskjalasafnið:

a. Laun ................................................................................ 7200
b. Til bókbands, bóka- og bandritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðar ...................................................... 3500
c. Yms gjöld............................................................................. 1000

11700
3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:

a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ........... 8200
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að............................. 2550
c. Til að útvega forngripi, alt að..................................... 1500
d. Til ábalda og aðgerða .............................................. 600
e. Til eftirlits á Þingvöllum .............................................. 1000
f. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............................. 600

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku, eftir 
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

14450
4. Náttúrufræðifjelagið............................................................... 3000

Þar af til umsjónar við nátlúrugripasafnið2000 kr. áári.
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sje 

til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar 
en einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnsbúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar ............................. 7500
b. Til viðhalds og ábalda .............................................. 2000 «

9500

Flyt ... • • « • • • 89095
Alþt. 1926, A. (38, löggjaiarþing). 111
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10.

6.

7.

8.

9.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

kr. kr.

Flutt ... 89095
Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr 
bæjarsjóði og sýslusjóði....................................................... 2000
Aukastyrkur til amtsbókasafnsins á Akureyri ............ 3000
að því tilskildu, að Davíð skáld frá Fagraskógi bafi 
þar bókavörslu, með a. m. k. 2000 kr. launum, auk 
verðstuðulsuppbótar.
Til sýslubókasafna og lestrarsala i kauptúnum, gegn 
eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða sveitarsjóði............ 1500
Til bókasafnsins íþöku, til bókakaupa .................... 200
Til bókasafns Þingeyinga, byggingarstyrkur til minn- 
ingar um Pjetur heit. Jónsson frá Gautlöndum............ 3000
Til Hins íslenska bókmentafjelags ............................. 3600

enda haldi það áfram útgáfu bins íslenska forn- 
brjefasafns sem að undanförnu.
Til Þjóðvinafjelagsins .................................................... 2000
Til Fornleifafjelagsins ....................................................... 800
Til Sögufjelagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,
landsyfirdóma o. fl.................................................................. 3000
Til Fræðafjelagsins, til þess að gefa út Jarðabók Árna 
Magnússonar og Páls Vídalíns (jarðalýsing Húnavatns- 
þings)......................................................................................... 2500
Til þess að halda áfram útgáfunni af »Lögum ís- 
lands« eða nLagasafn banda alþýðu«, alt að 100 kr. á örk 2000
Til Leikfjelags Reykjavfkur, gegn að minsta kosti 
2000 kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur ............ 6000
Til Leikfjelags Akureyrar, gegn að minsta kosti 500 
kr. framlagi frá Akureyrarkaupstað.................................. 1000
a. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en 

1000 kr. til hvers ....................................................... 8000
b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goethes 

Faust ................................................................................ 1200
c. Til próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, til að vinna 

að útbreiðslu sönglistar .............................................. 5000
d. Til hljómsveitar Reykjavíkur ..................................... 2000
e. Til Karls O. Runólfssonar, til hljómlistarnáms er- 

lendis ................................................................................ 2000
f. Til Þórarins Jónssonar tónlistarnema í Berlín ... 2000
g.f Til þess að kaupa listaverk........................................... 4000
b. Til Haralds Björnssonar, til leiklistarnáms ............ 2000

Flyt ... 26200 119695



Þingskjal 473 883

kr. kr.

Flutt ...
i. Til Önnu Borg, til leiklistarnáms erlendis ...........
j. Til Soffíu Guðlaugsdóttur Kvaran, til ulanfarar tii

leiklislarnáms ...............................................................
k. Til Guðrúnar Indriðadóttur leikkonu ....................
l. Til Jóns Porleifssouar málara, ferðastyrkur............
m. Til Guntilaugs Blöndals málara .............................
n. Til Brynjóifs Þórðarsonar listmálara, utanfaiai-

slyrkur til þess að leita sjer heilsubótar og til 
þess að fullkomna sig i málaralist.............................

o. Tit Einars Markans, til söngnáms.............................
p. TilSigurðar Þórðarsonarsöngstjóra.utanfararslyrkur

20. Til Bjargar Þoiláksdóttur, í viðurkenningarskyni
21. Til sjei a Jóhannesar L. Lynge Jóbannssonar, til þess að

safna til islenskrar orðabókar með islenskum þýðing- 
um, enda sje safnið eign rikisins, 4500 kr. með verð- 
sluðuLuppbót .......................................................................

22. Til Þórbergs Þórðarsonar, til þess að safna orðum
úr alþýðumáli, enda sje safnið eign ríkisins ............

23. Til þess að rita sögu Alþingis, 5000 kr., með verðstuðuls-
uppbót.........................................................................................

24. Til Hannesar Þorsteinssonar, til þess að semja æfisögur
lærðra manna islenskra á síðari öldum, enda sje 
handrilið eign iíkisins að honum látnum ....................

25. Til S gurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. með verð-
stuðulsuppbót .......................................................................

26. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun með dýrtíðaruppbót .............................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar ...

27. Til dr. Guðmundar Finnbogasonar, til þess að vinna
að bók uui eðliseinkenni íslendinga .............................

28. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirannsókna ...
29. Til cand. theol. Sveinbjarnar Högnasonar, til fram-

haldsnáms................................................................................
30. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum 

og jarðtegundum og rannsaka, að hveiju sje nýtt ...
31. Til Páls Þorkelssonar, til þess að vinna að málsháttasafni

sínu .........................................................................................

Flyt ...
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kr. kr.

Flutt ...
32. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta-

æfum sínutn ........................................................................
33. Til Boga Th. Melsteds, til þess að rita fslandssögu ...
34. Til Guðbrands Jónssonar, til að semja íslenska mið-

aldamenningarsögu ...............................................................
35. Til landsskjálftarannsókna ....................................

Greiðist því aðeins, að rannsókn verði við komið 
Og skýrslur gefnar.

36. Til veðurathugana og veðurskeyta.....................................
37. Til fþróttasambands íslands..............................................
38. Til listasafnshúss Einars Jónssonar .............................
39. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 5000 kr. með

verðstuðulsuppbót..............................................................
enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns sins, 
er sje almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 stundir 
á viku.

b. Til sama, til aðstoðar......................................................
c. Til girðingar um Iistasafnshúsið .............................

40. Til listvinafjelagsins, til þess að kaupa »Móðurásl«
Nínu Sæmundsen, gegn sama framlagi annarsstaðar 
að, enda verði listaverkið opinberlega til sýnis bjer 
(lokagreiðsla) .......................................................................

41. Til þess að kaupa grasasafn dr. Helga Jónssonar,
annar fjórðungur andvirðis ..............................................

42. Til frjettastofu blaðamannafjelagsins .............................
43. Til dr. Jóns Stefánssonar, fyrir að rita sögu fslands

á ensku (lokastyrkur) .....................................................
44. Til alþýðufræðslu stúdentafjelagsins i Reykjavík..........

Af þessu fje skál greiða stúdentafjelaginu á Akur- 
eyri 300 kr. til lyrirlestra í Norðlendingafjórðungi, 
en 400 kr. skal varið til fyrirlestra í Austfirðinga- 
og Veslfirðingafjórðungum, 200 kr. á hvorum stað.

45. Ferðastyrkur til útlanda......................................................
46. Til Helga P. Briems, til lokanáms í hagfræði ............
47. Til Gunnlaugs S. Briems, til framhaldsnáms i síma-

verkfræði ................................................................................
48. Til Ólafs Guðmundssonar frá f*yrli, til að ljúka námi

sem spuna- og kembimeistari..................................... ' ...

Samtals ...

7700

1500
2500

200295

800
800

1200
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40000
2000
4000

11700

2250

2500
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284245
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16. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

Til Búnaðarfjelags íslands .............................................. 20000Q
Til sandgræðslu........................................................................ 45000

Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim einum, 
sem leggja fram belming kostnaðar eða meira.
Til búnaðarfjelaga ............................................................... 20000
Til kaupa á Hjótandi skurðgröfu..................................... 32000
Gjöld samkvæmt II. kafla jarðræktarlaganra ............
Til Skeiðaáveitnnnar upp í vexti og afborganir af 
veðdeildarlánum áveitunnar, fimti hluti rikissjóðslil-

50000

lags, 2. greiðsla........................................................................
Til áveitufjelags Pingbúa, J/« kostnaðar við áveituna,

6000

alt að......................................................................................... 5000
Til vegalagningar í Vestmannaeyjum, 2/t kostnaðar, 
ait að......................................................................................... 26250
Til Garðyrkjufjelags Islands:
Laun garðyrkjustjóra ....................................................... 4000

Til skógræktar:
a. Laun ................................................................................ 13080

Þar af 600 kr. búsaleiguuppbót til Einars Sæ-
mundsens.

b. Til skóggræðslu ............................................................... 20000
c. Til að kaupa Sigriðarstaðaskóg í Ljósavatnsskarði
d. Styrkur til Hákonar Bjarnasonar, til skógræktar-

4000

og sandgræðslunáms....................................................... 1200
38280

Til dýralækninga:
a. Laun banda 4 dýralæknum ..................................... 20480
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ........... 700
c. Til eins manns, til þess að læra dýralækningar erlendis 1200

Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu tvisvar 
á ári vottorð frá kennurum sínum um iðni og 
ástundun.

22380

Flyt ... • • • • • • 448910
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Flyt ...
12. Til fjárkláðalækninga ........................... ....................
13. Til eftirlits með útflutningi á hrossum ....................
14. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum tekjum 
stofnunarinnar, 3500 kr., með dýrtíðaruppbót

b. Til aðstoðar........................................................................
c. Húsaleiga ........................................................................

d. Til Ijósa, eldsneytis og ræstingar .............................
e. Til ábaldakaupa...............................................................
f. Utanfararstyrkur til foislöðumanns.............................

15. Til Fiskiveiðasjóðs fslands ..............................................
16. Til Fiskifjelagsins ...............................................................

Enda sjái það um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna- 
almanaks.

17. Laun yfirmatsmannu o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna......................................................
b. Launauppbót fiskiyfirmatsmanna .............................

Af þessari uppbæð fá fiskiyfirmatsmennirnir í 
Reykjavík, Isafirði, Akureyri og Seyðisfirði 1500 
kr. hver, fiskiyfirmatsmaðurinn í Vestmannaeyjum 
1200 kr. og fiskiyfirmatsmaðurinn í Reykjavik 
1000 kr. í rilfje.

c. 4 síldarmatsmanna ......................................................
d. 4 ullarmatsmanna ......................................................
e. 5 kjötmatsmanna...............................................................
f. Ferðakostnaður yfirmatsmanna .............................

18. Til eftiilits með skipum og bátum og öryggi þeirra ...
19. Til bryggjugerða og lendingabóta, alt að */s kostnaðar,

gegn % annarsstaðar að, enda sje það fje fyrir hendi 
og stjórnarráðið samþykki áætlun.....................................

20. Til hafnarbóta í Ólafsvík.....................................................
21. Til aðgerðar öldubijótnum I Bolungarvík, gegn jöfnu

tillagi annarsstaðar að ......................................................
22. Til hafskipabryggju ísafjarðarkaupstaðar og mann-

virkja við hana.......................................................................

kr. kr.

............ 448910
8000
1000

5600
4200
3000
1400
1000
2000

17200
6000

70000

19200
8200

10210
2560
4800
8000

53000
6000

40000
20000

5000

60000

735110Flyt..
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kr. kr.

Flutt ... 735110
Styrkurinn greiðist þannig, að dýrlíðarlán kaup- 

staðarins við iíkissjóð lækki um þessa upphæð, og 
vextir af upphæðinni frá því er verkinu var lokið 
falli niður.

23. Til þess að leitast fyrir um markað fyrir ísldhskar af-
urðir erlendis ........................................................................

24. Til erindrekstrar i Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-
5000

földu fjárframlagi annarsstaðar að....................................
25. Til mjólkurniðursuðuveiksmiðjunnar Mjallar í Borg- 

arfirði, 2 kr. fyrir hvern kassa mjólkur (48 dósir),

10000

sem hún býr til, alt að...................................................... 8000
26. Til gerlarannsókna ............................................................... 2000
27. Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðarfjelaga ............
28. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að halda uppi

5200

kenslu og námsskeiðum i trjeskurði og heimilisiðnaði 
29. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að út-

1000

breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar .............................
30. Til Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal i Mjóanesi og Pórdisar

Ólafsdóttur á Fellsenda, styrkur til kenslu í hann- 
yrðum og vefnaði og annari handavinnu kvenna, eink-

2000

um þjóðlegum hannyrðum, 500 kr. til hvorrar............
31. Til Kvenfjelags Hvammshrepps í Vík í Mýrdal, til

1000

þess að halda uppi kenslu í liandavinnu kvenna ... 
32. Til Theódóru Sveinsdóttur, til matreiðslukenslu í

600

Reykjavík ................................................................................ 1500
33. Til sambands norðlenskra kvenna..................................... 500
34. Til Bandalags kvenna ...................................................... 500
35. Til vörumerkjaskrásetjara ..............................................
36. Handa Ungmennafjelagi íslands, til eflingar iþrótta

2000

og skóggræðslu ......................................................................
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig

fjenu er varið.
37. Styrkur til Ólafs Hvanndals, til þess að starfrækja

5000

myndamótasmiðju, í eitt skifti fyrir öll .................... 2000
38. Til forstöðu silfurbergsnámunnar í Helgustaðafjalli ... 2000
39. Laun húsagerðarmeistara....................................................... 8300

Flyt ... * • • ,, • 791710
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kr. kr.

Flult ... 791710
40. Til leiðbeiningar um búsagerð til sveita:

a. Laun leiðbeinanda, 4000 kr., með verðsluðulsupp-
bót......................................................................................... 6400
enda tekur hann enga borgun fyrir Ieiðbeiningu. 
En vinni hann auk þess við húsagerð einstakra 
manna, skal greiða fult gjald fyrir, er rennur í 
ríkissjóð.

b. Feiðakostnaður og skrifstofufje..................................... 1200
7600

41. Styrkur til að koma npp vindknúinni rafmagnsstóð 5000
42. Til Bjarna Magnússonar í Slykkisbólmi, uppbót i eitt

skifti á fangavarðarlaun....................................................... 1000
43. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um laxa-

og silungaklak ........................................................................ 1800
44. Til að gera laxgenga fossana Glanna og Laxfoss i

Norðurá i Mýrasýslu', kostnaðar, alt að.................... 1000
45. Til vatnsrenslismælinga ....................................................... 2000
46. Gjóld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa... 5000
47. Til framhalds landmælinga .............................................. 45000
48. Til ræktunarsjóðs:

a. Afgjöld þjóðjarða............................................................... 30000
b. Tillag til kostnaðar við sjóðinn.................................. 10000
c. Hluti af útflutningsgjaldi .............................................. 62500

102500

Samtals ... ............ 962610

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til beiklasjúklinga .............................................. 500000
2. Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyting á

fátækralögum, 77. og 78. gr................................................. 60000
3. Styrkur til sjúkrasamlaga .............................................. 6500
4. Til slysatryggingar .................................. ............................ 10000

Flyt ... • ■ I • • • 576500
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kr. kr.

Fiutl ... 576500
5. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafjelag-

anna i Reykjavfk ............................................................... 3500
6. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis 1000
7. Til bjargráðasjóðs ............................................................... 24000
8. Tillag til ellistyrktarsjóða...................................................... 47000
9. Til Goodtemplarareglunnar, til bindindisstarfsemi ... 10000

10. Til Rauðakrossfjelags Islands.............................................. 2000
11. Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar ............ 500
12. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps .............................................. 200

Samtals ... ............ 664700

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitl:

kr. kr.

I

II

Samkvæmt eflirlaunalögum:
a. Embættismenn .............................................
b. Embættismannaekkjur og börn ..........
c. Uppgjafaprestar............................................
d. Prestsekkjur ............................................
e. Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49, 1923

. ... 25057,55

. ..: 15074,79

. ... 635,28

. ... 5458,37

. ... 2500,00

Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 
a. Embæltismenn:

1. Til Þorvalds Pálssonar læknis ... 300,00
2. — Sigvalda Stefánssonar Kaldalóns

iæknis ............................. ............ 640,00
3. — Sigurðar Magnússonar læknis ... 169,87
4. — Halldórs Briems bókavarðar ... 960,00

Flyt ...

48725,99

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing).

2069,87

2069,87 48725,99
112
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• kr. kr.

Flutt ... 2069,87 48725,99
b. Embættismannaekkjur og börn:

1. — Magneu Ásgeirsson.................... ... 200
2. — Ólivu Guðmundsson ............ ... 175
3. — Tbeodóru Thoroddsen .......... ... 800
4. — Sigríðar Hjaltadóttur ............ ... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur ... 400
6. — Sigriðar Fjeldsted læknisekkju ... 450
7. — Sigriðar Finnbogadóttur............ ... 800
8. — Ágústu Jóhannsdóttur ............ ... 300
9. — Rannveigar Tómasdóttur.......... ... 300

10. — Önnu Gunnlaugsson.................. ... 900
11. — Kristbjargar Marteinsdóttur ... ... 600
12. — Kristinar Jacobson .................... ... 600
13. — Guðnýjar Jónsdóttur ............ ... 400
14. — Kirstinar Þ. Blöndal ............ ... 300

6625
c. Uppgjafaprestar:

1. Til Stefáns M. Jónssonar.................... 325,00
2. — Guðlaugs Guðmundssonar............ 500,00
3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,00
4. — Sig. prófasts Gunnarssonar.......... 662,25
5. — Guttorms Vigfússonar.................... 600,00
6. — Jóns Ó. Magnússonar.................... 600,00

3467,25
d. Prestsekkjur:

1. Til Ástu Pórarinsdóttur .................... 130,00
2. — Auðar Gisladóttur .................... 300,00
3. — Bjargar Einarsdóttur.................... 500,00
4. — Guðrúnar Björnsdóttur ............ 300,00
5. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur.................... 100,00
7. — Guðrúnar Pjetursdóttur ........... 300,00
8. — Guðrúnar Torfadóttur ............ 300,00
9. — Ingunnar Lcflsdóttur.................... 300,00

10. — Hlifar Bogadóttur, 100 kr. með 
bverju barni bennar, sem er i ómegð 500,00

11. — Jóbönnu S. Jónsdóttur ............ 300,00
12. — Kirstinar Pjetursdóttur ............ 300,00
13. — Kristínar Sveinbjarnardóttur 300,00

Flyt ... 3930,00 12162,12 48725,99
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kr. kr.

Flult ... 3930,00 12162,12 48725,99
14. Til Sigrúnar Kjartansdóttur................. 300,00
15. — Steinunnar Pjetursdóttur ............ 300,00
16. — Ragnhildar Gisladóttur frá Eyvind-

arhólum.............................................. 300,00
17. — Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
18. — Guðlaugar Vigfúsdóttur ............ 209,20
19. — Valgerðar Gísladóttur kr. 176,50

og auk þess 100 kr. með hverju
barni hennar, sem er i ómegð 376,50

20. — Ingibjargar Magnúsdóttur............ 157,90
21. — Guðfinnu Jensdóttur .................... 183,04
22. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 181,07
23. — Guðbjargar Hermannsdóttur 181,70
24. — Pórunnar Bjarnadóttur ............ 155,56
25. — Guðrúnar S. Jónsdóttur ............ 250,00

6824,97
c. Kennarar, kennaraekkjur og börn:

1. Til önnu Ásmundsdóttur ............ 300,00
2. — 1 barns hennar 100,00
3. — Guðlaugar Zakarfasdóttur 360,00
4. — Magnúsar Einarssonar ............ 500,00
5. — Elinar Briem Jónsson .......... 300,00
6. — Gyðriðar Porvaldsdóttur ... ... 300,00
7. — Steinunnar Frimannsdóttur 450,00
8. — Pórunnar Stefánsdóttur ............ 400,00
9. — Guðmundar Björnssonar........... 150,00

10. — Elisabetar Jónsdóttur ............ 300,00
11. — Ragnheiðar Torfadóttur ............ 400,00
12. — Ögmundar Sigurðssonar........... 2000,00

ef hann lætur af skólastjórn.
5560,00

f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:
1. Til Árna Gislasonar .................... ... 300
2. — Guðm. Kristjánssonar ............ ... 300
3. — Böðvars Jónssonar.................... 200
4. — Hallgríms Krákssonar............ ... 200
5. — Jóbanns Jónssonar ............ 200
6. — Þóru Matthiasdóttur ............ ... 300
7. — Daniels Jónssonar.................... ... 200
8. — Jens Pórðarsonar .................... ... 300 -

Flyt ... 2000 24547,09 48725,99
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Flyt ... 2000
9. Til Friðriks Möllers ............................. 1200

10. — Kristínar Jóelsdóttur .................... 200
11. — Eliesers Eirikssonar ............ 200
12. — Kristjáns Jóhannessonar, Jódísar- 

stöðum .............................................. 300
13. — Jóhannesar Pórðarsonar ............ 300
14. — Guðmundar Jónssonar fyrrum 

bæjarpósts á Akureyri .................... 200
15. — Guðm. Kiistjánssonar .................... 200
16. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði ... 600
17. — Friðriks Klemenssonar.................... 2000
18. — Þorsteins Jakobssonar .................... 200
19. — Kristjáns Blöndals............................. 1000
20. — Böðvars Sigurðssonar pósts 300
21. — Einars Árnasonar, fyrrum pósts ... 200

' g. Rithöfundar:
1. Til Indriða skrifstofustjóra Einarssonar 3500
2. — Valdimars Briems............................. 1200
3. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum 500
4. — Einars Hjörleifssonar Kvarans ... 3000
5. — Þorsteins Gíslasonar .................... 2000
6. — Guðmundar Friðjónssonar ............ 1200
7. — dr. Helga Pjeturss............................. 4000
8. — Knstínar Sigfúsdóttur skáldkonu... 1000

h. Gkkjur og börn skálda og rithöfunda:
1. Til Jakobinu Pjetursdóttur ............ 200,00
2. — Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. og

til Erlings sonar hennar 200 kr. 500,00
3. — Arnbjargar Einarsdóttur 300 kr. 

og auk þess 100 kr. með barni
hennar, sem er í ómegð ... 383,67

4. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............ 300,00
5. — Ólínu Þorsteinsdóttur.................... 300,00
6. — 2 barna hennar ............................. 200,00
7. — Valgerðar Arnljótsdóttur ............ 300,00

i. Ýmsir starfsmenn og ekkjur:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spitala-

forstöðukonu ..................................... 400

kr. kr.

24547,09 48725,99

8900,00

16400,00

2183,67

52030,76 48725,99Flyt ... 400
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kr. kr.

Flyt ... 400 52030,76 48725,99
2. Til Petreu Jónsdóttur 300 kr., og að ■

auki 100 kr. með hverju barni
hennar, sem er i ómegð ............ 500

3. — Kristínar Sigurðardóttur júbil-
Ijósmóður.............................................. 500

4. — Matthildar Þorkelsdóttur júbil-
Ijósmóður..................................... ... 500

5. — Þórdísar Simonardóttur júbilljós-
móður .............................................. 500

6. — Jakobinu Sveinsdóttur jubilljós-
móður .............................................. 500

7. — Þórunnar Gisladóttur Ijósmóður ... 500
8. — Nikólínu Björnsdóttur ljósmóður ... 300
9. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju

Guðm. Hjaltasonar............................. 300
10. — Páls Erlingssonar ............................. 1200
11. — Erlends Zakariassonar.................... 300
12. — Kristins Jónssonar, vegavinnusljóra

á Akureyri ..................................... 300
13. — Einars Guðmundssonar, fyrrum

vegavinnustjóra ............................. 300
14. — Kristínar Gestsdóttur, ekkju Þor-

steins fiskimatsm. Guðmundssonar 400
15. — Gests Guðmundssonar, fyrrum vita-

varöar .............................................. 400
16. — Vigfúsar Sigurðssonar fyrrum vita-

varðar ................................................... 300
17. — Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará 300
18. — Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar.................... 400
19. — Margrjetar Jónsdóttur, ekkju Pórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar ............ 300
20. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magnús-

ar Gunnarssonar ............................. 300
21. — Sigrúnar Gestsdóttur, ekkju Stefáns

Eiríkssonar........................................... 600
22. — Halldóru Pjetursdóttur Briem 600
23. — Kristjönu Benediktsdóttur ........... 400
24. — Bjargar Guðmundsdóttur ............ 400
25. — Hjálmars Lárussonar ................... 1000
26. — Guðbjargar A. Þorleifsdóttur í

Múlakoti .............................................. 400
11900,00

Á slyrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrtíðar-
uppbót eftir reglum launalaganna.

Flyt ... 63930,76 48725,99



894 Þingskjal 473

kr. kr.

Flutt ... 63930,76 48725,99
j. Til Ólafs Rósenkianz, fyrv. leikfimikennara . ... 1200,00
k. — ekkju Jóhanns skálds Sigurjónssonar ............ 1000,00
1. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli.................................. 3000,00

69130,76
III. Dýrtiðaruppbó'. á fjárhæðirnar í I. og II. a.—i. ... 67594,05

Samtals ... ............ 185450,80

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000.

20. gr.
Til lögboðinnar fyrirframgreiðslu eru veittar 4000 kr.

21. gr.
Til gjalda árið 1927 er veitt:

Samkvæmt 7. gr. 1639977,00
— 8. — 60000,00
— 9. — 199800,00
— 10. — 322500,00
— 11. -A. 742178,00
— 11. —B. 135000,00

877178,00
— 12. — 945639,00
— 13. — A. 436967
— 13. — B. 921620
— 13. — C. 330200

—
13. — D. 1261300 
13. — E. 307910

3257997,00
— 14. — A. 363656
— 14. — B. 1241894

1605550,00
•— 15. — 284245,00
—. 16. — 962610,00
■— 17. — 664700,00

Flyt ... 10820196,00
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Flult 10820196,00
Samkvæmt 18. gr.

— 19. —
’ — 20. —

185450,80
100000,00

4000,00
------------------- kr. 11109646,80

tekjur eru áætlaðar:
Samkvæmt 2. gr. 10320000

— 3. — 35100
— 4. — 3250C0
— 5. — 154034

kr. 10834134,00

Tekjuhalli ... 275512,80

22. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viölagasjóði, ef fje er fyrir hendi i

honum:
1. Alt að 100 þús. kr. til þess að reisa isbús á kjötútfiutningshöfnum, með 

þessum skilyrðum:
a. Lánin eru veitt sýslufjelögum, gegn tryggingum þeim, er landsstjórnin 

tekur giidar, þó ekki hærri en 2/s kostnaðar.
b. íshúsin sjeu reist á þeirri höfn, sem að dómi hlutaðeigandi sýslunefnda 

er best fallin til að vera miðstöð til úlQulnings á fiystu kjöti í hjeraðinu, 
en atvinnumálaráðherra sker úr ágreiningi.

c. Full skilríki liggi fyrir um, að vel og tryggilega sje frá öllu gengið um 
hús og áhöld, enda hafi stjórnarráðið samþykt áætlun og teikningar.

d. Vexlir eru 5°/«. lánin afborgunarlaus fyrsta árið, en skulu svo greidd 
með jófnum afborgunum á 30 árum.

2. Alt að 8000 kr. til lánveitinga handa bændum og samgirðingafjelögum, eftir 
tillögum búnaðarfjelagsins, til að kaupa fyrir girðingarefni frá útlöndum, gegn 
ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6 °/o vóxtum, sjeu af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafmi afborgun á áii í 16 
ár. Ábúendur á þjóðjörðnm og kirkjujörðum greiði höfuðstól og vexti slíkra 
lána með 8 °/o á ári i 28 ár.

3. Alt að 4000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaupstaða, til 
jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist aðeins gegn ábyrgð sýslnfjelaga, eftir 
tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurrabúðarmann hvern, 
gegn 6 °/« vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrslu árunum.

4. Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa verkamönnum í kaupslöðum, til jarð- 
ræktar. Lánið veitist gegn ábyrgð bæjarfjelaga eða annari tryggingu, er ríkis- 
stjórnin metur gilda, og eigi meira en 800 kr. fyrir hvern verkamann, gegn 
6% vöxtnm og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 4 fyrstu árunnm.
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5. Alt að 8000 kr. til Malinar Hjartardóttur, til kaup,« á nýlí-.ku pijóuuvjeluin. 
Lánið veitist til 10 ára, ineð 6°/o vöxtum, gegn þeirri tryggingu, er stjórniu 
tekur gilda.

6. Alt að 15000 kr. til Mýrdalsbjeraðs. Lánið veitist til 20 ára, með 5l/a#/o vöxt- 
um, gegn ábyrgð Vestur-Skaftafellssýslu.

7. Alt að 20000 kr. til Boga Þórðarsonar, til kaupa á nýtísku spunavjel. Lánið 
skal veitt til 20 ára, gegn 5l/2°/o vöxtum og þeirri tryggingu, er stjórnin 
melur gilda.

8. Alt að 12000 kr. til Boga sýslumanns Brynjólfssonar, til embættisbústaðar, 
gegn tryggingu, er stjórnin metur gilda. Lánið veitist til 20 ára, gegn 6°/o 
vöxtum, og endurgreiðist með jöfnum greiðslum á hveiju ári.

9. Att að 60000 kr. til stækkunar og endurbóta á rafmagnsstöð Vestmannaeyja- 
kaupstaðar, gegn ábyrgð bæjarfjelagsins. Lánið skal veitt til 15 ára, með 6#/o 
vöxtum og jöfnum atborgunum á hverju ári.

23. gr.
Stjórninni er heimilt:

I. Að greiða Eimskipafjelagi íslands alt að 60000 kr. styrk, ef nauðsyn krefur.
II. Að greiða halla þann, sem verða kann á tilraunum Sambands ísl. samvinnu- 

fjelaga af að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1926, miðað við 
verð það, er framleiðendur fá fyrir saltað kjöt. Tilraunin sje framkvæmd í 
samráði við landsstjórnina.

24. gr.
Stjórninni er beimilt að ábyrgjast:

1. Alt að 40000 kr. lán fyrir mjólkurfjelagið Mjöll, gegn endurábyrgð sýslufje- 
laganna i Mýra- og Borgarfjarðarsýslu.

2. 25000 kr. lán til tóvinnufjelags á Reyðarfirði, gegn endurtryggingum þeim 
er bún metur gildar.

25. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Sleinunui Kristjáns- 

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1927, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu leglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu, og 
Birni Sigurðssyni 4000 kr. i eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

26. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1926 og 

hafa í för með sjer tekjur eða gjöld fyrir rikissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- 
og gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar i lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, kunungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
aðeins fyrir fjárhagstímabilið.
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Ed. 474* Framlialdsnefudarálit

um frv. til laga um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða.

Frá allsherjarnefnd.

Hátlv. Nd. hefir gert nokkrar breytingar á frv. siðan það fór frá þess- 
ari háttv. deild, en flestar lítilsverðar, svo að litlu eða engu máli skiftir, þótt 
þær hafi komist inn i frumvarpið.

Eina breytingu hefir þó Nd. gert, sem meiri hluti þessarar háttv. 
deildar verður væntanlega að telja órjettláta og spiila mjög máli þessu, þar 
sem hún hefir alveg felt niður skyldu kvenna til að taka við kjöri i hrepps- 
nefnd og bæjarstjórn.

Meiri hluti nefndarinnar ræður þó háttv. deild til að samþykkja frv. 
óbreytt, en minni hlutinn vill samþykkja það með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Skylt er bæði konum og körlum, sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 
ára og heilum og hraustum, að taka við kjöri i hreppsnefnd og bæjar- 
stjórn. Þeim, er setið hefir 6 ár samfleytt eða lengur í nefnd, er þó óskylt að 
taka við kjöri til hennar fyr en jafnlangur tími er liðinn siðan hann átti þar 
siðast sæti.

Alþingi, 30. april 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðmundur Ólafsson, 
form. fundaskr. frsm.

Kd. 475. Brey<ingartillö($ur

við frv. til laga um sölu á sild o. fl.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

1. Við 1. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Ef eigi færri en 20 þeirra manna, er á siðastliðnu ári ljetu salta 

sild til útflutnings eða gerðu skip út á sildveiðar, stofna fjelag o. s. frv.
2. Við 4. gr. Orðin »hvort sem hann er fjelagsmaður eða ekki« falli niður.
3. Við 5. gr. 2. málsgr. skal orða svo:

Heimilt er fjelagsstjórninni að banna að salta eða krydda sild til 
útflutnings frá 15. mars til 25. júlí ár hvert, enda skal bannið auglýst með 
að minsta kosti mánaðar fyrirvara.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 113
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4. Á eftir 5. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Fjelagsstjórninni er heimilt að selja innanlands þá síld, er hún 

telur eigi svara kostnaði að flytja út.
5. Við 7. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein:

Nú þykir þörf á að reyna nýja meðferð sildar til útflutnings á 
nýja markaði, og getur þá fjelagsstjórnin látið framkvæma þetta á kostnað 
fjelagsins.

6. Við 13. gr. síðari málsgrein:
a. fyrir »300« á fyrri staðnum komi: 200.
b. fyrir »25« komi: 35.
c. fyrir »300« á siðari staðnum komi: 200.

Greinatalan breytist samkv. atkvgr.

Þingskjal 475—476

E<l. 476. Wefndarállt

um frumvarp til laga um byggingar- og landnámssjóð.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir átt fundi um frv. þetta án þess að komast að nokkurri 
sameiginlegri niðurstöðu.

Meiri hluti hennar telur frv. eins og það er ekki til þess fallið að 
verða að lögum, og ber margt til þess:

Það fyrst, að nú sem stendur er ekkert fje fyrir hendi, er myndað gæti 
sjóðinn, og ekkert útlit fyrir, að fje fengist til þess, þótt það ráð yrði upp 
tekið að leggja enn á atvinnurekendur nýjan skatt, i líkingu við það, sem 
gert er ráð fyrir i öðru frv., sem nú liggur fyrir deildinni. En út í það verð- 
ur ekki farið frekar hjer.

Hitt annað er það, að þótt sjóður yrði stofnaður eins og frv. gerir ráð 
fyrir, þá verður ekki betur sjeð en að ákvæði frv. um hlunnindi þau, er 
sjóðnum er ætlað að veila, gangi i öfuga átt við það, er til hagsbóta mundi 
horfa fyrir þá, er sjóðnum er ætlað að styrkja.

Frv. gerir að vísu ráð fyrir, að tekjum þessa sjócs yrði varið til þess 
að ljetta undir með va^tagreiðslunni hjá þeim, sem einhversstaðar gætu fengið 
sjer lán með 25 ára afborgun til húsabóta eða byggingar nýbýla.

En hvar slikt lán ætti að fást, er ekki nefnt, enda er ekki við því 
að búast.

Eins og stendur fást nálega engin löng og ódýr lán, hvorki til húsa- 
bóta ' eða annars. Fje er ekki fyrir hendi, og lítil von um, að úr því rætist 
fyrst um sinn.

En þótt svo væri, að fje væri fyrir hendi, og þótt það tækist einhvern- 
tíma að mynda digran sjóð af svo nefndum »gróðaskatti«, þá er ekki annað
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sýnna en að þeim, sem vaxtanna nvtu, ef liv. þetla yrði að lögum, yiði 
liemur ógagn en gagn að þvi.

Skilyrðin, sem frv. setur, eru mörg þess eðlis, eins og áður er sagt, 
að sá, er undir þau gengst, verður tæplega frjáls maður athafna sinna eða 
fjárráða, rjett á litið. Búnaðarfjelag íslands eða fulltrúar þess hafa, að áliti 
meiri hlula nefndarinnar, öll ráð þeirra í höndum sjer.

Það er ekki nóg, eftir 3. málsgr. 2. gr. frv., að bóndi hafi útvegað sjer 
lán til bygginga eða annars. Stjórn Búnaðarfjelags Islands verður að segja til 
um það, hvort mannvirki bóndans hafi farið fram úr »sannvirði« eða ekki. 
Falli álit Búnaðarfjclagsins bónda í vil, á hann að lá vaxtahlunnindin, annars 
ekki.

Nú gæti oft orðið ágreiningur um það, hvernig ætli að finna þetta 
sannvirði. Ekki mundi það vera það, sem mannvirkið hefir kostað; á það 
bendir ihlutunarrjettur Búnaðarfjelags Islands. Það er sennilegast, að fasteigna- 
matið yrði látið gilda, enda bendir frv. í þá átt.

En þá kemur það til athugnnar, að fasteignamatið mun oftast, að 
minsta kosti í sumum sveitum, vera alt að helmingi fyrir neðan sannvirði, 
eða það verð, sem eignirnar eru seldar og keyptar fyrir.

Það mætli því búast við, að oft yrði ágreiningur um það, hvað i raun 
og veru teldist sannvirði.

Enda þótt hjer hafi verið taldir nokkrir verulegir gallar á frv. þessu, 
virðast þeir þó lítilræði i samanburði við skilyrði þau, sem sett eru í 5. og 
siðustu málsgrein 2. gr. frv. Eftir þeim skilyrðuin. »liggur sú kvöð« á þeim, 
sem »hlunnindanna« nýtur, að stjórn Búnaðarfjelags Islands verður að sam- 
þvkkja bæði eigenda- og ábúendaskifti, hafi bóndi fengið þessi vaxtahlunnindi. 
Enginn má fara frá býli sínu nema með leyfi Búnaðarfjelags Islands, og eng- 
inn má taka við býlinu nema með leyfi sama fjelags.

Hið sama gildir, ef býli er selt. Bóndinn verður fyrst að fá leyfi til 
að selja, og sá, er vill kaupa, getur ekki keypt, þótt hann hafi nægilegt fje, 
nema með leyfi Búnaðarfjelags íslands.

Ekki eru seljandi og kaupandi látnir einir um söluverðið, nje heldur 
leigusali og leigutaki, ef um leigu er að ræða.

»Aldrei má söluverð slikra fasteigna, eða leiga, ef um ábúð er að ræða, 
verða hærri en sem svarar innlánsvöxtum Landsbankans af verði eignar- 
innar samkvæmt gildandi fasteignamati«

segir i frv.
Með öðrum orðum, vilji eigandi selja, þá getur hann ekki búist við 

að fá meira en sem svarar hálfvirði eignarinnar. Eða vilji hann leigja eignina 
út, þá má hann ekki fá hærri leigu en 4—472% af verði hennar eftir gildandi 
fasteignamati. En það yrði eftir því 4 —d’A’/o af hálfu raunverulegu verði 
eignarinnar.

Komið gæti það og fyrir, að Landsbankinn greiddi síðar lægri innláns- 
vöxtu en nú, og mundi þá arðurinn af bX’linu minka að sama skapi.

Að sjálfsögðu er gert ráð fyrir þvi, að flutningsmaður frv. hafi viljað 
hafa hag bænda fyrir augum, þá er hann samdi frv. þetta, og er það að visu
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góðra gjalda vert. En þvi miður virðist hann ekki hafa alhugað það, að ákvæði 
frv. horfa beint og óbeint til hnignunar þeira, sem styrksins mundu njóta, eða 
þeim, sem tækjn á móti vaxtahlunnindunum. Þeir virðast tæplega geta átt við- 
reisnar von vegna þeirra kvaða, sem þeir yrðu undir að gangast.

Vitanlega er stjórn Búnaðarfjelags íslands ekki með þessu, sem hjer 
hefir sagt vei ið, mistrygð i neinu. En »sjálfs er höndin hollust«, segir máltækið, 
og á það engu siður hjer við en annarsstaðar.

Þvi skal sist neitað, að bændur þurfa löng lán og ódýr, þegar þeir á 
annað boið taka lán til húsa- eða jarðabóta. Fn um leið má benda á það, 
að yfirleitt þola fæstir bændur stórlán. Bú þeirra flest gefa eigi þann arð, er 
þarf til þess að borga rentur og afborganir af háum skuldaupphæðum.

Yrði nú sjóður stofnaður samkv. frv. þessu, þá mætti búast við því, 
ad einhverjir, sem lán gætu fengið út á jörð eða býli, rjeðust i framkvæmdir 
nokkrar með vaxtahlunnindin fyrir augum. Ef um nýbýli væri að ræða, þá 
er það vitanlegt, að það gæfi ekki mikinn arð af sjer fyrstu árin, og vinna 
nýbyggjans færi óhjákvæmilega mest i það að rækta býlið og húsa. Oftast 
mætti gera ráð fyrir þvi, að nýbygginn væri fjelitill eða fjelaus, og yrði þá lítil 
von um, að hann gæti greitt afborgun af láni, er nokkru munaði, fyrstu árin, 
jafnvel þótt hann, með því að fullnægja öllum þeim skilyrðum, sem frv. set- 
ur, fengi einhverja rentuivilnun.

Hið sama má i flestum tilfellum segja um fátækan bónda á áðurbygðu 
býli. Gjaldþolið vex ekki beint við það, þótt hann ráðist í húsabætur eða því 
líkt. Og báðum verður þeim það sameiginlegt, bóndanum og nýbyggjanum, að 
hvorugur þeirra verður fjárráða, gangist þeir undir skilyrði þau, sem frv. setur.

Sjóðurinn mundi eftir því aldrei geta komið að sönnu gagni, heldur 
þvert á móti.

Verður og enn á það að líta, að ekki mundi glæsilegt þykja að lána 
þeim manni fje, er með þvi að njóta vaxtahlunnindanna misti að mestu yfir- 
ráðarjett sinn — sölu- og leigurjett — á eignum sinum.

Þuð er eiginlega óhugsanlegt, að nokkur maður eða nokkur lánsstofn- 
un fengist til að lána þeim, sem þannig væru bundnir og sem þar til ættu á 
hættu að fá aldrei eða mega aldrei fá hið raunverulega verð fyrir eign sina, 
ef sala eða leiga ætti sjer stað. Og ekki mundu slikum mönnum auðfengnir 
ábvrgðarmenn fyrir lánum.

Meiri hluti nefndarinnar er þeirrar skoðunar, eins og allur almenning- 
ur, að löggjöfin megi sist af öllu setja að óþörfu stein í götu þeirra, sem ein- 
hverja atvinnu reka, og á það engu siður við um búskap en annað.

En verði þetta frv. að lögum, þá er ekki annað sýnna en að það 
mundi gera þá, er undir þau gengjust, um of háða yfirráðum annara og ó- 
sjálfráða eigna sinna, eins og hjer hefir verið bent á.

Meiri hluti nefndarinnar álítur það þar at leiðandi sjálfsagt, að frv. 
þetta verði ekki að lögum.

Ef um það væri að ræða að bæta húsakynni i sveitum, byggja nýbýli 
og rækta landið fram yfir það, sem nú gerist, og það telur meiri hluti nefnd-
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arinnar mjög nauðsynlegt, þá virðist aðeins einn vegur til þess, en hann er sá, 
að ríkissjóður leggi árlega fram fje nokkurt til húsabóta á smábýluin og rækt- 
unar, og til nýbýlabygginga þar sem henta þætti.

Vitanlega er ekki vandalaust að skipa þeim málum svo að vel sje og 
að fullu gagni komi, en þó ælti það ekki að vera ógerlegt, ef út i það væri 
lagt með nokkurri forsjá. Það mætti byrja með litlu og þreifa sig áfram, láta 
reynsluna kenna það, er ekki var hægt að sjá í upphafi.

Hugsi maður sjer, að ríkissjóður legði árlega fram einhverja tiltekna 
fjárhæð í þessu skyni, segjum 50 þús. krónur, til þess að nefna eitthvað, er 
varið skyldi til endurbóta á smábýlum og til nýbýlabygginga, þá er ekki ólík- 
legt, að það mundi brátt örva jarðræktina og, að öllum likindum, hefta Iítils- 
háttar fólksflutninga úr sveitunum.

Þærjarðir, sem nú þykja litt byggilegar eða með öllu óbyggilegar, ætlu 
frekar að byggjast og áhugi að aukast fyrir jarðrækt og búskap, vitanlega ekki 
ört, en smámsaman, eins og lika væri hollast.

Maður gæti hugsað sjer, að Búnaðarfjelag fslands hefði forgöngu þessa 
máls undir yfirstjórn Alþingis og ríkisstjórnarinnar.

Búnaðarfjelagið ljeli gera teikningar, er landbúnaðarnefndir Alþingis 
og rikisstjórnin samþyktu, og kostnaðaráætlanir um bvggingar sveitabæja, með 
mismunandi gerð, þannig að úr nokkru væri að velja.

Stærð húsanna skyldi miðuð við það á hverju býli, hverju það fram- 
fleytti, en jafnan ætti að hafa það fyrir augum, að húsakynnin væru bygð úr 
haldgóðu efni, hlý og notaleg hibýli, sem gætu talist góð og varanleg eign.

Geri maður ráð fyrir, að 50 þús. krónur yrðu veittar árlega og að 
hverju smábýli cða nýbýli væru ætlaðar 3 til 4 þús. krónur til styrkfar í áð- 
urnefndu augnamiði, þá er ekki óliklegt, að talsverðar umbætur sæjust eftir 
nokkur ár.

Þessi styrkur mætti ekki skoðast sem lán, hann ætti aldrei að endur- 
greióast, og um rentur væri ekki að tala. Styrkurinn yiði sem innstæða, er 
ábúendur nytu mann fram af manni. Dánarbú eða fráfarandi skilaði þessari 
innstæðu af sjer til næsta ábúanda eða kaupanda, ef býli væri selt, og aldrei 
mætti ábúandi eða eigandi býlis selja þessa innstæðu eða veðsetja. Hún stæði 
jafnan trygð með fyrsta veðrjetti i eigninni og afhentist viðtakanda i búsum á 
býlinu, eftir virðingu úttektarmanna eða þeirra, sem til þess væru skipaðir. 
Með því ætti að vera girt fyrir það, að innstæðan glatist.

Ef til vill þætti þetta erfitt í vögum og sumum mundi finnast það galli 
að mega ekki veðsetja býlið með fyrsta veðrjetti. En það virðist ekki þurfa að 
standa fyrir, ef hyggilega er með farið.

Fyrst er nú það, að menn þyrftu minna lán, fengju þeir þarna ókeypis 
fje til afnota, og engu siður hitt, að afkoman er betur trygð en ella með 
þessum styrk.

Það væri því oftast miklu aðgengilegra að lána til viðbótar út á 2. 
veðrjett þeim, er liklegur væri til að bjargast vel áfram, en hinum, sem tæki 
alt að láni og tæplega ætti viðrpisnar von, þótt hann i byrjun gæti veðsett



eignina nieð 1. veðrjetti, er að sjálfsögðu væri háð rýrnun og niðurniðslu 
sakir efnaskorts.

Styrkur í líkingu við það, sem hjer er stungið upp á, gæti í flestum til- 
fellum hjálpað þeim, er hans nytu, til þess að byrja og um leið til að bjarg- 
ast áfram og verða sjálfstæðir menn.

Ef til vill eru styrkupphæðir þær, sem hjer hefir verið stungið upp á, 
of lágar. En það yrði Alþingis að ákveða þær, eins og annað í þessu máli, ef 
tiltækilegt þætti að leggja út á þessa braut eða þvi líka.

Ef frv. það um happdrætti, sem nú liggur fyrir þinginu, yrði að lögum, 
þá virðist ágóðanum af því, eða nokkrum hluta hans, ekki á annan hátt bet- 
ur varið en til þess að framkvæma það, sem hjer hefir verið stungið upp á, 
og fjelli þá niður það framlag úr rikissjóði, sem áður er nefnt.

Meiri hluti nefndarinnar sjer sjer ekki fært að koma fram með frv. í 
þessa átt eins og nú stendur, enda ætti best við, að ríkisstjórnin tæki þessa 
hugmynd fyrst til yfirvegunar og kæmi henni í framkvæmd, ef tiltækilegt 
þætti. Hann leggur þvi til, að málið verði afgreitt i þelta sinn með svo hljóðandi
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RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

1 trausti þess, að ríkisstjórnin taki mál þetta til vfirvegunar, sjerstak- 
lega með það fyrir augum að rannsaka, hvort tiltækilegt mundi að stofna til 
nýhýlabygginga og að ljetta undir með húsabótum og öðru á smábýlum, 
hvorttveggja i likingu við það, sem hjer hefir verið slungið upp á, og í trausti 
þess, að rikisstjórnin, eins fljótt og unt er, leggi niðurstöðu þá, er rannsóknin 
leiðir i ljós, fyrir Alþingi, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Þeir Rjörn Kristjánsson og Jóhann Jósefsson skrifa undir nefndar- 
álit þetta með þeim fyrirvara, að þeir hallist heldur að því, að einhver lág 
renta, t. d. 37o, yrði tekin at þeirri innstæðu, er rikissjóður legði hverju býli.

Alþingi, 3. mai 1926.

Björn Kristjánsson, Gunnar Ólafsson, Jóhann Þ. Jósefsson, 
form. frsm. fundaskr.

5'-<t. 477. Mefndarálit

um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1924.

Frá fjárhagsnelnd.

Nefndin hefir athugað frv. þelta og borið það saman við landsreikn- 
inginn 1924, athugasemdir endurskoðenda og tillögur þeirra, ásamt breyting-



um þeim, sem samþyktar voru í Nd. Leggur nefndin lil, að frv. verði sam- 
þykt óbreylt.

Alþingi, 3. mai 1926.

Björn Kristjánsson, Ingvar Pálmasón, Jóhann Þ. Jósefsson, 
form. frsm. fundaskrifari.

Gunnar ólafsson. Jónas Jónsson.
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Ed. 478. A'efiidarállt

um frv. til laga um samþykt á landsreikningnum 1924.

Frá fjárhagsnefnd.

Netndin leggur til, að háttvirt deild samþykki reikninginn eins og 
hann liggur fyrir.

Alþingi, 3. maí 1926.

Björn Kristjánsson, Ingvar Pálmáson, Jóhann Þ. Jósefsson,
form. frsm. fundaskrifari.

Gunnar Ólafsson. Jónas Jónsson.

Kd. 470. Hreytingartillögur

við breytingartillðgur á þskj. 475. [Sala á sild o. fl.[.

Flutningsm.: Pjetur Ottesen.

1. Við brlt. 1. Tillagan orðist svo:
Ef eigi færri en 20 þeirra manna eða útgerðarfjelaga, er á yfir- 

standandi ári ætla að salta sild til útfiutnings eða gera skip út á síldveiða 
ar, enda leggi þeir fram gðgn þar að lútandi, stofna fjelag o. s. frv.

2. Við brtt. 4. Tillagan orðist svo:
Á eftir 5. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
í reglugerð skal mæla svo fyrir, að stjórn fjelagsins sje heimilt að 

ákveða fyrir eitt ár í senn, hve mikla síld megi salta til útfiutnings.
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&'<!. 480. Fruiiivarp

til laga um Landsbanka Islands.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

Samhljóða stjórnarfrumvarpinu á þskj. 171, með þessum breytingum:

9. gr. hljóðar svo:
Til gullforða telst:
a. Lögleg gjaldgeng gullmynt.
b. ómyntað gull og erlend gullmynt, sem nemi minst 2480 kr. fyrir 

hvert kilógramm af skiru gulli.
c. Innstæða, sem greidd verður þegar heimtað er, í erlendum bönk- 

um, sem bankaráðið telur fulltrygga og ráðherra samþykkir, að 
frádregnum samskonar skuldum bankans, þó eigi yfir V* alls 
gullforðans.

Gullforði bankans samkvæmt a.-lið skal ávalt vera fyrir hendi 
í bankanum (og útibúum hans, ef þeim ber að leysa inn seðla samkvæmt 7. 
gr.). Þó má til þess hluta gullforðans telja gull það, sem sannað er um, að 
sje á leið hingað frá útlöndum, en þó eigi meira en 300000 krónur í einu.

Á eftir 51. gr. er komin ný grein, 52. gr., svo hljóðandi:
Allar opinberar stofnanir og opinberir sjóðir, er hafa handbært fje á

sjóðvöxtum, skulu geyma það í Landsbankanum eða útibúum hans, nema 
sjerstakar ástæður banni, svo sem staðhættir. Sama er um rikisfje og em- 
bættisfje, er opinberir starfsmenn hafa undir höndum.

Ákvæði greinar þessarar taka ekki til Söfnunarsjóðs íslands, nema að 
því leyti, sem hann hefir handbært fje á sjóðvöxtum. Sparisjóðir skulu halda 
rjettindum þeim, er þeir hafa samkvæmt lögum nr. 44, 3. nóv. 1915, um 
sparisjóði.

52.-69. gr. í stjórnarfrv. eru orðnar 53.—70. gr.

62. gr. (áður 61. gr.) hljóðar svo:
Kosning i landsbankanefndina fer fram i fyrsta skitti á Alþingi 1926. 

Þegar eftir að lög þessi eru gengin i gildi, skal sá, sem flest atkvæði hefir fengið 
við kosninguna í landsbankanefndina, kveðja nefndina til fundar og sjá um 
kosningu 4 manna í bankaráðið. Jafnframt skipar ráðherra sá, sem fer með 
bankamái, formann bankaráðsins. Ráðherra sjer síðan um, að fram fari úttekt 
á bankanum i hendur bankaráðsins. Ennfremur að skipulag alt, bókfærsla og 
reikningshald samkvæmt lögum þessum komist til framkvæmda 1. janúar 1927. 
Fyrir störf þessi má greiða bankaráðsmönnum sjerstaka þóknun, sem þó fari 
eigi fram úr 6000 kr. alls.



Þingskjal 480- 481 905

64. gr. (áður 63. gr.) hljóðar svo:
Launaákvæði laga þessaru ná ekki lil núverandi bankasljóra. Meðan 

þeir gegna bankasljóraslöðu við Landsbankann, halda þeir núverandi launum 
sinum, nema öðruvisi semjist. Uppsagnarákvæði 38. gr. koma eigi til fram- 
kvæmda fyr en jafnóðum sem sæti losnar í bankastjórninni. Aðalbankastjóra 
skal ráða þegar eitt sæti losnar i bankastjórninni.

Jafnskjólt sem núverandi bókari, aðalfjehirðir og fjehirðir láta af slöð- 
um sínum, fer um ráðningu manna í staðinn eftir ákvæðum laga þessara.

69. gr. (áður 68. gr.) hljóðar svo:
Landsbankinn endurkaupir af Islandsbanka góða viðskiftavíxla gegn 

forvöxtum, sem sjeu l°/o lægri en forvexlir Islandsbanka, þó aldrei lægri en 
l°/o undir forvöxtum Landsbankans, fyrir alt að B/» þeirrar upphæðar, sem 
Islandsbanki hefir á hverjum lima dregið inn af seðlaveltu sinni, miðað við 
31. okt. 1922; en þá telst seðlavelta íslandsbanka hafa verið 8 miljónir króna. 
Eftir að lslandsbanki hefir dregið inn alla seðla sína minkar fjárhæð sú, sem 
Landsbankinn endurkaupir með þessum kjörum, um hálfa miljón króna á ári 
hverju, þar til hún hverfur alveg.

Ed. 481. Tlllaga

til þingsályktunar um aðstöðu málfærslumanna við undirrjett.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að:
a. Skýra frá, hve oft núverandi bæjarfógeti í Reykjavík hefir orðið að vikja 

sæti sem dómari, af þvi að sonur hans starfar sem málfærslumaður við 
rjeltinn, og hve mikið landssjóður hefir orðið að greíða þessuni settu 
dómurum.

b. Að leita álits málfærslumannafjelagsins í Reykjavík um þetta skipuiag og 
leggja skýrslu um það fyrir næsta Alþingi.

c. Að leggja fyrir næsta Alþingi frv., þar sem sömu reglur gildi um aðstöðu 
málfærslumanna, sem eru vandamenn eða bundnir venslum við undir- 
dómara, eins og nú gilda um málfærslu við hæstarjett gagnvart dómur- 
um i þeim rjetti.

Greinargerð.

Það hefir vakið talsverða eflirtekt, og að því er virðist ekki óblandaða 
ánægju meðal lögmanna i bænum, að sonur bæjarfógetans i Reykjavik starfar 
sem málfærslumaður við rjettinn. Faðir hans, undirdómarinn, verður því að 
sjálfsögðu alloft að vikja sæti, og bakar þá fyrirkomulag þetta landinu ein-

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþÍDg). 114
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hvern óþarfatilkostnað við tilfenginn dómara. Söniuleiðis getur veriö álita- 
inal, hvort beppilegt sje, að málfærslumenn návenslaðir dómara hafi með 
höndum skifti á dánarbúum eða nauðasamninga við undirrjettinn. Þar sem 
nú er komin fram krafa um að auka og þá væntanlega styrkja hæstarjett, til 
að auka rjettaröryggið i landinu, virðist sjálfsagt að vinna líka að skynsam- 
legum umbótum á vinnubrögðum við undirrjettinn. Þessi tillaga er hin fyrsta 
af nokkrum fleiri, er bornar kunna að verða fram á Alþingi að þessu sinni 
viðvikjandi smábreytingum á skipulagi og vinnubrögðum við undirrjettinn.

K»l. 4S2. Kefndarálit

um till. til þál. um skipun milliþinganefndar til þess að íhuga landbúnaðar- 
löggjöf landsins.

Frá minni hluta landbúnaðarnefndar.

Nefndin gat ekki orðið ásátt um tillöguna, og vill minni hlutinn bjer 
með gera stuttlega grein fyrir ástæðum sínum og tillögu.

Um alllangan tima undanfarið hefir öll hin eðlilega fólksfjölgun þjóðar- 
innar leitað sjer verkefna í bæjunum og þorpunum, mestmegnis við þá atvinnu, 
sem skapast hefir við hina auknu sókn á fiskimiðin við strendur landsins. 
Og því frekari hefir aðsóknin að sjónum þó verið, að sveitir landsins eru 
smátt og smátt að tæmast af fólki og leggjast i auðn.

Þetta er það, sem við blasir um atvinnuhætti þjóðarinnar. Það má ef 
til vill segja, að enn þá hafi þessi misvöxtur höfuðatvinnugreina þjóðarinnar 
ckki komið verulega að sök. Hitt er þó auðsætt, að þessi straumur þjóðlifsins 
hefir ekki verið með öllu annmarkalaus, og því síður álitlegt að svo haldi fram.

Annarsvegar höfum við stórt og strjálbygt land, lítt ræktað í saman- 
burði við það, sem vera mætti, og þannig með næg skilyrði til að veita hinni 
eðlilegu fólksfjölgun gnóit viðfangsefna og skilyrði til framfæris. Aukin bygð 
á landinu með tilsvarandi aukinni ræktun gerði landið verðmætara, atvinnu- 
hætli þjóðarinnar eðlilegri og traustari og drægi úr ókostum og örðugleikum 
strjálbýlisins.

Eyðist það, sem af er tekið. Fiskimið, þó auðug sjeu, geta rýrnað og 
fiskmergðin gengið svo til þurðar, að veiðin borgi sig ekki, svo sem dæmi 
þekkjast til. Og þegar litið er til núverandi ástæðna, þá virðist svo, sem ekki 
megi stórmikið út af bera með fiskisæld eða markaðsskilyrði eða aðrar ástæð- 
ur, svo sem kaupgjald, svo að fiskveiðarnar bíði við það varanlegan hnekki 
og verði að draga saman og skilji þá eftir bjargræðislaust nokkuð af því fólki, 
sem bygt hefir atvinnu sina á þeim. Og þá verður örðugt og seintækt að leita 
aftur bjargræðis af landinu óbygðu, óræktuðu og bústofnslausu fyrir nýja 
landnema.
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Pað mun rnega segja, að Alþingi hafi sjeð og viðurkenl þessar áslæður. 
Pannig beri að skilja viðleitni þ^ss S’miskonar ræktun landsins til eflingar, en 
hitt er þá jafnvíst, þegar litið er til reynslunnar, að betur má ef duga skal.

Það hlýtur þess vegna að vakna sú spurning í huga, hvort ekki geli 
hugsast, að landbúnaðarlöggjöf landsins eigi einhvern beinan eða óbeinan þátt 
i þessum ástæðum, eða hvort hafa mætti áhrif um þessar ástæður með breyttri 
eða nýrri löggjöf. Hin einstöku lög, er snerta búnaðarmál, eru sett á ýmsum 
tiinuiu, ein og ein í senn, án þess að nokkurn tíma haíi verið tekið fyrir að 
athuga þau i heild sem lagakerfi, er taka eigi til allra búnaðarmála og með 
þeim ákveðna tilgangi að vinna að því marki, að landið aukist svo að gæð- 
um og verðmætum, að það geti ekki einasla veitt framfæri þeim hluta fólks- 
fjölgunarinnar, sem verður i sveitunum sjálfum, heldur jafnvel einnig allri 
fólksfjölguninni, ef út af kynni að bera með hinn aðalatvinnuveginn, sjávar- 
útveginn, eða þegar þróunarmöguleikar hans hafa náð hámarki.

Við teljum vöxt þjóðlifsins tryggast og eðlilegast bygðan upp við 
landnám á þeim grundvelli, sem að framan er drepið á. Við teljum, að það 
muni i raun og veru ekki vera ágreiningsmál á meðal þorra manna. Við telj- 
um, að Álþingi hafl viljað stefna að þessu með sumum ráðstöfunum sínum. Hins 
vegar er það bert af reynslunni, að þetta hefir ekki tekist. Við fullyrðum ekki, 
að vantökin að þessu takmarki eigi rót að rekja til löggjafarinnar beint eða 
óbeint, en við hikum ekki við að telja það mikið og merkilegt rannsóknarat- 
riði, og að það sje þess vert að skipa milliþinganefnd til að athuga landbún- 
aðarlöggjöflna í heild sinni, og vísum til tillögunnar sjálfrar og framsögu máls- 
ins um það, liver sjeu hin helstu rannsóknaratriði, bæði að þvi er það snertir, 
sem hefir verið gert og látið ógert. Nefndin ætti að leita allrar liklegrar að- 
sloðar og upplj'singa um alt það, er þessu viðkemur, bæði hjer á landi og 
eins um það, er snertir reynslu og fyrirætlanir annara þjóða um byggingu og 
ræktun landa sinna. Við höfum að því leyti meira verkefni á þessu sviði en hver 
önnur gömul menningarþjóð, að land vort á óleyst niiklu meiri gæði í skauti 
sinu, fyrst og fremst vegna slrjálbjdisins, en hvert þeirra landa. Verkefnið er 
miklu stærra og yfirgripsmeira en svo, að stjórnin eða þingið, á þeim tima 
sem það starfar, hafi aðstöðu til að rannsaka það til nokkurrar hlítar. Pess 
vegna leyfum við okkur að leggja það til eindregið, að tillagan verði samþykt.

Alþingi, 4. maí 1926.

Jörundur Brynjólfsson, Halldór Stefánsson, 
frsm. fundaskr.

E<1. 483. Eög

um veiting rikisborgararjettar.
(Afgreidd frá Ed. 4. maí).

Þingskjal 482 — 483

Rikisborgaraijettur veitist eftirnefndum mönnum:



908 Þingskjal 483 — 485

1. Claus Gerhaid Nilsen, hafnarverkamanni í Reykjavík, fædduui i Noiegi.
2. Júliusi Schopka, verslunarfulltrúa i Reykjavik, fæddum i Þýskalandi, enda 

sanni hann innan árs frá þvi að lög þessi öðlast gildi fyrir dómsinájaráð- 
herra, að hann sje leystur frá því að vera þýskur rikisborgari.

3. Laurits Parelius Kristiansen, verkstjóra í Krossanesi, fæddum i Noregi.

Nd. 484. Frainhaldsnefiidarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, um notkun 
bifreiða.

Frá samgöngumálanefnd.

Háttv. efri deild hefir gert nokkrar breytingar á frv., siðan það fór frá 
þessari háttv. deild siðast. Nefndin getur eftir atvikum fallist á þessar breyt- 
ingar, og ræður því háttv. deild til þess að samþykkja frv. óbreytt.

Alþingi, 4. mai 1926.

Jón A. Jónsson, Jón Kjartansson, Kl. Jónsson, 
form. frsm. fundaskr.

Hákon J. Kristófersson. Sveinn Ólafsson.

Nd. 485. Breytlugartlllögur

við frv. til laga um Landsbanka Islands.

Frá fjármálaráðherra.

1. Við 9. gr. Fyrir »a-lið« i siðustu málsgrein komi: a- og b-lið.
2. Við 30. gr. Greinina skal orða svo:

Sparisjóðsdeildin skal, eftir því sem við verður komið án truflunar 
á atvinnulifi landsins, leitast við að koma að minsta kosti sem svarar 
at innlánsfje með sparisjóðskjörum í trygg og auðseld verðbrjef, svo sem 
rikisskuldabrjef, jarðræktarbrjef eða veðdeildarbrjef. Ef vafi þykir leika á, 
hvaða verðbrjef fullnægi ákvæðum þessarar greinar, sker ráðherra úr.

3. Við 52. gr.
a. Fvrir orðin »nema sjerstakar ástæður banni, svo sem staðhættir« komi: 

nema öðruvisi sje ákveðið i stofnskrám eða skipulagsskrám.
b. Aftan við fyrri málsgrein bætist: nema ríkisstjórnin geri aðra skipun á.
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4. Við 62. gr. (áður 61. gr.). Fyrir tvo siðustu málsliðina (»Ennfremur« o. s. 
frv. til enda greinarinnar) komi: Bankaráðið sjer um, að skipulag alt, 
bóktærsla og reikningshald samkvæmt lögum þessum komist að fullu í 
framkvæmd þegar eftir að úttekt er lokið, þó eigi siðar en 1. janúar 1928.

lt'd. 480. Wefndarálit

um trv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 4. júní 1924, um bæjargjöld i 
Reykjavik.

Frá minni bluta allsherjarnefndar.

Ef líkur eru til, svo sem háttv. fiutningsm. þessa frv. gerir ráð fyrir i 
greinargerð frumvarpsins, að frumvarpið um úlsvör muni daga uppi i efri 
deild, er minni hluti allsberjarnefndar sammála háttv. flm. um það, að nauð- 
synlegt sje, að frv. þetta nái fram að ganga.

Alþingi, 4. mai 1926.

Pjetur Ottesen. Pjetur Þórðarson, 
frsm.

Ed. 4>87. Frumvarp

til laga um iræðslu barna.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

Samhljóða þskj. 285, með þessum breytingum:

7. liður 2. gr. hljóðar svo:
Að hafa vanist á að athuga algengustu fyrirbrigði náttúrunnari sem 

það hefir fyrir augum, svo að það geti lýst þeim; það skal vita um bygging 
og lifsstörf mannslikamans og um helstu atriði, er að hollustuháttum lúta, 
þar á meðal um áhrif heilsuspillandi nautnameðala, t. d. vinanda og tóbaks; 
ennfremur skal það þekkja nokkrar helstu islenskar plöntur og vita um lifn- 
aðarhætti þektustu dýra.

11. gr. hljóðar svo:
Nú óhlýðnast foreldrar eða þeir aðrir, er barn hafa til framfærslu, 

ákvæðum 5., 6. eða 7. gr. eða fyrirskipun, sem gerð er samkvæmt ákvæðum
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10. gr., án gildra ástæðna, og varðar það dagseklum, 2 — 5 króua, eftir úr- 
skurði lögreglustjóra í brjeíi til skólanefndar. Sektin rennur í sveitarsjóð 
(bæjarsjóð).

20. gr. hljóðar svo:
Barni, sem er fullra 14 ára og hefir eigi fengið hina lögskipuðu kunn- 

áttu, ber skólanefnd að sjá fyrir nægilegri tilsögn á sama hátt og segir í 19. 
gr., og er því skylt að koma á næsta ári til prófs. Komi það eigi til prófs, 
fer samkvæmt siðasta lið 18. greinar. Nú kemur það í ljós við próf 10 ára 
harns eða eldra, að það reynist að dómi kennara og læknis óhæft til hins 
lögboðna náms, sakir andlegs eða líkamlegs vanþroska, og skal þá ekki heimta 
af þvi aðra kunnáttu en nokkra þekking í lestri og skrift.

Wd. 488. Aefndarálit

um frv. tii laga um hreyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919 (Yfirselukvennalög). 

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Mál þetta er komið frá háltv. Ed. og fjekk þar rækilega meðfcrð i 
fjárhagsnefnd og deildinni. Neðrideildarnefndin átti og tal um málið við land- 

* lækni og formann ljósmæðrafjelagsins. Leggur meiri hluti nefndarinnar til, að 
frumvarpið verði samþykt óbreytt, en vísar um ástæður fyrir þessu til þess,
sem segir i nefndaráliti Ed.-nefndarinnar á þskj. 213.

Alþingi, 4. mai 1926.

Magnús Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson, Jakob Möller. Björn Lindal. 
frsm. meiri hl.

IWd. 489. f'rumvar|i

til laga um skipströnd og vogrek.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

Samhljóða þskj. 221, með þessum breytingum:
1. gr. hljóðar svo:

Hver, sem þess verður var, að hafskip sje í hæltu statt við land eða 
strandað, eða að góss úr því reki á land, er skyldur að gera alt, sem í hans 
valdi stendur, til þess að bjarga mönnum og góssi, enda skal h,ann tafarlaust 
skýra hreppstjóra, eða lögreglustjóra, ef auðveldara er að ná til hans, frá at-
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burðum með firðskeyti eða símtali, ef þess er kostur, en ella með skyndi'boða. 
Hreppsljóri skal með sama hætti skýra lögreglustjóra frá skipreika. Lögreglu- 
stjóri skýrir siðan dómsmálaráðherra, svo og eigendum og vátryggjendum 
skips og farms eða umboðsmönnum þeirra, ef vilað er hverjir ei u, frá þvi, 
hvernig komið er, með firðskeyti, ef þess er kostur, en ella með næstu póstferð. 
Dómsmálaráðuneytið skal svo, jafnskjótt sem unt er, tilkynna skipreikann 
fyrirsvarsmanni þess ríkis, sem skip er frá.

2. gr. hljóðar svo:
Hreppstjóri, eða lögreglustjóri, ef hann er fyrr á slrandstað kominn, 

skal svo fljótt sem unt er fá úr þvi skorið, hvort skip skuli talið slrandað. 
En þá er skip talið strandað og rjett að fara með það eftir töguní þessum, 
ef það er rekið upp eða fast orðið við land, enda verði því ekki bjargað á sjó 
út og gert haftært áður en hætta sje á þvi, að það farist að miklu leyli eða öllu. 
Hreppstjóri eða lögreglustjóri tilnefnir tvo valinkunna menn, er, að viðlögðum 
drengskap, meta þetta með honum. Aíl atkvæða raeður úrslitum.

9. gr. hljóðar svo:
Lögreglustjóri eða sá, er í stað hans stýrir björgun, skal sjá um það, 

að alt, sem gert verður til að bjarga mönnum, skipi eða góssi, verði unnið 
svo fljótt og vel sem kostur er. Skal fyrst og fremst, næst mannbjörg, bjarga 
skipsskjölum. Ef liklegt þykir, að skipi verði af grunni komið og að það verði 
gert haffært, þá skal kosta kapps um, að svo megi verða. Af góssi skal björg- 
un á þvi, sem verðmætast er, ganga fyrir svo serq unt er, og skal þess jafnan 
gætt, að öll merki eða auðkenni á góssi skemmist sem minst.

Rjett er aðilja eða umboðsmanni hans að vera við björgun.

Nd. 400. Breythigartillaga

við frv. til laga um Landsbanka íslands.

Frá Sigurjóni Jónssyni.
Við 69. gr. (áður 68. gr.).

Fyrir »hálfa miljón« i síðustu línu greinarinnar komi: '/< miljón.

Itd. 401. Tlllaga

til þingsályktunar um skipun nefndar til að semja frv. til laga um almennar 
sjúkratryggingar.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

Alþingi ályktar að skora á atvinnumálaráðherra að skipa þriggja manna
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nefnd til þess að semja frumvarp til laga um almennar sjúkralryggingar, og 
liafi nefndin, et unt er, lokið starfi sínu fyrir midjan febrúannánuð 1927 og 
skilað tillögum sinum til atvinnumálaráðherra.

Nefndina skal skipa þannig: einn nefndarmanna eftir tillögum stjórn- 
ar Alþýðusambands íslands, annan eftir tillögum stjórnar Búnaðarfjelags ís- 
lands, en hinn þriðja tilnefnir ráðherrann, og er sá maður jafnframt formað- 
ur nefndarinnar.

Nefndarmenn fá hver um sig 200 kr. þóknun fyrir starfa sinn, er 
greiðist úr rikissjóði að loknu starfi.

Greinargerð.

Fyrir tveim undanförnum þingum hafa frv. um almenna sjúkratrygg- 
ing legið, en eigi komist fram. Sjúkratryggingar eru mikið nauðsynjamál, og er 
hjer bent á leið til að undirbúa löggjöf um þetta, sem flutningsmaður væntir, 
að verði til þess að koma málinu í framkvæmd.

1,1. 402. Alefndarállt

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919 (Yfirsetukvennalög). 

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Frumvarp þetta hefir í för með sjer allveruleg aukin útgjöld fyrir ríkis- 
sjóð, og þar sem sý’slusjóðir eiga að greiða helming launa og dýrtíðaruppbótar, 
verður sama upphæð lögð á sýslufjelögin, eða um 3000 kr. á hvert sýslufjelag.

Minni hlutinn vill alls ekki neita því, að yfirsetukonur kunna víða að 
vera illa eða of lágt launaðar. En hinsvegar er það vist, að í smáum um- 
dæmum mundu þær eftir frv. verða prýðilega launaðar og t. a. m. viða miklu 
betur launaðar en hreppstjórar, svo að það mætti búast við, yrði frv. þetta 
að lögum, að þeir kæmu bráðlega og heimtuðu launahækkun.

En aðalástæðan til þess, að minni hlutinn gelur ekki ráðið til að fall- 
ast á frv. er sú, að hann vill ekki, að sýslunefndunum alveg óspurðum, demba 
svo stórri upphæð á þær, þar sem það er fyrirsjáanlegt, að sumar þeitra gætu 
naumast risið undir þessari auknu byrði, því tekjustofnar sýslusjóðanna eru 
mjög takmarkaðir. Að öllu þessu athuguðu telur minni hluti nefndarinnar 
heppilegast, að málinu sje vísað til stjórnarinnar, svo að henni gefist kostur á 
að leita álits sýslunefndanna um málið, og búa það svo undir þingið, eftir því 
sem henni þykir henta.

Er það þvi vor
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TILLAGA:

Að málinu sje vísað til stjórnarinnar.

Alþingi, 4. mai 1926.

Bld.

Kl. Jónsson, 
form.

Jón A. Jónsson, Halldór Stefánsson, 
fundaskr. frsm.

4«3. Blefndarillt

um frv. til laga um skyldu útgerðarmanns til að tryggja fatnað og muni lög- 
skráðs skipverja.

Frá minni bluta sjávarútvegsnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar hefir eigi viljað, að frv. komist fram. En minni 
hlutinn telur það nauðsynlegan þátt i tryggingarlöggjöfinni og leggur því til, 
að frv. verði samþykt.

Alþingi, 4. mai 1926. 

Jón Baldvinsson.

Ed. 404. Breýtlngartlllaffa

við frv. til laga um fræðslu barna.

Frá Ingibjörgu H. Bjarnason og Jónasi Jónssyni.

Við 16. gr. 1. málsgr. 1 stað, orðanna »hefir samþykt« komi: leggur til.

Ed. 405. Aefndarfcllt

um frv. til laga um útsvör.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Allsherjarnefndin hefir ekki getað fylgst öll að i máli þessu.
Við undirritaðir leyfum okkur að leggja það til við háttv. deild, að 

frv. verði samþ. óbreytt eins og það kom frá háttv. Nd.
Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 115
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Meðnefndarmaður okkar, háttv. þm. A.-Húnv. (Guðm. ó.) mun hinsvegar 
gera grein fyrir áliti sínu sjerstaklega og bera fram brtt. við frv.

Frv. þetta er borið fram af hæstv. stjórn, eftir áskorun síðasta Alþing- 
is, og hefir verið til meðferðar í Nd. frá þingbyrjun þar til það kom hingað 
til deildarinnar fyrir skömmu og var þá vísað til allsherjarnefndar.

Það er nú að vísu engin furða, þótt málið væri lengi á leiðinni í 
háttv. Nd., þar eð það er mjög umfangsmikið og ákvæði þess snerta allan 
þorra landsmanna, þeirra, er til vits og ára eru komnir. Hinsvegar hefir alls- 
herjarnefnd Nd., likt og allsherjarnefnd þessarar deildar, verið ærnum störfum 
hlaðin. Þar við bættist, að frv. kom úr nefnd í Nd. um likt leyti og fjárlaga- 
frv., er var látið ganga fyrir þessu frv., og ennfremur að í deildinni kom fram, 
sem vænta mátti, mesti aragrúi af breytingartillögum, enda þótt fæstar þeirra 
næðu fram að ganga, sennilega af því, að háttv. þm. 1 Nd. hafa fundið, þegar 
til kastanna kom, að erfitt var að finna að óreyndu önnur betri eða hentari 
ákvæði en frv. hafði að geyma.

Það verður nú afdráttarlaust að viðurkenna það, að tími sá, sem alls- 
herjarnefnd Ed. hefir haft til meðferðar frumvarpsins, hafi verið býsna naumur, 
ekki sist vegna þess, að allir þeir menn, sem i allsherjarnefndinni eru, sitja 
og i fjárveitinganefnd deildárinnar og hafa því haft fjárlagafrumvarpið, auk 
fleiri mála, til meðferðar samtimis þessu máli. Hins vegar er nú svo langt 
liðið á þingið, aö málið verður að fara að koma úr nefnd, ef þess á að vera 
nokkur von, að það nái fram að ganga. En það teljum við næsta mikilsvert, 
að gæti orðið, vegna þeirra þýðingarmiklu umbóta, sem frv. gerir á útsvars- 
málunum. Ef frumvarpið dagaði uppi í ár, yrði ekki að lögum, en núverandi 
ástand hjeldist óbreytt, þá hikurn við ekki við að telja það illa farið. Því þótt 
einhverjir gallar kunni að reynast á frumvarpinu, þegar það kemur til fram- 
kvæmda sem lög — sem vitanlega er ómögulegt fyrir fram að neita að kunni 
að verða — þá er miklu auðveldara að bæta úr þeim, þegar reynslan er búin 
að leiða þá í Ijós, heldur en á meðan hún er ekki fengin. Hinsvegar liggur 
það i augum uppi, að seint muni 42 menn verða samdóma um öll ákvæði 
sliks frumvarps sem þessa og að sitt muni jafnan sýnast hverjum um einstök 
ákvæði, eins og t. d. um það, hvort reikningsárið i sveitum á að vera alman- 
aksárið eða fardagaárið.

Aðalkosti þessa frumvarps teljum við þá, að það safnar saman á 
einn stað öllum lagaákvæðum um útsvör fyrir alt landið, og að það samræmir 
þessi ákvæði.

Nú er þessi ákvæði að finna i sveitarstjórnarlögunum frá 1905 og hin- 
um mörgu breytingum, sem á þeim eru orðnar, og í lögunum fyrir kaupstað- 
ina 7, og hefir þeim öllum verið breytt siðan þau voru fyrst sett, og sumum 
mörgum sinnum, jafnvel ár eftir ár (Siglufjörður). — Nú eru og ákvæðin um 
útsvarsskyldu i sveitum og kanpstöðum næsta ólik og mismunandi í hinum 
ýmsu kaupstöðum. Verður það að teljast stappa nærri óhæfu, að ákvæðin um 
útsvarsskyldu skuli vera svo ólik á ýmsum stöðum í landinu. Þá er og eftir 
núgildandi löggjöf viða gengið alt of langt i þvi að leggja útsvör á menn utan 
heimilis þeirra. Á Siglufirði má utanbæjarraaður nú t. d. ekki salta eina síld-
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artunnu eða bræða eina tunnu af lifur án þess að verða sjerstaklega útsvars- 
skyldur þar (sbr. lög nr. 58 1919, 19. gr.). Eftir frv. þvi, sem hjer liggur fyrir, 
er þessi starfsemi að visu útsvarsskyld, en ekki sjerstaklega á þeim stað, sem 
hún er rekin. Og ekkert tillit mundi verða tekið til starfseminnar i heimasveit- 
inni, ef hún næmi ekki meiru en hjer er gert ráð fyrir, eða ef af henni yrði 
enginn hagnaður. En væri um eilthvað verulegt að ræða, kæmi það vitan- 
lega til greina, eins og lika rjett er.

Þessa kosti frv., sem nú hafa verið nefndir, teljum við svo þýðingar- 
tnikla, að við hikum ekki við að ráða háttv. deild til að samþykkja það 
óbreylt og mununi greiða atkvæði gegn ölluni hreytingartillögum við það, 
aðallega af ótta við það, að breytingar á frv. mundu verða þvi valdandi, að 
það dagaði uppi og næði ekki fram að ganga að þessu sinni.

Alþingi, 5. maí 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson,
form. fundaskr. og frsm. meiri hl.

ltid. 406. Breytlugartlllögur

við frv. til laga um sölu á síld o. íl.

Frá meiri hluta sjávarútvegsnefndar.

1. Við 1. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Ef eigi færri en 20 þeirra manna, er á síðaslliðnu ári Ijetu salta eða 

krydda sild til útfiutnings, eða gerðu skip út á sildveiðar, eða ætla að stunda 
slíka atvinnu á yfistandandi ári og leggja fram gögn fyrir, stofna o. s. frv.

2. Á eftir 5. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Fjelagsstjórninni er heimilt að ákveða fyrir eitt ár í senn, hve mikla 

síld megi salta til útflatnings. Einnig er fjelagsstjórninni heimilt að selja inn- 
anlands þá sild, er hún telur eigi tilvinnandi að flytja út.

/. og 4 brtt. á þskj. 475 eru jafnframt leknar aftur.

Wd. 497. Nefndarállt

um frv. til Jaga um bygging og rekstur strandferðaskips.

Frá minni hluta samgöngumálanefndár.

Nefndin hefir ekki orðið sammála um meðferð frv. þessa. Meiri hlul- 
inn vill fella frv. eða vísa þvi til stjórnarinnar. Við minnihlutamenn álitum 
aftur, að frv. ætti að samþykkja og afgreiða frá þinginu, ef timi leyfði.
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Ástæður fyrir áliti okkar um þetta hirðum við ekki að teija hjer, nieð 
þvi að þær hafa áður verið raktar i meðferð málsins.

Okkur er ljóst, að málið getur tæpast fengið afgreiðslu á þessu þingi, 
þar sem komið er nærri þinglausnum og mörg önnur ns'mæli biða úrslita. 
Hins vegar er aðalefni frv., um bygging og rekstur strandferðaskips, sem og 
lántökuheimild vegna skipskaupanna, áður lögfest með lögum nr. 53 1913, 
þar sem ákveðið er að kaupa og reka fyrir rikisreikning 2 strandferðaskip, 
ákvörðun, sem átti að komast í framkvæmd 1916, en sem aðeins er nú að 
hálfu leyti fullnægt. Frv. á þskj. 320 lýtur þvi einungis að fullnægingu þessarar 
eldri ákvörðunar, og endimarkar þó fremur en hún og timabindur framkvæmd 
nefndra laga og útbúnað skipsins.

Eftir atvikum öllum og vegna óvissu um, að ástæður og timi levfi að 
málið fái áformaða afgreiðslu á þessu þingi, leggjum við til, að það verði ai- 
greitt með svo feldri rökstuddri

DAGSKRÁ:

Með þvi að dregist hefir að hálfu leyti um 10 ár framkvæmd laga 
nr. 53 frá 1913, um kaup og rekstur tveggja strandferðaskipa, og ætla verður, 
að stjórnin sjái sjer fært að koma fyrirmælum nefndra laga i fulla framkvæmd 
á þessu eða næsla ári, með hliðsjón af fyrirmælum frv. þessa um stærð og 
útbúnað nýs strandferðaskips, og með þvi ennfremur, að timi vinst tæpast til 
að afgreiða frv. þetta á annan veg, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 5. mai 1926.

KI. Jónsson, Sveinn ólafsson,
fundaskr. frsm.

IWd. 409. Wefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 4. júní 1924, um bæjargjöld í 
Reykjavík.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið sammála um frv. Meiri hlulinn leggur til, að 
það nái fram að ganga óbreytt, og vísast til greinargerðar á þskj. 261.

Alþingi, 5. mai 1926.

Kl. Jónsson, Jón A. Jónsson, Björn Lindal. Halldór Stefánsson. 
form. fundaskr., frsm.
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Ald. 499, A'efhdarálit

um frv. til laga um stöðvun á verðgildi islenskra peninga.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa frv.
Minni hlutinn (Á. Á. og H. Stef.) mælir með, að það gangi fram með 

litlum breytingum, en vjer, sem erum i meiri hluta, leggjum til, að það nái 
ekki fram að ganga.

Þvi hefir af sumum verið haldið fram, að frv. færi ekki fram á stýfing 
krónunnar, en niðurlagsorð 1. gr., »með þvi markmiði að festa endanlega 
verðgildi peninganna á þeim grundvelli«, taka af allan efa um það, að frv. 
stefnir beint að stýfingu krónunnar.

Meiri hluti vill ekki neita þvi, að gengi islenskrar krónu hafi verið 
sett of hátt á siðastliðnu hausti. Þetta varð þvi tilfinnanlegra sjávarútveginum, 
sem samtimis, eða litlu siðar, varð óvenjumikið verðfall á sild og fiski í aðal- 
neytslulöndunum, Spáni og einkum ltalíu; hins vegar var gengishækkunin lítt 
tilfinnanleg landbúnaðinum, þvi gengi norskrar krónu hækkaði talsvert um 
það leyti, sem greiðsla fyrir saltkjötið fór fram.

Það er álit meiri hluta, að verðlagið innanlands sje enn þá ekki kom- 
ið i samræmi við gengið nema að einu leyti, á innfluttri vöru, en það nálg- 
ist það smámsaman og muni á afliðandi sumri eða næsta hausti hafa náð 
fullu samræmi.

Verðlagið innanlands stjórnast aðallega af þessu tvennu:
a. Vinnulaunum i landinu.
b. Gengi peninganna.

Það er mikill misskilningur að halda, að þvi ráði eingöngu verðlagið i 
viðskiftalöndum okkar.

Að hjer er meiri dýrtið en t. d. í Englandi, stafar af því, að hjer er 
hærra verkkaup að tiltölu við afrakstur vinnunnar, og verðlagið á innlendum 
vörum því hærra bjer en þar, og að i Englandi eru verðhærri peningar og 
aðkeyptar vörur þar af leiðandi ekki eins dýrar og hjer.

Nú er það viðurkent, að peningagengi hvers lands verður að vera i 
nokkurnveginn samræmi við verðlagið á nauðsynjum, til þess að heilbrigt sje 
og til þess að von sje um, að það haldist sveiflulítið.

Peningagengi, sem ekki er i samræmi við verðlagið, býður heim »speku- 
lation«. Þó skal það játað, að minni hætta er á og betri aðstaða til að hamla 
á móti »spekulation« hjer en viðast annarsstaðar.

Með hækkandi gengi hljóta gengishækkanir að ganga á undan verð- 
lækkun, en það er nauðsynlegt, að hverri gengishækkun fylgi kaupgjaldslækk- 
un og þar af leiðandi lækkun innlendra vara; lækkun erlendu varanna fæst 
beint með geogishækkuninni.

Þess er að vænta, að allir sjái' nauðsyn þess, að kaupgjaldið fari Iækk- 
andi samfara þverrandi dýrtið. Verklýðsfjelögin hafa lýst fylgi sinu við hækk-
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un krónunnar upp í gullgildi (100 gullaura krónu), og cr þvi að vænla full- 
koniins stuðnings þeirra til þess að ná þessu marki.

Það er álit meiri blutans, að minni hlutinn geri fullmikið úr þeim 
örðugleikum, sem fylgja þvi að koma krónunni i fyrra gullgildi.

Svo framarlega, sem atvinnurekendur og vinnusalar eru samtaka og 
verkamenn sjá nauðsyn og sanngirni kauplækkunar i samræmi við hækkandi 
gengi og þverrandi dýrtið, þá er hækkun í gullgildi vel framkvæmanleg án 
tilfinnanlegrar röskunar á atvinnulifinu.

Ef hinsvegar verkamenn neita um sanngjarna kauplækkun og beita 
óllum styrk sinum til að standa á móti lækkun, þá má svo fara, að ekki verði 
hægt að framkvæma gengishækkun, jafnvel að færa verði núverandi gengi 
niður, og þá ef til vill stýfa krónuna á lægra gullgildi en nú stendur hún í.

Að öllum málavöxtum athuguðum telur meiri hluti fjárhagsnefndar 
sjálfsagt, að haldið sje þvi gengi, sem nú er, til næsta þings, og telur, að það 
veröi yfirleitt öllum landsmönnum fyrir bestu, að það verði gert. Þetta verður 
þó að sjálfsögðu þvi skilyrði bundið, að verðlagið innanlands komist i sam- 
ræmi við gengið, en það er álit meiri hlutans, að svo muni verða innan ekki 
alllangs tima, svo framarlega, sem sanngjörn kauplækkun fæst.

Nefndarmenn eru ekki alveg sammála um, hvort eða að hve miklu 
leyti rikisvaldið eigi að taka þátt i eða styðja gjaldeyrisverslun bankanna, en 
meiri hlutinn lítur svo á, að ef Alþingi samþykkir og leggur svo fyrir, að 
genginu skuli haldið föstu, eða því sem næst, til næsta þings, þá sje svo lítil 
hætta samfara gjaldeyrisversluninni, að ekki eigi að þurfa til ríkisábyrgðar eða 
rikisstyrks að koma.

Landsbankastjórnin hefir lika lýst því endurtekið yfir við fjárhagsnefnd, 
að hún teldi engin, eða mjög litil, vandkvæði á að halda genginu óbreyttu til 
næsta þings, ef Alþingi lýsti yfir þeim vilja sinum, að það yrði gert.

Reyndar segir minni hluti gengisnefndar í svari sínu til fjárhagsnefnd- 
ar, að fyrir gefi komið, að ríkissjóður þurfi að taka lán, eða ábyrgjast lán 
(fyrir bankana), ef halda eigi genginu sveiflulausu, »þegar bankarnir hafi notað 
lánstraust sitt«. Þar sem Landsbankinn mun enn þá ekki hafa þurft að nota 
lánstraust sitt erlendis til þess að fullnægja eftirspurninni eftir erlendum gjald- 
eyri, þá er ekki líklegt, að til þessa þurfi að taka fram til næsta þings. — 
Annars mun það hafa verið venjan, að rikisstjórnin ábyrgðist þau lán, sem 
Landsbankinn hefir tekið erlendis, ef rikisstjórnin hefir talið þeirra þörf, án 
þess að löggjafarvaldið hafi verið aðspurt í hverju tilfelli.

Nefndarmenn eru ekki sömu skoðunar um það, hvort fjölga eigi at- 
kvæðisbærum meðlimum gengisnefndarinnar, og eru því óbundin atkvæði um 
tillögur þar að lútandi.

Að öllurn málavöxtum athuguðum, leggur meiri hl. nefndarinnar til, 
að deildin afgreiði frumvarpið með svofeldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRA:

Neðri deild Alþingis lítur svo á, að halda beri núverandi gengi ís-
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lenskrar krónu föstu til næsta þings. í fullu trausti þess, að þetta megi 
verða án verulegrar fjárhagslegrar áhættu, tekur' deildin fyrir næsta mál á 
dagskrá.

Alþingi, 5. mai 1926.

Kl. Jónsson, Jón A. Jónsson, Björn Líndal.
form. fundaskr. og frsm.

Jakob Möller. Magnús Jónsson.

Ert. 500. Wefnrtar&lit

um frv. til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjeileyfi til 
virkjunar Dynjandisár og annara fallvatna i Arnarfirði o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir orðið ásátt um að leggja með frv., þar eð hún telur, að 
frámkvæmdir þær, sem væntanlegir sjerleyfishafar hafa fyrirhugað, gætu orðið hin 
mestu þjóðþrjfafyrirtæki, ef rjett er á haldið.

Um hinar einstöku greinar skal það sagt, að nefndin yfirleitt telur frest 
þann fullstuttan, sem sjerleyfishafa er ætlaður til að fullgera mannvirkin, og 
álitur, að þennan frest mætti lengja lítið eitt.

Ákvæði 9. gr. álíta .nokkrir nefndarmenn að geti ef til vill orðið málinu 
til tafar, ef útlendir fjármálamenn litu svo á, að það stafaði af ótrú á málinu 
bjer heima fyrir. Það gæti þvi verið álitamál, hvort 9. gr. ætti að haldast áfram 
i frv. Þeir af nefndarmönnunum, sem svo Iita á, munu því geyma sjer rjett til 
að koma fram með breytingartillögur við frv. við þriðju umræðu.

Alþingi, 5. mai 1926.
Björn Kristjánsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Gunnar Ólafsson. 

form. fundaskr., frsm.
Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson,
með fyrirvara. með fyrirvara.

Ert. 501. Lttg

um rikisborgararjett, hversu menn fá hann og missa.

(Afgreidd frá Ed. 5. maí).

1. gr.
Skilgetið barn fær islenskt rikisfang jafnskjótt sem það fæðist, ef faðir þess 

er þá islenskur rikisborgari, og óskilgetið barn, ef móðir þess er það þá.
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Nú er ókunnugt um ríkisfang barns, og skal það þá talið íslenskur 
rikisborgari, þar til annað reynist sannara.

2. gr.
Nú hefir karlmaður eða ógift kona, sem fædd eru bjer á landi, en eiga 

þó ekki rikisfang hjer, baft bjer samfieytt lögheimili til fullra 19 ára aldurs, og 
öðlast þau þá islenskt rikisfang, hvort sem þau eru fædd áður en lög þessi 
öðlast gildi eða eftir það, enda bafi aðili ekki síðasta árið lýst því skriflega fyrir 
lögreglustjóra, að hann hirði ekki að öðlast íslenskt rikisfang, og þá jafnframt 
sannað ríkisborgararjett sinn í öðru landi með löggildu vottorði. Gkki stoðar þó 
slík yfirlýsing, ef faðir aðilja, ef hann er skilgetinn, og móðir hans, ef hann er 
óskilgetinn, hafa sjálf tilskilið sjer erlent ríkisfang með þessum hætti.

Ef maður fær íslenskt rikisfang samkvæmt þessari grein, þá fylgja kona 
hans og skilgetin börn því rikisfangi. Sama er um óskilgetin börn, ef móðir þeirra 
á hlut að máli.

3. gr.
Nú gengur islenskur rikisborgari að eiga konu, sem á erlent rikisfang, 

og fær hún þá rikisfang manns sfns. Sama er um ósjálfráða og ógift börn, er 
þau hafa saman átt.

4. gr.
Veita má mönnum islenskan rfkisborgararjett með lögum samkvæmt fyr- 

irmælum stjórnarskrárinnar.
Nú fær maður rikisfang samkvæmt undanfarandi málsgrein, og fylgja 

þá kona hans og ólögráða og ógift börn, er þau hafa saman átt, rikisfangi hans, 
nema lögin láti öðruvisi um mælt. Óskilgetin börn, ógift og ólögráða, fylgja með 
sama hætti rikisfangi móður sinnar.

5. gr.
Nú verður maður rikisborgari i öðru landi, og missir hann þá islensks 

rikisfangs. Sá, er öðlast hefir íslenskt rikisfang er hann fæddist, heldur þvi þó 
þar til hann flytst búferlum af landi hjeðan.

6. gr.
Islenskur maður og islensk kona ógift, sem fædd eru erlendis og aldrei 

hafa átt lögheimili á íslandi, missa islensks rikisfangs, þá er þau eru fullra 22 
ára að aldri. Pó má kveða svo á með konungsúrskurði, að aðili megi halda is- 
lensku rikisfangi.

Nú hefir maður dvalist hjer á landi til náms eða i einhverju öðru skyni, 
er af megi ráða það, að hann vilji islenskur ríkisborgari vera, og skal þá lita 
svo á i þessu efni, sem hann hafi átt heima á Islandi.

Gf maður missir islensks rikisfangs samkvæmt þessari grein, þá fer með 
sama hætti um konu hans og skilgetin börn. Sama er um óskilgetin börn, ef 
aðili er kvenmaður.
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7. gr.
Konungur getur leyst þann, sem orðinn er erlendur ríkisborgari eða ætlar 

að verða það, undan þegnskyldu á íslandi, enda sanni aðili, að hann verði inn- 
an ákveðins tima erlendur rikisborgari, ef bann er ekki þá þegar orðinn það.

8. gr.
Kona, sem gengið hefir að eiga erlendan ríkisborgara áður en lög þessi 

komu til framkvæmdar og hefir því mist islensks rfkisfangs, skal aflur fá það, ef 
hún sendir ráðherra beiðni um það, enda hafi hún gerst islenskur rikisborgari 
þegar er hún fæddist og átt jafnan lögheimili á landi hjer siðan sá ráðahagur tókst. 
En missa skal hún islenskan rikisborgararjell jafnskjótt sem hún flytst búferlum 
af íslandi.

Þeir einir, sem náð hafa 22 ára aldri að 3 árum liðnum frá þvi, er lög 
þessi ganga i gildi, missa rikisfang samkvæmt 6. gr. laga þessara.

Að óðru leyti skal fara eftir lögum þessum; ef sú staðreynd, er veldur 
þvi, að maður fái fslenskan rfkisborgararjett eða missi hann, gerist eftir að þau 
ganga í gildi, nema þau láti öðruvísi um mælt.

9. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numdar 1.—8. gr. laga nr. 21, 6. okt. 1919, 

um rikisborgararjett, hversu menn fá hann og missa.

IW«1. 502. Breytliigartlllaga

við brtt. á þskj. 496. [Sala 'á síld o. fl.].

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Við 2. Fyrri málsliður tillögunnar orðist svo:
Fjelagsstjórninni er heimilt að ákveða fyrir eitt ár í senn, hve

mikla síld megi kryddá og salta til útflutnings.

IVd. 503. Frumvarp

til laga um sölu á sild o. fl.

(Eftir 2. umr. í Nd.). .

1. gr.
Ef eigi færri en 20 þeirra manna, er á siðastliðnu ári ljetu salta eða 

krydda sfld til útflutnings, eða gerðu skip út á sildveiðar, eða ætla að stunda
Alpt. 1926. A. (38. löggjafarping). 116
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slika alvinnu á yfirstandandi ári og leggja fram gögn fyrir, slofna fjelag i þeini 
tilgangi að sjá um hagkvæmari sölu sildar á erlendum markaði, þá er ráð- 
herra heimilt að veita sliku fjelagi einkasölu á sild til útflutnings, enda sam- 
þykki ráðherra lög fjelagsins.

2. gr.
Þegar fullnægt er skilyrðum 1. gr., er öllum, sem salta eða kryddá 

sild til útflutnings, skylt að láta fjelagið sjá um söluna, enda er þá og óheim- 
ilt að salta eða krydda sild til útflutnings i skipuni i landhelgi.

3. gr.
Allir, sem afhenda fjelaginu sild til útflutnings, teljast fjelagsmenn fram 

yfír næsta aðalfund fjelagsins.
4. gr.

Öll sild, sem fjelagsstjórnin selur, skal seld fyrir sameiginlegan reikn- 
ing, þannig að árlega fær hver eigandi síldar sama verð fyrir samskonar vöru 
að gæðum.

5. gr.
Að fengnum tillögum fjelagsstjórnarinnar, setur ráðherra með reglu- 

gerð eða reglugerðum nánari ákvæði um sildarsöluna, greiðslu andvirðis síld- 
arinnar og alt annað, sem að framkvæmdum lýlur i þessu efni, eftir því sem 
þurfa þykir.

Heimilt er fjelagsstjórninni að banna að salta eða krydda sild til út- 
flutnings frá 15. mars til 25. júli ár hvert, enda skal bannið auglýst með að 
minsta kosti mánaðar fyrirvara.

6. gr.
Fjelagsstjórninni er heimilt að ákveða fyrir eitt ár í senn, hve mikla 

sild megi krydda og salta til útflutnings. Einnig er fjelagsstjórninni heimilt að 
selja innanlands þá sild, er hún telur eigi tilvinnandi að flytja út.

7. gr.
Allur kostnaður, sem er samfara sildarsölunni, greiðist af andvirði sild- 

arinnar, og má setja nánari ákvæði um þetta i reglugerð.

8. gr.
Stjórn fjelagsins skal skylt að gera árlega tilraunir til þess að útvega 

nýjan markað fyrir sild, og skal í þessu skyni selja utan Norðurlanda alt að 
5°/o af útfluttri sild á ári hverju, þótt fyrir lægra verð sje en fáanlegt er á 
venjulegum markaðsstöðum.

Nú þykir þörf á að reyna nýja meðferð sildar til útflutnings á nýja 
markaði, og getur þá fjelagsstjórnin látið framkvæma þetta á kostnað fjelagsins,

9. gr.
Heimili fjelagsins og varnarþing skal vera á Akureyri, og þar skal að 

minsta kosti einn maður úr stjórn fjelagsins vera búsettur.
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10. gr.
Fjelagið er ekki útsvarsskvlt, enda greiðir það sildareigendum árlega 

alt andvirði sildar, að frádregnum kostnaði.

11. gr.
Sijórn fjelagsins skipa 3 menn, og skifta þeir með sjer verkum og ráða 

sjer aðstoð eftir þvi, sem þeir telja nauðsynlegt.

12. gr.
1 fyrsta skifti skipar ráðherra stjórn fjelagsins. Hún skal skipuð til 4 

ára, þannig að 1 fer frá eftir 2 ár, eftir hlutkesti, er bæjarfógetinn á Akureyri 
sjer um, og 1 eftir 3 ár með sama hætti. Fjelagið velur mann eða menn i 
stjórn i stað þeirra, er úr ganga, á þann hátt, sem lög fjelagsins mæla fyrir.

13. gr.
Ráðherra ákveður árlega þóknun til þeirra manna, er hann skipar, en 

aðalfundur fjelagsins þóknun þeirra, er fjelagið skipar.

14. gr.
Fjelagið skal árlega halda aðalfund i april eða mai og aukafundi þegar 

stjórnin ákveður. Á aðalfundi ár hvert skal leggja fram til úrskurðar endur- 
skoðaða reikninga fyrir siðastliðið ár.

Á fundum fjelagsins hafa þeir einir atkvæðisrjett, sem eru fjelagsmenn. 
Enginn fjelagsmaður hefir þó atkvæðisrjett nema fjelagið hafi fyrir hans hönd 
selt minst 200 tunnur sildar af framleiðslu næsta árs á undan, og enginn gel- 
ur átt fleiri atkvæði en 25. Annars fylgir eitt atkvæði hverjum 200 tunnum, 
en minni tölu er slept.

15. gr.
Meðan meiri hluti fjelagsstjórnarinnar er skipaður af ráðherra, velur i 

fyrsta skifti stofnfundur, en siðan aðalfundur, 2 endurskoðunarmenn reikn- 
inga fjelagsins, en eftir að meiri hluti stjórnarinnar er valinn af fjelaginu, tii- 
nefnir róðherra 2 endurskoðunarmenn tii 2 ára í senn og ákveður þókn- 
un þeirra.

16. gr.
Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum, sem settar kunna að verða 

samkvæmt þeim, varða sektum, frá 1000—100000 kr., nema þyngri refsing liggi 
við að lögum.

Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu rekin sem almenn 
lögreglumál.

17. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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B'd. 504. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um sölu á síld o. fl.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 12. gr. Aftan við greinina bætist:
Þriðja mann i stjórn fjelagsins skipar ráðherra eftir tillögum stjórnar

verklýðssambands Norðurlands á Akureyri. Og er sá maður fer frá eftir 
hlutkesti, skal fjelagið velja mann i stjórnina eftir tillögum stjórnar verk- 
lýðssambandsins.

Wd. 505. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um sölu á sild o. 'fl.

Frá Jakob Möller og Bernharð Stefánssyni.

1. Við 1. gr. 1 stað orðanna i upphafi greinarinnar »Ef eigi færri en 20« 
komi: Ef eigi færri en helmingur.

2. 3. gr. orðist svo:
Allir, sem gera út skip á sildveiðar, eða fást við að salta eða 

krydda síld til útflutnings, eiga rjett til að verða fjelagsmenn.
3. Við 9. gr. Fyrir »Akureyri« komi: Siglufirði.
4. Við 12. gr. Fyrir »Akureyri« komi: Siglufirði.
5. Við 14. gr. Á eftir orðunum »næsta árs á undan«, i síðari málsgrein, komi: 

eða hann hafi veitt sild, sem svarar 200 tunnum saltaðrar sildar.

Hld. 506. Breytingartlllög'ur

við frv. til laga um Landsbanka íslands.

1. Frá Halldóri Slefánssyni og Tryggva Pórhallssyni.
1. Við 30. gr.

Á milli fyrsta og annars málsliðs kemur inn nýr málsliður, svo hljóðandi:
Skal að minsta kosti helmingur verðbrjefaeignarinnar vera i jarð- 

ræktarbrjefum, er keypt sjeu nafnverði. Skulu vextir af þeim vera eigi
meira en */» °/o hærri en sparisjóðsvextir eru á hverjum tima.

2. Við 44. gr. i.
Aftan við liðinn bætist;

Þó á Ræktunarsjóður Islands jafnan tilkall til að fá a. m. k. ’/« 
hluta innlánsfjár með sparisjóðskjörum, til umráða við þeim kjörum,
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að vextir sjeu alt að ’/j*/# hærri en sparisjóðsvextir eru á hverjum 
tima.

IL Frá Tryggva Þórhallssyni.
Við 64. gr. (áður 63. gr.).

í stað orðanna »Aðalbankastjóra ...... i bankastjórninniff, komi:
Aðalbankastjóra skal ráða, þá er losnað hafa seeti núverandi bankastjóra.

Wd. 507. Tillaga

til þingsályktunar um strandferðir Esju.

Flutningsm.: Þorleifur Jónsson, Halldór Stefánsson, Sveinn ólafsson,
Árni Jónsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á atvinnumálaráðuneytið:
1. að láta Esju hefja strandferðir næsta ár eigi siðar en 1. febrúar,
2. og haga áætlun þannig, að ein eða tvær fyrstu ferðirnar verði farnar á 

milli Reykjavíkur og Austfjarða snnnan uin land.

Greinargerð.

Eins og strandferðir eru ófullkomnar og ófullnægjandi hjá oss, þá er 
því ríkari ástæða til að nota það eina skip, sem vjer enn þá höfum til ferð- 
anna, svo sein frekast er unt, og láta það ekki standa i naustum lengur ár- 
lega en þörf er á vegna eftirlits og aðgerðar. Á þessum ástæðum byggist fyrri 
hluti tillögunnar.

En eins og hagar ferðum miUilandaskipa, er jafnframt sigla meðströnd- 
um fram, þá bæta þær siglingar að nokkru úr brýnustu þörf um samgöngur 
norður um land og norðan, en að engu leyti sunnan um land. Á þeim á- 
stæðum byggist siðari hluti tillögunnar.

Nd. 508. tVefndarálif

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að leggja járnbraut frá 
Reykjavik til Ölfusár.

Frá minni hluta samgöngumálanefndar.

Járnbrautarmálið svokallaða, eða ráðagerð um það að leggja járn- 
braut frá Reykjavik austur að Ölfusá, hefir nú verið á dagskrá þjóðarinnar 
full 30 ár, en miðað litið áfram. Hafa verið til þess margar orsakir. Fyrst og
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fremst hinn mikli kostnaður, sem járnbrautarlagningu er samfara, og þvi tvisýna, 
að járnbraut gæti nokkurntima borgað sig. Þar næst óvissa um leiðina, er 
valin skyldi, og hafa í þvi efni verið nefndar ýmsar leiðir, eins og alkunnugt 
er, t. a. m. yfir Þingvelli, og loks undirbúningsleysi, eða að minsta kosti ekki 
fullkomin rannsókn á öllu, er að málinu lýtur, einkum nákvæmur útreikn- 
ingur á kostnaði á þeirri leið, er endanlega yrði álitin heppilegust og þvi valin.

Á síðustu fjórum árum hefir verið kappsamlega unnið að undirbúningi 
þessa máls af norskum sjerfræðingi, og hefir hann lokið honum til fulls og álit 
hans og útreikningar birt almenningi og lagt fyrir Alþingi. Má þvi fullyrða, að 
mál þetta hefir nú fengið svo góðan undirbúning sem hægt er og hæfir þessu 
stórmáli. Þykir mega fullyrða, að fá mál, sem Alþingi hefir nú til meðferðar, 
hafi fengið jafngóðan undirbúning. Það er því timi kominn til fyrir Alþingi að 
taka ákveðna afstöðu til málsins. Hvort það þorir og treystist til að leggja út 
i þetta fyrirtæki, sem er svo afarþýðingarmikið, bæði i menningarlegu tilliti, 
að vjer loks, 100 árum eftir að járnbrautir hófust, fáum okkar fyrsta litla járn- 
brautarstúf, og þá ekki sist i framfaratilliti, þvi það er revnsla alstaðar annars- 
staðar i heiminum, að járnbrautir, þetta ágæta samgöngutæki, sje lyftistöng 
undir öllum verulegum framförum svo að segja á öllum sviðum fyrir þau 
hjeruð, er járnbrautin liggur um, einkanlega þó að þvi er landbúnaðinn snertir.

Nú mun mega telja það viðurkent af öllum, að landbúnaðurinn hjer á 
landi þurfi eflingar og aðstoðar með, og þar sem það hins vegar er vitanlegt, að 
fyrir austan Hellisheiði, á Suðurlandsundirlendinu, eru stórar og frjósamar 
sveitir, sem geta framleitt margfalt rikulegri afurðir en nú er, ef hægt væri 
að koma þeim fljótt frá sjer á markað i Reykjavík, sem fyrst í stað mundi 
gleypa rnegnið af afurðunum, eða þá þaðan beint til útlanda, þá virðist okkur 
minni hlutanum brýn nauðsyn vera til að koma þessu máli í framkvæmd 
svo fljótt sem auðið er.

Frumvarpið fer aðeins fram á heimild fyrir landsstjórnina til að 
leggja járnbrautina, og hún má ekki byrja á verkinu fyr en viss skilyrði eru 
fyrir hendi. Má treysta henni til að byrja ekki á þvi fyr en þau eru uppfylt, 
einkum framlagið úr rikissjóði, sbr. 2. gr. c. 1.

Minni hlutinn leggur þvi til, að frv. verði samþykt óbreytt.
Alþingi, 5. mai 1926.

KI. Jónsson, Jón Kjartansson.
frsm.

Wd. 500. Fyrirspuru

til landsstjórnarinnar um almenna atkvæðagreiðslu um útsölu áfengis.

Frá Tryggva Þórhallssyni.

Litur landsstjórnin svo á, að fært sje að breyta ákvæðum reglugerðar 
nr. 65, 18. júlf 1922, um sölu og veitingar vina, sem flytja má til landsins
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samkvæmt tilskipun nr. 10, 31. maí 1922, á þá leið, að bæjar- og sveitarfjelög- 
um utan Reykjavíkur sje heimilað að ákveða með almennri atkvæðagreiðslu, 
hvort þau vilji hafa útsölu áfengis eða ekki?

Ed. 510. Vlðaukatlllaga

við frv. til laga um fræðslu barna.

Frá minni hluta mentamálanefndar.

Við 24. gr. Aftan við fyrstu málsgrein bætist:
Skylt er bæði konum og körlum, sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 ára

og heilum og hraustum, að taka við kjöri i skólanefnd.

Ed. 511. Frumvarp

til laga um sölu á sild o. fl.

(Eftir 3. umr. i Nd.).

1. gr-
Ef eigi færri en 20 þeirra manna, er á siðastliðnu ári ljetu salta eða 

krydda sild til útflutnings, eða gerðu skip út á sildveiðar, eða ætla að stunda 
slíka atvinnu á yfirstandandi ári og leggja fram gögn fyrir, stofna fjelag i þeim 
tilgangi að sjá um hagkvæmari sölu síldar á erlendum markaði, þá er ráð- 
herra heimilt að veita sliku fjelagi einkasölu á sild til útflutnings, enda sam- 
þykki ráðherra lög fjelagsins.

2. gr.
Þegar fullnægt er skilyrðum 1. gr., er öllum, sem salta eða krydda 

sild til útflutnings, skylt að láta fjelagið sjá um söluna, enda er þá og óheim- 
ilt að salta eða krydda sild til útflutnings i skipum í landhelgi.

3. gr.
Allir, sem gera út skip á sildveiðar, eða fást við að salta eða krydda 

sild til útflutnings, eiga rjett til að verða fjelagsmenn.

4. gr.
Öll sild, sem fjelagsstjórnin selur, skal seld fyrir sameiginlegan reikn- 

ing, þannig að árlega fær hver eigandi sildar sama verð fyrir samskonar vöru 
að gæðum.
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5. gr.
Að fengnum tillögum fjelagsstjórnarinnar, setur ráðherra með reglu- 

gerð eða reglugerðum nánari ákvæði um sildarsöluna, greiðslu andvirðis síld- 
arinnar og alt annað, sem að framkvæmdum lýtur i þessu efni, eftir þvi sem 
þurfa þykir.

Heimilt er fjelagsstjórninni að banna að salta eða krydda síld til út- 
flutnings frá 15. mars til ?5. júlí ár hvert, enda skal bannið auglýst með að 
minsta kosti mánaðar fyrirvara.

6. gr.
Fjelagsstjórninni er heimilt að ákveða fyrir eitt ár í senn, hve mikla 

sild megi krydda og salta til útflutnings. Einnig er fjelagsstjórninni heimilt að 
selja innanlands þá síld, er hún telur eigi tilvinnandi að flytja út.

7. gr.
Allur kostnáður, sem er samfara sildarsölunni, greiðist af andvirði sild- 

arinnar, og má setja nánari ákvæði um þetta í reglugerð.

8. gr.
Stjórn fjelagsins skal skylt að gera árlega tilraunir til þess að útvega 

nýjan markað fyrir síld, og skal i þessu skyni selja utan Norðurlanda alt að 
5% af útfluttri síld á ári hverju, þótt íyrir lægra verð sje en fáanlegt er á 
venjulegum markaðsstöðum.

Nú þykir þörf á að reyna nýja meðferð síldar til útflutnings á nýja 
markaði, og getur þá fjelagsstjórnin látið framkvæma þetta á kostnað fjelagsins.

9. gr.
Heimiii fjelagsins og varnarþing skal vera á Akureyri, og þar skal að 

minsta kosti einn maður úr stjórn fjelagsins vera búsettur.

10. gr.
Fjelagið er ekki útsvarsskylt, enda greiðir það sildareigendum árlega 

alt andvirði sildar, að frádregnum kostnaði.

11. gr.
Sljórn fjelagsins skipa 3 menn, og skifta þeir með sjer verkum og ráða 

sjer aðstoð eftir því, sem þeir telja nauðsynlegt.

12. gr.
1 fyrsta skifti skipar ráðherra stjórn fjelagsins. Hún skal skipuð til 4 

ára, þannig að 1 fer frá eftir 2 ár, eftir hlutkesti, er bæjarfógetinn á Akureyri 
sjer um, og 1 eftir 3 ár með sama hætti. Fjelagið velur mann eða menn i 
stjórn i stað þeirra, er úr ganga, á þann hátt, sem lög fjelagsins mæla fyrir.
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13. gr.
Ráðherra ákveður árlega þóknun til þeirra manna, er hann skipar, en 

aðalfundur fjelagsins þóknun þeirra, er fjelagið skipar.

14. gr.
Fjelagið skal árlega halda aðalfund i april eða maí og aukafundi þegar 

sljórnin ákveður. Á aðalfundi ár hvert skal leggja fram til úrskurðar endur- 
skoðaða reikninga fyrir siðaslliðið ár.

Á fundum fjelagsins hafa þeir einir atkvæðisrjett, sem eru fjelagsmenn. 
Enginn fjelagsmaður hefir þó atkvæðisrjett nema fjelagið hafi fyrir hans liönd 
selt minst 200 tunnur síldar af framleiðslu næsta árs á undan, og enginn get- 
ur átt fleiri atkvæði en 25. Annars fylgir eitt atkvæði hverjum 200 tunnum, 
en minni tölu er slept.

15. gr.
Meðan meiri hluti fjelagsstjórnarinnar er skipaður af ráðherra, velur i 

fyrsta skifti stofnfundur, en siðan aðalfundur, 2 endurskoðunarmenn reikn- 
inga fjelagsins, en eftir að meiri hluti stjórnarinnar er valinn af fjelaginu, til- 
nefnir ráðherra 2 endurskoðunarmenn til 2 ára í senn og ákveður þókn- 
un þeirra.

16. gr.
Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum, sem settar kunna að verða 

samkvæmt þeim, varða sektum, frá 1000—100000 kr., nema þyngri refsing liggi 
við að lögum.

Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu rekin sem almenn 
lögreglumál.

17. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

dW. 51*. Breytlngartlllaga

við frumvarp til laga um skipströnd og vogrek.

Frá allsherjarnefnd.

Við 25. gr. fyrsta málslið. Fyrir »eftir að allur kostnaður er greiddura 
komi: að frádregnum öllum áföllnum kostnaði, og ef um skip eða skipsílak 
er að ræða, að frádregnum áætluðum kostnaði við brottnám þess úr fjöru.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 117



930 Þingskjal 513—514

Md. 513. TiIIaga

til þingsályktunar um rannsókn veiðivatna o. fl.

Flutningsm.: Halldór Stefánsson, Sveinn ólafsson, Árni Jónsson 
og Tryggvi Þórhallsson.

Aiþingi ályktar að heimila stjórninni að verja úr rikissjóði á yfirstand- 
andi ári alt að 3000 krónum upp í ferðakostnað dr. F. K. Reinsch frá Vínar- 
borg, til framhaldsrannsókna á veiðiám og veiðivötnum, og ennfremur alt að 
3000 kr., þó ekki yfir */s kostnaðar, til að gera laxgengan Lagarfoss i Lagar- 
fljóti, ef hægt verður að framkvæma verkið i sumar, með íorsögn og undir 
eftirliti dr. Reinsch.

Greinargerð.
Hinn þýski vatnaliffræðingur dr. F. K. Reinsch hefir á ný boðið 

ókeypis aðstoð sina um vísindalega rannsókn á lífsskilyrðum nytjafiska í ám 
og vötnum, sem og tillögur sínar um það, er að framför veiðiskapar lýtur. 
Sömuleiðis hefir hann boðið forsögn sína og aðstoð við bygging laxastiga í 
Lagarfoss. Mentaskólakennari L. Guðmundsson hefir og boðið fylgd sina 
ókeypis eins og í fyrra. Broti af skýrslu um rannsóknirnar i fyrra hefir verið 
úlbýtt á meðal þingmanna, og er þar að fá nánari upplýsingar um málið.

Það er ilt, vegna framfara veiðiskapar vors, að geta ekki notið þeirrar 
þekkingar, sem dr. Reinsch hefir yfir að ráða, og varla sæmandi að þurfa að 
synja því boði, sem boðið er af jafnmikilli velvild og visindalegum áhuga af 
erlendum vísindamanni, fyrir það, að standi á þeim litlu fjárframlögum, sem 
tillaga þessi fer fram á að heimila.

. Þannig eru þó ástæður, að svo horfir, að synja þurfi boði dr. Reinsch, 
vegna þess að stendur á framlagi fjár til ferðakostnaðar. Verður gerð nánari 
grein fyrir ástæðum, er snerta efni tillögunnar, við framsögu.

M'd. 514. Breytingarlillögiir

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

I. Frá Jakob Möller.
Við 9. gr. Nýr liður:

Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, utanfararstyrkur 
til heilsubótar ................................................................... 6000

II. Frá Pjetri Pórðarsyni.
Við 15. gr. 19. o. Nýr liður:

Til Guðmundar Kristjánssonar, til söngnáms ... 2000
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III. F 'rá Jóni A. Jónssyni og Tryggva Þórhallssyni.
Við 22. gr. 9. Aftan við greinina kemur n}T málsgrein:

Af hallærisláni Grunnavíkurhreppsskal veita upp- 
gjöf vaxta frá 1926—28, að báðum árum meðtöldum, 
og af hallærisláni Árneshrepps skal veita uppgjöf 
vaxta frá 1927—28, að báðum árum meðtöldum, og 
greiðslufrest afborgana af báðum lánunum fyrir sama 
tima.

Ed. 515. Wefndarállt

um frv. til Iaga um afnám laga nr. 21, 4. júni 1924, og breyting á lögum nr 
58, 30. ’nóv. 1914. [Sauðjjárbaðanir].

Frá landbúnaðarnefnd.

Það mun mega fullyrða, að lagaákvæði þau, er nema á úr gildi með 
frv. þessu, hafi reynst miður hagkvæm fyrir landbúnaðinn; úr flestum hjeruð- 
um landsins hafa komið óskir um að breyta þeim.

Nefndin leggur þvi til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 6. maí 1926.

Eggert Pálsson, Ágúst Helgason, Gunnar Ólafsson.
form. fundaskrif. og frsm.

E»l. 516. Tillaga

til þingsályktunar um að breyta launakjörum bæjarfógeta og lögreglustjóra í 
Reykjavík.

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að leggja fyrir 
næsta Alþingi frv. um breytt launakjör bæjarfógeta og lögreglustjóra í Reykja- 
vik, þannig að laun þeirra verði framvegis fastákveðin, álíka há og laun dóm- 
ara i hæstarjetti, en aukatekjur falli til landssjóðs, enda sje skrifstofukostnað- 
ur greiddur af almannafje.

Greina rgerð.

Þessi tvö embætti eru nokkuð einstæð að þvi er launakjör snertir 
meðal embætta hjer á landi. 1 sumum árum eru tekjur þessara slarfsmanna
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miklu bærri heldur en hliðstæðra starfsmanna landsins, en stundum virðast 
•þær geta fallið niður tyrir sanngjarnt lágmark. Pannig virðast tekjur bæjar- 
fógeta, eflir útsvarinu að dæma, i fyrra hafa verið lægri en sanngjarnt er 
um mann i hans stöðu.

Nd. 517. Tlllaga

til þingsályktunar um íærslu póstafgreiðslustaðar i Pingeyjarsýslu.

Frá Ingólfi Bjarnarsyni.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að hlutast til um, 
að póstafgreiðsian verði flutt frá Grenjaðarstöðum í Suður-Pingeyjarsýslu að 
Einarsstöðum eða Breiðumýri, þegar Reykjadalsbrautin er komin upp að 
Máskoti, og sje póstleiðum og brjefhirðingastöðum breytt i samræmi við þetta.

Greinargerð.

Ályktun þessi er flutt samkvæmt samþykt á þingmálafundi á Ðreiðu- 
mýri i síðastliðnum janúar og endurteknum óskum frá hlutaðeigandi hreppum.

Wd. 518. NefndarálH

um frv. til laga um að ríkið taki að sjer kvennaskólana i Reykjavik og á 
Blönduósi.

Frá meiri hluta mentamálanefndar.

Frv. þetta er komið frá hv. Ed. og lagt fyrir hana af stjórninni. Hefir 
málið fengið þar fljóta afgreiðslu.

Mentamálanefnd hefir athugað frv., en ekki getað orðið einhuga um að 
leggja til, að málið gengi fram. Meiri hlutinn telur rjettmætt, að frv. nái sam- 
þykki þingsins, og byggist það á því, að jafnvel þó búast megi við þvi, að 
það baki rikissjóði nokkurn aukinn kostnað að taka skóla þessa að sjer, þá 
sje það aðeins aukaatriði, en á hitt beri sjerstaklega að líta, að skólar þessir 
verði gerðir svo vel úr garði, sem kostur er á, svo að þeir nái fyllilega til- 
gangi sinum.

Pað hljóta allir að viðurkenna, að sjermentun kvenna á fyllilega jafn- 
an rjett á sjer og sjermentun karla. Og þar sem rikið hefir nú tekið að 
sjer búnaðarskólana, er auðsælt, að hið sama á að ganga yfir kvennaskóla 
með sjermentun fyrir konur.
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Þegar litið er á þýðing þessara skóla fyrir uppeldismál þjóðarinnar, 
þá verður þvi naumast neitað með rökum, að hún er meiri en nokkurra ann- 
ara skóla i þessu landi. Vel mentuð húsfreyja og móðir, sem leggja á fyrsta 
grundvöllinn að uppeldi hvers borgara þessa Iands, er það, sem þjóðin þarfn- 
ast mest.

Það á því að vera fyrsta og siðasta krafa, að rikið annist það að gera 
þessa skóla að sjerstakri fyrirmynd, svo að óskeikult sje, að þeir leysi það 
hlutverk sem best af hendi, sem þeim er ætlað að vinna.

í þeim þingönnum, sem nú eru, verður ekki frekar farið út i þetta 
mál i nefndarálili, en meiri hlutinn leggur til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 5. maí 1926.

Magnús Jónsson, Sigurj. Jónsson. Þórarinn Jónsson, 
form. frsm.

Þingskjal 518—519

Kd. 519. Frinnvarp

til laga um fræðslu barna.
(Eftir 3. umr. í Ed.).

Samhljóða þskj. 285, með þessum breytingum:

7. liður 2. gr. hljóðar svo:
Að hafa vanist á að athuga algengustu fyrirbrigði náttúrunnar, sem 

það hefir fyrir augum, svo að það geti lýst þeim; það skal vita um bygging 
og lifsstörf mannslikamans og um helstu atriði, er að hollustuháttum lúta, 
þar á meðal um áhrif heilsuspillandi nautnameðala, t. d. vinanda og tóbaks; 
ennfremur skal það þekkja nokkrar helstu islenskar plöntur og vita um lifn- 
aðarhætti þektustu dýra.

11. gr. hljóðar svo:
Nú óhlýðnast foreldrar eða þeir aðrir, er barn hafa til framfærslu, 

ákvæðum 5., 6. eða 7. gr. eða fyrirskipun, sem gerð er samkvæmt ákvæðum
10. gr., án gildra ástæðna, og varðar það dagsektum, 2—5 króna, eftir úr- 
skurði lögreglustjóra í brjefi til skólanefndar. Sektin rennur í sveitarsjóð 
(bæjarsjóð).

Fyrri málsgr. 16. gr. hljóðar svo:
Þegar barnaskólahús er reisl frá stofni, stækkað eða endurbygt lil 

skólahalds, skal bæjarstjórn sú eða hreppsnefnd, er hlut á að máli, annast 
um bygging eftir uppdrætti og lýsingu, er fræðslumálastjórnin leggur til, og 
afhenda siðan skólanefnd húsið til umsjónar og umráða.
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20. gr. hljóðar svo:
Barni, sem er fullra 14 ára og hefir eigi fengið hina lögskipuðu kunn- 

áttu, ber skólanefnd að sjá fyrir nægilegri tilsögn á sama hátt og segir í 19. 
gr., og er því skylt að koma á næsta ári til prófs. Komi það eigi til prófs, 
íer samkvæmt siðasta lið 18. greinar. Nú kemur það i Ijós við próf 10 ára 
barns eða eldra, að það reynist að dómi kennara og læknis óhæft til hins 
lögboðna náms, sakir andlegs eða likamlegs vanþroska, og skal þá ekki 
heimta af því aðra kunnáttu en nokkra þekking i lestri og skrift.

Fyrsta málsgr. 24. gr. hljóðar svo:
1 skólanefnd eiga sæti 3 menn í hreppsfjelögum, en 5 i kaupstöðum. 

Skipar fræðslumálastjórnin formann nefndarinnar. í kaupstöðum k.ýs bæjar- 
stjórn 4 skólanefndarmenn, en í hreppsfjelögum skulu 2 skólanefndarmenn 
ásamt varamönnum kosnir af þeim skólabjeraðsmönnum, er atkvæðisrjett eiga 
i sveitarmálum, og fer sú kosning fram á sama hátt og þá kosið er til 
hreppsneíndar, og samtímis, þegar þvi verður við komið. Skylt er bæði kon- 
um og körlum, sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 ára og heilum og hraustum, 
að taka við kjöri í skólanefnd.

Hd. 590. Frumvarp

til laga um kosningar i málefnum sveita og kaupstaða.

(Eftir eina umr. í Ed.).

Samhljóða þskj. 67, með þessum breytingum:

3. gr. hljóðar svo:
Skylt er bæði konum og körlum, sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 

ára og heilum og hraustum, að taka við kjöri í hreppsnefnd og bæjarstjórn. 
Þeim, er setið hefir 6 ár samfleylt eða lengur í nefnd, er þó óskylt að laka 
við kjöri til hennar fyr en jafnlangur timi er liðinn siðan hann átti þar síð- 
ast sæti.

4. gr. hljóðar svo:
Kjörstjórn úrskurðar um kjörgengi til bæjarstjórnar, borgarstjóra (bæjar- 

stjóra) og hreppsnefnda. Skjóta má úrskurði kjörstjórnar til hreppsnefndar í 
hreppum og bæjarstjórnar i kaupstöðum. Hreppsnefnd og bæjarstjórn úrskurð- 
ar, hvort aðili hafi mist kjörgengi eða hvort veita skuli honum lausn eða 
víkja honum frá starfanum. Skjóta má úrskurði hreppsnefndar til sýslunefnd- 
aroddvita og úrskurði bæjarstjórnar til atvinnumálaráðherra.

Sýslunefnd úrskurðax- þau atriði, sem í 1. málsgr. segir, ef sýslunefnd- 
armaður á hlut að máli.
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Ef manni er vikið úr sýslunefnd eða bæjarstjórn, þá gelur hann borið 
málið undir atvinnumálaráðherra.

Úrskurði sýslunefndaroddvita og atvinnumálaráðherra eftir þessari 
grein má skjóta til dómstólanna.

5. gr. hljóðar svo:
1 kaupstöðum skal bæjarstjórn vera skipuð 6—15 bæjarfulltrúum, er 

kosnir sjeu til 6 ára í senn. Atvinnumálaiáðherra ákveður töluna í hverjum 
kaupstað samkvæmt tillögum bæjarstjórnar. Helmingur bæjarfulltrúa fer frá 
á hverjum 3 ára fresti, ef lala þeirra er jöfn, en ef tala þeirra stendur á stöku, 
íer meiri hlutinn frá hið íyrra skiftið, en minni hlutinn hið siðara.

Nú fer maður úr bæjarstjórn áður en kjörtími hans er liðinn, og skal 
þá kjósa í stað hans fyrir þann tíma, sem eftir er af kjörtímabili hans.

9. gr. hljóðar svo:
Hverju sinni er kjósa skal hreppsnefndarmenn, bæjarfulltrúa eða borg- 

arstjóra (bæjarstjóra), skal kjósa kjörstjórn. Hreppsnefndaroddviti í hreppum 
og borgarstjóri (bæjarstjóri) í kaupstöðum er formaður kjörstjórnar. Og auk 
þess k<Ts hreppsnefnd og bæjarstjórn 2 menn úr sínum flokki í hana. Nú eru 
nefndarmenn 3, og eru þeir þá sjálfkjörnir. Er kjósa skal borgarsljóra (bæjar- 
stjóra), kýs bæjarstjórn formann kjörstjórnar úr flokki bæjarfulltrúa.

1 hreppum skal geta kosningar í hreppsfundarboði. Ef leynileg kosning 
hefir verið ákveðin, skal hreppsnefnd auglýsa það viku fyrir kjörfund. 1 kaup- 
stöðum auglýsir kjörsljórn kjörfund, stað og stund með hæfilegum fyrirvara, í 
blöðum eða með þeim hætti, er almennar auglýsingar eru þar birtar á staðnum.

1. málsgr. 11. gr. hljóðar svo:
Skrá skal á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á. Lista 

skal afhenda oddvila kjörstjórnar eigi siðar en á hádegi 14 dögum á undan 
kosningu, og skal oddviti gefa vottorð um móttöku listans. Undir hverjum 
lista skulu vera skráð nöfn meðmælenda, sem ekki sjeu færri en 20, ásamt 
stöðu þeirra og heimili.

1. málsgr. 15. gr. hljóðar svo:
Kosningarathöfn hefur á því, að oddviti skýrir frá, hverjir sjeu í kjör- 

stjórn, hve marga eigi að kjósa í bæjarstjórn og hverja lista hann hafi fengið 
samkv. 11. ’gr. Hann sýnir atkvæðakassann, svo að það sjáist, að hann sje 
tómur, og lokar honum síðan. Án leyfis kjörstjórnar mega ekki vera í kjör- 
stofu með henni aðrir en fulltrúaefni, 2 umboðsmenn fyrir hvern lista, og 
kjósendur, er koma og fara.

3. málsgr. 17. gr. hljóðar svo:
Kjörseðill verður ógildur, ef sýnt þykir, að kjósandi hefir:

1. sett kross við fleiri en einn listabókstaf, eða tölumerkt nöfn á fleiri listum 
en einum,

2. bætt nafni eða nöfnum við á lista, skrifað nafn sitt á seðilinn, sett á hann
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strik, rispu eða önnur slík einkenni, er ætla má, að gert sje til þess að 
gera seðilinn þekkjanlegan.

3. notað annan seðil en kjörsljórn hefir afhent honum.

Upphaf 22. gr. hljóðar svo:
Nú hefir leynileg kosning verið ákveðin samkv. 21. gr., og skal kjör- 

stjórn þá hafa til hæfilega marga kjörseðla, alla jafnstóra, með sama lit, gerða 
úr strikuðum pappir þannig:

1. málsgr. 25. gr. hljóðar svo:
Kjörseðill er ógildur, ef einhver merki hafa verið sett á hann, sem 

ætla má, að gert sje til þess að gera seðilinn þekkjanlegan frá hinum seðlun- 
um, eða ef annar seðill er notaður.

Wd. 521. Framhaldsnefndarálit

um frv. til laga um kosningar i málefnum sveita og kaupstaða.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Enn á ný er mál þetta komið hingað frá háttv. Ed. Hefir háltv. Ed. 
gert á frv. breyting, sem meiri hluti allsberjarnefndar getur alls ekki fallist 
á. Háttv. Ed. hefir svift konur þeim rjelti, sem þær nú hafa að lögum, að 
mega skorast undan kosningu i málefnum sveita og kaupstaða. Leggur meiri 
hlutinn þess vegna til, að frv. verði samþykt með svo feldri

BREYTINGU:

Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Skylt er hverjum karlmanni, sjálfum sjer ráðandi, yngri en sextugum 

og heilum og hraustum, að taka við kjöri i hreppsnefnd og bæjarstjórn. I’eim, 
er setið hefir 6 ár samfleytt eða lengur i nefnd, er þó óskylt að taka við 
kjöri til hennar fyr en 6 ár eru liðin síðan hann átti þar siðast sæti.

Rjett er konum að skorast undan kosningu.

Alþingi, 6. mai 1926.

Jón Kjartansson, Árni Jónsson, Pjetur Otlesen. 
form. og frsm. fundaskr.
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Etl. 5S2. Breytingartillögiip

við frv. til laga um útsvör.
Frá Einari Árnasyni.

I. Við 8. gr. Á eftir b-lið komi nýr liður, svo hljóðandi:
• Ef hann rekur atvinnu i fleiri sveitum en einni, ekki skemur en 

8 vikur. Svo og ef rekin hefir verið verslun, hvalveiði, síldarkaup, sildar- 
sala, sildarverkun, sildarbræðsla eða annar síldaratvinnurekstur, verk- 
smiðjuiðnaður hverskonar sem hann er, enda þótt skemur sje rekið. 
Enntremur ef skip leggur upp afla sinn utan heimilissveitar útgerðar- 
manns eða eiganda, að minsta kosti sarntals 4 vikur af gjaldárinu; ef um 
sildarafla er að ræða, má þó sá tími skemri vera.

II. Við 9. gr. 1. Töluliðurinn falli burt.

Bd. 55Í3. Wefndarállt

uni frv. til laga um útsvðr.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Jeg hefi ekki getað orðið sammála háttv. meðnefndarmönnum mínum um 
þetta frumvarp.

Eins og tekið er fram i áliti hállv. meiri hluta, hefir frv. legið fyrir háttv. 
Nd. mestan hluta hins langa þingtima og er visað til allsherjarnefndar hjer 19. f. m., 
einmitt á þeim tima, er mestar annir við fjárlögin hvildu á nefndarmönnum, 
sem allir eru einnig í fjárveitinganefnd deildarinnar.

Jeg get að miklu leyti tekið undir það með háttv. meiri hluta, að málið 
sje nokkuð »nmfangsmikið«, þó jeg vilji fremur telja það fiókið og varhuga- 
vert, og að það sje því »að visu engin furða, þótt málið væri lengi á leiðinni í 
háttv. Nd.«. Mjer þykir nú samt Nd. hafa haldið þessu frv. óþarfiega lengi 
hjá sjer, eins og reyndar fleiri málum, og heldur finst mjer það reka sig hvað á 
annað hjá háttv. nefndarmönnum, að þykja tæpar 10 vikur hæfilegur eða síst of 
langur timi fyrir háttv. Nd. ’til athugunar þessa máls, en geta þó jafnframt lýst 
þvi yfir, að þeir hiki ekki við að ráða háttv. deild til að samþykkja það óbreytt 
og muni greiða atkvæði gegn öllum breytingartillögum við það. Þetta segir háttv. 
meiri hluti eftir að hafa skýrt rjettilega frá þvf, að nefndin hefir að heita má 
ekkert getað athugað þetta mikilsverða mál þær 2 vikur, er það hefir verið hjá 
henni, vegna þess, að þá var hún að starfa að fjárlögunum.

Jeg verð alvarlega að mótmæla þessari skoðun háttv. meiri hluta sem 
rangri og jafnvel hættulegri. Þykir mjer ekki óliklegt, að svoua skoðanir hafi

Alþt. 1926. A. (38. lóggjafarþing). 118
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einkum orðið þess valdandi og stuðlað að því, að álit þjóðarinnar á löggjafar- 
starfsemi Alþingis virðist fara hniguandi, enda mun því tæpast verða móti mælt 
með rökum, að mjög mikið af tíma siðustu þinga hefir farið til að endurbæta 
nýleg eða ný lög.

Að sjálfsögðu hefi jeg ekki, fremur en háttv. meðnefndarmenn mínir, haft 
nema mjög lítinn tima til að setja mig inn i málið, en samt dylst mjer ekki, að ýms 
ákvæði frumvarpsins eru mjög óhagkvæm og erfið í framkvætnd, l. d. reglurnar 
fyrir skiftingu útsvara í 12. gr., sem mega heita broslega flæktar og saman tvinn- 
aðar án þess að rjettlæti náist með þeim.

Þá tel jeg engan vafa á því, að þau ákvæði frumvarpsins, að reikningsár 
sveita skuli vera almanaksárið, eru mjög til hins verra hvað hreppana snerlir, 
þótt það muni eiga betur við í kaupstöðunum; því til sönnunar vil jeg benda á, 
að fólksflutningar milli hreppa eru nær eingöngu kringum fardagana, eða við lok 
reikningsárs þeirra nú. Einnig er hentugast viðvikjandi ráðningu á þurfamönn- 
um hreppa, að reikningsárið þar sje fardagaárið eins og nú er, en ekki almanaks- 
árið.

Þessi fyrirhugaða breyting á reikningsárinu, ef að lögum verður, mun 
þvi nvað sveitirnar snertir verða mjög tii að auka hina fyiirhafnarsömu skift- 
ing útsvara milli hreppa, sem oft mun verða deiluefni milli þeirra, og þau út- 
svör, sem þannig verða lögð á sama gjaldanda í tveimur eða fleiii stöðum, hafa 
að þessu ekki þólt reynast sanngjarnari en ef útsvarið er lagt á hann á einum 
stað, heldur hið gagnstæða.

Þá verð jeg að álíta það mjög óheppilegt, að fyrsti aðalgjalddagi á út- 
svörum í hreppum er settur 15. júlí, eða um mánuði siðar en mestar greiðslur 
þeirra eiga að fara fram, svo sem sýslusjóðsgjöld, vegagjöld, þurfamannafram- 
færi o. fl.

1 frumvarpinu virðist yfirleilt lítið eða ekkert tillit lekið til þess, hvað 
hentugast er fyrir sveitirnar, sem að líkum stafar annaðhvort af því, að höfund 
eða höfunda þess hefir skort kunnugleika þar, eða þá að sjónarhringur þeirra 
hefir ekki náð neitt að gagni út fyrir kaupstaðina.

Þótt mikið sje dásamað af.ýmsum, hve henlugt muni að hafa ein lög um 
þetta efni fyrir alt landið, verð jeg að líta svo á, eftir að hafa nokkuð kynt mjer 
frumvarp þetta, að betur myndi reynast að hafa sjerslök iög bjer að lútandi 
fyrir hreppana og önnur fyrir kaupstaðina og kauptún, sem eru hreppsfjelag út 
af fyrir sig. Og ekki er jeg i neinum vafa um það, að mörgum bótum þurfi hið 
háa Alþingi að sletta á frumvarpið, ef háttv. deild samþykkir það nú óbreytt.

En þar sem jeg, eins og að framan er getið, hefi alls ekki fengið tlma 
til að athuga frumva'pið nægilega, og þar sem háttv. meiri hluti kveðst ætla 
sjer að greiða atkvæði gegn öllum breytingartillögum við það, og þá eins þeim, er 
að þeirra áliti kynnu að vera til bóta, verður þetta, einkum þó hið fyrtalda, til 
þess, að jeg ber ekki fram nema tiltölulega fáar breytingar við frumvarpið, en 
nái þessar tillögur mínar samþykki háttv. deildar, draga þær þó til góðra muna 
úr nokkruni af stærri annmörkum þess.

Legg jeg svo til, að hátlv. deild samþykki frumvarpið með eftirfaracdi
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BREYTINGARTILLÖGUM.

1. Við 3. gr. Fyrir »sýslunefnd« komi: sýslumaður.
2. Við 4. gr. 1. a. Á eftir »verðmætar« komi: og.

b. Orðin »og bversu ................. afgangs skuldum« íalli burt.
3. Við 9. gr. 1. b. Aftan við liðinn bætist: enda láti útgerðarmaður fullverka

aflann á staðnum.
4. Vi5 12. gr. Greinin falli niður.
5. Við 16. gr, Síðari málsgrein falli burt.
6. Við 17. gr. Orðin »konur geta skorast undan kjöri« falli burt.
7. Við 21. gr. Fyrir wfebrúar—maí................og bæjarstjórna« komi: frá 1. mars

til 15. april.
Alþingi, 6. maí 1926.

Guðm. Ólafsson, 
frsm. minni hl.

N<I. 524. Frumvarp

til laga um stöðvun á verðgildi íslenskra peninga.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- gr.
Leita skal stöðvunar á verðgildi íslenskra peninga á þeim grundvelli, 

að gengi þeirra gagnvart erlendum peningum sje í samræmi við kaupmátt 
þeirra innanlands — með þvi markmiði að festa endanlega verðgildi pening- 
anna á þeim grundvelli.

2. gr.
Skipa skal nefnd, sem hafi á hendi skráning á gengi íslenskra pen- 

inga og annist aðrar framkvæmdir samkvæmt lögum þessum. 1 nefndinni eiga 
sæti 5 menn. Skipar fjármálaráðherra einn, og sje hann formaður nefndar- 
innar, tveir skulu tilnefndir af bönkunum, sinn af hvorum, einn af stjórn Fje- 
lags íslenskra botnvörpuskipaeigenda í Reykjavík, og einn af stjórn Sambands 
islenskra samvinnufjelaga. Nefndin er bundin þagnarskyldu.

3. gr.
Gengisnefnd skal láta fara fram ítarlega rannsókn á þvi, hvert sje hið 

raunverulega verðgildi peninganna í viðskiftum innanlands. Skal nefndin því 
næst, innan hæfilegs tima, færa verð krónunnar til samræmis við niðurstöðu 
þeirrar rannsóknar, og skal genginu haldið þar föstu. Skal nefndin síðan birla 
skýrslu um rannsókn sína.
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4. gr.
Lögreglustjóri lætur nefndinni i tje nákvæma skýrslu um magn, teg- 

und og söluverð útfluttrar vöru jafnskjótt og skip það, er vöruna flytur, er 
Jagt frá landi. Ennfremur getur nefndin, með samþykki fjármálaráðherra, 
krafist þess, að sjerhvert fjelag, stofnun eða einstaklingur, sem á erlendan 
gjaldeyri, þar með talin verðbrjef, þegar lög þessi öðlast gildi, eða eignast 
hann siðar, gefi nefndinni upplýsingar um, hve mikill hann sje og hvernig 
honum sje fyrir komið.

5. gr.
Kostnað við nefndarstörfln greiðir rikissjóður að 3/s, en Landsbanki ís- 

lands og íslandsbanki að ’/» hvor. Fjármálaráðuneytið úrskurðar þá reikninga.

6. gr.
Lög nr. 9, 27. mai 1925, um framlenging á gildi laga nr. 48, 4. júní 

1924, um gengisskráning og gjaldevrisverslun og breyting á þeim lögum eru 
úr gildi numin.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 525. Frumvarp

til laga um skipströnd og vogrek.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

Samhljóða þskj. 221, með þessum breytingum:
1. gr. hljóðar svo:

Hver, sem þess verður var, að hafskip sje i hættu statt við land eða 
strandað, eða að góss úr þvi reki á land, er skyldur að gera alt, sem i hans 
valdi stendur, til þess að bjarga mönnum og góssi, enda skal hann tafarlaust 
skýra hreppstjóra, eða lögreglustjóra, ef auðveldara er að ná til hans, frá at- 
burðum með flrðskeyti eða simtali, ef þess er kostur, en ella með skyndiboða. 
Hreppstjóri skal með sama hætti skýra lögreglustjóra frá skipreika. Lögreglu- 
stjóri skýrir siðan dómsmálaráðherra, svo og eigendum og vátryggjendum 
skips og farms eða umboðsmönnum þeirra, ef vitað er hverjir eru, frá þvi, 
hvernig komið er, með flrðskeyti, ef þess er kostur, en ella með næstu póstferð. 
Dómsmálaráðuneylið skal svo, jafnskjótt sem unt er, tilkynna skipreikann 
fyrirsvarsmanni þess rikis, sem skip er frá.

2. gr. hljóðar svo:
Hreppstjóri, eða Iögreglustjóri, ef hann er fyrr á slrandstað kominn, 

skal svo fljótt sem unt er fá úr þvi skorið, hvort skip skuli talið strandað.
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En þá er skip talið strandað og rjett að fara með það eftir lögum þessum, 
ef það er rekið upp eða fast orðið við land, enda verði þvi ekki bjargað á sjó 
út og gert haffært áður en hætta sje á því, að það farist að miklu leyti eða öllu. 
Hreppstjóri eða lögreglustjóri tilnefnir tvo valinkunna menn, er, að viðlögðum 
drengskap, meta þetta með bonum. Afl atkvæða ræður úrslitum.

9. gr. hljóðar svo:
Lögreglustjóri eða sá, er í stað hans stýrir björgun, skal sjá um það, 

að alt, sem gert verður til að bjarga mönnum, skipi eða góssi, verði unnið 
svo fljótt og vel sem kostur er. Skal fyrst og fremst, næst mannbjörg, bjarga 
skipsskjölum. Ef liklegt þykir, að skipi verði af grunni komið og að það verði 
gert haffært, þá skal kosta kapps um, að svo megi verða. Af góssi skal björg- 
un á þvi, sem verðmætast er, ganga fyrir svo sem unt er, og skal þess jafnan 
gætt, að öll merki eða auðkenni á góssi skemmist sem minst.

Rjett er aðilja eða umboðsraanni hans að vera við björgun.

Fyrsta málsgr. 25. gr. hljóðar svo:
Nú sannar maður beimildir sínar að vogreki áður lögmæltur frestur 

sje á enda, og skal þá selja honum það i hendur eða andvirði þess. Annars 
kostar verður vogrek eða andvirði þess eign rikissjóðs, ef það eða andvirði 
þess nemur 500 kr. eða meira, að frádregnum öllum áföllnum kostnaði, og ef 
um skip eða skipsftak er að ræða, að frádregnum áætluðum kostnaði við 
brottnám þess úr fjöru, en ella fjörueiganda.

Vd, 590. Eöjf

um breytÍDg á lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, um notkun bifreiða.

(Afgreidd frá Nd. 6. maí).

1. gr.
{ stað 3. málsgr. 5. gr. laga nr. 88, 14. nóv. 1917, kemur:
Bifreiðarstjóri má ekki neyta áfengra drykkja eða vera undir áhrifum á- 

fengra drykkja við bifreiðarakstur.
Bifreiðarstjóri, sem brýtur ákvaeði 9. gr. 2. málsgr., er slys vill til, eða 

ekur bifreið ölvaður, skal, auk sekta eftir 14. gr., sviftur ökuskírteini um ákveð- 
inn tíma, ekki skemur en 6 mánuði, eða æfilangt, ef brot er ítrekað, verulegt 
slys blýst fyrir ölæði eða miklar sakir eru að öðru leyti.

Svifting ökuskiiteinis skal gerð með dómi i máli því, sem böfðað er 
út af brotinu, og má ennfremur láta ónnur brot gegn Iögum þessum og reglu- 
gerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, ef ítrekuð eru eða miklar sakir eru 
að öðru leyti, varða, auk sekta eftir 14. gr„ sviftingu ökuskirteinis um ákveðinn 
tíma eða æfilangt. Ef lögreglustjóri telur nauðsyn til bera, er bonum heimilt að
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svifta bifreiðarstjóra, sem hann telur bafa brotið ákvæði laganna eða áðurnefndra 
reglugerða, ökuskítteini til bráðabirgða, þar til dómur fellur. Sama er og ef lög- 
reglustjóri álítur, að bifreiðarstjóri fullnægi ekki lengur skilyrðum þeim, er út- 
heimlasl til að fá ökuskirteini.

2. gr.
í stað »12 kilómetrar« i 2. málsgr. 6. gr. laganna kemur: 18 kílómetrar, 

og í stað »35 km.« kemur: 40 km.

3. gr.
Á eftir 12. gr. laganna kemur ný grein, svo hljóðandi:
Rjcll er, í reglugeið, sem sett er samkvæmt lögum þessum, að ákveða

lágmark hvíldartíma í sólarhriug hverjum fyiir bifreiðarstjóra, með hæfilegri hlið- 
sjón af hættu, sem stafað gæti af ofþreytu eða svefnleysi.

• Greinatalan breytist eftir því.

4. gr.
Aftan við 13. gr. laganna kemur ný málsgrein, svo hljóðandi:
Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglugerðum, sem seltar eru

samkvæmt þeim, sæta sömu meðferð og almenn lögreglumál.

5. gr.
Á eftir 15. gr. laganna kemur ný grein, svo hljóðandi:
Sjerhverjum bifreiðareiganda er skylt að kaupa i tryggingarfjelagi, sem 

viðurkent er af ríkisstjórninni, og halda við tryggingu fyrir bifreið sína, 3000 kr. 
fyrir fyrstu bifreið og sfðan 1000 kr. fyrir hverja, ef um fleiri bifreiðir er að 
ræða hjá sama eiganda. Skal með þvi vera tiygð greiðsla, að því leyti, sem til 
hrekkur, á hverri þeirri skaðabótakröfu, er þeim kann að verða gert að greiða, 
sem ábyrgð bar á bifreiðinni, þegar siysið eða tjónið bar að höndum. Tvíhjóla 
bifreiðar og þær þrihjóla, sem ætlaðar eru einum manni, skulu á sama hátt trygð- 
ar fyrir 1500 kr.

Undanþegnar tryggingarskyldunni eru þær bifreiðir, sem eru is'ensk ríkis- 
eign eða rfkisstofnana eða bæjar- og sveitarfjelaga.

Bifreiðareigandi skal undanþeginn tryggingarskyldu þeirii, er um ræðir í 
1. málsgrein, ef hann afhendir lögreglustjóra verðbrjef eða aðra trygging, er 
gild verður tekin, enda nemi hún sömu upphæð fyrir hverja bifreið og ákveðið 
er í 1. roálsgiein.

Atvinnumálaráðherra selur nánari reglur um tryggingarskylduna og um 
viðurkenning á tryggingarfjelögum. Skulu þar ákveðnar sektir fyrir brot á reglu- 
gerðinni.

Iðgjöld, er tryggingarskyldur bifreiðareigandi skuldar viðmkendu trygg- 
ingarfjelagi, eru lögtakskræf.

Tiyggingarfjelagi skal gerður kostur á að kynna sjer í rjeltinum skaða-
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bótakröfur á hendur þeim, er tiygl hefir bifreið í fjelaginu, og láta uppi álit sitt 
á?ur en skaðabótamálið er útkljáð með sætt eða dómi.

Ákvæði þessarar greinar koma til framkvæmda þegar atvinnumálaráðu- 
neytið auglýsir viðurkenning á tryggingarfjelagi eða fjelögum.

Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

7. gr.
Pá er lög þessi bafa öðlast staðfesting konungs, skal fella texta þeirra 

og texta laga nr. 15, 18. maí 1920, inn í lög nr. 88, 14. nóv. 1917, og getur kon- 
ungur þá gefið þau lög út, þannig breylt, sem lög um notkun bifreiða.

E«l. 527. Mefiidarálit

um frumvarp til laga um stofnun happdrættis fyrir ísland.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Frumvarp þetta var borið fram í háttv. neðri deild, og hefir nefndin 
ekki haft það nema stuttan tíma til íhugunar. Þó heíir það verið rætt á nokkr- 
um fundum. Þrír nefndarmenn vilja lofa niálinu að ganga fram, en 2 eru á 
móti, og munu þeir koma með sjerstakt álit.

Frv. þetta er aðeins heimildarlög fyrir stjórnina til að veita fjelagi, er 
stofnað kann að verða, heimild til að reka happdrætti hjer á landi, gegn all- 
háum skatti i rikissjóð.

Meiri hlutanum er kunnugt, að áreiðanlegir menn, bæði innlendir og 
útlendir, vilja taka að sjer rekstur slíks happdrættis og aðalframkvæmdar- 
maður hinna útlendu manna er hæstarjettarmálaflutningsmaður Frederik Winter 
i Kaupmannaböfn, sem mun hafa trygt fyrirtækinu nægt tryggingarfje, ef einka- 
leyfið yrði veitt þvi fjelagi, sem hann stendur fyrir. Barst hingað svo hljóðandi 
skeyti frá honum til herra Sturlu Jónssonar kaupmanns hjer í bænum, dags.
4. mars þ. á.: »GarantikapitaIen i orden stop garanterne rede deponere samme 
med faa dages varsek.

Nefndinni var það þegar ljóst, að eigi væri hugsanlegt að selja hjer á 
landi nema litinn hluta af þeim seðlum, sem frv. heimilar að gefa út. Hinsvegar 
vissi nefndin, að í nágrannalöndunum, að minsta kosti í Danmörku og Svíþjóð, er 
bannað að selja úllenda happdrættismiða. Nefndin áleit sjer því skylt að 
fá vitneskju. um, hvort til stæði að selja seðlana í þeim löndum, þar sem 
bannað er að selja útlenda happdrættismiða. Og ljet hún þvi sima nefndum 
málaflutningsmanni fyrirspurn um þetta, fyrir milligöngu herra Sturlu Jóns- 
sonar, og fjekk hann 2. þ. m. svo hljóðandi svar:
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»Salget vil foregaa overensstemmende med andre stajsanerkendte 
lotteriers teknik. Jævnför dansk kongel. klasselotteri«.

Það virðist þvi auðsætt, að seðla þessa á ekki að selja sem forboðna 
vöru i neinu landi, heldur þar, sem salan er frjáls. Má í þvi sambandi benda 
á, að t. d. danska Kolonial-lotteríið hefir ekki leyfi til að selja nenia lítinn 
hluta af happdrættismiðum sínum i Danmörku. Hinn hlutann selur það i 
öðrum löndum, þar sem salan er frjáls.

Meiri hlutanum íiust, að ekki sje meira niðrandi fyrir ísland en Dan- 
mörku að reka happdrætti á þennan hátt, og það þvi siður, sem landið nú 
kúgast undir drepandi sköttum, og að margt er fram undan ógert, sem gera 
þarf. Það er ómögulegt með vissu að giska á, hversu mikilla tekna ríkissjóð- 
urinn mundi njóta árlega. Það fer eðlilega eftir þvi, hversu vel seðlarnir selj- 
ast. En samkvæmt frv. geta tekjur rikissjóðs orðið minstar 100 þús. kr. á ári. 
En seljist seðlarnir allir, ættu tekjur rikissjóðs að verða yfir 800 þús. kr. á ári.

Pað er eðlilegt, að skiftar sjeu skoðanir manna um það, hvort stofna 
eigi yfir höfuð slikt happdrætti hjer á landi. Menn óttast, að hjer myndist 
spilafikn og eyðsla, umfram það, sem er nú, en örðugt mun reynast að fyrir- 
byggja eyðslusemi manna með lögum, enda svnir reynsian, að lög, sem stefna 
i þessa átt, eru mjög vanhaldin, svo sem bannlögin o. fi. Og þó vjer höfum 
nú á þessu þingi bannað sölu á útlendum happdrættisseðlum, þá mundi 
það vera of mikil bjartsýni að ætla, að fyrir þá sölu væri girt með lögunum, 
því að slik verslun getur svo auðveldlega farið fram i lokuðum brjefum. 
Sparnaður á öllmn sviðum getur læplega skapast með lögum, heldur með 
auknum andlegum þjóðarþroska. Og vel má haga hlutaveltufyrirkomulaginu 
svo, að bláfátækir menn kaupi ekki happdrættisseðla, og má gera það með 
þvi að hafa seðlana alldýra, t. d. með því að selja aldrei minna en ’/< seðil. 
En slíku fyrirkomulagi ræður ríkisstjórnin alveg samkvæmt frumyarpinu.

Með þessum ummælum leyfir meiri hlutinn sjer að leggja til, að frum- 
varpið verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 7. maí 1926.
Björn Kristjánsson, Jóhann Þ. Jósefsson,

form. og frsm. fundaskrif.
Gunnar ólafsson.

Ed. 528. Nefndarállt

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að ákveða einkasölu á til- 
búnum áburði.

Frá landbúnaðarnefnd.

Sjerstakar ástæður hafa valdið þvi, að frv. þetta er komið fram i þeirri 
mynd, sem það nú hefir. Telur nefndin, að ekki sje þörf á að skýra tildrög
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að því nákvæmlega, þar sem málið hefir verið rækilega athugað og rætt í hv. 
neðri deild og full grein gerð fyrir ástæðum í nefndarál. hv. landbúnaðar- 
nefndar þeirrar deildar, á þingskj. 365.

Þó nefndin sje ekki hlynt einkasölu yfirleitt, telur hún, að í þessu til- 
felli geti það rjettlætst að taka lil einkasöluheimildar, ef það gæti orðið til 
þess, að Búnaðarfjelag Islands næði aftur einkasöluumboði því á Noiegssalt- 
pjetri, sem það hafði, en hefir fyrir einhver óheppileg atvik tapað, eins og sjá 
má af áðurnefndu nefndarálili á þingskj. 365.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt með svofeldri

BREYTINGU:

2. gr. orðist svo:
Heimild þessi fellur niður jafnskjótt sem Búnaðarfjelagi íslands gefst 

kostur á að fá í sínar hendur einkaumboð hjer á landi fyrir sölu á Noregs- 
saltpjetri, eða öðrum jafngóðum kalksaltpjetursáburði.

Alþingi, 6. maí 1926.

Eggert Pálsson, Ágúst Helgason,
form. fundaskr. og frsm.

Gunnar ólafsson, 
með fyrirvara.

Ald. 529. Breytlngartlllögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

Frá Jóni Baldvinssyni.

1. Við 15. gr. 19. e. (Karl 0. Runólfsson).
Fyrir »2000« kemur-: ..................................................... 2500

2. Við 15. gr. 19. n. Nýr liður:
Til Eggerts Stefánssonar, styrkur til bljómleikahalda 

erlendis til að kynna islensk sönglög ...................................... 2000
3. Við 17. gr. 3. Nýr liður:

Til Sjúkrasamlags Reykjavikur, til að vinna að þvi að 
koma á sambandi milli allra sjúkrasamlaga i landinu og til
að stofna ný sjúkrasamlög ..................................................... 1800

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 119
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E<1. 530. Hiefndarállt

um frumvarp til laga um byggingar- og landnámssjóð.

Frá minni hluta fjárhagsnetndar.

Nefndin heflr ekki getað orðið á eitt sátt um frv. þetta. Við undir- 
ritaðir leggjum til, að það verði samþykt óbreylt. Um ástæður fyrir þeirri 
tillögu okkar nægir að vísa til greinargerðar þeirrar, er fylgir frumvarpinu, 
og framsöguræðu flutningsmanns. Er óþarft að endurtaka í nefndaráliti þau 
rök, er þar eru færð.

Alþingi, 6. maí 1926.
Jónas Jónsson, Ingvar Pálmason. 

frsm.

M’d. 531. Wefndarálit

um frv. til Iaga um að rikið taki að sjer kvennaskólana í Reykjavik og á 
Blönduósi.

Frá minni hluta mentamálanefndar.

Minni hlutinn getur ekki mælt með því, að hinir almennu kvenna- 
skólar sjeu teknir út úr og látnir sæta öðrum kjörum en hin almenna ung- 
lingafræðsla í landinu. Þó sjerstakir unglingaskólar sjeu haldnir fyrir stúlkur 
einar, þá byggist það á þeim rökum, sem ekkert eiga skylt við, að skólar 
þessir eigi að njóta sjerstöðu i samanburði við aðra unglingaskóla. Kvenna- 
skólar eru því aðeins hliðstæðir bændaskólum og öðrum sjerskólum, að þeir 
sjeu húsmæðraskólar. Það mundi því valda misrjetti, ef frumvarp þetta væri 
samþykt og ekki trygt um leið, að unglingaskólar i öðrum landshlutum, þó 
samskólar sjeu, nytu sömu kjara. Hinsvegar játar minni hlutinn, að skipun 
unglingafræðslunnar um land alt sje algerlega ófullnægjandi. Unglingafræðslan 
er sá þáttur fræðslumálanna, sem nú kallar fastast eftir aðgerðum löggjafar- 
valdsins. Minni hlutinn leyfir sjer því að koma fram með svofelda

RÖKSTUDDA DAGSKRÁ:

í þvi trausti, að rikisstjórnin leggi fyrir næsta þing frumvarp til laga 
um almenna unglingafræðslu, lekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 7. mai 1926.

Bernh. Stefánsson, Ásgeir Ásgeirsson,
frsm. fundaskrifari.



E»l. 532. Wefndarállt

um frv. lil laga um útr5rming fjárkláða.

Frá landbúnaðarnefnd.

Eflir að hafa athugað frv. þetta, hefir nefndin komist að þeirri niður- 
stöðu, að ekki sje rjett á þessu þingi að lögskipa baðanir til útrýmingar 
fjárkláða.

Nefndinni er ekki kunnugt um það, að nokkur gögn liggi fyrir þing- 
inu, sem geri það nauðsynlegt að samþykkja frv. á þessu þingi. Það hafa að 
minsta kosti ekki, svo vitanlegt sje, komið fram kvartanir frá bændum eða 
sauðfjáreigendum, og i sumum sýslum er talið, að enginn fjárkláði muni finnast.

Hins vegar mun því aftur á móti ekki verða neitað, að talsverður fjárkláði 
finnist í öðrum sýslum, án þess þó að mikil brögð sjeu að þvi. Sumir bænd- 
ur eru þeirrar skoðunar, að mistök þau, sem orðið hafa á fyrirskipunum um 
notkun baðlyfja siðustu árin, muni frekar hafa orðið til þess að auka fjár- 
kláðann. Þeir halda því fram, að þrifabaðanir á sauðfje geti mikið haldið 
fjárkláðanum í skefjum, jafnvel eytt honum, ef hin rjeltu baölyf eru notuð.

Nefndin leggur engan dóm á þetta, en sýnist þó, með það fyrir aug- 
um, rjett að fresta lagasetningu um útrýmingaiböðun á fjárkláða, þar til leit- 
að hefir verið umsagnar hreppsnefnda og sýslunefnda i landinu um þetta 
mál. Nefndin er því sammála um að leggja það til, að deildin áfgreiði mál 
þetta með svo hljóðandi rökstuddri

DAGSKRÁ:
Með því að þau rök vantar, er nægi til þess, að þingið eigi nú þegar 

að lögskipa baðanir til útrýmingar fjárkláða, þá vill deildin fara þess á leit við 
rikisstjórnina, að bún leiti umsagnar allra sýslunefnda í landinu áður en lengra 
er gengið i þessu máli, og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 7. maí 1926.
Eggert Pálsson, 

form.
Ágúst Helgason, 

fundaskr.
Gunnar ólafsson, 

frsm.

E<1. 533. Iiögr

um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 [Ritsíma- og talsimakerfi\.

(Afgreidd frá Ed. 7. maí).

1. gr.
Aftan við lagagreinina bætist:
Lína frá Hvammstanga um Stóra-Ós, Lækjamót, Breiðabólsstað, Ós og
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Tjðrn að Illugastöðuro, roeð hliðarlínu að Víðidalslungu. Ennfremur lína frá 
Melstað að Núpdalstungu. Lina frá Hnausum, um Hnjúk og Eyjólfsstaði, að Ási 
í Vatnsdal. Lína frá Efra-Hvoli, um Hof og Kirkjubæ, að Geldingalæk. Lína frá 
Þórshöfn til Skála, og ennfremur lina til Gunnólfsvíkur. Lína frá Skógum að 
Skinnastöðum. L'na frá Ljósavatni fram Bárðardal. Lfna um Fnjóskadal. L'na 
frá Hjaltastað að Kirkjubæ. Lina frá Stórakroppi, um Reykholt, Stóra-Ás i Hálsa- 
sveit, að Bjarnastöðum i Hvítársiðu. Lína frá Hesti fram Lundarreykjadal. Lina 
að Selnesi á Skaga. Llna frá Bildudal að Selárdal. Lína frá Sandnesi að Drangsnesi. 
L’na frá Torfastöðum til Geysis. Lina frá Mosfelli að Laugarvatni i Laugardal.

2. gr.
Lög nr. 26, 20. júní 1923, um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919, 

eru úr gildi numin.

E<1. 534. LÖ3

um viðauka við lög nr. 5, frá 18. mai 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum. 

(Afgreidd írá Ed. 7. mai).

1. gr.
Eftir 2. málsgrein 3. greinar komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Nú er það ljóst af öllum atvikum, að skipið hefir hvorki verið að veið-

um i landhelgi nje undirbúningur gerður i þvi skyni, og raá þá lúka málinu 
með áminningu, er um fyrsta brot er að ræða, en ef um ítrekað brot er að ræða, 
með sektum, 400—1600 gullkrónum.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

«<1. 535. Fjárlög

fyrir árið 1927.

(Afgreidd frá Nd. 7. mai).

Samhljóða þskj. 473.
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A’d. 530. Breytingartlllag*

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 4. júni 1924, um bæjargjöld i 
Revkjavik.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

1. gr. orðist svo:
Á eftir orðunum »í millirikjaerinduma i siðustu málsgrein 3. gr. 

laganna komi: svo og sjúkrahús, kirkjur.

Ed. 537. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um útsvör.

Flutningsm.: Björn Kristjánsson.

Við 6. gr. II. 2. Fyrir orðin »Annars kostar skal ... « til enda liðsins 
komi: Ef hreppsnefnd hefir grun um, að samvinnufjelag beiti undanbrögðum 
til að komast hjá rjettmætu útsvari, skal áætla þessi skifti og leggja útsvar á 
fjelagið samkvæmt þeirri áætlun.

IWd. 53S. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um Landsbanka Islands.

Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.

Við 69. gr. I stað orðanna »sem sjeu l’/o lægri ............. forvöxtum
Landsbankans« i fyrri málslið komi: sem sjeu ekki minna en l°/o lægri en 
forvextir Islandsbanka, þó aldrei lægri en 1% undir forvöxtum Landsbankans 
til peningastofnana.

Ed. 539. Wefndarállt

um frv. til laga um verðtoll á nokkrum vörum.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndinni er Ijóst, að með frv. þessu, ef það er samþykt óbreytt, er 
stefnt að því að gera verðtollinn varanlegan tekjustofn rikisins. Hún er þessu
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mótfallin, þar eð hún álítur verðtoll óheppilegan tekjustofn, aðallega vegna örð- 
ugleika við framkvæmd hans. Þessi tollur varð upprunalega til sem bráða- 
birgðaráðstöfun lil að afla rikissjóði nauðsynlegra tekna, og i fjárlögum þeim 
fyrir 1927, er þingið nú hefir afgreitt, er gert ráð fyrir allmiklum tekjum af 
verðtolli. Vegna þess sjer nefndin sjer ekki fært að neita um framlenging 
tollsins i bili, en vill binda samþykki sitt þvi skilyrði, að lögin gildi ekki enn 
nema stuttan, ákveðinn tima.

Nefudinni virðist, að sjálfsagt sje að undanskilja viðboðstæki verðtolli, 
og með þvi stuðla að sínu leyti að þvi, að sem flestir geti notið þeirra þæg- 
inda, er viðboðinu fylgja.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþykt með eftirtarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. B. Á eftir orðunum »Vír úr járni og kopar« komi: Víðboðs- 
áhöld.

2. Við 3. gr. Á eftir »l.janúar 1927« komi: og gilda til l. mars 1928.

Einn nefndarmanna, Jónas Jónsson, áskilur sjer óbundið atkvæði. 

Alþingi, 7. maí 1926.

Björn Kristjánsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Jónas Jónsson,
form. fundaskr. og frsm. með fyrirvara.

Ingvar Pálmason. Gunnar ólafsson.

Ed. 540. lWefndar&llt

um frv. til laga um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar.

Frá allsherjarnefnd.

Það verður engan veginn sagt, að hið fyrirliggjandi frv. geri nokkrar 
stórfeldar breytingar á hinni gildandi löggjöf í þessu efni.

Að sumu leyti gætir í frv. nokkurrar tilslökunar á Iöggjöfinni um 
helgidagahald.

Þannig eru samkv. 4. gr. frv. almennar skemtanir, markaðir og aðrar at- 
hafnir, sem hávaði er að, gerðar frjálsar eftir kl. 3 siðdegis á hinum almennu 
helgidögum," i stað þess að samkvæmt gildandi löggjöf má enga markaði halda 
á neinum helgidegi og almennar skemtanir og hávaðasamar athafnir eigi fyr 
en eftir miðaftan.
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Ennfremur er i frv. ekkert timatakmark sett fyrir því, hve lengi opin- 
berar skemtanir megi standa kvöldið fyrir almenna helgidaga, i stað þess að 
eftir gildandi lögum mega slíkar skemtanir eigi standa lengur en til miðnættis.

Loks er í frv. skirdagur ekki gerður rjetthærri en almennur sunnu- 
dagur, í stað þess að hann er eftir gildandi lögum jafnhelgur talinn sem föstu- 
dagurinn langi og hinir fyrri dagar stórhátíðanna.

En jafnframt því, að þessar tilslakanir eru gerðar, er líka samkvæmt 
siðari málslið fyrri málsgreinar 1. gr. frv. og fyrri málslið siðari málsgreinar 
sömu greinar hert allverulega ákvæðin viðvíkjandi helgihaldinu.

Þessa skerping á helgidagalöggjöfinni telur nefndin meira virði en þær 
tilslakanir, sem gerðar eru í frv., og það því fremur, sem vænta má, að hún 
sje gerð með samþykki meginþorra skipaútgerðarmanna. Og vegna þessa, 
sem og hins, að breytingar á frv. mundu eftir atvikum verða því að falli, 
leggur nefndin til, að háttv. deild samþykki frv. óbreytt.

Alþingi, 8. mai 1926.

Jóh. Jóhannesson, Guðm. Ólafsson. Eggert Pálsson, 
form. fundaskr. og frsm.

Ed. 541. Framhaldsnefndar&lit

um frv. til laga um skipströnd og vogrek.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað hinar smávægilegu breytingar, sem háttv. Nd. 
hefir gert á frumvarpi þessu, og leyfir sjer að mæla með þvi við háttv. deild, 
að hún samþykki frv. eins og það liggur nú fyrir.

Alþingi, 8. mai 1926.

Jóh. Jóhannesson, Eggert Pálsson, Guðm. Ólafsson.
form. og frsm. fundaskr.

E«l. 542. Aíefndar&ltt

um frv. til laga um sölu á sild o. fl.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frumvarp þetta var borið fram í háttv. Nd. og er alveg nýlega komið 
bingað til Ed. Timi hefir þvi ekki unnist til itarlegrar rannsóknar.
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Þeir háltv. þingmenn, sem flutt hafa frv. og staðið að þvi i háttv. Nd., 
hafa mikla þekking og reynslu á sildveiðum hjer á landi og á sölu sildar. 
Og telur nefndin nauðsynlegt, að þingið taki sem mest tillit til sjerþekkingar- 
innar og reynslunnar í hverju máli, þegar auðið er að ná til hennar. Þó 
sumir nefndarmenn sjeu mjög mótfallnir allri takmörkun á atvinnufrelsi 
manna, þá geta þó legið fyrir þær kringumstæður, að eigi sje annað hægt 
en að takmarka það að einhverju leyti, einkum þá er verjast þarf yfirgangi 
og leppmensku erlendra manna, sem leiða af sjer stórskaða fyrir atvinnu- 
vegi vora.

En einmitt þær kringumstæður liggja hjer fyrir. Nefndin, sem litla sjer- 
þekking hefir í þessu máli, vill þvi ekki setja stein í götu þessa frumvarps, 
sem reynslan ein getur skorið úr, hversu vel hefir tekist að semja. En þó 
einkaleyfistiminn sje ekki tiltekinn i frv., vill nefndin laka fram, að hún álítur, 
að einkaleyfið ætti ekki að veitast lengur en 5 ár til að byrja með.

Nefndin leggur því til, að frv. verði samþvkt óbreylt.

Alþingi, 7. maí 1926.

. Björn Kristjánsson, Ingvar Pálmason. Jóhann Þ. Jósefsson, 
form. fundaskr. og frsm.

8þ. 543. Tltlaga

til þingsályktunar um þúsund ára hátið Aiþingis.

Frá Ásgeiri Ásgeirssyni og Jakob Möller.

Alþingi ályktar að kjósa 6 manna nefnd með hlutfallskosningu, sem 
geri tillögur um hátíðahöld 1930 i minningu um stofnun Alþingis og þær ráð- 
stafanir, sem gera þarf í því tilefni livað Þingvelli snertir.

Gr ei nargerð.

Hin mikla alþingishátið 1930 stendur nú fyrir dyrum, og þykir ekki 
rjett að fresta lengur undirbúningi hátiðahaldsins af hálfu Alþingis, enda eru 
tillögur um þau þegar farnar að berast frá einstökum mönnum. Það liggur i 
tillögunni, að nefndin skuli vera ólaunuð og að leita þurfi til Alþingis um 
allar þær ráðstafanir og framkvæmdir, sem kostnað hafa í för með sjer.
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Wd. 544. WefndaráUt

um tillðgu til þingsályktunar um kaup á snjódreka og bifreiðum.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir athugað till. þessa og meðal annars leitað álits vegamála- 
stjóra um málið.

Vegamálastjóri var þvi meðmæltur, að till. næði samþykki deildar- 
innar, en gat þess, að enn þá væri ekki fengin nægileg reynsla fyrir gagnsemi 
þessara fartækja og að ékki yrði ráðist til framkvæmda nema fullar likur 
væru fyrir, að þessi tæki kæmu að notum hjer á landi.

Að þessu atbuguðu ræður samgöngumálanefnd háttv. deild til að 
samþykkja till. óbreytta.

Alþingi, 7. mai 1926.

Jón A. Jónsson, 
form., frsm.

Kl. Jónsson, 
fundaskr.

Sveinn ólafsson. Jón Kjartansson. Hákon J. Kristófersson.

Ed. 545. Breyílngartlllögnr

við frv. til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerlevfi 
til virkjunar Dynjandisár og annara fallvatna i Arnarfirði o. fl.

Frá Birni Kristjánssyni, Gunnari ólafssyni og Jóhanni Þ. Jósefssyni.

1. Við 7. gr. Fyrir »7 ára« komi: 9 ára.
2. 9. gr. falli burt.

8þ. 546. Þlngsályktun

om björgunar- og eftirlitsskipið »Þór«.

(Afgreidd frá Sþ. 8. maí).

Alþingi ályktar að samþykkja kaup rikisstjórnarinnar á björgunar- og 
eftirlitsskipinu »Þór« fyrir alt að 80 þúsund krónur, með þvi skilyrði, að ríkið 
láti skipið framvegis, meðan það er vel til þess fært, halda uppi á kostnað rik- 
issjóðs samskonar björgunar- og eftirlitsstarfsemi við Vestmannaeyjar i 31/*—4

Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 120
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mánnði (vetrarvertíflina) árlega, sem það hefir haft á hendi undanfarin ár, enda 
leggi bæjarsjóður Vestmannaeyjakaupstaðar árlega fram 15 þúsund krónur til út- 
gerðar skipsins.

Sþ. 547. Þlngsályktun

um fyrirhleðslu fyrir Þverá.

(Afgreidd frá Sþ. 8. maí).

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að verja á þessu ári alt að 
5000 krónum til að fyrirbyggja með bráðabirgðafyrirhleðslu framrensli Markar- 
fljóts í Pverá. Kostnað við það má á sínum tíma telja með kostnaði við fyrir- 
hleðslu samkvæmt lögum nr. 69, 14. nóv. 1917.

Jafnframt skorar AlþÍDgi á rikisstjórnina að láta rannsaka og gera 
áætlanir um fullkomna fyrirþleðslu til varnar skemdum af Markarfljóti og 
nálægum vatnsfóilum, svo og um þau nyannvirki, er nauðsynleg eru til varnar 
farartálma af þeim, og leggja þær, að fengnu áliti sýslunefndar Rangárvallasýslu, 
fyrir næsta Alþingi.

Kil. 548. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Með afnámi gengisviðaukans á vörutollinum var á þingi þvi, er nú 
situr, dálitið spor stigið i þá átt að ljetta skattabyrði almennings. Frv. það, er 
hjer liggur fyrii\ er annað spor í sömu átt, og álítur meiri hlutinn sanngjarnt 
eftir atvikum, að það nái samþykki þingsins.

Alþingi, 8. maí 1926.

Björn Kristjánsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Gunnar ólafsson.
form. fundaskrif. og frsm.

Md. 540. Breytingartillaga

við frv. til laga um fræðslu barna.

Frá Pjetri Ottesen.
Við 24. gr.

Síðasti málsliður 1. málsgr. (sSkylt er . . . . í skólanefnd.«) falli niður.
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Ald. 550. Wefndarállt

um tillögu til þingsályktunar um skipun milliþinganefndar til þess að íhuga 
landbúnaðarlöggjöf landsins.

Frá meiri hluta landbúnaðarnefndar. *

Landbúnaðarnefnd hefir ekki getað orðið á eitt sátt um þessa tillögu. 
Meiri hluti nefndarinnar lítur svo á, að landbúnaðarlöggjöf sú, er við eigum nú 
við að búa, sje enginn hemill á þroska landbúnaðarins, enda nokkrir mikils- 
verðir þættir hennar nýir eða nýlegir, svo að af þeirri ástæðu ber ekki brýna 
nauðsyn til skjótra og gagngerðra aðgerða í því efni. Þá má og vænta mikilla 
breytinga á búnaðarháttum á næstu árum. Jarðræktarlögin og ræktunarsj. 
hafa skapað aukinn áhuga og bætta aðstöðu til margvislegra framkvæmda. 
Með tilstyrk rikissjóðs er nú unnið að stórfeldum jarðræktarframkvæmdum, 
sem geta gerbreytt búnaðarháttum bænda á þeim slóðum, er þeim er að fullu 
lokið. En sjerstaklega vill þó nefndin leggja áherslu á, að nú eru byrjaðar og 
standa fyrir dyrum mikilvægar tilraunir með framleiðsluvörur bænda, sem 
ekki verður lokið fyr en eftir fleiri ár, en þær tilraunir skera mjög úr um 
það, i hverja átt skuli veita þvi fje og þeirri orku, er landbúnaðurinn hefir 
yfir að ráða.

Meiri hluti nefndarinnar verður þvi að líta svo á, að það sje mjög ó- 
heppilegt að taka nú landbúnaðai löggjöf vora í heild til gagngerðrar yfirveg- 
unar, meðan ósjeð er, hvernig ræðst um það, er drepið hefir verið á. Meðan svo 
standa sakir telur meiri hluti æskilegast, að stjórnin taki einstaka þætti bún- 
aðarlöggjafarinnar til íhugunar fyrst um sinn, eins og gert hefir verið undan- 
farin ár og gefist vel. í því sambandi vill meiri hl. nefna lögin um byggingu, 
ábúð og úttekt jarða og lögin um bændaskólana, sem hún telur æskilegt, að 
væru tekin til athugunar fyrir næsta þing.

Meiri hlutinn treystir stjórninni til að leysa þetta vel af hendi, og það 
þvi fremur, sem hún mun að sjálfsögðu leita umsagnar og tillagna skólastjóra 
bændaskólanna, framkvæmdarstjóra Búnaðarfjelags íslands og starfsmanna þess, 
svo sem þurfa þætti, fær meiri hlutinn ekki sjeð, að Alþingi eigi kost á hæf- 
ari mönnum til þessa, eða líklegri mönnum til þess að benda á nýjar leiðir 
til hagsbóta fyrir landbúnaðinn.

Loks má geta þess, að milliþinganefnd sú, er tillagan fjallar um, mundi 
að líkindum sitja í fleiri ár og kosta rikissjóð mikið fje, jafnvel svo skifti 
tugum þúsunda, en því fje telur meiri híutinn mundi betur varið til styrktar 
nýjungum í landbúnaði eða mikilsverðum jarðræktarframkvæmdum. Afframan- 
greindum ástæðum leggur meiri hlutinn til, að tillagan verði afgreidd með 
svofeldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

í trausti þess, að rikisstjórnin taki búnaðarlöggjöf vora til rækilegrar
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yfirvegunar á næstu árum og leggi tillögur sinar fyrir Alþingi, tekur deildin 
íyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 7. mai 1926.

Hákon Kristófersson, Jón Sigurðsson, Árni Jónsson.
form. frsm.

Ed.

fyrir árið 1924.

551. FjÁrauMalög

(Afgreidd frá Ed. 8. maí). 

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem talin eru í fiárlögunum 1924, eru veittar 

kr. 757256,56 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2.-9. gr. hjer á eftir:

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 10. gr. er veitt:

A. Ráðuneytið o. fl.
Við 4. Annar kostnaður ............................................. 11460,92
— 5. Fyrir að gegna ríkisfjehirðisstörfum ................. 7938,36
— 6. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og

ráðherrabústaðnum............................................. 2615,69

B Hagstofan.
Við 3. Pappír, prentun o. íl.................................................. 3222,40
— 5. Húsaleiga, hiti, Ijós o. fl..................................... 852,23

— 6. Aðstoðar- og skrifstofukostnaður......................... 2425,01

C. Sendiherra o. fl.
Við 1. d. Til skrifstofuhalds ....................................... 5203,59
— 3. Rikisráðskostnaður ....................................... 2000,00
- 4. Kostnaður við sambandslaganefnd................. 1972,54

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 11. gr. er veitt:

A. Dómgæsla og lögreglustjórn.
Við 1 c. Hæstiijettur: Annar kostnaður ................. 571,41
— 4. a. Laun ........................................................... 4560,00

37690,74

Flyt 5131,41 37690,74
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Flntt
kr.

5131,41
kr.

37690,74
Við 4. b. Húsaleiga ............................... ... ........ 150,00
------c. Hiti, Ijós og ræsting................... ... ........ 100,00
— — d. Ýmisleg gjðld ........................ ... ........ 1468.40
— 5. a. Lann fnlltrúa o. £1.................... ... • ........ 3404,66
------b. Lann 3. tollvarða ... ........ ... • • • •. 8804,00
------ d. Hiti og ljós.................................. ... ........ 1336,36
— — e. Ýms gjöld ............................... ... ........ 1245,99
— 6. Skrifstofukostnaðnr sýslnmanna og bæjarfógeta 19559,90 -
— 7. Til hegningarhnssins i Reykjavík o. fl. ........ 1984,59
Við 8. Annar sakamálakostnaðnr o. s. frv. ... ........ 4665,66
— 9. Borgnn tii sjódómsmanna ......... ... ........ 434,00
— 10. Borgnn til setn- og varadómara... ... . ........ 1836,40

B. Ýmisleg gjöld.
Við 1. b. Til pappirs og prentunar.....................
— 2. a. Endurgjald handa embættismönnnm fyrir

2872,14

burðareyri undir embættisbrjef ... ........ 7894,24
— 3. Brnnaábyrgðar- og sótaragjöld ... ... ........ 18158,06
— 6. Til landhelgisgæsln........................ ... . ........ 44142,78

123188,59
4. gr.

Til viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veitt
Við 8. Til geislalækningastofu rikisins ... ... ........ 5299,76
— 10. Holdsveikraspítalinn ................. ... ........ 5146,39
— 11. Geðveikrabælið á Kleppi ......... ... .. 88,83
— 12. b. Heilsnbælið á VíBlsstöðum ... ... • ........ 30087,25
— 14. a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla ... 10826,60

51448,83
5. gr.

Til viðbótar við gjöldin i 13. gr. er veitt:

A. Póstmál.
Við 1. b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur ........ 1033,34
— 1. c. Brjefhirðingamenn ................. ... .. 2347,50
— 3. a. Skrifstofukostnaðnr í Reykjavik ... ........ 428,13
— — d. Önnur gjöld ........................ ... . ........ 12204,29

B. Vegabætnr.
Við I. 3. Ferðakostnaður og fæðispeningar ........ 104,32
— — 4. Til aðstoðar og mælinga .... ... ........ 519,37
— — 5. Skrifstofukostnaðnr .......... ........ 623,59

Flyt 17260,45 212328,16
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Við II. 3. Hvammstangabraut ....................
Flutt

kr.
17260,54

3825,80

kr.
212328,16

— — 4. Viðhald flutningabrauta ........... ........... 44693,83
— — 5. Holtavegur ..................................... ............ 4375,87
— III. 1. Norðurárdalsvegur .................... 3466,48
— — 6. Aðrar vegabætur og viðhald ... 14567,51
— IV. Til viðhalds slitlagi á akvegum ............ 3000,00

Víð II.

C. Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða ............ ..........
2. Til bátaferða o. s. frv.....................

D. Hraðskeyta- og talsimasamband. 
Til viðauka simakerfa o. fl.

............
57657,65

3225,52

3873,04
— IV. 3. Ritsimastöðin í Reykjavík........... ........... 8752,85
— — 5. Bæjarsíminn i Reykjavík ........... ........... 6636,19
— — 6. Til aukningar sama sima ........... 2662,06
— — 8. Ritsimastöðin á Akureyri ............ 5522,41
— — 9. — á Seyðisfirði............ ........... 634,14
— — 10. — á ísafirði ............ ............ 886,86
— — 11. Símastöðin á Borðeyri ............ ............ 5367,94
— — 12. — í Hafnarfirði ............ ............ 337,47
— — 13. — í Vestmannaeyjum ... ... ... 2286,36
— — 14. — á Siglufirði ............ ............ 1047,54
— — 15. Til aukaritsimaþjónustu ............ 1800,00
-— — 19. Til eftirlitsstöðva o. fl...................... ............ 16484,79
— V. Eyðublöð, prentunarkostnaður o. fl. 12227,72
— VI. Viðbót og viðhald stöðvanna ............ ........... 25905,25
— VII. Kostnaður við ferðalög .................... ........... 4585,30
— VIII. Viðhald landssímanna............................ ........... 28109,14
— IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern ............ 615,95

Við
E. Vitamál.

I. 3. Til skrifstofuhalds ............................. 320,90.
.— III. Rekstrarkostnaður vitanna .................... ........... 21844,49
— IV. Sjómerki o. fl............................................... ........... 3051,71
— V. Ymislegt ...................................................... ........... 31097,24

336122,55
6. gr.

Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. er veitt:

B. Kenslumál:
Við I. b. Til kennara i sögu, málfræði o. s. frv. 480,00
— — d. 3. Ferðastyrkur vegna stúdentaskifta ... 750,00

Flyt 1230,00 548450,71
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Flutt
kr.

1230,00
Við I. h. Hiti, ljós o. fl...................................... 1184,13

— i. 3. Ýms gjöld ......................................
4. Til þess að kaupa gagnvermi (Dia- 

thermi-áhald). Endurveiting................

5558,40

3489,07
— II. Námsstyrkur ísl. stúdenta i erlendum

báskólum...................................... 24151,00
— III. b. 2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar......... 2238,89
— — — 3. Til skólahússins ............................... 751,92
— ------4. Til tímakenslu og prófdómenda............. 9578,75
— — - 9. Ýmisleg gjöld...................................... 1056,09
— — — 12. Til verðlaunabóka........................ ... 14,00
— IV. b. 4. Til eldiviðar og ljósa ........................ 6563,94
— ------ 7. Til skólahússins ................................... 153,92
— — — 8. Yms gjöld ...................................... 1232,14
— V. b. 1. Tímakensla ...................................... 4550,00
— ------6. Ýmisleg gjöld.......................................... 229,24
— VI. b. 3. Ýmisleg gjöld ..................................... 761,12
— VII. b. 1. Húsnæði m. m..................................... 800,00
— — — 3. Ýmiss kostnaður ............................... 1555,54
— VIII. 1. c. 3. Til eldiviðar og ljósa ........................ 2053,07
— — - 4. Ýmisleg gjöld...................................... 220,57
— — 2. c. 3. Til eldiviðar og Ijósa ........................ 1766,86
— XI. 4. Húsaleiga, hiti, ljós o. fl...................... 300,00
— XIII. 4. Til prófdómara við barnapróf .......... 2409,75
— XVII. Til kenslu heyrnar- og málleysingja .........

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt:

Til vísinda, bókmenta og lista.

13299,10

Við 5. a. Til eldiviðar, Ijósa o. fl................................. 2117,60
Við 5. b. Til viðhalds og áhalda ............................... 1626,49
— 38. Til veðurathugana og veðurskeyta ..........

Til að gera eirsteypu af minnismerki Einars
309,56

Jónssonar um Hallgrím Pjetursson. Endurveiting... 1425,00

kr.
5^48450,71

85147,50

5478,65
8. gr.

Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt: 

Til verklegra fyrirtækja.
Við 13. e. Ferðakostnaður yfírmatsmanna ........ 2598,46

Flyt 641675,32
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• kr.

9. gr. Flutt 641675,32
Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt:

Óviss útgjöld og gengismismunur .................................................... 115581,24

Samtals kr. 757256,56

Ed. 532. Löff

um samþykt á landsreikningnum 1924.

Pingskjal 551—552

(Afgreidd frá Ed. 8. maí).

Áætlun Reikningur
kr. kr.

I. Tekj ur:
1. Fasteignaskattur ............................................. 215000.00 228482.24
2. Tekju- og eignarskattur...................................... 1000000.00 841086.61
3. Aukatekjur............................................................ 300000.00 402723.29
4. Erfðafjárskattur ............................................. 45000.00 40974.69
5. Vitagjald ............................................................ 170000.00 321759.55
6. Leyfisbrjefagjöld ............................................. 10000.00 12608.29
7. Útflutningsgjald................. '............................... 700000.00 969766.39
8. Áfengistollnr .................................................... 350000.00 606540.10
9. Tóbakstollur .................................................... 400000.00 526103.00

10. Kaffí- og sykurtollur ...................................... 800000.00 1085877.19
11. Vörutollur............................................................ 1250000.00 1572661.10
12. Annað aðflutningsgjald ...................................... 80000.00 86290.81
13. Verðtollur........................................................... » 897684.70
14. Gjald af brjóstsykur- og konfektgerð................ 20000.00 26995.88
15. Stimpilgjald .................................................... 300000.00 352875.82
16. Lestagjald........................................................... 40000.00 34939.50
17. Pósttekjur........................................................... 350000.00 424693.91
18. Simatekjur........................................................... 1000000.00 1359877.26
19. Víneinkasala .................................................... 450000.00 454955.41
20. Tóbakseinkasala ............................................. 200000.00 350000.00
21. Steinollueinkasala ............................................. 50000.00 82922.00
22. Skólagjöld........................................................... 3000.00 15460.00
23. Bifreiðaskattur ... ... ...................................... 22000.00 23674.97
24. Tekjur af fasteignum rikissjóðs o. fl................... 45100.00 39258.57
25. Tekjur af bönkum, ræktunarsjóði, verðbrjefnm o.fl. 340000.00 437730.25
26. Óvissar tekjur, ýmisl. greiðslur og endurgjöld ... 22300.00 470541.33
27. Tekjur samkv. sjerstökum lögum........................ 1470.00

Samtals ... 8162400.00 11667952.86
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II. Gjöld:

Fjárveiting Reikningur
kr. kr.

1. Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til
Landsbankans ......................................................... 2043705,35 2306621.02

2. Borðfje Hans Hátignar konungsins .................. 60000.00 60000.00
3. Kostnaður við Alþingi og yfirskoðun landsreikn-

inganna ................................................................. 184800.00 201981.92
4. Ti! ráðuneytisins o. fl.:

A. Báðuneytið o. fl................................................... 162780.00 172624.44
B. Hagstofan ......................................................... 41000.00 45302.51
C. Gjöld i Kaupmannahöfn................................. 59500.00 62342.79

5. A. Dómgæsla og lögreglustjórn .......................... 392820.00 426085.09
B. Ýmisleg gjöld ................................................. 165600.00 254014 18

6. Læknaskipun og heilbrigðismál .......................... 712740.00 1060077.98
7. Til samgöngumála:

A. Póstmál................................................................. 381500.00 39875598
B. Vegabætur ... ............................................... 377140.00 339587.25
C. Samgöngur á sjó .......................................... 200000.00 260883.17
D. Hraðskeyta- og talsimasamband .................. 1031340.00 897755.08
E. Vitamál................................................................. 111820.00 167219.99

8. Til kirkju- og kenslumála:
A. Andlega stjettin................................................. 273806.28 289297.09
B. Kenslumál ......................................................... 961200.00 1045101.28

9. Til visinda, bókmenta og lista .......................... 242170.00 239650.57
10. Til verklegra fyrirtækja.......................................... 651300.00 509618.80
11. Skyndilán og lögboðnar fyrirframgreiðslur.......... 4000.00 27101.45
12. Eftirlaun og styrktarfje....................... .................. 183452.45 181788.51
13. Óviss útfjöld ......................................................... 100000.00 215581.24
14. Eimskipafjelag íslands .......................................... » 60000.00
15. Fjárgreiðslur samkv. lögum, fjáraukalögum og

þingsályktunum......................................................... » 668392.86
16. Afborgun lausra skulda.......................................... » 758063.88
17. Aukin innstæða......................................................... » 122990.77
18. Aukinn sjóður.......................... ......................... » 896719.91
19. Sjóðmismunur......................................................... » 395.10

Samtals ... 8340674.08 11667952.86

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 121
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lid. 553. Lö>f

um fræðslu barna.
(Afgreidd frá Nd. 8. mai).

I.
Um frœðsluskyldu.

1- 8r-
Fræðslu barna til fullnaðs 10 ára aldurs skulu heimilin annast sjálf 

og kosta, nema þar sem öðruvísi er ákveðið með skólareglugerð (sbr. 10.gr.). 
Skal hvert barn 10 ára að aldri geta lesið liðugt og skrifað nokkurn veginn, 
ef það er til þess hæft. Komist skólanefnd við próf eða á annan hátt að raun 
um, að börn á einhverju heimili njóti eigi fullnægjandi fræðslu í þessum grein- 
um, annaðhvort fyrir hirðuleysi eða mótþróa húsbænda, ber henni að gera 
ráðstöfun til, að börnin fái nauðsynlega tilsögn á heimiii sinu eða utan þess. 
Kostnaðinn, sem af þessu leiðir, eru aðstandendur barnsins skyldir að greiða, 
en greiða má hann fyrirfram úr sveitarsjóði. Kostnaðinn má taka lögtaki.

2. gr.
Hvert barn, sem er fullra 14 ára, á:

1. að geta lesið móðurmálið skýrt og áheyrilega og geta sagt munnlega frá 
því, er það les; það skal og geta gert skriflega grein fyrir efni, sem það 
þekkir vel, nokkurnveginn ritvillulaust og mállýtalaust; kunna skal það 
utanbókar nokkur islensk kvæði, helst ættjarðarljóð og söngljóð, og geta 
skýrt rjett frá efni þeirra með sinum eigin orðum;

2. að geta skrifað liðugt læsilega og hreinlega rithönd;
3. að hafa lesið með leiðsögn og skýringu valda kaíla úr bibliunni eða biblíu- 

sögur, sjerstaklega um lif og kenning Krists, og skal lögð áhersla á, að 
það hugfesti sjer einkum orð hans og hafí þau rjett eftir; kunna skal 
barnið utanbókar nokkra valda sálma;

4. að kunna fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölum og brotum (al- 
mennum brotum og tugabrotum) og geta notað þær til þess að leysa úr 
auðveldum dæmum, sem koma fyrir í daglegu lífí, meðal annars til þess 
að reikna flatarmál og rúmmál einfaldra hluta; það skal og vera leikið í 
því að reikna með lágum tölum i huganum;

5. að vita nokkuð um merkustu menn þjóðarinnar að fornu og nýju og 
þau tímabil, er þeir lifðu á;

6. að vera leikið i að nota landabrjef, hafa athugað átthagana vandlega og 
fengið sem ljósasta þekking á náttúru Islands og högum þjóðar vorrar; 
það skal og bera skyn á legu og atvinnuvegi helstu landa i Evrópu, vita 
hvernig álfur og höf liggja á hnettinum og hafa fengið nokkra fræðslu 
um eðlishætti jarðar og stöðu hennar i sólkerfí voru;
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7. að hafa vanist á að athuga algengustu fyrirbrigði náttúrunnar, sem það 
hefir fyrir augum, svo að það geti lýst þeim; það skal vita um bygg- 
ing og lífsstörf mannslikamans og um helstu atriði, er að hollustuháttum 
lúta, þar á meðal um áhrif heilsuspillandi nautnameðala, t. d. vinanda og 
tóbaks; ennfremur skal það þekkja nokkrar helstu íslenskar plöntur og 
vita um lifnaðarhætti þektustu dýra;

8. að kunna nokkur einföld sönglög, einkum sálmalög og lög við íslensk 
ættjarðarljóð;

9. að geta gert einfaldar dráttmyndir.

3. gr.
Auk þeirrar fræðslu, sem önnur grein ræðir um, skulu þau börn, 10— 

14 ára að aldri, er sótt geta fasta heimangönguskóla, öðlast þá frekari fræðslu, 
sem fyrirskipuð kann að verða með reglugerðum skólanna.

II.
Uni skólahjeruð.

4. gr.
Hver kaupstaður og hver hreppur landsins er skólabjerað út af fyrir 

sig, nema önnur skipun sje á ger.
Tveir eða fleiri hreppar geta með samþykki fræðslumálastjórnar 

gengið saman í eitt skólahjerað, ef tillaga um það er sámþykt, fyrst af hrepps- 
nefndum þeim, er hlut eiga að máli, en þar næst í hverjum hreppi á fundi, 
er löglega hafa verið boðaðir til þeir hreppsbúar, er atkvæðisrjett eiga í sveitar- 
málum.

Skólanefnd hefir á hendi stjórn fræðslumála í skólahjeraði hverju und- 
ir umsjón fræðslumálastjórnar.

III.
Um skólahald.

5. gr.
í kaupstöðum, kauptúnum, sjóþorpum og þjettbýlum sveitum, þar 

sem eru eða settir verða á stofn fastir heimangönguskólar og reglugerð þeirra 
og hollustuhættir eru samþykt af fræðslumálastjórninni, skulu öll börn, 10 — 
14 ára að aldri, þau er skóla geta sótt að heiman, njóta þar kenslu hinn lög- 
skipaða námstima, nema skólanefnd veiti undanþágu.

Árlegur námstími skal vera að minsta kosti 24 kensluvikur. Þó getur 
fræðslumálastjórnin veitt leyfi til að stytta þennan námstima um fjórar 
vikur, sje það gert til þess að nota skólann til kenslu barna 7—10 ára að 
aldri að minsta kosti 8 kensluvikur haust eða vor, samkvæmt reglugerð, er 
fræðslumálastjórnin samþykkir.

Nú geta ekki öll skólaskyld börn i hjeraðinu gengið að beiman til
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skólans, og skal þá annaðhvort koma þeim í dvöl i nánd við skólann eða 
búa þeim heimavist i skólanum hinn lögskipaða námstíma. Heimilt er þó að 
ráða þessum börnum farkennara, sjeu þau 12 eða fleiri og þeim eigi sjeð 
fyrir nægri kenslu á annan hátt.

6. gr.
í þeim skólahjeruðum, þar sem settir verða á stofn heimavistarskólar 

og reglugerð þeirra og hollustuhættir samþykt af fræðslumálastjórninni, skulu 
öll börn skólahjeraðsins, 10—14 ára að aldri, njóta þar kenslu að minsta kosti 
12 vikur á ári, nema skólanefnd veiti undanþágu. Heimilt er þó að láta skóla- 
skyldu þessa ná að eins til 12—14 ára barna, sje yngri börnum sjeð fyrir 
lögskipaðri fræðslu með farkenslu eða á annan hátt.

7. gr.
í þeim skólahjeruðum, þar sem ekki eru fastir skólar, skal halda far- 

skóla, er veiti hverju barni i skólahjeraðinu, 10—14 ára að aldri, fræðslu 12 
vikur á ári að minsta kosti, nema skólanefnd veiti undanþógu. Þó er skóla- 
nefndum heimilt að leyfa 8 vikna kenslu á ári fyrir hvert barn i þeim skóla- 
hjeruðum, þar sem farkenslu er þrískift. Geti skólanefnd farskólalaust, með 
eftirlitskennara eða á annan hátt, sjeð öllum börnum skólahjeraðsins á aldr- 
inum 10—14 ára fyrir fullnægjandi fræðslu, er henni það heimilt. Sýni prófin 
í einhverju skólahjeraði, sem þetta kenslulag hefir, að fræðslan sje ekki full- 
nægjandi, er fræðslumálastjórninni skylt að ákveða skólaskyldu i þvi hjeraði.

8. gr.
Skólaskyldualdur miðast við nýár.

9. gr.
Undanþágu frá skólaskyldu þeirri, er ræðir um í 5., 6. og 7. gr., skal 

skólanefnd veita, ef hún af árlegum prófum fær trygging fyrir þvi, að sú 
fræðsla, sem; börnin fá utan skólans, verði jafngild þeirri, er skólinn mundi 
veita. Umsóknir um slikar undanþágur skulu vera komnar til skólanefndar 
á þeim tima, er hún sjálf ákveður og auglýsir i lok hvers skólaárs.

10. gr.
Fræðslumálastjórnin getur veitt skólahjeruðum heimild til að skipa 

fyrir um skólaskyldu fyrir börn, sem eru yngri en 10 ára, þó ekki yngri en 
7 ára fullra.

Sýni próf 8—10 ára barna i einhverju skólabjeraði, að minsta kosti 
tvisvar á þremur árum, að fjórði hluti þeirra eða meira hafi eigi fengið nægi- 
lega fræðslu, skal skólanefnd tilkynna fræðslumálastjórninni það, og geturhún 
þá ákveðið skólaskyldu fyrir börn á þessum aldri i skólabjeraðinu.

11. gr.
Nú óhlýðnast foreldrar eða þeir aðrir, er barn hafa til framfærslu, 

ákvæðum 5., 6. eða 7. gr. eða fyrirskipun, sem gerð er samkvæmt ókvæðum
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10. gr., án gildra ástæðna, og varðar það dagsektum, 2—5 króna, eftir úr- 
skurði lögreglustjóra i brjefi til skólanefndar. Sektin rennur i sveitarsjóð 
(bæjarsjóð).

12. gr.
Geti framfærandi barns á lögskipuðum skólaaldri fyrir fátæktar sakir 

ekki staðist kostnað þann, er leiðir af lögboðinni skólasókn þess eða fræðslu, 
skal sá kostnaður greiðast úr sveitarsjóði (bæjarsjóði) sem önnur gjöld tii 
skólahalds. Umsóknir um slikar greiðslur skulu komnar til skólanefndar á 
þeim tima, er hún sjálf ákveður og auglýsir i lok hvers skólaárs.

13. gr.
Hin lögskipaða fræðsla 10—14 ára barna veitist ókeypis, og greiðist 

kostnaðurinn við bana úr sveitarsjóði (bæjarsjóði) að öðru en þvi, er rikís- 
sjóður leggur til kennaralauna og skólahúsa. — Nú eru fleiri en einn breppur 
i skólabjeraði, og greiðir þá hver þeirra kostnaðinn við skólahaldið að rjettri 
tiltölu við tjölda skólaskyldra barna i hreppnum.

Um kostnaðinn við fræðslu yngri barna en 10 ára fer samkv. 1. gr. 
(sbr; 12. gr.).

14. gr.
Til að reisa barnaskólahús utan kaupstaða greiðir rikissjóður, af þvi 

fje, er til þess er veitt i fjárlögum ár hvert, alt að þriðjungi kostnaðar, sje það 
heimangönguskóli, en alt að helmingi kostnaðar, sje það aðallega heimavistar- 
skóli, með þvi skilyrði, að fræðslumálastjórnin samþykki uppdrátt og lýs- 
ing af húsinu og legu þess, enda sje húsið með lóð þess eign hreppsins.

Nú er hætt að nota skólahús til skólahalds, og er þá fje það, er rikis- 
sjóður hefir til þess lagt, afturkræft, þannig að rikissjóður fái af rjettu and- 
virði hússins tiltölulega við tillag sitt.

15. gr.
Fræðslumálastjórnin setur reglur um gerð, legu og hollustuhœtti 

skólahúsa.
16. gr.

Þegar barnaskólahús er reist frá stofni, stækkað eða endurbygt til 
skólahalds, skal bæjarstjórn sú eða hreppsnefnd, er blut á að máli, annast 
um bygging eftir uppdrætti og lýsingu, er fræðslumálastjórnin leggur til, 
og afhenda siðan skólanefnd húsið til umsjónar og umráða.

Nú er skólahús ekki bygt samkvæmt uppdrætti og lýsingu, er fræðslu- 
málastjórnin hefir samþykt, og getur þá skólanefnd neitað að taka við húsinu, 
uns það er komið i rjett lag.

17. gr.
Heimilt er fræðslumálastjórninni að löggilda barnaskóla, sem stofnað- 

ur er og rekinn fyrir fje einstakra manna eða fjelaga, ef hann starfar sam- 
kvæmt reglugerð, er fræðslumálastjórnin samþykkir, enda lúti slikir skólar 
sama eftirliti og aðrir barnaskólar.

I
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Börn á skólaskyldualdri, er slíkan skóla sækja, þurfa ekki leyfi skóla- 
nefndar til, en forstöðumaður hans skal fyrir byrjun hvers skólaárs láta skóla- 
nefnd i tje skýrslu um það, hvaða börn muni sækja skólann á því ári.

Ekki eiga barnaskólar einstakra manna eða fjelaga hcimting á styrk 
af almannafje.

IV.
Um próf.

18. gr.
Próf skal halda árlega um kunnáttu og þroska barna í hverju skóla- 

hjeraði, og heldur kennarinn (kennararnir) prófið. Nú hefir skólahjerað fengið 
UQdanþágu frá lögskipuðu skólahaldi, og skipar þá fræðslumálastjórnin próf- 
anda. Skal hann hafa sömu laun og prófdómendur.

Við próf skal jafnan vera prófdómandi, skipaður af fræðslumálastjórn- 
inni. Utan kaupstaða fær hann 6 kr. i dagpeninga og dýrtíðaruppbót að auki. 
1 kaupstöðum borgast eftir samkomulagi. Kostnaðurinn greiðist úr rikissjóði.

Próf skal haldið að vorinu, og ákveður prófdómandi stað og tima i 
samráði við skólanefnd. Til prófs skulu koma öll börn skólabjeraðsins 8—14 
ára að aldri.

Nú kemur barn á þessum aldri ekki til prófs án gildra forfalla, og 
skal þá prófdómandi prófa barnið á heimili þess eða á öðrum stað, er hann 
til tekur, og greiðir sá, er barnið hefir til framfæris, prófkostnaðinn.

19. gr.
Reynist barn, sem er yngra en 14 ára, svo vankunnandi, að sterkar 

likur sjeu til, að það nái eigi lögskipaðri kunnáttu áður en það er 14 ára, ber 
skólanefnd að gera ráðstafanir til að lögð sje við það meiri rækt en áður, og 
má hún, et nauðsyn ber til, kaupa þvi sjerstaka kenslu á kostnað þess, er 
baraið hefir til framfærslu, samkvæmt þvi, er segir i 1. gr.

20. gr.
Barni, sem er fullra 14 ára og hefir eigi fengið hina lögskipuðu kunn- 

áttu, ber skólanefnd að sjá fyrir nægilegri tilsögn á sama hátt og segir i 19. 
gr., og er þvi skylt að koma á næsta ári til prófs. Komi það eigi til prófs, 
fer samkvæmt siðasta lið 18. greinar. Nú kemur það i ljós við próf 10 ára 
barns eða eldra, að það reynist að dómi kennara og læknis óhæft til hins 
lögboðna náms, sakir andlegs eða likamlegs vanþroska, og skal þá ekki heimta 
af þvi aðra kunnáttu en nokkra þekking i lestri og skrift.

21. gr.
Börn þau, er með tullnaðarprófi hafa lokið lögskipuðu námi, skulu fá 

vottorð um kunnáttu stna og þroska, undirritáð af prófdómanda og prófanda.
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22. gr.
Að loknu prófi skal prófdómandi senda skólanefnd skriflegt álit sitt 

um hag barnafræðslunnar i skólahjeraðinu, en hún sendi það fræðslumála- 
stjórninni, með öðrum lögboðnum skýrslum.

23. gr.
Fræðslumálastjórnin setur reglur um tilhögun prófanna og um skýrsl- 

ur þær og skirteini, er henni skal senda um prófin.

V.
Um skólanefndir.

24. gr.
1 skólanefnd eiga sæti 3 menn i hreppsfjelögum, en 5 i kaupstöðum. 

Skipar fræðslumálastjórnin tormann nefndarinnar. I kaupstöðum kýs bæjar- 
stjórn 4 skólanefndarmenn, en i hreppsfjelögum skulu 2 skólanefndarmenn 
ásamt varamönnum kosnir af þeim skólahjeraðsmönnum, er atkvæðisrjett eiga 
í sveitarmálum, og fer sú kosning fram á sama hátt og þá kosið er til 
hreppsnefndar, og samtimis, þegar þvi verður við komið. Skylt er bæði kon- 
um og körlum, sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 ára og heilum og hraustum, 
að taka við kjöri i skólanefnd.

Nú er ekki kosið til hreppsnefndar (bæjarstjórnar) það ár, er fyrst er 
kosið i skólanefnd, og er þá rjett að kjósa skólanefndarmenn aðeins til þess 
tima, er slík kosning fer fram.

Þegar tvö eða fleiri skólahjeruð ganga saman i eitt, eru skólanefndar- 
menn hins nýja skólahjeraðs skipaðir og kosnir sem áður segir, að öðru en 
þvi, að hvor hreppur kýs sinn mann og varamann; sjeu hrepparnir fleiri en 
tveir, ræður hlutkesti hverjir tveir hinna kjörnu taka sæti i nefndinni. Hlut- 
kestinu stjórnar formaður skólanefndar.

25. gr.
Skólanefndarmenn fara með umboð sitt i 3 ár, og má fela þeim það 

á ný að þeim tima liðnum, en ekki eru þeir skyldir að taka við þvi íyrri en 
jafnlangur timi er liðinn og þeir sátu i nefndinni. Deyi nefndarmaður eða 
fari úr nefndinni annara orsaka vegna áður en timi hans er útrunninn, skal 
sá, er kemur i hans stað, aðeins vera i nefndinni þann tima af þrem árum, 
sem enn er eftir.

26. gr.
Enginn nefndarmanna hefir atkvæðisrjett um þau mál, er snerta hann 

sjálfan persónulega, og er rjett að hann viki af fundi meðan rætt er eða á- 
lyktun gerð um málefni, er varðar hann sjálfan.
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27. gr.
Formaður kallar nefndina saman til funda svo oft, sem þörf krefur. 

Nefndin getur enga áiyktun gert, nema meiri hiuti hennar sje viðstaddur. At- 
kvæðafjöldi ræður úrslitum. Ef jafnmörg eru atkvæði, skal atkvæði formanns 
ráða. Ályktanir nefndarinnar skulu ritaðar í gerðabók.

28. gr.
Skólanefnd hefir umsjón og eftirlit með öllum barnafræðslumálum 

skólabjeraðs sins. Hún auglýsir kennarastöðu, ef láus er, og ræður með sjer, 
hverjum umsækjanda hún vill mæla með til stöðunnar. Hún hefir eftirlit með 
þvi, að kennari geri skyldu sina, sjer um árleg próf, sem fyrirskipuð eru í 
lögum þessum, hefir eftirlit með skólasókn skólaskyldra barna og annast um 
að þau geti fengið nauðsynlegar bækur og áhöld eftir því, sem fræðslu- 
málastjórnin ákveðnr. Hún hefir umsjón með og umráð yfir skólahúsum og 
annast um, að herbergi þau, sem höfð eru til kenslu, sjeu svo, að heilsu 
barnanna sje ekki hætta búin. Hún sjer um útvegun nauðsynlegra kenslu- 
áhalda. Hún afhendir bæjarstjórn eða hreppsnefnd í tæka tið áætlun um 
kostnað við barnafræðsluna ár hvert og ráðstaíar því fje, sem kaupstaðurinn 
eða hreppurinn veitir til barnafræðslu. Hún semur reglugerð um tilhögun 
barnafræðslunnar i skólahjeraði sinu, eða gerir breytingar á eldri reglugerðum, 
eflir þvi, sem þörf krefur, og sendir fræðslumálastjórninni til samþyktar. Hún 
býr út skýrslur þær og skirteini, sem fræðslumálastjórnin heimtar, um hag 
barnafræðslunnar.

Verði ágreiningur milli skólanefndar og hreppsnefndar um fjárfram- 
lög til barnafræðslu, skal hann lagður undir úrskurð fræðslumálastjórnar.

29. gr.
Formaður skólanefndar hefir á hendi aðalframkvæmd þess, er segir i 

28. gr., og sjer um, að öll störf, sem nefndin á að annast, sjeu samvisku- 
samlega unnin. Formaður sjer um bókun á fundargerðum skólanefndar, 
skýrslur þær, er af henni eru heimtaðar, og annast brjefaviðskifti hennar. 
Formaður skólanefndar utan kaupstaða heldur reikning yfir tekjur og gjöld 
barnafræðslunnar i skólahjeraðinu ár hvert, og skal reikningurinn endurskoð- 
aður af hreppsnefnd. Reikningar barnafræðslunnar skulu sendir fræðslumála- 
stjórninni i afriti.

30. gr.
Fræðslumálastjórnin setur nánari ákvæði um skyldur og störf skóla-

nefnda.
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VI.
Ýmisleg ákvœði.

31. gr.
Um lækniseftirlit með heilbrigði kennara og skólabarna og hollustu- 

háttum skólanna fer eftir því, sem yfirstjórn heilbrigðismála ákveður í sam- 
ráði við fræðslumálastjórn.

32. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað, og eru frá sama tíma úr gildi numin 

lög um fræðslu barna frá 22. nóv. 1907, lög um breyting á þeim lögum frá 
30. júli 1909, og önnur ákvæði, er kunna að koma i bága við lög þessi.

Ed, 554. Tlllaga

til þingsályktunar um skipun nefndar til að gera tillögur um verndun Þing* 
valla og undirbúning hátíðahaldanna 1930.

Frá Jónasi Jónssyni.

Efri deild Alþingis ályktar að skipa með hlutfallskosningu 3 manna 
nefnd, er starfar endurgjaldslaust, til að gera tillögur um verndun Þingvalla 
og undirbúning hátiðahaldanna 1930. Ef kosin verður í neðri deild nefnd í 
sama tilgangi á þessu þingi, skulu nefndirnar starfa saman.

Wd. 555. Breytlngartlllttgur

við frv. til laga um Landsbanka Islands.

Frá Jóni Baldvinssyni.

1. Við 12. gr. a. Fyrri málsgr. falli niður.
2. Við 12. gr. b. Orðið »þá« i 1. linu siðari málsgreinar falli niður.

E4. 556. Frumvarp

til laga um Landsbanka íslands.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

Samhljóða stjórnarfrumvarpinu á þskj. 171, með þessum breytingum: 
Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 122
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9. gr. hljóðar svo:
Til gullforða telst:
a. Lögleg gjaldgeng gullmynt.
b. ómyntað gull og erlend gullmynt, sem nemi minst 2480 kr. fyrir k 

hvert kilógramm af skiru gulli.
c. Innstæða, sem greidd verður þegar heimtað er, í erlendum bönk- 

um, sem bankaráðið telur fulltrygga og ráðherra samþykkir, að 
frádregnum samskonar skuldum bankans, þó eigi yfir V* alls 
gullforðans.

Gullforði bankans samkvæmt a- og b-lið skal ávalt vera fyrir 
hendi í bankanum (og útibúum hans, ef þeim ber að leysa inn seðla samkvæmt
7. gr.). Þó má til þess hluta gullforðans telja gull það, sem sannað er um, 
að sje á leið hingað frá útlöndum, en þó eigi meira en 300000 krónur i einu.

Á eftir 51. gr. er komin ný grein, 52. gr„ svo hljóðandí:
Allar opinberar stofnanir og opinberir sjóðir, er hafa handbært fje á

sjóðvöxtum, skulu geyma það i Landsbankanum eða útibúum hans, nema 
öðruvisi sje ákveðið i stofnskrám eða skipulagsskrám. Sama er um ríkisfje og 
embættisfje, er opinberir starfsmenn hafa undir höndum.

Ákvæði greinar þessarar taka ekki til Söfnunarsjóðs íslands, nema að 
þvi leyti, sem bann hefir handbært fje á sjóðvöxtum. Sparisjóðir skulu halda 
rjettindum þeim, er þeir hafa samkvæmt lögum nr. 44, 3. nóv. 1915, um 
sparisjóði.

52.-69. gr. í stjórnarfrv. eru orðnar 53.—70. gr.

62. gr. (áður 61. gr.) hljóðar svo:
Kosning í landsbankanefndina fer fram í fyrsta skifti á Alþingi 1926. 

Þegar eftir að lög þessi eru gengin i gildi, skal sá, sem flest atkvæði hefir fengið 
við kosninguna i landsbankanefndina, kveðja nefndina til fundar og sjá um 
kosningu 4 manna í bankaráðið. Jafnframt skipar ráðherra sá, sem fer með 
bankamál, formann bankaráðsins. Ráðherra sjer síðan um, að fram fari úttekt 
á bankanum i hendur bankaráðsins. Bankaráðið sjer um, að skipulag alt, bók- 
færsla og reikningshald samkvæmt lögum þessum komist að fullu i fram- 
kvæmd þegar eftir að úttekt er lokið, þó eigi siðar en 1. janúar 1928.

64. gr. (áður 63. gr.) hljóðar svo:
Launaákvæði laga þessara ná ekki til núverandi bankastjóra. Meðan 

þeir gegna bankastjórastöðu við Landsbankann, halda þeir núverandi launum 
sínum, nema öðruvisi semjist. Uppsagnarákvæði 38. gr. koma eigi til fram- 
kvæmda fyr en jafnóðum sem sæti losnar í bankastjórninni. Aðalbankastjóra 
skal ráða þegar eitt sæti losnar í bankastjórninni.

Jafnskjótt sem núverandi bókari, aðalfjehirðir og fjehirðir láta af stöð- 
um sinum, fer um ráðningu manna i staðinn eftir ákvæðum laga þessara.
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69. gr. (áður 68. gr.) hljóðar svo:
Landsbankinn endurkaupir af íslandsbanka góða viðskiftavixla gegn 

forvöxtum, sem sjeu ekki minna en l°/o lægri en forvextir íslandsbanka, þó 
aldrei lægri en l°/o undir forvöxtum Landsbankans til peningastofnana, fyrir 
alt að 6/s þeirrar upphæðar, sem Islandsbanki hefir á hverjum tíma dregið 
inn af seðlaveltu sinni, miðað við 31. okt. 1922; en þá telst seðlavelta Islands- 
banka hafa verið 8 miljónir króna. Eftir að íslandsbanki hefir dregið inn alla 
seðla sína ininkar fjárhæð sú, sem Landsbankinn endurkaupir með þessum 
kjörum, um */* miljón króna á ári hverju, þar til hún hverfur alveg.

E<l. 557. Breytlngartillögur

við frumvarp til laga um útsvör.

Frá Guðmundi ólafssyni.

1. Við 1. gr. 7. málsgr. Aftan við málsgreinina bætist: nema annað sje tekið 
fram.

2. Við 2. gr. Fyrir »Reikningsár sveita er almanaksáriða komi: Reikningsár 
hreppa er fardagaárið, en kaupstaða almanaksárið.

3. Við 6. gr. I. tölulið. Orðin »að minsta kosti 5 króna« falli niður.
4. Við 10. gr. Fyrir »Vs hluta« í niðurlagi fýrri málsgreinar komi: helming.
5. Við 22. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, er orðist svo:

Kærum, sem koma að liðnum kæruíresti, verður ekki sint.
6. Við 26. gr. Greinin falli niður og greinatalan breytist samkvæmt þvi.
7. Við 27. gr. 1. málsgr. Fyrir »15. júli« og »15. október« i upphafi greinar-

arinnar komi: 15. apríl og 15. júni.
8. Við 32. gr. Greinin falli niður og greinatalan breytist eftir þvi.

Ed. 55S. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um útsvör.

Frá Ingibjörgu H. Bjarnason.

Við 17. gr. Tvo siðustu málsliði fyrstu málsgr. (»Skylt er ... undan 
kjöri«) skal orða svo:

Skylt er hverjum manni sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 ára, heilum 
og hraustum, konum jafnt sem körlum, að starta í niðurjöfnunarnefnd, en 
óskylt er þó sama manni að sitja i henni samfleytt lengur en 6 ár, enda þarf 
hann ekki að taka við endurkjöri íyr en 6 ár eru liðin síðan hann sat siðast 
i nefndinni.
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Wd. SS9. Breytingartlllögur

við frv. til laga um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða.

Frá Jóni Baldvinssyni.

1. Við 1. gr. 1. (þskj. 67).
Fyrir »25 ára« komi: 22 ára.

Til vara: 23 ára.
2. Við 5. gr. fyrri málsgr. (þskj. 520).

a. Fyrir »6 ára« komi: 4 ára.
b. Fyrir »3 ára« komi: 2 ára.

Ed. S60. BreytlngartlUaga

við brtt. á þskj. 539, við frv. til laga um verðtoll á nokkrum vörum.

Frá fjármálaráðherra.

Við 2. Fyrir »1. mars 1928« komi: 1. jan. 1929.

ATd. S61. Frumvarp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerleyfi til virkj- 
unar Dynjandisár og annara fallvatna i Arnarfirði o. fl.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1. gr-
Atvinnumálaráðherra skal vera heimilt að veita hlutafjelögunum Dansk- 

islandsk Anlægsselskab í Kaupmannahöfn og Islands Salt- & kemiske Fabrik- 
ker í Reykjavík sjerleyfi til:

1. Að virkja Dynjandisá, Svíná, Mjólkurárnar og Hofsá í Arnarfirði. Leyfið 
felur i sjer heimild til að gera vatnsmiðlunarvirki i ám þessum og lækj- 
um eða vötnum, er þær eru í sambandi við eða heppilegt þykir að miðla 
vatni í vegna fyrirtækja þeirra, er í lögum þessum getur, þar á meðal 
hækka eða lækka vatnsbotn eða farveg, gera vatnsrásir ofan jarðar eða 
neðan eftir þörfum, þar á meðal brottrás handa vatni frá orkuveri, sbr.
2. tölul., og yfir höfuð að fara með vatnið eftir þvi, sem nauðsyn krefur
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til að ná úr þvi orku þess, og svo sem samrýmast má landslögum. Gert 
er ráð fyrir, að virkjaðar verði alt að 40 þúsund hestorkum.

2. Að reisa orkuver i Arnarfirði, i þvi skyni að breyta vatnsorku þeirri, sem 
i 1. tölul. segir, i raforku, og starfrækja það eða þau.

3. Að leiða raforku frá orkuveri eða orkuverum þeim, er i 2. tölul. greinir, 
til Önundarfjarðar um þá staði og með þeim hætti, er best þykir henta, 
til afnota r iðjuveri eða iðjuverum þeim, er í 4. tölul. getur.

4. Að reisa iðjuver í Önundarfirði til málmbræðslu, leirbrenslu, saltpjeturs- 
vinslu eða til annarar iðju eða hagnýtingar efna úr námum þeim, er ofan- 
nefnd fjelög hafa nú heimild á tekið, eða kunna siðar að eignast, og vinna 
má með orku þeirri, er lög þessi greina.

5. Að gera vegi eða önnur samgöngutæki frá iðjuveri eða iðjuverum til sjáv- 
ar og þangað, sem námur fjelaganna eru, svo og til að gera höfn, 
bryggjw eða skipalægi, eftir því sem nauðsyn krefur til starfrækslu iðju- 
vera eða náma.

6. Að taka lögnámi land og rjettindi yfir landi eða netlögum, svo og að 
leggja kvaðir á land eða netlög, að því leyti sem nauðsynlegt er til að 
koma fyrirtækjum þessum i framkvæmd, sem i 1,—5. tölul. segir, enda 
komi fult endurgjald fyrir.

2. gr.
Sjerleyfishafi skal hafa varnarþing á Islandi, enda hafi hann hjer bú- 

settan umboðsmann, er birta megi stefnu og svari til saka fyrir dómi i mál- 
um á hendur leyfishafa, en að minsta kosti tveir fimtu hlutar stjórnarmanna 
skulu vera búsettir á Islandi.

3. gr.
Gkki má framselja sjerleyfi samkvæmt lögum þessum, nema samþykki 

ráðherra komi til, enda fullnægi nýr leyfishafi skilyrðum 2. gr.

4. gr.
Sjerleyfistimi má vera alt að 60 árum.

5. gr.
Sjerleyfishafi skal vera undanþeginn eignarskatti, tekjuskatti til ríkis- 

sjóðs, útsvari og hærra útflutningsgjaldi en nú er, eða öðrum samskonar 
gjöldum, er á kunna að verða lögð. I stað þess skal hann gjalda af fyrirtæk- 
inu eða fyrirtækjunum 3 krónur árlega af hverri nýttri hestorku fyrstu 3 
árin, en síðan 5 krónur árlega af hverri nýttri hestorku. Gjald þetta skiftist 
þannig milli rikissjóðs og sveitarsjóðs, að rikissjóður hlýtur tvo þriðju hluta, 
en sveitarsjóður þriðjung. Ef fyrirtækið er útsvarsskylt i fleirum en einum 
hreppi, skiflist sveitarsjóðshlutinn milli þeirra í hlutfalli við fólksfjölda.

Sú raforka, sem seld er til almennings samkvæmt sjerleyfislögum, skal 
þó undanþegin þessu árgjaldi.

6. gr.
Um sölu á raforku til almennings fer eftir sjerleyfislögum, og skal þó 

verð árshestorkunnar ekki fara fram úr 50 krónum.

Pingskjal 561
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7. gr.
Sjerleyfishafi skal hafa byrjað á mannvirkjum þeim, sem í 1. gr. segir, 

innan 4 ára frá dagsetningu sjerleyfis og hafa lokið þeim innan 9 ára frá sama 
tima. Ráðherra getur framlengt fresti þessa um alt að 1 ári hvorn.

8. gr.
Rjettindi og skyldur sjerleyfishafa og skifti hans og rikisstjórnar fara 

samkvæmt landslögum, þ. á. m. sjerleyfislögum, að svo miklu leyti, sem ekki 
er um mæit í lögum þessum. Nú skilur aðilja á um það, hvort atriði skuli 
sæta úrlausn eftir þessum lögum eða landslögum, og skal þá hæstirjettur einn 
dæma það mál. Sjerleyfisdómur samkvæmt sjerleyfislögum sker annars úr, ef 
ágreiningur verður um efndir á ákvæðum sjerleyfisins, með þeim hætti, sem í 
sjerleyfislögum greinir.

9. gr.
Nú er heimild sú, er felst i lögum þessum, ekki notuð innan ársloka 

1928, og falla þá lögin úr gildi.

Ald. S62. Breytingartillögur

við frv. til laga um stöðvun á verðgildi íslenskra peninga.

Frá Sveini ólafssyni.

I. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Leita skal stöðvunar á verðgildi islenskra peninga í því gengi, sem 

nú er skráð.
II. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Gengisnefnd skal láta fram fara ítarlega rannsókn á þvi, hvert sje 
hið raunverulega gildi peninganna i innlendum og erlendum viðskiftum. 
Skal rannsóknin vera tvíþætt og miðuð við 1. júní og 31. desember 1926. 
Skýrsla um rannsóknina skal lögð fyrir næsta þing.

Ed. 663. Plng»Alyk.tun

um rýmkun landhelginnar.

(Afgreidd frá Ed. 10. maí).

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að gera hinar ítrustu til- 
raunir til þess að fá samningum við Stóra-Bretland um landhelgi íslands
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breytt á þá leið, að hún sje færð út þann veg, að innan hennar verði allir 
firðir og flóar og helstu bátamið.

Stjórninni er heimilt að senda til Englands mann eða menn til þess 
að greiða götu þessa máls, og sjerstaklaga vekja athygli á þeirri alþjóða- 
nauðsyn, sem á þvi er að stækka hið friðaða svæði, til þess að vernda framtiðar- 
fiskveiðar i hafinu kringum ísland.

Kostnað af sendiförinni skal greiða úr ríkissjóði.

Þingskjal 563—565

Ed. 504» Eög-

um afnám laga nr. 21, 4. júni 1924, og breyting á lögum nr. 58, 30. nóv. 
1914 [Sauðfjárbaðanir].

(Afgreidd frá Ed..l0. maí).

1. gr.
Lög nr. 21, 4. júní 1924, um breyting á lögum nr. 58, 30. nóv. 1914, 

um sauðfjárbaðanir, eru úr gildi numin.

2. gr.
3. og 4. gr. laga nr. 58, 30. nóv. 1914, um sauðfjárbaðanir, eru úr 

gildi numdar.

Ed. 505. Eöjf

um skipströnd og vogrek.

(Afgreidd frá Ed. 10. mai).

I. kafli.

Um skipströnd.

1. gr.
Hver, sem þess verður var, að hafskip sje i hættu statt við land eða 

strandað, eða að góss úr því reki á land, er skyldur að gera alt, sem í hans 
valdi stendur, til þess að bjarga mönnum og góssi, enda skal hann tafarlaust 
skýra hreppstjóra, eða lögreglustjóra, ef auðveldara er að ná til hans, frá al- 
burðum með firðskeyti eða símtali, cf þess er kostur, en ella með skyndiboða. 
Hreppstjóri skal með sama hætti skýra lögreglustjóra frá skipreika. Lögreglu- 
stjóri skýrir siðan dómsmálaráðherra, svo og eigendum og vátryggjendum skips
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og farms eða umboðsmönnum þeirra, ef vitað er hverjir eru, frá því, hvernig 
komið er, með firðskeyti, ef þess er kostur, en ella með næstu póstferð. Dóms- 
málaráðuneytið skal svo, jafnskjótt sem unt er, tilkynna skipreikann fyrirsvars- 
manni þess rikis, sem skip er frá.

2. gr.
Hreppstjóri, eða lögreglustjóri, ef hann er fyrr á strandstað. kominn, skal 

svo fljótt sem unt er fá úr því skorið, hvort skip skuli talið strandað. En þá 
er skip talið slrandað og rjett að fara með það eftir lögum þessum, ef það er 
rekið upp eða fast orðið við land, enda verði þvi ekki bjargað á sjó út og gert 
haffært áður en hætta sje á þvi, að það farist að miklu leyti eða öliu. Hrepp- 
stjóri eða lögreglustjóri tilnefnir tvo valinkunna menn, er, að viðlögðum dreng- 
skap, meta þetta með honum. Afl atkvæða ræður úrslitum.

3. gr.
Hreppstjóri skal annast björgun og aðhlynning manna, varðveislu skips 

og björgun góss og varðveislu, þar til lögreglustjóri skipar fyrir um þau eíni (sbr. 
þó 4. og 5. gr. og fyrstu málsgrein 7. gr.). En gæta skal hreppstjóri þess, að 
ekkert það verði gert, er tálma kunni siðar rannsókn nokkurra þeirra atriða, er 
strandið varða.

4. gr.
Nú neitar skipstjóri eða annar viðstaddur fyrirsvarsmaður skips þvi skrif- 

lega, að góssi verði bjargað eða að ráðstafanir til björgnnar verði gerðar, þar til 
lögreglustjóri kemur, og hlutast hreppstjóri þá ekki um björgun góss eða skips.

5. gr.
Dómsmálaráðuneytið lætur gera eyðublöð með spurningum á islensku, 

dönsku, ensku, þýsku og frönsku um skip og skipstjóra, ferð þess, hvernig slysið 
vildi til, hvaða ráðstafana óskað sje af hálfu stjórnvalda um björgun og með- 
ferð skipsmanna, og fá lögreglustjórum og hreppstjórum eyðublöð þessi. Skal 
hreppstjóri leggja eyðublað fyrir skipstjóra eða þann, sem í stað hans kemur, 
jafnskjótt sem því verður við komið, enda skal skipstjóri skrá svar sitt skýrt og 
greinilega við hverri spurningu. Nú verður brestur á þessu, og skal þá lita svo á, 
sem skipstjóri óski ekki aðstoðar íslenskra stjórnvalda.

Þegar er því verður við koinið, skal hjeraðsdómari láta skipstjóra stað- 
festa áður nefnda skýrslu sina fyrir dómi, svo og halda sjóferðapróf með þeim 
hætti, er i sjódómslögum segir, og eftir því, sem við á. Sjóferðapróf og staðfesting 
skýrslu þarf þó ekki að fara fram, ef fyrirsvarsmaður þess rikis, sem skip er 
frá, telur þess ekki þörf, nema manntjón hafi orðið eða slys á mönnum.

6. gr.
Lögreglustjóri skal, svo fljótt sem kostur er á og eftir þörfum, skipa 

fyrir um björgun og meðferð skipbrotsmanna. Ef hann fer ekki sjálfur á vett- 
vang, þá felur hann hreppstjóra eða öðrum umboðsmanni sinnm framkvæmdir.
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7. gr.
Nú vill skipstjóri eða sá, er i hans stað keraur, eða umboðsmaður út- 

gerðar eða vátryggjanda, annast sjálfur björgun á skipi eða góssi frá öndverðu, 
og er honum það þá rjett, en ekki er björgunarsamningur þó bindandi, nema 
samþykki lögreglustjóra eða viðkomandi ræðismanns komi til, enda sje sett, að 
áliti lögreglustjóra, full trygging af hálfu skips eða góss fyrir efndum samningsins.

Rjctt er eiganda eða vátryggjanda strandaðs skips eða góss að taka i sin- 
ar hendur björgun og meðferð á skipi og góssi hve nær sem er, enda setji þeir 
fullnægjandi trygging fyrir greiðslu alls áfallins kostnaðar og þess kostnaðar, er 
siðar kann löglega að falla, þar með kostnaður við heimsending strandmanna. 
Um björgunarsamninga fer samkvæmt 1. málsgr.

Hvarvetna þess er aðili tekur björgun skips eða góss í sinar hendur, eru 
islensk stjórnvöld við hana skilin.

8. gr.
Nú er ekki svo ástatt sem i 1. málsgr. 7. gr. segir, og má þá hreppstjóri 

eða lögreglustjóri ekki fresta björgun, þó að ósamið sje um bjarglaun. Kveður 
lögreglustjóri þá á um það, hversu þeim skuli greiða, er að björgun starfa. Bjarg- 
laun skal annaðhvort miða við þann tima, sem hver hefir unnið, enda komi þá 
til greina atvik öll, eða við verðmæti þess, sem bjargað er, enda sjeu þau þá að 
jafnaði þriðjungur verðs hins bjargaða, að frádregnum sölukostnaði.

9. gr.
Lögreglustjóri eða sá, er i stað hans stýrir björgun, skal sjá um það, 

að alt, sem gert verður til að bjarga mönnum, skipi eða góssi, verði unnið svo 
fijótt og vel sem kostur er. Skal fyrst og fremst, næst mannbjörg, bjarga skips- 
skjölum. Gf líklegt þykir, að skipi verði af grunni komið og að það verði gert 
hafiært, þá skal kosta kapps um, að svo megi verða. Af góssi skal björgun á 
því, sem verðmætast er, ganga fyrir svo sem unt er, og skal þess jafnan gætt, 
að öli merki eða auðkenni á góssi skemmist sem minst.

Rjett er aðilja eða umboðsmanni hans að vera við björgun.

10. gr.
Skylt er öllum verkfærum alþýðumönnum sjálfum sjer ráðandi að vinna 

að björgun og varðveislu bjargaðra muna, er lögreglustjóri eða umboðsmaður 
hans kveður þá til þess. Með sama hætti er manni skylt að lána heimamenn 
sina, bát sinn, hesta eða áhöld til björgunar eða flutnings bjargaðra muna á 
geymslustað. Ennfremur er mönnum skylt að lána hús sin til geymslu bjargaðra 
muna, ef þeir mega án þeirra vera og þau spillast ekki verulega fyrir slika notk- 
un. Ef bjargað góss verður ekki geymt á fulltryggan hátt, þá skal setja um það 
vörð. Endurgjald fyrir lán hesta, skipa og áhalda, svo og kaup varðmanna, á- 
kveður lögreglustjóri.

Ef strandmunir hverfa eða fara forgörðum af mannavöldum, skal hrepp- 
stjóri eða sá annar, er með umboð lögreglustjóra fer, skýra honum tafarlaust frá 
þvi, enda skal lögreglustjóri rannsaka málið jafnskjótt sem unt er.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarping). 123
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11. gr.
Ef skipbrotsmenn geta ekki sjálfir útvegað sjer húsnæði, mat og aðrar 

nauðsynjar, þar á meðal aðhjúkrun á sjúkum mónnum, þá skal lögreglustjóri 
eða umboðsmaður hans hlutast til um það, að bætt verði úr nauðsyn þeirra við 
sanngjörnu endurgjaldi, sem lögreglustjóri ákveður. Með sama bætti skal sjá um 
greftrun dáinna skipverja, enda skal gera hana með fullri sparsemi, ef greiða 
skal af strandinu.

Skylt er að veita skipbrotsmönnum búsaskjól og aðhlynningu eftir megni 
og að því leyti sem ekki fer i bága við sóttvarnarráðstafanir.

Lögreglustjóri skal sjá um það, að skipbrotsmönnum verði veittur nauð- 
synlegur fararbeini þegar er þeir mega frá strandi hverfa.

Nú tekur umboðsmaður þess rikis, er skip er frá, að sjer málefni þau, 
er í grein þessari segir, og eru þá íslensk stjórnvöld frá þeim tíma við þau skilin.

12. gr.
Hreppstjóri heldur dagbók um strand hvert. Þar skal hann skrá nafn 

skips og heimilisfang og útgerð, hvar, hvernig og hvenær slys hafi að borið, 
hvenær (dag og klukkustund) hann hafi orðið þess var, hver eða hverjir þar hafi 
fyrst að komið, hver hafi fært honum fregn um atburði, bvenær hann sjálfur 
hafi á vettvang komið og hvernig hafi þá verið þar umhorfs, hvar skip og góss 
var og hvernig það hafi þá verið farið, hvort skipstjóri og skipverjar hafi þar 
þá verið, hvernig þeir hafi bjargast og hvernig ástatt sje um þá, hvort nokkur 
hafi farist eða slasast, hverjir hafi komið þeim til hjálpar, hvort hann hafi látið 
meta, hvort skip skyldi talið strandað, hverjir bafi gert það og hver niðurstaðan 
hafi orðið; hvaða ráðstafanir hann hafi gert til björgunar og aðhlynningar manna 
og til björgunar og varðveislu góss, bæði áður en og eftir að hann fjekk fyrirskip- 
anir lögreglustjóra, hverju bjargað hafi verið, enda sje gerð svo nákvæm skrá 
um það sem unt er. Þá skal i dagbók skrá, ef skipstjóri afsalar sjer afskiftum 
hreppstjóra af björgun, hvort hann hafi gefið skýrslu samkvæmt 5. gr., svo og 
hvað annað, er strandið varðar og hreppstjóri skal annast. Eftirrit úr dagbók 
sendir hreppstjóri lögreglustjóra ásamt öðrum strandskjölum.

Lögreglustjóri löggildir stranddagbók hreppstjóra. Hana skal og gegn- 
umdraga og tölusetja. Rikissjóður kostar hana.

Hverju sinni er bókun er lokið, ritar hreppstjóri nafn sitt undir hana, 
ásamt skipstjóra eða þeim, er i stað hans kemur, ef hægt er að gera honum bók- 
unina skiljanlega, og 2 öðrum valinkunnum mönnum, eftir að bókun hefir verið 
lesin upp fyrir þeim. Túlk skal hafa, ef hans er kostur og þörf.

Lögreglustjóri -skráir i lögreglubók eða sjerstaka strandbók það, er hann 
gerir og strand eða strandmenn varðar, að undantekinni skýrslu um strandupp- 
boð.

13. gr.
Þeim, sem björgun stýrir eða annast gæslu á strandgóssi, er rjett að visa 

burt öllum þeim mönnum, sem engan þátt taka þar i og eru að öðru leyti óvið- 
riðnir strandið. Svo skal og visa brott þeim bjargendum eða fiutningsmönnum
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strandgóss, er gera sig óbæfa til starfsins vegna óreglu, ótrúmensku eða óspekta. 
Taka má þá fasta, er ekki fara fúslega. Lögreglustjóri sker úr ágreiningi út af 
framkvæmdum við bjórgun eða varðveislu strandgóss, og skal hann síðar bóka 
úrskurði þá, er hann hefir kveðið upp munnlega.

14. gr.
Lögreglustjóri skal sjá um, að matvæli þau eða drykkjarföng, sem 

skemst hafa við strand og ef til vill eru skaðvæn heilsu manna, verði rannsökuð 
af hjeraðslækni, eða, ef ekki næst til hans, af tveimur mönnum, sem vit hafi á 
því. Skulu þeir segja til um það, hvort nota megi vörurnar og hvernig, án þess 
að tjón hljótist af, og skal þá selja þær með því skilorði, er þeir setja. Nú reyn- 
ast vörur svo spiltar, að hætta er talin af notkun þeirra, og skal þá ónýta þær, 
og hafi lögregiustjóri eða hreppstjóri umsjón með því.

15. gr.
Nú strandar skip, sem ekki hefir fengið heilbrigðisvottorð hjer á landi, 

eftir að það siðast [fór frá útlendri höfn, eða síðast hafði mök við skip á hafi 
úti, og skal þá, að svo miklu leyti sem frekast er unt, fara með skipið og skips- 
höfnina eftir fyrirmælum gildandi sóttvarnarlaga.

16. gr.
Nú er toiivörum eða bannvörum bjargað, og skal þá lögreglustjóri eða 

hreppstjóri sjá um, að farið verði með þær lögum samkvæmt.

17. gr.
Strandað skip eða það úr þvi, sem bjargast hefir, svo og bjargað strand- 

góss, skal selja á opinberu uppboði, nema aðiijar samþykki annarskonar sölu. Þá 
skal selja, er hallkvæmast má telja, enda skal gæta þess, að draga ekki sölu 
á munum, er ekki þola geymslu eða falla mundu annars i verði fyrir geymslu, 
eða hún yrði svo dýr, að hún svaraði ekki kostnaði.

Lögreglustjóri skal, eða hreppstjóri í umboði hans, gera allar þær ráð- 
stafanir, sem þörf er á vegna uppboðs. Uppboð skai birta þeim, er í grend búa, 
og ef mikið er til sölu, þá einnig i nágrannasveitum. Lögreglustjóri kveður á um 
uppboðsskilmála. Þar skal meðal annars vera svo mælt, að skip eða skipsleifar, 
sem ekki eru fluttar burt úr fjöru eða flæðarmáli innan 2 ára frá skipstrandi 
talið, verði eign ríkissjóðs eða fjörueiganda samkvæmt 29. gr. laga þessara. Gjald- 
frestur má ekki skemmri vera en 14 dagar, en innheimtumaður uppboðsandvirðis 
ræður því, hverjum gjaldfrestur verður veittur. Rjett er að uppboðshaldari annist 
innheimlu, en eigi mega innheimtulaun fara fram úr 6 af hundraði, og hálfu 
minni skulu þau vera, ef greitt er við hamarshögg.

Lögreglustjóri leitar álits aðilja eða umboðsmanns hans um uppboð, ef 
þess er kostur án verulegs kostnaðar eða tafar, enda metur lögreglustjóri það.
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18. gr.
Jafnskjótt sem söla strandgóss er lokið og kostnaður af strandi allur, 

þar á meðal kostnaður af flutningi skipbrotsmanna til burtfararhafnar hjeðan af 
landi, er fenginn, semur lögreglustjóri reikning um strandið. Sendir hann dóms- 
málaráðuneytinu reikninginn tviritaðan ásamt fylgiskjölum, þar á meðal dagbók- 
areftirriti hreppstjóra, eftirriti úr lögreglubók eða strandbók og uppboðsbók, skip- 
skjölum, sjóferðaprófí o. s. frv., til endurskoðunar og úrskurðar í öllum atrið- 
um. Þegar dómsmálaráðuneytið hefír úrskurðað reikninginn, sendir það hann fyrir- 
svarsmanni viðkomandi rikis, ef það hefir hjer umboðsmann sinn, en ella til 
annara rjettra aðilja.

Uppboðsandvirði strandgóss, sem afgangs kann að verða kostnaði ölium 
af strandinu, sendir lögreglustjóri dómsmálaráðuneytinu jafnskjótt sem honum 
hefír verið tilkynt, að reikningur væri úrskurðaður og gjaldfrestur liðinn. Dóms- 
málaráðuneytið sendir fjeð siðan fyrirsvarsmanni viðkomandi ríkis eða öðrum 
aðiljum.

19. gr.
Lögreglustjóri eða umboðsmaður hans eða hreppstjóri skulu fá 10 krónur 

i fæðispeninga dag hvern, er þeir þurfa að vera að heiman vegna strands, og að 
auki ferðakostnað eftir reikningi. Þá daga, er hreppstjóri heldur uppboð á strand- 
góssi, fær hann lögmælt sölulaun i stað fæðispeninga.

Fyrir sjóferðapróf skal gjalda hjeraðsdómara 12 krónur.

20. gr.
Skip og góss, annað en venjulegur farangur skipverja, er, þar til það er 

selt að tilhlutun lögreglustjóra, og siðan andvirði þess, að veði framar öllum 
öðrum höftum, er á því kynnu að hvila, til tryggingar öllum þeim kostnaði, er 
af strandi leiðir og áfallinn er fyrir ráðstafanir stjórnvalda eða einstakra manna, 
er þeir hafa gert af nauðsyn áður en stjórnvöld komu til, svo sem björgunar- 
launum, hýsingu, fíutningi og heimsendingu skipverja, varðveislu góss, ferðakostn- 
aði og dagpeningum, gjöldum fyrir rjettargerðir, eftirrit, sendiferðir, simskeyti 
o. s. frv.

Ef andvirði strandgóss hrekkur ekki fyrir öllum strandkostnaði, og fyrir- 
svarsmaður viðkomandi ríkis greiðir hann ekki þegar, þá má eftir ósk lögreglu- 
stjóra greiða úr rikissjóði það, sem á vantar, gegn endurgjaldi frá rjettum aðiljum.

21. gr.
Nú strandar íslenskt skip hjer við land, og taka þá ákvæðin hjer að 

framan ekki til þess, nema fyrirmæli 1., 3., 6., 9., 10. og 11. gr. um björgun á 
mönnum og góssi og tilkynningar til hreppstjóra og lögreglustjóra og 14., 15. 
og 16. gr., svo og 20. gr., að þvi leyti sem ráðstafanir islenskra stjórnvalda 
vegna strandsins hafa haft kostnað í för með sjer.
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II. kafli.
Um vogrek.

22. gr.
Það er vogrek, er mannlaust skip rekur á land eða skipshluta eða aðra muni, 

sem svo eru merktir eða svo er annars farið um, að ætla má eignarrjetti undirorpna.

23. gr.
Ábúandi eða notandi lands skal vogrekum bjarga og veita þeim vörð. 

Ef enginn er ábúandi eða notandi, þá skal landeigandi bjarga vogrekum og geyma 
þeirra. Tilkynna skal hreppstjóra eða lögreglustjóra vogrek, enda skulu þeir 
hlutast til um björgun vogreks, ef þess gerist þörf, og varðveislu. Ef lögreglu- 
stjóri hefir ekki sjálfur skoðað vogrek, þá ber hreppstjóra að láta honum i tje, 
jafnskjótt sem verða má, glögga lýsing á því og áætlun um verðmæti þess.

24. gr.
Nú sannar maður ótvírætt heimild sina til vogreks, áður en það er aug- 

lýst, og má þá selja honum það i hendur. Annars kostar skal vogrek auglýsa 
með þeim hætti, er hjer skal sagt verða:

Ef ætla má eftir framkomnum upplýsingum, að vogrek nemi ekki yfir 
200 kr., þá auglýsir Iögreglustjóri það með þeim hætti, er hann telur best fallinn 
til þess að komast fyrir það, bver eigandi sje. Ef telja má vogrek meira virði, 
þá auglýsir lögreglustjóri það einu sinni i Lögbirtingablaði, enda sendir dóms- 
málaráðuneytið fyrirsvarsmönnum annara ríkja hjer á landi eintak af aug- 
lýsingunni. í auglýsingu skal lýsa vogreki eftir föngum og skora á tilkalls- 
menn að gefa sig fram innan 6 mánaða frá birtingu auglýsingar og sanna lög- 
reglustjóra heimildir sinar, því að annars kostar verði vogrek eða andvirði þess 
eign rikissjóðs eða fjörueiganda. Áður en liðnir eru 6 mánuðir má engum til- 
kallsmanni selja vogrek í hendur, nema hann setji fulla trygging fyrir þvi, að 
hann skili vogreki aftur eða andvirði þess, ef annar skyldi koma áður frestur 
sje liðinn með rikari gögn fyrir tilkalli sinu.

25. gr.
Nú sannar maður heimildir sinar að vogreki áður lögmæltur frestur 

sje á enda, og skal þá selja honum það i hendur eða andvirði þess. Annars 
kostar verður vogrek eða andvirði þess eign ríkissjóðs, ef það eða andvirði þess 
nemur 500 kr. eða meira, að frádregnum öllum áföllnum kostnaði, og ef um 
skip eða skipsflak er að ræða, að frádregnum áætluðum kostnaði við brottnám 
þess úr fjöru, en ella fjörueiganda.

Tilkallsmaður, er gefur sig fram áður en frestur er liðinn, getur borið 
kröfu sína undir dómstóla, ef lögreglustjóri vill ekki taka hana að öllu til greina. 
Ef fleiri en einn gera tilkall til vogreks, má engum þeirra selja í hendur fyr en 
úr þvi er skorið með fullnaðardómi, hver skuli fá vogrek eða andvirði þess.

Nú ber maður npp kröfu sina eftir að lögmæltur frestur er liðinn, og á
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hann þess máls aldrei uppreist, nema hann sanni fyrir dómi, að ólöglega hafi 
með málið verið farið af hálfu stjórnvalda.

Mál samkvæmt 2. og 3. málsgr. skal höfða á hendur lögreglustjóra á 
varnarþingi hans, enda sje honum stefna birt áður en liðnir eru 6 mánuðir frá 
þvi, er hann synjaði kröfu stefnanda.

Nú þykir tvimælis orka um verðmæti vogreks, og skulu þá 2 dóm- 
kvaddir menn meta það.

26. gr.
Vogrek sjálft, meðan það er óselt, en andvirði þess, eftir að það hefir 

verið selt, er að veði til tryggingar óllum kostnaði af ráðstöfunum þeim, sem 
löglega eru gerðar til að bjarga þvi, varðveita það og auglýsa, og gengur veð það 
fyrir öllum höftum, er vera kynnu á vogreki, enda skal jafnan greiða allan þann 
kostnað áður en vogrek eða andvirði þess sje nokkrum til eignar fengið.

Lögreglustjóri úrskurðar þann kostnað, sem hjer segir, en bera má úr- 
skurð hans undir dómsmálaráðuneytið áður en 3 mánuðir sjeu liðnir frá dag- 
setningu úrskurðar lögreglustjóra.

27. gr.
Nú er skip eða skipsflak, sem er vogrek, selt á opinberu uppboði, og 

skal þá setja í uppboðsskilmála slikt ákvæði, sem i 17. gr. segir um brotthöfn 
skips af fjöru, og láta sama varða, ef af er brugðið.

III. kafli.
Almenn ákvæði.

28. gr.
Nú liggur skip eða skipsflak, þar á meðal vogrek, sem eigandi hefir leitt 

sig að, óhirt á fjöru 2 ár eða lengur frá þvi að eigandinn leiddi sig að þvi, ef 
svo hefir verið, og skal lögreglustjóri þá auglýsa, eftir beiðni þeirra, er eignast 
mundu skip eða skipsflak eftir 25. gr., ef það væri vogrek, í Lögbirtingablaði, 
að skip eða skipsflak verði fengið þeim i hendur til eignar samkvæmt þessari 
grein, nema skip eða skipsflak hafi verið tekið út áður en 9 mánuðir sjeu liðnir 
frá birtingu auglýsingar. Ef það hefir ekki verið gert innan þessa tima, þá verð- 
ur skip eða skipsflak eign rikissjóðs eða fjörueiganda með þeim hætti, sem i 25. 
gr. segir.

29. gr.
Nú hefir skip eða skipsflak legið óselt á strandstað eitt ár, og getur lög- 

reglustjóri þá Iátið selja það ásamt því, er þvi fylgir, á opinberu uppboði, ef ó- 
ráðlegt þykir vegna hagsmuna almennings, að dómi dómsmálaráðherra, að láta 
það vera lengur óselt. í uppboðsskilmálum skal kveða svo á, að skip eða skips- 
leifar, sem ekki verði flutt burt úr fjöru innan tveggja ára frá þvi, er strandið 
varð, skuli verða eign rikissjóðs eða fjörueiganda samkvæmt 25. gr. Uppboð skal 
jatnan tilkynna þeim, er hafa sjerstaklega hagsmuna að gæta, ef heimilisfang 
þeirra er kunnugt, en annars kostar fyrirsvarsmanni þess ríkis, er skip var frá.



Uppboðsandvirði, að frádregnum kostnaði, skal svo greiða samkvæmt 2. málsgr. 
18. gr.

Nú hefur aðili björgun eða tekur að vinna úr skipi áður en ár er liðið 
frá strandinu, og skal dómsmálaráðherra þá veita honum hæfilegan frest til að 
halda þeim athöfnum áfram, uns 2 ár eru liðin frá þeim atburði, eða alt að 3 
árum, ef björgun er sjerstökum erfiðleikum bundin. Sömu fresti skal og veita 
uppboðskaupanda, sbr. 17. og 27. gr. og fyrri málsgr. þessarar greinar, ef eins 
er ástatt.

30. gr.
Atvinnumálaráðherra getur látið gera skip eða skipsflak óskaðvænt þegar 

eftir strand eða skipbrot, ef óhjákvæmileg nauðsyn þykir vegna hættu eða tálma, 
er af því stafi. Ef skip eða skipsflak verður annars til tálma eða bættu, þá skal 
vitamálastjórnin auðkenna staðinn, og jafnframt setja þeim, er skip eða skipsflak 
á, með. auglýsingu í Lögbirtingablaði, hæfiiegan frest til að hirða það. Að þeim 
fresti liðnum getur atvinnumálaráðherra látið gera skip eða skipsflak óskaðvænt. 
Ekki á sá, sem rjett á yfir skipi eða skipsflaki, kröfu til bóta, þó að eign hans 
sje spilt fyrir þær ráðstafanir, sem í þessari grein segir.

Til tryggingar kostnaði af ráðstöfunum samkvæmt þessari grein er skip 
eða skipsflak, svo og farmur, ef hætta stafar af honum eða verulegt óhagræði, 
og andvirði, ef sala hefir farið fram, að veði framar öllum öðrum höftum, er á 
þeim kynnu að hvíla. Má selja það, er bjargast kann, á opinberu uppboði til 
greiðslu kostnaðar, en það, er afgangs kynni að verða, skal greiða rjettum aðilj- 
um samkvæmt 18. gr. 2. málsgr.

31. gr.
Fyrirmæli laga þessara hagga ekki reglum þeim um skipsflök á höfnum 

inni, sem settar eru eða settar kunna að verða í löggiltum reglugerðum kaup- 
staða eða kauptúna.

32. gr.
Um refsingar fyrir brot á lögum þessum fer sem bjer segir:

1. Ef einstakir menn brjóta það, sem þeim er boðið i 1., 10., 11. og 13. gr., 
eða hafa i frammi einræði eða mótþróa við björgun eða tefja hana vilj- 
andi, þá varðar það 10—1000 kr. sektum, nema þyngri refsing liggi við 
samkvæmt öðrum lögum.

2. Ef lögreglustjóri, sjerstakur umboðsmaður hans eða hreppstjóri eða önnur 
stjórnvöld brjóta lög þessi, þá fer um refsingar fyrir það eftir almennum 
hegningarlögum.

33. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð.
Með mál út af brotum gegn ákvæðum laga þessara skal farið sem með 

almenn lögreglumál, nema sakamálameðferð skuli beitt.

34. gr.
Lög þessi skal þýða á dönsku, ensku, þýsku og frönsku og sjerprenta, 

enda skal fá lögreglustjórum nægan forða af sjerprentunum og þýðingum til af- 
nota handa hreppstjórum og öðrum, sem á þeim þurfa að halda.
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35. gr.
Lðg þessi öðlast gildi 1. júlí 1926.
Frá sama tima ern úr gildi nnmin þessi lagaboð:
Opið brjef 4. maí 1778, 1.—4. gr.
Opið brjef 2. april 1853.
Lög nr. 1, 14. jan. 1876.
Lög nr. 2, 2. febr. 1894, 6. gr.
Lög nr. 18, 2. nóv. 1914.
Lög nr. 56, 30. nóv. 1914, X. kap., að þvi leyti sem hann teknr til skip- 

stranda, og loks öll önnnr lagafyrirmæli, sem koma i bóga við lög þessi.

Ed. 560. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um útsvör.

Frá Jóhanni Jósefssyni.

1. Við 8. gr. Á eftir b-lið komi nýr liður, svo hljóðandi:
Ef hann rekur atvinnu i fleiri sveitum en einni ekki skemur en 

8 vikur. Svo og ef rekin hefir verið verslun, hvalveiði, fiskkaup, fiskaf- 
urðakaup, útvegur, sildarkaup, sildarsala, sildarverkun, sildarbræðsla eða 
annar atvinnurekstur, verksmiðjuiðnaður hverskonar sem hann er, enda 
þótt skemur sje rekið.

2. Við 9. gr. Liðirnir a. og c. falli niður.
3. Við 9. gr. 2. lið. 1 stað »3000 kr.« komi: 1000 kr.
4. Við 9. gr. 3. lið. 1 stað »5000 kr.« komi: 1200 kr.

Ed. 567. Frumvarp

til laga um verðtoll á nokkrum vörum.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
Hver, sem fær vörur frá útlöndum, er skyldur til, áður en vörurnar 

eru afhentar honum, að sýna blutaðeigandi lögreglustjóra eða umboðsmanni 
hans reikning yfir innkaupsverð þeirra, kominna um borð í skip, er flytja á 
vörurnar hingað til lands. Þetta nær til allra vara, sem hingað eru sendar, að 
undanteknum islenskum afurðum, sem endursendar eru, og venjulegum far*
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angri ferðamanna. AHa reikninga um vörur, er um ræðir í 1. gr. 3., 6. og 7. 
lið laga nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll, svo og reikninga um fólksílutninga- 
bifreiðar, skal lögreglustjóri eða umboðsmaður bans stimpla með merkjum 
þeim og á þann hátt, er um ræðir í lögum nr. 75, 27. júní 1921, og skulu 
allir slíkir reikningar stimplast með 10% af innkaupsverði þeirra vara, nema 
þær vörur, sem hjer eru taldar:
A. Með 20% stimplast eftirtaldar vörur: Flugeldar og flugeldaefni. Gimsteinar 

og hverskonar skrautgripir. Glysvarningur og leikföng allskonar. Gullsmiðis- 
og silfursmíðisvörur. Jólatrjesskraut. Kaffibætisefni. Lakkskór. Loðskinn 
og fatnaður úr þeim. Plettvörur. Silki og silkivarningur. Silkihattar. Silki- 
skór og flosskór. Skrautfjaðrir. Sólhlífar. Veggmyndir.

B. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur þær, er nú skal greina: Asbestþráður, 
Áttavitar. Ávextir, nýir. Baðmullartvinni. Bambus. Bast. Bifreiða- og hjól- 
hestadekk og slöngur, Blaðgull til gyllingar. Blautsápa. Boltar og rær. 
Botnvörpur. Botnvörpugarn. Brennisteinssýrur. Bronce. Burstar og sópar. 
Bæs. Dynamit. Dælur. Efni og áhöld til logsuðu og logskurðar. Efni til 
gasframleiðslu. Efni til bókbands. Eldavjela- og ofnhlutar. Flöskumiðar og 
tappar. Garn allskonar. Ger, Gerduft. Gibslistar. Gleraugu. Glóðarlampar. 
Gluggajárn. Grænmeti, nýtt. Gúmmihælar og sólar. Hagldabrauð og tvi- 
bökur. Hellulitur. Heygrímur. Heymælar. Hjólnafir. Hljóðfæri, nema 
grammófónar og grammófónplötur. Hnoð. Hunang. Hurðarhandföng. 
Húsgagnafjaðrir og keðjubotnar i rúm. Húsnúmer. Hvalur. Hvitmálmur. 
Karbolin. Kátsjúk (óunnið). Keðjulásar. Kensluáhöld. Kítti. Kolsýra. Kon- 
densatorþráður. Kopar. Koparrör. Lamir. Lampaglös. Lampakveikir. Lásar. 
Látún. Leður og skinn (sútað). Leðurliking. Ljósker. Lotthanar. Loft- 
skeytatæki. Lyfjavörur. Lyklar og skrár. Læknistæki. Lökk. Máln- 
ing. Meðalalýsi. Mottur til umbúða. Myndamót. Nauðsynjar við Iistmáln- 
ingu. Nálar. Niðursoðin mjólk. Oliuhanar. Oliulampar. Ostahleypir. Pakka- 
litir. Pottar. Prentletur. Prentsverta. Prjónar. Prjónavjelar. Pönnur. Baf- 
magnstæki og mælar. Batin. Reikningsspjöld. Reikningsvjelar. Ritvjelar. 
Fjölritar. Talningavjelar. Röntgentæki. Sáraumbúðir. Saumavjelar. Segl- 
garn. Sildarkrydd. Sink. Skipsbrauð. Skotfæri. Skólanauðsynjar. Skrið- 
mælar. Skritbækur. Skrúfur. Smiðatól. Smjörliki. Sporvagnar. Stoppefni 
i húsgögn. Svinafeiti. Terpentina. Talsíma- og ritsimatæki. Trjelím. Trje- 
skór og klossar. Tvinni. Ullarkambar. Varahlutar til viðgerðar á vjelum 
og áhöldum, sem undanþegin eru verðtolli. Vatnshanar. Vaxdúkar. Vefjar- 
skeiðar. Veggalmanök. Veggfóður. Viðhafnarlaus skófatnaður úr skinni og 
gúmmi. Viðboðstæki. Vír úr járni og kopar. Vitatæki og Ijósmerkjatæki, og 
efni til þeirra. Vjelaeinangrunarefni. Vjelareimar. Vjelavaselin. Vjelaþjetting- 
ar. Vogir og lóð. Vörpukeðjur. Þurkefni. Pvottaefni.

Ennfremur er stjórninni heimilt að undanskilja þessum tolli þær 
efnisvörur, sem innlend iðnaðarfyrirtæki sanna fyrir henni, að þau noti til 
starfrækslu sinnar, svo og allar vjelar til iðnaðar og framleiðslu.

Verði ágreiningur um flokkunina, fellir fjármálaráðherra um það fulln- 
aðarúrskurð.

Alþt. 1926, A. (38. löggjafarþiag). 124
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2. gr.
Ákvæði 4. til 15. greinar laga nr. 38, 27. júní 1921, utn vörutoll, skolu 

einnig gilda, eftir því sem við á, um gjald samkv. 1. gr. þessara laga. Ráð- 
herra getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um innheimtuna, um greiðslu 
stimpilgjaldsins af þeim vörum, sem eru sendar til landsins í pósti, og annað, 
er snertir framkvæmd laganna. 1 reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á 
henni.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1927 og gilda til 1. jan. 1929.

Ed. 568. Wlðankatlllögur

við brtt. á þskj. 566 [ÚtsvörJ.

Frá Einari Árnasyni.

1. Við 1. Aftan við liðinn bætist:
Ennfremur ef skip leggur upp afla sinn utan heimilissveitar útgerð- 

armanns eða eiganda að minsta kosti samtals 4 vikur af gjaldárinu; ef 
um sildarafla er að ræða, má þó sá timi skemri vera.

2. Við 2. Fyrir »a og c« kemur: a., b. og c.

Ed. 569. Wefndarálit

um frv. til laga um stofnun happdrættis fyrir ísland.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um frv. þetta. Meiri hlutinn 
leggur til, að það verði samþykt. En minni hlutinn getur ekki fallist á að 
ganga inn á þá braut, að afla rikissjóði tekna á þann hátt, er frv. gerir ráð fyrir.

Alþingi það, sem nú er að ljúka störfum að þessu sinni, hefir, sem öll- 
um þingmönnum er kunnugt, samþykt lög, er banna hjer á landi alla verslun 
með hluti i útlendum happdráttum. Með þeim lögum hefir Alþingi kveðið 
upp þann dóm, að slík verslun sje þjóðinni óholl og nauðsyn beri til að 
koma i veg fyrir hana, að svo miklu leyti sem hægt er með lagaboði. Ná- 
grannaþjóðirnar munu líka flestar einnig hafa sett hliðstæð lög. Islenskt happ- 
drætti getur þvi ekki boðið til sölu hluti sina nema með lagabroti; að þvi
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mun Alþingi ekki vilja styðja. Auk þess mun Alþingi tæplega vilja styðja að 
aukinni spilafikn landsmanna, en frv. þetta, ef að lögum verður, hlýtur að 
hafa þær afleiðingar innanlands, að hún aukist mjög, og það sennilega mest 
hjá þeim hluta þjóðarinnar, sem óhollast er, unglingunum.

Til þess að þærtekjur náist fyrir rikissjóð af happdrætti þessu, er flutn- 
ingsmenn gera ráð tyrir að geti náðst, er það auðsætt, að afarmikið af hlutum 
verður að seljast utanlands. Er þá aðeins gerandi ráð fyrir, að slik sala fari 
fram í þeim löndum einum, sem það leyfa. En þá vaknar óhjákvæmilega sú 
spurning: Telur íslenska þjóðin sjer sæmandi að afla rikinu tekna með þvi 
að reka i öðrum löndum verslun, sem er svo óholl, að sjálfsagt hefir þótt að 
banna útlendum fjelögum að reka hjer á landi? Þeirri spurningu svarar minni 
hlutinn hiklaust neitandi. Þar sem við álitum útlenda happdrættisverslun hjer 
á landi böl fyrir þjóðina, þá eigum við ekki að gera happdrættisverslun utan- 
lands að tekjugrein fyrir rikissjóðinn, ef við viljum vera sjálfum oss samkvæmir.

Minni hlutinn ræður þvi háttv. deild til að fella frv. þetta.

Alþingi, 10. mai 1926.

Ingvar Pálmason, Jónas Jónsson. 
frsm.

K<l. 570. Lög

um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða.

(Afgreidd frá Nd. 10. mai).

I. kafli.
Um kosningarrjett og kjörgengi.

1. gr.
Rjett til að kjósa hreppsnefndarmenn, sýslunefndarmenn, bæjarfulltrúa, 

borgarstjóra (bæjarstjóra) og alla aðra starfsmenn i hreppum og kaupstöðum, 
er almenningur kýs, hafa allir, konur sem karlar, ef þeir:

1. Eru fullra 25 ára gamlir á kjördegi.
2. Eru fjár síns ráðandi.
3. Eru islenskir ríkisborgarar eða hafa jafnrjetti við þá.
4. Hafa átt lögheimili i kjördæmi (hreppi eða kaupstað) siðasta árið 

fyrir kjördag.
5. Hafa óflekkað mannorð, og
6. Standa ekki í skuld fyrir þeginn sveitarstyrk.

Gift kona telst fjár sins ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með 
manni sinum.
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2. gr.
Sá er kjörgengur til starfa samkvæmt 1. gr., sem kosningarrjett hefir. 

Um borgarstjóra (bæjarstjóra) gildir ákvæði 1. gr. 4 tölui. þó ekki.
Ekki mega hjón nje menn skyldir að feðgatali eða niðja sitja samtimis 

i breppsnefnd eða bæjarstjórn.
3. gr.

Skylt er bæði konum og körlum, sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 
ára og beilum og hraustum, að taka við kjöri i hreppsnefnd og bæjarstjórn. 
Þeim, er setið hefir 6 ár samfleytt eða lengur í nefnd, er þó óskylt að taka 
við kjöri til hennar fyr en jafnlangur timi er liðinn siðan hann átti þar sið- 
ast sæti.

4. gr.
Kjörstjórn úrskurðar um kjörgengi til bæjarstjórnar, borgarstjóra (bæjar- 

stjóra) og hreppsnefnda. Skjóta má úrskurði kjörstjórnar til hreppsnefndar í 
hreppum og bæjarstjórnar i kaupstöðúm. Hreppsnefnd og bæjarstjórn úrskurðar, 
hvort aðili hafi mist kjörgengi eða hvort veita skuli honum lausn eða vikja 
honum frá starfanum. Skjóta má úrskurði hreppsnefndar til sýslunefndarodd- 
vita og úrskurði bæjarstjórnar til atvinnumálaráðherra.

Sýslunefnd úrskurðar þau atriði, sem í 1. málsgr. segir, ef sýslu- 
nefndarmaður á hlut að máii.

Ef manni er vikið úr sýslunefnd eða bæjarstjórn, þá getur hann borið 
málið undir atvinnumálaráðherra.

Úrskurði sýslunefndaroddvita og atvinnumálaráðherra eftir þessari grein 
má skjóta til dómstólanna.

II. kafli.
Um kjörtlma, kjörskrár, kjörstjórnir o. fl.

5. gr.
í kaupstöðum skal bæjarstjórn vera skipuð 6—15 bæjarfulltrúum, er 

kosnir sjeu til 6 ára i senn. Atvinnumálaráðherra ákveður töluna i hverjum 
kaupstað samkvæmt tillögum bæjarstjórnar. Helmingur bæjarfulltrúa fer frá 
á hverjum 3 ára fresti, ef tala þeirra er jöfn, en ef tala þeirra stendur á stöku, 
fer meiri hlutinn frá hið fyrra skiftið, en minni hlutinn hið síðara.

Nú fer maður úr bæjarstjórn áður en kjörtími hans er liðinn, og skal 
þá kjósa i stað hans fyrir þann tima, sem eftir er af kjörtímabili hans.

6. gr.
í hreppi hverjum skal vera hreppsnefnd, skipuð 3—7 mönnum, svo 

sem verið hefir, og eru þeir kosnir til 6 ára í senn. Fjölga má hreppsnefndar- 
mönnum úr 3 i 5 og 5 i 7, með samþykki sýslunefndar. Fara hreppsuefndar- 
menn frá á hverjum 3 ára fresti kjörtímabils, meiri hlutinn hið fyrra skiftið, 
en minni hlutinn hið siðara.

Fyrirmæli siðari málsgr. 5, gr. taka einnig til hreppsnefnda.
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7. gr.
Kosningar bæjarfulltrúa og borgarstjóra (bæjarstjóra) fara fram i 

janúarmánuði, en hreppsnefndarmanna á vorhreppaskilaþingi.
Ef hreppi er skift, þá skal kjósa hreppsnefnd i hinuni nýju hreppum 

jafnskjótt sem þvi verður við komið.

8. gr.
Hreppsnefnd í hreppum og bæjarstjórn i kaupstöðum skal árlega, i 

hreppum fyrir 15. april og i kaupstððum fyrir 15. desember, semja eða láta 
semja skrá yfir alla kjósendur i kjördæminu, er á kjördegi hafa kosningarrjett. 
Skulu þar vera i stafrófsröð nöfn kjósenda með stöðu, heimili og aldri. Skráin 
skal liggja til sýnis almenningi á hentugum stað að minsta kosti 14 daga. 
Kærur vegna þess, að einhver sje vantalinn eða oftalinn á skrá, skulu vera 
komnar i hendur hreppsnefndar eða bæjarstjórnar eigi siðar en viku eftir að 
skráin lá frammi, og úrskurðar hún kærurnar innan 3 daga þar frá.

9- gr.
Hverju sinni er kjósa skal hreppsnefndarmenn, bæjarfulltrúa eða borg- 

arstjóra (bæjarstjóra), skal kjósa kjörstjórn. Hreppsnefndaroddviti í hreppum 
og borgarstjóri (bæjarstjóri) í kaupstöðum er formaður kjörstjórnar. Og auk 
þess kýs hreppsnefnd og bæjarstjórn 2 menn úr sinum flokki i hana. Nú eru 
nefndarmenn 3, og eru þeir þá sjálfkjörnir. Er kjósa skal borgarstjóra (bæjar- 
stjóra), kýs bæjarstjórn formann kjörstjórnar úr flokki bæjarfulltrúa.

í breppum skal geta kosningar i hreppsfundarboði. Ef leynileg kosning 
hefir verið ákveðin, skal breppsnefnd auglýsa það viku fyrir kjörfund. 1 kaup- 
stöðum auglýsir kjörstjórn kjörfund, stað og stund, með hæfilegum fyrirvara, 
i blöðum eða með þeim hætti, er almennar auglýsingar eru þar birtar á staðnum.

111. kafli.
Um kosningarathöfn.

10. gr-
Bæjarfulltrúa skal kjósa leynilega hlutbundnum kosningum, með þeim 

bætti, sem segir i eftirfarandi greinum.

11- gr-
Skrá skal á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á. Lista 

skal afhenda oddvita kjörstjórnar eigi siðar en á hádegi 14 dögum á undan 
kosningu, og skal oddviti gefa vottorð um móttöku listans. Undir hverjum 
lista skulu vera skráð nöfn meðmælenda, sem ekki sjeu færri en 20, ásamt 
slöðu þeirra og heimili.

Gildur er listi, þótt á honum standi færri nöfn en kjósa á fulltrúa, en 
ógildur, ef fleiri eru. Fult nafn hvers fulltrúaefnis, ásamt stöðu og heimili,
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skal á lista setja, svo að eigi verði um vilst. Nú er ókjörgengur maður á lista 
eða eigi þykir örugt, við hvern er átt, og skal þá strika það nafn af lista.

Úrskurð um útstrikun nafns af lista eða um ógilding lista skal skrá 
i kjörbók. Kjörstjórn er skylt að láta fulltrúaefni listans eða meðmælanda í 
tje eftirrit af úrskurði áður en kosning byrjar.

Kjörstjórn merkir þá lista, er hún tekur gilda, hvern með sinum 
bókstaf (A. B. C. o. s. frv.)

12. gr.
Ef fulltrúaefni eru eigi fleiri á listum, sem metnir eru gildir, en kjósa 

skal, þá lýsir kjörstjórn, að liðnu hádegi 2 nóttum fyrir kjörfundardag, þá 
menn kosna.

Nú eru tulltrúaefni samtals á gildum listum lleiri en kjósa skal, og 
Iætur þá kjörstjórn tafarlaust gera kjörseðla og festir jafnframt upp auglýs- 
ingar um það, hvaða listar sjeu í kjöri, með tilgreindum listabókstaf og 
nöfnum fuUtrúaefna.

Á kjörseðli skal öðrum megin prenta eða fjölrita þá lista, sem hafa 
verið teknir gildir, þannig að hver listi, með óbreyttri nafnaröð sinni, sje við 
annars hlið eftir stafrófsröð með glöggum langstrikum á milli, en þverstrik 
skulu vera milli nafna á lista hverjum. Fyrirsögn á kjörseðli skal vera: Kjör- 
seðill við bæjarstjórnarkosning i N kaupstað, með dagsetningu og ártali. Eigi 
má annað á seðil letra en nú var mælt, nema nauðsyn sje á til aðgreiningar 
samnefndum mönnum.

Kjörseðlar skulu vera úr góðum og þykkum pappir og brotnir saman 
með óprentuðu hliðina út, þannig að eigi sjáist letrið á þeim. Skal svo frá broti 
gengið, að auðvelt sje að leggja þá aftur i sama brot, er þeir hafa verið notaðir.

13. gr.
Bæjarstjórn sjer um, að atkvæðakassi og kjörklefi sje til taks. Kjörklefi 

skal vera áfastur herbergi, þar sem kosning fer fram, og þaðan aðeins 
skulu dyr vera kjörklefa. Tjald skal festa fyrir glugga á kjörklefa, svo að 
eigi megi inn um hann sjá eða stinga kjörseðli út í glugga, svo að hann sjáist 
að utan. Lesbjart skal vera í kjörklefa, og vera skal þar borð og nægilega 
margir almennir, svartir blýantar.

Atkvæðakassi skal vera lokaður með rilu á loki, er stinga skal kjör- 
seðli niður um.

14. gr.
Frá upphafi kosningarathafnar skulu listar með bókstöfum sínum og 

greinilegum nöfnum fulltrúaefna vera almenningi til sýnis á kjörstað, þar sem 
mikið ber á þeim. Þar skal og festa upp leiðbeiningar handa kjósendum með 
aðalákvæðum laga þessara.

15. gr.
Kosningarathöfn hefur á því, að oddviti skýrir frá, hverjir sjeu í kjör- 

stjórn, hve marga eigi að kjósa í bæjarstjórn, og hverja lista hann hafi fengið 
samkv. 11. gr. Hann sýnir atkvæðakassann, svo að það sjáist, að hann sje 
tómur, og lokar honum síðán. Án leyfis kjörstjórnar mega ekki vera í kjör-
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stofu með henni aðrir en fulltrúaefni, 2 umboðsmenn fyrir hvern lista, og 
kjósendur, er koma og fara.

Heimilt er bæjarstjórn að skifta kjósendum í deildir, enda skipar hún 
þá undirkjörstjórn i hverja deild, og hefir hver þeirra sinn atkvæðakassa og 
kjörklefa.

Kjósendur koma fram og kjósa i þeirri röð, er þeim sjálfum líst, og 
eftir því, sem þeir komast að. Þá er kjörstjórn hefir kannast við mann og 
sannfært sig um, að hann hafi kosningarrjett, afhendir hún kjósanda kjörseðil. 
Fer kjósandi með hann inn i kjörklefa að borði þvi, er þar stendur, og gerir 
þar kross við bókstaf þess lista á kjörseðlinum, sem hann vill atkvæði gefa. 
Ef hann vill breyta nafnaröð á lista þeim, er hann velur, skal hann setja tölu- 
stafinn 1 fyrir framan það nafn, sem hann vill hafa elst, töluna 2 fyrir framan 
það nafn, sem hann vill láta vera annað í röðinni, töluna 3 við það nafn, er 
hann vill láta vera hið þriðja, o. s. frv. Ef hann getur ekki felt sig við eitthvert 
nafn á lista þeim, er hann kýs, má hann strika það út, og telst það þá eigi 
með við samtalning atkvæða. Krossinn við listabókstafinn, tölustafina við nöfn- 
in og útstrikun nafns skal hann gera með blýanti, sem kjörstjórnin hefir til í 
kjörklefanum. Siðan brýtur kjósandi seðilinn saman i sömu brot, sem hann 
var í, er hann tók við honum, gengur svo inn að kjörborðinu og stingur 
sjálfur seðlinum þannig samanbrotnum i atkvæðakassann, gegnum rifuna 
á lokinu, og gætir þess, að enginn sjái, hvað á seðlinum er. Að öðrum kosti 
er seðillinn ógildur, og má ekki láta hann i atkvæðakassann.

Annar meðkjörstjórinn skal hafa fyrir sjer eftirrit af kjörskrá og gera 
merki við nafn hvers kjósanda, jafnóðum og hann hefir neytt kosningarrjettar 
síns, en hinn meðkjörstjórinn skal rita nöfn þeirra, er atkvæði greiða, á sjer- 
staka skrá með áframhaldandi töluröð fyrir framan hvert nafn. Enginn getur 
neytt kosningarrjettar, nema hann sje sjálfur á kjörfundi og greiði atkvæði. 
Nú skýrir kjósandi kjörstjórn frá þvi, að hann sakir sjónleysis eða annarar 
likamsbilunar, er kjörstjórn telur gilda ástæðu, sje ófær til að framkvæma 
kosninguna á fyrirskipaðan hátt, og skal þá maður úr kjörstjórn, sá er kjós- 
andi nefnir til, veita honum aðstoð til þess i kjörklefanum. Þetta skal bóka i 
kjörbók og greina ástæður.

Ef kjörseðill rangmerkist eða skemmist eftir að kjósandi tók við hon* 
um, þá getur hann afhent kjörstjórninni skemda seðilinn og fengið i staðinn 
nýjan kjörseðil, ef seðlabirgðir eru ekki þrotnar, enda sje ekki ástæða til að 
ætla, að hann hafi ónýtt seðilinn af ásettu ráði.

16. gr.
Kosningarathöfn má eigi standa yfir skemur en 3 tima, nema allir kjós- 

endur, sem á kjörskrá eru, hafi neytt kosningarrjettar. Þegar sá tími er liðinn 
og engir kjósendur gefa sig fram, greiðir kjörstjórn sjálf atkvæði, og lýsir þvi 
þar næst yfir, að kosningarathöfn sje nú lokið, og má eigi eftir það taka við 
neinum atkvæðum.

óskylt er kjósanda að skýra frá þvi fyrir dómi, í hvaða máli sem er,
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hvaða lista hann hafi kosið, eða hvort hann hafi greitt atkvæði með eða móti 
einhverju fulltrúaefni.

Enginn úr kjörstjórn eða nokkur sá, sem samkvæmt 15. gr. er staddur 
i kjörstofunni, má gefa nokkrum kjósanda ráð meðan á atkvæðagreiðslu stend- 
ur, tilvísun eða áminning um það, hvaða lista hann skuli kjósa. Enginn má 
heldur skýra frá því, ef hann hefir orðið áskynja um það í kjörstofunni, hvort 
eða hvernig einhver hefir þar kosið.

Brot gegn þessum ákvæðum varða fangelsi, eigi minna en viku ein- 
földu fangelsi, eða sektum, ef málsbætur eru, þó eigi undir 50 krónum.,

17. gr.
Talning atkvæða fer fram í heyranda hljóði, þegar er kosningarathöfn 

er lokið. Oddviti kjörstjórnar opnar atkvæðakassann. Ef kjósendum er skift í 
kjördeildir, lætur kjörstjóri atkvæðaseðlana úr atkvæðakössum deildanna óskoð- 
aða saman í hæfilega stórt, tómt ilát^með loki yfir, og skulu seðlarnir hristir 
vel saman, áður en talning byrjar.

Því næst tekur oddviti upp einn og einn kjörseðil í einu og les upp 
listabókstaf þann, sem krossað er við á honum. Sýnir hann kjörseðlana jafn- 
óðum viöstöddum fyrirsvarsmönnum listanna og leggur síðan sammerkta kjör- 
seðla i bunka sjer, en meðkjörstjórar merkja jafnótt á blað, hvað margir seðlar 
fara i hvern bunka.

Kjörseðill verður ógildur, ef sýnt þykir, að kjósandi hefir:
1. sett kross við fteiri en einn listabókstaf, eða tölumerkt nöfn á fleiri listum 

en einum,
2. bætt nafni eða nöfnura við á lista, skrifað nafn sitt á seðilinn, sett á hann 

strik, rispu eöa önnur slík einkenni, er ætla má, að gert sje til þess að 
gera seðilinn þekkjanlegan,

3. notað annan seðil en kjörstjórn hefir afhent honum.
Nú er eigi krossað við neinn listabókstaf á einhverjum kjörseðli, en 

nöfn eða nafn tölusett á einum listanum á honum, og telst sá listi þá valinn, 
ef ekki eru aðrir gallar á.

Þegar allir kjörseðlarnir eru upp teknir, skal telja saman, hve margir 
hafa valið hvern lista, og er það atkvæðatala listanna, hvers um sig. Bera skal 
samtölu þessara atkvæðatalna saman við samtölu þeirra, er atkvæði hafa greitt 
eftir skrá þeirri, sem haldin var samkvæmt 15. gr. yfir þá, sem neyttu kosn- 
ingarrjettar. Ef samtölunum ber ekki saman, skal fara aftur yfir kjörseðlana 
alla og atkvæðaskrána, og leiðrjetta skekkjur þær, sem á kunna að hafa orðið.

18. gr.
Til þess að finna, hve mörg fulltrúaefni hafi náð kosningu af hverjum 

lista, skal skrifa upp atkvæðatölu hvers lista fyrir neðan sinn listabókstaf, þá 
helming atkvæðatalnanna, þá þriðjung þeirra, fjórðung o. s. frv., eftir því hve 
marga fulltrúa á að kjósa og hverjum lista getur mest hlotnast, og standi út- 
komutölur þessar i röð fyrir hvern lista. Siðan skal marka hæstu útkomutöl- 
urnar, jafnmargar og kjósa á fulltrúa, og fær hver Iisti jafnmarga fulltrúa kosna,
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sem hann á af iölum þessum. Ef eigi standa svo mörg nöfn á lista, sem hon- 
um bera fulltrúar eftir útkomutölum, skal taka þau, sem vantar, at hinum 
listunum eftir sömu reglu.

Til þess að fínna, hver fulltrúaefni hafa náð kosningu á hverjum iista, 
skai telja saman atkvæði hvers einstaks fulltrúaefnis á þann hátt, er nú skal greina:

Kjósandi telst una við röðina á lista, ef hann hefir eigi breytt henni 
með þvi að setja tölur fyrir framan nöfnin, og ef hann hefír aðeins sett tölu 
við eitt nafnið eða nokkur af þeim, telst hann una við röðina að öðru Ieyti. 
Oddviti kjörstjórnar tekur kjörseðlabunkana, fyrst þann, er flestir seðlar eru i, 
og svo koll af kolli, en meðkjörstjórar hafa fyrir sjer lista með nöfnum þeirra 
fulltrúaefna, sem standa á þeim lista, sem auðkendur er á þeim kjörseðlum. 
Oddviti tekur kjörseðlana úr bunkanum einn af öðrum, sýnir þá fyrirsvars- 
mönnum listans og les upp nöfnin ásamt raðartölu þeirri, er þeim ber eftir 
kjörseðlinum, en meðkjörstjórar rita upp atkvæðin eftir þvi. Sá, sem fremstur 
stendur eða talan 1 er mörkuð við, fær heilt atkvæði. Þeir, sem eru aftar i 
röðinni, fá hver um sig brot úr atkvæði, er sje jafnt tölu fulltrúa þeirra, er 
kjósa skal, að frádreginni tölu þeirra fulltrúaefna, sem framar standa eða lægri 
tölu fá á kjörseðlinum, deilt með fulltrúatölunni. Siðan skulu atkvæðatölurnar 
lagðar saman. Ef sami maður hefír fengið atkvæði á fleirum en einum lista, 
sem til greina kemur eftir atkvæðamagni, þá skal leggja hinar lægri atkvæða- 
tölur hans við atkvæðatölu þá, er hann hefír fengið á þeim lista, er hann hefir 
mest á, og telst sú samanlagða atkvæðatala honum þar að fullu, en nafn hans 
strikast út af hinum listunum. Þeir, sem hæstar hafa atkvæðatölur, eru kosnir, 
svo margir af hverjum lista, sem honum ber samkvæmt þvi, sem áður greinir. 
Lýsir kjörstjórn þá kosna í þeirri röð, sem upphæð útkomutalnanna til segir.

Ef jöfn verða atkvæði Iista eða fulltrúaefna og úr þarf að skera, skal 
hlutkesti ráða. Kjörstjórnin varpar hlutkesti á þann hátt, að hún ritar bókstaf 
þeirra lista eða nöfn þeirra fulltrúaefna, sem jöfn atkvæði hafa, á jafnstóra 
seðla, lætur seðlana samanbrotna i hylki, sem yfír er breitt, og kveður til ein* 
hvern óviðkomandi mann að draga einn seðil úr hylkinu. Sá seðill, er dreginn 
er, segir þá til, hvern taka skal.

19- gr.
Þegar einungis á að velja einn fulltrúa, er hann kosinn listakosningu 

eftir framanskráðum reglum, að þvi leyti, sem við getur átt.

20. gr.
Hreppsnefndarmenn skal kjósa i heyranda hljóði. Hver, sem neyta vill 

kosningarrjettar, verður sjálfur að sækja kjörfund og skýra munnlega frá þvi, 
hvern hann kýs eda hverja. Kjörstjórn ritar atkvæðin jafnóðum í kjörbók. Þá 
er allir viðstaddir kjósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði og þau eru 
öll bókuð, skal atkvæðagreiðslu lokið, þó ekki fyr en að minsta kosti 2 klukku- 
stundir eru liðnar frá þvi, er hún hófst. Formaður kjörstjórnar les þá upp öll 
greidd atkvæði, en meðkjörstjórar rita þau upp og telja saman. Þeir, sem flest 
atkvæði hafa fengið, eru rjett kjörnir hreppsnefndarmenn. Hlutkesti ræður, ef 
fleiri hafa jafnmörg atkvæði.

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþiog). 125
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21. gr.
Rjett er að hafa hreppsnefndarkosningar leynilegar, ef hreppsnefnd 

kveður svo á eða ’/’ kjósenda lýsir ósk sinni um það skriflega fyrir oddvita 
kjörstjórnar 2 vikum íyrir kjörfund.

Kjósandi hver kýs svo marga menn sem kjósa skal.

22. gr.
Nú hefir leynileg kosning verið ákveðin samkv. 21. gr., og skal kjör- 

stjórn þá hafa til hæfilega marga kjörseðla, alla jafnstóra, með sama lit, gerða 
úr strikuðum pappir þannig:

Nr. á kjörskrá.

svo og lokaðan atkvæðakassa, með rifu á lokinu, og skrá yfir alla kjörgenga 
menn i hreppnum.

Framan við nöfn manna á kjörskránni skulu standa tölurnar 1, 2, 3 
o. s. frv., eftir þvi sem hver er i röðinni,

23. gr.
Við húsið, þar sem kosning fer fram, skal vera annað herbergi áfast, svo 

lagað, að eigi verði gengið í það nema úr kjörstofunni. Ef þess er eigi kostur, 
má tjalda fyrir eitt hornið á kjörstofunni, svo að eigi sjáist þangað.

I kjörklefa skal vera borð, sem skrifa má við, og á þvi skrá yfir alla 
kjörgenga menn í hreppnum, og ritblý til afnota handa kjósendum.

24. gr.
Þá er kosning hefst, visar formaður kjörstjórnar einura kjósanda i senn 

inn i kjörklefann, eftir sömu röð og kjósendur standa á kjörskrá, og fær hon- 
um einn kjörseðil.

Kjósandinn fer siðan inn i kjörklefann að borði þvi, er þar stendur, 
og atbugar, hvaða tala stendur á kjörskránni fyrir framan nafn þess eða nöfn 
þeirra, ef fleiri en einn á að kjósa, er hann vill velja, og skrifar þær með rit- 
blýi á kjörseðilinn, hverja tölu fyrir neðan aðra. Síðan brýtur kjósandinn seðil- 
inn einu sinni saman, svo að letrið snúi inn, gengur inn að kjörborðinu og
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stingur sjálfur seðlinum í atkvæðakassann og gætir þess, að enginn sjái, hvað 
á seðlinum er. Að öðrum kosti er seðillinn ógildur, og má ekki láta hann í 
atkvæðakassann.

25. gr.
Ejörseðill er ógildur, ef einhver merki hafa verið sett á hann, sem 

ætla má, að gert sje til þess að gera seðilinn þekkjanlegan frá hinum seðlun- 
um, eða ef annar seðill er notaður.

Ef kjörseðill ónýtist hjá kjósanda, skal kjörstjórnin láta hann fá ann- 
an seðil.

Nú færir kjósandi ástæðu fyrir því, er kjörstjórn tekur gilda, að hann 
geti ekki vegna sjónleysis eða annarar líkamsbilunar kosið á fyrirskipaðan 
hátt, og skal þá maður úr kjörstjórn, sá er kjósandi nefnir til, veita honum 
aðstoð til þess i kjörklefanum.

26. gr.
Meðkjörstjórar skulu haía fyrir sjer hvor sitt eftirrit af kjörskránni og 

gera merki við nafn hvers kjósanda um leiö og'hann hefir neytt kosningar- 
rjettar síns.

Þá er allir viðstaddir kjósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði, skal 
atkvæðagreiðslu lokið, þó ekki fyr en 2 klukkustundir eru liðnar frá þvi er 
hún hófst. ,

27. gr.
Formaður kjörstjórnar skal þá opna atkvæðakassann, er hann hefir 

hrist hann rækilega. Tekur hann þvi næst upp einn og einn kjörseðil í einu, 
les upp töluna eða tölurnar, sem á honum standa, og rjettir hann svo með- 
kjörstjórum til athugunar, en þeir merkja jafnótt á blað atkvæðatöluna við 
nafn hvers, sem kosinn er.

Sá eða þeir, sem flest atkvæði hafa fengið, eru rjett kjörnir.
Ef fleiri hafa jafnmörg atkvæði, ræður blutkesti.

28. gr.
Hreppsnefnd tilkynnir sýslumanni jafnan kosningarúrslit.
Fyrirmæli 2.-4. málsgr. 16. gr. gilda og um leynilegar kosningar 

utan kaupstaða.
29. gr.

Oddviti sýslunefndar ákveður hlutbundnar kosningar í hreppsnefnd, 
ef skrifleg krafa um það kemur frá að minsta kosti svo mörgum kjósendum, 
sem samkvæmt kjörskrá mundi þurfa til þess að koma með hlutfallskosning- 
um einum manni i hreppsnefnd þar i hreppi. Kosningar fara þá með þeim 
hætti, sem segir i 10.—18. gr. laga þessara.

30. gr.
Lausa borgarstjórastöðu (bæjarstjórastöðu) skal auglýsa með að minsta 

kosti 6 vikna fyrirvara. Umsóknir ásamt meðmælum að minsta kosti 100 
kjósenda i Reykjavik og 30 annarsstaðar skal senda til kjörstjórnar, enda 
auglýsir hún kosningu með hæfilegum fyrirvara, Við kosninguna skal fara
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eftir gildandi kjörskrá við bæjarstjórnarkosningar. Kosning er leynileg. Skal 
kjörstjörn láta prenta nöfn frambjóðenda á kjörseðil, og verður sá kosinn, er 
flest gild atkvæði fær. Hlutkesti ræður, ef tveir frambjóðendur eða fleiri fá 
jöfn atkvæði. Að öðru leyti skal fara eftir fyrirmælum 11,—18. gr. laga þessara, 
svo sem við á.

31. gr.
Kosningar þær, er að íraman segir, má kæra skriflega innan 14 daga fyrir 

bæjarstjórn í kaupstöðum og hreppsnefnd utan kaupstaða. Skal leita umsagnar 
kjörstjórnar um kærur, og skal bún láta uppi álit sitt innan viku i kaupstöð- 
um og 14 daga i hreppum frá því að hún fjekk kæruna, og breppsnefnd kveða 
upp úrskurð sinn innan 14 daga og bæjarstjórn innan viku þar frá. Úrskurði 
hreppsnefndar má skjóta til oddvita sýslunefndar innan 14 daga frá dagsetn- 
ingu bans og úrskurðum bæjarstjórnar til atvinnumálaráðberra innan viku.

32. gr.
Kosningar i nefndir, er bæjarstjórn kýs, skulu jafnan vera leynilegar 

og hlutbundnar, ef fleiri skal kjósa en einn mann. Skal beita blutfallskosningu 
sem bjer segir: Þeir bæjarfulltrúar, er komið hafa sjer saman um að kjósa 
allir sömu menn i sömu röð, afhenda formanni bæjarstjórnar, þegar til kosn- 
inga kemur, lista yfír þá i þeirri röð. Þegar hann hefir tekið við listunum, 
merkir hann hvern þeirra bókstaf, A., B., C. o. s. frv., eftir þvi, sem 
hann sjálfur ákveður eða ákveðið hefir verið með samkomulagi eitt skifli fyrir 
öll þann kjörtíma. Siðan les formaðurinn upp stafnafn hvers lista og nöfn 
þau, er á honum standa. Þá kjósa bæjarfulltrúarnir þannig, að hver ritar á 
kjörmiða aðeins stafnafn (A., B., C. o. s. frv.) þess lista, er hann vill kjósa 
eftir. Kjörmiðarnir eru afhentir formanni, og nefnir hann upphátt bókstaf 
hvers miða, en skrifarar rita jafnóðura og telja saman, hve mörg atkvæði hafl 
fallið á hvern lista, hve mörg á A., hve mörg á B. o. s. frv. Tölu þeirri, sem 
hver listi þannig fær, er svo skift, fyrst með 1, síðan með 2, siðan með 3, 
o. s. frv., eftir því sem með þarf. Hlutatölur hvers lista eru ritaðar í röð, hver 
niður undan annari, og yfir dálkinum er ritaður bókstafur þess lista.

Kosningin fer eftir hlutatölunum, þannig að sá listi fær fyrsta mann, 
er hæsta á hlutatöluna, sá listi næsta mann, er á næsthæsta hlutatölu, o. s. 
frv., þar til fullskipað er. Ef jafnháar hlutatölur koma á tvo eða fleiri lista, 
skal varpa hlutkesti um, hver listinn skuli koma að manni.

Af hverjum lista skulu menn hljóta kosning i þeirri röð, sem þeir 
standa á listanum. Sje ekki stungið upp á fleiri nefndarmönnum en kjósa 
á, lýsir formaður þá rjett kjörna án atkvæðagreiðslu.

33. gr.
1 hreppi hverjum skal kjósa einn sýslunefndarmann á manntalsþingi 

til 6 ára, og einn varamann til sama tima. Sýslumaður er oddviti kjörstjórnar, 
og skipa hana með honum 2 hreppsbúar, er sýslunefnd kýs.
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Kosningu skal haga eins og segir i 20. gr., enda má leynilega kosningu 
hafa samkvæmt 21,—27. gr.

Kæra má kosning skriflega innan 14 daga, og sker sýslunefnd úr.

34- gr.
Helmingur sýslunefndarmanna og varasýslunefndarmanna gengur úr 

sýslunefnd 3. hvert ár, ef tala hreppa í sýslu er jöfn, en ella meiri hluti og 
minni hluti á vixl 3. hvert ár.

35. gr.
Nú er hreppi skift, og gengur þá sýslunefndarmaður hans og vara- 

sýslunefndarmaður þegar úr sýslunefnd. Á næsta manntalsþingi á eftir skal 
kjósa sýslunefndarmann og varasýslunefndarmann i hinum nýju hreppum, og 
fara þeir úr nefndinni, næst er skifti verða, eftir hlutkesti, annar ef jöfn er tala 
hinna nýju hreppa, en ella meiri hlutinn. Sá eða þeir, er þá verða eftir, fara 
næst, er skifti verða.

36. gr.
Kjósendur, sem ekki geta verið viðstaddir á kjördegi, mega neyta 

atkvæðisrjettar síns i skrifstofu bæjarfógeta i kaupstöðum og hjá hreppstjóra 
i sveitum, svo og á skipum, er úr hreppi eða kaupstað ganga, eftir sömu 
reglum sem gilda um kosningar til Alþingis, þegar eins stendur á.

IV. kafli.
Niðurlagsákvœði.

37. gr.
Lög þessi öðlast gildi í. jan. 1927. Þeir, sem kosnir hafa verið fyrir 

þann tíma, halda sætum sinum, þar til þeir skyldu vikja úr þeim eftir eldri lögum.
Frá þeim tíma, er lög þessi öðlast gildi, eru úr lögum numin:
Tilsk. 20. apr. 1872, um bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavik, 9. og 

10. gr. og 11. gr. 2. málsgr., að þvi leyti sem þar segir um nefndarkosningar.
Lög nr. 22 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri, 5,—10. gr., ásamt 

lógum nr. 65 14. nóv. 1917, um breyting á þeim lögum, 2.-5. gr.
Lög nr. 43 10. nóv. 1905 (sveitarstjórnarlög) 6.-23., 55.-59. 1. málsgr. 

og 61,—64. gr.
Lög nr. 75 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn í Hafnarfírði, 4,—11. gr., að 

því leyti sem þær eru enn í gildi.
Lög nr. 49 30. júlí 1909, um breyting á lögum, er snerta kosningar- 

rjett og kjörgengi i málefnum kaupstaða og hreppsfjelaga.
Lög nr. 19 20. okt. 1913, um kosningar til bæjarstjórna i kaupstöðum.
Lög nr. 49 30. nóv. 1914, um breyting á tilsk. 20. april 1872, um 

bæjarstjórn i kaupstaðnum Reykjavík, 1,—4. gr., að þvi leyti sem þær eru 
enn i gildi og varða kosningar.

Lög nr, 49 3, nóv, 1915, um viðauka við sveitarstjórnarlög frá 10. 
nóv, 1905.
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Lög nr. 67 14. nóv. 1917, um bæjarstjórn ísafjarðar, 4.—11. gr.
Lög nr. 26 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn Vestmannaeyja, 6.—13. gr. 
Lög nr. 58 28. nóv. 1919, um breytingar á lögum nr. 30 22. nóv. 1918,

um bæjarstjórn á Siglufirði, 4,—11. gr,
Lög nr. 61 s. d., um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 4.-9. gr.
Lög nr. 19 19. júni 1922, um breyting á tilsk. um bæjarstjórn i kaup-

staðnum Reykjavik 20. apr. 1872.
Lög nr. 30 4. júni 1924, um kosningar í bæjarmálefnum Reykjavíkur. 
Lög nr. 33 27. júni 1925, um viðauka við lög nr. 22 frá 8. okt. 1883,

um bæjarstjórn á Akureyri.
Svo og öll önnur fýrirmæli í lögum, sem fara i bága við ákvæði 

laga þessara.

Þingskjal 570—572

Ed. 571. Wefndar&llt

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að veita ýms hlunnindi 
fyrirbuguðum nýjum banka i Reykjavík.

Frá fjárhagsnefnd.

Nokkur hluti nefndarinnar vill samþykkja frv. óbreytt.

Alþingi, 11. mai 1926.

Bjö’rn Kristjánsson, Jóhann Þ. Jósefsson, Gunnar óiafsson.
form. fundaskr. og frsm.

(með fyrirvara).

Ósamþykkir, að frv. gangi fram.
Ingvar Pálmason. Jónas Jónsson.

«d. 57». Eög

um breytingar á lögum nr. 36, 4. júní 1924, um bæjargjöld í Reykjavík. 

(Afgreidd frá Nd. 11. maí).

1- gr.
1 stað siðustu málsgreinar 3. greinar laganna komi 2 málsgreinir, svo 

hljóðandi:
Kirkjur, skólabús, sjúkrabús, elliheimili, þinghús og bús annara rikja, 

að svo miklu leyti, sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra i milliríkja- 
erindum. ‘Hið sama gildir um lóðir, er fylgja slíkum búsum.
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Ef ágreiningur verður um gjaldskyldu fasteignar, sker ráðherra úr, en 
heimilt er aðiljum að skjóta málinu til dómstólanna.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Wd. 573. Tlllaga

til þingsályktunar um launanppbót simamanna.

Frá Jakob Móller.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að greiða sima- 
mönnum i þjónustu landssímans jafnháa launauppbót á árinu 1926 eins og þeim 
er ætluð i fjárlögum fyrir árið 1927.

Wd. 574. Frumvarp

til laga um útsvör.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

Samhljóða þskj. 371, með breytingunni á þskj. 558.

Aid. 575. Þlnga&lykiun

um kaup á snjódreka og bifreiðum.

(Afgreidd frá Nd. 11. mai).

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að verja úr rikissjóði alt að 25 
þúsund krónum til kaupa á snjódreka ásamt öflugri bifreið, og ennfremur alt 
að 10 þúsund krónum til kaupa á belta-bifreið, ef likur eru til, að hún komi 
að verulegu gagni.
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Ed. 576. Tlllaga

til þingsályktanar nm, að sýslnmenn og bæjarfógetar megi ekki eiga sæti á þingi. 

Flutningsm.: Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að leggja fyrir næsta 
þing frv. um, að sýslnmenn og bæjarfógetar megi ekki eiga sæti á þingi.

Greinargerð.

í sumum nágrannalöndunum hafa verið pólitísk æsingatfmabil, þegar 
þess hefir þótt gæta, að einstöku dómarar láta flokksfylgi ráða meir en rjettlæti 
í dómum sinum. Má nærri geta, að þar sem slík spilling kemst í starf dómara, 
er það einbver hættulegasta sýking i þjóðlikamanum og verður flestu öðrn fram- 
ar til að gera stjórnmálabaráttuna beiskju blandna. Komi það fyrir, að dómar 
sjeu dæmdir, sem almenningur trúir að sjeu gegnsýrðir af pólitisku hatri eða 
pólitiskri spillingu, hverfur um leið sú tiltrú, sem bver dómstóll verður að njóta. 
Það, sem komið heflr fyrir erlendis, getur komið fyrir bjer. Með tillögu þessari 
er þvi gerð tilraun til að byrgja brunninn áður en barnið er dottið ofan i.

Id. 577. Wefndarállt

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að leggja járnbraut 
frá Reykjavik til Ölfusár.

Frá meiri hluta samgöngumálanefndar.

Eins og vænta mátti eftir meðferð þessa máls við 1. umr., gat sam- 
göngumálanefnd eigi staðið saman um tillögur i þvi. Minni hluti leggur 
til samþykt frv. og framkvæmd eftir þvi. Vjer meirihlutamenn Ieggjum jafn- 
eindregið móti afgreiðslu málsins i núverandi mynd.

Um rökin fyrir steínu vorri í málinu teljum vjer nægja að vísa til 
umræðna við 1. umr. frá hlið þeirra, sem mæltu móti frv.

Aðalástæða vor gegn frv. er sem fyr sú, að vjer teljum rikissjóði of- 
vaxið að ráðast i járnbrautarlagninguna, nema með þvi móti einu að leggja 
niður aUflestar opinberar framkvæmdir um nokkur ár, en slíka ráðstöfun telj- 
um vjer óforsvaranlega. Öðru máli væri að gegna, ef stofnfje fengist á annan 
hátt en úr rikissjóði, þótt hann þá styddi að framkvæmdum á einhvern veg 
eða veitti einhver hlunnindi til handa fjelagi eða stofnun, sem vildi taka að 
sjer bygginguna. En slíkt liggur ekki hjer fyrir, og skal því ekki út í þaðfarið.
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Út af framansögðu, sem og því, að komið er að þingslitum og engin 
von til afgreiðslu á málinu ettir ósk flm., leggjum vjer til, að málinu verði 
vísað til stjórnarinnar.

Alþingi, 11. mai 1926.

Jón A. Jónsson, Sveinn ólafsson, Hákon J. Kristóíersson. 
form. frsm.

Ed.

til laga um breytingar á

578. Frumvarp

og viðauka við lög nr. 7, 4. mai 1922 fSeðlaútgáfa].

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

1. gr.
Fyrir »1923« í 1. gr. laganna kemur: 1927.

2. gr.
Gjald það, er Landsbankanum ber að greiða rikissjóði samkvæmt 1. 

gr. laganna, skal frá ársbyrjun 1926 að telja lagt á sjerstakan reikning i Lands- 
bankanum, og má verja því eftir ákvörðun ráðherra til þess að bæta Lands- 
bankanum halla, er hann kann að verða fyrir frá sama tima af gengisbreyt- 
ingum islenskrar krónu.

3. gr.
Ákvæði 2. gr. laga nr. 6, 31. maí 1921, um seðlaútgáfu íslandsbanka, 

hlutatjárauka o. ft., skulu breytast þannig, að þvi er snertir inndrátt seðla Is- 
landsbanka, að á árinu 1926 skal honum eigi vera skylt að draga neina seðla 
úr umferð.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

\

Greinargerð.

Þar sem sýnt þykir, að ekki muni á þessu þingi verða ráðið til lykta 
skipulagi á seðlaútgáfu til frambúðar, er nauðsynlegt að gera enn bráðabirgða- 
skipun um þetta efni til eins árs.

Fyrir ákvæðum frv. verður að öðru leyti gerð grein i framsögu.
Alþt, 1926. A. (38. löggjafarþing). 126
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líd. 579. Pingaályktun

um greiðslu á siysatryggingariðgjaldi skipverja, er taka hlut af atla eða 
hundraðsgjald.

(Afgreidd frá Nd. 11. mai).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á atvinnumálaráðuneytið að sjá 
svo um, að iðgjald skipverja þeirra, er vinna fyrir hlut af afla eða hundraðsgjaldi, 
verði nú og eftirleiðis greitt af óskiftum afla skipa og báta.

Itd. 5SO. Tlllaga

til þingsályktunar um að skora á ríkisstjórnina að undirbúa löggjöf um rjett 
erlendra manna til þess að leita sjer atvinnu á íslandi.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson, Ásgeir Ásgeirsson og Magnús Torfason.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að undirbúa 
fyrir næsta þing löggjöf um rjett erlendra manna til þess að leita sjer at- 
vinnu á Islandi.

Greinargerð.

Talið er, að ekki sjeu i lögum nein ákvæði, er heimili stjórnarvöldum 
að takmarka rjett erlendra manna til þess að leita sjer atvinnu hjer á landi. 
En það verður að teljast nauðsynlegt að setja löggjöf um þetta efni.

Ed. 591. TUIag-a

til þingsályktunar um rannsókn veiðivatna.

(Eftir siðari umr. í Nd.).

Alþingi ályktar að heimila stjórninni að verja úr rikissjóði á yfirstand- 
andi ári alt að 3000 krónum upp í ferðakostnað dr. F. K. Reinsch frá Vinar- 
borg, til framhaldsrannsókna á veiðiám og veiðivötnum.
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Wd. 58%. Plnjfsályktuii

um strandferðir Esju.

(Afgreidd frá Nd. 11. mai).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á atvinnumálaráðuneytið:
1. að láta Esju hefja strandferðir næsta ár eigi siðar en 1. febrúar,
2. og haga áætlun þannig, að ein eða tvær fyrstu ferðirnar verði farnar á 

milli Reykjavikur og Austfjarða sunnan um land.

Kd. 583. Híefndarállt

um frv. til laga um bygging og rekstur strandferðaskips.

Frá meiri hluta samgöngumálanefndar.

Meiri hluti nefndarinnar getur ekki lagt til, að frv. þetta nái samþykki 
háttv. deildar.

Sumir nefndarmenn eru þeirrar skoðunar, að strandferðir sjeu nú 
sæmilegar á þeim stöðum, sem slík skip geta siglt til, eftir að búið er að 
heimila leigu á skipi' um 4 mánaða annamestu tima fyrir strandferðir og 
ákveða að byggja nýtt milliferðaskip, sem kemur að miklum notum við flutn- 
ing fólks og vöru hafna milli.

Þá er það sýnilegt, að mörg hjeruð Ieggja meira kapp á að bæta 
innanhjeraðssamgöngur og telja þess meiri þörf en auka strandferðir með 
byggingu nýs skips.

Það virðist og fullvíst, að fólksflutningar milli Norðurlands og Reykja- 
vikur muni, þá er bílvegur er kominn frá Borgarnesi norður í Húnavatns- og 
Skagafjarðarsýslur, sem verður eftir örfá ár, fara fram á landi, þar sem það 
verður bæði ódýrara og ekki eins timafrekt, og þá stórum þægilegra öllum 
þorra manna.

Þá vill meiri hlutinn benda á þá leið, sem farin var með lögum nr. 
53, 10. nóv. 1913, að heimila rikisstjórninni að kaupa hluti i Eimskipafjelagi 
íslands fyrir alt að 400 þús. kr., gegn þvi, að fjelagið taki að sjer strandferð- 
irnar. Meiri hlutinn telur, að rjett sje, að þessi leið sje athuguð nú á ný, því 
fremur, sem það er álit flestra, sem til þessa rekstrar þekkja, að Eimskipafjel. 
íslands geti rekið góðar og hagkvæmar strandferðir fyrir mun minna fje en 
rikissjóður þarf að kosta til sömu ferða.

Að öllu þessu athuguðu ráðum vjer háttv. deild til að afgreiða frv. 
með svofeldri
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RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Deildin álítur rjettast:
a. að bíða eftir reynslu þeirri, sem fæst með leiguskipi því, sem stjórninni 

er nú heimilað að starfrækja,
b. að þeirri reynslu fenginni að fela stjórninni að leitast fyrir hjá Eimskipa- 

fjel. íslands, með hvaða kjörum fjelagið vildi taka að sjer að balda uppi 
strandferðum likum þeim, sem hjer voru þá er tvö smáskip voru höfð til 
ferðanna,

og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 11. maí 1926.

Jón A. Jónsson, Jón Kjartansson. Hákon J. Kristófersson. 
form. og frsm.

HTd. 584. Breytlnyartlllögnp

við frv. til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerleyfi 
til virkjunar Dynjandisár og annara fallvatna i Arnarfirði o. fl.

Frá Sveini Ólafssyni.

1. Við 7. gr. Fyrir »9« komi: 7.
2. Við 8. gr. Á eftir henni komi ný gr., sem verður 9. gr., þannig:

Um leið og sjerleyfi er út gefið skal leyfishafi afhenda rikisstjórninni 
50000 kr. til tryggingar því, að efndir verði á virkjun og sjerleyfisskilyrðum. 
Fellur fjeð til rikissjóðs með öllum vöxtum, ef virkjun er eigi lokið á um- 
sömdum tima eða aðrar vanefndir vefða á sjerleyfisskilyrðum, en ella endur- 
greiðist það með vaxtaviðauka, er. skilyrðum 7. gr. er fullnægt.

Ed. 585. Eög

um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar.
«

(Afgreidd frá Ed. 12. mai).

1. gr.
Á helgidögum þjóðkirkjunnar er bönnuð öll sú vinna, úti og inni, er 

hefir hávaða i för með sjer eða fer fram á þeim stað eða með þeim hætti, 
að hún raskar fríði helgidagsins. Á höfnum, þar sem skip liggja eigi við
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bryggjur eða bóiverk, er þó heimilt að ferma og afferma skip á helgidögum 
þjóðkirkjunnar, þó eigi á föstudaginn langa og hinn fyrra helgidag stórhátið- 
anna, og eigi heldur á kirkjustöðum frá kl. 11 árdegis til kl. 3 siðdegis, 
þegar messað er á staðnum, nema brýna nauðsyn beri til.

Á öruggum höfnum, þar sem skip liggja við bryggjur eða bólverk, er 
bannað að ferma eða afferma skip, þar með talin fiskiskip og vjelbátar, á föstu- 
daginn langa og hinn fyrra helgidag stórhátiðanna, svo og á öðrum helgi- 
dögum þjóðkirkjunnar frá kl. 11 árdegis til kl. 3 síðdegis. Þó mega strand- 
ferðaskip, sem aðallega flytja póst og farþega, fá afgreiðslu. Það skal og ytir 
höfuð vera beimilt að vinna þau verk, sem eigi má fresta eða miða til þess að 
bjarga eða hjálpa öðrum, sem i hætlu eru staddir eða eiga hana yfir höfði sjer.

2. gr.
Kaup og sala má eigi fara fram á helgidögum þjóðkirkjunnar i sölu- 

búðum kaupmanna, kaupfjelaga nje annara sölumanna, og skulu búðir þeirra 
vera lokaðar. Undanþegnar þessu banni eru:

1. Lyfjabúðir að því er lyfjasölu snertir.
2. Biíreiðastöðvar tii fólksflutninga.
3. Brauð- og mjólkurbúðir að því er snertir sölu á brauði og mjólk.
4. Fiskbúðir.
5. Biaðaafgreiðslur.

Á götum, torgum og opnum svæðum i kaupstöðum og kauptúnum er 
einnig öll sala bönnuð á helgidögum þjóðkirkjunnar. Undanþegin þessu banni 
er þó sala á fiski, blöðum, bókum, aðgöngumiðum að iþróttamótum, happ- 
drættismiðum og þess háttar til kl. 11 árd. og eftir kl. 3 síðdegis.

3. gr.
Á belgidögum þjóðkirkjunnar má ekki á neinum almennum veitinga- 

stað halda veislur eða aðra hávaðasama fundi fyr en eftir miðaftan.

4. gr.
Á helgidögum þjóðkirkjunnar má hvorki halda almennar skemtanir 

nje heldur mega markaðir eða aðrar þær athafnir, sem hávaði er að, eiga 
sjer stað fyrir kl. 3 síðdegis, nema lögreglustjóri leyfi.

5. gr.
Á helgidögnm þjóðkirkjunnar má eigi, nema brýna nauðsyn beri til, 

halda sveitar- eða bæjarstjórnarfund, þing, gegna fógetastörfum eða skjala- 
skrifarastörfum, haida skiftafundi, uppboðsþing eða gegna öðrum dómsstörfum. 
Ekki skal heldur stefna eða boða neinn fyrir dóm eða yfirvald á helgidögum, 
nema brýna nauðsyn beri til, og þess sje þá beinlinis krafist af vaidsmanni 
þeim, er stefna lætur, og skal þó eigi stefna lesin meðan á messu stendur.

6. gr.
Álmenna fundi má eigi halda um veraldleg efni á helgidögum þjóð-
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kirkjunnar fyr en um nónbil. Þá og þar, er guðsþjónusta fer fram eftir nón, 
er þó því aðeins beimilt að halda almenna fundi samtimis, að þess sje gætt, 
að fundurinn sje eigi haldinn svo nálægt kirkju eða bænbúsi, að guðsþjón- 
ustan verði trufluð af þvi.

Þingskjal 585—586

7. gr.
Bönn þau, er talin eru i undanfarandi greinum, ná yfir allan daginn 

föstudaginn langa og hinn fyrra helgidag stórhátiðanna. Þau gilda einnig eftir 
kl. 6 á aðfangadagskvöld jóla.

Kvöldið fyrir aðra stórhátiðisdaga eru allar almennar skemtanir bann- 
aðar eftir miðaftan.

8. gr.
Brot gegn ákvæðum laga þessara varða sektum, frá 5 -1000 kr., er 

renna i sveitarsjóð; auk þess má með dómi svifta mann rjetti til að hafa 
veitingahús eða annan almennan veitingastað, hafi hann þrisvar sinnum sætt 
sektum fyrir brot gegn lögum þessum. Með mál, er rísa út af brotum gegn 
lögum þessum, skal fara sem almenn lögreglumál.

9. gr.
Nú virðist lögreglustjóra, að brol á móti lögum þessum sje sprottið af 

afsakanlegum misskilningi, og skal hann þá aðeins gefa þeim áminning, er 
brotið hefir, og, ef þörf er á, gefa út almenna auglýsing mönnum til leið- 
beiningar og viðvörunar.

10- gr.
Lög nr. 19, 6. nóv. 1897, um heimild til að ferma og afferma skip á 

helgidögum þjóðkirkjunnar, og lög nr. 47, 20. des. 1901, um almannafrið á 
helgidögum þjóðkirkjunnar, svo og önnur lagaákvæði um sunnu- og helgidaga- 
hald, er koma í bága við lög þessi, eru feld úr gildi.

E<1. 586. Breytingartillaga

við frv. til laga utn breylingar á og viðauka við lög nr. 7, 4. maí 1922 [Seðla- 
útgáfa |.

Plutningsm.: Ingvar Pálmason.

Við 3. gr. í stað orðanna »skal honum eigi..................umferða komi:
skal honum eigi vera skylt að draga inn nema V2 miljón króna af seðlum þeim, 
sem eru i umferð.



Pingskjal 587 1007

Wd. 387. Lög

um útsvör.

(Afgreidd frá Nd. 12. maí).

I. KAFLI.
Almenn ákvœði.

1. gr-
í lögum þessum merkja:
Atvinnusveit: Hrepp eða kaupstaö, þar sem gjaldþegn hefir rekið eða 

stundað atvinnu án þess að eiga þar lögheimili.
Dvalarsveit: Hrepp eða kaupstað, þar sem aðili hefir orðið útsvars- 

skyldur vegna dvalar án þess að hann eigi þar lögheimili.
Gjaldár: Það ár, er niðurjöfnun útsvars fer fram.
Heimilissveit: Hrepp eða kaupstað, þar sem gjaldþegn á lögheimili.
Niðurjöfnunarnefnd: Niðurjöfnunarnefnd i kaupstöðum og hreppsnefnd 

i sveitum, nema sjerstaklega sje öðruvisi um mælt.
Sveit: Bæði hrepp og kaupstað.
Sveitarstjórn: Bæði hreppsnefnd og bæjarstjórn.
Útsvarsár: Árið næsta á undan niðurjöfnun.

2. gr.
Reikningsár sveita er almanaksárið.
Fyrir lok nóvembermánaðar ár hvert skulu bæjarstjórnir gera áætlun 

um tekjur og gjöld kaupstaðar næsta reikningsár. Ræða skal áætlun á tveim 
fundum með að minsta kosti viku millibili. Við siðari umræðu skal athuga 
áætlun lið fyrir lið, og greiða skal alkvæði bæði um hverja grein fyrir sig og 
áætlun i heild sinni. Áætlun skal liggja til sýnis almenningi 2 vikur í desem- 
bermánuði á hentugum stað, er bæjarstjórn tiltekur.

1 hreppum skal hreppsnefnd semja áætlun fyrir yfirstandandi ár áður 
en niðurjöfnun útsvara hefst.

Áætlun samkvæmt 1. og 2. málsgr. skal siðan vera regla um upphæð 
gjalda i sveitinni og fjárstjórn hennar á reikningsárinu.

3. gr.
Að því leyti, sem aðrar tekjur sveitar hrökkva ekki til að greiða gjöld- 

in, skal jafna niður á gjaldþegna hennar þvi, er á vantar, að viðbættum 5°/o 
—lO’/o, og heitir gjald það úlsvar. Það má ekki nokkru sinni nema meiru en 
meðaltali útsvara í sveitinni 3 síðustu árin, að viðbættum fimtungi, nema 
sýslunefnd veiti hreppsnefndum til þess samþykki sitt, en atvinnumálaráð- 
herra bæjarstjórnum.

I
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Nú þykir sveitarstjórn sýnt á gjaldárinu, að inuheimtar tekjur hrökkvi 
ekki til greiðslu gjalda, og getur þá sveitarstjórn, að fengnu samþykki áður- 
nefndra stjórnarvalda, ákveðið framhaldsniðurjöfnun til greiðslu þess, er á 
vantar, þannig að því verði bætt við útsvar hvers einstaks gjaldanda eftir 
ákveðnu hundraðshlutfalli.

II. KAFLI.
Um útsvarsskyldu.

4. gr.
Útsvar skal leggja á eftir efnum og ástæðum. Skal þá til greina taka:

1. Eignir aðilja, hverjar þær éru og hversu verðmætar, hversu miklar skuldir 
hvila á aðilja og hversu miklar eignir hann á afgangs skuldum. Ef eigi 
er lagt sjerstakt útsvar á konu manns, þá skal með sama hætti athuga 
eignir hennar og skuldir, þegar lagt er á hann.

2. Tekjur aðilja, þær er hann hafði siðastliðið ár, og að þvi leyti sem út- 
lenda gjaldþegna varðar (6. gr. B, 1—2) og þá, er í 25. gr. 2. og 3. tölul. 
segir, tekjur þær, er þeir hafa haft á gjaldárinu. Pá skal athuga, í hverju 
tekjurnar voru fólgnar, hversu mikil fyrirhöfn, kostnaður og áhætta var 
samfara öflun þeirra.

3. Ástæður aðilja að öðru leyti, svo sem fjölskyldu hans, heilsufar hans og 
þeirra, sem á vegum hans eru, höpp eða óhöpp, sem hann hefir orðið 
fyrir, svo sem slys, dauðsföll, fjárskaða af sjó, veðri eða vötnum, sjer- 
stakan uppeldiskostnað eða menningarkostnað barna hans, er nauð- 
synlegan má telja eða venjulegan, tap á ábyrgðum og sjerhvað annað, er 
telja má máli skifta um gjaldþol hans og með sanngirni má til greina 
taka til hækkunar útsvari hans eða lækkunar.

5- gr.
Et gjaldþegn telur ekki fram eignir sínar og tekjur eða veitir ekki að 

öðru leyti þá fræðslu um hagi sína, er niðurjöfnunarnefnd krefur hann, þá 
skal hún áætla honum rillegar eignir og tekjur, svo að áreiðanlegt megi telja, 
að hann vinni ekki á því að halda upplýsingum fyrir nefndinni.

6. gr.
Útsvarsskyldir eru:

A. Aðiljar heimilisfastir á íslandi:
I. Allir einstaklingar, karlmenn sem konur, ungir sem gamlir, í hverri stöðu 

sem þeir eru, svo framarlega sem þeir verða taldir færir um að greiða 
að minsta kosti 5 króna útsvar. Enginn verður útsvarsskyldur eftir þessum 
lið (I.), nema hann hafí á útsvarsárinu haft hjer á landi heimilisfang að 
minsta kosti 3 mánuði.

Undanþegnir eru útsvari:
a. Fyrirsvarsmenn annara ríkja hingað sendir og þjónustufólk þeirra, sem 

er annara ríkja þegnar.
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b. Sendimenn íslenska rikisins, sem erlendis dveljast meira en 9 mánuði 
á útsvarsárinu, enda þótt þeir teljist að lögum heimilisfastir á Islandi.

c. Konur, sem giftar eru þegar niðurjöfnun fer fram. Þó má leggja útsvar 
á gifta konu:
1. Ef hún hefir sjereign eða hjúskapareign, er gefa arð svo að um muni.
2. Ef hún heíir atvinnu.
3. Ef hún hefir slitið samvistir við bónda sinn.

II. Fjelög. Þar til teljast:
1. Fjelög með ótakmarkaðri ábyrgð og fjelög með takmarkaðri ábyrgð, 

svo sem hlutafjelög og gagnkvæm ábyrgðarfjelög. Þegar útsvar hefir 
verið lagt á fjelag, má ekki leggja útsvar á fjelagsmann þess vegna 
eignar hans í fjelaginu og tekna.

2. Samvinnufjelög. Þau greiða útsvör af arði sakir skifta við utanfjelags- 
menn með sama hætti sem kaupmenn á staðnum, enda láti fjelag nið- 
urjöfnunarnefnd í tje glögga skýrslu um skifti sín við utanfjelagsmenn 
og ágóða af þeim. Annarskostar skal nefndin áætla þessi skifti og Ieggja 
útsvar á fjelag samkvæmt þeirri áætlun.

Undanþegin útsvari eru:
a. Fjelög, sem leyst eru undan útsvarsskyldu með lögum.
b. Fjelög, sem enga atvinnu reka, svo sem fjelög til eflingar listum og vísind- 

um, skemtifjelög, liknarfjelög, stjórnmálaljelög, trúbragðafjelög o. s. frv.
c. Fjelög, sem að vísu reka atvinnu, en verja ölluni ágöða af starf- 

semi sinni beinlínis til almenningsheilla samkvæmt samþyktum sínum.
III. Sjóðir og stofnanir.

Undanþegnir eru þó útsvarskyldu:
a. Rikissjóður og aðrir sjóðir, sem standa undir umsjón rikisstjórnarinnar, 

svo sem ræktunarsjóður, söfnunarsjóður, Thorkilliisjóður, o. s. frv. 
Um útsvör annara rikisstofnana fer eftir lögum nr. 47, 4. júní 1924.

b. Sjóðir og stofnanir, sem enga atvinnu reka.
c. Sjóðir og stofnanir, sem verja tekjum sinum samkvæmt skipulagsskrá 

sinni beinlínis til almenningsheilla, þar með taldar bústofnslánadeildir.
d. Landsbanki íslands og útibú hans.
e. Sparisjóðir.

IV. Bú, er skiftameðferð sæta og tekjur hafa.
B. Aðiljar heimilisfastir erlendis:

1. Þeir, er verið hafa á gjaldárinu sjómenn á skipi, skrásettu hjer á landi 
eða gerðu út hjeðan 3 mánuði á gjaldárinu eða lengur, eða hafa stundað 
hjer atvinnu eða dvalist hjer ekki skemri tíma.

2. Þeir, er reka hjer atvinnu í landi eða landhelgi á gjaldárinu, svo sem 
verslun, sjávarútveg, fiskverkun, eða hafa hjer laxveiði til atvinnu eða 
laxár á leigu, afnot af jörð, eiga hjer eignir, er arð gefa, o. s. frv.

3. Erlend tryggingarfjelög.
Heimilt er atvinnumálaráðherra að undanþiggja útsvari björgunarstarf- 

semi á sjó, er einstaklingar eða fjelög reka.
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 127
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7. gr.
Nú hefir aðili dvalist hjer svo lengi, að hann verður útsvarsskyldur (6. 

gr. A. I niðurl. og B. 1), og skal þá leggja á hann útsvar hlutfallslega eftir 
dvalartíma hans. Ef aðili stundar hjer atvinnu (6. gr. B. 1) eða rekur hjer 
atvinnu eða á hjer eignir (6. gr. B. 2), þá skal einungis leggja á þá atvinnu, 
er hann hafði hjer á landi á gjaldárinu, og eignir hans hjer og tekjur af þeim.

Útsvör erlendra tryggingarfjelaga skal miða við skattskyldar tekjur 
þeirra hjer á landi á útsvarsárinu og iðgjöld þessa árs af tryggingum, er þeir 
hafa tekist á hendur fyrir milligöngu umboðsmanna sinna hjer.

III. KAFLI.
Hvar leggja skal á gjaldþegn hvern og hvaða sveit jœr útsvar hans.

8. gr.
Þar skal leggja útsvar á gjaldþegn, sem hann hafði heimilisfang vitan- 

lega eða samkvæmt manntali næst á undau niðurjöfnun. Nú á aðili hvergi 
heimilisfang, og skal þá leggja á hann þar, sem hann dvelst, þegar niðurjöfn- 
un fer fram. Nú er heimilislaus maður skráður á skip, sem hjer á heimili 
eða bjeðan er gert út, og skal þá leggja útsvar á hann í heimilissveit skips- 
eiganda, eí hann gerir skip út, en ella í heimilissveit útgerðarmanns, ef inn- 
lendur er, en annars í útgerðarstað skips bjer á Jandi.

Leggja skal samkvæmt 1. málsgr. á allar eignir manns og tekjur á 
útsvarsárinu, hvar sem þeirra er aflað; þó má leggja á gjaldþegn á fleiri 
stöðum eo einum:

a. Ef hann hefir heimilisfasta atvinnustofnun, svo sem útibú, viðar en i 
einni sveit, enda má þá ekki leggja á hann að því leyti í heimilissveit hans. 

h. Ef hann hefir leiguliðaafnot af landi, þótt ekki fylgi ábúð, þar með talin 
laxveiði, ábúð á jörð eða jarðarhluta, lóðarafnot, ef þau gefa arð, enda
má þá ekki leggja á hann að því leyti í heimilissveil hans.

c. Ef hann er erlendis búsettur og rekur atvinnu hjer á landi á einum stað 
eða fleirum, eða stundar hjer atvinnu eða dvelst hjer á gjaldárinu. Á 
hverjum stað má þó aðeins leggja á þær eignir, sem þar eru, og þær 
tekjur, sem þaðan eru fengnar, eða í hlutfalli við dvöl þar.

d. Ef maður hefir lögheimili á fleirum stöðum en einum. Aðili á þó heimt- 
ing á þvi, að hann verði feldur af útsvarsskrá á öðrum staðnum jafnskjótt 
sem hann sannar, að á hann hafi verið lagt á hinum, enda hafi hann 
eigi krafist þess, að hann yrði þar einnig feldur af skrá.

e. Þar skal leggja á erlend tryggingarfjelög, sem aðalumboðsmaður þeirra 
hjer á landi er heimilisfastur.

9. gr.
■ Þar í sveit skal útsvar gjalda, sem það var á lagt, enda á hún alt út- 

svarið. Þó skal skifta útsvari milli sveita:
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1. a. Ef aðili rekur atvinnu i fleirum sveitum en einni, enda taki fyrir-
mæli 8. gr., a—c-liðir, eigi til, og sje atvinnan ekki skemur rekin 
en 8 vikur.

b. Ef skip leggur upp afla sinn utan heimilissveitar útgerðarmanns eða 
eiganda að minsta kosti samtals 4 vikur af gjaldárinu.

c. Ef rekin heflr verið utan heimilissveitar verslun, selveiði, hvalveiði, 
síldarkaup, sildarsala, síldarverkun eða sildarbræðsla, verksmiðjuiðn- 
aður hverskonar sem hann er, enda þótt skemur sje rekið en 4 vikur.

2. Ef maður stundar atvinnu utan heimilissveitar sinnar að minsta kosti samtals
3 mánuði á gjaldárinu i sömu sveit og hefír fengið kaup, að minsta kosti 
3000 kr., þar með talið fæði og önnur hlunnindi, er hann kann að hafa 
haft, reiknuð eins og skattanefnd í þeirri sveit telur þau til tékjuskatts.

3. Ef maður er lögskráður á skip utan heimilissveitar að minsta kosti 3 
mánuði af gjaldárinu samfleytt i sömu sveit og heflr fengið kaup, að 
minsta kosti 5000 kr., þar i talin hlunnindi þau, er getur um í 2. tölulið, 
reiknuð eins og þar segir.

4. Ef gjaldþegn flyst búferlum milli sveita eða á samtimis lögheimili i tveim- 
ur sveitum á gjaldárinu, en þó fær engin sveit hluta af útsvari, nema að- 
ili hafi að minsta kosti átt þar heima 3 mánuði á gjaldárinu.

5. Ef erlend tryggingarfjelög hafa umboðsmenn á fleirum en einum stað hjer 
á landi, og skal þá skifta útsvari í hlutfalli við iðgjöld þess árs af trygg- 
ingum á hverjum stað.

10. gr.
Nú skal skifta útsvari eftir 9. gr. 1. tölul., og skal það þá gera með 

hliðsjón til eigna aðilja i atvinnusveit hans og hversu mikill hluti tekna hans 
sje þaðan fenginn. Ef svo er ástatt, sem í 9. gr. 2. og 3. tölul. getur, þá skal skitta 
útsvari með hliðsjón af þvi, hversu mikill hluti af tekjum gjaldþegns stafar 
frá atvinnu hans i atvinnusveit. Þó skal heímilissveit aðilja aldrei fá minna 
en ’/» hluta af útsvari hans.

Þegar svo er farið, sem í 9. gr. 4. tölul. segir, skal skifta útsvari í 
hlutfalli við þann tima, er aðili hefir átt heima eða dvalist í hvorri eða hverri 
sveit.

11. gr.
Öllum þeim, er i 8. gr. a. og b. og 9. gr. segir, er skylt að senda 

sveitarstjórn í alvinnusveit eða dvalarsveit skýrslu um atvinnu sína þar og 
dvöl, eignir sínar þar og tekjur, atvinnutíma og dvalartíma o. s. frv., eftir 
þvi sem við á, þeim, er i 8. gr. getur, fyrir febrúarlok, en hinum áður en 
þeir hverfa aftur úr atvinnusveitinni.

Öllum þeim, er hafa i þjónustu sinni utansveitarmenn, er skylt að 
senda sveitarstjórn sinni fyrir hver áramót skrá yfir þá með þeim upplýsing- 
um, er i 1. málsgr. getur. Atvinnumálaráðherra getur lagt dagsektir við, ef á 
brestur.

Atvinnumálaráðherra setur reglur um eyðublöð undir skýrslur þessar 
og annað, er að þessum atriðum lýtur, enda er honum heimilt að setja reglur 
um dagsektir, ef brestur verður á skýrslum.
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12. gr.
Ef útsvör verða talin hlutfallslega hærri, svo að nemi 10% eða meira, 

i heimilissveit gjaldþegns en atvinnusveit, og útsvörum á að skifta milli þeirra, 
skal draga fiá þeim hluta útsvara, er gjalda skal atvinnusveit, þá upphæð, 
sem ætla má, að aðili mundi minna hafa goldið, ef hann hefði átt heima í 
atvinnusveit, enda skal heimilissveit hans endurgjalda honuin þá upphæð. Með 
samsvarandi hætti skal bæta við þann hluta, er greiða skal atvinnusveit, ef út- 
svör þar verða talin hlutfallslega hærri, svo að 10% eða meira nemi, en í 
heimilissveit, enda greiði aðili þá heimilissveit það, er á vantar. Sómu meðferð 
skal hafa, ef gjaldþegn flytst búferlum milli sveita eða á Iögheimili vjðar en í 
einni sveit, þó svo, að ef útsvör eru hærri í þeirri sveit, sem í er flutt, getur 
niðurjöfnunarnefnd þar jafnað útsvarsaukanum á gjaldþegn með auka- 
niðurjöfnun.

Finna skal, hvort útsvör verði talin hlutfallslega hærri eða lægri i einni 
sveit en annari, með því að leggja saman í hvorri sveit eða hverri hlutfallið 
milli skuldlausra eigna gjaldþegna sveitarinnar eftir síðasta skattframtali og út- 
svara þar, hlutfallið milli skattskyldra tekna þeirra og útsvara og hlutfallið 
milli gjaldendatölu sveitarinnar og útsvara og deila siðan með 3. Skera þær 
tölur, er þá koma fram, úr því, i hvorri sveit eða hverri sje hlutfallslega hærra 
eða hæst útsvar.

Atvinnumálaráðuneytið getur settreglur til leiðbeiningar um þetta atriði, 
og er heimilt, ef það kemur i Ijós, að fyrstnefnda hlutfallsins gætir of mikið, 
að draga úr gildi þess, með þvi að deila eignum samkvæmt skattframtali með 
tölu, er telst hæfileg, þó ekki hærri en 10.

13. gr.
Útsvar, sem ekki nemur meiru en 20 krónum, fellur altaf óskift til 

heimilissveitar gjaldþegns.
Ef upphæð sú, er greiða skyldi af einstöku útsvari, nemur ekki 5 

krónum, þá fellur útsvar það óskift til heimilissveitar gjaldþegns.

14. gr.
Sveitarstjórn gerir um hver áramót skrár yfir þá gjaldþegna, er hún 

hyggur sig eiga að fá hluta af útsvörum þeirra frá annari sveit, ásamt upplýs- 
ingum um atvinnu hvers, kaup, tekjur og eignir þar i sveit, vinnutima og 
dvalartima o. s. frv. Sendir sveitarstjórn siðan skrárnar til viðkomandi 
sveitarstjórna. Sveitarstjórnir senda hver sina skrp að lokinni aðalniðurjöfn- 
un til viðkomandi yfirskattanefndar með athugasemdum sinum, og skiftir hún 
síðan útsvörum innan tveggja mánaða, nema skifti verði að dragast lengur 
vegna nýrra upplýsinga.

Skjóta má þessum málum til atvinnumálaráðuneytisins, þar til lanas- 
yfirskattanefnd kynni að verða sett á stotn.
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15. gr.
Sveit, þar sem á aðilja er lagt, greiðir atvinnusveit þann hluta af útsvörum, 

er henni ber, 2 mánuðum eftir að skifti á útsvörum hafa farið fram samkvæmt 
14. gr. 1. málsgr., nema sannað sje með árangurslausu lögtaki eða með öðr- 
um hætti, er atvinnumálaráðherra metur, ef ágreiningur verður, að útsvar sje 
ófáanlegt. Ef útsvar heimtist síðar, skal það af því gjalda, er eftir stóð.

IV. KAFLI.
Um niðurjöfnun útsvara.

16. gr.
Utan kaupstaða jafnar hreppsnefnd niður útsvörum.
Heimilt er sýslunefnd að ákveða þóknun fyrir niðurjöfnunarstörf i 

hreppum, þó ekki yfir 5 kr. á dag til hvers nefndarmanns. Þóknun þessi 
greiðist úr hreppssjóði.

17. gr.
1 kaupstöðum jafnar niðurjöfnunarnefnd niður útsvörum. Formaður 

niðurjöfnunarnefndar í Reykjavík er skattstjóri, en í öðrum kaupstöðum for- 
maður skattanefndar. Auk þess eiga sæti í nefndinni 4 menn, kosnir hlut- 
bundnum kosningum af bæjarstjórn í nóvembermánuði ár hvert til eins árs í 
senn. Með sama hætti skal kjósa 4 til vara, er taki sæti í nefndinni í forföll- 
um aðalmanna. Kjörgengir eru þeir, sem kjörgengir eru til bæjarstjórna. Skylt 
er hverjum manni sjálfuni sjer ráðandi, yngri en 60 ára, heilum og hraust- 
um, konum jafnt sem körlum, að starfa í niðurjöfnunarnefnd, en óskylt er 
þó sama manni að sitja i henni samfleytt lengur en 6 ár, enda þarf hann ekki 
að taka við endurkjöri fyr en 6 ár eru liðin síðan hann sat siðasl i nefndinni.

Áður en niðurjöfnunarmaður tekur fyrsta skifti til starfa i nefnd- 
inni, vinnur hann skriflegt drengskaparheit um að rækja starfið með alúð og 
samviskusemi.

Bæjarstjórn ákveður þóknun niðurjöfnunarnefndar.

18. gr.
Niðurjöfnunarnefnd skal eiga aðgang að framtölum manna til tekju- 

skatts og eignarskatts. Einnig er henni rjett að krefja aðilja skýrslna um sjer- 
hvað það, er hún telur skifta máli um útsvar hans.

Alla þá, er veita öðrum atvinnu, svo og banka og sparisjóði, getur 
nefndin krafið skýrslna um kaup vinnuþiggjenda og innieign í sparisjóði eða 
banka. Stjórnarvöldum er skylt að veita nefndunum upplýsingar eftir þörfum 
og eftir föngum. Nú er skýrslu samkvæmt þessari málsgrein haldið fyrir 
nefndinni, og skal þá atvinnumálaráðherra, ef nefndin krefst þess, leggja fyrir 
aðilja, að viðlögðum dagsektum, að svara skýrslunni, ef ráðuneytið telur hann 
geta það og vera það skylt. I’essi atriði verða ekki borin undir dómstóla.
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Niðurjöfnunarnefndartnönnum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir 
ákvæðum almennra hegningarlaga um embættis- og sýslunarmenn, að skýra 
óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að sökum staría síns um efna- 
hag gjaldþegna.

19. gr.
Nefndin gerir skrá yfir alla þá, er hún leggur útsvör á, í stafrófsröð 

eða eftir boðleið, og útsvarsbæð fyrir aftan hvert nafn, enda skal nefndin 
undirrita skrána, þá er henni er lokið.

20. gr.
Niðurjöfnunarnefnd er ályktunarfær, ef meira en helmingur nefndar- 

manna er á fundi. Skylt er öllum nefndarmönnum að greiða atkvæði, nema 
mál varði sjálfa þá, maka þeirra, frændur þeirra að feðgatali eða niðja eða 
systkin og jafnnána að mægðum. Afl atkvæða ræður úrslitum. Nú eru atkvæði 
jöfn, og skal þá sá hlutinn ráða, sem formaður fylgir.

Hjón mega aldrei sitja saman í niðurjöfnunarnefnd nje foreldrar og börn.

21. gr.
Aðalniðurjöfnun útsvara fer fram á tímahilinu febrúar—raaí, að báðum 

mánuðum meðtöldum, eftir nánari ákvörðun sýslunefnda og bæjarstjórna. Þó 
getur atvinnumálaráðuneytið heimilað hreppsneínd, eftir beiðni hennar, að 
láta aðalniðurjöfnun útsvara fram fara siðar á árinu, ef ríkar ástæður mæla 
með því. Útsvarsskrá skal liggja frammi á þingstað hrepps eða öðrum hent- 
ugum stað í hreppnum, en í kaupstöðum i skrifstofu bæjargjaldkera eða öðr- 
um hentugum stað, 4 vikur í hreppum og 2 vikur í kaupstöðum, enda skal 
auglýsa framlagning skrár i blöðum á staðnum eða með öðrum hætti.

22. gr.
Rjett er manni að finna að útsvaci ^inu eða að þvi, ef honum hefir 

verið slepl af skrá, eða að útsvör annara manna sjeu of lág, samanborið við 
hans, eða að öðrum mönnum hafi verið slept af skrá. Kærur skulu brjeflegar 
vera, stilaðar til niðurjöfnunarnefndar og komnar i hendur formanni hennar 
áður liðinn er sá timi, er niðurjöfnunarskrá á að liggja frammi. Skal nefndin 
úrskurða kærur svo fljótt, sem unt er, og ekki siðar en 14 dögum eftir kæru- 
frest. Nefnd er heimilt að breyta útsvörum bæði til hækkunar og lækkunar, 
enda hafi aðilja verið send tilkynning um það, að annar gjaldandi hafi borið 
sig saman við hann, eða að nefndin hafi í hyggju að hækka útsvar hans, enda 
þótt enginn gjaldenda hafi borið sig-saman við hann. Ennfremur er heimilt 
að hækka útsvar kæranda, enda þótt hann hafi kært það til lækkunar, enda 
hafi honum verið sú fyrirætlun tilkynt og honum gefinn kostur á að gæta 
rjettar sins.

Nefndin skal jafnan, svo fljótt sem þess er kostur, senda aðilja tilkynn- 
ing, ef hún tekur mann á skrá samkvæmt kæru eða breytir útsvari manns 
eða kæru hans er ekki sint.

Ef útsvari manns er breytt samkvæmt þessari grein, er honum
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heimilt að kæra það fyrir yfirskattanefnd, enda þótt hann hafi ekki kært til 
hreppsnefndar eða niðurjöfnunarnefndar.

23. gr.
Nú vill maður ekki una úrskurði niðurjöfnunarnefndar, og er honnni 

þá rjett að bera málið til úrskurðar fyrir viðkomandi yfirskattanefnd, enda sje 
kæra komin í hendur formanns yfirskattanefndar áður liðnar sjeu 4 vikur frá 
dagsetningu úrskurðar í hreppum og 2 vikur i kaupstöðum. Yfirskallanefnd 
úrskurðar kærur á næstu tveim vikum, frá Tokum kærufrests talið, nema draga 
verði úrskurð af því að afla þurfi frekari upplýsinga. Niðurjöfnunarnefnd lætur 
yfirskattanefnd í tje útsvarsskrá eða eftirrit af henni Fyrirmæli 18. og 22. gr. 
taka og til yfirskattanefndar, enda er hreppsnefnd og niðurjöfnunarnefnd skylt 
að veita yfirskattanefnd upplýsingar um útsvarsálagning sína eftir föngum.

Yfirskattanefnd fær þóknun fyrir störf sín samkvæmt þessum lögum, 
og skal reikna hana eftir lögum um tekjuskatt og eignarskatt. Þóknun greiðist 
úr sýslusjóði eða bæjarsjóði.

Ef ágreiningur verður um þóknun yfirskattanefndar, þá sker atvinnu- 
málaráðherra úr.

24. gr.
Sá, er ekki vill hlita úrskurði yfirskattanefndar, getur næstu 2 alman- 

aksmánuði eftír dagsetning úrskurðar hennar skotið honum til atvinnumála- 
ráðuneytisins, þar til sett kynni að verða á stofn landsyfirskattanefud. Ráöu- 
neytið skal venjulega hafa kveðið upp úrskurð sinn 2 mánuðum eptir lok 
kærufrests. Það hefir sama rjett til að krefjast upplýsinga sem yfirskattanefnd, 
en það breytir ckki útsvörum annara gjaldþegna en þeirra, sem yfirskatta- 
nefnd hefir kveðið upp úrskurð um útsvör þeirra.

Úrskurður ráðuneytisins er fullnaðarúrskurður um útsvarsupphæð.

25. gr.
Aukaniðurjöfnun fer fram í lok júní, september og desember ár hvert. 

Sveitarstjórn getur vikið frá þessum ákvæðum eftir þörfum. Þá skal leggja 
útsvör á þá:

1. Er teknir skyldu hafa verið á aðalskrá, en hefir verið slept.
2. Er útsvarsskyldir hafa orðið síðan aðalniðurjöfnun fór fram og leggja skal 

á i þeim hreppi eða kaupstað.
3. Er flutst hafa búferlum á gjaldárinu, en eigi var lagt á þá útsvar i fyrri 

heimilissveit þeirra.
Skrá skal gera með sama hætti sem aðalskrá. Um framlagning hennar, 

kærur og úrskurði fer með sama hætti sem fyr segir um aðalniðurjöfnun.

26. gr.
Kærum, sem koma eftir kærufrest, verður ekki sint. Ekki má yfir- 

skattanefnd eða atvinnumálaráðuneyti heldur breyta útsvari, nema svo reynist, 
að það hafi verið að minsta kostilO0/# of hátt eða of lágt.
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V. KAFLI.
Um gjalddaga úlsvara, ábyrgð á þeim, innheimiu o. fl.

27. gr.
Gjalddagar úlsvara eftir aðalniðurjöfnun skulu vera tveir. 1 hreppum 

skal greiða annan helming útsvara 15. júlí, en hinn helminginn 15. október. 
1 kaupstöðum skal greiða annan helming útsvara fyrsta virkan dag næsta 
mánaðar eftir lok niðurjöfnunar, en hinn helminginn 1. september. Eigi 
getur gjaldandi vegna kæru eða áfrýjunar losast undan að'greiða útsvarið á 
ákveðnum gjalddaga, en verði það fært niður, skal mismunurinn endurgreidd- 
ur honum. Nú er heimilað að jafna siðar niður en 15. júli, sbr. 21. gr., og 
ákveður þá hreppsnefnd gjalddaga.

Eindagi útsvara eftir aukaniðurjöfnun fer eftir ákvörðun niðurjöfnun- 
arnefndar, en má þó ekki siðar vera en 1. október, ef útsvar var lagt á fyrir 
þann dag, en ella ekki síðar en 31. desember.

Eindagi á öllu útsvari erlendis búsettra gjaldþegna (6. gr. B, 1—3) skal 
ávalt vera sá dagur, er útsvarsálagningu á þá er hverju sinni lokið.

28. gr.
Hjón ábyrgjast ekki hvort annars útsvar. Þó ábyrgist bóndi útsvar konu 

sinnar, er á hana var lagt áður en þau gengu að eigast. Ennfremur getur nið- 
urjöfnunarnefnd kveðið svo á, að hjón skuli ábyrgjast annað fyrir bæði og 
bæði fyrir annað hvort annars útsvar, et reynt hefir verið lögtak fyrir siðasta 
útsvari hjá þvi þeirra, er það var á lagt, án þess að það hafi að fullu verið 
goldið, enda búi hjón saman þegar niðurjöfnun fer fram.

29. gr.
Umboðsmaður erlends tryggingarfjelags ber ábyrgð á útsvari þess, eins 

og það væri sjálfs hans útsvar.
Atvinnuveitandi þeirra, er i 6. gr. B. 1. getur, ábyrgist sem sjáifs sin 

skuld útsvar slíkra manna, án tiliits til þess, hvernig kaupgjaldi er varið, og 
er atvinnuveitanda heimilt að halda eftir alt að 10°/» af því kaupi, er hann 
geldur, enda sje honum tilkynt álagningin svo fijótt sem unt er.

Eignir erlendis búsetts atvinnurekanda, þær, er hann á bjer á iandi, 
skulu vera að lögveði til tryggingar útsvari, sem lagt er á hann hjer á 
landi, næst á eftir sköttum, er á þeim kunna að hvila til rikissjóðs Islands, 
enda má kyrsetja þær til tryggingar útsvarsgreiðslum, án þess að beiðandi 
þurfi að setja trygging, og halda kyrsetningarmáli til laga fyrir gestarjetti á 
kyrsetningarvarnarþingi.

30. gr.
Ef útsvar er ekki greitt áður en 2 mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, 

skal gjaldþegn greiða hreppssjóði eða bæjarsjóði dráttarvöxtu af þvi, sem 
ógreitt er, W/o fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, semlíður frá gjald- 
daga, uns gjaldið er greitt.
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31. gr.
Útsvör og dráttarvöxtu má taka lögtaki.

VI. KAFLI.
Ákvœði til bráðabirgða. Niðurlagsákvœði.

32. gr.
Timabilið frá fardögum 1926 til ársloka 1927 telst eitt reikningsár.
Utan kaupstaða gerir hreppsnefnd áætlun samkvæmt 2. gr. fyrir reikn- 

ingsárið frá fardögum 1926 til ársloka 1927 i októbermánuði 1926, enda er 
henni þá rjett að jafna niður, með gjalddaga 31. desember næsta á eftir, 
þeim hluta af ákveðinni útsvarsuppbæð, er bún telur þurfa til greiðslu hrepps- 
gjalda, þar til útsvör, sem jafnað verður niður með aðalniðurjöfnun 1927, taka 
að gjaldast.

Ef útsvör áætlunar þeirrar, sem gerð er í október 1926, þurfa að vera 
hærri en samtala útsvara hreppsins þrjú síðustu reikningsárin, að fímtungi 
viðbættum o$ deilt með 2, þá þarf samþykki sýslunefndar.

33. gr.
1 kaupstöðum, þar sem aðalniðurjöfnun útsvara skal lúka fyrir nóvem- 

bermánaðarlok eftir gildandi lögum, má jafna niður fyrir næsta nýár ’/’ af 
upphæð útsvara kaupstaðarins, svo sem þau hafa verið ákveðin i áætlun hans 
fyrir 1927, enda sje gjalddagi 31. desember 1926.

34. gr.
Um kærur yfir útsvörum, sem lögð hafa verið á árið 1926, fer eftir 

eldri lögum.
35. gr.

s Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1927. Frá sama tima eru úr gildi numin 
þessi lagafyrirmæli:

Tilsk. 20. april 1872, um bæjarstjórn i kaupstaðnum Reykjavík, 18. gr.
2. og 3. málsgr., 19. gr. 1. málsl., 21. gr., 23. gr. 2.-5. málsgr. og 24. gr.

Lög nr. 22, 8. okt. 1883, um bæjarstjórn á Akureyri, 18. gr., 21. gr., 
þkð sem enn er af benni i gildi, 22. og 23. gr.

Lög nr. 43, 10. nóv. 1905 (sveitarstjórnarlög) 35. gr., 37. gr. 2. málsgr. 
og 38.-44. gr.

Lög nr. 75, 22. nóv. 1907, um bæjarstjórn í Hafnarfirði, 19. og 21.—24. gr.
Lög nr. 48, 10. nóv. 1913, um breyting og viðauka við lög 22. nóv. 

1907, um bæjarstjórn í Hafnarfirði, 2. og 3. gr.
Lög nr. 49, 30. nóv. 1914, um breyting á tilsk. 20. apr. 1872, um 

bæjarstjórn i kaupstaðnum Reykjavík, 6. og 9. gr.
Lög nr. 65, 14. nóv. 1917, um breyting á lögum nr. 22. 8. okt. 1883,
Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 128
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una bæjarstjórn á Akureyri, og lögum nr. 43, 11. júlí 1911, um breyting á 
þeim lögum, 10.—12. gr.

Lög nr. 67, 14. nóv. 1917, um bæjarstjórn ísafjarðar, 18. gr. 1. og 2. 
málsgr., 19.—22. gr. og 23. gr., að þvi leyti sem hún varðar útsvör.

Lög nr. 26, 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn Vestmannaeyja, 20. gr. 1.—2. 
málsgr., 21.—24. gr. og 25. gr., að þvi leyti sem hún varðar útsvör.

Lög nr. 58, 28. nóv. 1919, um breyting á lögum nr. 30, 22. nóv. 1918, 
um bæjarstjórn á Siglufirði, 18,—24. gr.

Lög nr. 61, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 15. og 17.—21. gr. 
Lög nr. 47, 27. júní 1921, um breyting á lögum nr. 67, 14. nóv. 1917,

um bæjarstjórn Isafjarðar.
Lög nr. 49, 27. júni 1921, um viðauka við og breytingar á lögum nr. 

58, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Siglufirði, 2. gr.
Lög nr. 65, 27. júní 1921, um breyting á lögum nr. 26, 22. nóv. 1918, 

um bæjarstjórn Vestmannaeyja.
Lög nr. 25, 19. júní 1922, um breyting á lögum nr. 75, 22. nóv. 1907, 

um bæjarstjórn i Hafnarfirði.
Lög nr. 29, 19. júní 1922, um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. 

nóv. 1905, 1. gr. •
Lög nr. 26, 4. júní 1924, um viðauka við lög nr. 29, 19. júní 1922, 

um breyting á sveitarstjórnarlögum frá 10. nóv. 1905.
Lög nr. 36, 4. júní 1924, um bæjargjöld í Reykjavik, 1. og 12. gr., að 

því leyti sem þær varða útsvör, og 7.—11. gr.
Lög nr. 46, 4. júní 1924, um útsvarsálagning erlendra vátryggingaríjelaga. 
Svo og öll önnur lagafyrirmæli, er tara í bága við lög þessi.

»d. 5SS. Dög

um verðtoll á nokkrum vörum.

(Afgreidd frá Nd. 12. maí).

1. gr.
Hver, sem fær vörur frá útlöndum, er skyldur til, áður en vörurnar 

eru afhentar honum, að sýna blutaðeigandi lögreglustjóra eða umboðsmanni 
hans reikning yfir innkaupsvérð þeirra, kominna um borð í skip, er flytja á 
vörurnar hingað til lands. Þetta nær til allra vara, sem hingað eru sendar, að 
undanteknum islenskum afurðum, sem endursendar eru, og venjulegum far- 
angri ferðamanna. Alla reikninga um vörur, er um ræðir i 1. gr. 3., 6. og 7. 
lið laga nr. 38, 27. júni 1921, um vörutoll, svo og reikninga um fólksflutninga- 
bifreiðar, skal lögreglustjóri eða umboðsmaður hans stimpla með merkjum 
þeim og á þann hátt, er um ræðir i lögum nr. 75, 27. júní 1921, og skulu
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allir slíkir reikningar stimplast með lO’/o af innkaupsverði þeirra vara, nema 
þær vörur, sem hjer eru taldar:
A. Með 20% stimplast eftirtaldar vörur: Flugeldar og flugeldaefni. Gimsteinar 

og hverskonar skrautgripir. Glysvarningur og leikföng allskonar. Gullsmiðis- 
og silfursmiðisvörur. Jólatrjesskraut. Kaffíbætisefni. Lakkskór. Loðskinn 
og fatnaður úr þeim. Plettvörur. Silki og silkivarningur. Silkihattar. Silki- 
skór og flosskór. Skrautfjaðrir. Sólhlífar. Veggmyndir.

B. Undanþegnar þessu gjaldi eru vörur þær, er nú skal greina: Asbestþráður, 
Áttavitar. Ávextir, nýir. Baðmullartvinni. Bambus. Bast. Bifreiða- og hjól- 
hestadekk og slöngur. Blaðgull til gyllingar. Blautsápa. Boltar og rær. 
Botnvörpur. Botnvörpugarn. Brennisteinssýrur. Bronce. Burstar og sópar. 
Bæs. Dynamit. Dælur. Efni og áhöld til logsuðu og logskurðar. Efni til 
gasframleiðslu. Efni til bókbands. Eldavjela- og ofnhlutar. Flöskumiðar og 
tappar. Garn allskonar. Ger. Gerduft. Gibslistar. Gleraugu. Glóðarlampar. 
Gluggajárn. Grænmeti, nýtt. Gúmmihælar og sólar. Hagldabrauð og tvi- 
bökur. Hellulitur. Heygrímur. Heymælar. Hjólnafír. Hljóðfæri, nema 
grammófónar og grammófónplötur. Hnoð. Hunang. Hurðarhandföng. 
Húsgagnafjaðrir og keðjubotnar í rúm. Húsnúmer. Hvalur. Hvítmálmur. 
Karbolin. Kátsjúk (óunnið). Keðjulásar. Kensluáhöld. Kítti. Kolsýra. Kon- 
densatorþráður. Kopar. Koparrör. Lamir. Lampaglös. Lampakveikir. Lásar. 
Látún. Leður og skinn (sútað). Leðurlíking. Ljósker. Lofthanar. Loft- 
skeytatæki. Lyfjavörur. Lyklar og skrár. Læknistæki. Lökk. Máln- 
ing. Meðalalýsi. Mottur til umbúða. Myndamót. Nauðsynjar við listmáln- 
ingu. Nálar. Niðursoðin mjólk. Olíuhanar. Olíulampar. Ostahleypir. Pakka- 
litir. Pottar. Prentletur. Prentsverta. Prjónar. Prjónavjelar. Pönnur. Raf- 
magnstæki og mælar. Ratin. Reikningsspjöld. Reikningsvjelar. Rityjelar. 
Fjölritar. Talningavjelar. Röntgentæki. Sáraumbúðir. Saumavjelar. Segl- 
garn. Sildarkrydd. Sink. Skipsbrauð. Skotfæri. Skólanauðsynjar. Skrið- 
mælar. Skrifbækur. Skrúfur. Smiðatól. Smjörlíki. Sporvagnar. Stoppefni 
i húsgögn. Svínafeiti. Terpentína. Talsíma- og rilsímatæki. Trjelim. Trje- 
skór og klossar. Tvinni. Ullarkambar. Varahlutar til viðgerðar á vjelum 
og áhöldum, sem undanþegin eru verðtolli. Vatnshanar. Vaxdúkar. VeQar- 
skeiðar. Veggalmanök. Veggfóður. Viðhafnarlaus skófatnaður úr skinni og 
gúmmi. Víðboðstæki. Vír úr járni og kopar. Vitatæki og ljósmerkjatæki, og 
efni til þeirra. Vjelaeinangrunarefni. Vjelareimar. Vjelavaselin. Vjelaþjetting- 
ar. Vogir og lóð. Vörpukeðjur. Þurkefni. Þvottaefni.

Ennfremur er stjórninni heimilt að undanskilja þessum tolli þær 
efnivörur, sem innlend iðnaðarfyrirtæki sanna fyrir henni, að þau noti til 
starfrækslu sinnar, svo og allar vjelar til iðnaðar og framleiðslu.

Verði ágreiningur um flokkunina, fellir fjármálaráðherra umþaðfulln- 
aðarúrskurð.

2. gr.
Ákvæði 4. til 15. greinar ‘laga nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll, skulu 

einnig gilda, eftir þvi sem við á, um gjald samkv. 1. gr. þessara laga. Ráð-
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herra getur með reglugerð sett nánari fyrirmæli um innheimtuna, um greiðslu 
stimpilgjaldsins af þeim vörum, sem eru sendar til landsins í pósti, og annáð, 
er snertir framkvæmd laganna. í reglugerðinni má ákveða sektir fyrir brot á 
henni.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1927 og gilda til 1. jan. 1929.

#íd. 589. Lög

um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerleyfi til virkjunar 
Dynjandisár og annara fallvatna í Arnarfirði o. fl.

(Afgreidd frá Nd. 12. maí).

L gr.
Atvinnumálaráðherra skal vera heimilt að veita hlutafjelögunum Dansk- 

islandsk Anlægsselskab i Kaupmannahöfn og Islands Salt- & kemiske Fabrik- 
ker í Reykjavik sjerleyfi til:

1. Að virkja Dynjandisá, Sviná, Mjólkurárnar og Hofsá i Arnarfirði. Leyfið 
felur i sjer heimild til að gera vatnsmiðlunarvirki í ám þessum og lækj- 
um eða vötnum, er þær eru i sambandi við eða heppilegt þykir að miðla 
vatni i vegna fyrirtækja þeirra, er i lögum þessum getur, þar á meðal 
hækka eða lækka vatnsbotn eða farveg, gera vatnsrásir ofan jarðar eða 
neðan eftir þörfura, þar á meðal brottrás handa vatni frá orkuveri, sbr.
2. tölul., og yfir höfuð að fara með vatnið eftir þvi, sem nauðsyn krefur 
til að ná úr þvi orku þess, og svo sem samrýmast má landslögum. Gert 
er ráð fyrir, að virkjaðar verði alt að 40 þúsund hestorkum.

2. Að reisa orkuver í Arnarfirði, í þvi skyni að breyta vatnsorku þeirri, sem 
i 1. tölul. segir, i raforku, og starfrækja það eða þau.

3. Að leiða raforku frá orkuveri eða orkuverum þeim, er i 2. tölul. greinir, 
til Önundarfjarðar um þá staði og með þeim bætti, er best þykir henta, 
til afnota i iðjuveri eða iðjuverum þeim, er i 4. tölul. getur.

4. Að reisa iðjuver i Önundarfirði til málmbræðslu, leirbrenslu, saltpjeturs- 
vinslu eða til annarar iðju eða hagnýtingar efna úr námum þeim, er ofan- 
nefnd fjelög hafa nú heimild á tekið, eða kunna siðar að eignast, og vinna 
má með orku þeirri, er lög þessi greina.

5. Að gera vegi eða önnur samgöngutæki frá iðjuveri eða iðjuverum til sjáv- 
ar og þangað, sem námur fjelaganna eru, svo og til að gera höfn, 
bryggjur eða skipalægi, eftir því sem nauðsyn krefur til starfrækslu iðju- 
vera eða náma.

6. Að taka lögnámi land og rjettindi yfir landi eða netlögum, svo og að 
leggja kvaðir á land eða netlög, að því leyti sem nauðsýnlegt er til að
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koma fyrirtækjum þessum i framkvæmd, sem i 1.—5. tölul. segir, enda 
komi fult endurgjald fyrir.

2. gr.
Sjerleyfishafi skal bafa varnarþing á Islandi, euda hafi hann hjer bú- 

settan umboðsmann, er birta megi stefnu og svari til saka fyrir dómi i mál- 
um á hendur leyfishafa, en að minsta kosti tveir fimtu hlutar stjórnarmanna 
skulu vera búsettir á Islandi.

3. gr.
Ekki má framselja sjerleyfi samkvæmt lögum þessum, nema samþykki 

ráðherra komi til, enda fullnægi nýr leyfishafi skilyrðum 2. gr.

4. gr.
Sjerleyfistimi má vera alt að 60 árum.

5. gr.
Sjerleyfishafi skal vera undanþeginn eignarskatti, tekjuskatti til ríkis- 

sjóðs, útsvari og hærra útflutningsgjaldi en nú er, eða öðrum samskonar 
gjöldum, er á kunna að verða lögð. 1 stað þess skal hann gjalda af fyrirtæk- 
inu eða fyrirtækjunum 3 krónur árlega af hverri nýttri hestorku fyrstu 3 
árin, en síðan 5 krónur árlega af hverri nýttri hestorku. Gjald þetta skiftist 
þannig milli rikissjóðs og sveitarsjóðs, að ríkissjóður hlýtur tvo þriðju hluta, 
en sveitarsjóður þriðjung. Ef fyrirtækið er útsvarsskylt i fleirum en einum 
hreppi, skiftist sveitarsjóðshlutinn milli þeirra i hlutfalli við fólksfjölda.

Sú raforka, sem seld er til almennings samkvæmt sjerleyfislögum, skal 
þó undanþegin þessu árgjaldi.

6. gr.
Um sölu á raforku til almennings fer eftir sjerleyfislögum, og skal þó 

verð árshestorkunnar ekki fara fram úr 50 krónum.

7. gr.
Sjerleyfishafi skal hafa byrjað á mannvirkjum þeim, sem i 1. gr. segir, 

innan 4 ára frá-dagsetningu sjerleyfis og hafa lokið þeim innan9ára frá sama 
tima. Ráðherra getur framlengt fresti þessa um alt að 1 ári hvorn.

8. gr.
Rjettindi og skyldur sjerleyfishafa og skifti hans og ríkisstjórnar fara 

samkvæmt landslögum, þ. á. m. sjerleyfislögum, að svo miklu leyti, sem ekki 
er um mælt í lögum þessum. Nú skilur aðilja á um það, hvort atriði skuli 
sæta úrlausn eftir þessum lögum eða landslögum, og skal þá hæstirjettur einn 
dæma það mál. Sjerleyfisdómur samkvæmt sjerleyfislögum sker annars úr, ef 
ágreiningur verður um efndir á ákvæðum sjerleyfisins, með þeim hætti, sem i 
sjerleyfislögum greinir.

9. gr.
Nú er heimild sú, er felst í lögum þessum, ekki notuð innan ársloka 

1928, og falla þá lögin úr gildi.

Þingskjal 589
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ATd. 590. BreyiingartiIIÖgur

við frv. til laga nm breytingar á og viðauka við lög nr. 7, 4. maí 1922 [Seð/a- 
álgáfa].

Frá Jóni Baldvinssyni.

1. Við 1. gr. Fyrir »1927« komi: 1928.
2. Við 3. gr. Greinin skal falla niður. Greinatalan breytist samkvæmt atkvæða- 

greiðslu.

Wd. 591. Wefndarillt

um frv. til laga um friðun Þingvalla.

Frá allsberjarnefnd.

Frumvarp þetta kom ekki fram fyr en æðimikið var liðið á þingtlmann. 
Nefndin hefir engu að siður athugað frv. rækilega og meðal annars farið til 
Þingvalla, til þess að athuga með eigin angum svæði það, sem lagt er til að frið- 
að verði. Auk þess hefir nefndin átt itarlegt tal um frv. við Þingvallanefndar- 
mennina Geir G. Zoéga vegamálastjóra og Guðjón Samúelsson húsameistara, og 
staðarhaldarann á Þingvöllum, sjera Guðmund Einarsson.

Nefndin getur fallist á till. Þingvallanefndar samkv. 1' gr. frv., að öðru 
leyti en þvi, að hún vill þó undanskilja Hestagjá og spildu vestan öxarár fyrir 
sunnan linu, sem dregin er úr austurmynni Hestagjár að Öxará sunnanvert við 
Rangæingabúð.

Þá vill nefndin og undanskilja svonefndar Leirur, sem er graslendi og 
slægjuland, og verði friðunarsvæðið girt samkv. till. Þingvallanefndar, leggur 
nefndin áherslu á, að girðingum verði hagað þannig, að eigi sje girt fyrir Leir- 
urnar að austanverðu, svo að altaf sje þeim megin frjáls aðgangur að þeim. 
Meiri hluti nefndarinnar vill láta það koma skýrt fram, að hann er algerlega mót- 
fallinn því, að framleiðslumöguleikar og afnotarjettur Þingvallajarðanna sje skertur 
fram yfir það, sem bjer er gert ráð fyrir.

í 4. gr. frv. er gert ráð fyrir samkomulagi við ábúandann á Þingvöllum 
um afsal afnotarjettar yfir þessu greinda svæði, eða eignarnámi, ef samkomulag 
fæst ekki. Eftir samtali, sem nefndin átti við staðarhaldarann á Þingvölium, telur 
hún vist, að samkomulag fáist við hann, gegn einhverri smávægilegri þóknun. 
Vill nefndin skjóta því til hæstvirtrar stjórnar, að hún vinni að þessu til næsta
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þings, og í fnllu trausti þess að samkomulag náist, sjer nefndin ekki ástæðu til 
að mæla með frv. að þessu sinni.

Jón Baldvinsson og Pjetur Pórðarson hafa nokkra sjerstöðu i málinu.

Alþingi, 14. maí 1926.

Jón Kjartansson, Árni Jónsson,
form. fundaskrif. og frsm.

Pjetur Pórðarson. Jón Baldvinsson. Pjetur Ottesen.

Wd. 59%. Flngsályktmi

um launauppbót símamanna.

(Afgreidd frá Nd. 14. mai).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að greiða sima- 
mönnum í þjónustu landssimans jafnháa launauppbót á árinu 1926 eins og þeim 
er ætluð i fjárlögum fyrir árið 1927.

WiL 593. Þingsályktun

um að skora á rikisstjórnina að undirbúa löggjöf um rjett erlendra manna 
til þess að leita sjer atvinnu á Islandi.

(Afgreidd frá Nd. 14. mai).

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að undirbúa 
fyrir næsta þing löggjöf um rjett erlendra manna til þess að leita sjer at- 
vinnu á Islandi.

STd. 594. Breytingartlllaga

við frv. til laga um breytingar á og viðauka við lög nr. 7, 4. mai 1922 [Seð/a- 
útgáfa].

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Við 2. gr. Greiuin orðist svo:
Fyrir »skal hann greiða gjald, sem er 29/» undir forvöxtum hans« i ann- 

ari málsgr. 1. gr. laganna kemur: skal hann greiða 2%.
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Sþ. 595. Tlllaga

til þingsályktunar um að skora á ríkisstjórnina að fjölga mönnum í hiooi dansk 
islensku ráðgjafarnefnd.

Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.

Sameinað Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að breyta tilskipun 
nr. 10, 28. maí 1919, um tilhögun og starfsemi hinnar dansk-islensku ráðgjafar- 
nefndar, í þá átt, að af lslands hálfu verði skipaðir 4 menn i nefndina, einn 
maður úr hverjum hinna fjögurra flokka þingsins.

Greinargerð.

Flutningsmanni er kunnugt um, að rikisstjórn og Rikisþing i Danmörku 
æskir þess, að ráðgjafarnefndin verði skipuð fjórum mönnum frá hvoru landi 
um sig. Og þar sem þetta kemnr heim við flokkaskipun hjer á landi, þannig, að 
hver flokkanna getur haft sinn fulltrúa í nefndinni, þykir rjett að bera fram 
ályktun um það á Alþingi.

Ed. 596. Lög

um stofnun happdrættis fyrir Island.

(Afgreidd frá Ed. 14. maf).

1. gr.
Ráðuneytinu veitist heimild til að veita fjelagi, er stofnað kanu að verða 

i þvi skyni og heflr heimili og varnarþing í Reykjavik, einkaleyfi til stofnunaris- 
lensks happdrættis (lotteri) með þeim skilyrðum, er nú skal greina:
a) Happdrætti hvers árs skiftist i tvo flokka, sem eru hvor öðrum óháðir, og 

eru jafnmargir drættir i hvorum. Hlutatalan má ekki vera meiri en 15000 i 
hvorum flokki. 1 bvorum flokki mega ekki vera fleiri en 5 drættir.

b) Iðgjald til hvors flokks fyrir heilan hlut skal vera 200 islenskar krónur, og
eru 10®/n af þvi skattur til rikisins. Þegar seldir eru yfir 5000 seðlar, upp að
10000, greiðast af þeim seðlum 5°/o að auki af því, sem eftir er, en vinningar
skulu þó vera hinir sömu (70%).

Þegar selst hafa 10000 seðlar, upp i 15000, skal aukagjaldið af sið- 
ustu 5000 seðlunum vera 10% (vinningar 70% eins og áður). Hlutina má 
selja bæði i heilu lagi og sundurskifta. Þó má ekki skifta f smærri hluta 
en áttundir.
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c) í hvorum flokki happdrættisins eiga vinningarnir að nema 70% af iðgjöld- 
unum samantöldum fyrir alla hlutana i flokknum, að frádregnnm 10% skatti 
til rikisins.

Fjárhæð vinninganna skal skifta niður eftir áætlun, sem er samþykt 
af ráðuneytinu, og skal þar einnig ákveðin hlutatalan, hvenær dregið skuli 
og reglur um auglýsing um úrslit dráttanna, hvenær vinningarnir verði 
greiddir af hendi og um missi vinninga, sem ekki er vitjað f tæka tið.

Vinningarnir eru greiddir af hendi afíallalaust i islenskum krónum.
Vinningar, sem ekki er krafíst borgunar á i tæka tið, renna til

rikisins.
d) Drættirnir fara opinberlega fram i Reykjavík, og skal happdrættinu stjórnað 

þaðan, undir eftirliti nefndar, er ráðuneytið skipar til þess. Skulu i henni 
sitja 5 menn, og skal að minsta kosti 1 nefndarmanna vera lögfræðingur, 
sem gengur er i æðri dómstóla. Nefndin leggur fullnaðarúrskurð á allan 
ágreining um lögmæti eða gildi dráttanna, hvort sem er meðan dráttur fer 
fram eða eftir að honum er lokið, enda hefír hún eftirlit með happdrættinu. 
Kostnaðinn af þessu ber happdrættið.

e) Einkaleyfið til að reka happdrættið má veita um alt að þvi 15 ár, frá 1. 
okt. 1926 að telja.

Einkaleyfíshafarnir geta notað leyfíð sjálfír og, að fengnu samþykki 
ráðuneytisins, selt það á leigu eða fengið það í hendur hlutafjelagi, en þeir 
hafa íyrirgert rjetti sínum, ef happdrættið er ekki tekið til starfa 1. mars 
1927, og ef þeir gegna ekki skyldu sinni með greiðslu gjalda þeirra, er þeir 
eiga að inna af hendi til rikissjóðs samkvæmt leyfísbrjefínu, eða ef reglugerð 
sú, sem samþykt er fyrir happdrættið, er brotin af þeirra hálfu. Skal ráðu- 
neytinu þá heimilt að selja einkaleyfíð öðrum í hendur.

f) Gjald það, sem einkaleyfíshafar greiða i rikissjóð samkvæmt b-lið, skal 
aldrei nema minna en kr. 50000,00 á missiri.

g) Til tryggingar fyrir fullnægingu skuldbindinga þeirra, sem á einkaleyfíshöfum 
liggja, skal, áður en happdrættið megi taka til starfa, mynda tryggingarsjóð, 
er hafí að geyma örugg verðbrjef, sem nemi helmingnum af samantaldri 
fjárhæð vinninganna í hvorum flokki. Tryggingarsjóðurinn skal geymdur i 
Landsbanka íslands.

Skerðist tryggingarsjóðurinn fyrir sakir áfallandi fjártjóns, eru leyfís- 
hafarnir skyldir, áður en næsti dráttur fer fram, að fylla upp í skarðið, svo 
að sjóðurinn nemi áskildri fjáihæð, eða setja bankatrygging fyrir þvi, sem 
á vantar, er ráðuneytið tekur gilda.

Ráðuneytið hefír eftirlit með og ábyrgist fyrir hönd ríkissjóðs, að 
trygging sú, sem hjer ræðir nm, sje til. Þá skulu leyfíshafar og, áður en 
happdrættið tekur til starfa, setja rikissjóði trygging, sem ráðuneytið tekur 
gilda, fyrir þvi, að þeir greiði ríkissjóði skilvíslega áskilið gjald samkvæmt 
f-lið greinar þessarar, en ekki þarf trygging sú að fara fram úr lágmarki 
missirisgjalds.

h) Ráðuneytið setur nánari ákvæði um fyrirkomulag happdrættisins.
Alpt 1926. A. (38. löggjafarþidg).

Þingskjal 596
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2. gr.
Meðan einkaleyfi það til happdrættis, sem veitt er samkvæmt lögum 

þessum, er i gildi, má ekki setja á stofn neitt peningahappdrætti fyrir fsland nje 
leggja þar á það stimpilgjald.

Um sama timabil skal það og, að viðlögðum 200 til 2000 kr. sektum til 
rikissjóðs, vera bannað að versla með eða selja á íslandi hluti fyrir happdrætti 
utanríkis eða hafa þar á hendi nokkur störf þar að lútandi.

Með brot gegn lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 597.

um breyting á lögum nr. 38, 27. júní 1921, um vörutoll.

(Afgreidd frá Ed. 14. mai).

1. gr.
Við 1. gr. 1. Orðin »kornvörumc, steinolíu« falli burt. Aftan við »krít« 

bætist: sóda.
Við 1. gr. 2. Aftan við »tunnuhlutum« bætist: nema sildartunnum og 

kjöttunnum og tilsniðnu efni í þær. Á eftir »bifvjelum (mótorum), beilum og i 
hlutnmc komi: rafmagnsvökum, vatnshreyfivjelum.

Við 1. gr. 4. a. Liðurinn orðist þannig:
Af salti 1 kr. af hverri smálest.

Við 1. gr. 4. b. Liðurinn orðist þannig:
Af kolum 1 kr. af hverri smálest.

Aftan við bætist nýr stafliður, c:
Af steinoliu 15 aura af hverjum 50 kg.

Málsgreinin »Kolatoll................ eru í gildi« fellur niður.
Aftan við orðin »endursendar umbúðirc í niðurlagi 1. málsl. næstsíðuatu 

málsgr. 1. gr. bætist: sildartunnur og kjöttunnur og tilsniðið efni í þær, þar á 
meðal gjarðaefni, ennfremur kornvörur.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1926.

3. gr.
Þegar lög þessi hafa fengið staðfesting, skal fella texta þeirra og laga 

nr. 32, 27. júni 1925, inn i meginmál laga nr. 38, 27. júni 1921, um vörutoll, 
raða upptalningunum i 1. gr. 1. og 1. gr. 2. eftir stafrófsröð og gefa þau út 
svo breytt.
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Erf. 598. Lög

um sölu á síld o. 11.

(Afgreidd frá Ed. 14. mai).

1. gr.
Ef eigi færri en 20 þeirra manna, er á siðastliðnu ári Ijetu salta eða 

krydda sílci til útflutnings, eða gerðu skip út á síldveiðar, eða ætla að stunda 
slíka atvinnu á yfirstandandi ári og leggja fram gögn fyrir, stofna fjelag i þeim 
tilgangi að sjá um hagkvæmari sölu síldar á erlendum markaði, þá er ráð- 
herra heimilt að veita sliku fjelagi einkasölu á sild til útflutnings, enda sam- 
þykki ráðherra lög fjelagsins.

2. gr.
Þegar fullnægt er skilyrðum 1. gr., er öllum, sem salta eða krydda 

síld til útflutnings, skylt að láta fjelagið sjá um söluna, enda er þá og óheim- 
ilt að salta eða krydda sild til útflutnings i skipum i landhelgi.

3. gr.
Allir, sem gera út skip á sildveiðar, eða fást við að salta eða krydda 

síld til útflutnings, eiga rjett til að verða fjelagsmenn.

4. gr.
ÖIl sild, sem fjelagsstjórnin selur, skal seld fyrir sameiginlegan reikn- 

ing, þannig að árlega fær hver eigandi síldar sama verð fyrir samskonar vöru 
að gæðum.

5- gr.
Að fengnum tillögum fjelagsstjórnarinnar, setur ráðherra með reglu- 

gerð eða reglugerðum nánari ákvæði um síldarsöluna, greiðslu andvirðis síld- 
arinnar og alt annað, sem að framkvæmdum lýtur i þessu efni, eftir því sem 
þurfa þykir.

Heimilt er fjelagsstjórninni að banna að salta eða krydda sild til út- 
flutnings frá 15. mars til 25. júli ár hvert, enda skal bannið auglýst með að 
minsta kosti mánaðar fyrirvara.

6. gr.
Fjelagsstjórninni er heimilt að ákveða fyrir eitt ár i senn, hve mikla 

sild megi krydda og salta til útflutnings. Einnig er fjelagsstjórninni heimilt að 
selja innanlands þá sild, er hún telur eigi tilvinnandi að flytja út.

7. gr.
Allur kostnaður, sem er samfara sildarsölunni, greiðist af andvirði sild- 

arinnar, og má setja nánari ákvæði um þetta i reglugerð.
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8. gr.
Stjórn fjelagsins skal skylt að gera árlega tilraunir til þess að útvega 

nýjan markað fyrir síld, og skal i þessu skyni selja utan Norðurlanda alt að 
5*/o af útfluttri sild á ári hverju, þótt fyrir lægra verð sje en fáanlegt er á 
venjulegum markaðsstöðum.

Nú þykir þörf á að reyna nýja meðferð sildar til útflutnings á nýja 
markaði, og getur þá fjelagsstjórnin látið framkvæma þetta á kostnað Qelagsins.

9. gr.
Heimili fjelagsins og varnarþing skal vera á Akureyri, og þar skal að 

minsta kosti einn maður úr stjórn ijelagsins vera búsettur.

10- gr.
Fjelagið er ekki útsvarsskyll, enda greiðir það sildareigendum árlega 

alt andvirði síldar, að frádregnum kostnaði.

11. gr.
Stjórn fjelagsins skipa 3 menn, og skifta þeir með sjer verkum og ráða 

sjer aðstoð eftir þvi, sem þeir telja nauðsynlegt.

12. gr.
í fyrsta skifti skipar ráðherra stjórn fjelagsins. Hún skal skipuð til 4 

ára, þannig að 1 fer frá eftir 2 ár, eftir hlutkesti, er bæjarfógetinn á Akureyri 
sjer um, og 1 eftir 3 ár með sama hætti. Fjelagið velur mann eða menn i 
stjórn i stað þeirra, er úr ganga, á þann hátt, sem lög fjelagsins mæla fyrir.

13. gr.
Ráðherra ákveður árlega þóknun til þeirra manna, er hann skipar, en 

aðalfundur Jjelagsins þóknun þeirra, er fjelagið skipar.

14. gr.
Fjelagið skal árlega halda aðalfund i april eða mai og aukafundi þegar 

stjórnin ákveður. Á aðalfundi ár hvert skal leggja fram til úrskurðar endur- 
skoðaða reikninga fyrir siðastliðið ár.

Á fundum fjelagsins hafa þeir einir atkvæðisrjett, sem eru fjelagsmenn. 
Enginn tjelagsmaður hefir þó atkvæðisrjett nema fjelagið hafi fyrir hans hönd 
selt minst 200 tunnur sildar af framleiðslu næsta árs á undan, og enginn get- 
ur átt fleiri atkvæði en 25. Annars fylgir eitt atkvæði hverjum 200 tunnum, 
en minni tölu er slept.

15. gr.
Meðan meiri hluti fjelagsstjórnarinnar er skipaður af ráðherra, velur i 

fyrsta skifti stofnfundur, en siðan aðalfundur, 2 endurskoðunarmenn reikn- 
inga Qelagsins, en eftir að meiri hluti stjórnarinnar er valinn af fjelaginu, til-



nefnir ráðherra 2 endurskoðunarmenn tíl 2 ára i senn og ákveður þókn- 
un þeirra.

16. gr.
Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum, sem settar kunna að verða 

samkvæmt þeim, varða sektum, frá 1000—100000 kr., nema þyngri refsing liggi 
við að lögum.

Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu rekin sem almenn 
lögreglumál.

17. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ed. 599. Lög

um heimild fyrir rikisatjórnina til að veita ýms hlunnindi fyrirhuguðum nýjum 
banka i Reykjavik.

(Afgreidd frá Ed. 14. mai).

1. gr.
Ráðuneytinu er heimilað að veita hlutafjelagi, sem stofnað kann að verða 

i þvi skyni, hlunnindi handa banka, er fjelagið stofnar I Reykjavik, þau er 
bjer segir:

a. Ef viðurkenning fyrir innláni glatast, getur bankinn kallað handhata hennar 
með auglýsingu, sem prentuð sje þrisvar i blaði þvi, er flytur stjórnvalda- 
auglýsingar, með 6 máhaða fyrirvara að gefa sig fram við bankann, og ef 
enginn hefir geflð sig fram áður en tjeður frestur er liðinn, þá má bankinn 
greiða upphæðina þeim, sem viðurkenninguna befir fengið frá bankanum, án 
þess nokkur annar, sem viðurkenningin kann að vera afsöluð, geti búið kröfu 
á hendur bankanum.

b. Fje það, sem lagt hefir verið i bankann, ásamt vöxtum þess, er undanskilið 
kyrrsetningu og löghaldi.

c. Bankinn hefir sem handveðshafi rjett til þess að selja sjálfur veðið við opin- 
bert uppboð, en að öðru leyti samkvæmt reglum þeim, sem settar eru i lög- 
um um veð, 4. nóv. 1887, 1. gr.

d. Bankinn er undanþeginn öllum opinberum gjöldum og sköttum, hverju nafni 
sem nefnast, þar á meðal til ríkissjóðs og sveitarsjóðs eða annara stofnana. 
I þess stað skal bankinn gjalda í rikissjóð hluta af hreinum ársarði sinum, 
sem ákveðst þannig;

Frá ársarðinum dragist fyrst hæfileg fjárhæð til afskriftar af væntan- 
legu bankahúsi og innanstokksmunum, þar næst beint áfallið tap bankans, 
enda samþykki eftirlitsmaður með bönkujn og sparisjóðum afskriftirnar, og 
siðast 100/o af ársarðinum til varasjóðs og 5% af hlutafjárupphæðinni til 
hluthafaarðs.
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Af því, sem fram yfir er, greiðist rikissjóði:
5*/o af fyrstu 100 þús. kr.
10% af næstu 100 þús. kr.
25% af afganginum.

Hlunnindin samkvæmt lögum þessum haldast þann tíma, sem nú 
er eftir af hlunnindatíma íslandsbanka samkvæmt lögum nr. 11, 7. júni 1902, 
og auglýsingu nr. 48, 25. nóv. 1903. Að þeim tíma liðnum nýtur bankinn 
bestu kjara, sem veitt kunna að verða einkabanka.

e. Bækur bankans, ávfsanir, skuldbindingar, sem útgefast af bankanum og i 
nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita bankanum handveðsrjett, arð- 
miðar, blutabrjef bankans og framsöl þeirra skulu undanþegin stimpilgjaldi.

2. gr.
Hlunnindi þau, sem ræðir um í 1. gr., ná einnig til útibúa þeirra, sem 

bankinn kann að setja á stufn.
3. gr.

Hlunnindi þau, sem í 1. gr., sbr. 2. gr., segir, eru þessum skilyrð- 
um bundin:
a. Hlutafje bankans má eigi vera minna en 2 miljónir og eigi meira en 6 

miljónir króna, og skulu að minsta kosti 55% hlutafjárins boðin út innan- 
lands i þrjá mánuði eftir að lögin öðlast gildi. Meiri hluti bankastjórnar 
(bankaráðs) sje íslendingar, búsettir á fslandi.

b. Bankinn skal hafa heimili og varnarþing í Reykjavík.
c. Alþingi kýs með hlutfallskosningu tvo af þrem endurskoðendum bankans.
d. Bankinn skal jafnan hafa í auðseldum innlendum verðbrjefum, er ráðherra 

tekur gild, sem svarar minst 10% af innlánsfje þvi, er bann hefir hverju 
sinni, til tryggingar því.

e. Reikninga bankans skal birta opinberlega á þann hátt, sem leyfisbrjef 
segir til.

f. Bankinn má ekki lána fje gegn tryggingu i hlutabrjefum sjálfs sín.
g. Bankinn skal taka til starfa fyrir árslok 1927.
h. Ráðuneytið getur sett bankanum frekari skilyrði í leyfisbrjefinu, ef þörf þykir, 

enda fari þau ekki í bága við lög þessi.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ. 600. Breytlngartlllaga

við tillögu til þingsályktunar um þúsund ára bátíð Alþingis.

Frá Jóni Þorlákssyni.

Fyrir »6 manna .... sem geri« komi: 4 menn með blutfallskosningu 
til viðbótar núverandi Þingvallanefnd, og geri nefndin svo skipuð.
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Nd. 601. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um breytingar á og viðauka við lög nr. 7, 4. maí 1922 [Sed/aú/grá/a]. 

I. Frá Tryggva Pórhallssyni.
Við 2. gr. Orðin í niðurlaginu »og má verja þvi« — og til enda greinar- 

innar — falli bnrt.
II. Frá Jörundi Brynjólfssyni.

Við 3. gr. Fyrir »skylt að draga neina seðla úr umferða komi: skylt að 
draga inn nema ’/s miljón króna.

Wd. 602. Lög

um breytingar á og viðauka við lög nr. 7, 4. mai 1922 [Seðlaútgáfa]. 

(Afgreidd frá Nd. 14. mai).

1. gr.
Fyrir »1923« í 1. gr. laganna kemur: 1927.

2. gr.
Gjald það, er Landsbankanum ber að greiða rikissjóði samkvæmt 1. 

gr. laganna, skal frá ársbyrjun 1926 að telja lagt á sjerstakan reikning i Lands- 
bankanum, og má verja því eftir ákvörðun ráðherra til þess að bæta Lands- 
bankanum halla, er hann kann að verða fyrir frá sama tíma af gengisbreyt- 
ingum íslenskrar krónu.

3. gr.
Ákvæði 2. gr. laga nr. 6, 31. mai 1921, um seðlaútgáfu íslandsbanka, 

hlutafjárauka o. fl., skulu breytast þannig, að þvi er snertir inndrátt seðla ís- 
landsbanka, að á árinu 1926 skal honum eigi vera skylt að draga neina seðla 
úr umferð.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 603. Þlngsilyktun

um rannsókn veiðivatna.

(Afgreidd frá Ed. 14. maí).

Alþingi ályktar að heimila stjórninni að verja úr rikissjóði á yfirstand- 
andi ári alt að 3000 krónum upp i ferðakostnað dr. F. K. Reinsch frá Vinar- 
borg, til framhaldsrannsókna á veiðiám og veiðivötnum.
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sþ. 604. Píefndaskipun
1926.

1.

Fastanefndir.
(16. gr. laga nr. 29, 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis).

A.
t efrl deild.

/. Fjárhagsnefnd:
Björn Kristjánsson, formaður.
Jónas Jónsson.
Jóbann Jósefsson, fundaskrifari.
Gnnnar ólafsson.
Ingvar Pálmason.

Til hennar visað:
1. Till. til þál. nm aldurstryggingu (32*, n. 201).

Frsm.: Jónas Jónsson.
2. Frv. til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbanka íslands til að gefa út

ny bankavaxtabrjef (20, n. 97 og 378 (framhaldsnál.)).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

3. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919 [Yfirsetukvenna-
lög) (54, n. 213).

Frsm.: Gunnar Ólafsson.
4. Till. til þál. um heimild til tilfærslu á veðrjetti rikissjóðs i togurum h/f

Kára (89, n. 176 (meiri hl.) og 203 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Jóhann Jósefsson.
Frsm. minni hl.: Ingvar Pálmason.

5. Frv. til laga um gróðaskatt (101, n. 397 (minni hl.) og 471 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Jónas Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Jóhann Jósefsson.

6. Frv. til laga um afnám gengisviðauka á vörutolli (151, n. 224).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

*) Tölurnar innan sviga t&kna númcr & þingskjölum, og ern ekki talin önnur þing- 
skjalanúmer en þau, sem m&lið bar, þ& er þvi var til nefndar visaö, svo og þau, er nefnd- 
ar&lit (skammstafaö: n.) hlntu. Sama er um þau m&l, er nefndirnar flytja.



7. Frv. til laga um byggingar- og landnámssjóð (102, n. 476 (meiri hl.) og
530 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Gunnar ólafsson.
Frsm. minni hl.: Jónas Jónsson.

8. Frv. til laga um stofnun happdrættis fyrir Ísland (383, n. 527 (meiri hl.)
og 569 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Björn Kristjánsson.
Frsm. minni hl.: Ingvar Pálmason.

9. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1924 (384, n. 477).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

10. Frv. til laga um samþykt á landsreikningnum 1924 (4, n. 478).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

11. Frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að veita ýms hlunnindi
fyrirhuguðum nýjum banka i Reykjavik (407, n. 571).

Frsm. meiri hl.: Jóhann Jósefsson.
Frsm. minni hl.: Ingvar Pálmason.

12. Frv. til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerleyfi
til virkjunar Dynjandisár og annara fallvatna i Arnarfirði o. fl. 
(440, n. 500).

Frsm.: Jóhann Jósefsson.
13. Frv. til laga um verðtoll á nokkrum vörum (450, n. 539).

Frsm.: Jóbann Jósefsson.
14. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 38, 27. júni 1921, um vörutoll

(462, n. 548 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Jóhann Jósefsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

Nefndin flutti:
Frv. til laga um breytingar á lögum nr. 36, 4. júni 1924, um bæjargjöld 

í Reykjavik (261).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

Meiri hl. nefndarinnar flutti:
Frv. til laga um breytingar á og viðauka við lög nr. 7, 4. mai 1922

[SeðlaútgáfaJ (578).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

2. Fjárveitinganejnd:
Jóhannes Jóhannesson, formaður,
Einar Árnason,
Ingibjörg H. Bjarnason,
Eggert Pálsson, fundaskrifari,
Guðmundur ólatsson.

Til hennar vísa ð:
1. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1925 (61, n. 79).

Frsm.: Eggert Pálsson.
Alpt. 1926. A. (38. löggjafarþing).
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2. Frv. til fjárlaga fyrir árið 1927 (342, n. 411).
Frsm.: Eggert Pálsson.

Nefndin flutti:
Frv. til laga um breyting á lögum nr. 55 1913, um stofnun landhelgissjóðs 

Islands, og á lögum um breyting á þeim lögum, nr. 68 1915 (413).
Frsm.: Jóbannes Jóhannesson.

1034 Nefndaskipun 1926. Þskj. 604
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3. SamgöngiiíTíálanefnd:
Sigurður Eggerz,
Einar Árnason,
Jóhann Jósefsson,
Björn Kristjánsson, formaður.
Ágúst Helgason, fundaskrifari.

Til hennar vísað:
1. Till. til þál. um fyrirhleðslu fyrir Þverá eða brú á hana (43, n. 81).

Frsm.: Ágúst Helgason.
2. Till. til þál. um sæsímasambandið við útlönd o. fl. (84, n. 202).

Frsm.: Jóhann Jósefsson.
3. Till. til þál. um kaup á snjóbil (92, n. 366).

Frsm.: Einar Árnason.
4. Till. til þál. um leigu á skipi til strandferða (60, n. 132).

Frsm.: Ágúst Helgason.
5. Till. til þál. um rannsókn á veg- og brúarstæðum á Norður- og Austur-

landi (225, n. 337).
Frsm.: Ágúst Helgason.

6. Frv. til laga um bryggjugerð i Borgarnesi o. íl. (267, n. 333).
Frsm.: Sigurður Eggerz.

7. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, um notkun bif-
reiða (290, n. 431).

Frsm.: Ágúst Helgason.
8. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 [Ritsíma- og tal-

símakerfi] (353, n. 432).
Frsm.: Einar Árnason.

Frá nefndinni kom ennfremur:
Nál. um strandferðir og flóabátaferðir (414), og var það tekii) til með-

ferðar við 2. umr. fjárlagafrv.
Frsm.: Jóhann Jósefsson.

4. Landbúnaðarnefnd.
Eggert Pálsson, formaður, 
Ágúst Helgason, fundaskrifari, 
Gunnar ólafsson.
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Til hennar vísað:
1. Frv. til laga um kynbætur hesta (41, n. 119).

Frsm.: Ágúst Helgason.
2. Frv. til laga um viðauka við og breyting á lögum nr. 68, 14. nóv. 1917,

um áveitu á Flóann (93, n. 158).
Frsm.: Ágúst Helgason.

3. Frv. til laga um innflutningsbann á dýrum o. tl. (64, n. 174).
Frsm.: Eggert Pálsson.

4. Frv. til laga um framlag til kæliskipskaupa o. fl. (94, n. 190).
Frsm.: Gunnar ólafsson.

5. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 40 1919, um forkaupsrjett á jörð-
um (218, n. 264).

Frsm.: Gunnar Ólafsson.
6. Frv. til laga um afnám laga nr. 21, 4. júni 1924, og breyting á lögum nr.

58, 30. nóv. 1914 [Sauðfjárbaðanir] (401, n. 515).
Frsm.: Ágúst Helgason.

7. Frv. til laga um útrýming fjárkláða (430, n. 532).
Frsm.: Gunnar ólafsson.

8. Frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ákveða einkasölu á til-
búnum áburði (415, n. 528).

Frsm.: Ágúst Helgason.

5. Sjávarútvegsrtefnd:
Björn Kristjánsson, formaður,
Ingvar Pálmason,
Jóhann Jósefsson, fundaskrifari.

Til hennar vísað:
1. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 3. nóv. 1915, um atvinnu við

vjelgæslu á gufuskipum (122, n. 238).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

2. Frv. til laga um veðurstofu á Islandi (194, n. 249).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

3. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 55 1913, um stofnun landhelgis-
sjóðs íslands, og á lögum um breyting á þeim lögum, nr. 68 1915 
(413, n. 458).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
4. Frv. til laga um sölu á síld o. fl. (511, n. 542).

Frsm.: Jóhann Jósefsson.
Nefndin flutti:

Till. til þál. um björgunar- og eftirlitsskipið »Þór« (229).
Frsm.: Jóhann Jósefsson.
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6. Mentamálanefnd:
Ingibjörg H. Bjarnason, formaður,
Jónas Jónsson, fundaskrifari,
Jóhannes Jóhannesson.

Til bennar visað:
1. Frv. til laga um sölu á kirkjujörðinni Snæringsstöðum í Vatnsdal (152,

n. 212).
Frsm.: Jónas Jónsson.

2. Frv. til laga um kirkjugjöld i Prestsbakkasókn i Hrútafirði (219, n. 308).
Frsm.: Ingibjörg H. Bjarnason.

3. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 11. júli 1911, um forgangsrjett
kandidata frá háskóla Islands til embætta (220, n. 373).

Frsm.: Jónas Jónsson.
4. Frv. til laga um fræðslu barna (285, n. 466).

Frsm.: Jónas Jónsson.
5. Frv. til laga um að ríkið taki að sjer kvennaskólana í Reykjavik og á

Blönduósi (307, n. 375 (meiri hl.) og 376 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Ingibjörg H. Bjarnason.
Frsm. minni bl.: Jónas Jónsson.

6. Till. til þál. um húsmæðraskóla að Hallormsstað (464).
Nefndarálit kom ekki.

Meiri hl. nefndarinnar flutti:
Frv. til laga um að rikið taki að sjer kvennaskólana i Reykjavik og á

Blönduósi (307), en því var aftur til hennar visað (sjá nr. 5 hjer 
að framan).

7. Allsherjarnefnd:
Jóhannes Jóhannesson, formaður,
Guðmundur ólafsson,
Eggert Pálsson, fundaskrifari.

Til hennar visað:
1. Frv. til laga um skipströnd og vogrek (8, n. 191 og 541 (framhaldsnál.)).

Frsm.: Jóhannes Jóhannesson.
2. Frv. til laga um veitingasölu, gistihúshald o. fl. (9, n. 159).

Frsm.: Guðmundur ólafsson.
3. Frv. til laga um happdrætti (lotteri) og hlutaveltur (tombólur) (3, n. 21).

Frsm.: Eggert Pálsson.
4. Frv. til laga um raforkuvirki (11, n. 25).

Frsm.: Guðmundur ólafsson.
5. Frv. til laga um löggilta endurskoðendur (13, n. 34 og 155 (framhaldsnál.)).

Frsm.: Eggert Pálsson.
6. Frv. til laga um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða (16, n. 48 og

474 (framhaldsnál.)).
Frsm.: Guðmundur ólafsson.
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7. Frv. til laga um beimild fyrir ríkissfjórnina til að ganga inn i viðbótar-
samning við myntsamning Norðurlanda (5, n. 24).

Frsm.: Eggert Pálsson.
8. Frv. til laga um bæjarstjórn á Norðfirði (27, n. 189).

Frsm.: Eggert Pálsson.
9. Frv. til laga um bæjargjöld í Vestmannaeyjum (39, n. 231).

Frsm.: Eggert Pálsson.
10. Frv. til laga um skatt af lóðum og búsum i Siglufjarðarkaupstað (72,

n. 277).
Frsm.: Eggert Pálsson.

11. Frv. til laga um viðauka við lög nr. 53, 11. júli 1911, um verslunarbæk-
ur (30, n. 262).

Frsm.: Guðmundur ólafsson.
12. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan elli-

styrk (86, n. 260).
Frsm.: Guðmundur Ólafsson.

13. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til
Alþingis (87, n. 214).

Frsm.: Guðmundur ólafsson.
14. Frv. til laga um rikisborgararjett, bversu menn fá bann og missa (215,

n. 326).
Frsm.: Jóbannes Jóhannesson.

15. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 28, 8. nóv. 1883, ura að stofna
slökkvilið á ísafirði (233, n. 280).

Frsm.: Guðmundur ólafsson.
16. Frv. til laga um veiting rikisborgararjettar (252, n. 417).

Frsm.: Eggert Pálsson.
17. Frv. til laga um húsaleigu i Reykjavik (302, n. 336).

Frsm.: Eggert Pálsson.
18. Frv. til laga um likhús (315, n. 379).

Frsm.: Eggert Pálsson.
19. Frv. til laga um viðauka við lög nr. 55, 27. júni 1921, um skipulag kaup-

túna og sjávarþorpa (314, n. 357).
Frsm.: Guðmundur ólafsson.

20. Frv. til laga um útsvör (371, n. 495 (meiri hl.) og 523 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Eggert Pálsson.
Frsm. minni hl.: Guðmundur Ólafsson.

21. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 22, 6. okt. 1919, um hæstarjett (388).
Nefndarálit kom ekki.

22. Frv. til laga um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar (449, n. 540).
Frsm.: Eggert Pálsson.

23. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 20. júní 1923, um skemtana-
skatt og þjóðleikhús (467).

Nefndarálit kom ekki.
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B.
í neðri deild.

1. Fjárhagsnefnd:
Jón Auðunn Jónsson, fundaskrifari,
Magnús Jónsson,
Björn Líndal,
Klemens Jónsson, formaður,
Ásgeir Ásgeirsson,
Halldór Stefánsson,
Jakob Möller.

Til hennar vísað:
1. Frv. til laga um samþykt á landsreikningnum 1924 (4, n. 368).

Frsm.: Jakob Möller.
2. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1924 (2, n. 367).

Frsm.: Jakob Möller.
3. Frv. til laga um stofnun happdrættis fyrir ísland (38, n. 144 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Halldór Stefánsson.
Frsm. minni hl.: Ásgeir Ásgeirsson.
Nefndarálit frá minni hl. kom ekki.

4. Frv. til laga um stöðvun á verðgildi íslenskra peninga (50, n. 441 (minni
hl.) og 499 (meiri hl.)).

Frsm. minni hl.: Ásgeir Ásgeirsson.
Frsm. meiri hl.: Jón Auðunn Jónsson.

5. Frv. til laga um verðtoll á nokkrum vörum (66, n. 408).
Frsm.: Magnús Jónsson.

6. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 2, frá 27. mars 1924 [Gengisvið-
aukij (117).

Nefndarálit kom ekki.
7. Frv. til laga um afnám laga um bráðabirgðaverðtoll á nokkrum vöruteg-

undum (118).
Nefndarálit kom ekki.

8. Frv. til laga um heimild fyrir veðdeild Landsbanka íslands til að gefa út
nýja flokka (seriur) bankavaxtabrjefa (150, n. 274).

Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.
9. Frv. til laga um Landsbanka íslands (171, n. 358 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Magnús Jónsson.
Frsm. minni hl.: Jakob Möller.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

10. Frv. til laga um Rikisbanka íslands (164, n. 369 (meiri hl.)).
Frsm. meiri hl.: Magnús Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

11. Frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að veita ýms hlunnindi
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fyrirhuguðum nýjum banka í Reykjavík (172, n. 276 (meiri hl.) og 
281 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jakob Möller.
Frsm. minni hl.: Ásgeir Ásgeirsson.

12. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á
yfirsetukvennalögum, nr. 14, 22. okt. 1912 (270, n. 488 (meiri hl.) 
og 492 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Magnús Jónsson.
Frsm. minni hl.: Halldór Stefánsson.

13. Frv. til laga um breytingar á lögum nr. 36, 4. júní 1924, um bæjargjöld
í Reykjavík (313, n. 498 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jón Auðunn Jónsson.
Frsm. minni hl.: Jakob Möller.
Neíndarálit kom ekki frá minni hl.

14. Till. til þál. um kaup á jörðinni Hliðarenda í Fljótshlið (387).
Nefndarálit kom ekki.

15. Frv. til laga um breytingar á og viðauka við lög nr. 7, 4. maí 1922 [Seðla-
útgáfaj (578).

Nefndarálit kom ekki. Málið tekið á dagskrá með samþykki 
nefndarinnar.
Nefndin flutti:

1. Till. til þál. um heimild til tilfærslu á veðrjetti rikissjóðs i togurum h/f
»Kára« (89).

Frsm.: Rjörn Lindal.
2. Frv. til laga um afnám gengisviðauka á vörutolli (151).

Frsm.: Klemens Jónsson.
3. Frv. til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerleyfi

til virkjunar Dynjandisár og annara fallvatna í Arnarfirði o. fl. (299).
Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.

4. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 38, 27. júni 1921, um vörutoll (343).
Frsm.: Björn Líndal.

2. Fjárueitinganefna:
Þórarinn Jónsson,
Jón Sigurðsson, •
Pjetur Ottesen,
Þorleifur Jónsson, formaður,
Tryggvi Þórhallsson, fundaskrifari,
Ingólfur Bjarnarson,
Magnús Torfason.

Til hennar vísað:
1. Frv. til fjárlaga fyrir árið 1927 (1, n. 197).

Frsm. fyrri hl. (1.—13. gr.): Þórarinn Jónsson.
Frsm. síðari hl. (14.—25. gr.): Tryggvi Þórhallsson.
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2. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1925 (17, n. 52).
Frsm.: Tryggvi Þórhallsson.

3. Samgöngumálanefnd:
Hákon Kristófersson,
Klemens Jónsson, fundaskrifari,
Jón Auðunn Jónsson, formaður,
Sveinn ólafsson,
Jón Kjartansson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til laga um bryggjugerð í Borgarnesi o. fl. (10, n. 161).

Frsm.: Klemens Jónsson.
2. Till. til þál. um sæsímasambandið við útlönd o. fl. (18, n. 59).

Frsm.: Klemens Jónsson.
3. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919 [Ritsíma- og

talsimakerfij (29, n. 210).
Frsm.: Klemens Jónsson.

4. Frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 41, 4. júní 1924 (37, n. 147).
Frsm. meiri hl : Jón Auðunn Jónsson.
Frsm. minni bl.: Klemens Jónsson.

5. Till. til þál. um fyrirhleðslu fyrir Þverá (96, n. 390).
Frsm.: Klemens Jónsson.

6. Frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leggja járnbraut
frá Reykjavík til Ölfusár (153, n. 508 (minni hl.) og 577 (meiri hl.)). 

Frsm. minni hl.: Klemens Jónsson.
Frsm. meiri hl.: Sveinn Ólafsson.

7. Till. til þál. um kaup á snjódreka og bifreiðum (385, n. 514).
Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.

8. Frv. til laga um bygging og rekstur strandferðaskips (320, n. 497 (minni
hl.) og 583 (meiri hl.)).

Frsm. minni hl.: Sveinn ólafsson.
Frsm. meiri hh: Jón Auðunn Jónsson.

9. Till. til þál. um strandferðir Esju (507).
Nefndarálit kom ekki. Málið tekið á dagskrá með samþykki 

nefndarinnar.*
Nefndin flutti:

1. Till. til þál. um leigu á skipi til strandferða (60).
Frsm.: Sveinn ólafsson.

2. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 88, 14. nóv. 1917, um notkun bif-
reiða (163, n. 484 (framhaldsnál.)).

Frsm.: Jón Kjartansson.
Frá nefndinni kom ennfremur:

Nefndarálit um strandferðir og flóabátaferðir (240).
Frsm.: Jón Auðunn Jónsson.
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4. Landbúnaðarnefnd:
Árni Jónsson,
Jörundur Brynjólfsson,
Hákon Kristófersson, formaður,
Halldór Stefánsson, fundaskrifari,
Jón Sigurðsson.

Til hennar visað:
1. Frv. til laga um kynbætur hesta (12, n. 31).

Frsm.: Jón Sigurðsson.
2. Frv. til laga um viðauka við lög nr. 68, 14. nóv. 1917, um áveitu á Fló-

ann (14, n. 57).
Frsm.: Jörundur Brynjólfsson.

3. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 21, 4. júní 1924 [Sauðfjárbaðanir]
(28, n. 138 (1. minni hl.), 143 (2. minni hl.) og 175 (3. minni hl.)). 

Frsm. 1. minni hl.: Jörundur Brynjólfsson.
Frsm. 2. minni hl.: Árni Jónsson.
Frsm. 3. minni hl.: Hákon Kristófersson.

4. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 40 1919, um forkaupsrjett á jörð-
um (46, n. 166).

Frsm.: Hákon Kristófersson.
5. Frv. til laga um tilbúinn áburð (98, n. 365).

Frsm.: Jón Sigurðsson.
6. Till. til þál. um skipun milliþinganefndar til þess að ibuga landbúnaðar-

löggjöf landsins (123, n. 482 (minni hl.) og 550 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Jörundur Brynjólfsson.
Frsm. meiri hl.: Jón Sigurðsson.

Nefndin flutti:
1. Frv. til laga um innflutningsbann á dýrum o. fl. (64).

Frsm.: Halldór Stefánsson.
2. Frv. til laga um framlag til kæliskipskaupa o. fl. (94).

Frsm.: Jón Sigurðsson.
3. Frv. til laga um útrýming fjárkláða (179).

Frsm.: Árni Jónsson.

5. Sjávarútvegsnefnd:
ólafur Thors, formaður,
Sigurjón Jónsson,
Björn Líndal,
Sveinn ólafsson,
Jón Baldvinsson, fundaskrifari.

Til hennar vísað:
1. Till. til þál. um skipun milliþinganefndar um sildveiðilöggjöf (19). 

Nefndarálit kom ekki.
Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþing). 131
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2. Frv. til laga um einkasölu á útfluttri síld (45, n. 422 (meiri hl.) og 423
(minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Björn Lindal.
Frsm. minni hl.: Jón Baldvinsson.

3. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 44, 27. júní 1925, um slysatrygg-
ingar (110, n. 364).

Frsm.: Sveinn Ólafsson.
4. Frv. til laga um breytingar á lögum nr. 17, 4. júní 1924, um stýrimanna-

skólann i Reykjavik (135, n. 207).
Frsm.: Sigurjón Jónsson.

5. Frv. til laga um skyldu útgerðarmanns til að tryggja fatnað og muni lög-
skráðs skipverja (126, n. 206 (meiri hl.) og 493 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Sveinn Ólafsson.
Frsm. minni hl.: Jón Baldvinsson.

6. Till. til þál. um kaup á björgunar- og eftirlitsskipinu »Þór« (229).
Nefndarálit kom ekki. Málið tekið á dagskrá með satnþykki 

nefndarinnar.
Nefndin flutti:

'1. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 3. nóv.' 1915, um atvinnu við 
vjelgæslu á gufuskipum (95).

Frsm.: Sigurjón Jónsson.
2. Frv. til laga um veðurstofu á fslandi (128).

Frsm.: ólafur Thors.
3. Frv. til laga um viðauka við lög nr. 5, frá 18. mai 1920, um bann gegn

botnvörpuveiðum (356).
Frsm.: Jón Baldvinsson.

4. Frv. til laga uip breyting á lögum nr. 40, 19. júni 1922, um atvinnu við
siglingar (377).

Frsm.: Björn Lindal.
Meiri hluti nefndarinnar flutti:

Frv. til laga um sölu á síld o. fl. (424).
Frsm.: Björn Lindal.

6. Mentamálanefnd:
Sigurjón Jónsson,
Magnús Jónsson, formaður,
Þórarinn Jónsson,
Ásgeir Ásgeirsson, fundaskrifari,
Bernharð Steíánsson.

Til hennar visað:
1. Frv. til laga um fræðslu barna (7, n. 146).

Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.
2. Frv. til laga um lærða skólann í Reykjavik (6, n. 141 (meiri hl.) og 247

(minni hl.)).
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Frsm. meiri hl.: Magnús Jónsson.
Frsm. minni hl.: Ásgeir Ásgeirsson.

3. Frv. til laga um mentaskóla Norður- og Austurlands á Akureyri (99).
Nefndarálit kom ekki.

4. Frv. til laga um kirkjugjöld i Prestsbakkasókn i Hrútafirði (109, n. 198).
Frsm.: Þórarinn Jónsson.

5. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 11. júlí 1911, um forgangsrjett
kandidata frá háskóla Islands til embætta (170, n. 199).

Frsm.: Magnús Jónsson.
6. Frv. til laga um sölu á kirkjujörðinni Snæringsstöðum i Vatnsdal (152,

n. 272).
Frsm.: Bernharð Stefánsson.

7. Frv. til laga um að rikið taki að sjer kvennaskólana í Reykjavík og á
Ðlönduósi (406, n. 518 (meiri hl.) og 531 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Þórarinn Jónsson.
Frsm. minni hl.: Ásgeir Ásgeirsson.

7. Allsherjarnefnd:
Jón Kjartansson, formaður,
Pjetur Þórðarson,
Árni Jónsson, fundaskrifari,
Jón Baldvinsson,
Pjetur Ottesen.

Til hen nar visað:
1. Frv. til laga um útsvör (15, n. 124).

Frsm.: Pjetur Ottesen.
2. Frv. til laga um skifting Gullbringu- og Kjósarsýslu i tvö kjördæmi (23,

n. 58 (minni hl.) og 62 (meiri hl.)).
Frsm. minni hl.: Jón Baldvinsson.
Frsm. meiri hl.: Pjetur Ottesen.

3. Frv. til laga um breyting á fátækralögum 10. nóv. 1905 (26, n. 51 (minni
hl.) og 53 (meiri hl.)).

Frsm. minni hl.: Jón Baldvinsson.
Frsm. meiri hl.: Pjetur Þórðarson.

4. Frv. til laga um viðauka við lög nr. 53, 11. júlí 1911, um verslunarbæk-
ur (30, n. 73).

Frsm.: Árni Jónsson.
5. Frv. til laga um happdrætti (lotteri) og hlutavcltur (tombólur) (33, n. 56).

Frsm.: Árni Jónsson.
6. Frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að ganga inn i viðbótar-

samning við myntsamning Norðurlanda (5, n. 55).
Frsm.: Jón Baldvinsson.

7. Frv. til laga um raforkuvirki (35, n. 65).
Frsm.: Jón Kjartansson.
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8. Frv. til laga um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar (36, n. 196
(meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Pjetur Þórðarson.
Frsm. minni hl.: Árni Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hlutanum.

9. Frv. til laga um húsaleigu í Reykjavík (42, n. 74 (meiri hl.) og 177
(minni hl.)).

Frsm. meiri hl.; Jón Kjartansson.
Frsm. minni hl.: Jón Baldvinsson.

10. Frv. til laga um löggilta endurskoðendur (40, n. 105).
Frsm.: Árni Jónsson.

11. Frv. til laga um kosningar i málefnum sveita og kaupstaða (83, n. 185
(meiri hl.), 323 (minni hl.) og frh.n. 521 (meiri hl.)).

Frsm. meiri hl: Jón Kjartansson.
Frsm. minni hl.: Jón Baldvinsson.

12. Frv. til laga um likhús (85, n. 275).
Frsm.: Jón Baldvinsson.

13. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júli 1909, um almennan elli-
styrk (86, n. 103).

Frsm.: Jón Kjartansson.
14. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til

Alþingis (87, n. 104).
Frsm.: Pjetur Þórðarson.

15. Frv. til laga um viðauka við hafnarlög fyrir Reykjavikurkaupstað, nr. 19,
11. júli 1911 (88, n. 165 (meiri hl.) og 195 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jón Kjartansson.
Frsm. minni hl.: Jón Baldvinsson.

16. Frv. til laga um viðauka við og breyting á fátækralögum frá 10. nóv.
1905 (70).

Nefndarálit kom ekki.
17. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 40, 20. júni 1923, um skemtana-

skatt og þjóðleikhús (116, n. 325 (meiri hl.) og 419 (minni hl.)). 
Frsm. meiri hl.: Árni Jónsson.
Frsm. minni hl.: Pjetur Þórðarson.

18. Frv. til laga um friðun Þingvalla o. fl. (136, n. 591).
Frsm.: Árni Jónsson.

19. Frv. til laga um veiting ríkisborgararjettar (137, n. 204).
Frsm.: Jón Baldvinsson.

20. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 28, 8. nóv. 1883, um að stofna
slökkvilið á ísafirði (140, n. 205).

Frsm.: Jón Kjartansson.
21. Frv. til laga um veitingasölu, gistihúshald o. fl. (182, n. 279).

Frsm.: Árni Jónsson.



22. Frv. til laga um skipströnd og vogrek (221, n. 472).
Frsm.: Pjetur Pórðarson.

23. Frv. til laga um bæjargjöld i Vestmannaeyjum (251, n. 321).
Frsm.: Jón Kjartansson.

24. Frv. til laga um skatt af lóðum og húsum i Siglufjarðarkaupstað (301,
• n. 394).

Frsm.: Jón Baldvinsson.
25. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 16. nóv. 1907, um skipun sókn-

arnefnda og bjeraðsnefnda (292, n. 395).
Frsm.: Pjetur Þórðarson.

26. Frv. til laga um rikisborgararjett, hversu menn fá hann og missa (348,
n. 438).

Frsm.: Jón Kjartansson.
27. Frv. til laga um iðnaðarnám (374).

Nefndarálit kom ekki.
28. Frv. til laga um breyting á lögum nr. 36, 4. júni 1924, um bæjargjöld í

Reykjavik (435, n. 486 (minni hl.)).
Frsm. minni hl.: Pjetur Þórðarson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

N efndin flutti:
Frv. til laga um viðauka við lög nr. 55, 27. júní 1921, um skipulag kaup- 

túna og sjávarþorpa (278).
Frsm : Pjetur Ottesen.
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Nefndir i SþKjörbrjefanefnd.

C.
Vinnunef nriir.
Auk framantalinna nefnda skipuðu formenn fastanefnda, forseti og 

fyrri varaforseti eina nefnd í hvorri deild, vinnunefnd.
Vinnunefndir gerðu skrá um fundastaði og fundatíma fastanefnda, er 

fjölrituð var og útbýtt meðal þingmanna.

2.
JNefndir kosnar aí sameinuöu þixigfi.

2. Kjörbrjefanefnd 
(4. gr. þingskapanna):

Björn Lindal,
Sveinn ólafsson,
Jón Sigurðsson,
Einar Árnason,
Sigurjón Jónsson.

Ekkert mál bar undir nefndina.
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2. Pingfararkaupsnefnd
(2. gr. laga nr. 36, 28. nóv. 1919):

Eggert Pálsson, fundaskrifari, 
Guðmundur ólafsson,
Pjetur Ottesen,
Þorleifur Jónsson,
Þórarinn Jónsson, formaður.
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Sþ. 605. S k r á
um erindi þau, er bárust Alþingi 1926.

— Raðað eftir slafrófsröð. —

Acta, prentsmiðjan, sjá Islendingasögur.
Afbrotabörn.

1*. Guðmundur Einarsson á Þingvöllum fer þess á leit, að Guðmundi 
kennara Gíslasyni eða öðrum manni jafnhæfum verði veittur 2 þús. 
kr. styrkur til að kynna sjer meðferð á siðspiltum börnum erlendis. 
Brjef 12. febr. 1 fskj. (Nd. 61).

2. Steingrímur Arason sækir um 5000 kr. til að kynna sjer uppeldis- 
mál og meðferð á afbrotabörnum í Englandi og Bandarikjunum. 
Brjef 27. febr. (Nd. 161).

Afurðasala, sjá Markaður.
Akraneshreppur, ytri, sjá Bryggjur 2, Fiskiveiðasjóður 1.
Akureyrarkaupstaður, sjá Fiskiveiðasjóður 1.
Alþingishúsið. Eflirrit úr dómabók Beykjavikur: Dómur í gestarjettarmálinu:

Húsnefnd Goodtemplarabússins gegn forsetum Alþingis. (Sþ. 2). 
Alþýðukveðskapur.

1. Lúðvig Guðmundsson sækir um 1500 kr. styrk handa ólafi Marteins- 
syni til þess að safna isl. alþýðukveðskap og rannsaka bann visinda- 
lega. Brjef 27. febr. (Nd. 167).

2. Lúðvig Guðmundsson sendir umsókn ólafs Marteinssonar um 2500 
kr. árl. styrk til að safna ísl. alþýðukveðskap, einkum lausavisum, 
og búa þær til prentunar. Brjef 11. mars, ásamt 3. fskj. (Nd. 225).

Alþýðuskóli Pingeginga. Skólaráð Alþýðuskóla Þingeyinga sækir um 7 þús. kr. 
viðbótarstyrk til byggiugar skólans. Brjef 20. febr. (Nd. 118). Sjá enn- 
fremur Simamál 3.

Anna Bjarnadóttir, sjá Launamál 4.
Anna Borg, sjá Leiklist 1.
Arnardalur í Norður-ísafjarðarsýslu, sjá Barnaskólar 6.
Áburður, sjá Einkasala.
Áfengisverslun.

1. 442 alþingiskjósendur í Siglufjarðarkaupstað skora á þing og stjórn 
að afnerna nú þegar útsölu áfengisverslunar rikisins á Siglufirði. 
Dags. i febr. (Ed. 13).

2. Samskonar áskorun írá 68 alþingiskjósendum í Siglufiarðarkaupstað. 
Dags. í febr. (Ed. 23).
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3. Umdæmisstúkan nr. 1 sendir útdrátl úr gerðabók sinni með áskor- 
unum til Alþingis um niðurlagning og atkvæðagreiðslur um niður- 
lagning áfengisverslana. Brjef 3. mai. (Nd. 299).

Árni Pálsson, sjá Launamál 5.
Ásmundur Sveinsson, sjá Námsstyrkur 2 og 3.
Áveitufjelag Þingbúa, sjá Búnaðarfjelag íslands 3.

Kaðlgf.
1. Sýslunefnd Árnessýslu skorar á Alþingi að leyfa innflutning ein- 

hverra þeirra baðlyfjalegunda. er best hafa reynst til útrýmingar á 
óþrifum i sauðfje. Úldráttur úr sýslufundargerð Árnessýslu 25.-29. 
jan. (Nd. 28).

2. 57 bændur i Ása- og Holtahreppi skora á þing og stjórn að leyfa 
innflutning á Coopers-baðdufti til sauðfjárböðunar. Brjef dags. í 
des. 1925. (Nd. 137).

3. Samskonar áskorun frá 30 bændum í Bangárvallahreppi. Brjef 
dags. í nóv. 1925. (Nd. 75).

4. Fjölmennur sveitarfundur í Vopnafjarðarhreppi skorar á Alþingi 
að leyfa innflutning Coopers-baðlyfja. Símskeyti 22. mars. (Nd. 248).

Baldur Sveinsson, sjá Heyþurkunarvjelar.
Bandalag kvenna, sjá Kosningalög 5.
Banngœsla.

1. Áskorun til Alþingis frá 428 alþingiskjósendum i Siglufjarðarkaup- 
stað um að herða á áfengislöggjöfinni og auka bannlagaeftirlitið að 
miklum mun. Dags. i febr. (Ed. 12).

2. Samhljóða áskorun frá 74 alþingiskjósendum í Siglufjarðarkaup- 
stað. Dags. í febr. (Ed. 22).

3. Stórstúka íslands skorar á fjvn. Nd. að leggja til, að veittar verði 
50Jþús. kr. til aukinnar banngæslu i landinu. Brjef4. febr. (Nd. 11).

Barnafrœðsla. Skólanefndin í Beykjavik fer þess á leit, að frv. til laga um 
fræðslu barna verði breytt svo, að skólanefndir í kaupstöðum verði 
kosnar af bæjarstjórnum. Brjef 23. febr. (Nd. 111).

Barnaskólar.
1. Þverárhlíðarhreppur í Mýrasýslu sækir um 2 þús. kr. styrk til 

barnaskólabyggingar. Brjef 11. febr. (Nd. 57).
2. Hafnarfjarðarkaupstaður sækir um 75 þús. kr. til barnaskólabygg- 

ingar. Brjef 17. febr., með 1 fskj. (Nd. 85).
3. Hreppsnefnd Neshrepps í Norðfirði fer þess á leit, að Alþingi veiti 

hreppnum alt að 20 þús. kr. styrk til barnaskólabyggingar. Brjef 
15. jan. (Ed. 5).

4. Umsögn fræðslumálastjóra um umsóknir Þverárhlíðarhrepps, Hafn- 
arfjarðarkaupstaðar og Neshrepps i Norðfirði um styrk til barna- 
skólabygginga. Brjef 20. febr. (Nd. 103).



5. Fræðslumálastjóri sendir og mælir með umsókn Grýtubakkahrepps 
um 5 þús. kr. styrk til barnaskólabyggingar. Brjef 11. febr. 2 fskj. 
(Nd. 59).

6. Fræðslumálastjóri mælir með styrk til barnaskólabyggingar i Arn- 
ardal í ísafjarðarsýslu. Brjef 24. febr. (Nd. 134).

Bergþórshvoll, sjá Prestssetur 4 og 5.
Bifreiðaferðir.

1. Skýrsla vegamálastjóra um flutninga með bifreiðum á vetrum, 
dags. 13. mars. (Nd. 292).

2. Brjef vegamálastjóra um breytingar á lögum um notkun bifreiða, 
dags. 26. jan. (Nd. 317).

Bifreiðar, sjá Notkun bifreiða.
Biskupstungnasími, sjá Símamál 2 og 5.
Bjarni Magnússon fangavörður í Stykkishólmi sækir um 1000 kr. þóknun fyrir 

fangavarðarstörf sín. Brjef 3. mars. (Nd. 201).
Bfarni Sœmundsson sækir um 1500 kr. styrk til ferðalaga, aðstoðar o. fl. við 

fiskirannsóknir. Brjef 17. okt. 1925. (Nd. 51, xliv).
Björg Þorláksdóttir sækir um 3000 kr. árlegan styrk í 3 ár til ritstarfa. Brjef

25. des. 1925. (Nd. 51, xlviii).
Björgunarmál.

1. Jón E. Bergsveinsson fer þess á leit, að ríkisstjórninni verði heim- 
ilað að verja alt að 15 þús. kr. til tilrauna með að dæla út lýsi 
og lofti, er lægi brim og sjávargang í brimlendingum. Brjef 1. mars. 
(Nd. 198).

2. Jón E. Bergsveinsson sækir um alt að 2500 kr. utanfararstyrk til 
að kynna sjer björgunarstarfsemi i nágrannalöndum vorum. Brjef 
6. mars. (Nd. 208).

3. Umsögn sjútvn. Nd. um erindi Jóns Bergsveinssonar, dags. 1. og 
6. mars. Brjef 26. mars. (Nd. 255).

4. Forseti Fiskifjelags íslands sendir álit björgunarmálanefndar Fiski- 
þingsins 1926 og álit björgunarmálanefndar, er kosin var á aðal- 
fundi Fiskifjelags Islands 1925. Brjef 5. mars. (Nd. 254).

Björn Jakobsson, sjá íþróttakennaraskóli.
Björn Jónatansson, sjá Sandflutningaskip.
Björn K. Þórólfsson sækir um 1500 kr. styrk til að kynna sjer skipulag og 

vinnu' á skjalasöfnum. Brjef 17. sept. 1925, með 2 fskj. (Nd. 51, liii).
Ðlönduósskóli, sjá Kvennaskólar 2 og 3.
Bogi Brgnjólfsson sýslumaður sækir um 12 þús. kr. lán úr viðlagasjóði. Brjef

3. febr. (Nd. 51, Ixv).
Bogi Th. Melsteð fer þess á leit, að sjer verði enginn styrkur veittur á næsta 

ári til þess að rita sögu Islands. Brjef 12. mars. (Nd. 250).
Bogi Þórðarson, sjá Ullariðnaður 1.
Bókasöfn.

1. Sigurður B. Bjarklind og Steinþór Björnsson fara þess á leit, að
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Alþingi veiti 5 þús. kr. styrk til bókasafnsbyggingar á Húsavik, til 
minningar um Pietur heit. Jónsson frá Gautlöndum. Brjef 18. febr. 
(Nd. 141).

2. Pjetur Zophoniasson fer þess á leit, að Landsbókasafni íslands 
verði veittar 5 þús. kr. til skákbókakaupa. Brjef 3. maí. (Nd. 298).

3. Magnús Björnsson fer þess á leit, að Alþingi veiti Sigurgeiri Frið- 
rikssyni 2000 kr. styrk til að kynna sjer skipulag almannabóka- 
safna í Bandarikjunum. Brjeí 3. april, með 1 fskj. (Nd. 282).

Brimbrjótur í Bolungarvík. Jón A. Jónsson, þm. N.-ísf., fer þess á leit, að 
veittar verði 7500 kr. (til vara 5000 kr.) til aðgerða á brimbrjótnum 
i Bolungarvik. Brjef 6. april. (Nd. 273).

Bryggjur.
1. Bryggjunefndin á Eyrarbakka sækir um 7000 kr. viðbótarstyrk til 

bryggjunnar þar. Brjef 26. nóv. 1925, með 1 fskj. (Nd. 51, lix).
2. Ytri-Akraneshreppur sækir um styrk til bryggjugerðar i Lamhús- 

sundi. Brjef 15. febr. 3 fskj. (Nd. 66).
3. Hákon Kristófersson, þm. Barð., fer þess á leit, að veittar verði 

2 þús. kr. til bryggjugerðar í Króksfjarðarnesi. Brjef 11. mars. 
(Nd. 219).

4. Jón Sigurðsson, 2. þm. Skagf., fer þess á leit, að veittar verði 5000 
kr. til bryggjugerðar i Haganesvik. Brjef 27. mars,- með 1 fskj. 
(Nd. 261).

Brynjólfur Þórðarson. Vigfús Einarsson sækir um 1500 kr. styrk handa Brynj- 
ólfi málara Pórðarsyni, til þess að fara utan sjer til heilsubótár. Brjef 
19. apríl. 2 fskj. (Nd. 287).

Brýr, sjá Vegamál 1 og 2.
Bræðurnir Ormsson, sjá Bafmagnsstöðvar 1 og 2.
Búnaðarfjelag Islands.

1. Tillögur búnaðarmálastjóra um fjárveitingar til fjelagsins 1927. 
Brjef 7. okt. 1925, með 1 fskj. (Nd. 51, liv).

2. Fjelagið fer þess á leit, að veitt verði fje til kaupa á íljólandi skurð- 
gröfu. Brjef 18. febr., ásamt 3 fskj. (Nd. 84).

3. Fjelagið leggur til, að Áveitufjelagi Þingbúa verði greiddur úr rík- 
issjóði ’/< kostnaðar við áveitu þess. Brjef 16. mars, með 3 fskj. 
(Nd. 235).

Byggingaráðunautar.
1. Fimm norðlenskir bændur fara þess á leit, að Alþingi leggi Norð- 

urlandi til byggingaráðunaut, er sje launaður úr ríkissjóði og bú- 
settur á Akureyri eða þar í grend. Brjef 13. febr. (Nd. 96).

2. Jóbann Kristjánsson fer þess á leit, að Iaun sín sem bygginga- 
ráðunauts verði gerð jafnhá launum ráðunauta Búnaðarfjelags ís- 
lands. Brjef 14. mars. (Nd. 238).

3. Jóbann Kristjánsson fer þess á leit, að veitt verði fje úr ríkissjóði 
til þess að launa byggingafróða menn i sýslum landsins, gegn 
jafnháu framlagi frá þeim. Brjef 16. mars. (Nd. 239).
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Bæjarfógetar, sjá Sýslumenn.
Bæjarstjórn Reykjavíkur, sjá Hlutaveltur.
Böðvar Bjarnason á Rafnseyri sækir um þóknun fyrir gagnfræðakenslu. Brjef

31. des. 1925. (Nd. 56).
Böðvar Magnússon, sjá Gististaðir 1.
Böðvar Sigurðsson, sjá Eftirlaun 3.

Carl Milles prófessor, sjá Námsstyrkur 3.

Dagsbrún, verkamannafjelag, sjá Sjúkrasjóðir.
Dalasýsla sækir um eftirgjöf á 4 þús. kr. eftirstöðvum af viðlagasjóðsláni, er 

sýslan tók 9. mars 1922. Brjef 20. febr. (Nd. 123).
Dalvik, sjá Sjómæling.
Daniel Hjálmsson sækir enn um 20 þús. kr. skaðabælur fyrir það er hann var 

sviftur vegaverkstjórn 1913. Brjef 10. febr. með skjölunum Nd. 20 
1925. (Nd. 42).

Daniel Jónsson, sjá Sjúkrastyrkur 4.
Davið Scheving Thorsteinsson, sjá Steindór Gunnarsson.
Djúpbáturinn, h/f., sjá Strandferðir 3—5.
Drangsnes, sjá Simamál 4 og 5.
Djravemdun.

1. Dýraverndunarfjelag tslands sækir um 2000 kr. styrk. Ódags. brjef. 
(Nd. 50).

2. Ingunn Einarsdóttir fer þess á leit við alþingismenn, að þeir beiti 
sjer fyrir dýraverndunarmálinu, hver í sínu hjeraði. Ódagsett brjef. 
(Nd. 303).

Dýrtíðaruppbót. Brjef fjármálaráðuneytisins um dýrtíðaruppbót starfsmanna 
rikisins. Brjef 13. mars. (Nd. 228).

Výnarannsóknarstojan. Atvinnumálaráðherra sendir erindi forstöðumanns efna- 
rannsóknarstofunnar, dags. 19. febr., viðvikjandi aðstoð i stofunni. 
Brjef 27. febr. (Nd. 148).

Efri-Hamrar í Holtum, sjá Húsabótastyrkur.
Eftirlaun.

1. Páll Erlingsson sundkennari fer þess á leit, að eftirlaun sín verði 
hækkuð úr 800 upp i 1200 kr. Brjef 26. febr. (Nd. 144).

2. Aðalpóstmeistari sendir umsókn Einars pósts Árnasonar um ár- 
legan styrk i eftirlaunaskyni. Brjef 30. jan., með 4 fskj. (Nd. 51, 
lxiv).

3. Böðvar Sigurðsson póstur sækir um eftirlann. Brjef 25. mars; 
(Nd. 272).

4. Friðrik Klemensson itrekar umsókn sina um minst 2500 kr. ár- 
legan lifeyri. Brjef 27. febr. (Nd. 152).

5. Kristjana Benediktsdóttir, ekkja Jóns alþm. Jónatanssonar, sækir
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um 400 kr. árlegan slyrk sjer og börnum sinum til framfæris. 
Brjef 17. febr. (Nd. 130).

6. Sigrún H. Kjartansdóttir fer þess á leit, að eitirlauu sin og styrkt- 
arfje verði hækkað um helming frá því, sem það var áður en það 
var bækkað á þinginu 1924. Brjef 3. mars. (Nd. 192).

7. Þórunn Gisladóttir ljósmóðir sækir um styrk sjer til lífsframfæris. 
Brjef 14. des. 1925. (Nd. 58).

Eggert Stefánsson, sjá Hljómleikar.
Eiðaskóli. Sveinn ólafsson, 1. þm. S.-M., fer þess á leit, að veitlar verði 14 þús. 

kr. til að setja miðstöð í skólahúsið. Brjef 6. mars, með 1 fskj. 
(Nd. 211).

Eimskipafjelag íslands, sjá Strandferðir 8.
Einar Árnason póstur, sjá Eftirlaun 2.
Einar Magnússon, sjá Launamál 3.
Einar E. Markan, sjá Námsstyrkur 5.
Einkasala. Verslunarráð íslands skorar á efri deild að fella frv. til laga um 

beimild fyrir rikisstjórnina til að ákveða einkasölu á tilbúnum áburði, 
svo og öll önnur frv., er miða í þá átt að koma á einkasölu. Brjef
4. mars. (Ed. 41).

Eirikur Albertsson, sjá Hestsskóli.
Elin Sigurðardóttir, sjá Sjúkrastyrkur 2.
Elliheimili. Stjórn ellibeimilisins Grundar fer þess á leit, að fjárhagsnefnd Ed.

blutist til um, að orðinu »elliheimili« verði bætt við þar sem taldar 
eru upp á þskj. 261 fasteignir þær, sem losna eiga við fasteignaskatt 
til Beykjavikurkaupstaðar, og ef unt er koma því til vegar, að elliheim- 
ili verði laus við fasteignaskatt til ríkissjóðs. Brjef 9. apríl, með 1 
fskj. (Ed. 28).

Erfiðleikauppbót.
1. Brjef biskups, dags. 14. nóv. 1925, ásamt umsókn sóknarprestsins 

i Ögurþingum um 600 kr. árlega erfiðleikauppbót. (Nd. 51, xvii).
2. Jón A. Jónsson alþm. mælir með umsókn sóknarprestsins í Ögur- 

þingum. Brjef 22. febr., ásamt 3 fskj. (Nd. 104).
Esja, e/s, sjá Strandferðir 7.
Eva Hjálmarsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur 3.
Eyfellingur, iþróttafjelag, sjá Sundlaugar 1.
Eyjafjörður, sjá Strandferðir 9.
Eyrarbakki, sjá Bryggjur 1.
Eyrarhlíðarvegur, sjá Vegamál 5.

Fellshreppur i Skagafirði, sjá Sjúkrasjóðir.
Ferjur. Jón Jónsson í Þjórsárholti sækir um 300 kr. árlegan styrk til ferju- 

halds á Hrosshyl i Þjórsá. Brjef 5. febr., með 2 fskj. (Nd. 302).
Finnur Jónsson, sjá Námsstyrkur 6.
Fiskifjelag íslands sækir um 82650 kr. styrk árið 1927. Brjef 26. sept. 1925, 

með 1 fskj. (Nd. 51, lvi).
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Fiskitilraunir við Grænland, sjá Jón Dúason.
Fiskiveiðasjóður.

1. Alvinnumálaráðherra beiðist umsagnar sjútvn. Nd. um umsóknir 
Reykjavíkurhafnar, Akureyrarkaupstaðar og Ytri-Akraneshrepps um 
lán úr Fiskiveiðasjóði Islands. Brjef 9. mars, með 3 fskj. (Nd. 220).

2. Fiskiþingið endurtekur áskorun sina um breyting á lögum og reglu- 
gerð Fiskiveiðasjóðs. Brjef 1. mars, með 1 fskj. (Nd. 184).

Fjelag islenskra hjúkrunarkvenna, sjá Námsstyrkur 7 og 8.
Flensborgarskóli. Skólanefnd Fiensborgarskólans fer þess á leit, að Alþingi veiti

Ögmundi Sigurðssyni skólastjóra fyrirheit um eftirlaun, er sjeu í sam- 
ræmi við eftirlaun hliðstæðra manna í 18, gr. fjárlaganna. Brjef 23. 
febr. (Nd. 120).

Framför, málfundafjelag, sjá Sundlaugar 2.
Framsókn, verkakvennafjelag, sjá Kosningalög 4.
Freymóður Jóhannsson, sjá Málarar 3.
Freysgoði, h/f., sjá Lagarfljótsbátur.
Friðrik Klemensson, sjá Eftirlaun 4.
Frœðafjelagið. Hið ísl. fræðafjelag sækir um 2500 kr. styrk. Brjef 12. nóv. 1925.

(Nd. 51, xlii).
Frceðsla barna. Skólanefndin í Reykjavík fer þess á leit, að frv. til laga um 

fræðslu barna verði breytt þannig, að skólanefndir í kaupstöðum verði 
kosnar af bæjarstjórnum. Brjef 23. febr. (Nd. 111).

Fræðslumálastjóri, sjá Barnaskólar 4—6.
Föst lán. Skýrsla um vexti og afborganir af föstum lánum 1927. (Nd. 51, i).

Gagnfrœðaskólinn á Akuregri. Stúdentafjelag Akureyrar fer þess á leit, að 
veittar verði 6 þús. kr. til þess að halda uppi framhaldskenslu við 
gagnfræðaskólann á Akureyri. Brjef 18. mars. (Nd. 277).

Geislalcekningastofan. Forstöðumaður geislalækningastofunnar sækir um 3 þús. 
kr. aukafjárveitingu handa stofunni til áhaldakaupa. Brjef 23. febr., 
með 2 fskj. (Nd. 124).

Gengisnefnd.
1. Svör meiri hluta gengisnefndar við brjefi fjárhagsnefndar neðri 

deildar 15. mars 1926. Brjef 24. mars. (Nd. 321).
2. Svör minni hl. gengisnefndar við sama brjefi. Brjef 25. mars. (Nd. 322).

Gistihús, sjá Þingvellir 1 og 2.
Gististaðir.

1. Böðvar Magnússon á Laugarvatni sækir um 5 þús. kr. til húsa- 
bóta þar, til þess að geta tekið sómasamlega á móti ferðamönnum. 
Brjef 20. febr. (Nd. 140).

2. Gunnar Þórðarson í Grænumýrartungu sækir um 300 kr. árlegan 
styrk til að veita ferðamönnum gistingu og aðra fyrirgreiðslu. Brjef
4. febr., með 1 meðmælum. (Nd. 44).

3. Rögnvaldur bóndi Jónsson að Ytri-Kotum fer þess á leit, að styrk- 
ur sinn til að taka á móti ferðamönnum verði hækkaður upp í
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500 kr. og að sjer verði veittar 1000 kr. til að byggja gestaher- 
bergi. Brjef 31. jan. (Nd. 62).

Glanni og Laxfoss. Pjetur Þórðarson, þm. Mýr., sendir umsókn Sverris Gisla- 
sonar um 1000 kr. styrk til þess að sprengja fossana Glanna og 
Laxfoss í Norðurá i Borgarfirði. Brjef 4. mars, með 3 fskj. (Nd. 196).

Goodtemplarahúsið í Reykjavik, sjá Alþingishúsið.
Grunnavíkurhreppur, sjá Læknisvitjanastyrkur.
Grýtubakkahreppur, sjá Barnaskólar 5.
Grænumýrartunga, sjá Gististaðir 2.
Guðbjörg A. Porleifsdóttir i Múlakoti sækir um 1000 kr. árlegan styrk til 

blóma- og trjáræktar og til leiðbeiningar í þeim greinum. Brjef 10. 
febr. (Nd. 186).

Guðbjörn Guðmundsson, sjá Sjúkrastyrkir 1.
Guðbrandur Jónsson, sjá Menningarsaga 1.
Guðmundur Einarsson frá Miðdal, sjá Leirbrensla.
Guðmundur Einarsson á Þingvöllum, sjá Afbrotabörn 1, Þingvellir 3. 
Guðmundur Finnbogason sækir um 2000 kr. til að starfa að riti um eðlisfar

Islendinga. Brjef 3. nóv. 1925. (Nd. 51, xlix).
Guðmundur Gislason kennari, sjá Afbrotabörn 1.
Guðmundur Gíslason Hagalin sækir um 2000 —2500 kr. styrk til ritstarfa. 

Brjef 14. febr. (Nd. 115).
Guðmundur Guðjónsson, sjá Námsstyrkur 10.
Guðmundur Jónsson frá Mosdal, sjá Heimilisiðnaður 2.
Guðmundur K. Bárðarson fer þess á leit, að Alþingi ákveði með lögum, að 

styrktarfje til bátaferða milli Patreksfjarðar og Rauðasandshrepps og 
annað slikt styrktarfje, sem ekki er notað samkv. settum ákvæðum, 
skuli endurgreitt. Brjef 2. febr., ásamt 2 fskj. (Nd. 5).

Guðmundur Kristjánsson, sjá Námsstyrkur 11.
Gullbringu- og Kjósarsýsla, sjá Kjördæmaskifiing 2.
Gunnar Valfoss, sjá Sildarsala 5.
Gunnar Þórðarson, sjá Gististaðir 2.
Gunnlaugur Blöndal, sjá Málarar 1 og 2.
Gunnlaugur S. Briem, sjá Námsstyrkur 12.

Hafnarfjarðarkaupstaður, sjá Barnaskólar 2, Kjördæmaskifting 1.
Hafnir.

1. Bæjaríógetinn á ísafirði sækir um hæfilegan styrk til hafnarvirkj- 
anna þar. Brjef 19. des. 1925, með 2 fskj. (Nd. 51, lxii).

2. Halldór Steinsson, þm. Snæf., sækir um 20 þús. kr. til hafnarbóta 
f Ólafsvík, án skilyrða um framlag frá hreppnum, og til vara 15 
þús. kr., gegn 5/j hreppnum, og ábyrgð ríkissjóðs fyrir alt að 
40 þús. kr. láni. Brjef 26. febr. (Nd. 136).

3. Sigurjón Jónsson, þm. ísaf., fer þess á leit, að veittar verði 60 þús. 
kr. til hafnarbótar á fsafirði. Brjef 5. mars. (Nd. 207).

Sbr. og Bryggjur.
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Haganesvík, sjá Bryggjur 4.
Halldór Arnórsson, sjá Umbúðasmíði.
Halldóra Bjarnadóttir, sjá Heimilisiðnaður 3.
Hallgrímur Hallgrimsson, sjá Launamál 6 og 7.
Handavinnukensla. Kvenfjelag Hvammshrepps í Vík sækir um 1000 kr. styrk 

til framhalds og fullkomnunar á handavinnukenslu þeirri, er það 
hefir haldið uppi undanfarið. Brjef 3. febr., með 1 fskj. (Nd. 46).

Happdrœtti. Björn Kristjánsson, 1. þm. G.-K., leggur til, að bætt verði inn í 
frv. til laga um happdrætti og hlutaveltur banni gegn happdrætti í 
verslun. Brjef 11. febr. (Ed. 45).

Haraldur Björnsson, sjá Leiklist 2.
Hákon Bjarnason, sjá Námsstyrkur 1.
Háskólakennarar, sjá Launamál 1 og 2.
Háskólinn. Læknadeild háskólans ter þess á leit, að veitt verði á þessu ári fje 

til áhaldakaupa, húsabóta og aðstoðar í rannsóknarstofu háskólans. 
Brjef 17. febr. (Nd. 285).

Heilsuhœli á Norðurlandi. Heilsuhælisfjelag Norðurlands sækir um alt að 175 
þús. kr. sem síðari fjárveitingu til byggingar heilsuhælisins í Krists- 
nesi. Brjef 16. mars. (Nd. 234).

Heimilisiðnaðarfjelag Norðurlands, sjá Heimilisiðnaður 1.
Heimilisiðnaður.

1. Heimilisiðnaðarfjelag Norðurlands og Samband norðlenskra kvenna 
sækja um 10 þús. kr. styrk, til að koma upp útsölu á íslenskum 
lieimilisiðnaði á Akureyri. Brjef 28. jan. (Nd. 10).

2. Guðmundur Jónsson frá Mosdal sækir um 1200 kr. árl. styrk til 
kenslu í íslenskum hagleik og heimaiðju. Brjef 16. febr. (Nd. 127).

3. Halldóra Bjarnadóttir sækir um 2 þús. kr. styrk til að vinna að 
eflingu heimilisiðnaðar. Brjef 27. febr., með 2 fskj. (Nd. 174).

4. Samband islenskra heimilisiðnaðarfjelaga sækir um 10 þús. kr. styrk. 
Brjef 19. febr. (Nd. 145). Brjef 1. mars, með 2 fskj. (Nd. 217).

Helgi Erlendsson, sjá Hlíðarendi.
Helgi Hjörvar sækir um 1600 kr. styrk til utanfarar til að kynna sjer ýms 

atriði skóla- og uppeldismála. Brjef 27. febr. (Nd. 170).
Helgi P. Briem, sjá Námsstyrkur 4.
Henriksen, Serine, sjá Ríkisborgararjettur.
Hestsskóli. Eiríkur Albertsson á Hesti sækir um 5000 kr. þóknun fyrir skóla- 

hald þar síðastliðin 3 ár. Brjef 1. mars. (Nd. 190).
Heyþurkunarvjelar. Brjef Baldurs Sveinssonar um notkun og útvegun hey- 

þurkunarvjela, dags. 5. mars. (Nd. 306).
Hildur Jónsdóttir. Sigurður Z. Gislason sækir um nokkurn styrk handa Hildi

Jónsdóttur á Eyrarbakka i viðurkenningarskyni fyrir óeigingjarnt starf 
í þágu almennings. Brjef 8. febr. (Nd. 71).

Hjúkrunarheimili. Fjel. »Hvítabandið« í Reykjavík sækir um 30—35 þús. kr. 
styrk til byggingar hjúkrunarheimilis. Brjef 26. febr., ásamt 2 fskj. 
(Nd. 164).
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Hjúkrunarnám, sjá Námsstyrkur 7 og 8.
Hlíðarendi. Þingmenn Rangæinga fara þess á leit, að Helga bónda Erlends- 

syni á Hlíðarenda verði veittar 2500 kr. til húsabóta. Brjef 24. mars. 
(Nd. 252).

Hljómleikar. Eggert Stefánsson sækir um 5 þús. kr. styrk til bljómleikahalda 
á ýmsum stöðum í Evrópu. Brjef 8. febr. (Nd. 31).

Hljómsveit Reykjavíkur sækir um 4 þús. kr. styrk. Brjef dags. í febr. (Nd. 39). 
Hlutaveltur. Bæjarstjórn Reykjavíkur fer þess á leit, að bætt sje inn í frv. til 

laga um happdrætti og hlutavellur ákvæði, er heimili sveitar- og bæj- 
arstjórnum að setja reglugerðir, er takmarki eða banni hlutaveltur í
hlutaðeigandi sveit eða kaupstað. Brjef 20. febr. (Nd. 98).

Holt, sjá Prestssetur 2 og 3.
Hreindýrarœkt. Kristófer Ólafsson frá Kalmanstungu sækir um 5 þús. kr. 

styrk til að kynna sjer hreindýrarækt erlendis og kaupa stofnhjörð 
taminna hreindýra. Brjef dags. i mars, með 3 fskj. (Nd. 241).

Hreinn, h/f., sjá Verðtollur.
Hrosshylur, sjá Ferjur.
Húsabótastyrkur. Magnús Björnsson á Efri-Hömrum í Holtum sækir um styrk 

til húsabóta á jörð sinni. Brjef 1. okt. 1925. (Nd. 25).
Húsavik, sjá Bókasöfn 1.
Húsmœðraskólar.

1. Stjórn húsmæðraskólans á ísafirði sækir um 6 þús. kr. styrk handa 
skólanum. Brjef 20. jan., með 1 fskj. (Nd. 47).

2. 42 menn og konur skora á Alþingi að standa við ákvörðun sina 
um stofnun húsmæðraskóla á Staðarfelli og láta skólann byrja og 
jörðina losna úr ábúð i siðasta lagi vorið 1927. Brjef 23. mars. 
(Nd. 264).

Hvitabandið, kvenfjelag, sjá Hjúkrunarheimili, Kosningalög 3 og 6.
Hvítárbakkaskóli, sjá Simamál 6.
Höskuldur Baldvinsson, sjá Bafmagnsstöðvar 2.

Iðnskólar. Iðnaðarmannafjelag Akureyrar sækir um 1500 kr. styrk til kvöld- 
skólahalds veturinn 1926—’27. Brjef 23. febr. (Nd. 199).

Iðnaðarnám.
1. Sigurjón Pjetursson skorar á fjvn. Ed. að leggja til, að styrkur til 

iðnaðarnáms verði hækkaður upp i 20 þús. kr. Brjef 9. april. 
(Ed. 30).

2. Fjölmennur fundur í Iðnaðarmannatjelagi Reykjavíkur mótmælir 
harðlega frv. til laga um iðnaðarnám, er lagt hefir verið fyrir Al- 
þingi. Brjef 29. mars. (Nd. 293).

Ingimundur Eyjólfsson, sjá íslendingaheimili 3.
Ingólfur Þorvarðarson, prestur í ólafsfirði, sækir um 500 kr. viðbótarstyrk 

fyrir unglingaskólahald þar veturinn 1924—'25. Brjef 28. mars. 
(Nd. 263).

Ingunn Einarsdóttir, sjá Dýraverndun 2.
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ísafjarðarkaupstaður, sjá Hafnir 1 og 3, Sjúkrahús 8.
íslendirtgaheimili.

1. Nefndarálit um Islendingaheimili í Kaupmannahöfn. (Nd. 51, lii).
2. Hlin Johnson sækir um 5 þús. kr. lán til að setja á stofn lslend- 

ingaheimili í Kaupmannahöfn. Brjef 18. febr. (Nd. 81).
3. Ingimundur Eyjólfsson sækir um 20 þús. kr. til húsbyggingar fyrir 

íslenskt námsfólk í Oslo. Brjef 15. febr., með 1 fskj. (Nd. 116).
Islendingasögur. Prentsmiðjan Acta sækir um styrk til að gefa út fornrit í 

vandaðri útgáfu, og sje styrkurinn 100 kr. á örk. Brjef 27. febr. 
með 1 fskj. (Nd. 168).

Islenskur söfnuður í Kaupmannahöfn. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið leggur 
til, að veittur verði 1000 kr. styrkur til starfsemi íslenska safnaðarins 
i Kaupmannahöfn. Brjef 27. febr., með 1 fskj. (Nd. 158).

Iþróttakennaraskóli. Jón Gauti Pjetursson, Arnór Sigurjónsson og Sigurður B.
Bjarklind fara þess á leit, að Björn Jakobsson leikfimikennari fái að 
halda launum þeim, er hann nú hefir, til að stofna og veita forstöðu 
iþróttakennaraskóla í nágrenni við alþýðuskóla Þingeyinga. Brjef dags. 
í febr. (Nd. 142).

íþróttasamband Islands. Stjórn íþróttasambands íslands skorar á mentmn. Ed. 
að taka upp í frv. til laga um fræðslu barna ákvæði um kenslu i 
iþróttum. Brjef 10. apríl. (Ed. 29).

Jakob Lárusson, sjá Prestssetur 2 og 3.
Jarðskjálftarannsóknir. Forsætisráðherra leggur til, að veitt verði fje til jarð- 

skjálftastöðvar, 15 þús. kr. til áhaldakaupa og 1500 kr. til rekstrar 
stöðvarinnar. Brjef 6. mars, með 8 ískj. (Nd. 210).

Jóhann Kristjánsson, sjá Byggingaráðunautar 2 og 3.
Jón Ásgeirsson, sjá Námsstyrkur 13.
Jón Dúason fer þess á leit, að fjármálaráðherra verði heimilað að veita alt 

að 350 þús. kr. lán úr ríkissjóði til fiskitilrauna við Grænland. Brjef 
ódags. (Nd. 34).

Jón E. Bergsveinsson, sjá Björgunarmál 1—3.
Jón Guðmundsson á Brúsastöðum, sjá Þingvellir 1 og 2.
Jón Helgason, sjá Rafmagnsstöðvar 3.
Jón Jónsson læknir, sjá Tannlækningar.
Jón Kristjánsson, veitingamaður á Akureyri, sækir um nokkurn styrk til upp- 

bótar tjóni, er hann beið árið 1924 vegna langvarandi taugaveiki og 
skarlatssóttar á heimili sínu. Brjef 22. jan., ásamt 2 fskj. (Nd. 37).

Jón Leifs sækir um 4000 kr. árlegan styrk nokkur ár til að safna íslenskum 
þjóðlögum og vinna úr þeim. 3 brjef, dags. 21. okt. og 22. nóv. 1925 
og 15. jan., með 1 fskj. (Nd. 51, li og 97, i—ii).

Jón Sivertsen skólastjóri sækir um 3 þús. kr. styrk til að kynna sjer fyrir- 
komulag erlendra kauphalla. Brjef 1. maí. (Nd. 295).

Jón Stefánsson dr. sækir um framhald á styrk þeim (1000 kr.), sem honum
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er veittur í núgildandi fjárlögum, til að rita sögu íslands á ensku. 
Brjef 25. febr. (Nd. 129).

Jón Þorleifsson málari sækir um 4 þús. kr. styrk til dvalar á ítaliu. Brjef 4. 
febr. (Nd. 60).

Jónas Árnason, sjá Sandflutningaskip.

K.arl O. Runólfsson, sjá Námsstyrkur 14.
Karl Þorsteins, sjá Markaður 2 og 5.
Karlakór K. F. U. M. fer þess á leit, að fjvn. beggja deilda samþykki fyrir 

sitt leyti, að kórnum verði greiddur styrkur sá, sem honum er veitt- 
ur i núgildandi fjárl., gegn því að 4 þús. kr. komi annarsstaðar að, 
þó eigi væri úr bæjarsjóði Reykjavikur eins og ráð var fyrir gert í 
upphafi. Brjet 17. febr. (Nd. 89).

Kjördœmaskifting.
1. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir útdrátt úr gerðabók bæjarstjórn- 

arinnar þar, með áskorun um, að Hafnaríjörður verði gerður að 
sjerstöku kjördæmi. Brjef 17. febr. (Nd. 86).

2. Sýslunefndin i Gullbringu- og Kjósarsýslu mótmælir því, að Hatn- 
arfjarðarkaupstaður verði gerður að sjerstöku kjördæmi við kosn- 
ingar til Alþingis án þess að leitað sje álits kjósenda um breyt- 
inguna. Brjef 30. apríl. (Ed. 39).

Klak.
1. Þórður Flóventsson sækir um 2000 kr. styrk til silunga- og laxa- 

klaks. Brjef 7. okt. 1925, með 1 fskj. (Nd. 51, lx).
2. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið sendir skýrslur Þórðar Fló- 

ventssonar um laxa- og silungaklak 1925. Brjef 25. febr., með 15 
fskj. (Nd. 138).

Kleppjárnsreykir, sjá Sjúkrahús 2.
Kosningalög.

1. Borgarstjórinn í Reykjavík sendir allshn. Ed. tillögur um breyting- 
ar, er bæjarstjórn Reykjavíkur vill gera láta á frv. til laga um 
kosningar í málefnura sveita og kaupstaða. Brjef 20. febr. (Ed. 15).

2. Kvenrjettindafjelag fslands skorar á Alþingi að fella úr öllum þeim 
lögum, sem snerta kosningar í opinberar nefndir eða trúnaðar- 
stöður, þau ákvæði, að konum beri fremur en körlum rjettur til 
að skorast undan að taka við kosningu. Brjef 24. april. (Ed. 32).

3. Samskonar áskorun frá fjelaginu Hvitabandinu. Brjef 25. april. 
(Ed. 33).

4. Saroskonar áskorun frá verkakvennafjelaginu Framsókn. Brjef 26. 
apríl. (Ed. 34).

5. Samskonar áskorun frá tulltrúaráði Bandalags kvenna. Ódags. brjef. 
(Ed. 35).

6. Áskorun sama efnis frá yngri deild Hvitabandsins. Brjef 26. april. 
(Ed. 36).
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7. Samskonar áskorun frá stjórn Thorvaldsensfjelagsins. Brjef 28. 
apríl. (Ed. 38).

Kristjana Benediktsdóttir, sjá Eftirlaun 5.
Kristján Skúlason, sjá Skógrækt 2.
Kristófer ólafsson, sjá Hreindýrarækt.
Króksfjarðarnes, sjá Bryggjur 3.
Kvennaskólar.

1. Stjórnarnefnd kvennaskólans í Reykjavík sækir um alt að 5000 kr. 
styrk til endurbóta á ýmsum munum skólans. Brjef 24. mars. (Ed. 26).

2. Útskrift úr sýslufundargerð aðalfundar Austur-Húnavatnssýslu 1926, 
er í felst samþykt sýslunefndarinnar um að afhenda rikinu nú þeg- 
ar kvennaskólann á Blönduósi. Dags. 21. apríl. (Ed. 37).

3. Áætlun um kostnað við byggingu fimleikahúss fyrir kvennaskól- 
ann á Blönduósi. Brjef 8. mars, ásamt uppdrætti að fimleikahús- 
inu. (Nd. 316).

Kvenfjelag Hvammshrepps, sjá Handavinnukensla.
Kvenrjettindafjelag íslands.

1. Kvenrjettindafjelag Isiands sækir um styrk til að senda 1 fulltrúa 
á fund xlnternational Woman Suffrage Alliance«, er báður verður 
i París vorið 1926. Brjef 27. febr., með 1 fskj. (Nd. 156).

2. Sama fjelag fer þess á leit, að veittur verði 1000 kr. styrkur til 
landsfundar kvenna, er haldinn verður á Akureyri vorið 1926. Brjef 
27. febr., ásamt 1 fskj. (Nd. 157). Sjá ennfremur Kosningalög 2.

hagarfljótsbátur.
1. H/f Freysgoði fer þess á leit, að veittur verði stórum aukinn styrk- 

ur til vjelbátaferða um Lagarfljót. Brjef 10. mars. (Nd. 218).
2. Halldór Stefánsson, 1. þm. N.-M., sækir um 2 þús. kr. handa h/f 

Freysgoða til að kaupa flutningabát á Lagarfljót. Brjef 30. mars. 
(Nd. 309).

Landhelgisgœsla. Fiskiþingið skorar á Alþingi að fá bát til strandvarna fyrir
Austurlandi og reyna að fá landhelgina rýmkaða. Brjef 1. mars. (Nd. 180). 

Landlœknir endursendir með árituðum umsögnum 4 erindi, er fjvn. Nd.
sendi honum til umsagnar. Brjef 23. febr. (Nd. 107).

Landnám. Fjelagið »Landnám« sækir um 20 þús. kr. árlegan styrk. Brjef 18.
febr., ásamt 1 fskj. (Nd. 121, sbr. 284).

Landsbókasafnið, sjá Bókasöfn 2.
Landslagsuppdráttur. Samband islenskra barnakennara sækir um 1500 kr. við- 

bótarstyrk til að gefa út landslagsuppdrátt af íslandi. Brjef26. febr. (Nd. 
172).

Landsverslun. Þátttakendafundur Verslunarráðsins skorar á Alþingi að afnema 
lög nr. 77 1917, um einkasöluheimild landsstjórnarinnar á steinoliu, 
og að láta fara fram »kritiska« rannsókn á reikningum og starfsemi 
landsverslunarinnar. Brjef 27. mars. (Nd. 260).

Laugarvatn, sjá Gististaðir 1.
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Launamál.
1. Háskólaráðið fer þess á leit, að laun háskólakennara verði hækk- 

uð um 3000 kr. Brjef 5. des. 1925, ásamt 5 fskj. (Nd. 51, xx).
2. Umsögn fjhn. Nd. um erindi háskólaráðsins um bætt launakjör 

háskólakennara. Brjef 26. febr., með 1 fskj. (Nd. 162).
3. Einar Magnússon fer þess á leit, að sjer verði veitt föst laun sem 

aukakennara við mentaskólann. Brjef 20. febr., með 1 fskj. (Nd. 106).
4. Anna Bjarnadóttir sækir um aukakennarastöðu við mentaskólann. 

Brjef 22. febr., með 1 fskj. (Nd. 117).
5. Árni Pálsson bókavörður íer þess á leit, að embættislaun sín verði 

gerð jafnhá launum adjunkta mentaskólans. Brjef 6. april. (Nd. 271).
6. Hallgrímur Hallgrímsson 2. landsbókavörður fer þess á leit, að Al- 

þingi bækki laun sín svo, að þau verði jöfu launum 1. landsbóka- 
varðar. Brjef 15. febr. (Nd. 79).

7. Umsögn fjhn. Nd. um erindi Hallgríms Hallgrímssonar, dags. 15. 
febr., Einars Magnússonar, dags. 20. febr., og Önnu Bjarnadóttur, 
dags. 22. febr. Brjef 26. febr., með 2 fskj. (Nd. 163).

Laxá, Stóra-, sjá Vegamál 2.
Laxfoss, sjá Glanni.
Lárus Bjarnason sækir um 2 þús. kr. til að ljúka við kenslubók í efnafræði 

og eðlisfræði. Brjef 4. febr. (Nd. 68).
Lárus Jóhannesson hrlm., sjá Markaður 6, Útvarp.
Leikfjelag Akureyrar, sjá Leiklist 3.
Leikfjelag Reykjavikur, sjá Leiklist 4.
Leiklist.

1. Anna Borg sækir um 2 þús. kr. árl. styrk i 2 ár til leiklistarnáms. 
Brjef 15. febr., með 2 fskj. (Nd. 65).

2. Haraldur Björnsson sækir um 3 þús. kr. styrk til leiklistarnáms. 
Brjef 18. jan., með 4 fskj. (Nd. 97, v, sbr. Nd. 114).

3. Leikfjel. Akureyrar sækir um 1500 kr. árlegan styrk. Brjef 4. febr. 
(Nd. 13).

4. Leikfjelag Reykjavíkur fer þess á leit, að styrkurinn til sin verði 
hækkaður úr 4 þús. upp í 10 þús. kr. Brjef 23. febr. (Nd. 119).

Leirbrensla. Guðmundur Einarsson frá Miðdal sækir um 4 þús. kr. styrk til 
að byggja leirbrensluofn og kaupa áhöld til að hreinsa og brenna 
islenskan leir. Brjef 12. febr. (Nd. 64).

Leirhöfn, sjá Sjómæling.
Listvinafjelagið.

1. Listvinatjelag Islands sækir um 2250 kr. styrk til að kaupa mynd- 
ina »Móðurást« eftir Ninu Sæmundsen. Brjef 17. okt. 1925. (Nd. 51, 
xlvii).

2. Sama fjelag sækir um 1000 kr. styrk til útgáfu ritsins »íslenskir 
listamenn«. Brjef 6. april, með 2 fskj. (Nd. 250).

Ljósmœðrajjelag Islands fer þess á leit, að breytt verði ýmsum ákvæðum í 
gildandi yfirsetukvennalögum. Brjef 10. febr. (Ed. 46).
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Loðmundarfjörður, sjá Simamál 1 og 5.
Loftskeytastöð. Fiskiþingið itrekar fyrri ályktun sína um, að væntanleg loft- 

skeytastöð á Norðurlandi verði reist á Siglufirði. Brjef 23. febr. (Nd. 110).
Lúðvig Guðmundsson, sjá Alþýðukveðskapur 1 og 2.
Lœknisvitjanastyrkur. Jón A. Jónsson, þm. N.-ísf., beiðist umsagnar fjárveit- 

inganefnda um það, að Snæfjalla-, Grunnavikur- og Sljettuhreppar 
eigi að vera aðnjótandi læknisvitjanastyrks. Brjef 16. febr. (Nd. 308).

Magnús Björnsson, Efri-Hömrum, sjá Húsabótastyrkur.
Magnús Bl. Jónsson, sjá Prestssetur 7.
Magnús Pjelursson bæjarlæknir sækir um 6000 kr. utanfararstyrk, til þess að 

kynnast nýjustu framkvæmdum i berklavörnum nágrannaþjóðanna 
o. fl. Brjef 28. april. (Ed. 40).

Magnús Þorsteinsson, sjá Sandflutningaskip.
Malín Hjartardóttir, sjá Ullariðnaður 2.
Margrjet Símonardóttir, sjá Pjóðbúningar.
Markaður.

1. Upplýsingastöð Islands sækir um styrk til þess að auka sölu ís- 
lenskra afurða erlendis. Brjef 23. febr. (Nd. 112 — shlj. 113).

2. Atvinnumálaráðuneytið beiðist umsagnar sjútvn. Nd. um umsókn 
Karls Þorsteins um 10 þús. kr. til markaðsleitar fyrir ísl. fisk í 
Afríku, Grikklandi, Ítalíu og víðar. Brjef 25. febr., ásamt 2 fskj. 
(Nd. 132).

3. Atvinnumálaráðuneytið sendir erindi frá Sambandi ísl. samvinnu- 
fjelaga um útflutning á frosnu kjöti. Brjef 27. febr., með 2 fskj. 
(Nd. 213).

4. Forseti Fiskifjelagsins sendir áskorun Fiskiþingsins til þings og 
stjórnar um að vinda bráðan bug að útvegun aukins síldarmark- 
aðar. Brjef 13. febr. (Nd. 236).

5. Karl Porsteins sækir um 8—10 þús. kr. til þess að leitast fyrir um 
markað fyrir íslenskar sjávarafurðir í Afríku, Grikklandi og víðar. 
Brjef 27. mars. (Nd. 258).

6. Atvinnumálaráðherra sendir erindi Lárusar Jóhannessonar, dags. 
19, apríl, varðandi umsókn Páls Torfasonar o. fl. um sjerleyfi til 
þess að koma aíurðasölu ríkisins í tímabært horf. Brjef 21. april, 
með 2 fskj. (Nd. 290).

Sbr. ennfremur Sildarsala.
Markús Kristjánsson, sjá Námsstyrkur 15.
Málarar.

1. Kristjana Blöndal sækir um 3—4 þús. kr. styrk handa Gunnlaugi 
málara bróður sinum. Brjef 27. febr. (Nd. 154).

2. Gunnlaugur Blöndal málari sækir um 3000 kr. til dvalar i París 
og til að halda þar málverkasýningu. Brjef 22. febr., með 4 fskj. 
(Nd. 204).

3. Freymóður Jóhannsson á Akureyri sækir um 2000 kr. utanfarar-
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styrk til fullnaðarnáms í skrautmálun, aðallega leiktjaldamálun. 
Brjef 7. mars, með 2 fskj. (Nd. 268).

Sbr. ennfremur Brynjólfur Þórðarson, Námsstyrkur 6.
Menningarsaga. •

1. Guðbrandur Jónsson gerir grein fyrir ritstörfum sinum siðastl. ár 
og fer þess á leit, að fjvn. taki attur till. sína um það, að styrkur- 
inn til hans verði feldur niður. Brjef 26. mars. (Nd. 262).

2. Valtýr Stefánsson fer þess á leit, að veittar verði 5 þús. kr. til rit- 
launa handa þeim, er rita endurminningar og annan menningar- 
sögulegan fróðleik. Brjef 27. febr. (Nd. 166).

Sbr. ennfremur Alþýðukveðskapur.
Mentaskólinn.

1. Brjef rektors mentaskólans, dags. 14. okt. 1925, um aðgerðir á 
skólahúsinu og malbikun skólalóðarinnar. (Nd. 51, xxi).

2. Áætlun Benedikts Gröndals um kostnað við miðstöðvarlagningu í 
mentaskólann. Brjef 11. mars (til landlæknis). (Nd. 269).

3. Brjef rektors mentaskólans um írv. til laga um lærða skólann í 
Beykjavík, dags. 27. mars, með 1 fskj. (Nd. 320).

4. Uppdrættir að fyrirhuguðu heimavistarhúsi mentaskólans. (Nd. 315). 
Sjá ennfremur Launamál 3 og 4.

Mjólkurfjelagið Mjöll.
1. Mjólkurfjelagið Mjöll i Borgarfirði sækir um sömu verðlaun árið 

1927 og það hefir samkv. núgildandi fjárlögum. Brjef 31. jan. 
(Nd. 8).

2. Sama fjelag fer þess á leit, að Alþingi heimili, að ríkissjóður ábyrg- 
ist 40 þús. kr. lán fyrir. fjelagið, gegn endurábyrgð Mýra- og Borg- 
arfjarðarsýslu. Brjef 14. febr. (Nd. 90).

Móðurást, sjá Listvinafjelagið 1.

Xámsstgrkur.
1. Ágúst H. Bjarnason sækir um 1500 kr. (til vara 1200 kr.) árl. styrk 

handa Hákoni syni sínum til visindalegs skógræktar- og sand- 
græðslunáms. Brjef 18. des. 1925, með 6 fskj. (Nd. 51, lviii).

2. Ásmundur Sveinsson sækir um styrk til að fara til Italiu og full- 
komna sig i myndhöggvaralist. Brjet 23. nóv. 1925, ásamt tveimur 
meðmælum og 16 myndum. (Nd. 33).

3. Carl Milles prófessor fer þess á leit, að Ásmundur Sveinsson mynd- 
höggvari verði styrktur og að rikið kaupi marmaramyndina 
»Vatnadís« eftir hann. Brjef 13. mars, með mynd. (Nd. 270).

4. Eggert P. Briem sækir um 2500 kr. handa Helga bróður sínum 
til lokanáms í hagfræði. Brjef 27. febr. (Nd. 153).

5. Einar E. Markan sækir um 6 þús. kr. styrk árið 1926 til söngnáms 
á Ítalíu og Þýskalandi. Brjef 28. des. 1925, ásamt 4 fskj. (Nd. 78).

6. Finnur Jónsson sækir um 5 þús. kr. til lokanáms í málaralist og 
til málverkasýninga erlendis. Brjef 25. febr. (Nd. 128).
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7. Fjelag islenskra hjúkrunarkvenna sækir um 1500 kr. styrk til hjálpar 
við nám hjúkrunarkvenna. Brjef 1. nóv. 1925. (Nd. 1).

8. Formaður Fjelags ísl. hjúkrunarkvenna sendir meðmæli frá form. 
hjúkrunarfjel. Liknar með styrk þeim, er Fjel. ísl. hjúkrunarkv. 
hefir sótt um til þess að styrkja hjúkrunarkonur til náms. Brjef
3. mars, með 1 fskj. (Nd. 194).

9. Guðjón Bachmann sækir um 1000 kr. styrk handa Sigriði dóttur 
sinni til hjúkrunarnáms í London. Brjef 14. febr., með 1 fskj. 
(Nd. 95).

10. Guðjón Gamalielsson sækir um 3 þús. kr. styrk handa Guðmundi 
syni sinum til fullnaðarnáms í byggingarfræði. Brjef 17. febr., með

’ 1 fskj. (Nd. 92).
11. Guðmundur Iíristjánsson sækir um 4 þús. kr. styrk til söngnáms. 

Brjef 23. des. 1925, með 1 fskj. (Nd. 32).
12. Atvinnumálaráðherra fer þess á leit, að umsókn Gunnlaugs S. Briems 

um 3500 kr. til framhaldsnáms i simaverkíræði verði tekin til greina. 
Brjef 26. febr., með 3 fskj. (Nd. 139).

13. Björn E. Árnason sækir um 3000 kr. styrk handa Jóni Ásgeirssyni 
til hljómlistarnáms og sjúkrakostnaðar. Brjel 1. mars, með 2 fskj. 
(Nd. 189).

14. Karl O. Runólfsson sækir um 3 þús. kr. til nápis i lúðraleik. Brjef 
20. jan., með 3 fskj. (Nd. 3).

15. Jóhanna Gestsdóttir sækir um styrk handa syni sinum, Markúsi 
stúdent Kristjánssyni, til náms við hljómleikaháskóla í Leipzig, og 
sje styrkurinn jafnhár styrk þeim, er stúdentum er veittur samkv. 
lögum nr. 35 1925. Brjef 27. febr., ásamt 3 fskj. (Nd. 185).

16. Sigurður Birkis sækir um 4000 kr. til að fullkomna sig í sönglist. 
Brjef 20. jan., með 4 fskj. (Nd. 188).

17. Skúli Þórðarson sækir um styrk af fje því, sem veitt er til styrkt- 
ar islenskum stúdentum við erlenda háskóla. Brjef 30. nóv. 1925. 
(Nd. 97, iv).

18. Sveinbjörn Högnason sækir um 3500 kr. styrk til framhaldsnáms 
í hebresku. Brjef 3. okt. 1925, ásamt 8 ískj. (Nd. 51, xlv).

19. B. Ó. Gíslason í Viðey sækir um 6 þús. kr. styrk handa Þórarni 
Jónssyni frá Mjóafirði til hljómlistarnáms. Brjef 24. febr., ásamt 8 
fskj. (Nd. 135).

Náttúrufrœðifjelagið.
1. Hið íslenska náttúrufræðifjelag sækir um 2000 kr. styrk. Brjef 17. 

okt. 1925. (Nd. 51, xli).
2. Bjarni Sæmundsson fer þess á leit, að sama fjelagi verði veittur 

1500 kr. styrkauki, er ætlaður sje til launa aðstoðarmanns við nátt- 
úrugripasafnið. Brjef 30. mars. (Nd. 267).

Notkun bifreiða. Áthugasemdir vegamálastjóra, dags. 23. april, við frv. til laga 
um breyting á lögum um notkun bifreiða. (Ed. 47).
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Núpsskóli.
1. Sigtryggur Guðlaugsson á Núpi sækir um 3500 kr. styrk til vatns- 

leiðslu og miðstöðvarlagningar í skólahúsið þar. Brjef 17. febr. 
(Nd. 275).

2. Sami sækir um 10 þús. kr. árlegan styrk til skólahalds á Núpi. 
Brjef 15. febr. (Nd. 276).

Ólafsvík, sjá Hafnir 2.
ólafur Andrjesson í Hnifsdal sækir um 12 þús. kr. styrk til að endurbæta 

skipaviðgerðarstöð sína. Brjef 6. mars. (Nd. 209).
Ólafur Huanndal sækir um eftirgjöf á viðlagasjóðsláni, er honum var veitt

1919 til að setja á stofn prentmyndagerð í Reykjavik. Brjef 27. febr. 
(Nd. 169).

Ólafur Magnússon ljósmyndari sækir um 4500 kr. styrk til sýninga á islensk- 
um landslagsmyndum erlendis. Brjef 23. febr. (Nd. 226).

Ótafur Magnússon, prestur í Arnarbæli, sækir um hálf byrjunarlaun (lOOGkr.) 
sem aukaþóknun fyrir að þjóna Strandarsókn. Brjef 27. mars. (Nd. 265).

ólafur Marteinsson, sjá AlþjTðukveðskapur 1 og 2.
Óskar Einarsson bjeraðslæknir sækir um 2500 kr. styrk til að kynna sjer 

skurð- og ljóslækningar o. fl. Brjef 5. febr. (Nd. 74).

Páll Erlingsson, sjá Eftirlaun 1.
Páll E. ólason, sjá Sagnfræðingamót.
Páll Torfason, sjá Markaður 6.
Páll Þorkelsson sækir um 3000 kr. árlegan styrk til að ljúka við handrit sín.

Brjef 15. des. 1925. (Nd. 51, xlvi).
Prentsmiðjan Acta, sjá íslendingasögur.
Prestafjelag Islands fer þess á leit, að ríkisstjórninni verði heimilað að verja 

alt að einum prestslauuum með dýrtíðaruppbót, meðan nokkur presta- 
köll eru án fastrar prestsþjónustu, til þess að greiða ferðakostnað 
prestvígðra manna, er ferðist um landið til eflingar trúarlífsins. Brjef 
19. febr. (Nd. 99).

Prestssetur.
1. Helgi Ingvarsson sækir fyrir hönd föður síns, Ingvars prests Niku- 

lássonar á Skeggjastöðum, um 6500 kr. lokastyrk til húsabóta þar. 
Brjef 27. febr., með 1 fskj. (Nd. 151).

2. Jakob Lárusson i Holti sækir um alt að 10 þús. kr. styrk til að 
reisa þar íbúðarhús úr steinsteypu. Brjef 27. febr. (Nd. 179).

3. Umsögn biskups um umsókn prestsins í Holti um 10 þús. kr. 
styrk til húsabóta þar. Brjef 5. mars. (Nd. 203).

4. Prófasturinn í Rangárþingi fer þess á leit, að prestinum á Berg- 
þórshvoli verði veittur húsabótastyrkur. Brjef 6. mars. (Nd. 205).

5. Umsögn biskups um erindi prófastsins í Rangárþingi um húsabæt- 
ur á Bergþórshvoli. Brjef 10. mars, með 1 fskj. (Nd. 216).

6. Sigurgeir Sigurðsson, prestur á Isaflrði, sækir um 25 þús. kr. lán upp
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í kostnað við kaup á prestssetri. Brjef til dóms- og kirkjumálaráðu- 
neytisins 14. des. f. á. (Nd. 274).

7. Magnús Bl. Jónsson, fyrrum prestur í Vallanesi, fer þess á leit, að 
rikissjóður greiði mikinn hluta álags þess, er honum hefir verið 
gert að greiða á Vallanesbæ. Brjef 9. mars, ásamt 7 fskj. (Nd. 224).

Rafmagnsstöðvar.
1. Bræðurnir Ormsson sækja um 5500 kr. styrk til að koma upp 

vindknúinni rafmagnsslöð við hressingarhælið í Kópavogi. Brjef
20. febr. (Nd. 105).

2. Höskuldur Baldvinsson fer þess á leit, að sjer eða Ormssonum 
verði veittur 4500 kr. styrkur til að reisa vindknúða rafstöð á Norð- 
urlandi. Brjef 27. febr. (Nd. 175).

3. Pjetur Þórðarson, þm. Mýr., sendir umsókn Jóns Helgasonar i 
Borgarnesi um 10 þús. kr. styrk til að reisa rafstöð knúða með 
vindi og þrýstilofti. Brjef 15. mars, með 1 fskj. (Nd. 232).

Rauði krossinn. Framkvæmdanefnd Bauða kross Islands fer þess á leit, að 
styrkur sá, semj fjelaginu er ætlaður i fjárlagafrv. fyrir 1927, verði 
hækkaður úr 1000 upp í 3000 kr. Brjef 25. febr. (Nd. 131).

Ráðgjafarnefndin. Formaður islenska hluta dansk-islensku ráðgjafarnefndarinn- 
ar sendir staðfest eftirrit úr gerðabók nefndarinnar 1925. Brjef 30. 
nóv. ’25. (Sþ. 1).

Reykjahliðarkirkja.
1. Eigendur og ábúendur Reykjahlíðar við Mývatn fara þess á leit, 

að Alþingi veiti 6075 kr. til aðgerða og endurbóta á kirkjunni þar. 
Brjef 20. jan. (Nd. 45).

2. Umsögn biskups um erindi eigenda og ábúenda Reykjahlíðar um 
styrk til kirkjuviðgerðar. Brjef 10. mars. (Nd. 215).

Reykjanes, sjá Sundlaugar 3.
Reykjavíkurhöfn, sjá Fiskiveiðasjóður 1. \
Ríkisborgararjetlur. Serine Henriksen endurlekur umsókn sina um islenskan

ríkisborgararjett. Brjef 28. ágúst 1925. (Nd. 53).
Runólfur Stefánsson, sjá Sildarsala 4.
Rögnvaldur Jónsson, Ytri-Kotum, sjá Gististaðir 3.

Sagnfrœðingamói. Erindi Páls E. Ólasonar próf. um mót norrænna sagnfræð- 
inga. Brjef 15. jan., með 2 fskj. (Nd. 214).

Samband norðlenskra kvenna sækir um 500 kr. styrk. Brjef 27. jan., með 1 
fskj. (Nd. 9). Sjá ennfremur Heimilisiðnaður 1.

Sandflutningaskip. Björn Jónatansson, Jónas Árnason og Magnús Porsteinsson 
sækja um 80—100 þús. kr. lán til að kaupa sandflutningaskip. Brjef 
10. mars, með 2 fskj. (Nd. 256).

Alþt. 1926. A. (38. löggjafarþiag). 134
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Sandgrœðsla.
1. Tillögur búnaðarmálastjóra um fjárveitingar til sandgræðslu árið 

1927. Brjef 28. nóv. 1925, ásamt 2 fskj. (Nd. 51, lv).
2. Skýrsla búnaðarmálastjóra um sandgræðslu, dags. 27. febr., ásamt 

1 fskj. (Nd. 155).
Sjá ennfremur Námsstyrkur 1.

Seðlabanki. Þátttakendafundur Verslunarráðsins skorar á Alþingi að fela seðla- 
útgáfurjettinn sjerstökum seðlabanka. Brjef 27. mars. (Nd. 259).

Seljavellir, sjá Sundlaugar 1.
Selvik, sjá Simamál 9 og Strandferðir 10.
Serine Henriksen, sjá Ríkisborgararjettur.
Seyðisfjörður, sjá Sjúkrahús 1.
Sigfús Sigfússon. Bæjarstjórn Seyðisfjarðar skorar á Alþingi að hækka styrk

Sigfúsar Sigfússonar frá Eyvindará upp í 1000 kr. Símskeyti 23. febr. 
(Ed. 17).

Siglufjörður, sjá Sjúkrabús 4—7.
Sigriðarstaðaskógur, sjá Skógrækt 2.
Sigrún Kjartansdóttir, sjá Eftirlaun 6.
Sigtryggur Guðlaugsson, sjá Núpsskóli.'
Sigurður Birkis, sjá Námsstyrkur 16.
Sigurður Þórðarson sækir um 3000 kr. styrk til að kynna sjer sönglist og 

söngstjórn erlendis. Brjef 26. febr., ásamt 4 ískj. (Nd. 150).
Sigurgeir Friðriksson, sjá Bókasöfn 3.
Sigurgeir Sigurðsson, sjá Prestssetur 6.
Síldarframleiðsla, sjá Útflutningsgjald.
Síldarsala.

1. Útgerðarmannafjelag Akureyrar skorar á Alþingi að banna söltun 
sildar fyrir 25. júlí ár hvert og sölu norðmannasildar til söltunar 
og kryddunar i landi og skerpa eftirlit með sildveiðum útlendinga 
hjer við land. Símskeyti 3. mai. (Nd. 294).

2. Áskorun frá 13 útgerðarmönnum og síldarsaltendum í Reykjavík 
til efri deildar um að samþykkja óbreytt frv. til laga um sölu á 
sild o. fl., á þskj. 511. Brjef 11. mai. (Ed. 43).

3. Stjórn útgerðarmanna á Siglufirði skorar á Alþingi að fella frv. lil 
laga um sölu á sild o. fl. á þskj. 424, en að það geri ráðstafanir 
til umbóta á sildarsölunni, svo sem meö útvegun markaðs fyrir 
sild utan Svíþjóðar o. fl. Símskeyti 4. mai. (Ed. 42).

4. Runólfur Stefánsson sækir um 3 þús. kr. til að gera tilraun með 
sölu á ýmislega matreiddri síld. Brjef 18. febr. (Nd. 76).

5. Erindi Gunnars H. Valfoss um sölu á sild. Brjef 27. april. (Nd. 291). 
Símamál.

1. Baldvin Jóbannesson, Stefán Baldvinsson og Guðmundur ólason 
skora á Alþingi að veita fje til símalagningar til Loðmundarfjarðar. 
Brjef 7. jan. (Nd. 4).

2. Sýslunefnd Árnessýslu skorar á Alþingi að veita hið bráðasta fje
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til símalínu frá Minni-Borg austur i Biskupstungur. Útdráttur úr 
sýslufundargerð úr Árnessýslu 25.-29. jan. (Nd. 29).

3. Alþýðuskóli Þingeyinga sækir um 1500 kr. til simalagningar frá 
Breiðumýri til skólans. Brjef 12. íebr. (Nd. 69).

4. 24 útgerðar- og útróði armenn i Drangsnesi fara þess á leit, að lögð 
verði á næsta sumri símalína frá Sandnesi út Selströnd að Drangs- 
nesi. Brjef 26. jan. (Nd. 100).

5. Umsögn landssímastjóra um umsóknir um simalinur frá Seyðis- 
firði til Loflmundarfjarðar, frá Minni-Borg austur i Biskupstungur, 
frá Breiðumýri til Laugaskóla og frá Sanduesi til Drangsness. Brjef
3. mars, með 2 fskj. (Nd. 191).

6. Jósef Björnsson fer þess á leit, að veittar verði alt að 3200 kr., */» 
kostnaðar, til simalagningar frá Svignaskarði til Hvitárbakkaskóla. 
Brjef 19. mars, með 1 fskj. (Nd. 242).

7. Útdráttur úr gerðabók sýsliinefndar Norður-lsafjarðarsýslu 1926, 
um nýjar simalinur innan sýslunnar. (Nd. 247).

8. Simamannafjelag lslands fer þess á leit, að fjvn. mæli með þvi, að 
simriturum og fleiri starfsmönnum landssimans verði veitt 8000 kr. 
launauppbót árið 1926. Brjef 18. mars. (Nd. 266).

9. 15 alþingiskjósendur i Skefilsstaðahreppi skora á þing og stjórn að 
veita fje til símalagningar úr Gönguskörðum að Sævarlandi eða Selvik, 
og á þingmenn sína að sjá svo um, að löghöfnin Selvik verði tekin 
upp á áætlun strandferðaskips rikisins. Brjef, dags. i mars. (Nd. 304).

Símritarar, sjá Símamál 8.
Sjómœling. Vitamálastjóri fer þess á leit, að ráðuneytinu verði heimilað að 

láta sjómæling fara fram næsta sumar á Dalvik við Eyjafjörð og 
Leirhöfn á Melrakkasljettu. Brjef 28. okt. 1925. (Nd. 51, lxiii).

Sjúkrahús.
1. Bæjarstjórinn á Seyðisfirði sækir um alt að 30 þús. kr. til endur- 

bóta á sjúkrahúsi Seyðisfjarðar. Brjef 15. des. 1925. (Nd. 51, ix).
2. Umsókn um 2 þús. kr. viðbótarstyrk til læknisbústaðar og sjúkra- 

skýlis á Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði. Brjef 6. febr,, með 1 fskj. 
(Nd. 108).

3. Jón Kjartansson, þm. V.-Sk., sækir um 5- 6 þús. kr. viðbótarstyrk 
til læknisbúslaðar og sjúkraskýlis i Vik og alt að 5 þús. kr. við- 
lagasjóðsláni til sömu byggingar. Brjef 26. febr., ásamt 7 fskj. 
(Nd. 146).

4. Fjögur skjöl, er varða sjúkrahúsbygging á Siglufirði. (Nd. 176).
5. Fiskiþingið skorar á Alþingi að veita nauðsynlegan styrk til sjúkra- 

húss á Siglufirði. Brjef 1. mars, með 1 fskj. (Nd. 182).
6. Fjelag ísl. botnvörpuskipaeigenda mælir með styrk til sjúkrahús- 

byggingar á Siglufirði. Brjef 4. mars. (Nd. 193).
7. Sjútvn. Nd. mælir með fjárveitingu til sjúkrahúsbyggingar á Siglu- 

firði. Brjef 12. mars. (Nd. 223).
8. Sjúkrahúsbyggingarnefnd bæjarstjórnar Isafjarðarkaupstaðar fer þess
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á leit, að veittar veröi til sjúkrahússins 3000 kr., til verðtollsgreiðslu, 
og auk þess að bætt verði svo miklu við áður greiddan rikissjóðs- 
styrk, að hann nemi þriðjungi búsverðsins. Brjef 1. mars, með 1 
fskj. (Nd. 200).

Sjúkrasamlög. Sjúkrasamlag Reykjavikur skorar á Alþingi að veita fje handa 
föstum starfsmanni, er starfi fyrir sjúkrasamlög þau, sem bjer eru, 
og stofni ný. Brjef 20. mars. (Nd. 251).

Sjúkrasjóðir. Erindi 1. þm. Skagf. (M. G.) og 2. þm. Reykv. (J. Bald.) um 
200 kr. styrk til sjúkrasjóðs Fellsbrepps i Skagafirði og 500 kr. til 
slysatryggingarsjóðs fjelagsins Dagsbrúnar í Reykjavik. Brjef 15. febr. 
(Nd. 70).

Sjúkrastgrkur.
1. Guðbjörn prentsmiðjustjóri Guðmundsson sækir um styrk til að 

kosta son sinn á fábjánabæli erlendis. Brjef 4. apríl 1925, með 1 
fskj. (Nd. 51, v).

2. Elin Sigurðardóttir sækir um 1200 kr. árlegan styrk meðan hún 
er óvinnufær. Brjef 16. jan. (Nd. 51, x).

3. Umsókn um styrk handa Evu Hjálmarsdóttur til að leita sjer lækn- 
inga á bæli fyrir krampaveikt fólk i Danmörku. Brjef 21. jan. 
(Nd. 80).

4. Halldór Steinsson, þm. Snæf., fer þess á leit, að Jóni bónda á 
Keiksbakka verði veittar 700—800 kr. til þess að leita Daniel syni 
sínum lækninga við mænuveiki. Brjef 5. mars. (Nd. 206).

Skaftfellingur, sjá Strandferðir 1, 4 og 6.
Skákbækur, sjá Bókasöfn 2.
Skeggjastaðir, sjá Prestssetur 1.
Skipströnd. Erindi fjögra vátryggjenda í Reykjavik um breytingar á frv. til 

laga um skipströnd og vogrek. Brjef 18. apríl, með 1 fskj. (Nd. 286).
Skipulagsnefndin fer þess á leit, að veittar verði 10 þús. kr. 1927 til fram- 

kvæmdar lögum nr. 55 1921, um skipulag kauptúna og sjávarþorpa. 
Brjef 26. okt. 1925. (Nd. 51, Ixi).

Skógrœkt.
1. Tillögur skógræktarstjóra um fjárveitingar til skógræktar 1927. Brjef

28. sept. 1925, ásamt 2 fskj. (Nd. 51, lvii).
2. Kristján Skúlason á Sigriðarstöðum endurtekur tilboð sitt um að 

selja rikinu skóglendi sitt. Brjef 19. febr., með 1 fskj. (Nd. 91).
Sjá ennfremur Námsstyrkur 1.

Skólanefndir, sjá Barnafræðsla.
Skólar, sjá Alþýðuskóli Þingeyinga. Eiðaskóli, Háskólinn, Hestsskóli, Hvitár- 

bakkaskóli, Iðnskólar, Mentaskólinn, Núpsskóli, Suðurlandsskóli, Stýri- 
mannaskóli, Verslunarskólar.

Skurðgrafa, sjá Búnaðarfjelag Islands 2.
Skúli V. Guðjónsson.

1. Brjef Skúla V. Guðjónssonar, dags. 2. júli 1925, um heilbrigðismál. 
2 fskj. (Nd. 51, 1).
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2. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið sendir erindi Skúla V. Guðjóns- 
sonar, dags. 14. febr., um starfa sem heilsufræðingur hjer á landi. 
Brjef 27. febr. (Nd. 159).

3. Skúli V. Guðjónsson sækir um 3 þús. kr. til lokarannsókna á fjöru- 
skjögri i sauðfje. Brjef 14. febr. (Nd. 160).

Skúli Þórðarson, sjá Námsstyrkur 17.
Skútustaðabreppur, sjá Vegamál 3.
Sljettuhreppur, sjá Læknisvitjanastyrkur.
Slysatrgggingar.

1. Fiskiþingið skorar á Alþingi að breyta lögunum um slysatryggingu 
þannig, að allir, er sjómensku stunda, sjeu tryggingarskyldir og að 
rikissjóður greiði 7« iðgjald fyrir róðrarbáta og mótorbáta alt að 
12 rúmlestum og V8 iðgjaldi fyrir mótorbáta alt að 40 rúmlestum. 
Brjef 1. mars. (Nd. 189).

2. Umsögn stjórnar slysatryggingar rikisins um frv. til laga umbreyt- 
ing á lögum nr. 44, 27. júni 1925, um slysatryggingar. Brjef 6. 
apríl. (Nd. 279).

Snæfjallahreppur, sjá Læknisvitjanastyrkur.
Staðarfell, sjá Húsmæðraskólar 2.
Steindór Gunnarsson sækir um 1800 kr. styrk til útgáfu bókar um meðferð 

ungbarna eftir Davíð Scbeving Thorsteinsson lækni. Brjef 20. mars, 
með 1 fskj. (Nd. 257).

Steingrimur Arason, sjá Afbrotabörn 2.
Steingrímur Matthíasson læknir sækir um 3000 kr. styrk til að fara á hand- 

lækningafund i Róm. Brjef 4. jan., með 1 fskj. (Nd. 49).
Steini Helgason, sjá Vörutollur.
Steinsstaðalaug, sjá Sundlaugar 2.
Steinþór Björnsson frá Litlu-Strönd sækir um 4 þús. kr. bætur, í eitt skifti 

fyrir öll, fyrir fótbrot, sem hann varð fyrir i þjónustu landsins, eða 
að öðrum kosti 400 kr. árlegan lífeyri. 3 fskj. Brjef 15. jan. (Nd. 54).

Stórstúka íslands sækir um 15 þús. kr. handa útbreiðslusjóði sínum. Brjef
4. febr. (Nd. 12). Sjá ennfremur Banngæsla 3.

Strandferðir.
1. Sýslunefnd Árnessýslu skorar á Alþingi að veita alt að 7000 kr. 

til strandferða í Árnessýslu. Styrknum sje varið til þess að fá m/b 
Skaflfelling til að koma við á Eyrarbakka og Stokkseyri. Útdráttur 
úr sýslufundargerð úr Árnessýslu 25.—29. jan. (Nd. 27).

2. Fiskiþingið skorar á Alþingi og ríkisstjórnina að bæta samgöngurn- 
ar við Grímsey að miklum mun. Brjef 23. febr. (Nd. 109).

3. H/f Djúpbáturinn sækir um 10 þús. kr. styrk til að kaupa bát. 
Brjef 2. mars. (Nd. 226).

4. Samgmn. beggja deilda mæla með þvi, að h/f Djúpbátnum og h/f 
Skaftfellingi verði veittar 8000 kr. hvoru. Brjef 13. mars. (Nd. 227).

5. Sýslunefnd Norður-lsafjarðarsýslu skorar á Alþingi að veita 10 þús. 
kr. styrk til kaupa á póst-, vöru- og mannflutningaskipi á Isafjarð-
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ardjúp og auk þess 8 þús. kr. viðlagasjóðslán i sama skyni. Sím- 
skeyti 14. mars. (Nd. 230). Útdráttur úr gerðabók sýslunefndar 
Norður-ísafjarðarsýslu. (Nd. 244).

6. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið beiðist umsagnar samgmn. 
Nd. um umsókn h/f Skaftfellings, dags. 18. febr., um 10 þús. kr. til að 
kaupa vjel í v/b Skaftfelling. Brjef 25. febr., með 1 fskj. (Nd. 133).

7. Yfirlit yfir tekjur og gjöld e/s Esju árið 1925 (eftir ferðum). 1 fskj. 
(Nd. 311).

8. Eiraskipafjelag Islands lofar að útvega skip til að flytja vörur til 
ýmsra staða sunnanlands á komandi vori, eins og að undanförnu, 
gegn 5 þús. kr. styrk úr rikissjóði. Brjef 20. febr. og 5. mars. (Nd. 310).

9. Sýslunefndin í Eyjafjarðarsýslu skorar á Alþingi að veita fje til 
vjelbátaferða um Eyjafjörð og til nálægra hafna austan og vestan 
Eyjafjarðar. Símskeyti 27. mars. (Nd. 319).

10. 15 alþingiskjósendur í Skefilsstaðahreppi í Skagafirði skora á þing- 
menn sína að sjá svo um, að löghöfnin Selvík verði tekin upp á 
áætlun strandferðaskips ríkisins. (Sjá Símamál 9).

Sbr. og Lagarfljótsbátur.
Stúdentafjelag Akureyrar, sjá Gagnfræðaskólinn á Akureyri.
Stúdentagarður. Stúdentagarðsnefnd stúdentaráðsins sækir um 100 þús. kr. til 

stúdentagarðsbyggingar í Reykjavík. Brjef 27. febr. (Nd. 165).
Stúdentar.

1. Fjelag íslenskra stúdenta í Kaupmannahöfn sækir um 400 kr. sl.yrk 
til þess að greiða kostnað af för Gunnars skálds Gunnarssonar á 
stúdentamótið í Osló. Brjef 30. júni 1925. (Nd. 97, iii).

2. Stúdentaráð háskókns fer þess á leit, að veittar verði 750 kr. til 
stúdentaskifta árið 1927 og að eftir verði gefin 750 kr. umfram- 
greiðsla til stúdentaskifta 1924. Brjef 27. febr., ásamt2fskj. (Nd.171).

Stgrimannaskóli. Fiskiþingið skorar á Alþingi að setja hið bráðasta lög um 
stofnun stýrimannaskóla á Isafirði. Brjefl.mars, með 1 fskj. (Nd. 183).

Suðurlandsskóli.
1. Sýslunefnd Árnessýslu samþykkir, að byrjað sje á byggingu hjer- 

aðsskóla á Suðurlandi á næsta sumri, en frestar ákvörðunum um 
skólastaðinn til aukafundar, er haldinn skal siðla vetrar. Útdráttur 
úr sýslufundargerð úr Árnessýslu 25.-29. jan. (Nd. 30).

2. Þingmenn Árnesinga fara þess á leit, að Alþingi veiti alt að 35 
þús. kr. til byggingar bjeraðsskóla á Suðurlandi. (Nd. 87).

Sundlaugar.
1. íþróttafjelagið Eyfellingur sækir um 3000 kr. til sundlaugargerðar 

hjá Seljalandi undir Eyjafjöllum. Brjef 11. jan., ásamt uppdrætti. 
(Nd. 2).

2. Málfundafjelagið »Framför« í Skagafirði sækir um alt að 3 þús. kr. 
til að byggja sundlaug við Steinsstaðalaug. Brjef 26. jan. 1 fskj. 
(Nd. 63).

3. Sýsluneínd Norður-Isafjarðarsýslu fer þess á leit, að veittur verði
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styrkur til sundlaugarbyggingar í Reykjanesi. Brjef 5. apríl. 
(Nd. 281).

4. Sundskálabyggingarnefnd Svarfdæla sækir um 5000 kr. styrk tij 
sundskálabyggingar. Brjef 1. febr. (Ed. 21).

Sveinbjörn Högnason, sjá Námsstyrkur 18.
Sýslumeun.

1. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið sendir brjef og skýrslur, er því 
hafa borist frá nokkrum sýslumönnum og bæjarfógetum um starf- 
rækslukostnað embættanna. Brjef 24. febr., með 13 fskj. (Nd. 125, 
1-7).

2. Erindi Magnúsar sýslum. Gíslasonar um skrifstofukostnað sýslu- 
manna og bæjarfógela utan Reykjavíkur. Brjef 6. apríl, með 11 fskj. 
(Nd. 278).

Sævarland, sjá Símamál 9.

Tannlœkningar. Jón Jónsson læknir sækir um ferðastyrk til tannlækninga, er 
sje jafnhár og ferðastyrkur augnlæknis. Brjef 12. mars. (Nd. 233).

Theodóra Sveinsdóttir sækir um 2000 kr. styrk til matreiðslukenslu í Reykja- 
vik. Brjef 17. mars, með 1 fskj. (Nd. 240).

Thorvaldsensfjelagið, sjá Kosningalög 7.
Tillögur um fjárveilingar í 11., 12 , 13., 14. og 15. gr. fjárl. til ríkisstofnana, 

heilbrigðismála, samgöngumála, skóla og safna, frá forstöðumönnum 
þeirra. (Nd. 51, ii—iv, vi—viii, xi—xvi, xix, xxii—xxviii, xxx—xxxiii, 
xxxix —xl).

Tllariðnaður.
1. Bogi Þórðarson sækir um alt að 80 þús. kr. lán til stækkunar 

ullarverksmiðju sinni í Reykjavík. Brjef 12. febr., með 1 fskj. (Nd.73).
2. Malín Hjartardóttir sækir um alt að 12 þús. kr. lán til að fullkomna 

prjónavinnustofu sína. Brjef 25. febr. (Nd. 143).
Umbúðasmiði. Halldór Arnórsson umbúðasmiður fer þess á leit, að styrkur sá, 

er bonum var veittur á siðasta þingi, verði hækkaður upp i 3000 kr. 
Brjef 18. febr. (Nd. 102).

Ungmennafjelag íslands.
1. Ungmennafjelag íslands sækir um 5 þús. kr. styrk úr rikissjóði 

árið 1926. Brjef 12. febr. (Nd. 77).
2. Viðaukaerindi við umsókn Ungmennafjelags íslands um 5000 kr. 

styrk. Brjef dags. í mars, með 1 fskj. (Nd. 195).
Upplýsingastöð Islands, sjá Markaður 1.

ÍStflutningsgjald. Fiskifjelagið fer þess á leit f. h. Fiskiþingsins, að varið verði 
árlega nokkrum hluta af útflutningsgjaldi af sild til þess að styrkja 
alinnlenda sildarframleiðslu. Brjef 24. febr. (Nd. 318).

Útgerðarmannafjelag Akureyrar, sjá Sildarsala 1.
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Útsvör.
1. Mótmæli gegn frv. til laga um útsvör. Útdráttur úr þingmálafund- 

argerð frá Siglufirði. Simskeyti 4. mars. (Nd. 202).
2. Brjef Jóhannesar J. Reykdals, oddvita i Garðahreppi, um útsvars- 

skyldu búsins á Vifilsstöðum, dags. 3. apríl. (Nd. 307).
Utvarp. Lárus Jóhannesson tilkynnir stofnun útvarpsfjelags og mælist til þess 

fyrir hönd fjelagsins, að íorsetar hlutist til um, að settur verði upp i 
deildunum bráðabirgðaræðustóll þegar á þessu þingi. Brjef 25. jan. 
(Sþ. 13).

Útvegur. Brjef atvinnumálaráðuneytisins, dags. 20. mars, með 9 fskj., um út- 
vegskjör í helstu verstöðvum landsins. (Nd. 249).

Haldemar Einarsson loftskeytamaður sækir um 5 þús. kr. lán til að láta smiða 
og reyna rafvjel og fleiri áhöld, er hann hefir sjálfur sett saman. 
ódags. brjef með 1 fskj. (Nd. 297).

Valhúsgrunn, sjá Vitamál.
Vallanes, sjá Prestssetur 7.
Valtýr Stefánsson, sjá Menningarsaga 2.
Varalögregla.

1. 280 alþingiskjósendur af Akranesi skora á Alþingi að samþykkja 
hvorki frv. nje till. um varalögreglu, er fram komu á Alþingi 1925, 
nje nokkrar aðrar till., er fara i þá átt að koma á hervaldi i landinu. 
(Nd. 72).

2. Samskonar áskorun frá 175 alþingiskjósendum úr Húsavik. (Nd. 82).
3. Samskonar áskorun frá 138 alþingiskjósendum af Seyðisfirði. 

(Nd. 93).
Veðurstofan.

1. Sjútvn. Nd. sendir fjvn. Nd. frv. til laga um veðurstofu á íslandi 
og beiðist umsagnar hennar um fjárhagshlið málsins. Brjef 13. mars. 
(Nd. 229).

2. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið sendir brjef landssimastjóra 
um breytingu, er hann viil gera láta á frv. til laga um veðurstofu 
á íslandi. Brjef 13. mars. (Nd. 231).

Vefnaðarnámsskeið. Skýrsla um vefnaðarnámsskeið, er haldið var í Mjóanesi 
i Fljótsdalshjeraði vorið 1925. Dags. 15. júlí 1925. (Nd. 178).

Vegamál.
1. 253 alþingiskjósendur i Bangárvallasýslu skora á stjórn og þing að 

hlutast til um, að bygð verði brú á Þverá, á þjóðveginum hjá 
Hemlu. Þrjú skjöl ódags. (Ed. 7).

2. Sýslunefnd Árnessýslu skorar á Alþingi að veita fje til brúargerðar 
á Stóru-Laxá. (Útdráttur úr sýslufundargerð úr Árnessýslu 25,—
29. jan.). (Nd. 40).

3. Sveitarstjórn Skútustaðahrepps fer þess á leit, að veittar verði 8 
þús. kr. af fjallvegafje til lagningar akfærs vegar yfir heiðina milli 
Beykjadals og Mývatnssveitar. Brjef 30. jan. (Nd. 83).



Þskj. 605 Skrá um erindi til Alþingis 1926. 1073

4. Jóhann Jósefsson, þm. Vestm., fer þess á leit, að veitt verði hæfi- 
legt fje til þess að leggja veg umhverfis Helgafell áleiðis til Stór- 
höfða í Vestmannaeyjum. Brjef 4. mars. (Nd. 197).

5. Hreppsnefnd Eyrarhrepps i N.-lsafjarðarsýslu sækir um styrk til 
viðgerðar á Eyrarhliðarveginum. Simskeyti 16. april. (Nd. 289).

Veilingasala. Borgarstjórinn i Reykjavík sendir allshn. Ed. breytingartillögur, 
sem bæjarstjórnin óskar, að gerðar verði við frv. til laga um veitinga- 
sölu, gistihúshald o. fl. Brjef 20. febr. (Ed. 14).

Verðtollur. H/f Hreinn fer þess á leit, að erlend blautsápa verði ekki undan- 
þegin úr lægra verðtollsflokki. Brjef 4. mars. (Nd. 305).

Verslunarráð lslands, sjá Einkasaia, Verslunarskólar.
Verslunarskólar.

1. Verslunarráð íslands fer þess á leit, að veittar verði 5000 kr. til 
stofnunar nýrrar deildar við Verslunarskóla íslands og að árlegi 
styrkurinn til sama skóla verði hækkaður upp i 9000 kr. Brjef 
21. nóv. 1925, með 1 fskj. (Nd. 51, xxix).

2. Brjef sama efnis, 20. apríl, með 1 fskj. (Ed. 31).
3. Verslunarráð Islands sækir um 5000 kr. til stofnunar nýrrar deildar 

við skólann. Brjef 4. maí. (Nd. 296).
Vestmannaeyjar, sjá Vegamál 4.
Vitamál. Skipstjórafjelagið »Kári« i Hafnarfirði skorar á Alþingi að veita fje 

til ljósdufls á Valhúsgrunni. Brjéf 1. mars. (Nd. 187).
Vifilsstaðabú, sjá Útsvör 2.
Vik í Mýrdal, sjá Sjúkrahús 3.
Vjelgcesla. Vjelstjórafjelag ísiands sendir sjútvn. Ed. brtt. við frv. til laga um 

breyting á lögum nr. 43, 3. nóv. 1915* um atvinnu við vjelgæslu á 
gufuskipum. Brjef ódags. (Ed. 20).

Vörutollur. Steini Helgason fer þess á leit, að innflutningstollur á söltuðum 
hval verði lækkaður niður í 6 kr. af hverri smálest. Brjef 26. febr. 
(Nd. 149).

Yfirsetukvennalög, sjá Ljósmæðrafjelag.

Þingeyingaskóli, sjá Alþýðuskóli Þingeyinga.
Pingmálafundargerðir.

Af Akureyri, 20. jan. (Nd. 94).
Úr Árnessýslu, þrjár, 16., 18. og 20. jan. (Nd. 26 og 177).
Úr Barðastrandarsýslu, 1. febr. (Nd. 23).
Úr Borgarfjarðarsýslu, fjórar, 4., 6. og 20. des. 1925 og 3. febr. ’26. 

(Nd. 38).
Úr Dalasýslu, 18. jan. (Nd. 16).
Úr Eyjafjarðarsýslu, þrjár, 16. og 18. jan. og 2.-3. mars. (Ed. 24 og 19). 
Úr Gullbringu- og Kjósarsýslu, tvær, 31. jan. og 2. febr. (Nd. 48).
Úr Austur-Húnavatnssýslu, 22. jan. (Ed. 9).
Úr Vestur-Húnavatnssýslu, þrjár, 18., 19. og 20. jan, (Nd. 35).
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Úr ísafjarðarkaupstað, 28. jan. (Nd. 6).
Úr Norður-ísafjarðarsýslu, sex, 4., 5., 15., 19., 23. og 24. jan. (Nd. 18 

-22 og 243).
Úr Vestur-lsafjarðarsýslu. (Fundargerð 27. þing- og hjeraðsmálafundar 

Vestur-Isafjarðarsýslu 26.-28. nóv. 1925). (Nd. 55).
Úr Norður-Múlasýslu, tvær, 16. og 18. jan. (Nd. 88).
Úr Suður-Múlasýslu, 15. jan. (Ed. 6).
Úr Mýrasýslu, fjórar, 25., 27., 29. og 30. jan. (Nd. 36).
Úr Vestur-Skaftafellssýslu, fjórar, 19., 23. og 26. sept. 1925 og 23. febr.

1926. (Nd. 67 og Ed. 44).
Úr Skagafjarðarsýslu, fjórar, 14., 15., 19. og 23. jan. (Nd. 43).
Úr Snæfellsnessýslu, tvær, 27. ág. 1925 og 20. jan. 1926. (Ed. 11).
Úr Strandasýslu, þrjár, 12. og 25. jan. og 15. febr. (Nd. 101 og 221). 
Úr Vestmannaeyjum, 26. jan. (Ed. 10).
Úr Norður-Þingeyjarsýslu, tvær, 27. jan. og 10. febr. (Nd. 212).
Úr Suður-Þingeyjarsýslu, 16. jan. (Nd. 52).

Þingvallanefnd, sjá Þingvellir 2.
Þingvellir.

1. Jón Guðmundsson á Brúsastöðum sækir um ián, er nemi 2/3 kostn- 
aðar við byggingu stórs nýtisku gistihúss, er hann ætlar að reisa á 
Þingvöllum. Brjef 15. febr., með 1 fskj. (Nd. 122).

2. Jón Guðmundsson á Brúsastöðum svarar ummælum Þingvalla- 
nefndarinnar um sig og gistibús sitt. Brjef 15. mars, ásamt afriti 
af 6 meðmælaskjölum. (Nd. 246).

3. Áætlun Guðmundar prests Einarssonar um kostnað og arð af full- 
ræktun »VaIIanna« svonefndu á ÞingvöIIum, ásamt frv. til laga um 
friðun Þingvalla o. fl. Brjef 18. april. (Nd. 288).

Þjóðbúningar. Margrjet Símonardóttir frá Brimnesi sækir um 5000 kr. styrk 
til að undirbúa og gefa út bók um þjóðbúning ísl. kvenna. Brjef 
25. febr., með 3 fskj. (Nd. 173).

Þjóðjarðasala. Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið sendir skjöl, 75 að tölu, 
er varða sölu þjóðjarða þeirra, sem ráðuneytið hefír selt á siðastliðnu 
ári. Brjef 24. mars. (Sþ. 16).

Þjóðlög, sjá Jón Leifs.
Þjórsárholt, sjá Ferjur.
Þorkell Þ. Clementz sækir um 10 þús. kr. sem viðurkenning fyrir umbætur á 

inniþurkun saltfískjar. Brjef 18. febr., með 8 fskj. (Nd. 253).
Þór. Brjef frá forsætisráðherra, er staðfestir viðtal við Jóhann Jósefsson, þm.

Vestm., um kaup á björgunarskipinu »Þór«. Brjef 3. des. 1925. 
(Nd. 51, xviii).

Þórarinn Jónsson, sjá Námsstyrkur 19.
Þórbergur Þórðarson sækir um styrk til orðasötnunar úr alþýðumáli. Brjef 

dags. 31. okt. 1927. (Nd. 51, xliii).



Pórður Flóventsson skorar á Alþingi að taka laxa- og silungalögin til ræki- 
legrar ihugunar. Brjef dags. i febr. (Nd. 237). Sjá ennfremur Klak.

Þórunn Gisladóttir ljósmóðir, sjá Eftirlaun 7.
Þverá, sjá Vegamál 1.
Þverárhlíðarhreppur, sjá Barnaskólar 1 og 4.

ögmundur Sigurðsson, sjá Flensborgarskóli.
Ögurþing, sjá Erfiðleikauppbót.
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