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1. Frumvarp til fjárlaga
fyrir árið 1937.

(Lagt fyrir Alþingi 1936).

I. KAFLI.

T e k j u r:

1. gr.
Arið 1937 er ætlazt til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er í 2.—5. 

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

2. gr.
Ætlað er á, að þessir skattar og tollar nemi:

1. Fasteignaskattur.....................................................................
2. Tekjuskattur og eignarskattur...........................................
3. Hátekjuskattur.........................................................................
4. Lestagjald af skipum ........................................... ....

5. Aukatekjur..................................................................... .. .
6. Erfðafjárskattur.....................................................................
7. Vitagjald............................................................................. ....
8. Leyfisbréfagjöld............................................................
9. Stimpilgjald.............................................................................

10. Stimpilgjald af ávisunum og kvittunum......................
11. Bifreiðaskattur.........................................................................
12. Benzínskattur.........................................................................

13. Útflutningsgjald.....................................................................
14. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus

vín, ávaxtasafi og gosdrykkir).......................................

Flyt . .
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).

kr.

400000
1550000
200000
50000

(520000
50000

440000
25000

500000
100000
370000
250000

650000

1000000

kr.

2200000

2355000

1650000 4555000
1
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Flutt
15. Tóbakstollur.....................................................................
l(j. Kaffi- og sykurtollur....................................................
17. Annað aðflutningsgjald...............................................
18. Vörutollur.........................................................................
19. Verðtollur.........................................................................
20. (ijald af innfluttum vörum.......................................

21. (ijald af innlendum tollvörum..............................
22. Skemmtanaskattur........................................................
23. Veitingaskattur ............................................................

Samtals

3. gr.

A.
t'ekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar

1.
2.
3.

Rekstrarhagnaður póstsjóðs . . . 
landssímans . . 
áfengisverzlunar

1. — tóbakseinkasölu
5. — rikisútvarps . .
0. — ríkisprentsmiðju
7. — landssmiðju . .
8, — Vífilsstaðabús .
9. — Kleppsbús . . .

10. — Reykjabús . . .
11. — bílaeinkasölu . .
12. — raftækjaverzluna

Samtals . .
Sundurliðun.
1. Póstsjóður.

I. Tekjur..........................................................................................
II. (ijöld:

1. Póststjórnarkostnaður....................................................
2. Pósthúsið í Revkjavík....................................................

Flvt

kr.

1(150000
1200000
1000000

80000
1350000
KMMMMM)
750000

kr.

15800
500000

1200000
000000

05000
00000
10000
5000
5000
1000

75000
75000

37(MM)
ÍOOÍXM)

1970<M)

kr.

I555ÍMH)

7030000
100000
120000
KMMMM)

12205000

kr.

2(511800

025000

025000
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kr. kr.

Flutt . .
3. Önnur pósthús:

a. Póstafgreiðslur...........................................131000
b. Bréfhirðingar............................................... 23000

197000 625000

4. Póstflutningur.....................................................................
5. Önnur gjöld.........................................................................
6. Fvrning..................................................................................

154000 í 

210000
44000

4140
-----  609140

Fært á 3. gr. A. I. 1 15860

2. Landssíminn.
I. Tekjur ......................................................................................

II. Gjöld:
a. Til einkasíma i sveitum...............................................

2170000

15000
b. Til starfrækslu landssímanna m. m.:

1. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-
anna................................................................. 75000

2. Ritsímastöðin í Reykjavík..................... 180000
3. Loftskeytastöðin í Revkjavik................. 37000
4. Stuttbylgjustöð í Reykjavík................. 75000
5. Bæjarsiminn í Reykjavík og Hafnarfirði 520000
6. Áhaldabúsið . ' .'.................................. 20000

7. Ritsimastöðin á Akureyri..................... 50000
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði ................. 60000
9. Ritsímastöðin á ísafirði.......................... 35000

10. Símastöðin á Borðeyri .......................... 16000
11. Símastöðin í Vestmannaeyjum .... 30000
12. Símastöðin á Siglufirði.......................... 30000
13. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva 130000

1258000

Uppböt á launum greiðist eftir sömu reglum 
og 1936, enda færist þær greiðslur á framan- 
greinda liði viðkomandi stöðva.

Flyt . . 1273000 ' 2170000
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kr.

Flutt . .
c. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m.................
(1. Viðböt og viðhald stöðvanna.......................................
e. Kostnaður af ferðalögum ete.......................................
f. Viðhald landssímanna...................................................
g. Framhaldsgjald................................................................
h. Til kennslu handa símamönnuni..............................
i. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern .................
j. Yms gjöld .........................................................................

k. Fyrning á húsnm og áhöldnm..................................

Fært á 3. gr. A. I. 2

Eignabrevtingar.
Út

I. Afborgun af lánum L. M. Ericsson, Marconi o. íl. 
II. Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa

III. Til n\rrra síúialína ............................................................
að því tilskildu, að samkomulag náist við héruð, 

er hlut eiga að máli.
IV. Til talstöðva í báta og skip...........................................

Fært á 20. gr. Út I. 2. a og II. 1

3. Áfengisverzlun ríkisins.
I. Tekjur (brúttó hagnaður) ................................................

II. Gjöld:
Laun starfsmanna og vinnulaun..................................
Útsvar og flutningsgjöld....................................................
Húsaleiga, ljós, hiti............................................................
Annar kostnaður..................................................................
Fyrning á fasteign og áhöldum.......................................

1273ÍMM) 
55000 
45(M)0 
1 ()()()() 

220000 
23000 

2000 
3<MM) 
Í)O(M) 

30000

137820
95000

7<M)() í
17100
8780 í

2170ÍMM)

1(»7()(M)()

500(M)0

204000
15000
50000

10000

309000

1 t9tí(MM)

Fært á 3. gr. A. I. 3

29tí(MM)

12(M)(MM)
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kr. kr.

4. Tóbakseinkasalan.
I. Tekjur (brúttó hagnaður)...............................................

II. GjöÍd:
Rekstrarkostnaður................................................................
Utsvar, áætlað tap á skuklmn o. 11................................

785(MM)

140000
45000

185000

Eiert á 3. gr. A. I. 4 (i(XMM)O

5. Ríkisútvarpið.
I. Tekjur:

a. Afnotagjöld.........................................................................
b. Agóði viðtækjaverzlunar...............................................
c. Aðrar tekjur.....................................................................
d. Tekjur af viðgérðarstofu...............................................

II. Gjöld:
a. Starfræksla:

1. Starfsniannalaun....................................... 143500
2. Útvarpsefni (1000 kr. á viku 52 vikur) 57000
3. Skrifstofukostnaður.................................. 42000
4. Húsaleiga, ljós, hiti.................................. 27000
5. Utvarpsstöðin á Vatnsenda................. 70000
6. Til hleðslu- og viðgerðarstöðva og til

að greiða fyrir útvarpsnotum . ' 20000
7. Óviss útgjöid............................................... 15000
8. Efni o. fl. til viðgerðarstofu................. 5(MM>

340000
70000
45000
30000

485000

b. Afborgun og vextir........................................................
e. Eyrning á húsi og véluni...........................................

379500
11500
29000

12(KMM)

Eívrt á 3. gr. A. I. 5 05000

B.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru (aklar:

1. Eftirgjald eftir jarðeignir ríkissjóðs.............................. 20000

Elvt 20000
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kr. kr.

Arnarhvoll:
Flutt . . 20000

a. Tekjur...................................................
b. Gjöld:

1. Vextir (6,2° o af 350000) . . .
2. Ýmiskonar rekstrarkostnaður .
3. Fyrning hússins (sjá 20. gr.)

. . . 21700 
. . . 32000 
. . . 3650

57800

57350 •

450

Samtals . . 20450

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

kr. kr.

1. Vextir af bankavaxtabréfum og jarðræktarbréfum ... 20000
2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6% af þrem millj. 180000
3. Vextir af veðd.bréfum Búnaðarbankans, 6°/0 af 1380000 82800
4. Aðrir vextir............................................................................. 224270

Samtals . . 507070

5. gr
Óvissar tekjur eru taldar 50000 kr.



II. KAFLI.

G j ö 1 d:

6. gr.
Árið 1937 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar ern í 7. —19. gr.
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7. gr.
Vextir af lánuni ríkissjóðs eru taldir:

kr. kr.

1. Innlend lán............................................................................. 167815
2. Dönsk lán ............................................................................. 66702
3. Ensk Ián.................................................................................. 1197483
4. Vextir af lausaskulduin.................................................... 90000

Samtals . . 1522000

8. gr.

kr. kr.

Borðfé Hans Hátignar konnngsins....................................... 60000

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

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar ........................................................ 245000
2. Til vfirskoðunar ríkisreikninga....................................... 3750
3. Fyrning á alþingisluisi (sjá 29. gr.).............................. 2170

Saintals . . 250920
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W. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt

I. Stjórnarráðið, ríkisféhirðir, rikisbókhald o. fl. 
1. Til ráðherra:

a. Laun............................................................ 30000
b. Til risnu........................................................ 6000

2. Til utanferða ráðherra...............................................
3. Stjórnarráðið: 

a. Laun:
1. Atvinnumálaráðunevtið . . 36400
2. Dómsinálaráðunevtið . . . 26260
3. Fjármálaráðunepíið . . . 48600
4. Aðrir starfsmenn............... 18415

--------------- 129675
1). Annar kostnaður....................................... 30325

4. Rikisféhirzla og bókhald:
a. Laun ............................................................ 30567
b. Annar kostnaður....................................... 7433

6. Pappír, prentun og hefting ríkisreikninga ....
7. Til þess að gefa út stjórnartíðindi:

a. Þóknun fvrir ritstjórn tíðindanna o. íl. 700
b. Til pappírs og prentunar...................... 20000
c. Til kostnaðar af sendingu með póstum 1000

8. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 
ráðherrabústaðnum og til hitunar og Rsingar hans

9. Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá
20. gr.)..................................................................................

II. Hagstofan:
1. Laun ..................................................................................
2. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna . . . .
3. Prentun eyðublaða........................................................
4. Húsaleiga, hiti og ljós m. m........................................
5. Aðstoð......................................................................... . .
6. Annar kostnaður............................................................

Flyt . .

kr.

36000
6000

160000

38000
4000

21700

10000

2046

11000
15000
2000
6300

29500
900

kr.

277746

64700

342446
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kr. kr.

Flutt . .
III. Utanrikismál o. fl.

1. Til sendiráðs í Kaupmannahöfn:
a. Laun sendiherra....................................... 10000
b. Húsaleiga.................................................... 7000
c. Kostnaður við embættið...................... 25000
d. Til skrifstofuhalds................................... 20000

62000

342446

2. Til meðferðar utanrikismála....................................... 17000
3. Ríkisráðskostnaður........................................................ 1000
4. Kostnaður af sambandslaganefnd.......................... 5000
5. — vegna samninga við erlend ríki . . . 60(XX)

148000

Samtals . . 490446

11. gr.
Til dónigæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.

A.
Dómgæzla og lögreglustjórn.

Hæstiréttur:
a. Laun...................................................................................... 26000
b. Annar kostnaður............................................................ 11500

- - - - 37500
Laun bæjarfógeta, sjslumanna og lögreglustjóra . . 127000
Laun breppstjóra................................................................. 22000
Skrifstofukostnaður lögmannsins í Reykjavik: 
a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara................................... 23600
b. Húsaleiga, hiti, ljós og ræsting................................... 5500
e. Ýms gjöld......................................................................... 6500

Skrifstofukostnaður tollstjórans í Reykjavík: 
a. Laun og aðstoð................................................................. 103960

35600

Flyt . . 103960 222100
2Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).
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kr. i kr.

Flutt . . 103960 222100
b. Húsaleiga, ljós og hiti.......................... 8400
e. Yms gjöld............................................... 14000

... .__ . 126360
6. Skrifstofukostnaður lögreglnstjórans í Reykjavík:

a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara . . . 31300
h. Ljós, hiti og ræsting.............................. 8300
e. Yms gjöld ............................................... 9(MM)

- -........ —- 516(M)
7. Toll- og löggæzla: 

a. í Reykjavík:
1. Laun og aðstoð .............................. . 61600
2. Annar kostnaður.............................. . 50000

- -------- 1116(M)
h. Utan Revkjavíkur:

1. Laun.................................................... . 24700
2. Annar kostnaður.............................. . 13000

.. _ ---- 37700
e. Yegaeftirlit:

1. Laun ................................................... . 5160
2. Annar kostnaður.............................. . 10000

15160
164460

8. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta . . 122100

9.

Þar af 10 þús. kr., er skiptast inilli 
eftir fyririnælum dómsmálaráðherra.
Til landhelgisgæzlu ..................................

bæjarfógeta

450000
Þar af til landhelgissjóðs 20000 kr.

10. 441 hegningarhússins í Revkjavík og viðhaldskostn-
aður fangelsa............................................... 15(MM)

(Þar af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.).
11. Til vinnuhælisins á Litla-Hrauni . . . 5(MMH)

Þar af fvrning 5300 (sjá 20. gr.).
12. Sakamálakostnaður og lögreglumála 6(MM)0
13. Rorgun til sjódómsmanna...................... 2000
14. Til setu- og varadómara.......................... l(MMM)
15. Kostnaður við löggildingu vogar- og 

samkv. lögum nr. 13 1924 .....................
mælitækja,

5500
16. Kostnaður við barnavernd, samkv. 1. nr 43 1932 . 2000
17. Laun sáttasemjara í vinnudeilum, sbr. 1. nr. 55 1925 1500

Samtals A . . 1282620
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kr. kr.

B.
Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 

Burðareyrir og embættisskevti:
a. Endurgjald handa embættisniönnum fvrir burðar- 

evri undir embættisbréf............................................... 55000
b. Fyrir embættisskevti .................................................... 75000

--------------- 130000
Brunaábyrgðar- og fasteignagjald nokkurra rikis- 
fasteigna ................................................................................. 27000
Til embættiseftirlitsferða................................................... 6000
Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofu Reykjavíkur og 
fyrir skattvirðingar................................................................ 77000
Til ríkisskattanefndar........................................................ 10000
Eyðublöð, bókband, augtysingar o. fl............................ 34000

Samtals B. . . 284000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

Laun................................................................................. 215000
Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi . 8000
Styrkur til læknisvitjana lianda sveitum, sem eiga
sérstaklega erfiða læknissókn, eftir reikningum 9450
í Borgarneshéraði:

Kolbeinsstaðahreppur.................................. 200
Evjahreppur........................................................ 200

í Ólafsvikurhéraði: i
Staðarsveit ........................................................ 200
Breiðavikurhreppur....................................... 300
Neshreppur utan Ennis.............................. 300

í Stykkishólmshéraði:
Evrarsveit............................................................ 500
Miklaholtshreppur........................................... 200

Flvt . . 1900 232450



12 Þingskjal 1

kr. kr.

Flutt . . 1900 ... 232450
í Dalahéraði:

Klofningshreppur og Fellsstrandarhreppur
utan Kjarlaksstaðaár....................................... 150
Skarðshreppur.................................................... 150

í Flateyjarhéraði:
Múlahreppur............................................................. 250

í Patreksfjarðarhéraði:
Rauðasandshreppur....................................... 150
Barðastrandarhreppur.................................. 150

í Flateyrarhéraði:
Suðureyrarhreppur........................................... 200

í Ögurhéraði:
Revkjarfjarðarhreppur.................................. 200
Nautevrarhreppur........................................... 300
Snæfjallahreppur............................................... 250

í Hesteyrarhéraði:
Grunnavíkurhreppur....................................... 300
Sléttuhreppur................................................... 300

í Reykjarfjarðarhéraði:
Árneshreppur (sé héraðið læknislaust) (500

í Miðfjarðarhéraði:
Bæjarhreppur................................................... 300

1 Blönduóshéraði:
Vindhælishreppur fyrir norðan Björg . . 200

1 Sauðárkrókshéraði:
Skefilsstaðahreppur ....................................... 200

í Hofsóshéraði:
Haganeshreppur............................................... 150
Holtshreppur.................................................... 150

í Húsavíkurhéraði:
Flatevjarhreppur............................................... 200
Gríinseyjarhreppur........................................... 400

í Öxarfjarðarhéraði:
Fjallahreppur.................................................... 2(X)
Presthólahreppur, til læknisvitjana af Aust- 
ur-Sléttu ............................................................ 300

í Hróarstunguhéraði:
Borgarfjarðarhreppur.................................. 300

Flvt . . 730D . . . 232450
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kr. kr.

Flutt . . 7300 232450
í Fljótsdalshéraði:

Jökuld.hr. (vegna hyggðar i Möðrudalsheiði) 
í Seyðisfjarðarhéraði:

200

Loðmundarfjarðarhreppur..........................
í Berufjarðarhéraði:

150

Breiðdalshreppur...............................................
í Hornafjarðarhéraði:

300

Hofshreppur........................................................
í Síðuhéraði:

400

Skaftártunguhreppur....................................... 300
Alftavershreppur...............................................

í Mýrdalshéraði:
250

Austur-Evjafjallahreppur..............................
í Rangárhéraði:

100

Vestur-Evjafjallahreppur..............................
í Eyrarhakkahéraði:

100

Selvogshreppur...............................................
í Grimsneshéraði:

150

Þingvallahreppur ........................................... 200

Samtals . . 9450

4. Til læknis í Reykjavik, er skvlt sé að gegna sjúkra-
vitjunum í Kjós, Kjalarnesi, Mosfellssveit, Þingvalla- 
sveit og Revkjavikurhéraði, utan kaupstaðarins, og
fara eftir taxta héraðslækna.......................... 1200

5. Til augnlækningaferða skv. 1. nr. 12 1934 . 2100
6. Stvrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts i Reykjavík
7. Stvrkur til háls-, nef- og evrnalæknis Ólafs Þorsteins-

800

sonar í Revkjavik............................................... 800
Styrkur læknanna Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þor-

steinssonar er hundinn því skilyrði, að þeir, hvor um
sig, segi stúdentum í Iæknadeild háskólans til i sinni 
sérfræði og veiti fátæku fólki ókeypis læknishjálp á
tilteknum stað, ekki sjaldnar en 4 sinnum á 
og gefi skýrslu um það.

mánuði,

8. Til lækniskandidats, til að nema geðveikrafræði er-
lendis......................................................................... 1500

Flvt . . 239150

J%25c3%25b6kuld.hr
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Flutt . .
9. Landsspitalinn:

Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna.....................................................................
B. Annar kostnaður:

1. Laun................................................... 99300
2. Matvæli............................................... 99000
3. Lyf og sáraumhúðir..................... 21500
4. Ljós og eldsneyti......................... 28000
5. Þvottur og hreinlætisvara........ 39000
6. Viðhald húsa og fastra muna . . . 17000
7. — lausra muna (þar með fatnaður) 24000
8. Lóðin................................................... 1700
9. Skattar og tryggingar................. 5400

10. Sími og skrifstofa......................... 7000
11. Röntgenfilmur og röntgenáhöld . . 20000
12. Ýms gjöld ............................................... 7200
13. Fvrning............................................... 36500

405600
Þar frá dregst:
1. Meðlög sjúklinga................. 260000
2. Geislalækn. (tekjur af rönt-

gendeild).................................. 54000
3. Skurðstofugjald...................... 9000
4. Fæðingarstofugjald .... 4200
5. Aukatekjur .............................. 400 .,9-finn

Mismunur . .
C. Til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskólans, þar í 

tæði Ijósmæðranema....................................................

kr. kr.

239150

42000

78000

9500

129500

36(K)

10. Holdsveikraspítalinn:
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun vfirlæknis.................................................................
B. Önnur gjöld:

1. Matvæli........................................................ 15000
2. Laun...................................................  11000
3. Lyf og umhúðir....................................... 1500
4. Ljós og eldsneyti................................... 10500

Flvt . . 38000 36(K) 239150
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kr. kr.

Fllltt . . 38000 3600 239150
5. Þvottur og hreinlætisvara................. 1200
6. Fatnaður allur....................................... 2000
7. Viðhald húsa og fastra muna . . . 6500
8. Viðhald lausra muna.......................... 2000
9. Sírni............................................................ 500

10. Skattar og tryggingar.......................... 2800
11. Flutningskostnaður.............................. 800
12. Ýmisleg gjöld........................................... 2000
13. Fvrning........................................................ 4482

—•--------- 60282

63882
Geðveikrahælið á Kleppi:
I. Gamli spitalinn:

Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun vfirlæknis....................................... 5000
R. Önnur gjöld:

1. Matvæli............................................... 36500
' 2. Laun.................................................... 18500

3. Lvf og umbúðir.............................. 800
4. Ljós og hiti....................................... 10500
5. Þvottur og hreinlætisvara . . . . 4500
6. Viðhald liúsa og fastra muna . . 9000
7. Viðhald lausra muna..................... 3000
8. Sími og skrifstofa.......................... 1500
9. Flutningskostnaður.......................... 2000

10. Skattar og trvggingar..................... 2000
11. Fatnaður allur.................................. 5000
12. Yms gjöld........................................... 3500
13. Fvrning............................................... 3064

- — 99864
í

104864
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með sjúklingum..................... 4(MMM)

Mismunur . . 64864

Flvt . . 239150
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kr.

Flutt . .
II. Nýi spítalinn.

Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun vfirlæknis........................................................
B. Önnur gjöld:

1. Matvæli............................................... 62000
2. Laun.................................................... 48000
3. Lyf og sáraumbúðir...................... 7000
4. Ljós og liiti....................................... 14000
5. Þvottur og hreinlætisvara .... 12500
6. Viðhald húsa og fastra muna . . 5500
7. Viðhald lausra muna..................... 7500
8. Sími og skrifstofa.......................... 2500
9. Flutningskostnaður.......................... 2800

10. Skattar og trvggingar...................... 2200
11. Fatnaður allur................................... 7200
12. Ýms gjöld........................................... 5000
13. Fyrning............................................... 3355

Þar frá dragast þessar lekjur:
Meðgjöf með sjúklingum.......................................

Mismunur

5000

179555

184555

60000

124555

12. Heilsuhælið á Vífilsstöðum:
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna......................................................................... 10000
B. Önnur gjöld:

1. Matvæli........................................................ 115000
2. Laun............................................................ 53000
3. Lyf og hjúkrunargögn.......................... 13000
4. Ljós og eldsnevti.................................... 28000
5. Þvottur og hreinlætisvara.................. 22000
6. Viðhald húsa og fastra muna . . . 12000
7. Viðhald lausra muna........................... 15000
8. Sími og skrifstofa.................................... 4500
9. Flutningskostnaöur (þar af ca. helm-

ingur til kaupa á nýjum bíl) . . . 8000

I

kr.

239150

Flvt • . 270500 10000 239150
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kr. kr.

Flutt . . 270500 10000 239150
10. Trvggingar............................................... 1200
11. Ýms gjöld............................................... 5000
12. Fvrning........................................................ 3350

280050

290050
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með sjúklingum.......................... 272000

Mismunur . . 18050

13. Heilsuhælið á Reykjum í Ölfusi:
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis................................................... 4500
B. Önnur gjöld:

1. Matvæli........................................................ 24000
2. Laun............................................................ 17000
3. Lyf og hjúkrunargögn.......................... 2000
4. Ljós............................................................ 1000
5. Þvottur og hreinlætisvara................. 2000 i
6. Viðhald húsa og fastra muna . . . 5000
7. Viðhald lausra muna.......................... 3500
8. Sími............................................................ 600
9. Flutningar............................................... 1500

10. Ýms gjöld............................................... 2500
11. Fvrning....................................................... 1600

—------ 60700

Þar frá dregst: 65200

Daggjald sjúklinga, 14400 sjúkrad. á 4,50 . 64800

Mismunur . . 400

14. Heilsuhælið i Kristnesi:
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og kandidats ..................... 7150
B. Önnur gjöld:

1. Laun starfsmanna.................................. 26700
2. Fæði............................................................ 46500

Flyt . 73200 7450 239150
3Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).
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kr. kr.

Flutt . . 73200
3. Lvf og hjúkrunargögn................. 5000
4. Ljós og hiti...................................... 12500
5. Þvottur og hreinlætisvara........ 1200
(i. Viðhald hiisa og fastra ninna . . . 5500
7. Viðhald lausra muna................ 5500
8. Flutningskostnaður..................... 3725
9. Ýms gjöld...................................... 1200

10. Fvrning.............................................. 8370

I’ar frá dregst:
Daggjald 71 sjúkl., 5 kr. á dag.......................................

Mismunur

15. Kostnaður samkv. 12.—17. lið þessarar greinar er:
1. Landsspitalinn ................................................................
2. Holdsveikraspitalinn........................................................
3. Iíleppur, eldri spítalinn...............................................
4. Kleppur, íni spítalinn....................................................
5. Vífilsstaðahælið............................................... .... . . .
0. Heilsuhælið á Reykjum...............................................
7. Kristneshælið.....................................................................

Frá dragast tekjur samkvívmt sömu liðum:
1. Landsspítalinn........................................... 327000
2. Holdsveikraspítalinn..............................
3. Kleppur, eldri spitalinn.......................... 40000
4. Kleppur, n\’i spítalinn.............................. 00000
5. Vifilsstaðahælið........................................... 272000
0. Heilsuhælið á Reykjuin.......................... 04800
7. Kristneshadið.....................................................129575

Ennfremur dregst frá:
Aætlaður sparnaður á rekstri ofannefndra 7 spítala

Til gjalda færist því á þessum liðum..........................

Flvt . .

7150 239150

122195

129015
129575

70

157100
03882

101801
184555
290050

05200
129045

1295290

893975

101321
129529

271792

271792

510942
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kr. kr.

Flutt . .
16. Önnur gjöld:

a. Stvrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskj’H 
1). Stvrkur til greiðslu vaxta af skuldum vegna lækn- 

isbústaða i Ögurhéraði og Grímsneshéraði, 1200 
kr. til hvors, og til greiðslu vaxta og afborgana af 
skuld Reykhólahéraðs 1200 kr...................................

c. Styrkur til fávita, er dvelja i hælum.................
d. Bólusetningarkostnaður...............................................
e. Gjöld samkv. lögum nr. 66 19. júní 1933, um 

varnir gegu útbreiðslu næmra sjúkdóma ....
f. Gjöld samkv. lögum nr. 65 19. júní 1933, um 

varnir gegn því, að næmir sjúkd. berist til íslands
g. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn

kynsjúkdómum.................................................................
h. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al-

þýðuskólum.....................................................................
i. Til annara heilbrigðisráðstafana..............................
j. Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, 

gegn tvöföldu framlagi annarsstaðar að ....
Heilsuverndarsföð, sem styrks vill verða að- 

njótandi, skal reka berklavarnastarfsemi undir 
vfirstjórn og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og 
haga störfum sínum öllum eftir reglum, er 
heilbrigðisstjórnin samþykkir.

k. Til styrktar mænusóttarsjúklingum.....................
l. Styrkur til Súgfirðinga til að hafa lærða hjúkrun-

arkonu .............................................................................
m. Til stvrktar mönnum, er þurfa að fá sér gervilimi
n. Viðbótarlaun yfirsetukonu i Grímsev, gegn jafn-

mikilli launabót annarsstaðar að..........................
o. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ....
p. Til Páls Sigurðssonar fvrrv. héraðslæknis, biðlaun
q. Til ýmsra sjúklinga, eftir úthlulun landlæknis .
r. Sjúkrastvrkur til séra Jakobs Ó. Lárussonar . .

19. Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra..........................

l(XXX)

3600 : 
5000 | 
3500 !

15(XX) !

2000

35000

2000
2(XX)

15000 i

100(X)

1000
40(X)

300
2000
1800
3500
2000

510942

117700
65000

Samtals . 693642
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13. gr.
Til samgöngumála cr veitt:

A.
kr. kr.

Vegamál.
Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra.............................. 6000
2. Laun aðstoðarverkfræðings................. 5750
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi........................................................ 6000
4. Til aðstoðarmanna og inælinga . . . 28000
5. Skrifstofukostnaður................................... 18000

63750
Þjóðvegir.
a. Til nýrra akvega:

1. Kjósarvegur ........................................... 10000
2. Hafnarfjallsvegur.................................. 5000
3. Mvravegur............................................... 4000
4. Stvkkishólmsvegur.............................. 5000
5. Ólafsvíkurvegur.................................. 3000
6. Saurbæjarvegur.................................. 3000
7. Patreksfjarðarvegur til Bíldudals . 4000

Unnið sé fyrir sinn helming upp- 
hæðarinnar frá hvorum stað.

8. Breiðadalsheiðarvegur...................... 10000
9. Langadalsvegur................................... 4000

10. Steingrímsfjarðarvegur...................... 3500
11. Kollafjarðarvegur.............................. 3000
12. Bitruvegur............................................... 4000
13. Holtavörðuheiðarvegur...................... 30000
14. Hrútafjarðarvegur i Húnavatnssýslu
15. Til Húnvetningabrautar frá Hóla-

3000

baki norðan Vatnsdalshóla að 
Hnausakvisl........................................... 6000

16. Blönduhlíðarvegur.............................. 5000
17. Hofsósvegur........................................... 8000
18. Fljótavegur........................................... 4000
19. Siglufjarðarskarð .............................. 10000
20. Öxnadalsvegur....................................... 7000
21. Ljósavatnsskarðsvegur...................... 15000
22. Raufarhafnarvegur.............................. 7000

Flyt . . 153500 63750
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kr. kr.

Klntt . . 153500 63750
23. Þistilfjarðarvegur.............................. 2500
24. Brekknaheiðarvegur.......................... 7000
25. Bakkafjarðarvegur............................... 3(XX)
26. Vopnafjarðarvegur.............................. 5000
27. Jökulsárhlíðarvegur.......................... 3000
28. Úthéraðsvegur ....................................... 7000
29. Norðfjarðarvegur.................................. 5000
30. Skriðdalsvegur....................................... 5000
31. Fáskrúðsfjarðarvegur frá Bevðarlirði 5(XX)
32. Breiðdalsvegur....................................... (XXX)
33. Berunesvegur...................................... 25(X)
31. Suðursveitarvegur.............................. 5000
35. Síðuvegur............................................... 30(X)
36. Mvrdalsvegur....................................... 5000
37. Evjafjallavegur....................................... 5(XX)
38. Hrunainannahreppsvegur................. 8(XX)

• 230500
b. Viðhald og unihivtur.............................. 650000

e. Til þjóðvega af henzínskatti:
1. Til inalbikunar á Elliðaárvegi, allt að 50000
2. — Hafnarfjarðarvegar, allt að . . . 50(XX)
3. - Suðurlandshrautar, allt að . . . 7()(X)()
4. — Holtavörðuheiðarvegar, allt að . 3(XXX)
5. — Austurlandsvegar, allt að ... 1(X)(X)
(i. — Gevsisvegar, allt að...................... l(XXX)
7. vega út frá Akurevri................. 150ÍX)
8. vegar frá Hrafnagjá til Laugardals 15000

-- ■ 2500ÍX)
1130500

III. Til hrúargerða................................................... 70000

IV. Fjallvegir............................................................ 25000

V. 1. Til áhahla.................................................... 15000
2. Til hókasafns verkamanna..................... 300
3. Til fyrrverandi vegaverkstjóra, eftir tillögum vega-

málastjóra ................................................... 1000
— 16300

Flvt . . 1305550
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kr. i

Flutt . .
VI. Til sj’sluvega:

1. Tillög til akfærra sj’sluvega, allt að......................
gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 

staðar að og öðrum þeim skilvrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra setur.

2. Tillag til akfærra sj’sluvega, af bifreiðaskatti .
3. Til sý’sluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . .

í

kr.

1305550

12000

30000
70000

VII. Til malbikunar á vegum í kaupstöðum og verzl- 
unarstöðum, af bifreiðaskatti.......................................

VIII. Til dragferjubalds:
1. Á Lagarfljóti.................................................................
2. - Blöndu.........................................................................

IX. 1. Til ferju á Hrosshyl í Þj órsá..............................
2. Til ferju á Hvitá hjá Auðsholti..........................

X. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum:
a. Hellisheiði.....................................................................
b. Holtavörðuheiði............................................................

XI. Stvrkur til þess að halda uppi byggð og gistingu 
handa ferðamönnum........................................................

Atvinnumálaráðuneytið veitir stvrkinn ábúendum 
á afskekktum hæjum í þjóðhraut.

XII. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög- 
um nr. 44 27. júní 1925 ...............................................

XIII. Fyrning áhaldahússins (sjá 20. gr.)..........................

Samtals A. . .

B.
Samgöngur á sjó.

1. Til strandferða:
a. Ríkissjóðs .........................................................................

(Þar af fvrning kr. 50000, sjá 20. gr.).
b. Eimskipafélags íslands...................................................

enda haldi félagið uppi siglingum í sama horfi 
og áður og með eigi minni skipastól, ef efnahagur 
þess levíir.

Flyt . .

300
300

250
100

5000
1000

330000

180000

112000

30000

600

350

6000

3750

10000
552

1468802

510000
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Flutt . .
c. H/f Skaflfellings, allt að...............................................
d. H/f Skallagríms................................................................

2. Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötniun .... 
Skipaútgerð ríkisins hefir vfirunisjón nieð ferðuin 

flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og rekstr- 
arreikningnr 1935 frá ntgerð þessara báta, ef stvrkupp- 
hæð til þeirra það ár Iiefir nuniið yfir l(KM) kr. Ferða- 
áíetlun 193G og flutningagjaldskrá sé sainþykkt af 
skipaútgerð ríkisins og reikningar ársins sendir henni, 
enda allnigi lnin, hversu rik sé þörf á ferðum hvers 
þess báts, er styrks nj’tur úr rikissjóði. Skip og bát- 
ar, sem njóta styrks úr ríkissjóði, eru skvld til að
flytja póst endurgjaldslaust, sé þess krafizt.

kr. kr.

510000
22000
l(MMM)

542(MM)
76000

Samtals B. 618000

('..
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og undirbúningur vita- ög hafnarmála:
1. Laun vitamálastjóra...................................................

Þar af 1200 kr. persónuleg launaviðbót til 
núv. vitamálastjóra.

Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafn- 
argerða og ókeypis ráðnnautur landsstjórnar, 
héraðsstjórna og bæja i öllu því, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Laun aðstoðarverkfnvðings ..................................
3. Húsaleiga, ljós og hiti...............................................
1. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi......................
5. Ferðakostnaður og tæðispeningar, el'tir reikn-

■»g>......................................................................................
(i. Til aðstoðarmanna og nnelinga ..........................

II. Laun vitavarða, þar af upphót á Iaun vilavarðar á 
Gróttu 3(M) kr........................................................................

III. Bekstrarkostnaður vilanna...........................................

7200

5750
6000

11000

3(MM)
8000

10950

32000
150000

Flvt . . 222950
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kr. kr.

Flutt . .
IV. 1. Sjómerki, þar nieð talið viðhald sæluhúsa . .

2. Til að setja upp hljóð- og ljósdufl við Sand-
gerðissund, önnur greiðsla af fjórum.................

V. Til áhaldakaupa.................................................................
VI. Ýmislegt.................................................................................

VII. Til hafnargerða:
1. á Akranesi .....................................................................
2. - Húsavík .....................................................................
3. - ísafirði............................................................ . . .
4. - Skagaströnd.................................................................
5. - Sauðárkróki, 3. fjárveiting af 10, þó ekki alls

yfir 2/á kostnaðar........................................................
6. Vestmannaeyjahöfn, til dj’pkunar og nppfyll- 

ingar við höfnina, önnur greiðsla af fjórum .

VIII. Til brvggjugerða og lendingarhóta, allt að ]/s 
kostnaðar, gegn 2/3 annarsstaðar að..........................

Þar af til Hofsóss, önnur greiðsla af fjórurn 8000.
Ríkissjóðstillagið er hundið því skilvrði, að 

framlag sé tryggt á móti, ráðherra samþvkki 
áætlun verksins og vitamálastjöri hafi eftirlit
með framkvæmd þess.

IX. Til ölduhrjóts austur af Siglufjarðareyri, gegn tvö- 
földu tillagi frá hafnarsjóði Siglufjarðar. Þriðja 
greiðsla af fjórum............................................................

X. Til aðgerða á hrimlnjótnum í Bolungavík, gegn
jöfnu framlagi annarsstaðar að, önnur greiðsla af 
70 þús. kr. (áður veitt 30000)..................................

XI. Til sjómælinga.....................................................................
XII. Fyrning (sjá 20. gr.)........................................................

. . . 222950
12000

5000
17000

7000
20000

20000
20000
20000
8000

25000

30000
----------- 123000

20000

50000

30000
20000
80000

Samtals C. 589950
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14. gr.
Til kirkju- og kennslumála er veitt:

kr. kr.

A.
Kirkjumál.

a. Biskupsdæmið:
1. Laun biskups.....................................................................
2. Skrifstofukostnaður............................................................

b. Önnur gjöld:
1. Hluti ríkissjóðs af lífevrisgjaldi presta samkvæmt

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

og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum .....
3. Framlag til prestlaunasjóðs...........................................
4. Til dómkirkjuprestsins í Reykjavik, fyrir skýrslu-

gerðir......................................................................................
5. Embættiskostnaður presta...........................................
6. Til húsabóta á prestssetrum .......................................
7. Kostnaður við kirkjuráð, samkv. lögum nr. 21 1931

Samtals A.

B.
1. Háskólinn:

a. Laun .............................................................................
b. Til kennslu í augnlækningum (Kjartan Ólafsson)
e. Til kennslu í réttarlæknisfræði.......
d. Til ke.nnslu í söng................................
e. lil kennslu i bókhaldi........................
f. Námsstyrkur................................................................
g. Húsaleigustyrkur................. ......................................
h. Til kennsluáhalda læknadeildar..........................
i. Til kennslu i efnafræði...........................................
j. Hiti, ljós, ræsting og vélgæzla................. ....

7(MM)
4500

11500

120

8000
280000

1000
35000
12000

500
330020

348120

87500
700
100
800
100

15000
9(M)0

800
1000
5000

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþingl, 4

Flvt . . 121200
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kr.

Flutt . . 121200
k. Önnur gjöld:

1. Til ritara og dvravarðar................. 4000
auk hlunninda, er dvravörður hetir 
áður notið.

2. Ýnis gjöld ........................................... 10000
— — - 1 1000

1. Ferðakostnaður vegna stúdentaskipta . 750
ni. Til slúdentaráðs Hásköla íslands, til þess að

starfrækja leiðbeiningaskrifstofu . . . 1000
n. Til sendikennara í þvzku..................... 1000
o. Til sendikennara í frakknesku .... 1000
p. Til sendikennara í ensku ..................... 1000
q. Fvrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr.) . . . 188

II. Námsstvrkur erlendis:
a. Til íslenzkra stúdenta í erlendum háskólum 19200
h. Námsstvrkur samkvæint ákvörðun mennta-

málaráðs........................................................ 10000
Stvrkinn má veita konum sein körluin til

hvers þess nánis, er menntamálaráðið telur
nauðsvn að stvrkja.

III. Fræðsluniálast)órnin:
1. Laun fræðslumálastjóra.......................... 7000
2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt að 800
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi . . 14000

IV. Menntaskólinn almenni:
a. Laun................................................................ 57000
b. Húsaleiga rektors hálft árið................. 2500
c. Önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans................. 800
2. Til eldiviðar, ljósa og rtestingar 9500
3. Til viðhalds....................................... 12000
4. Til stundakennslu, allt að . . . 13000 •
5. Húsaleigustvrkur handa 15 læri-

sveinum, 75 kr. lianda hverjum 1125
6. Námsstvrkur.................................. 2800
7. Til kennslutækja .......................... 1000

Flvt . . 40225 59500

kr.

140138

29200

21800

191138
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Flutt . . 40225 59500 191138
8. Ymisleg gjöld.................................. 3500
9. Til verðlaunabóka.......................... 200

10. Vegna kostnaðar við skólastjórn 2000
11. Til bókasafnsins íþöku .... 200
12. Fyrning (sjá 20. gr.)...................... 3540

—- — 49665
Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita 109165

efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum. 
Húsaleigustvrkur sé venjulega aðeins veittur utan- 
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar- 
menn fvrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

V. Menntaskólinn á Akurevri:
a. Laun................................................................
b. Önnur gjöld:

365(X)

1. Til aukakennara og stundakennslu 23500
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn 2000
3. Til bóka og kennsluáhalda . . . 1200
4. Til eldiviðar og ljósa................. 10000
5. Námsstvrkur.................................. 1000

Utanbæjarnemendur gangi að 
stvrk fvrir innanbæjarnemendum, 
að öðru jöfnu.

6. Til dvravörzlu.................................. 2000
7. Til viðhalds og endurbóta . . . 6000
8. Til vmislegra gjalda...................... 6500
9. Til verðlaunabóka.......................... 200

10. Fyrning (sjá 20. gr.)......................

VI. Kennaraskólinn:

3160
55060

91560
a. Laun................................................................ 22000
1). Onnur gjöld:

1. Stundakennsla.................................. 7000
2. Eldiviður og Ijós.............................. 3000
3. Bókakaup og áböld.......................... 700
4. Námsstvrkur....................................... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjarneinendum, 
að öðru jöfnu.

Flyt . . 13200 22000 391863
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Flutt . . 13200 22000 391863
5. Til viðhalds................. 700
6. Ýmisleg gjöld .... 5000
7. Fyrning (sjá 20. gr.) 1090

— -- 19990
41990

VII. Stvrimannaskólinn:
a. Laun....................................... 14000
b. Húsaleiga skólastjóra . .
c. Önnur gjöld:

3000

1. Til stundakennslu . . 2500
2. Til eldiviðar og ljósa .
3. Til Sveinbjarnar Eg’lson, til fyrir-

1200

leslra .............................. 300
4. Ýmisleg gjöld .... 2500
5. Til ábaldakaupa . . . 500
(i. Fvrning (sjá 20. gr.) 700

—- 7700
24700

VIII. Vélstjóraskólinn:
a. Laun.......................................
b. Önnur gjöld:

13200

1. Til stundakennslu . . 92(M)
2. Húsnæði skólastjóra og 

skólans ..........................
skrifstofa

3(MM)
3. Ljós, biti og ræsting 2500
4. Yms gjöld..................... 600
5. Til áhaldakaupa . . . 500
0. Kostnaður við burtfararpróf. . . 1000

16800
30000

IX. Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum

a. Laun .............................. 8(MM)
1). Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar-

kennslu.......................... 1450
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms . 2000
2. Til kennsluáhalda 600

Flvt . 2600 9450 488553
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3. Til eldiviðar og ljósa 3500
4. Ýniisleg gjöld .... 3000

- — 9100
Fyrning búsa (sjá 20. gr.) . 1034

kr.

188553

19584

Til bændaskólans á Hvanneyri: 
a. Laun.................................................... 9440
b. Til smíöa- og leiklimikennslu . . 1300
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms . . 3500
2. Til kennsluáhalda . . 500
3. Til eldiviðar og ljósa 5000
4. Til viðhalds................. 2000
5. Ýmisleg gjöld .... 3500

--- 14500
d. Fyrning lnisa (sjá 20. gr.) . 1790

27030
46611

Styrkurinn til verklegs náms í bændaskól- 
unnm á Hólum og Hvanneyri veitist nemend- 
um, sem stunda verknám samkvæmt santningi, 
eigi skeniur en 8 vikur á ári, og skila skólun- 
um dagbókum um vinnubrögðin yfir náms- 
tímann, enda sjái skólastjóri nemendum 
fyrir ókeypis fæði og kennslu. Nemi stvrkur- 
inn aldrei hærri upphæð á hvern nemanda 
en 18 kr. fyrir hverja viku námstímans.

Stvrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrslu um námið, og sé í henni getið, hve 
háan vikustyrk hver nemaudi skal fá.

X. Iðnfræðsla:
a. Til iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, til þess

að reka iðnskóla í Revkjavik, undir yfirum- 
sjón landsstjórnarinnar.......................................

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

c. Til iðnaðarmanuafél. á ísafirði, til skólabalds

6500

2000
1500

Flvt 10000 535167
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d. Til iðnaðarmannafélagsins i Hafnarfirði, til

10009 535167

kvöldskólahalds........................................................
e. Til iðnaðarmannafélagsins í Vestmannaeyjum,

1700
1

til kvöldskólahalds...............................................
Stvrkurinn til þessara 5 skóla má þó ekki

fara yfir 4/5 rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda ráðuneytinu

skvrslu um starf sitt.

1799

f. Til verklegs framhaldsnáms erlendis .... 4909

XI. Verzlunarskólar o. íl.:
a. Til kaupmannafélagsins og verzlunarmanna-

félagsins í Reykjavík, til að halda uppi skóla 
fvrir verzlunarmenn, undir umsjón lands-

17499

stjórnarinnar, þó ekki vfir V, kostnaðar . .
1). Til sambands samvinnufélaganna, til þess að 

halda uppi verzlunarskóla, undir vfirumsjón

5999

landsstjórnarinnar, þó ekki vfir ‘Vi kostnaðar 
e. Kostnaður við próf löggildra endurskoðenda,

5999

sbr. lög nr. 9 1920 ............................................... 599

Xfl. Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans í Reykjavík:

a. Húsnæðisstyrkur............. 5000
h. Rekstrarstvrkur................. 18000
e. 40 kr. fvrir hverja námsmey, sem

er allt skólaárið, allt að .... 4000
d. Xámsstvrkur til sveitastúlkna — 1000

19599

--- 28999
*>. Til kvennaskólans á Blönduósi .....................

Skólar þessir standa undir vfirumsjón lands-
stjórnarinnar.

119(M)

XIII. Almenn harnafræðsla:
39(M)9

1. Laun kennara í föstum skólum ogdýrtíðarupph. 485999
2. Laun farkennara og dýrtiðaruppbót ....
3. Til farkennslu og eftirlits með heimafræðslu,

89099

með sömu skilyrðum sem verið hefir . . . 4999
4. Stvrkur til bvggingar harnaskóla utan kaupst. 30000

Flvt . . 599909 602967
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5. Til fvrrverandi barnakennara, eftir tillögum

fræðslumálastjóra...................................................
6. Stvrkur til tímaritsins »Menntamál« . . . .
7. Til kennaranámskeiðs...........................................

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

a. Laun ................................................... 9700
Þar af 700 kr. persónuleg launa- 

uppbót til núverandi skólastjóra.
b. Til hannyrða-, leikfimi- og smíða-

kennslu '............................................... 3000
c. Önnur gjöld:

1. Til kennsluáhaída . . 800
2. Til eldiviðar og Ijósa 2500
3. Ýmisleg gjöld .... 3500
4. Til viðhalds................. 1000
5. Til byggingar sundlaug- 

ar við skólann .... 12500
— 20300

d. Fvrning húsa (sjá 20. gr.) 800

2. Til héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929
a. Rekstrarstvrkur.................................. 100000
b. Stofnkostnaður.................................. 5000

3. Til gagnfræðaskóla samkv. 1. nr. 48 1930 . .
4. Til gagnfræðaskóla Revkvíkinga.....................
5. Til Flensborgarskólans, bvggingarstyrkur . .
6. Til uiíglingafræðslu utan kaupstaða, samkv.

20. gr. 1. nr. 48 1930 ...........................................
Þar af til skóla Sigurðar Greipssonar í 

Haukadal 1000 kr.
7. Til bókasafna við unglingaskóla.....................
8. Ritstyrkur fyrir kennshibækur handa skólum
9. Til alþýðuskólans í Revkjavík..........................

599000

2000
800

2000

338(X)

105000
50000
2500

20000

15000

1600
1600
2000

kr.

602067

603800

Flyt . .

231500

1137367
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

t

kr. kr.

Flutt . . 1437367
Húsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðrad. við alþýðuskóla Þingevinga 5500
2. Til lnismæðrafræðslu á Hallormsstað .... 05(X)

Stvrkir samkvæmt tölul. 1.—2. eru hundnir 
því skilvrði hvor um sig, að atvinnumálaráð- 
herra samþvkki reglugerðir skólanna.

3. Til kvenfél. Óskar i ísafjarðarkaupstað, til 
húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

i

GO(M)
Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann 

öðrum á ísafirði eða í ísafjarðarsýslu, að ó- 
hreyttum skilyrðum.

4. Til húsnueðrafræðslu i Vík i Mýrdal .... 8(M)
5. Til rafveitu á Hallormsstað.............................. 5(XX)
6. Til byggingar lnismæðraskóla á Laugalandi, 

gegn jafnmiklu framlagi annarsslaðar að . . 10000
— 36800

Til kennslu heyrnar- og málleysingja m. m. . 42000
Þar af fvrning lniss kr. 550,00 (sjá 20. gr.) 
Stjórnin annast um, að vandamenn nemend-

anna eða nemendurnir sjáltir greiði kostnað, ef
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. fehr. 1872, 2. g. 
'l'il hlindravinafélags íslands.................................. 6500

Þar af3000kr.tilaðannastkennslublindraharna. 
Sundkennsla o. fl.:
1. Til sundkennslu i Revkjavík.............................. 300

Styrkur þessi er hundinn þvi skilyrði, að 
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og 
að lærisveinar ríkisskólanna og skóla fvrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af ríkisfé, 
njóti kennslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
sundkennslu þá. sem getur í 1. lið, og til að 
kenna öðrum sundkennurum hjörgunarsund 2100

3. Til sundkennslu o. fl. annarsstaðar en i Rvík 2100
Styrkurinn veitist haýarsljórnum og sýslu- 

nefndum með því skilyrði, að annarsstaðar að 
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en rik- 
issjóðsstvrknum nemiir.

Flyl . . 5100 1522667
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4. Til þess að gera nýjar, steinstevplar sundlaugar 

og sundskýli, enda séu þær til afnota fvrir al- 
menning og landsstjórnin samþvkki uppdrátt og 
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt að

XtX. Til sjóvinnunámskeiös...............................................
Atvinnumálaráðherra ráðstafar styrknum, að

fengnum tillögum Fiskifélags Islands.

5100 1522667

5(100
10100
2000

XX. Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi
kennslu í teikningu og tréskurði i þjóðlegum stíl 1500

XXI. Til Geirs Þormars tréskurðarmeistara á Akurevri, 
til að halda uppi kennslu á Norðurlandi i teikn-
ingu og tréskurði í þjóðlegum stíl..................... 600

XXII. Til Björns Jakohssonar á Laugarvatni, til iþrótta- 
kennslu og leikfimiprófs, samkv. 1. nr. 24 1932

XXIII. Til íþróttasamhands íslands..................................

XXIV. Til Skáksamhands íslands.......................................

XXV. Til íþróttaskólans á Laugarvatni, til áhaldakaupa

XXVI. Til greiðslu vaxta og afhorgunar af láni til 
stúdentagarðsins............................................................

Samtals B. . .

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).

2400

5000

1600

1000

28000

1574867
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15. gr.
Til visinda, bókmennta og lista er veitt:

1. Landsbókasafnið:
a. Laun......................................................................................
b. Launabót til 2. bókavarðar.......................................
c. Til aðstoðar............................. .......................................
d. Til þess að kaupa bækur og handrit og til bókbands
e. 'l'il þess að semja spjaldskrá ..................................
f. Til þess að semja og prenta skrá um bandrit
g. Til ritaukaskrár.................................................................
b. Brunaábvrgðargjald fyrir safnið.......................... .
i. Húsaleiga.............................................................................
j. Ýmisleg gjöld.....................................................................

2. I’jóðskjalasafnið:
a. Laun......................................................................................
b. Til bókbands, bóka- og bandritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns ...........................................
e. Yms gjöld .........................................................................

3. I’jóðminjasafnið og verndun fornminja:
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) . . .
b. Til aðstoðar, eftir reikningi.......................................
e. Til þess að útvega forngripi.......................................
d. Til áhalda og aðgerða....................................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar ..........................

Þjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á viku, eftir 
nánari fyrirmadum stjórnarráðsins.

4. Náttúrufrívðifélagið:
a. Tillag ..................................................................................
b. Til aðstoðarmanns........................................................

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safniðsé til 
sjmis almenningi, ekki sjaldnar en einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar..............................
b. Til viðhalds og ábalda...............................................
e. Fvrning (sjá 20. gr.) ....................................................

Flyt . .

kr.

20500
1000
4200

13000
800

2400
000
300

2000
1500

4050

5000
2000

5500
2500
1200
1200
800

2000
1400

5500
5800
3030

40000

11050

11200

3400

1403«)

88140
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6. Til minningarbókasafns Matthíasar Jochumssonar á

Akureyri, önnur greiðsla af þremur, gegn jafnmiklu 
framlagi frá Akureyrarbæ á sama tíma.....................

7. Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sj’slusjóði....................................................

8. Aukastvrkur til sex bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskildu, að 

Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu með 
a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar

b. Til bókasafnsins á ísafirði, að því tilskildu, að
Guðmundur Gíslason Hagalín rithöfundur hafi 
þar bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk 
verðstuðulsuppbótar........................................................

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði..........................
d. Til bókasafns Hafnarfjarðar.......................................
e. Til bókasafns Neskaupstaðar......................................
f. Til iðnbókasafnsins í Reykjavik..............................

9. Til Alþýðubókasafns Reykjavíkur..................................
10. Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá sýslusj.
11. Til kaupa á bókasafni Trvggva Þórhallssonar handa

Reykholtsskóla. 2. greiðsla af 5.......................................
12. Til hins islenzka bókmenntafélags..............................

enda haldi það áfram útgáfu hins íslenzka forn- 
bréfasafns sem að undanförnu.

13. Til Þjóðvinafélagsins............................................................
14. Til Fornleifafélagsins............................................................
15. Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,

landsyfirdóma o. fl..................................................................
16. Til hins íslenzka fræðafélags, til að gefa út jarðahók

Arna Magnússonar og Páls Vídalíns..........................
17. Til Fornritaútgáfunnar........................................................
18. Til Rjörns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá um

skjöl, er ísland varða og geymd eru i skjalasöfnum i 
Kaupmannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið eftirrit af 
skránni......................................................................................

19. Til leikfélags Reykjavíkur, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi úr bæjarsjóði Reykjavikur . . .

Styrkurinn er og því skilyrði bundinn, að mennta- 
málaráðið samþykki starfsskrá félagsins.

Flvt . .

2500

88149

10000

1800

2500
1000
1000
800

1000
-------- 8800

5000
2500

’ 2000 
2800

1400
800

2400

1000
4000

1200

4000

135849
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20. Til leikfélags Akurevrar, gegn að minnsta kosti jafn-

inikln framlagi frá Aknreyrarkaupstað........................
21. Til leikfélags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti jafn-

miklu framlagi frá Isafjarðarkaupstað .....................
22. Til Norræna félagsins........................................................
23. Til tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr.

framlagi frá bívjarsjóði Bevkjavikur.............................
21. Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik- 

tirum og barnakennurum utan Reykjavíkur og guð- 
fræðinemum háskólans ókeypis kennslu í orgel- 
leik, tóni, hljómfræði og sóngstjórn í kirkjum <>g 
barnaskólum.........................................................................

25. Til Sambands islenzkra karlakóra..............................
26. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en

500 kr. til hvers.....................................................................
27. Til Magnúsar Ásgeirssonar, til ljóðaþS’ðinga . . . .
28. Til Guðmundar Gislasonar Hagalíns, til ritstarfa . .
29. Til Jóhannesar úr Kötlum...............................................
30. Til Guðmundar Finnhogasonar, til ritstarfa . . . .
31. Til Arna Pálssonar prófessors, til þess að ljúka við

samningu sagnarits um kirkjusögu Islands á lýðveld- 
istímanum .............................................................................

32. Til séra Jóns Thorarensens, til ritstarfa.....................
33. Til Helga Guðmundssonar kennara frá Austmanns-

dal, til þjóðsagnasöfnunar...............................................
34. Til Bjarna Sæmundssonar, lil fiskirannsókna:

a. Föst laun.............................................................................
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar

35. Til Guðbrands Jónssonar, til þess að semja miðalda-
menningarsögu.....................................................................

36. Til Frímanns B. Arngrímssonar..................................
37. Til jöklamælinga ................................................................
38. Til listasafnshúss Einars Jónssonar..............................

(Þar af fyrning kr. 711 (sjá 20. gr.)).
39. a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara......................

enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns 
síns, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 
1 stundir á viku.

Flvt . .

135849

1000

600
600

2500

2000
4500

5000
1500
1500
1000
1000

1200
500

500

5000
1000

5000

5000

6000

1500
1200
600

3711

172260
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b. Til saina, til aðstoðar...................................................

40. Til Asinundar Sveinssonar myndhöggvara ....
41. Til Búnaðarbanka íslands, þriðja greiðsla vaxta og

afborgana af viðlagasjóðslánum málaranna Ásgríms 
Jónssonar og Jóns Stefánssonar, með þeim skilyrð- 
uni, er segir í 57. Iið 10. gr. fjárlaga 1934 .................

42. Kostnaður við friðun Pingvalla, sbr. lög nr. 59 1928

Samtals

5000
1000

172200

0000
2500

3300
5000

189000

ÍO. gr.
Til verklegra fyrirtækja er veitt:

kr. kr.

Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum . . .
gegn tvöföldu framlagi frá bæjar- og sveitarfélög- 

um, enda sé ríkisstjórn heimilt að krefjast þess, að 
unnið sé að % v>ð framkvæmdir fyrir rikissjóð og 
þar af fyrir 100000 krónur að stofnun nýbýla. Enn- 
fremur sé það skilyrði fvrir framlagi, að hlutaðeig- 
andi hæjar- eða sveitarfélag verji eðlilegri fjárhæð, 
að dómi rikissljórnarinnar, til verklegra framkvæmda
a u k a tvi n n u 1)ótafj á rsi ns.

500000

Til Búnaðarfélags Islands...............................................
Styrkurinn til húnaðarsamhandanna kvkki ekki

um meira 10%.

180000

Til nvhvla og samvinnubvggða....................................... 180000
Til sandgræðslu.....................................................................

Þar af 4000 kr. upp í kostnað við framkvivmdir
til verndar tkvðiengjum Sandsbívja í Oxartirði
Ojöld samkvívmt jarðnvklarlögunum:

27000

a. Jarðabótastvrkur............................................................ 585000
b. Til verkfívrakaupasjóðs............................................... 00000

045000

Elyt . . 1532000
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kr. kr.

Flutt . .
6. Til bufjárræktar samkv. 1. nr. 32 1931 .....................
7. Tillag til búnaðarbanka íslands:

a. Til bvggingar- og landnámssjóðs..............................
b. Til sama af tekjum tóbakseinkasölu.....................

. . . 1532000
42000

200000
50000

e. Til ræktunarsjóðs:
1. Afgjöld þjóðjarða....................................... 20000
2. Kostnaðartillag........................................... 1000

8. Tillag til kreppulánasjóðs...............................................
9. Tillag til bvggingarsjóða kanpstaða og kauptúna,

a. Samkv. lögum um verkamannabústaði, nr. 27 1931 
J). Af tekjum tóbakseinkasölu...........................................

10. Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð, allt að . . .
11. Til garðyrkjufélags íslands: ...........................................
12. Til kartöfluverðlauna........................................................
13. Til fóðurtryggingarsjóða....................................................
14. Til skógræktar:

a. Laun......................................................................................
Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ-

mundsens.
1). Til skóggræðslu.................................................................
c. Til skógræktarfélags íslands.......................................

Ógreiddur kostnaður af Þingvallagirðingu greið- 
ist úr kirkjujarðasjóði

15. Tillag til mannvirkja á Flóaáveitusvæðinu, samkv.
1. nr. 68 1918 og 1. nr. 10 1926 .......................................

16. Til dýralækninga:
a. Laun banda 5 d\rralæknum..............................
1). Til Hólmgeirs Jenssonar, til d\Tralækninga . . .
c. Til Guðmundar Andréssonar, til að stunda dýra- 

lækningar í Skagafirði og Austur-Húnavatnssýslu, 
gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að . . . .

d. Til Halldórs Jónss., til að stunda d\rralækningar, 
gegn jafnmiklu framlagi frá Svarfaðardalsbreppi

e. Til Eggerts Magnússonar, til að stunda dýralækn-
ingar við Gilsfjörð, gegn jafnmiklu framlagi annars- 
staðar að.............................................................................

Flyt . .

21000
271000
250000

100000
30000

----------  130000
28000

400
20000
15000

9300

18000
2000

29300

4000

19000
700

700

300

200

20900 2321700
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kr. kr.

Elutt . .
f. Til Asgeirs Guðniundssonar í Æðey, til þess að

stunda dýralækningar við ísafjarðardjúp, gegn 
jafnháu framlagi annarsstaðar að..........................

g. Kostnaður við rannsókn á ormaveiki í sauðfé .

17. Til kláðalækninga (úlrýmingarböðun)..........................
18. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavik:

a. Laun forstöðumanns, auk 10% af öllum lekjum 
stofnunarinnar, 1300 kr. með dýrtiðaruppbót . .

b. Til aðstoðar .....................................................................
c. Húsaleiga............................................................ ....
d. Til Ijósa, eldsneylis og nestingar..............................
e. Til áhaldakaupa............................................................

19. Til veðurstofu Islands:
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa..............................
b. Til aðstoðar .....................................................................
c. Til veðurathugana utan Revkjavikur, áhalda o. tl.
d. Til veðurskevta o. fl.........................................................
e. Til loftskevtatækja ........................................................
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting..................................
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl. . . .
h. Til jarðskjálftamælinga og vegna auka- og nætur-

vinnu við móttöku og útvarp veðurfregna, til frú 
Teresiu Guðmundsson, Björns L. Jónssonar og 
Jóns Eyþórssonar............................................................

20. Til Þykkbæinga, styr kur til að nota skurðgröfu við
framræslu Safamýrar, enda fái þeir ekki styrk eftir 
lögum nr. 59 1930 ................................................................

21. Gjöld vegna laga nr. 83 1932, um raforkuvirki . .
22. Gjöld vegna laga um eftirlit með verksm. og vélum
23. Til landmælinga....................................................................
24. Til Eiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðu- 

neytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins og félagið sjái um 
á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks . . . .

25. Kostnaður vegna laga nr. ($1 1932, um lax- og sil-
ungsveiði..................................................................................

20900 2321700

400
1000

22300
24000

4800
5600
3000
1200
3000

17600

13300
18000
13500
13500

1000
4000

500

1800
65600

5000
5000

600
40000

72000

4000

Elvt 2577800
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kr. kr.

Flutt . .
26. Til þess að annast birtingu útvarpaðra veðurfregna

í verstöðvum landsins........................................................
27. Laun vfirmatsmanna o. fl.:

a. 5 fiskivfirmatsmanna....................................................
b. Laun 4 ullarmatsmanna...............................................
c. — 4 kjötmatsmanna...............................................
d. — lýsismatsmanns, samkv. 1. nr. 42 1933 . .
e. Ferðakoslnaður vfirmatsmanna..............................

28. Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra:
a. Laun skipaskoðunarstjóra, enda bafi liann eftirlit 

með skipum ríkisins án sérstaks endurgjalds . .
b. Til skrifstofukostnaðar ...............................................
c. Ferðakostnaður, allt að...............................................

29. Til fiskifulltrúa í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-
földu fjárframlagi annarsstaðar að..............................

30. Kostnaður vegna laga um fiskimatsstjóra.................
31. Kostnaður vegna sérstakra ráðstafana um inn- og út- 

flutning, gegn jöfnu fjárframlagi annarsstaðar að .
32. Til Iðnsambands íslands....................................................
33. 'l'il sambands islenzkra beimilisiðnaðarfélaga . . .
34. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess að

halda uppi kennslu og námskeiðum i tréskurði og 
beimilisiðnaði........................................................................

35. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að efl-
ingu beimilisiðnaðar............................................................

36. Til Guðrúnar Finnsdóttur...............................................
37. Til kvenfélags Hvammsbrepps í Vik i Mýrdal, til 

þess að balda uppi kennslu í bandavinnu kvenna
38. Til kvenfélagasambands íslands ..................................
39. Til sambands norðlenzkra kvenna..............................
40. Til sambands austfizkra kvenna...................................
41. Til sambands sunnlenzkra kvenna..............................
42. Til sambands vestfirzkra kvenna..................................
43. Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýslu
44. Til sambands breiðfirzkra kvenna..............................
45. Til bandalags kvenna........................................................

Flýt . .

61900 2577800

5000

22(500
2500
2250
2400

12000
41750

(5000
9000
3000

18000

10000
12000

40000
1200
1000

900

1500
300

500
1000

100
100
100
400
100
400
400

2716750
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kr.

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.

56.

57.

l'llltt . .
Til samhands sunnlenzkra kvenna, stvrkur til að 
halda uppi námskeiðum fyrir húsmæður og hús-
mæðraefni.................................................................................
Til kvenréttindafélags Islands...........................................
Til landssamhands hænda........................................... ....
Til vinnumiðlunar................................................................
Til mæðrastvrksnefndar...................................................
Til vörumerkjaskrásetjara...............................................
Handa ungmennafélagi íslands, til eflingar íþrótt- 
um, skóggræðslu og hindindi...........................................

Félagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 
fénu er varið.
Til handalags skáta............................................................
Til dýraverndunarfélags íslands, til dýraverndunar-
starfsemi.................................................................................
Til fiskræktarfélagsins Blöndu, ’Á, rekstrarkostnaðar,
allt að............................................... ......................................
Til flskræktarfélags Fljótsdalshéraðs, ]/3 rekstrarkostn-
aðar, allt að.............................................................................
Húsameistari rikisins:
a. Laun................................................... ..................................
h. Skrifstofukostnaður....................................... 18000

Þar frá dregst:
Tekjur af teikningum, sem húsameistari 
lætur gera, 25% af venjulegum taxta 
húsameistara.................................................... 10000

6000

8(MM)

58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.

441 vatnsrennslismælinga....................................................
Cijöld vegna laga um skipulag hæja og sjávarþorpa,
gegn jafnmiklu framlagi anuarsstaðar að.................
441 Sknldaskilasjóðs úlvegsmanna ...................................
Til mjólkurhúa.....................................................................
441 greiðslu vaxta af fasteignaveðslánum hamda . .
441 iðnlánasjóðs.....................................................................
441 frystihúsa.........................................................................
Kostnaður við eftirlit með opinherum sjóðum . .

Samtals . .

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing),

kr.

2733025

2500
400
500

10000
2000
1600

4000

400

1000

500

1000

14000
1000

5(MM)
160000
77000
80000
25000
20000

1200

3123850



42

17. gr.
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Stvrkur til berklasjúklinga...............................................
Af þessnm lið má greiða laun læknis, sem heil- 

brigðisstjórnin ræður til þess að bafa yfirumsjón 
með öllum berklavörnum á landinu.

2. Gjöld samkv. 1. nr. 68 1932, um br. á fátækralögunum
3. Til alþýðutrygginga ............................................................
4. Til stvrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna

i Reykjavík.............................................................................
5. Til verkakvennafélagsins Framtiðin í Hafnartirði, til

að halda uppi dagheimili fyrir börn..........................
6. Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða..........................
7. Til slysatrvggingar samkv. 2. gr. laga nr. 73 1928 .
8. Til slvsavarna.........................................................................

enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um starfsemina.
9. Til þess að hjálpa nauðstöddum Islendingum erlendis

10. Til Stórstúku íslands, til bindindisstarfsemi ....
Þar af til sambands bindindisfélaga í skólum lands- 

ins 2500 kr.
11. Til áfengismálaráðunautar . . . . •..............................
12. Til Stórstúku íslands:

Styrkur til húsbyggingar...............................................
13. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar . . .
14. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps...............................................
15. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps...............................................
16. Til sjúkrasjóðs Súgfirðinga...............................................
17. Til styrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins

Framsóknar í Reykjavík....................................................
18. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmíðanema í Revkjavík
19. Til styrktarsjóðs verkamannafélagsins Snót í Vest-

mannaeyjum.........................................................................
20. Til styrktarsjóðs sjómannafélagsins Jötunn i Vest-

mannaeyjum .........................................................................
21. Til sjúkrasjóðs verklýðsfélags Akurevrar.................
22. Til styrktarsjóðs verklýðsfél. í Flatey á Breiðafirði
23. Til styrktarsjóðs sjómannafélagsins á ísafirði . . .
24. Til styrktarsjóðs verkamannafél. Baldur á ísatirði

675000

250000
560000

4000

2000
400

13000
8000

1000
15000

Flvt . .

3000

15000
400
300
300
300

600
200

300

300
300
200
300
300

1550200
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kr. kr.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.
34.

Flutt . .
Til sjúkrasjóðs kvenfélagsins á Hellusandi . . . . 
Til styrktarsjóðs verklýðsfélagsins á Patreksíirði . . 
Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Þingeyri . . 
Til sjúkra- og styrktarsjóðsins Líkn í Ögurhreppi . 
Til sjúkra- og stvrktarsjóðsins Hjálp í viðlöguin i
Reykjarfjarðarhreppi............................................................
Til sjúkrasjóðs hjúkrunarfélags Ólafsvíkur . . . . 
Til sjúkra- og styrktarsjóðs verkalýðsfélagsins á
Seyðisfirði.................................................................................
Til Ekknasjóðs Vestmannaevja.......................................

Fjárveitingarnar undir 14.—31. tölul. eru hundnar 
því skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi 
annarsstaðar að, og að stjórnarráðinu sé send skýrsla 
um starfsemina.
Til gamalmennahælis á ísafirði.......................................
Til gamalmennahælis á Seyðisfirði..............................

Samtals .

1550200
300
200
300
150

150
300

300
800

1000
1000

1554700

18. gr.
Til eftirlauua og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

I. Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Embættismenn................................................... 69389,28
b. Embættismannaekkjur og hörn................. 15183,99
e. Prestsekkjur........................................................ 6835,76
d. Lifeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 . . 2500,(X)
e. — — — — 51 1921 . . 3990,(X)

- 97899,03
II. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:

a. Embættismenn:
1. Til Sigurðar Magnússonar læknis 600
2. — Sigurðar Kvarans héraðslæknis 405
3. — Þorvalds Pálssonar læknis . . . 300

Flyt 1305 97899,03
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kr. kr.

Flutt . . 1305
4. Til próf. SæmundarBjarnhéðinssonar 3650
5. — Sigurðar Thoroddsens................ 2000

I). Embættismannaekkjur og hörn:
1. Til Magneu Ásgeirsson......................... 200
2. — Olivu Guðmundsson.................... 175
3. — Theodóru Thoroddsen................ <300
4. — Sigríðar Hjaltadóttur..................... 400
5. — Ingileifar Sna'hjarnardótlur . . 400
6. — Sigríðar Fjeldsted keknisekkju . 450
7. — Sigriðar Einnhogadóttur .... 300
3. — Rannveigar Tómasdóttur .... 600
0. — Önnu Gunnlaugsson..................... 900

10. — Kristhjargar Marteinsdóttur . . 1200
11. — Kristínar Jaeohson........ 600
12. Kirstínar Þ. Blöndal...... J00
13. — Guðlaugar Magnúsdóttur .... 2000
14. — RögnuGunnarsdótturla'knisekkju 600
15. — Jenny Forherg ............................. 600
16. — Ástu Hallgrímsson......................... 600
17. — Ástu Einarson................................. 600
18. — Aðalhjargar Sigurðardóttur . . . 1200
19. — Dómhildar Jóhannsdóltur . . . 1200
20. — Önnu Þorgrimdóttur læknisekkju,

600 kr., auk 100 kr. með hverju 
harni hennar i ómegð................ 1000

21. — Soffíu Johnsen læknisekkju . . 500
22. — Krístinar Þórarinsd. læknisekkju 400
23. — Sigríðar Blöndal læknisekkju . . 300
24. — Hrefnu Einarsdóttur keknisekkju 600
25. — Sigriðar Jónsdóttur laTnisekkju 400
26. — Súsönnu Friðriksdóttur .... 500
27. — Önnu Jónsson, ekkju Klemens

Jónssonar......................................... 450
23. — Margrétar Lárusd. læknisekkju 400
29. — Eríku Gíslason, ekkju Odds Gísla-

sonar hivjarfógeta........................ 1000
30. — Ingihjargar Jónsdóttur, ekkju

Björns Magnússonar símstjóra . 300

Flvt . . 19575

97399,03

(»055,00

6955,00 97899,03
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kr. kr.

Flutt . . 19575
32. Til Sigrúnar Bjarnason.................... 600
33. — Mörtu Þorvaldsson.................... 340

c. l’ppgjafaprestar:
1. Til Bjarna prófasts Einarssonar . . 780,00
2. — Guttorms Vigfússonar................. 600,00
3. — Jóns Arnasonar.............................. 445,00
4. — Þórðar Ólafssonar.......................... 370,00
5. — Helga P. Hjálmarssonar .... 475,00
6. — Einars Pálssonar.......................... 430,00
7. — Kristins Danielssonar................. 520,00
8. — Jóns Einnssonar.............................. 385,00
9. — Magnúsar prófasts Bjarnarsonar 355,00

10. — Pálma Þóroddssonar..................... 265,00
11. — Árna Þórarinssonar...................... 280,00
12. — Þorvaröar Þorvaröarsonar . . . 475,00
13. — Jakobs Lárussonar..............................3019,40
14. — Ólafs Sæmundssonar fyrrv. prests 340,00
15. — Þorvalds Jakobssonar................. 475,00
16. — Hálfdánar Guðjónssonar vigslu-

biskups............................................... 800,00
17. — Gísla Einarssonar.......................... 295,00
18. — Arnórs Árnasonar.......................... 310,00
19. — Hallgríms Thorlacius ..... 295,00
20. — Einars Thorlacius.......................... 355,00
21. — Bjarna Þorsteinssonar................. 295,00

d. Prestsekkjur:
1. Til Auðar Gisladóttur.......................... 300,00
2. — Bjargar Einarsdóttur..................... 500.00
3. — Guðrúnar Björnsdóttur .... 500,00
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur . . 300,00
5. — Guðrúnar Pétursdóttur................. 300,00
6. — Guðrúnar Torfadóttur................. 300,00
7. — Ingunnar Loftsdóttur................. .‘100,00
8. — Hljfar Bogadóttur.......................... 300,00
9. — Kirstínar Pétursdóttur................. 300,00

10. — Sigrúnar Kjartansdóttur .... 300,00
11. — Steinunnar Pétursdóttur .... 300,(M)

6955,00 9858!),03

20515,00

11564,40

Flvt 3700,00 39034,40 98589,03
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kr. kr.

Flutt . . 3700,00
12. Til Sigriðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
13. — Ingibjargar Magnúsdóttur .......... 157,90
14. — Guðfmnu Jensdóttur ................... 300,00
15. — Guðrúnar Sigurðardóttur .......... 181,07
16. — Guðbjargar Hermannsdóttur . . 181,70
17. — Þórunnar Bjarnadóttur .... 155,56
18. — Guðrúnar S. Jónsdóttur .... 250,00
19. — Önnu Stefánsdóttur.................... 200,00
20. — Helgu Skúladóttur......................... 227,06
21. — Guðríðar Ólafsdóttur.................... 164,26
22. — Guðríðar Helgadóttur, ekkju Jób.

L. L. Jóhannssonar,...................... 282,(K)
23. — Arndísar Pétursdóttur................ 137,90
24. — Guðnvjar Þorsteinsdóttur. . . . 173,56
25. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur

frá Grenivik....................................... 135,37
26. — Jakobínu Sigurgeirsd. frá Borg 157,44
27. — Kristínar Jónsdóttur prófastsekkju

á Brjánslæk....................................... 300,00
28. — Sigríðar Þórðardóttur................ 144,00
29. — Sigurlaugar Knudsen.................... 300,00
30. — Þóru Jónsdóttur............................. 217,28
31. — Margrétar Jónasdóttur................. ‘ 300,00
32. — Sigríðar Jónasdóttur .................... 146,71
33. — Sigriðar Jóhannesdóttur .... 300,00
34. — Astriðar Petersen prófastsekkju 200,00
35. — Margrétar Sigurðard. prófasts-

ekkju.................................................... 500,00
36. — Jóhönnu Magnúsd. prófastsekkju 300,00
37. — Guðrúnar Mettu Sveinsdóltur . . 300,00
38. — Vilborgar Jónsdóttur prestsekkju 300,00
39. — Línevjar Sigurjónsd.prófastsekkju 500,00
40. — Bergljótar Blöndal......................... 200,00
41. — Sigríðar Helgadóttur..................... 300,00
42. — Steinunnar Eiríksdóttur .... 200,00
43. — Guðbj. Guðmundsdóttur, ekkju

séra Gísla Kjartanssonar .... 400,00
44. — Bjargar Jónsdóttir frá Vallanesi 300,00
45. — Bjargar Einarsd. frá Dvergasteini 200,00

39034,70 97899,03

12111,81

51146,21 97899,03Flvl . .
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kr. kr.

Flutl . . 51116,21 97899,03
e. Kennarar, kennaraekkjur og börn:

1. Til Önnu Ásmundsdóttur................. 300,00
2. — Guðlaugar Zakariasdóttur . . . 360,00
3. — Aðalbj. Steinsdóttur, ekkju Magn-

úsar Einarssonar.......................... 500,00
4. — Elínar Briem Jónsson................. 600,00
5. — Steinunnar Frímannsdóttur . . . 450,00
6. — Guðmundar Björnssonar .... 300,00
7. — Baldvins B. Bárðdals................. 300,00
8. — Jóns Strandfelds.............................. 150,00
9. — Einars Hávarðssonar ................. 150.00

10. — Elísabetar Jónsdóttur................. 300,00
11. — Ragnheiðar Torfadóttur .... 400,00
12. — Ásdísar Þorgrímsdóttur, 300 kr.,

auk 100 kr. með einu barni
hennar í ómegð.............................. 400,00

13. — Sigurjóns Rögnvaldssonar . . . 200,00
14. — Ástu Magnúsdóttur kennaraekkju 200,00
15. — Ögmundar Sigurðssonar .... 3000.00
16. — Jósefs Björnssonar fvrrv. kennara 1577,14
17. — Cathincu Sigfússon..................... 600,00
18. — Ragnh. Guðjónsdóttur................. 300,00
19. — Lárusar Rists kennara................. 600,00
20. — Jóhanns P. Péturssonar kennara 200,00
21. — Helgu Finnsdóttur.......................... 1200,00
22. — Ingivalds Nikulássonar kennara 300,00
23. — Victoríu Bjarnad. kennaraekkju 150,00

.. 12537,14
f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Böðvars Jónssonar.......................... 400
2. — Þóru Matthiasdóttur..................... 300
3. — Vigdísar Steingrímsdóttur.... 300
4. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts . . 200
5. — Anínu Arinbjarnardóttur .... 200
6. — Eliesers Eiríkssonar..................... 200
7. — Jóhannesar Þórðarsonar .... 300
8. — Guðm. Kristjánssonar................. 300
9. Stefáns Stefánssonar, Eskifirði 600

Fiyt . . 28(K) 63683,35 97899,03
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kr. kr.

Flutt . .
10. Til Höllu Arnadóttur, ekkju Böðvars

Sigurðssonar pósts .......
11. — Halldórs Benediktssonar pósls .
12. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju

Þorleifs Jónssonar..........................
13. — Friðriks Jónssonar pósts ....
14. — Einars Olasonar fyrrum pósts
15. — Þórodds Bjarnasonar pósts . . .
16. — Sigríðar Guðnwndsdóttur, ekkju

Böðvars Þorlákssonar.................
17. — Kristjáns Jónssonar pósts . . .
18. — Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blön-

dals póstritara, 300 kr., auklOOkr. 
með hverju harni hennar i ómegð

19. — Guðmundar Ólafssonar fvrrv.
pósts á Akureyri..............................

20. — Torfa Samiundssonar pósts . . .
21. — Guðjóns Kjartanssonar pósts . .
22. — Jóns Jónssonar i Galtarholti f. pósts
23. — Álfheiðar Blöndal, ekkjti Kristjáns

Blöndals póstafgreiðslumanns . .
24. — Maríu Jónsdóttur, ekkjii Fr. Kle-

menssonar...........................................
25. — Jóhönnu Þ. Jónsdóttur, ekkju

Steindórs Hinrikssonar pósts . .
26. — Tryggva Hallgrímssonar pósts
27. — Guðbjargar Ólafsdóttur, ekkju

Guðmundar Kristjánssonar pósts
28. — Edvalds Evjólfssonar pósts . . .
29. — Revnalds Kristjánssonar pósts .
30. — Árna Sighjörnssonar pósts . . .

;. Rithöfundar og listamenn:
1. Til Indriða skrifstofustj. Einarssonar
2. —- Einars Hjörleifssonar Kvarans .
3. — Þorsteins Gislasonar.....................
4. — Guðmundar Friðjónssonar . . .
5. — dr. Helga Péturss..........................
6. — Kristínar Sigfúsdóttur skáldkonu

Flyt . .

2800

300
200

1000
450
300
600

300
200

500

300
200
250
300

300

300

200
200

300
500
200
200

3500
5000
2000
1800
5000
1000

18300

63683,35 97899,03

9900,00

73583,35 97899,03
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kr. kr.

Flutt . . 18300 73583,35 97899,03
7. Til Einars Benediktssonar................. 5000
8. — Signrðar Sigurðssonar skálds . . 1000
9. — Jakobs Thorarensens...................... 1200

10. — Sigurjóns Friðjónssonar .... 1000
11. — Guðmundar Kambans................. 1800
12. — Unnar Benediktsdóttur skáldkonu 1000
13. — Brietar Bjarnhéðinsdóttur . . . 1000
14. — Herdisar Andrésdóttur................. 500
15. — Halldórs Kiljan Laxness .... 5000
16. — Indriða Þorkelssonar á Fjalli 500
17. — Jóns Þorsteinssonar á Arnarvatni 500
18. — Kristleifs Þorsteinssonar .... 500
19. - Theódórs Friðrikssonar .... 500
20. — Kristmanns Guðmundssonar . . 1800 {

21. — Magnúsar Stefánssonar................. 1000
22. — Sigurðar Nordals.......................... 2000
23. — Þórbergs Þórðarsonar ................. 2500
24. — Jóns Stefánssonar málara . . . 3000
25. — Þórarins Jónssonar tónskálds . . 1800
26. - Odds Oddssonar.............................. 500

— - 50400,00
Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Jakohínu Pétursdóttur................. 200
2. — Guðrúnar Jónsdóttur................. 300
3. — Arnhjargar Einarsdóttur .... 300
4. - Guðrúnar Sigurðardóttur .... 300
5. — Ólínu Þorsteinsdóttur................. 300
6.. — Eleanor Sveinbjörnsson .... 1200
7. — Kristínar Jakobsdóttur................. 800
8. - Sigríðar Jónsdóttur...................... 500

— — 3900,00
Ymsir starfsmenn og ekkjur;

1. Til Petreu Jónsdóttur.......................... 300
2. — Kristínar Sigurðardóltur júliil-

ljósmóður........................................... 500
3. — Matthildar Þorkelsd. júbilljósm. 500
4. — Lússíu Þorsteinsd. júbilljósmóður 200
5. — Þórunnar Gisladóttur ljósmóður 500
6. — Önnu Þorsteinsdóttur ljósmóður 400

Flyt . . 2400 127883,35 97899,03
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).
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kr. kr.

Flutt . .
7. Til Nikólínu Björnsdóttur ljósmóður
8. Sigurfljóðar Einarsd. ljósmóður
9. — Jórunnar Guðmundsd. ljósmóður

10. Margrétar Grímsdóttur ljósmóður
11. — Kristinar Guðmundsdóttur Ijósm.
12. - Hólmfríðar Friðfinnsd. ljósmóður
13. Áslaugar Bjarnadóttur ljósmóður
14. — Hildar Jónsdótlur ljósmóður . .
15. — (iuðrúuar (iuðmundsd. ljósmóður
10. Halldóru Metúsalemsd. Ijósmóður
17. Jensínu Pálsdóttur ljósmóður
18. — Margrétar Jóusdóttur ljósmóður
19. — Guðrúnar Magnúsd. ljósmóður .
20. — (iróu Jónsdóttur ljósmóður . . .
21. — (iuðriðar Guðmuudsdóttur ljós-

móður...............................................
22. — (iuðrúnar Einarsdóttur ljósmóður
23. — (iuðrúnar Jóbannesd. ljósmóður 
21. — Sigríðar Narfadóttur ljósmóður
25. — Vílborgar Sigurðard. Ijósmóður
26. — Kristínar - Jónsdóttur Ijósmóður
27. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju

(iuðm. Hjallasonar..........................
28. — Önnu Sigurðardóltur, Ejöllum .
29. — Páls Erlingssonar..........................
30. — Olafs Isleifssonar, I’jórsárlúni
31. — Kristins Jónssonar, vegavinnu-

stjóra á Akurevri..........................
32. — Olafs Guðmundssonar, fvrrum

ferjumanns.......................................
33. — Guðmundar I’oríinnssonar fyrr-

um ferjumanns..............................
34. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns

síldarmatsm. Stefánssonar . . .
35. — Sigríðar Sveinsdóttur, ekkju

Jakobs Björnssonar síldarmatsm.
36. — Kristólínu Kragb ..........................
37. — Árna Guðmundssonar, fyrrum

fiskimatsmanns á Bildudal . . .

Flvt . .

2400 127883,35 97899
300 
300 
300 
200 
200 
200 
300 
300 
300 
300 
200 
200 
200 
200

200
200
300
300
200
300

300
300

1200
600

300

400

300

200

300
300

200

11800 127883,35 97899
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kr. kr.

Elutt . . 11800
38. Til (iests Guðmundssonar, fyrruin

vitavarðar........................................... 400
39. — Vigfúsar Sigurðssonar, fvrrum

vitavarðar........................................... 300
10. — Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar................. 600
41. — Margrétar Jónsdóttur, ekkju Þórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar . . . 300
42. — Agústu Olafsdóttur, ekkju Magn-

úsar Gunnarssonar.......................... 300
43. — Halldóru Pétursdóttur Briem . . 600
44. — Kristjönu Benediktsdóttur . . . 400
45. — Bjargar Gnðmundsdóttur .... 400
46. — Guðbjargar A. Þorleifsdóttur í

Múlakoti..................................  400
47. — Henriette Kjær ............................. 600
48. — Helgu Ófeigsdóttur, ekkju Arna

Zakaríassonar.................................. 400
49. — Guðrúnar Egilson,2000kr.,aukl00

kr. með 2 börnum hennar í ómegð 2200
50. — Guðjóns Guðlaugssonar .... 1200
51. — Önnu Bjarnad., ekkju Hjálmars

Lárussonar....................................... 300
52. — Jóhannesar Jörundssonar hafn-

sögumanns, Hrísey.......................... 300
53. — Snæbjarnar Kristjánssonar hafn-

sögumanns í Hergilsey................. 200
54. — Halldóru Þórðardóttur................. 600
55. — Vigdísar Bergsteinsdóttur fyrrv.

spítalaráðskonu.............................. 300
56. — Sigríðar Magnúsd. hjúkrunarkonu 500
57. — Jónínu Marteinsd. hjúkrunarkonu 300
58. — Guðleifar Erlendsdóttur, fyrrv.

hjúkrunarkonu .............................. 300
59. — Arndísar Sigurðardóttur, þvotta-

konu í Laugarnesspítala .... 300
60. — Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
61. — Bagnheiðar Erlendsdóttur, ekkju

*-■ Valdimars Daðasonar tollþjóns . 300

127883,35 97899,03

Flvt . . 24300 127883,35 97899,03
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Flutt . .
02. Til Susie Brieni, ekkju Hallri. Brienis 
03. — Valgerðar Steinsen fyrrv. spítala-

21300,00
<300,00

kr.

127333,35

kr.

97399,03

ráðskonu........................................... 500,00
01. — Beneriikts Þ. Grönrials................. 300,00
05. — Jóns Runólfssonar svsluskrifara 
00. — Sigríðar Pálsrióttur, ekkju Gunn-

000,00

laugs Inririðasonar.......................... 400,00
07. — Hallriórs Brynjólfssonar blinria 
03. — Hallriórs Þórðarsonar fvrrv. rivra-

350,00

varðar Alþingis.............................. 300,00
09. — Friðfinns Guðjónssonar leikara 300,00
70. — Kofoeri-Hansen skógræktarstjóra
71. — Margrétar Vigfúsdóttur, ekkju Jóli.

1510,30

Baldvinssonar vitavarðar .... 3<X>.00
72. — Sigriðar Gíslarióttur, ekkju Krist-

jáns Kristjánssonar skjalavarðar 
Alþingis, 300 kr., og nieð hverju 
barni þeirra til 10 ára aldurs 100 kr. 1200,00

73. — Kristínar Guðinundsdóttur, ekkju
Einars Helgasonar.......................... 000,00

71. — Jónatans Jónssonar..................... 100,00
75. — Tómasar Gunnarss. fiskimatsin. 200,00
70. — Helga Arnas. fyrrv.safnahúsvarðar 000,00
77. — Einars Markúss. fyrrv.ríkisbókara 2000,(X)

--------------- 35090,30
A styrkveitingar í II. a.—i. greiðist rivr-

tíðaruppbót eftir sömu regluin og 
embættismanna.

á laun

j. Lífevrir bjónanna á Staðarfelli .... 3000,00
k. Eftirlaun Sig. Sigurðssonar búnaðarmálastjóra . 1500,00

171030,15
Dvrtíðaruppbót.................................................... 10300,32

Saintals . . 315230,00

19. gl‘-
Til óvissra útgjalria eru veittar 100000 kr.
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III. KAELI.

E i g n a h r e y f i n g a r.

20. gr.

Inn.
kr. kr.

I. Evrningar:
1. Samkvæmt 3. gr. A........................................................ 70640
2. — 3. - B........................................................ 3650
3. — 9. — .................................................... 2170
I. — 10. — . ................................................ 2046
5. — 11. — .................................................... 7070
0. — 12. — .................................................... 60721
7. - 13. -- .................................................... 130552
«3. - 14. — .................................................... 12852
9. 15. — .................................................... 4350

294051
II. Væntanlega litdregið af hankavaxtahréfum og veð-

deildarbréfum........................................................................ 50000
III. Endurgreiddar fvrirframgreiðslur.................................. 10000
IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .... 100000

Samtals . . 454051
Út. —

I. Afhorganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana:
1. Ríkissjóðslán:

a. Innlend lán........................................... 371909
h. Dönsk lán ........................................... 326788
e. Ensk lán............................................... 448508

— 1147265
2. Lán ríkisstofnana:

Landssiminn (sjá 3. gr. A. 2.).................................. 204000
- 1351265

II. Til eigna-aukningar rikisstofnana:
1. Landssíminn (nv símakerfi o. 11.).......................... 105000
2. Ríkisprentsmiðjan ........................................................ 20000
3. Landssmiðjan ................................................................ 10000

135000
III. l’il bvggingar nvrra vita ............................................... 65000
IV. Til löghoðinna fvrirframgreiðslna.............................. 10000

Samlals 1561265
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21. gr.
1. Rekstrar-

2. gr.
3. gr. A.

B.

4. gr.
5. gi'-

T e k j n r:
Skattar og tollar..................................
Tekjur af rekstri rikisstofnana . . 
Tekjur af fasteignum rikissjóðs . .

Tekjur af bönkum og vaxtatekjur 
Ovissar tekjur.......................................

Samtals . .

kr. ' kr.

12205000,00
2614860 l

20150
- 2635310,00

507070,00
50000,00

15397380,00

II. Sjóðs-

2.-5. gr.

20. gr. I. 
— II. 
— III. 
— IV.

I n n:
Rekstrartekjur samkvæmt rekstrarvfirliti 
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Fyrningar ............................................................
Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfuni 
Endurgreiddar fvrirframgreiðslur .... 
Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna 
Greiðslujöfnuður ...........................................

Samtals .

kr

15397380,00

294051,00
50000,00
10000,00

100000,00
176091,00

160275224)0

1) Fvrningar færöar hér til jafnaðar sömu upphæð, sem talin er í rekstrarútgjöldum,
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Y f i r 1 i t. 
yfirlit.

7. gr.

i

(i j ö 1 d :
Vextir.............................................................................

kr. kr.

1522(XX),00
8. gr.
9. gr.

Borðfé konungs........................................................
Til alþiugiskostnaðar og yfirskoðunar ríkis- 

reikninga................................................................

60000,(X)

250920,00
10. gr. Til ríkisstjórnarinnar............................................... 490446,00
11. gr. A. Til dómgæzlu og lögreglustjórnar..................... 1282620,00

— B. Sameiginlegur kostnaður við emlnvttisrekstur 284000,(X)
1566620,00

12. gr. Til læknaskipunar og heilhrigðismála .... 693642,00
13. gr. A. Vegamál......................................................................... 1468802,00

— B. Samgöngur á sjó................................................... 618000,00
— ('.. Vitamál og hafnargerðir....................................... 589950,00

2676752,00
14. gr. A. Kirkjumál..................................................................... 348120,00

— B. Kennslumál................................................................. 1574867,00
1922987,00

15. gr. Til vísinda, hókmennta og lista ..................... 189060,00
16. gr. Til verklegra fvrirtækja....................................... 3123850,00
17. gr. Til almennrar stvrktarstarfsemi.......................... 1554700,(X)
18. gr. Til eftirlauna og stvrktarfjár.............................. 315280,00
19. gr. Oviss útgjöld............................................................

Bekstrarafgangur........................................................
100000,00
931123,00

Samtals . . 15397380,(X)

vfirlit.

L t:
kr.

7.-19. gr. Bekstrarútgjöld samkvæml rekslrarvfirliti.............................. 14466257,00
Aðrar úthorganir:

20. gr. f. Afborganir Iána.................................................................................. 1351265,(X)
— II. Til eignaaukningar ríkisstofnana............................................... 135000,(X)
— III. Til hvggingar nvrra vita................................................................. 65000,00

IV. Löghoðnar fvrirframgreiðslur........................................................ 10000,00

Samtals . . 16027522,00
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22. gr.
Ríkisstjórninni er heiinilt:

I. Að verja fé úr ríkissjóði til launagreiðslu tveggja dómara í hæstarétti, 
ef dómurum verður fjölgað á árinu 1937 samkvæmt lögum um hæsta- 
rétt, nr. 112 14. maí 1935.

II. Að láta Blindravinafélag íslands fá að láni allt að 10 útvarpsviðtæki til 
afnota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir. færður á 
fjárhagsáætlun Viðtækjaverzlunar ríkisins. Ennfremur að lána allt að 
þremur tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum saman í heima- 
húsum.

III. Að verja allt að 6000 kr. af lekjuafgangi landssmiðjunnar til að láta 
smíða þar ýmsa muni, er íslenzkir hugvitsmenn finna upp og líklegt 
þykir, að gagn megi að verða fyrir framleiðsluna í landinu, enda sá rík- 
isstofnunum og fyrirtækjum, sem njóta rekstrarstyrks af almannafé, 
skylt að skipta við landssmiðjuna, eftir því sem hún getur afkastað.

IV. Að gera ráðstafanir til þess að láta auka og endurhæta senditæki Rikis- 
útvarpsins, svo að þau fullnægi þörfum landsmanna. Skulu þær endur- 
bætur fara eftir nánari ákvörðunum stjórnarinnar, enda heri Ríkisút- 
varpið sjálft allan kostnað af framkvæmdinni.

V. Að selja eða leigja, ef viðunandi boð fást, skipin Óðin og Hermóð, 
enda bíði landhelgisgæzlan ekki hnekki við breytinguna.

VI. Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé þvi, sem aflað er með sainkom- 
um og rennur til eflingar slysavörnum hér við land.

VII. Að ábyrgjast fyrir ísafjarðarkaupstað og Eyrarhrepp, gegn þeim trygg- 
ingum, er stjórnin metur gildar, allt að 510 þús. kr. lán lil rafvirkjunar, 
þó ekki vfir 85/í kostnaðarverðs. (Endurveiting.)

VIII. Að ábyrgjast fyrir Sauðárkrókshrepp allt að 270000 kr. lán, til liafnar- 
gerðar á Sauðárkróki, gegn þvi, að héraðsbúar útvegi óendurkræft 
framlag til verksins ekki undir 100000 kr., enda fari allur kostnaður 
ekki fram úr 620000 kr. Lánið verði tekið innanlands.

IX. Að krefjast þeirra trygginga, sem stjórnin inetur gildar, fyrir hverri 
ábyrgð, sem hún gengur í f. h. ríkissjóðs, enda séu allar slíkar lántökur 
framkvæmdar af ráðuneytinu, eða Landsbanka íslands og Útvegshanka 
íslands í samráði við ráðuneytið. Þó getur ráðuneytið falið einstökum 
mönnum útvegun lánanna.

X. Að greiða á árinu 1937 dýrtíðaruppbót á laun embættismanna, eftir sömu 
reglum og á árinu 1936.

23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, 

ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1937, svo og uppbót á þá fjár- 
hæð, eftir sömu reglu sem hankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og 
að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun lians, eftir sömu reglu.

Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra, 
eftirlaun eftir svipuðum reglum sein Eimskipafélag íslands greiðir ekkjum 
skipstjóra sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.
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Stjórninni er heimilt að greiða Jóni Bergsteinssyni, fyrrverandi bústjóra á 
Kleppi, 300 kr. auk dýrtíðaruppbótar, og sé upphæðin færð á reikning Klepps- 
búsins.

Stjórn Búnaðarbankans veitist beimild til þess að greiða frú Önnu Kle- 
mensdóttur, ekkju Tryggva Þórballssonar bankastjóra, 25'< af launum manns 
hennar sein aðalbankastjóra Búnaðarbankans, og dýrtíðaruppbót að auki.

Stjórn sama banka veitist beimild til þess að greiða frú Aðalbjörgu Al- 
bertsdóttur, ekkju Þorsteins Sigurgeirssonar bankagjaldkera, 1000 kr.. og til 
tveggja barna liennar innan 16 ára aldurs, 300 kr. til livors.

24. gr.
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1936 og liafa í för 

með sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, brevtast fjárhæðirnar tekju- og gjalda- 
megin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum. 
tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum. gilda aðeins 
fyrir fjárhagstimabilið.

.)/

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

TEKJUBÁLKURIXX 

Um 2. gr.
Skattar og tollar eru að mestu áætlaðir eins og á núgildandi fjárlögum, en 

þó eru gerðar nokkrar breytingar á einstökum liðum í samræmi við reynslu 
síðasta árs.

Gert er ráð fyrir að framlengd verði tekjuaukalöggjöf sú, sem nú gildir. 
Virðist ekki ástæða til að reikna með öðru en tryggja verði rikissjóði 1937 svip- 
aðar tekjur og á yfirstandandi ári. Verði liorfið að því á Alþingi, að breyta að 
einliverju levti núgildandi skatta- eða tollalögum, verður fjárlögum á sínum 
tíma að sjálfsögðu breytt í samræmi við það.

Um 3. gr.
Tekjur af ríkisstofnunum eru áætlaðar nær því hinar söniu og á núgildandi 

fjárlögum, en hinar einstöku uppbæðir breytast nokkuð í samræmi við rekst- 
ursáætlanir stofnananna.

Um 4. gr.
Tölul. 4. — aðrir vextn- — sundurliðast þannig:

Búnaðarbankinn:
6,2% af kr. 1900000.00 .................................................................... kr. 117800.00

Síldarverksmiðjan:
6,2% af kr. 1300000.00 .................................................................. 80600.00

Flyt kr. 198400.00
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 8
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Arnarhvoll: Flutt kr. 198400.00
6,2 c/í af kr. 350000.00 .................................................................... 21000.00

Reykjavíkurbær:
Rafveitulán 6'7 af kr. 30000.00 .................................................. 1800.00

Lóðakaupalán:
6% af kr. 5000.00 ........................................../................................ 300.00

Finnur Jónsson málari:
6'4 af kr. 6000.00 ............................................................................. 360.00

Jóhannes Jósefsson:
6'7 af kr. 24500.00 ........................................................................ 1470.00

Bergur Jónsson sýslum.:
6'4 af kr. 4882.50 ............................................................................. 293.00

Lán til presta:
3L,r; af kr. 18500.00 ...................................................................... 647.00

Kr. 224270.00

GJALDABÁLKVRINN 

Um 7. gr.
1.—3. Yfirlit um vexti og afborganir (shr. 20. gr.) fastra lána 1937:

1. I n n 1 e n d 1 á n.
1. Lán til ritsíma, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára með

bankavöxtum, hjá Landsbankanum, kr. 100000.00 1224.00 4000.00
2. Lán til ritsímans, tekið í Landsbankanum 20. jan.

1918 til 25 ára, með bankavöxtum, kr. 85000.00 1224.00 3400.00
3. Lán bjá Háskóla fslands, tekið 10. jan. 1919, með

5'4 vöxtum, afborganalaust ..................................... 50000.00
4. Innlenda lánið, tekið 1. júlí 1920 með ðýVÍ vöxt-

um til 20 ára, 3 millj. kr............................................. 33000.00 150000.00
5. Veðdeildarlán Staðarfells .......................................... 270.00 294.00
6. Lán hjá Landsbankanum, vegna Reykja í Ölfusi 72.00 1200.00
7. Lán hjá Landsbankanum, tekið 15. sept. 1928 með

6'< vöxtum, til 20 ára, til vinnubælisins ........... 1650.00 2500.00
8. Lán samkvæmt skuldabréfi til Gísla Björnssonar

til 25 ára, með 5'7 vöxtum, kr. 65000.00 ........... 2310.00 2600.00
9. Veðdeildarlán og skuldabréfalán vegna búsa- og

lóðakaupa við Lækjargötu ..................................... 8000.00 11000.00
10. Skuldabréfalán vegna vega- og brúargerða, tekin

1932—35 ...............................................................   53000.00 180000.00
11. Lán til frystibúsa, yfirtekin skv. lögum frá 1933:

a. Hluti af viðlagasjóðslánum ................................. 4355.00 3700.00
b. Lán í Landsbankanum ....................................... 1380.00 1275.00

12. Lán til mjólkurbúa, yfirtekin 1934 ........................ 11300.00 12000.00

Kr. 167815.00 371969.00
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2. E n s k 1 á n :
1. Lán 1921, vextir £ 10194-9-0, afb. £ 9448-13-7 .... 225807.07 209288.24
2. Lán 1930, vextir £ 29334-5-0, afb. £ 5500-0-0 .... 649753.64 121825.00
3. Lán 1935, vextir £ 14550-0-0, afb. £ 5300-0-0 .... 322282.50 117395.00

Kr. 1197843.21 448508.24

1.
3. D ö n s k 1 á n :

lán, tekið 1909 hjá dönskum bönkum, kr. 
1500000.00, til kaupa á III. flokks bankavaxta- 
bréfum Landsbankans ................................................ 5312.50 50000.00

2. lán hjá lífsábvrgðarstofnuninni í Kaup- 
mannahöfn, kr. 250000.00, tekið 1912 til kaupa á 
III. flokks bankavaxtabréfum í Landsbankanum. 
Lánið er tekið til 30 ára.............................................. 2249.89 8333.34

3. 4% ritsímalán 1913, endurgreiðsla á 30 árum 
með föstu árgjaldi hjá Mikla norræna ritsímafé- 
laginu, kr. 500000.00 .................................................. 6791.55 22199.47

4. 5% ritsímalán, tekið hjá Mikla norræna ritsima- 
félaginu til 30 ára, kr. 500000.00 ............................. 13746.06 18607.28

5. 5% lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júlí 1919, 
til 20 ára, 41/, millj. kr................................................. 33750.00 225000.00

6. 4^% lán hjá Bicuben til heilsuhælisins á Vífils- 
stöðum .............................................................................. 4852.55 2647.45

Kr. 66702.55 326787.54

Vextir og afborganir af hlnta Útvegsbankans af láni hjá Hambros Bank 1935, 
eru ekki taldir með í þessari skýrslu, og heldur ekki vextir og afborganir af 
eldri lánum, sem bankarnir annast sjálfir um greiðslur á.

Um 10. gr.
I. 3. Heildarkostnaðurinn við stjórnarráðið er ráðgerður 7000 kr. hærri en 

í fjárlögum 1936, og er sú liækkun bvggð á reynslu.
II. Fjárveiting til hagstofunnar er hækkuð um 6700 kr. vegna þess, að hag- 

stofan tekur nú við störfum gengisnefndar.
III. 4. Kostnaður við sambandslaganefnd er hækkaður um 3000 kr. vegna 

ferðakostnaðar nefndarmanna til Danmerkur, en þar verða fundir nefndarinnar 
haldnir 1937.

Ura 11. gr.
6. e. Ljós, hiti og ræsting á skrifstofu lögreglustjórans i Revkjavík er hækk- 

að um 3800 kr. vegna aukningar á húsnæði embættisins.
7. Kostnaður við toll- og löggæzlu er nú sundurliðaður i frumvarpinu. 
Hækkunin á liðnum er á tollgæzlunni í Reykjavík, en þar í eru laun yfir-

tollvarðar, 5400 kr., sem áður bafa verið talin í skrifstofukostnaði tollstjóra.
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11. Fjárveiting til vinnuhælisins á Litla-Hrauni er lækkuð uin 5000 kr.. 
sem í fjárlögum fyrir 1936 eru veittar til endurbóta.

Ura 12. gr.
9. B. 1. Laun starfsmanna landsspitalans eru hækkuð um 3300 kr.
9. B. 12. Annar kostnaður er ha'kkaður um 1200 kr. Þetta hvorttveggja

eru leiðréttingar á áætlunarupphæðum.
15. Kostnaður við landsspítalann er vantalinn á samdrætti á fjárlögum

1936 um ....................................................................................................................... kr. 9500.00
+ leiðréttingar á gjöldum landsspílalans, shr. 11. B. 1. og 2 . .. . - ■ 1500.00

Kr. 14000.00
-j- 107 ....................................................................................................................... — 1400.00

Kr. 12600.00

og eru því gjöldin hækkuð um þá f járhæð.
16. a. Styrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskvli er lækkaður um

6000 kr.
16. g. Kostnaður við kynsjúkdómalækningar hefir reynzt nokkru meiri 

en áætlað er í fjárl. 1936, og er því fjárveitingin hækkuð um 5000 kr

Uin 13. gr.
A, II. a. Fjárveiting til nýrra akvega er lækkuð um 66.500 kr.
C, I. 4. Skrifstofukostnaður vitamálastjóra er hækkaður um 1200 kr. sam-

kvæmt reynslu.
C, III. Reksturskostnaður vitanna er hækkaður um 10000 kr.
C, IV. Kostnaður við sjómerki og viðhald sæluhúsa er hækkaður um 2000 kr. 
C, VII. 1. Fjárveiting til hafnargerðar á Akranesi er la'kkuð um 5000 kr. 
C, VII. 2. Fjárveiting til hafnargerðar á Húsavík er lækkuð um sömu f járhæð. 
C, VIII. Til bryggjugerða og lendingabóta er gert ráð fyrir að veittar verði

20000 kr., þar af 8000 kr. framhaldsfjárveiting til bryggjugerðar á Hofsós.
Aðrar fjárveitingar í þessum lið (C, IX. á fjárl. 1936) eru felldar niður, og

ennfremur allar fjárveitingar á C. VIII. á fjárl. 1936.
C, XI. Fjárveiting til sjómælinga er hækkuð um 10000 kr„ enda óhjákvæmi-

legt að hækka fjárveitinguna, ef nokkrar mælingar eiga að geta farið fram.

Ura 14. gr.
A, b. 3. Framlag til prestlaunasjóðs er hækkuð um 20000 kr., í samræmi við 

reynslu undanfarinna ára.
B, 1. a. Laun háskólakennara eru hækkuð um 2500 kr„ í samræmi við 

starfsmannaskrá.
B, IV. a. Laun kennara við menntaskólann í Reykjavík eru hækkuð um 

500 kr. af sömu ástæðum.
B, IV. c. 3. Viðhaldskostnaður' er hækkaður um 7000 kr. vegna málningar 

og aðgerðar á menntaskólanum.
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B, IV. c. 4. Stundakennsla er hækkuð uni 6000 kr., og verður alls ekki komizt 
af með lægri fjárveitingu. Eru þá laun og stundakennsla samtals 70000 kr., en 
voru árið 1934 kr. 86000.

B, V. a.—b. 1. Laun kennara við menntaskólann á Akureyri eru lækkuð 
um 3500 kr., en stundakennsla hækkuð um 5000 kr. í samræmi við starfs- 
mannaskrá.

B. VI. a. Laun kennara við kennarskólann eru hækkuð um 5000 kr. í sam- 
ræmi við starfsmannaskrá og fastráðið kennaralið.

B, VI, b. 1. Stundakennsla er hækkuð um 2000 kr. eftir tillögum skólastjóra.
B, VI. b. 5. Ýmisleg gjöld eru hækkuð um 1500 kr. af sömu ástæðu.
B, VII. h. Húsaleiga skólastjóra stýrimannaskólans er hækkuð um 500 kr. 

til samræmis við fjárveitingu lil vélstjóraskólans.
B, VIII. b. 6. Tekin er upp fjárveiting vegna kostnaðar við hurtfararpróf úr 

vélstjóraskólanum 1000 kr.
B, IX. 2. d. Tekin er upp f járveiting til viðhalds á bændaskólanum á Hvann- 

eyri 2000 kr., eftir beiðni skólastjóra.
B, X. f. Fjárveiting til verklegs framhaldsnáms erlendis er lækkuð um 

2000 kr.
B, XIII. 1. Laun barnakennara í föstum skólum eru hækkuð um 15000 kr., 

og er fjárveitingin þá í samræmi við áætlun fræðslumálastjóra.
B, XIV. 1. c. 5. Tekin er upp fjárveiting til bvggingar sundlaugar við Eiða- 

skóla 12500 kr., i stað fjárveilingar, sem nú er ætluð til að ljúka við rafstöð 
skólans, 27000 kr. Mun verða lögð fyrir fjárveitinganefnd áætlun um verk þetta.

B, XIV. 2. h. Fjárveiting til stofnkostnaðar héraðsskóla er lækkuð um 
5500 kr.

B, XIV. 3. Fjárveiting til gagnfræðaskóla er hækkuð um 5000 kr. samkv. 
revnslu.

B, XIV. 5. Bvggingarstyrkur til Flensborgarskóla er lækkaður um 10000 kr.
B, XV. 6. Byggingarstyrkur til húsmæðraskóla á Laugalandi er lækkaður 

um 5000 kr.
B, XVI. Liðurinn er hækkaður um 2000 kr. Kostnaðurinn hefir undanfarin 

ár verið nokkru meiri en hækkuninni nemur.
B, XXVI. Samkvæmt heimild í fjárlögum fyrir árið 1934 gekk ríkissjóður 

í ábyrgð fvrir 50000 króna láni, er stúdentagarðsnefndin hafði fengið í l’tvegs- 
banka Islands li/f. en lán þetta er nú fallið í gjalddaga. Nefndin telur sig hafa 
fengið loforð um að ríkissjóður stæði undir láni þessu, og athugasemd við fjár- 
lagafrumvarpið 1934 bendir til þess að svo muni hafa verið til ætlazt, að ríkis- 
sjóður greiddi lán þetta síðar meir.

Um 15. gr.
2. c. Ýmis kostnaður við þjóðskjalasafnið er hækkaður um 1000 kr.
5. b. Viðhaldskostnaður landshókasafnshússins er hækkaður um 2000 kr. 
11. Tekin er upp fjárveiting til greiðslu á bókasafni Tryggva I’órhallssonar

vegna Revkholtsskóla 2000 kr. (samkv. 22. gr. 12. í fjárl. 1936)
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Um 16. gr.
12. Fjárveiting til kartöfluverðlauna er lækkuð um 10000 kr.
14. b. Fjárveiting til skóggræðslu er lækkuð um 5000. kr.
19. c. Fjárveiting til veðuratliugana er hækkuð um 1500 kr.
19. f. Húsaleiga veðurstofunnar er hækkuð um 400 kr.
21. Kostnaður við eftirlit með raforkuvirkjum er hækkaður um 1000 kr.
28. h. Skrifstofukostnaður skipaskoðunarstjóra er hækkaður um 600 kr.

samkv. reynslu.
28. 1. Ferðakostnaður skipaskoðunarmanna er hækkaður um 500 kr.
29. Fjárveiting til fiskifulltrúa í Miðjarðarhafslöndum er hækkuð um 

2000 kr.
1 fjárlagaupphæð hefir áður ekkert verið áætlað fyrir ferðakostnaði fnll- 

trúans.
30. Fjárveiting til fiskimatsstjóra er hækkuð um 2000 kr. Revnslan hefir 

þegar sýnt, að i samræmi við gildandi lög var ferðakostnaður of lágt áætlaður.
49. Fjárveiting til vinnumiðlunar er hækkuð um 3000 kr. samkv. revnshi. 
62. Fjárveiting til greiðslu vaxta af fasteignarlánum hænda er hækkuð um

5000 kr. samkv. reynslu.

62

Um 17. gr.
1. Styrkur til herklasjúklinga er lækkaður um 175000 kr.
Samkv. lögum um alþýðutryggingar greiða sjúkrasamlögin legukostnað 

herklaveikra fyrstu 6 mánuðina og er þvi gert ráð fyrir þessum sparnaði.
2. Gjöld samkv. fátækralögunum eru liækkuð um 50000 kr., og stafar þessi 

hækkun af því að á árinu 1937 mun í fyrsta sinn verða greiddur styrkur vegna 
fátækraframfæris samkv. hinum nýafgreiddu fátækralögum, sein gera ráð fyrir 
hækkuðum styrk. Verður sú styrkúthorgun fyrir árið 1935.

3. Fjárveiting til alþýðutrvgginga er hækkað um 150000 kr., og sundurliðast 
þannig:

3. Fjárveiting til alþýðutrygginga er hækkuð um 150000 kr., og sundur-
liðast þannig:

Framlag til ellilauna ............................................................................... kr. 150000
Framlag til sjúkrasamlaga í kaupstöðum (tryggingarskvldir

áætlaðir 33150) um ............................................................................. — 300000
Framlag til sjúkrasamlaga i sveitum áætlað um ........................ — 60000
Framlag til atvinnuleysissjóða ............................................................ — 50000

Kr. 560000

Um 18. gr.
I. a.—e. Vísast til skrár um lögmælt eftirlaun, sem prentuð er aftan við 

athugasemdirnar.
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Um 20. gr.
Inn IV. Endurgreidd lán og andv. seldra eigna, sundurliðast þannig:
Búnaðarbankinn, afborgun ............................................................. kr. 20000.00
Síldarverksmiðja, afborgun ............................................................. 32500.00
Landsverzlun, innborgað .................................................................. 20000.00
Afborganir af vmsum lánum ......................................................... — 27500.00

Kr. 100000.00

Út I. 1. Vísast til skýrslu um vexti og afborganir í athugasemd við 7. gr.
Út II. 1. Tekin er upp að nýju fjárveiting til talstöðva í báta og skip 10000 kr.

Fjárveitingar í fjárlagafrumvarpi þessu eru miðaðar við að laun starfs- 
manna rikisins og starfsmannafjöldi fari eftir þvi sem greinir i skrá þeirri um 
starfsmenn ríkisins og laun þeirra árið 1937, sem hér fer á eftir. Það skal fram 
tekið að starfsmannaskrár pósts- og síma bárusl ráðuneytinu svo seint að tími 
vannst eigi til þess að rannsaka þær. Er þessu sérstaklega beint til f járveitinga- 
nefndar.
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Starfsmannaskrá ríkisins 1937.

3. gr. f járlaga.
1. Pósturinn.

Póstmálaskrifstofan: Laun aiis
Póst- og símamálastjóri (14 laun) (1) ............................................... kr. 5800
Póstritari (1) .............................................................................................. — 4880
Póstfulltrúar (3) ........................................................................................ — 12210
Póstafgreiðslumenn (1) ..................................................................... — 3500
Póstaðstoðarmenn (1) ............................................................................. — 2000
Aukamenn (1) .......................................................................................... — 3000

Pósthúsið í Reykjavík:
Póstmeistari (1) ...................................................................................... 6200
Póstfulltrúar (6) (1 + mistaln.) ...................................................... 24590
Póstafgreiðslumenn (14) (1 4- fæðispen. ea. kr. 500) .................. — 46930
Bréfberar (7) ............................................................................................ 28100
Bílstjórar (2) ............................................................................................ — 8870
Aukamenn (2) .......................................................................................... — 6000

Kr. 152080

2. Landssíminn.
Aðalskrif stofan:

Póst- og símamálastjóri ('4 laun) (1) ............................................... kr. 5800
Fulltrúi (1) ................................................................................................  — 6590
Aðalgjaldkeri, -4 mistaln. (1) .......................................................... — 6590
Símaverkfræðingar (2), annar -J- 3000 hjá útvarpinu .................. — 10270
Bókarar (2) .............................................................................................. — 8430
1. fl. skrifarar (4) ................................................................................. — 21040
2. fl. skrifarar (2) ................................................................................. — 5420
Sendisveinn (1) ........................................................................................ 1200

Landssímastöðin í Reykjavík og Hafnarfirði:
Ritsímastjóri, 4- húsnæði, ljós og hiti (1) ..................................... - 4610
Innheimtugjaldkeri, -4 mistaln. (1) .................................................. — 6580
1. fl. skrifarar (5) ................................................................................. — 20780
Varðstjórar (2) ....................................................................................... 9760
Símritarar (í Hafnarf. 4- húsnæði, ljós og hiti) (7) ..................... — 36700
Kvennsímritarar (2) ................................................................................. — 6520
Afgreiðslu-varðstjórar (4) .................................................................... — 13040
Aðstoðarmenn (3) ................................................................................... — 7850



Lann alls

Talsíniakonur (22) ................................................................................. kr. 54010
Sendisveinar (8) ........................................................................................ — 8200

Loftskeytastöðin í Reykjavík:
Loftskeytastöðvarstj. (skrifstofustj.), + húsn., ljós og liita (1) 6530
Símritarar (4) ............................................................................................ — 17850
Aðstoðarstúlka (1) ................................................................................... — 2100

Stuttbylgjustöðin:
Stöðvarverðir (2), + húsnæði, ljós og hiti....................................... — 9120
Talbrúarvörður (1) ........................................................................... — 3600
Talsímakona (1) ..................................................................................... — 2810

Bæjarsíminn í Reykjavík og Hafnarfirði:
Bæjarsímastjóri (1) ........................................................................... — 7640
Aðstoðarmaður bæjarsímastjóra (1) .................................................. — 6300
Verkstjórar, úti (2) ........................................................................... — 13080
Aðstoðarverkstjórar, inni (2) .............................................................. — 10000
1. fl. símvirkjar (5) ........................................................................... — 23520
1. fl. línumenn (2) ........................................................................ .... — 9750
2. fl. siinvirkjar (2) ........................................................................... — 8000
3. fl. símvirkjar (6) ........................................................................... — 21810
3. fl. línumaður (1) ............................................................................... 3560
Nemar (3) ..................................................................................................  — 6600
Snikkari (1) .............................................................................................. 4260
Næturvörður (1) ..................................................................................... — 4400
Teiknarar (2) ............................................................................................ — 7800
Gjaldkeri (1) .............................................................................................. — 4270
1. fl. skrifari (1) ..................................................................................... — 3970
2. fl. skrifarar (3) ................................................................................. — 8770
Talsímakonur (5) ................................................................................... — 13990
Innheimtumenn (2) ................................................................................. — 4500

Áhaldahúsið:
Efnisvörður (1) ........................................................................................ — 5030
Aðstoðarmaður (1) ................................................................................. — 3600
Bifreiðarstjóri (1) ................................................................................... — 4200

Akureyri:
Umdæmisstjóri, + húsnæði, ljós og hiti (1) ..................................  — 5420
Varðstjóri (1) ............................................................................................ - 4910
Símritari (1) .............................................................................................. 4510
Talsímakonur (12) ................................................................................. — 30960
Sendisveinar (2) ........................................................................................ — 1440
Næturvörður (1) ............................................................................. — 2000

Seyðisfjörður:
Umdæmisstjóri, 4- húsn., ljós og hiti, -j- kr. 1650 frá póstsjóði - 3360
Varðstjórar (3)   — 14370
Símritarar (5) ............................................................................................ -- 17880
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Kvennsímritarar (2) ............................................................................... kr. <>(540
Talsímakonur (4) ..................................................................................... 9020
Sendisveinar (2) ........................................................................................ 1800

Isafjörður:
Umdæmisstjóri, + liúsn., ljós og hiti (1) .................................................. 1470
Síinritarar (2) .................................................................................................. (5880
Kvennsímritari (1) .......................................................................................... 32(50
Talsímakonur (4) .............................................................................................. 8430
Sendisveinar (2)   21(50

Borðeyri:
Umdæmisstjóri, + húsn., ljós og liiti (1) ...................................................... 4420
Talsímakonur (4) .............................................................................................. 9750

V estmannaeyjar:
Stöðvarstjóri, 4- lnisn., ljós og hiti (1) ....................................................... 5450
Símritarar (2) .................................................................................................. 9050
Talsímakonur (3) ............................................................................................ (5310
Sendisveinar (2)   1(580

Siglufjörður:
Umdæmisstjóri, + húsn., ljós og hiti (1) ..................................................... 4700
Símritari (1) ..............................................................  3520
Kvennsímritari (1)   2920
Talsímakonur (5) ................................................................................... 11230
Sendisveinar (2) .............................................................................................. 1680

()(i

Kr. 638970

3. Áfengisverzlun ríkisins.
Forstjóri (1) .............................................................................................. kr. 8660
Aðalbókari (1) .......................................................................................... — 6000
Fulltrúi í lyfjadeild (1) ........................................................................ 5500
Gjaldkeri (1) (þar í mistalningarfé) .............................................. - - 6000
Fulltrúi (1) ................................................................................................ 5500
Aðalverkstjórí (1) ................................................................................... 5400
Bókarar (4) .............................................................................................. 15900
Verkstjórar (2)   9600
Aðstoðarverkstjóri (1) ........................................................................... 4300
Bifreiðastjórar (2)   7080
Aftappari (1) ............................................................................................ 4000
Starfsstúlkur (5) ..................................................................................... -- 11600
Lyfseðlaeftirlitsinaður (1) .................................................................... 1440
Sendill (1) .................................................................................................. - - 1200
Ýmsir starfsmenn (15) .......................................................................... — 45640

Kr. 137820
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4. Tóbakseinkasalan. Laun aiis
Forstjóri (1) .............................................................................................. kr. 10000
Skrifstofustjóri (1) ................................................................................. 7000
Birgðavörður (1) ..................................................................................... — 5200
Sölumaður (1) .......................................................................................... — 5000
Bókargr (2) .............................................................................................. - 8600
Gjaldkeri (1) .............................................................................................. — 5000
Ritari (1) ..................................................................................................... — 4900
Afgreiðslumenn (3) ............................................................................... — 11100
Bifreiðastjóri (1) ..................................................................................... — 3600
Innheimtumenn (2) ................................................................................. — 5100
Skrifstofustúlkur (4) ............................................................................... — 9960

Kr. 76060

Yfirstjórn: 5. Ríkisútvarpið.
Útvarpsstjóri (1) ..................................................................................... kr. 7500
Útvarpsráð ..................................................................................................  — 7500

Aðalskrifstofa:
Skrifstofustjóri (1) ................................................................................. — 6300
Verkfræðingur (1) ................................................................................... — 3000
Ritari (1) ....................................................................................................  — 3600
Vélritari (1) .............................................................................................. — 2100

Innheimtuskrifstofan:
Forstöðukona innh. (1) ........................................................................ - - 4000
Aðstoðarstúlka (1) ................................................................................. - - 2100
Innheimtumenn (4) ............................................................................... — 11 100

Skrifstofa dagskrár:
Skrifstofustjóri (1)   — 5400
Gæzlum. plötusafns (1) ........................................................................ — 3600
Ráðunautur útvarpsráðs (1) ............................................................... - 3000

Fréttastofan:
Fréttastjóri innl. frétta (1) ............................................................... --- 4000
Aðstoðarfréttaritari ((A) ..............  — 1500
Auglýsingastjóri (1) ................................................................................. — 2400
Fréttastjóri erl. frétta (1) .................................................................... — 5000
Aðstoðarfréttaritari (1)   — 4800

Tónlistarmenn:
Píanóleikari (1) ........................................................................................ — 5000
Tónlistarráðunautar (2) ........................................................................ - - 6600
Fiðluleikari (1) .......................................................................................... — 5000
Cellóleikari (1) .......................................................................................... — 3600

Útvarpssalur:
Þulur 1. (1) .............................................................................................. — 3900
Þulur 2. (1) .............................................................................................. - 1800
Dyravarzla (V?) ....................................................................................... — 1500
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Magnarasalur:
Magnaraverðir (2)

Útvarpsstöðin:
Stöðvarvörður (1) 
Aðstoðarmaður (1)

V iðgerðarstof an:
Forstöðumaður (1) 
Aðstoðarmaður (1) 
Xemendur (5) . ..

Laun alls 

kr. 9500

1500
3000

6000
3000

12600

Kr. 143500

Viðtækjaverzlunin.
Forstjóri (1) .............................................................................................. kr. 8660
Bókari og gjaldkeri (1) ........................................................................ 5400
Afgreiðslumaður (1) ............................................................................... 4200
Ritari (1) ..................................................................................................... 3800
Pakkhúsmaður (1) ................................................................................. 3000
Viðgerðarmaður (1) ............................................................................... — 5400

Kr. 30460

6. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
Forstjóri (1) ..............................................................................................
Fulltrúi (1) ................................................................................................
Bókari og gjaldkeri (1) ......................................................................
Skrifari (1) ................................................................................................
Innheimtumaður (1) ...............................................................................
Afgreiðslumaður (1) ...............................................................................
Sendill (1) ................................................................................................

kr. 9000 
6000 
6000 
4000 
3120 
4160 
1040

Kr. 33320

7. Landssmiðjan.
Forstjóri (1) ................................................................................. ........... kr. 8400
Aðalbókari (1) ............................................................................. 5800
Bókari (1) ................................................................................... ........... - - 4800

Kr. 19000

11. Bifreiðaeinkasalan.
Afgreiðslumenn (2) .................................................................... ........... kr. 9000

Kr. 9000

12. Raftækjaeinkasalan.
Verkfræðingur (1), allt árið .............................................. 6500
Sölumaður (1) ............................................................................. ........... 6400
Aðalhókari og gjaldkeri (1) .................................................. ........... 5500
Bókarar (2) ................................................................................. 9600
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Afgreiðsluinenn (4)
Ritarar (3) ...........
Sendisveinn (1) ..

Laun alls 

kr. 15600
6300
1500

Kr. 51400

9. gr. fjárlaga.
Alþingi.

Starfsmenn fastir:
Skrifstofustjóri (1) (þar af húsal.st. kr. 1800) ............................
Fulltrúi (1) ................................................................................................
Húsvörður (1) ............................................................................................
Ritari utanríkisniálanefndar ...............................................................

kr. 6800 
— 6000

2740
— 2100

Kr. 17940

Starfsmenn um þingtímann:
Ritarar (2) ................................
Prófarkalestur (1) ...................
Skjalavörður (1) .....................
Innanþingsskrifarar (2) ........
Ilyra- og pallaverðir (4 i . . . .
Síinaverðir (2) ........................
Fataverðir (2) ............................
Pingsveinar (7) .......................

dagkaup 13.00 kr. (1) og 9.50 (1)
— 9.50 —
— 13.00 —
— 9.50 —
— 7.50 —
— 5.00 —
— 4.00 —
— 3.00 —

10. gr. fjárlaga.
I. 3. Stjórnarráðið.

Atvinnumálaráðuneytið:
Skrifstofustjóri (1), (auk þess 1200 fyrir vörzlu sjóða)
Fulltrúar (2) ....................................... .....................................
Aðstoðarnienn (2) ..................................................................
Ritari (1) ...................................................................................
Vélritari (1) ...............................................................................
Aukakostnaður .........................................................................

kr. 6000 
12900

— 9100
- 3600

2500
— 2300

Kr. 36400

Dómsmálaráðuneytið:
Skrifstofustjóri (1), (auk þess 1200 fyrir vörzlu sjóða) ....
Fulltrúar (2) ................................................................................................
Aðstoðarnienn (2) ...................................................................................
Vélritari (1) ................................................................................................
Aukakostnaður............................................................................................

kr. 6000 
- 11000

— 9360
— 2100 

1300

Iír. 29760
H- Innborgað frá kirkjujarðasjóði ................................................. — 3500

Kr. 26260
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Fjármálaráðuneytið: J~>un uiis

Skrifstofustjóri (1), (auk þess 1200 fyrir vörzlu sjóða) .... kr. 6000
Fulltrúar (4) ............................................................................................ — 21100
Aðstoðarmenn (3) ................................................................................. —- 10200
Ritari (1) .................................................................................................... — 3000
Aðalendurskoðandi (1) ........................................................................... — 6000
Aukakostnaður............................................................................................ - - 2000

Kr. 18600

Skrifstofa utanríkismála:
Fulltrúi (1) .................................................................................................. — 6000
Aðstoðarmaður (1) ................................................................................... — 4200
Vélritari (1) ................................................................................................ — 2500

Kr. 12700

Dyravarzla:
Dvravörður (auk ókevpis bústaðar) ............................................. kr. 2715
Aðstoðar dvravörður ............................................................................... — 3000

Kr. 5715

I., 4. Ríkisféhirzla og bókhald:
Ríkisbókari (1) .......................................................................................... kr. 5100
Fulltrúi (1) ................................................................................................ - 5000
Ríkisfébirðir (1) ........................................................................................ — 4950
Fulltrúar (2) ................................................................................................ 8341
Ritarar (2) .................................................................................................. - - 4875
Mistalningsfé ríkisféhirðis .................................................................... — 2000

Kr. 30569

II. Hagstofan.
Starfsmenn samkv. launalögum:

Hagstofustjóri (1) ................................................................................... kr. 6000
Fulltrúi (1) .................................................................................................. — 4950

Aðrir starfsmenn:
Aðstoðarmenn (3)   13700
Ritarar 1. flokks (2) ..................................................................................... 6450
Ritarar 2. flokks (4) ..................................................................................... 7250
Aukaaðstoð .................................................................................................. — 2000

Kr. 40350

III. Utanríkismál.
1. Sendiráð í K.höfn:

Sendiherra (1) .......................................................................................... kr. 10000
Sendisveitarritari (1) ............................................................................. — 3600
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Fulltrúi (1) ................................................................................................ kr. 6000
Ritari (1) ..................................................................................................... — 2700

Kr. 22300

2. Fulltrúi í Osló .......................................................................................... kr. 5000

Kr. 5000

11. gr. fjárlaga.
A.

1. Hæstiréttur:
Dómstjóri (1) ............................................................................................ kr. 10000
Dómarar (2) .............................................................................................. — 16000
Ritari (1) .................................................................................................. — 5000

Kr. 31000

2. Laun sýslumanna, lögmanns, lögreglustjóra og tollstjóra í Reykjavík.
Lögmaður og tollstjóri i Revkjavik (2) ........................................ kr. 18000
Lögreglustjórinn í Reykjavík (1) ......................................................... — 8000
Ræjarfógetar (2) ........................................................................................ — 11200
Bæjarfógetar (2) ................................................................................... . — 10200
Sýslumenn og bæjarfógetar (11) ......................................................... — 57200
Sýslumaðnr (1) ..................................................................................... — - 5000
Sýslumaður (1)   — 1950
Sýslumaður (1) ............................................................................................ — 4746
Bæjarfógeti (1) ............................................................................................ — 2625
Lögreglustjórar (2) .................................................................................... — 5000

Kr. 126921

4. Lögmannsskrifstofan:
Fulltrúar (3) .............................................................................................. kr. 15800
Gjaldkeri (1) .............................................................................................. --- 2400
Ritarar (2) .................................................................................................. — 5400

Kr. 23600

5. Tollstjóraskrifstofan:
Lögtaksfulltrúi (1) ................................................................................... kr. 5000
Tollritarar (9) ............................................................................................ — 46700
Tollritari (1) .............................................................................................. — 4800
Skrifarar (2) .............................................................................................. — 6660
Innheimtumenn (7) ............................................................................... 30800
Aukaaðstoð (timakaup kr. 1.50) ....................................................... — 10000

Kr. 103960
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6. Lögreglustjóraskrifstofan:
Fulltrúar (2) ..............................................................................................
Gjaldkeri (1) ............................................................................................
Aðstoðarmenn (2) ...................................................................................
Ritarar (3) ................................................................................................

kr. 12000 
1925 
8100 
9000

Kr. 34325

7. Starfsmenn toll- og löggæzlu:
a. Reykjavík:

Yfirtollvörður (1) .............................................................................
Tollþjónar (11) .................................................................................
Aukaaðstoð (tímakaup 1.60) .........................................................

kr. 5100 
16200 
10000

Kr. 61600

b. Utan Reykjavíkur:
Tollþjónar (7y2) ...............
Löggæzlumaður á vegum 
Bifreiðaskoðunarmenn (2)

kr. 21700 
5160

- 10000

Kr. 39860

10. Hegningarhúsið í Reykjavík:

Fangavörður (1) (ókeypis húsnæði, ljós og hiti) ........................ kr. 3500
Aðstoðarmaður (1) (ókeypis húsnæði, ljós, hita og fæði) .... 2100

Samtals kr. 5900

11. Vinnuhælið á Litla-Hrauni:
Fangavörður (1) ..................................................................................... kr. 5100
Skrifstofu- og gæzlumaður (1) ........................................................... 3000
Matreiðslumaður (1) ............................................................................... — 3000
Fjósamaður (1) ....................................................................................... — 800

Samtals kr. 11900

15. Löggildingastofan:
Forstöðumaður (1) ...............................................................................
Aðstoðarmaður (1) .................................................................................
Verkstæðismaður (1) .............................................................................
Eftirlitsmaður (1) ...................................................................................

kr. 5100 
3900 
3600 
3000

Kr. 15900

B.
4. og 5. Skattstofa Reykjavíkur og ríkisskattanefnd:

Skattstjóri (1) ................................................................................. . . . . kr. 5650
Fulltrúi (1) .............................................................................................. - 6000
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Aðstoðarmenn (2) ................................................................................... kr. 10000
Aðstoðarmaður (6 mán.) ............................................................................. 2400
Aðstoð ........................................................................................................... 14000
Ríkisskattanefnd (3) ........................................................................................ 4500

Kr. 12550
12. gr. fjárlaga.

1. Laun lækna:
Landlæknir í Reykjavík (1) ............................................................. kr. 0375
Héraðslæknir í Reykjavík (1) ........................................................... 5250
Héraðslæknar (4) .................................................................................... - - 19800
Héraðslæknar (9) .................................................................................... — 42714
Héraðslæknar (10) ................................................................................. — 46000
Héraðslæknar (10) ................................................................................. — 40367
Héraðslæknar (4) ................................................................................... — 15685
Héraðslæknar (4) .................................................................................... — 14762
Héraðslæknar (6) ................................................................................... — 21000
Héraðslæknar (1) .................................................................................... — 3125

Kr. 215078

Skrifstofa ríkisspítalanna:

Formaður stjórnarnefndar (landlæknir) ....................................... kr. 2550
Framkvæmdastjóri (1)   — 7000
Gjaldkeri (1) ...................  — 5600
Ritari (1) .................................................................................................. — 3600
Vélritarar (2)   — 4200

Samtals kr. 22950

Landsspítalinn:
Yfirlæknar (3) .......................................................................................... kr. 21600
Aðstoðarlæknar (3) ................................................................................. — 12600
Kandidatar (2) .......................................................................................... — 3600
Aukalæknar (sérfræðingar) (2) ....................................................... — 5000
Yfirhjúkrunarkona (1)   — 2400
Deildarhjúkrunarkonur (3) .................................................................. — 5400
Hjúkrunarkonur (8) ............................................................................... — 12000
Nuddkona (1) ............................................................................................ — 1800
Kona við rannsóknir (1) .................................................................... — 2400
Kennslukona barna (1) ........................................................................ — 1250
Röntgenkonur (5) ................................................................................... — 11280
Ráðskona (1) ............................................................................................ — 2400
Aðstoðarráðskona (1) ............................................................................. — 1200
Yfirljósmóðir (1) ..................................................................................... — 2400
Aðstoðarljósmóðir (1) .............  — 1200
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Vélainaður (1) ..........................................................................................
Umsjónarmaður (1) ...............................................................................
Starfsstúlkur (21) ...................................................................................
Hjúkrunarnemar (19) ..........................................................................
Laun vegna sumarleyfa, veikinda, hreingerninga m. m...............

Laun alls 

kr. 1000
3600

15750
7600
7000

Samtals kr. 121180

10. Holdsveikraspítalinn á Laugarnesi;
Læknir (1) ................................................................................................ kr. 3600
Yfirhjúkrunarkona (1) .......................................................................... — 2100
Ráðskona (1) ............................................................................................ 1500
Kyndari (1) .............................................................................................. — 1500
Starfsstúlkur (6) ..................................................................................... 1500
Laun vegna sumarfría o. fl................................................................... - -- 500

Samtals kr. 14000

11.1. Kleppsspítalinn (gamli):
Yfirlæknir (1) .......................................................................................... kr. 5000
Yfirhjúkrunarkonar (1) ........................................................................ 2400
Hjúkrunarkonur (2) ............................................................................... 3000
Hjúkrunarmaður (1) ............................................................................. 1500
Véla- og viðgerðarmaður (1) ................................................................ 2400
Ráðskona (að hálfu) (1) .................................................................... - 900
Vökukona (1) .......................................................................................... — 960
Þvottaráðskona (1) ................................................................................. - 960
Starfsstúlkur (5) ..................................................................................... -- 3750
Laun vegna sumarfría o. fl................................................................... — 1000

Samtals kr. 21870

11. II. Kleppsspítalinn (nýji):
Yfirlæknir (1) .......................................................................................... kr. 5000
Kandidat (1) ................................   1800
Læknanemar (2) ...................................................................................... 1800
Yfirhjúkrunarkona (1) ........................................................................ - - 2400
Hjúkrunarkonur (9) ............................................................................... 13500
Hjúkrunarmenn (5) ................................................................................. 7500
Vökukonur (2) .......................................................................................... 1920
Ráðskona (að hálfu) (1) ...................................................................... 900
Vélamaður (1) .......................................................................................... 3300
Þvottaráðskona (1) ................................................................................. — 1080
Starfsstúlkur (13) ................................................................................... 9000
Laun vegna sumarfría o. fl...................................................................... 3000

Samtals kr. 51200



Laun alls

12. Vífilsstaðahælið:
Yfirlæknir (1) .......................................................................................... kr. 5000
Aðstoðarlæknir (1) ................................................................................. 5000
II. aðstoðarlæknir (1) ............................................................................. — 2400
Aukalæknir (<) ........................................................................................ 800
Yfirhjúkrunarkona (1) ........................................................................ — 2400
Hjúkrunarkonur (7) ............................................................................... — 10896
Ráðskona (1) ............................................................................................ — 2400
Aðstoðarráðskona (1) ............................................................................. — 1200
Saumakona (1) ....................................................................................... — 840
Saumakona (1) .......................................................................................... — 840
Starfsstúlkur (16) ................................................................................... — 12000
Bifreiðarstjóri (1) ................................................................................... — 2400
Smiður (1) ................................................................................................ -- 2400
Kyndari (1) .............................................................................................. — 2100
Starfsmenn (2) ....................................................................................... — 3000
Hjúkrunarnemar (3) ............................................................................. — 1440
Laun vegna sumarfría o. fl................................................................... — 2500
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Samtals kr. 57616

13. Heilsuhælið á Kristnesi:
Yfirlæknir (1) ..........................   kr. 4950
Aðstoðarlæknir (1) ................................................................................. — 2500
Yfirhjúkrunarkona (1) ........................................................................ — 2400
Aðstoðarhjúkrunarkona (1) ................................................................... — 1500
Hjúkrunarnemi (1) ................................................................................. — 480
Þvottaráðskona (1) ................................................................................. — 1200
Ráðskona (1) ............................................................................................ — 1800
Aðstoðarráðskona (1) ............................................................................. — 840
Ráðsmaður (1) .......................................................................................... — 3600
Bifreiðarstjóri og vélamaður ...............................................................  — 1800
Starfsstúlkur (13) ................................................................................... — 8970
Vinnumaður (1)   — 1050
Laun vegna sumarfría o. fl.................................................................... — 3060

Samtals kr. 34150

14. Reykjahælið í Ölfusi:
Læknir (1) ..................................................................................................  kr. 3000
Yfirhjúkrunarkona (1)   — 2400
Ráðskona (1) ............................................................................................ kr. 1800
Starfsstúlkur (5) ..................................................................................... — 8850
Vinnumaður (1) ........................................................................................ — 920
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Prestur (1) ..................................................................................................  kr. 100
Laun vegna sumarfría o. fl...................................................................  — 1630

76

Samtals kr. 19000
13. gr. fjárlaga. .

A. Skrifstofa vegamálastjóra:
Vegamálastjóri (1) ................................................................................. kr. 6000
Fulltrúi (1) .............................................................................................. 5310
Aðstoðarverkfræðingur (1) .................................................................. 7)77)0
Verkfræðingar (3)   17)180
Ritari (1)   3300
Vélritari (1) .............................................................................................. 2700
Vélainaður (1) ....................................................................................... 4500

Samtals kr. 12710

B. I. a. Skipaútgerð ríkisins:
Framkvæmdastjóri (1)   kr. 9000
Skrifstofustjóri (1) ................................................................................. -- 6200
Bókhaldari (1) .......................................................................................... 4620
Gjaldkeri (1) ............................................................................................ 4620
Innkaupamaður (1)   4620
Skrifari (1)   2100
Verkstjórar (2)   9300

Samtals kr. 40460

C. I.—II. Vitamál:
Vitamálastjóri (1) ................................................................................... kr. 7200
Vitaverkfræðingur (1) ........................................................................... 5750
Hafnarverkfræðingur (1) ...................................................................... 5900
Aðstoðarverkfræðingur (1) .................................................................. 5000
Gjaldkeri og bókhaldari (1) ................................................................ 3600
Efnisvörður (1) ........................................................................................ 4560
Kafari (1) ................................................................................................... 3825
Ritari (1) .................................................................................................. 3000
Vélritari (1) .............................................................................................. 2000
Vitaverðir (54) .......................................................................................... 32000

Kr. 72835
14. gr. fjárlaga.

A.
Þjóðkirkjan.

Biskup (1) ................................................................................................ kr. 7000
Prestur (1) .................................................................................................. 7400
Prestar (2) .................................................................................................. 11900
Prestur (1) .................................................................................................. 5813
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Prestar (3) ................................................................................................ kr. 17250
Prestur (1) ..................................................................................................  — 5700
Prestar (2) ..................................................................................................  -- 10900
Prestur (1) ..................................................................................................  — 5250
Prestur (1) .................................................................................................. — 5075
Prestur (1) .................................................................................................. — 5025
Prestur (1) ................................................................................................... — 4750
Prestur (1) .................................................................................................. — 4670
Prestur (1) ..................................................................................................  — 4625
Prestur (1) .................................................................................................. — 4230
Prestar (15) ................................................................................................ — 63000
Prestar (39) ................................................................................................ — 156000
Prestar (4) .................................................................................................. — 15800
Prestar (3) .................................................................................................. — 11250
Prestar (3) ................................................................................................ — 11100
Prestar (4) ..................................................................................................  — 14000
Prestar (5) .................................................................................................. — 17250
Prestar (4) .................................................................................................. - 13000
Prestur (1) .................................................................................................. 3200
Prestar (5) .................................................................................................. — 15000
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Kr. 419188

B.
I. Háskólinn.

Prófessorar (10) ..................................................................................... kr. 60000
Prófessor (1) ......................................................................................... — 5500
Prófessorar (4) ....................................................................................... 20000
Aukakennarar (2) ..................................................................................... — 3600
Ritari (1) .................................................................................................. — 4000

__________Kr. 93100
III. Fræðslumálaskrifstofan.

Fræðslumálastjóri (1) ............................................................................. kr. 7000
Fulltrúi (1) ................................................................................................ 5400
Velritari (1) ................................................................................................ _ 3000

Kr. 15400

IV. Menntaskólinn í Reykjavík.
Rektor (1) (þar með talin risna 2000 kr.) ..................................... kr. 7000
Yfirkennarar (4) ..................................................................................... - 20000
Kennarar (6%) ....................................................................................... 30200
Dyravörður (1) .......................................................................................... _ 1875

Kr. 59075



V. Menntaskólinn á Akurevri. Laun al,s
Skólameistari (1) (þar með talin risna kr. 2000) ........................ kr. 7000
Fastir kennarar (8)  .......................................................................... 31366
Aukakennarar (6)  ................................................................................. 21517
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Kr. 59883
VI. Kennaraskólinn.

Skólastjóri (1) .......................................................................................... kr. 1746
Fastir kennarar (2) ............................................................................. 8521
Aukakennarar (2V3) ............................................................................... 8677

Kr. 21944
VII. Stýrimannaskólinn.

Skólastjóri (1) .......................................................................................... kr. 4600
Kennarar (2) ............................................................................................ — 9482
Dyravörður að % ..................................................................................... - 699

Kr. 14682
VIII. Vélstjóraskólinn.

Skólastjóri (1) .......................................................................................... kr. 4600
Kennarar (2) ............................................................................................. 8600
Dvravörður að % ..................................................................................... 1200

Kr. 14400
IX. Bændakennsla.

1.. Hólaskóli:
Skólastjóri (1) .......................................................................................... kr. 2750
Kennarar (2) ............................................................................................ — 5250

Kr. 8000
2. Hvanneyrarskóli:
Skólastjóri (1) ............................................................................................ kr. 3690
Kennarar (2) ................................................................................................. — 5750

__________Kr. 9440
XIII. Barnakennarar.

í Reykjavík (98) ........................................................................................ kr. 165000
í kaupstöðum utan Reykjavíkur (68) ............................................ — 125000
Fastir kennarar utan kaupstaða (129) .............................................. 198000
Farkennarar (145) ................................................................................... - 76500

Kr. 564500
XIV. Eiðaskóli.

Skólastjóri (1) ............................................................................................ kr. 4200
Kennarar (2) ............................................................................................ — 5500

Kr. 9700



XVI. Málleysingjaskólinn. Lauu alls
Skólastýra (1) .......................................................................................... kr. 3500
Kennarar (3) ............................................................................................ — - 8137

Kr. 11637
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15. gr. fjárlaga.
1. Landsbókasafnið.

Landsbókavörður (1) ............................................................................. kr. 6000
Bókavörður (1) ........................................................................  — 4600
Bókavörður (1) .......................................................................................... — 4500
Aðstoðarbókaverðir (2) ........................................................................ — 8800
Dvravörður við Safnahúsið (1) ........................................................... — 1875

Kr. 25775

2. Þjóðskjalasafnið.
Þjóðskjalavörður (1) ............................................................................ kr. 4950
Aðstoðarmaður (1) ................................................................................. — 3960

Kr. 8910

3. Þjóðmenjasafnið.
Þjóðmenjavörður (1) ............................................................................. kr. 5500

Kr. 5500

42. Friðun Þingvalla.

Umsjónarmaður (auk ókeypis húsnæðis, ljóss og hita) ............... kr. 4200

Kr. 4200

16. gr. fjárlaga.
2. Búnaðarfélag Islands.

Stjórnarnefnd (3) ................................................................................... kr. 1500
Búnaðarmálastjóri (1) ............................................................................. — 6000
Ritstjóri búnaðarblaðs (1) .................................................................... — 6500
Ráðunautar (7) ........................................................................................ — 27350
Aðstoðarmenn (2) ................................................................................... — 7020
Ritarar (2) ................................................................................................ — 8200
Ráðunautur um laxaklak........................................................................ — 2700

Kr, 59270

3. Sandgræðslan.
Sandgræðslumaður (1) ........................................................................ kr. 3600

Kr. 3600
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14. Skógræktin. Laun alls

Skógræktarstjóri (1) 
Skógarverðir (3) 
Gæzlumenn (3) ........

kr. 4190 
5100

16. Dýralæknar. 
Dýralæknar (5) ..................................................

18. Efnarannsóknarstofan.
Forstöðumaður (1) .......................................................
Aðstoðarmaður (1) ....................................................

/ / a

Kr. 10065

............... kr. 18735

Kr. 18735

............... kr. 1800
5600

Kr. 10100

19. Veðurstofan.

Forstöðumaður (1) (þar af húsaleiguuppbót kr. 900)
Fulltrúi (1) (þar af húsaleiguuppbót kr. 900) .........
Aðstoðarmenn (2) ...............................................................
Loftskevtamenn (2) ...........................................................
Vélritari (1) ..........................................................................
Aðstoð (tímakaup 1.50) .....................................................

kr. 0900 
0400 
8260 
6520 
1275 
1800

Kr. 31155

21. Rafmagnseftirlit.

Forstöðumaður (1) ................................................................................. kr. 5830
Raflagningamaður (1) ............................................................................. 3850
Skrifstofumaður (1) .............................................................................. — 2760

Kr. 12440

24. Fiskifélagið.
Forseti (1) ...........................................................
Stjórnarnefndarmenn (2) ............................
Fiskifræðingur (1) ..........................................
Vélafræðingur (1) ..............................................
Skrifstofustjóri (1) ..........................................
Fiskiðnfræðingur (1) .....................................
Erindrekar (4) ................................................
Skrifstofustúlka (1) ..........................................

kr. 7200 
4000 
6000 
6000 
5400 
4800

— 10000 
2400

Kr. 42800



27. og 30. Laun yfirmatsmanna o. fl. Laun aiis
Fiskimat:

Fiskimatsstjóri (1) .......................................................................... kr. 8000
Yfirfiskimatsmaður (1) .................................................................. 5000
Yfirfiskimatsmenn (4) .................................................................... — 17600

Ullarmat:
Ullarmatsformaður (1)   — 1000
Yfirullarmatsmenn (3) .................................................................. — 1500

Kjötmat:
Yfirkjötmatsmenn (3) .................................................................... kr. 2250

Lýsismat:
Lýsismatsmaður (1) ........................................................................ kr. 2400
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Kr. 37750

28. Skipaskoðun.
Skipaskoðunarstjóri (1) .................................................................. kr. 6000
Skrifstofumaður (1) .......................................................................... — 3000
Skipaskráningarmaður (1) ............................................................. —• 1800

Kr, 10800

29. Erindrekstur í SuðurlÖndum.
Erindreki á Spáni (1) (þriðjungur launa) .................................. kr. 8860

Kr, 8860

31. Gjaldej'rísnefnd.
Forstjóri (1) .....................................................................................  kr. 8400
Nefndarmenn (4) ............................................................................ - 16800
Skrifstofustjóri (1) .......................................................................... — 7200
Ritarar (7) .......................................................................................  — 26400
Vélritarar (5) ...................................................................................  — 8640

Kr. 67440

57. Húsameistari ríkisins.
Húsameistari (1) .............................................................................. kr. 6000
Fulltrúi (1) .....................................................................................  — 5400
Aðstoðarmenn (2)   — 9000

Kr. 20400

Rannsóknarstofa Háskólans
Forstöðumaður (1) (Fvrir ranns. húsdýrasjúkd. kr. 1000) . . kr. 8200
Aðstoðarlæknir (1) .......................................................................... 7200
Aðstoðarstúlkur (7) .......................................................................... — 16800
Vikamaður (1) .................................................................................. 720

Kr. 32920

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 11
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1.

3.

4.

6.
7,
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
11.
15
16.
17.
18. 
19. 
10. 
21. 
22. 
23
24
25.
26.
27,

Skrá
yfir lögmælt eftirlaun embættismanna, embættismannaekkna og 

1. janúar 1936.

l’ingskjal 1

barna

A. Embættismenn:
Einar Benediktsson, fv. sýslumaður í Rangárvalla-
sýslu (konungsúrskurður % 1927) .............................
Marinó Hafstein, fv. sýslumaður í Strandasýslu
konungsúrskurður 3%1 1907) .....................................
Helgi Guðmundsson, fv. héraðslæknir i Siglu-
fjarðarhéraði (konungsúrskurður ýji 1910) ..........
Axel Valdimar Tulinius, fv. sýslumaður í Suður-
Múlasýslu (konungsúrskurður % 1911) .................
Davíð Scheving, fv. héraðslæknir í ísafjarðarsýslu
(konungsúrskurður % 1914) .......................................
Guðinundur Eggers. fv. sýslumaður í Árnessýslu . . 
Skúli Arnason, fv. héraðslæknir í Grímsneshéraði
Jón Jónsson, fv. héraðslæknir .................................
Sigurður Magnússon, fv. héraðslæknir .....................
Magnús Guðmundsson, fv. ráðherra .........................
Guðmundur Guðmundsson, fv. héraðslæknir..........
Karl Einarsson, fv. hæjarfógeti .................................
Ólafur Thorlacius, fv. héraðslæknir .........................
Sig. H. Kvaran fv. héraðslæknir.................................
Jóhannes Jóhannesson, fv. hæjarfógeti .................
Magnús Helgason, fv. skólastjóri .............................
Guðm. Björnson, fv. landlæknir .............................
Bogi Brvnjólfsson, fv. sýslumaður .........................
Georg Georgsson, fv. héraðslæknir .........................
Steingrímur Jónsson, fv. hæjarfógeti .......................
Guðm. T. Hallgrímsson, fv. héraðslæknir ..............
Halldór Steinsson ..........................................................
Eggert Briem, fv. hæstaréttardómari .....................
Páll Einarsson, fv. hæstaréttardómari .....................
Sigurður Briem, fv. aðalpóstmeistari .....................
Sigurður Thoroddsen, fv. vfirkennari .....................
Magnús Jónsson, fv. hæjarfógeti .............................

B. Emhættismannaekkjur og hörn þeirra: 
Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Th. Jónassen 
amtmanns, frá 1891 .................................................

kr.

641.91

1008.00

1000.00

1876.62

1266.67
1558.52

800.00
991.67
963.33

1060.00
1000.00
1461.22
860.00
595.00

6000.00
4200.00
7000.00
1160.00
960.00

5599.40
760.00

1000.00
8000.00
8000.00
6000.00
1180.00
4446.94

750.00

kr.

69389.28

1

Flyt 750.00 69389.28
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

kr. kr.

Flutt 750.00 69389.28
Asta Hallgrímsson, ekkja Tómasar Hallgrímssonar 
læknaskólakennara, frá % 1894 ................................. 350.00
Ingibjörg Jensdóttir, ekkja Hjörts Jónssonar hér- 
aðslæknis í 4. læknishéraði, frá % 1894 ................. 305.00
Alfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briems amt- 
manns, frá % 1905 ........................................................ 625.00
Guðrún B. Gísladóttir, ekkja Jóns Sigurðssonar 
héraðslæknis.................................................................... 189.37
Lára Malvina Scheving, ekkja Guðmundar Scheving 
héraðslæknis, frá y, 1909 ............................................. 187.50
Ingibjörg Sigurðardóttir, ekkja Jóns Jónssonar hér- 
aðslæknis í Hróarstunguhéraði, frá % 1910.............. 150.00
Þóra Gísladóttir, ekkja Sigurðar Pálssonar héraðs- 
læknis í Sauðárkrókshéraði, frá 1910 .............. 212.50
Oliva Maria Guðmundsson, ekkja Guðlaugs Guð- 
mundssonar, frá % 1913 ............................................. 560.83
Sigríður Hjaltadóttir, ekkja Jóns Jenssonar yfir- 
dómara, frá 1915 ..................................................... 500.00
Theódóra Thoroddsen, ekkja Skúla Thóroddsen 
svslumanns, frá % 1916 ............................................. 535.17
Sofía Johnsen, ekkja fvrrv. héraðslæknis Þorgríms 
Jolinsen, frá % 1917 .................................................... 321.53
Vigdís G. Blöndal, ekkja Jóns Blöndals héraðslæknis 
i Borgarfjarðarliéraði .................................................. 187.50
Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils pró- 
fessors, frá % 1920 ........................................................ 340.00
Sigríður Pálsson, ekkja Pálma Pálssonar yfirkenn-

450.00
Finnboga Arnadóttir, ekkja Odds Jónssonar hér- 
aðslæknis í Revkhólahéraði ....................................... 187.50
Steinunn Frímannsdóttir, ekkja Stefáns Stefánsson- 
ar skólameistara á Akurevri ..................................... 715.82
Anna Daníelsson, ekkja liæstaréttardómara Hall- 
dórs Daníelssonar ........................................................ 859.37
Guðrún Björnsdóttir, ekkja Þórðar Pálssonar hér- 
aðslæknis .......................................................................... 187.50
Ingbjörg Magnúsdóttir, ekkja Júlíusar Halldórs- 
sonar héraðslæknis, frá % 1924 ................................. 212.50

Flyt 7827.09 69389.28
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kr.

21.

22.

Flutt
Margrét Lárusdóttir, ekkja Guðmundar Þorsteins-
sonar héraðslæknis, frá y4 1924 .................................
Rannveig Tómasdóttir, ekkja Magnúsar Jóhanns-

7827.09

150.00

kr.

69389.28

sonar héraðslæknis, frá % 1924 .............. kr. 187.50
Samkvæmt konungsúrskurði 2% 1924, 
með hörnum hennar til 16 ára aldurs 
80 kr. árlega:
Guðríður Erla f. :1i 1921 .........................  — 80.00
Axel Valgarður, f. 2% 1022 .....................  — 80.00

23.

24

25

26.

27

28

Anna Gunnlaugsson, ekkja Halldórs Gunnlaugsson-
ar héraðslæknis, frá 1,j 1925 ................................. >.
Kirstín Þ. Blöndal, ekkja Asgeirs Blöndal héraðs-
læknis, frá % 1826 ........................................................
Þórunn Siemsen, ekkja Frans Siemsens sýslumanns,
frá 1j 1926 ........................................................................
Þóra Magnúss, ekkja Jóns Magnússonar ráðherra,
frá 1926 ........................................................................
Jenny Forberg, ekkja Oluf Forherg landssímastjóra,
frá ]4 1925 ......................................................................
Ragna Gunnarsdóttir, ekkja Ólafs Gunnarssonar
héraðslæknis, frá \'2 1927 .........................  kr. 150.00
Samkvæmt konungsúrskurði 1% 1927
með hverju barni hennar til 16 ára ald- 
urs:
1. Gunnar, f. <!j 1922 ................................. — 100.00
2. Ólafur, f. 1sj 1924 ............................. — 100.00

29.

30.

31

32.

3,3.
34.

347.50

150.00

187.50

391.90

1200.00

500.00

Sigriður Blöndal, ekkja Björns Blöndals héraðs-
læknis, frá 1/in 1927 ....................................................
Kristín Þórarinsdóttir, ekkja Kr. Kristjánssonar hér-
aðslæknis frá v, 2 1927 .................................................
Aðalbjörg Sigurðardóttir, ekkja Har. Níelssonar
prófessors ........................................................................
Sigríður Jónsdóttir, ekkja Bjarna Jenssonar héraðs-
la’knis ................................................................................
Anna Jónsson, ekkja Kl. Jónssonar ráðherra..........
Gathinka Sigfússon, ekkja Jóliannesar Sigfússonar 
kennara ............................................................................

350.00

150.00

237.50

340.00

187.50 
750.00

240.00

Flyt 13008.9!» 69389.28
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kr.

Flutt
35. Susie Brieni, ekkja Halldórs Brieins bókavarðar . . 
3(5. Margrét Árnadóttir, ekkja Páls V. Bjarnasonar 

sýslunianns ......................................................................
37. Súsanna Erlendsson, ekkja Henriks Erlendssonar

liéraðslæknis ..............................................  kr. 187.50
Sanikvæmt konungsúrskurði "<, 1931,
með hverju harni hennar til 16 ára ald- 
urs:
1. Sigríður, f. 1922 ............................... — 100.00
2. Friðrik, f. 1925 ..............................  — 100.00
3. Bjarni, f. "5 1927 ................................. — 100.00

38. Marta I’orvaldsson, ekkja Jóns Þorvaldssonar hér-
aðslæknis ..........................................................................

39. Anna Jónsdóttir, ekkja Stefáns Gíslasonar héraðs-
læknis ...............................................................................

40. Sigrún Bjarnason, ekkja Þorleifs H. Bjarnasonar
yfirkennara ....................................................................

13008.99
300.00

350.00

487.50

450.00

187.50

400.00

kr.

69389.28

15183.99

C. Prestsekkjur:
1. Anna Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað .....................
2. Ástríðnr Petersen frá Svalharði .............................
3. Bergljót Blöndal frá Hvainini í Skagafirði ..............
4. Björg Einarsdóttir frá Undirfelli .............................
5. Guðrún .1. Jóhannesdóttir frá Bergsstöðum..............
6. Guðrún Jónsdóttir frá Kolfrevjustað .....................
7. Guðrún Pétursdóttir frá Görðuni .............................
8. Guðrún Torfadóttir frá Hólinum .............................
9. Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað..................

10. Ingunn Loftsdóttir frá Desjarmýri.............................
11. Margrét Þórðardóttir frá Gaulverjahæ .................
12. Bagnheiður Magnúsdóttir frá Stað í Steingriinsfirði
13. Sigriður Jónsdóttir frá Melstað .................................
14. Sigriður Metúsalenisdóttir frá Staðarhakka ..........
15. Yigdís Einarsdóttir frá Grunnavik .........................
16. Helga Ketilsdóttir frá Grindavík .............................
17. Sigrún Kjartansdóttir fró Mosfelli .............................
18. Vilhorg Jónsdóttir frá Prestshakka .........................

100.52
100.00
100.00
100.00
107.54 
183.78 
314.81 
134.40 
158.95
101.55 
139.86 
131.36 
188.06 
131.26 
104.16 
100.00 
147.50 
102.65

Flyt 2446.40 84573.27



86 Þingskjal 1

kr.

19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Flutt
Sigríður Halldórsdóttir frá Holti í Önundarfirði . .
Ingibjörg Magnúsdóttir frá Laufási .........................
Guðfinna Jensdóttir frá Miklabæ .............................
Guðrún Sigurðardóttir frá Flatev .............................
Guðbjörg Herinannsdóttir frá Þingvöllum ..............
Þórunn Bjarnadóttir frá Vigur .................................
Anna Stefánsdóttir frá Stað í Súgandafirði..............
Helga Skúladóttir frá Kálfafellsstað .........................
Valgerður Karólína Guðniundsdóttir frá Grenivík . .
Guðrún Herinannsdóttir frá Breiðabólstað ..............
Arndís Pétursdóttir frá Vatnsfirði .........................
Guðríður Ólafsdóttir frá Húsavík .............................
Þorbjörg Pálsdóttir frá Gilsbakka .........................
Guðríður Helgadóttir frá Kvennabrekku .................
Guðný Þorsteinsdóttir frá Nesi í Norðfirði..............
Jakobína Sigurgeirsdóttir frá Borg .........................
Kristín Jónsdóttir frá Brjámslæk .............................
Sigríður Þórðardóttir frá Stafholti .........................
Margrét Jónasdóttir frá Stað i Steingrímsfirði ....
Sigríður Jóhannesdóttir frá Hruna .........................
Þóra Jónsdóttir frá Auðkúlu .....................................
Jóhanna Magnúsdóttir frá Staðarhrauni..................
Margrét Sigurðardóttir frá Höskuldsstöðum ..........
Sigurlaug Knudsen frá Breiðabólsstað .....................
Guðrún M. Sveinsdóttir frá Lundi.............................
Sigríður Helgadóttir frá Odda ...................................
Steinunn Eiríksdóttir frá Bjarnanesi .....................
Línev Sigurjónsdóttir frá Görðum.............................
Björg Einarsdóttir frá Dvergasteini ................... '.. .

D. Lög nr. 49 1923.
Einar Þorkelsson fyrrv. skrifstofustjóri Alþingis ..........

E. Lög nr. 51 1921, 8. gr.:
1. Asta Einarson, ekkja Magnúsar Einarson dýralæknis
2. Anna Þorgrímsson, læknisekkja.................................
3. Hrefna Einarsdóttir, læknisekkja .............................
4. Hedvig Blöndal, ekkja Óla P. Blöndal póstritara . .

2446.40
184.36
142.10 
116.96
118.93 
118.30
144.44 
100.00

72.94
164.63
212.94
162.10 
135.74 
100.00 
168.00
126.44 
142.56 
103.00 
156.00
131.36 
129.42

82.72
224.00
131.85
133.00
100.00
215.70
200.22
314.81
256.84

250.00
300.00
350.00
350.00

kr.

84573.27

6835.76

2500.00

Flyt 1250.00 93909.03
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kr. kr.

Flutt
5. Aldný Magnúsdóttir, ekkja Arna Kristjánssonar

símritara ......................................................  kr. 220.00
Sonur hennar Örn, f. % 1925, til 16 ára
aldurs ............................................................ — 100.00

6. María Guðmundsdóttir, ekkja Ásgríms Péturssonar
fiskiniatsinanns ..............................................................

7. Maria Jónsdóttir, ekkja Fr. Kleinenssonar póstaf-
greiðslumanns ................................................................

8. Þrúður Ingibjörg Jónsdóttir, ekkja Björns Magn-
ússonar símstjóra ....................................... kr. 260.00
Börn liennar til 16 ára aldurs:
1. Guðný, f. 1925 ................................. — 100.00
2. Magnús, f. 1928 ............................. - 100.00

9. Harriet Jónsson, ekkja Magnúsar Jónssonar pró- 
fessors ............................................................................

10. Ingibjörg Ögmundsdóttir, ekkja Guðm. Evjólfssonar
símstjóra ......................................................  kr. 180.00
Sonur liennar Ögmundur til 16 ára ald-
urs, f. 1924 .............................................  — 100.00

11. Björg Jónsdóttir, ekkja Sigurðar Þórðarsonar
prests ............................................................ kr. 200.00
Börn liennar til 16 ára aldurs:
1. Bjarghildur Ingibjörg, f. !'4 1926 .... — 100.00
2. öddrún Valborg, f. 1928 .................  — 100.00

12. Guðhjörg Árnadóttir, ekkja Jóns Karlsonar hér- 
aðslæknis ..........................................................................

Samtals

1250.00 93909.03

320.00

240.00

240.00

460.00

450.00

J280.00

400.00

350.00
3990.00

97899.03

I fjárlagafrumvarpi þessu og launaskrám þeim, er því fylgja, er reiknað 
með sömu dýrtíðaruppbót af launum, eftirlaunum og styrktarfé, eins og gert er 
í núgildandi fjárlögum.
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Skýrsla
um laun í nokkrum stofnunum 1935. 

(Sbr. álit fjvn. Alþingis 1935).

Mjólkursamsalan: Lauu alIs
Stjórnarnefndin (7 menn) ............................................................ kr. 4600
Framkvæmdarstjóri (1)    — 12000
Bókari (1)   — 5100
Gjaldkeri (1) .................................................................................... — 4800
Skrifstofustúlkur (2) ........................................................................ — 4200
Eftirlitsmenn (2) ................................................................................ — 7200

Kr. 38200

Kjötnefnd.
Formaður (1) ..........................................
Nefndarmenn (4) ......................................
Skrifstofustúlka (1) ..................................

kr. 4800 
3000
2400

Kr. 10200

Fiskimálanefnd.
Formaður (1) .................................................................................. kr. 5400
Nefndarmenn (6) .............................................................................. — 18000
Skrifstofustjóri (1) .......................................................................... — 7200
Skrifstofustúlka (1) .......................................................................... - 2400
Umsjónarmaður við harðfisksgerð ................................................ 6600
Umsjónarmaður við hraðfrvsting .................................................. — 7200
Sendimaður erlendis ........................................................................ — 7920

Kr. 54720

Síldarútvegsnefnd.
Formaður (1) ......................................................
Varamaður (1) ......................................................
Nefndarmenn (3) ..................................................
Skrifstofustjóri (1) ..............................................
Bókari (1) ..............................................................
Starfsmenn (3) (V> árið) ..................................

kr. 3500 
— 3000

7500
6000
3600
7800

Kr. 31400

Síldarverksmiðja ríkisins.
Stjórnarnefnd (5) ...........................................................................
Framkvæmdarstjóri (1) ..................................................................
Skrifstofustjóri (1) ..........................................................................
Yerkstjóri (1) ...................................................................................

kr. 21500 
-- 12000

8000
6000
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Laun alls

Yfirvélstjóri (1) ................................................................................ — 6500
Vélstjórar (2) ................................................................................... - 12000
Skrifstofumenn (2) .......................................................................... 8400
Skrifstofuslúlka (1) .......................................................................... — 2100

Kr. 76800

Fisksölusamlagið.
Framkvæmdarstjórar (3) .............................................................. kr. 63000
Skrifstofustjóri (1) .......................................................................... — 15000
Bókari (1) ......................................................................................... — 12000
Skrifstofumenn (2) .......................................................................... 16800
Skrifstofumenn (3) .......................................................................... — 21600
Skrifstofustúlkur (2) ........................................................................ 8400
Skrifstofustúlka (1) .......................................................................... 3000
Simastúlka (1) .................................................................................  — 1800
Sendisveinn (1) ...............................................................................  — 1800

Kr. 143400

Tryggingarstofnun ríkisins.
A. Brunabótafélag íslands:

Forstjóri (1) .....................................................................................  kr. 5000
Skrifstofustjóri (1) .......................................................................... — 5000
Fulltrúi (1) .....................................................................................  — 4700
Gjaldkeri (1) .....................................................................................  — 4700
Ritarar (3) ....................................................................................... — 11000
Vélritari (1) ..................................................................................... 2400

B. Slysatryggingin:
Fulltrúi (1) .........................................................................................  -- 4700
Meðstjórnendur (2) ........................................................................  — 1200
Læknir (1) ......................................................................................... — 2000

Kr. 40700

Landsbanki íslands,
Formaður bankaráðs (1) .............................................................. kr. 4920
Bankaráðsmenn (4) ........................................................................ -- 10000
Endurskoðendur (2) ........................................................................ - 5000
Bankastjórar (3) .............................................................................. — 64800
Aðalbókari (1) .................................................................................. 10000
Aðalféhirðir (1) ................................................................................ 10500
Forstöðumaður endurskoðunardeildar (1) ................................ 9200
Fulltrúar 1. launaflokks (8), þar af 1 með 9600, 3 með 8800,

2 með 8100 og 2 með 7600 ...................................................... 68000
Fulltrúar 2. launaflokks (3), þar af 2 með 6800 og 1 með 6000 19600

193IÍ. A. (.50. löggjafarþing). 12
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Laun alls

Aðstoðarmenn 1. launaflokks (15), þar af 4 ineð 6400, 2 með 
6000, 2 með 5600, 1 með 5400, 2 með 5200, 3 með 4800 og 
1 með 4600 .................................................................................. 82800

Aðstoðarinenn 2. launaflokks (12), þar af 3 með 4800, 2 nieð
4600, 1 með 4400 og 6 með 3800 .......................................... 50000

Aðstoðarmenn 3. launaflokks (12), þar af 2 með 3600, 2 með 
3400, 1 með 3200, 2 með 2600, 1 með 2400, 3 með 2000 og 
1 með 1800 .................................................................................. 32600

Dyraverðir og sendimenn (5), þar af 1 með 5000, 1 með 1800
og 3 með 4200 ...............  22400

Sendisveinar (2)   2500
Utan flokka, þar af 1 með 9800, 1 með 7520, 1 með 3900, 1 með

3600, 3 með 2400 og 2 með 1800 .............................................. 35620

Kr. 427940

Útibú Landsbanka íslands,
Útibússtjórar (5), þar af 2 með 4500, 1 með 10500, 1 nieð 9600 

og 1 með 6800 .............................................................................. kr. 49900
Bókarar (3), þar af 1 ineð 6000, 1 með 5700 og 1 með 5100 . . 16800
Féhirðar (5), þar af 1 með 6600, 1 með 6000, 1 með 5400, 1 með

4800 og 1 með 3000 .................................................................. 25800
Aðstoðarmenn 1. flokks (4), þar af 1 með 4800, 1 með 4400,

1 með 3600, 1 ineð 3200 .......................................................... 16000
Aðstoðarmenn 2. flokks (5), þar af 3 með 3000, 1 með 2600 og

1 ineð 1800 .......... ................................................................... .. .. 13400
Endurskoðendur (4), þar af 2 með 2400, 1 með 2000 og 1

með 1800 ........................................................................................ - 8600

Kr. 130500

Búnaðarbanki íslands.
Aðalbankastjóri .................................................................................. kr. 12000
Bankastjórar (2) .............................................................................. 12799
Bankabókari (1) .............................................................................. — 10399
Bankagjaldkeri (1) .......................................................................... 9000
Bankaritarar (4) .............................................................................. 18600
Skrifstofustúlka (1) ........................................................................ 1800
Sendisveinn (1) .................................................................................. 780

Kr. 65378

Bvggingar og landnámssjóður:
Forstöðumaður teiknistofunnar .................................................. kr. 9000
Starfsmaður á teiknistofunni ...................................................... - - 5832

Kr. 14832
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Útbú Búnaðarbankans á Akureyri: i-«un aiis

Útbússtjóri ......................................................................................... kr. 6000
Gjaldkeri .............................................................................................. — 3000

Kr. 9000

Útvegsbanki íslands h/f.
Formaður bankaráðs (1) .............................................................. kr. 3124
Bankaráðsmenn (3) .......................................................................... - - 4500
Aðalbankastjóri (1) .......................................................................... 21600
Bankastjórar (2) .............................................................................. — 24000
Endurskoðendur (2) ........................................................................ - 5000
Bankabókarar og gjaldkeri (3) ...................................................... — 30555
Skrifstofustjóri (1) .......................................................................... — 8199
Víxlabókari (1) .................................................................................. — 8182
Umsjónarmaður fiskiveiða og skuldaskilasjóðs (1) .................. — 8148
Innheimtumaður, aðstoðarbókari, fulllrúi (3) .......................... — 21388
Fulltrúi (lögfræðingur) (1) .......................................................... — 6984
Afgreiðslumenn (3) .......................................................................... 19206
Afgreiðslumenn (3) .......................................................................... — 17460
Afgreiðslumenn (3) .......................................................................... — 16587
Afgreiðslumenn (2) .......................................................................... — 9679
Afgreiðslumaður (1)   — 4365
Afgreiðslumaður (1) ........................................................................ — 3819
Afgreiðsluinenn og vélritarar (4) .............................................. — 13968
Afgreiðslumaður (1) .............  — 3000
Vélritari (1) .....................................................................................  — 2910
Afgreiðslumenn (3) .......................................................................... — 7200
Afgreiðslumaður (1) ........................................................................ — 2328
Vélritari (1) .......................................................................................  — 2100
Sendisveinn (1) .................................................................................  — 900
Fyrv. bankastjóri (eftirlaun) (1) .................................................. — 8400
Fyrv. bankastjóri (eftirl.) (1) ...................................................... — 4200

Kr. 257802

Útibú Útvegsbankans.
Akureyri:

Útibússtjóri (1) ................................................................................ kr. 9600
Bókari (1) ................................................................................... 6600
Bankaritari (1)   2700

Isafjörður:
Útibússtjóri (1) ................................................................................... 9600
Bókari (1) ................................................................................... 4800
Gjaldkeri (1) ...................................................................................  - - 4800
Bankaritarar (2) .............................................................................. — 5100
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Seyðisfjörður:
Útibússtjóri (1) 
Gjaldkeri (1) ... 
Bókari (1) . . . .

Vestmannaeyjar: 
Útibússtjóri (1)
Bókari (1) ........
Gjaldkeri (1) . .
Bankaritarar (2)

I.aun ulls 

6052 
5400 
4800

9600
4800
4800
7800

Kr. 86452

2. Frumvarp til laga 
um bráðabirgðabreyting nokkurra laga.

(Lagt fyrir Alþingi 1936).

1- gr-
1. Framkvæmd laga nr. 50, 10. nóveniber 1913, um að landssjóður legði 

landsbankanum til 100 þús. kr. í næstu 20 ár, er frestað til ársloka 1937.
2. Tekjur eftir lögum nr. 56, 31. maí 1927, um skenuntanaskatt og þjóðleikhús, 

renna í ríkissjóð til ársloka 1937.
3. Tekjur eftir lögum nr. 58, 8. sept. 1931, um einkasölu á tóbaki, skulu renna 

í ríkissjóð til ársloka 1937.
4. Framkvæmd annarar og þriðju greinar laga nr. 45, 10. nóv. lí)13, um bjarg- 

ráðasjóð Islands, er frestað til ársloka 1937.
5. Kennslueftirlit það, sem ræðir um í 6. 8. gr. laga nr. 35, 19. mai 1930, fellur

burt til ársloka 1937.
6. Framkvæmd C-liðar í 8. gr. laga nr. 84, 6. júli 1932, um bifreiðaskatt og 

fleira, er frestað til ársloka 1937.
7. Ríkisstjórninni er heimilt að fresta til ársloka 1937 framlögum samkvæmt 

5. gr. laga nr. 34, 19. júlí 1933, um brevting á lögum nr. 84, 6. júlí 1932, um 
bifreiðaskatt og fleira, til þeirra kaupstaða og verzlunarstaða, sem ekki 
leggja tilskilinn hluta á móti ríkisframlaginu og framkvæma ekki malbikun 
á árinu 1937.

8. A árinu 1937 leggur rikissjóður ekki fram til ræktunarsjóðs íslands þann 
blnta útflutningsgjalds, sem ræðir um i 12. gr. laga nr. 63, 28. jan. 1935.

9. A árinu 1937 skal að eins greiða prestum 35000 kr. þess embættiskostnaðar, 
sem ræðir um í 1. gr. laga nr. 36, 8. sept. 1931. Skal, að svo miklu leyti 
sem við verður komið, baga úthlutun þessa fjár þannig, að prestar, sem 
ekki eru konmir í hæstu laun, skulu einskis í missa af embættiskostnaðar- 
greiðslum, fyrr en laun og greiðsla vegna embættiskostnaðar samanlagl 
fara fram úr hæstn prestslaunum.
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10. A árinu 1937, fellur niður starf gcngisnefndar og launagreiðsla til hennar, 
samanber lög nr. 48, 4. júní 1924, og lög nr. 9, 27. inaí 1925.

11. A árinu 1937 skal ekki verja hærri fjárhæð úr ríkissjóði til verkfærakaupa, 
sanianber lög nr. 40, 7. maí 1928 og lög nr. 79, 19. júní 1933, en 00000.00 kr. 
Landhúnaðarráðherra setur reglur um skipting verkfærakaupastyrks, að 
fengnum tillögum búnaðarfélags íslands.

12. A árinu 1937 skal ekki verja hærri fjárhæð úr ríkissjóði til húfjárræktar, 
samanher lög nr. 32, 8. sept. 1931, en 42000 kr. Landhúnaðarráðherra á- 
kveður í samráði við búnaðarfélag íslands, hvernig þessum sparnaði verði 
náð.

13. Á árinu 1937 má ekki verja úr ríkissjóði meira en 28000 kr. til kaupa á 
erlendum áburði, sbr. lög nr. 51 28. jan. 1935.

14. Á árinu 1937 leggur rikissjóður ekki fram fé til hókasafna prestakalla, shr. 
lög nr. 17, 7. júlí 1931.

15. Á árinu 1937 greiðir ríkissjóður ekki hærra framlag til sýsluvegasjóða en 
það, sem ákveðið er til móts við 53-7 úr héruðum, shr. lög nr. 102, 19. júní 1933.

16. Árið 1937 skulu ekki vera launaðir prófdómendur við ríkisskólana eða 
skóla, er njóta ríkisstyrks, nema við embættispróf í háskólanum og hurt- 
farapróf í menntaskólunum, kennaraskólanum, stýrimannaskólanum og 
vélstjóraskólanum, siglingafræðinámsskeiðum og vélgæzlunámskeiðum.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1937.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Með þessu frumvarpi er farið fram á, að frestað verði á árinu 1937 fram- 
kvæmd þeirra laga og einstakra lagaákvæða, sem frestað er framkvæmd á 1936. 
Verður ekki annað séð en full þörf verði árið 1937 á þeim sparnaði, sem af á- 
kvæðum frumvarpsins leiðir.

I’ingskjal 2—3

3. Frumvarp til laga
um hreyting á lögum nr. 128 31. des. 1935, um hráðabirgðatekjuöflun til 
rikissjóðs.

(Lagt fyrir Alþingi 1936).

1- gr.
A eftir orðunum „1. gr. laga nr. 82 26. apríl 1935“ í 1. málsgr. 2. gr. laga nr. 

128 31. des. 1935, um hráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs, komi: Ef liinn skatt- 
skyldi hluti teknanna er undir 1000 kr., greiðist af honum 1',.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Athugasemdir við lagafrunivarp þetta:
Um frumvarp þetta, sem lagt er fvrir Alþingi samkvæmt 23. gr. stjórnar- 

skrárinnar, vísast til fylgiskjals hér á eftir.

Fylgiskjal.

Bráðabirgðalög
um breyting á lögum nr. 128 31. des. 1935, um bráðabirgðatekjuöflun til 

ríkissjóðs.

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur íslands og Danmerkur,
Vinda og Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, 

Láenborg og Aldinborg,

Gjörum kunnugt: Fjármálaráðherra Vor hefir tjáð Oss, að þegar út- 
búin voru lög nr. 128 31. des. 1935, um bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs, 
bafi fallið niður ein setning úr texta 2. gr. nefndra laga, um tekjuskatt þeirra, 
sem hafa skattskyldar tekjur undir 1000 krónum. Með þvi að svo er ástatt, 
sem að framan greinir, teljum Vér brýna nauðsyn bera til þess að gefa út 
Jjráðabirgðalög um þetta efni samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar 18. maí 
1920. Fvrir því bjóðum Vér og skipum þannig:

L gr.
Á eftir orðunum „1. gr. laga nr. 82 26. april 1935“ i 1. málsgr. 2. gr. Iaga 

nr. 128 31. des. 1935, um bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs, komi orðin: 
Ef hinn skattskvldi bluti teknanna er undir 1000 kr., greiðist af honum l'».

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða.

Gjört á Anialíuborg 24. janúar 1936.

Undir Vor konunglega liönd og innsigli.

Christian R.
(L. S.) _______

Eysteinn Jónsson.
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4. Frumvarp til laga
um framlenging á gildi laga um verðtoll og bráðabirgðaverðtoll.

(Lagt fvrir Alþingi 1936).

1- gr.
Lög nr. 47 15. júní 1926, um verðtoll af nokkrum vörum, lög nr. 5 3. apríl 

1928, um breyting á þeim lögum, mcð þeim brevtingum, sem leiðir af lögum 
nr. 11 2. júní 1933, um bráðabirgðaverðtoll, og lögum nr. 132 31. des. 1935, um 
breyting á þeim lögum, svo og lög nr. 11 2. júní 1933 og lög nr. 132 31. des. 
1935, skulu gilda til ársloka 1937.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1937.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta: 
í þessu frumvarpi er lagt til að framlengja til ársloka 1937 öll gildandi

lagaákvæði um verðtoll. Er hagur ríkissjóðs með þeim hætti, að ekki virðist verða 
hjá sliku komizt.

5. Frumvarp til laga
um ríkisútgáfu námsbóka.

(Lagt fyrir Alþingi 1936).

L gr.
Ráðherra gefur út, að fengnum tillögum fræðslumálastjóra og ritstjórnar, 

(sbr. 3. gr.) skrá vfir námsbækur þær, sem nauðsynlegar eru til barnafræðsl- 
unnar i landinu, þannig, að uppfylltar verði kröfur fræðslulaganna. 1 skránni 
skal greina, til hverra námsgreina bækurnar skuli ná og hverjar kröfur skuli 
gera um efni og efnismeðferð hverrar bókar.

2. gr.
Ríkið gefur út allar námsbækur, sem nauðsynlegar eru til barnafræðslunnar 

i landinu samkvæmt skrá þeirri, er um getur í 1. grein, og dreifir þeim út á meðal 
allra skólaskvldra barna í landinu, hvorttveggja í samræmi við ákvæði þessara 
laga.

3. gr.
Ritstjórn námsbóka þeirra, sem út eru gefnar samkvæmt þessum lögum, 

annast þriggja manna nefnd, skipuð til fjögra ára í senn og á þennan hátt: Einn 
skipar ráðherra, annar er tilnefndur af stjórn Sambands islenzkra barnakennara,
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hinn þriðji cr lilnefndur af félagi kennara við héraðsskólana, þar með talinn Eiða- 
skóli, og gagnfræðaskólana. Xú cr slikt félag ekki til, og skipar ráðherra þá 
einnig þriðja nianninn í nefndina. Varamenn skulu skipaðir og tilnefndir af 
sömu aðilum og til sama tíma, og taka þcir sæti í nefndinni í forföllum aðal- 
manna. Xefndin skiptir sjálf með sér vcrkum. Ritstjórnin vclur hækur til út- 
gáfu i samræmi við skrá þá, er um getur í 1. grcin, og eftir því scm fræðslulög 
og þörf skólanna krefja á hverjum tima, og er útgefanda (shr. 1. gr.) að öðru 
leyti lil aðstoðar og ráðuneytis um allt, sem útgáfuna varðar. Sérstaklega lætur 
nefndin til sin taka alla gerð og fyrirkomulag kennslubóka, samninga við höf- 
unda, stærð upplaga og allan frágang bókanna. Ritstjórnin fær 10 kr. kaup á 
mann fyrir livern fundardag, og telst sú þóknun til kostnaðar við útgáfuna.

4. gr.
Ríkisprentsmiðjan annast útgáfu námshóka þeirra, sem út cru gefnar sani- 

kvæmt þessum lögum. Hún annast prentun þeirra, bókhand og útsendingu. 
Forstöðumaður ríkisprentsmiðjunnar annast framkvæmdir starfa fyrir rit- 
stjórnina.

5. gr.
I tæka tíð fyrir byrjun hvers skólaárs senda skóla- og fræðslunefndir, hver 

úr sínu skóla- eða fræðsluhéraði, ríkisprentsmiðjunni grcinargerð um, hverjar 
og hve margar námsbækur muni þurfa lianda skólaskyldum hörnum í héraðinu 
á skólaári því, er í hönd fer. Greinargerðinni skal fylgja skýrsla yfir tölu skóla- 
skyldra barna héraðsins, og skal þcss getið, á hve mörgum heimilum hin skóla- 
skyldu börn séu. Ríkisprentsmiðjan sendir síðan öllum skóla- og fræðslunefnd- 
um nægan námshókaforða til skólaársins.

Ríkisprcntsmiðjan og ritstjórnin setja nánari reglur um tilhögun á útsend- 
ingu námsbókanna, til tryggingar því, að hvergi verði skortur á námshókum, og 
til varnar því, að upplögunum verði eytt i óhófi.

6. gr.
Ríkissjóður greiðir ríkisprentsmiðjunni kostnað við útgáfu og útsendingu 

námsbóka þeirra, sem ríkisprentsmiðjan gefur út samkvæmt þessum lögum. 
Skal sú greiðsla nema réttu kostnaðarverði.

7. gr.
Til þess að standasl kostnaðinn við úlgáfu námsbóka þeirra. scm út eru 

gefnar samkvæmt þessum lögum, lætur ríkisstjórnin innheimta námsbóka- 
gjald af hverju heimili, þar sem er skólaskylt barn, eitt eða fleiri. Xámsbéika- 
gjaldið skal nema 5—8 krónum á heimili og innheimtast á manntalsþingum 
samkvæmt skrám, er sveitar- eða hæjarstjórnir semja fyrir lok janúarmán- 
aðar ár livert og lagðar eru fram samtimis skattskrám. Ráðlierra ákveður i 
ársbvrjun, að fengnum tillögum ritstjórnar, hve hátt gjaldið skuli vera það ár, 
innan framangreindra takmarka, og má innlieimta það með lögtaki. Geti 
framfærandi skólaskylds harns ekki greitt námshókagjaldið, skal það greiðast 
úr sveitarsjóði sem önnur gjöld til skólahalds.
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Nú nægja ekki greidd námsbókagjöld til að standast áfallinn útgáfu- og 
útsendingarkostnað, og er þá ráðherra heimilt að taka lán til útgáfunnar með 
allt að 6% ársvöxtum, er siðar verður greitt af námshókagjöldum, ef þau 
hrökkva til. Ef afgangur verður hinsvegar af námshókagjöldum, að greiddum 
útgáfu- og útsendingarkostnaði, skal hann lag'ður i sérstakan sjóð, námshóka- 
sjóð, til eflingar útgáfunni, og skal sjóðurinn vera í vörzlum fjármálaráðherra.

8. gr.
Skólanefndir og fræðslunefndir fela skólastjórum við fasla skóla og um- 

ferðakennurum við umferðakennslu að úthýta námshókum þeim, sem úl eru 
gefnar samkvæmt þessum lögum, ókeypis á meðal skólaskyldra nemcnda sinna, 
eftir þörfum þeirra, en gæta skulu þeir alls hófs um eyðslu hókaforðans og 
ganga ríkt eftir því, að nemendurnir fari vel með hækurnar, enda taki eitt harnið 
við af öðru á sama heimili um notkun námsbókanna. Em allt þetta má setja 
nánari ákvæði í reglum þeim, er um getur í 5. grein.

9. gr.
Xámshækur þær, sem út eru gefnar samkvæmt þessum lögum, mega ekki 

án heimildar ráðherra ganga kaupum og söliun, að viðlögðum sektum, 10—100 
krónum, enda skal þess getið með greinilegri áletrun á hverju eintaki.

10. gr.
Ráðlierra skal, að fcngnum tillögum ritstjórnarinnar, leggja fyrir ríkis- 

prentsmiðjuna að gefa út eða útvega og úthýta til skólaskyldra harna á sama 
liátt sem námshókum þeim, sem út eru gefnar samkvæmt þessuni lögum, öðr- 
um skólanauðsynjum, svo sem forskriftarhókum, stílahókum, teikníhókum, 
vinnuhókum, pappír og ritföngum, enda sýni það sig, að greidd námsbókagjöld 
hrökkvi fyrir slíkum viðhótarkostnaði.

11. gr.
Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum ritstjórnarinnar, að leggja fyrír 

ríkisprentsmiðjuna að gefa út námshækur í lestri fyrir hyrjendur og aðrar 
hækur til smáharnakennslu, til undirbúnings hinni opinheru harnafræðslu, og 
útbýta þeim á tilsvarandi liátt við það, sem fyrir er mælt um aðrar námsbækur, 
sem út eru gefnar samkvæmt þessum lögum. Ráðherra leggur ekki fyrir rikis- 
prentsmiðjuna að liefja þessa útgáfu fyrr en jafnóðum og að svo miklu leyti 
sem greidd námshókagjöld lnökkva fyrir kostnaðinum.

12. gr.
Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum ritstjórnarinnar, að leggja fyrir 

rikisprentsmiðjuna að gefa út fleiri eða færri námshækur og aðrar skólanauð- 
synjar fyrir nemendur annara almennra skóla en harnaskóla og úthýta þeim á 
sama hátt sem námshókum til harnafræðslunnar, sem út eru gefnar samkvæmt 
þessum lögum. Ráðherra leggur ekki fyrir ríkisprentsmiðjuna að hefja þessa 
útgáfu fyrr en jafnóðuin og að svo miklu leyti sem greidd námsbókagjöld hrökkva
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fyrir kostnaðinuni, en jafnframt því, sem útgáfa námsbóka er hafin samkvæmt 
þessari grein, er ráðherra lieimilt að ákveða, að nánishókagjöld þau, sem inn- 
heimt eru samkvæmt 7. grein, skuli liækka á Jiverju því heimili, þar sem er nem- 
andi, einn eða fleiri, í almennum skóla, öðrum en harnaskóla, enda gangi útgáfa 
þeirra námsbóka fvrir, sem sameiginlegar geta verið sem flestum skóluni. Ráð- 
lierra hækkar námsbókagjaldið samkvæmt þessari grein smátt og smátt, eftir 
þvi sem útgáfan er aukin samkvæmt henni, en aldrei má námsbókagjaldið nema 
meiru en 15 krónum á heimili. Af heirnili, þar sem er skólaskylt harn og jafn- 
framt nemandi i öðrum skóla en harnaskóla, skal aðeins tekið hið hærra náms- 
bókagjald. Ráðherra setur sérstakar reglur til tryggingar því, að hið hærra náms- 
hókagjald innheimtist með skilum af hverju gjaldskyldu heimili.

13. gr.
Um afskipti fræðslumálastjórnarinnar, ritstjórn, litgáfu, útsendingu og 

dreifingu námsbóka þeirra og skólanauðsynja, sem um getur í 10., 11. og 12. 
grein, fer að öllu leyti á tilsvarandi hátl við það, sem fyrir er mælt um náms- 
bækur handa skólaskyldum börnum, sem út eru gefnar samkvæmt þessum 
lögum.

14. gr.
Ráðherra er lieimilt, að fengnum tillöguni ritstjórnarinnar, að fela ríkis- 

prentsmiðjunni að gefa út eða útvega og selja við kostnaðarvcrði til almennra 
skóla landabréf, vegginyndir og aðrar slíkar skólanauðsvnjar.

15. gr.
Nú eru fyrir á markaðinum námsbækur, sem að dómi ritstjórnarinnar 

fullnægja kröfum þeim, sem gerðar eru til slíkra námshóka í skrá þeirri, 
er um getur í 1. grein, og er þá rikisprentsniiðjunni heimilt, í samráði við 
ritstjórnina, að semja um kaup á upplögum þeirra hóka við því verði, er mið- 
að sé við kostnaðarverð. Leita skal staðfestingar ráðherra á öllum slikum 
kaupsamningum. Um námshækur þær, sem keyptar hafa verið sanikvænit 
þessari grein, gilda að öllu leyti sömu reglur sem um námshívkur þær, sem út 
eru gefnar samkvæmt þessum löguni. Þó nær hann 9. greinar við sölu bók- 
anna ekki til annara eintaka en þeirra, sem rikisprentsmiðjan hefir látið úti 
og letrað á slíkt bann.

16- gr-
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og skal skólaskyldum hörnum þegar 

séð fvrir ókevpis námsbókum frá og með skólaárinu 1937 -1938.

bingskjal 5

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a :
Frv. þetta má heita samliljóða frv. um sama efni, eins og það var af- 

greitt við 2. umr. efri deildar Alþingis 1935. Hefir aðeins verið snert við þrem- 
ur greinum og á þenna hátt:

í 1. gr. er vitnað í 3. gr. til skýringar.



í upphafi 7. gr. eru ákvæðin um innheimtu námsbókagjaldsins gerð nokkru 
ýtarlegri.

1 16. gr. er brevtt ákvæðunum um það, hvenær lögin komi til framkvæmda, 
og leiðir það af sjálfu sér.

Uin greinargerð fyrir frv. vísast að öðru leyti til greinargerðar þeirrar, er 
fylgdi frumvarpinu á síðasta þingi, og greinargerðar þeirrar, er fylgdi hreyt- 
ingartillögunum við frumvarpið á þingskj. nr. 509 1935, svo og þeirra upplýs- 
inga, er fram komu við umræður um málið.
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Nd. 6. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 61 23. júni 1932, um lax- og silungsveiði.

Flm.: Jörundur Brvnjólfsson, Jón Pálmason.

1- gr.
Á 1. grein laganna verði þessar brevtingar:

1. Ós í sjó. Skilgreiningin brevtist þannig: Það svæði, er liggur milli þess 
staðar, er straumur fellur niður í ánni um smástraumsflóð, og niður til 
þess staðar, er straumur fellur niður um smástraumsfjöru.

2. 1 orðaskýringarnar bætist i rétta stafrófsröð:
Áll: Þeir staðir langs eftir vatni eða á, þar sem dýpi er mest. Nú eru 

fleiri álar en einn, og heitir sá höfuðáll, sem dýpstur er.
Kuisl: Þar, sem á fellur ekki í einu lagi, eða skiptist um hólma, sand- 

evrar, kletta eða grynnsli, kallast sá hluti vatns kvísl, sem fullur sér þeg- 
ar vatnsborð er lægst.

3. Orðið „Vatn“ með skýringum falli niður, en í staðinn komi:
Stöðuvatn: Öll þau vötn ofan ósa, sem eigi er meiri straumhraði í en 

18 metrar á klukkustund, nema sá straumur, sem orsakast af sjávarföll- 
um eða afrennsli í stórflóðum.

Straumvötn: Öll þau vötn ofan ósa, sem meiri straumhraði er í en 18 
metrar á klukkustund þegar enginn vöxtur er í vatni og uni lágfjöru.

2. gr.
Fyrsti liður 16. greinar laganna orðist þannig:
Eigi má veiða lax nema á timabilinu frá 20. maí til 15. sept. ár hvert. 

Ráðherra getur þó, eftir tillögum veiðimálastjóra, lieimilað stangarveiði til
20. september.

3. gr.
Síðasti málsliður 20. greinar laganna orðist þannig:
Skírteini um veiði til klaks heimilar þó éigi veiði í öðrum fiskihverfum en 

því, sem klakið er starfrækt við, nema með fullu samþykki veiðieigenda eða 
fiskiræktarfélaga, ef til eru, og má binda levfið því skilvrði, að sleppt sé hæfi- 
legri tölu seiða í það vatn, sem veitt var í.
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4. gr.
Aftan við 1. lið 22. greinar laganna bætist:
Þó getur ráðherra veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef veiðiniálastjóri 

mælir ineð því.
5. gr.

Fyrir „4,5 cm“ í 1. lið 28. greinar laganna komi: 3,5 cm.

6. gr.
Fyrir „4,5 cm“ í 1. lið 29. greinar laganna komi: 3,5 cm.

7. gr.
2. liður 30. gr. laganna orðist svo:
Girðingar mega aldrei ná yfir meira en V3 hluta af breidd árinnar og al- 

drei meira en hluta af breidd óss eða leiru. Aldrei má girða yfir aðalstraum- 
linu ár.

8- gr.
Við 2. málsgr. 31. gr. laganna bætist: Frá ákvæðum þessarar málsgrein- 

ar er ráðherra þó heimilt, þegar sérstaklega stendur á og veiðimálastjóri mæl- 
ir með, að veita undanþágu og levfa, að fjarlægð milli fastra veiðivéla sé 
nokkru minni en hér er tiltekið.

Aftan við sömu lagagrein bætist ný málsgrein:
Nú hagar svo til, að styttra verður inilli lagna tveggja veiðieigenda en svo, 

að heimilt sé eða leyft samkvæmt 2. málsgrein, og vill hvorugur víkja. Þá skal 
mat skera úr ágreiningi. Þar, sem fastar veiðivélar eru settar, skal lögnin vera 
löggilt af hlutaðeigandi lögreglustjóra í samráði við veiðimálastjóra. Nánari 
ákvæði um löggildingu lagna skulu sett með reglugerð, er landbúnaðarráð- 
lierra semur.

9. gr.
Aftan við 1. málsgr. 46. gr. laganna bætist: Þó má ákveða í samþykkt, að 

félagsfundir skuli vera fulltrúafundir, þar sem félagssvæði eru stór.

10. gr.
Fyrir „10 ára“ í 64. grein laganna komi: 30 ára.

11- gr.
Aftan við 84. grein laganna bætist ný grein, og breytist greinatala sam- 

kvæmt því. Greinin verði þannig:
1. Nú liefir einhver veiðieigandi, sá er veiði átti áður en lög þessi komu 

til framkvæmda, misst hana með öllu fvrir þá sök, að ákvæði laganna fyrir- 
muna lionum að nota þá veiðiaðferð, er hann áður mátti cinni við koma, og 
skal hann þá eiga kröfu til skaðabóta eftir mati, sbr. 83. gr.

2. Kröfur um bætur skulu sendar ráðberra. Leitar liann um þær umsagnar 
veiðimálastjóra og veiðimálanefndar og skipar matsmenn. Skaðabætur greið- 
ist að Vs úr ríkissjóði og úr sýslusjóði eða sýslusjóðum viðkomandi sýslu eða 
sýslna.
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Greinargerð.
Frv. samhljóða þessu varð ekki útrætt á síðastliðnu þingi. Ástæðurnar fyrir 

niálinu eru þingmönnum kunnar, og er því ekki ástæða til að fjölyrða um þær.

Nd. 7. Frumvarp til laga
uin hreyting á lögum nr. 29 ,‘5. nóv. 1915, uni þingsköp Alþingis, og lögum nr. 
20 24. marz 1931, um breyting á þeini löguin.

Flm.: Jörundur Brynjólfsson.

1- gr.
Fyrir „(Stjskr. 1915 § 16)“ í niðurlagi 2. málsgr. 1. gr. laga nr. 29 1915 

komi: (Stjskr. 41. gr.).
2. gr.

a. A eftir orðinu „eið“ í 2. gr. sömu laga komi: eða drengskaparlieit.
b. Fyrir „(Stjskr. 1874 § 30)“ í sömu lagagrein komi: (Stjskr. 42. gr.).

3. gr.
Aftan við 2. gr. laga nr. 20 1934 bætist: (Stjskr. 27. gr.).

4. gr.
1. málsliður 2. málsgr. 11. gr. laga nr. 29 1915 orðist svo:
Forsetar Alþingis skipa í sameiningu skrifstofustjóra þingsins, og skulu

laun hans ákveðin í launalögum.

5. gr.
Aftan við 18. gr. sömu laga bætist: ef um lagafrumvarp er að ræða, en 1 

nótiu síðar, ef um er að ræða þingsályktunartillögur.

6. gr.
Aftan við 19. gr. sömu laga bætist: og ekki lieldur um frumvörp, sem nefnd 

flytur óskipt eða flutt eru að beiðni einhvers ráðherranna.

7. gr.
Aftan við 5. gr. laga nr. 20 1934 bætist: (Stjskr. 39. og 40. gr.).

8. gr.
Fyrir „(Stjskr. 1903 § 9)“ i fyrri málsgr. 24. gr. laga nr. 29 1915 komi: 

(Stjskr. 40. gr.).
9. gr.

a. Fyrir „(Stjskr. 1903 í; 9)“ i fyrri málsgr. 25. gr. sömu laga komi: (Stjskr. 
40. gr.).

b. Fyrir „(stjskr. 1903 g 9)“ í síðari málsgr. söniu greinar komi: (stjskr. 
40. gr.).
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10. gr.
2. málsgr. 26. gr. sömu laga orðist svo:
Þá er Alþingi, sein nú segir, skipar eina niálstofu, þarf, til þess að gerð verði 

fullnaðarályktun um niál, meira en heliningur þingmanna að vera á fundi og 
eiga þátt i atkvæðagreiðslu. Þingmaður, sem er á fundi, en greiðir ekki atkv.eði, 
án lögmætra ástæðna, telst taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Ræður þá afl atkvæða 
um einstök málsatriði. En til þess að lagafrumvarp, að undanskildum frum- 
vörpum til fjárlaga og fjáraukalaga, verði samþykkt í lieild sinni, verða aftur 
á móti að minnsta kosti tveir þriðjungar atkvæða, sem greidd eru, að vera með 
frumvarpinu (Stjskr. 40. gr.).

11- gr.
Fyrir síðari málslið 3. málsgr. 29. gr. sömu laga „(Sé lienni breytt . . . einni 

umræðu)“ komi: Sé henni breytt þar, skal bún endursend binni deildinni og 
tekin þar til einnar uinræðu. Ef tillögunni er þá aftur breytt, skal lnin lögð fyrir 
liina deildina af nvju, og um liana viðböfð ein umræða. Sé lienni þar enn breytt, 
skal hún lögð fyrir sameinað þing og útkljáð þar með einni uniræðu.

12. gr.
Fyrir „(stjskr. 1874 § 37)“ í fyrri málsgr. 31. gr. sömu laga komi: (stjskr. 

49. gr.).
13. gr.

Aftan við 34. gr. sömu laga bætist ný málsgrein, svo bljóðandi:
Við útvarpsumræður skulu ræðumenn, aðrir en forseti, jafnan mæla úr 

ræðustól, og beimilt er þeim endranær að flvtja ræður sínar þaðan.

14. gr.
a. Fvrir „Ráðherra eða umboðsmaður hans“ í 35. gr. sömu laga kemur:

Ráðherrar.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgr.:

Þegar útvarpað er umræðum um þingmál, skal farið eftir reglum V. 
kafla.

15. gr.
Orðin „eða umboðsmanns hans“ í 36. gr. sömu laga falli niður.

16. gr.
37. gr. sömu laga orðist svo:
Ef umræður dragast úr liófi fram, getur forseti stungið upp á, að þeim sé 

liætt. Svo getur og forseti lagt til, hvort lieldur í bvrjun umræðu eða síðar, að 
umræðu um mál skuli lokið að liðnum ákveðnum tíma. Eigi má þó, meðan nokk- 
ur þingmaður kveður sér bljóðs, takmarka ræðutíma við neina umræðu meira 
en svo, að liún standi 2 klukkustundir alls. Ræðutími ráðlierra telst ekki 
hér með, og framlengist uinræðan sem svarar ræðutíma þeirra. Þingdeild sú, 
sem lilut á að máli, eða sameinað þing, sker úr því umræðulaust, bvort tillögur 
forseta skuli teknar til greina. Sömuleiðis geta 3 þingmenn í efri deild, 6 í neðri 
deild og 9 í sameinuðu þingi krafizt þess, að greidd séu atkvæði um það um-
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ræðulaust, hvort umræðu skuli lokið eða umræðutími takmarkaður. Nöfn þeirra 
þingmanna skulu lesin upp og rituð í gerðabókina. Eftir ákvæðum þessarar 
greinar og 35. greinar, að þvi er varðar sameinað þing, skal einnig fara á þing- 
setningarfundum.

Nú hefir verið saniþvkktur takmarkaður umræðutimi, og skal þá forseti 
skipta ræðutíma sem jafnast milli fylgisinauna og andstæðinga niáls þess, sem 
er til uinræðu, án þess að hann sé hundinn við, í hvaða röð þingmenn hafa kvatt 
sér hljóðs, eða milli flokka, ef hentara þykir.

17. gr.
l'yrir „(Stjskr. 1903 § 12)“ í 41. gr. sönni laga konii: (Stjskr. 51. gr.).

18. gr.
a. Þrír fyrstu niálsliðir 12. gr. söniu laga („Heimilt er þingmanni . . . hvort 

frá skuli visa“) falli hurt.
b. Fyrir „Heiniilt er og þingmanni“ í fjórða niálslið sömu greinar konii: Heim- 

ilt er þinginanni.
c. Aftan við síðari málsgr. söinu greinar hætist: Slíka tillögu iná og gera i 

prentuðu nefndaráliti.
19- Sr-

Aftan við fyrri inálslið 1. inálsgr. 43. gr. sönni laga hætist: eftir þvi sem 
við verður komið.

20. gr.
a. Fyrir „(Stjskr. 1903 § 11)“ í 1. málsgr. 11. gr. söinu laga konri: (Stjskr.

48. gr.).
h. Aftan við sömu málsgr. hætist: hingmaður, sem er á fundi, en greiðir ekki 

atkvæði án lögmætra ástæðna, telst taka þátt í atkvæðagreiðslunni.
e. Aftan við 3. málsgr. söinu greinar falli orðin „(53. gr.)“.
d. Síðasti málsliður 4. málsgr. sömu greinar orðist svo:

Forseti sker úr, hvort þau rök skuli gild talin, en þingmaður sá, sem 
hlut á að máli, getur skotið þeim úrskurði undir atkvæði deildarinnar eða 
þingsins.

21. gr.
Fjórir síðustu málsliðir 45. gr. sömu laga („Forseti og einn ... á að fara 

fram“) falli niður.
22. gr.

Síðari málsliður 47. gr. sömu laga falli niður.

23. gr.
Fyrir „(Stjskr. 1874 § 40)“ í 49. gr. sömu laga komi: (Stjskr. 52. gr.).

24. gr.
A eftir 50. gr. sömu laga kcinur nýr kafli með 10 nýjum greinum, er verða 

51.— 60. gr. þeirra, svo látandi, og hreytist kafla- og greinatala á eftir sam- 
kvæmt því:
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Hverju 
skylt er að 
útvarpa.

Jafnrétti 
þingf lokka.

Frh. 1. umr. 
fjárlaga og 
vantraust.

Ræðutími 
í öðrum 
málum.

Vtvarp 
með sam- 
þykki ann- 
ara flokka.

l’tvarp án 
samþykkis 
annara 
flokka.

Boðun út-
varps-
umræðu.
Röð út-
varps-
umræðna.

Aðild
flokks-
formanna.
Vrskurðar-
vald
forseta.

IV. Útvarp umræðna.

a. (51. gr.) Utvarpa skal þingsctningu og þinglausnum.
Þá skal og úlvarpa framsöguræðu fjármálaráðherra um frv. til fjár-

laga og, ef óskað er, hálfrar stundar ræðum af hálfu annara þingflokka. 
cnda hcfir fjármálaráðherra þá og rétt til stundarfjórðungs svarræðu.

h. (52. gr.). Þegar útvarpað cr umræðum um þingmál, skulu þingflokkav 
hafa rctt til jafnlangs ræðutíma og forsetar gcfa þingmönnum færi á að 
taka til máls þannig, að flokkarnir skiptist á. Við útvarpsumræðu gilda 
ckki ákvæði 35. og 37. gr. um málfrclsi ráðhcrra. Forseti vcitir þingmanni 
utan flokka færi á að eiga þátt í útvarpsumræðu að einhvcrju levti.

c. (53. gr.). Við framliald fyrstu umræðu fjárlaga mcga ræður í fyrstu um- 
ferð vara eina stund, cn síðan hálfa stund þrjár umferðir, og enn aðrar 
þrjár stundarfjórðung. Skal þá útvarpi umræðna um fjárlög að fullu lok- 
ið. Sama regla gildir um útvarp umræðu um vantraust.

Það cr umferð, þegar fulltrúar allra þingflokka hafa tekið til máls.
d. (51. gr.). Þegar útvarpað er umræðum um önnur mál en fjárlög, skal 

hverjum þingflokki heimill hálfrar slundar ræðutími í fyrstu umferð, en 
úr því stundarfjórðungs.

Ekki skal útvarpað lengur en þrjár stundir við hverja umræðn, nema 
samþykki allra þingflokka komi til.

Takmarka má fyrirfram uinræðutíma um þingmál, önnur en þau, er 
um ræðir í 51. og 53. gr., þótt uinræðu sé útvarpað, allt niður í 2 klukku- 
stundir (sbr. 37. gr.), enda styttir þá forseti umferðir að sama skapi.

e. (55. gr.). Xú óskar þingflokkur, að umræðu verði útvarpað, og snýr þá 
formaður flokksins tilmælum sínuin til forseta. Skal forseti þegar til- 
kynna það formönnum annara þingflokka, en þeir leita samþykkis flokks 
síns svo fljótt sem auðið er. Útvarpa skal umræðu þegar samþykki allra 
flokka kemur til.

f. (56. gr.). Nú næst ekki samkomulag milli þingflokka um úlvarp umræðu, 
og skal forseti þá tilkvnna það þeim, sem kröfuna átti. Ef þingflokkur 
itrekar kröfu sína, skal umræðunni útvarpað. Réttur til útvarps án sam- 
þykkis annara þingflokka nær þó ekki lengra en til tveggja umræðna um- 
fram þann flokk, sem sjaldnast hefir nevtt þessa réttar.

g. (57. gr.). Dag og stund útvarpsumræðu skal tilkynna í útvarpi og á þing- 
fundi svo fljótt sem unnt er.

h. (58. gr.). Uniræðum skal útvarpa í sömu röð og kröfur um útvarp bárust 
forseta, enda sé að öðru levti fullnægt ákvæðum þingskapa. Forscti get- 
ur þó vikið frá þessari röð, ef sérslakar ástæður liggja til.

i. (59. gr.). Formenn þingflokka eru réttir aðilar gagnvart forseta og þing- 
mönnum flokksins um allt það, er að útvarpi umræðna lýtur.

j. (60. gr.). Forseti sker úr ágreiningi, sem verður um skilning á reglum 
þessum eða framkvæmd þeirra.
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25. gr.
Fvrir „(Stjskr. 1874 § 38)“ í 51. gr. söinu laga komi: (Stjskr. 50. gr.).

26. gr.
Síðari málsgr. 53. gr. sönni laga falli niður.

27. gr.
a. Orðin „eða umboðsmaður hans“ i 54. gr. sömu laga falli niður.
b. A eftir orðunum „er um það greiða atkvæði, samþykkja" í sömu grein 

' komi: Ura stjórnarfrumvörp eða frumvörp, sem flutt eru fyrir bönd ríkis-
stjórnarinnar, ræður þó einfaldur meiri liluti.

c. Fvrir „þó mega afbrigðin þau ein vera“ í sömu lagagrein komi: Afbrigði 
mega þau ein vera.

28. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og er jafnframt úr gildi inunin 9. gr. laga nr. 

20 1934.
29. gr.

Þegar lög þessi bafa öðlazt staðfestingu, skal fella meginmál þeirra ásamt 
meginmáli 1.—8. gr. laga nr. 20 24. marz 1934 og 1. gr. laga nr. 54 14. nóv. s. á. 
inn í lög nr. 29 3. nóv. 1915, og gefa þau út svo brevtt sem lög um þingsköp 
Alþingis.

Greinargerð.
Mál þetta var flutt á síðastliðnu þingi, en varð ekki útrætt. Um ástæðurnar 

fyrir þvi visast til greinargerðar þeirrar, er þvi fylgdi á síðastliðnu þingi. (Sjá 
þskj. 622).

Nd. 8. Frumvarp til laga
um fóðurtryggingarsjóði.

Flm.: Páll Zóphóníasson og Bjarni Ásgeirsson

1- gr-
Ríkissjóður skal leggja fram allt að 75 þús. krónur árlega til fóðurtrygg- 

ingarsjóða samkvæmt lögum þessum.
I byrjun livers árs skal reikna út, bvernig skipta beri 75000 króna framlagi 

milli sýslufélaga í réttu blutfalli við búfjáreign framteljenda i bverri sýslu. 1 
reglugerð skal ákveða, bvernig búféð skuli lagt í einingar, til að skipta fénu 
eftir. Slrax og skipting befir farið fram, skal tilkynna oddvitum sýslunefnda, 
liver sé lilutur liverrar sýslu á yfirstandandi ári.

2. gr.
Sýslunefndir geta stofnað fóðurtryggingarsjóði eftir því, sem ákveðið er í 

lögum þessum.
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 11
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Þegar stofna skal fóðurtrvggingarsjóð í sýslufélagi, skal gerð urn það sani- 
þykkt á sýslunefndarfundi, og er hún gild, ef meiri hluti sýslunefndar sam- 
þykkir hana. I henni skal ákveða, á hvcrn hátt afla skuli fjár i fóðurtrvgging- 
arsjóð, og iná ákveða að jafna því að nokkru eða öllu leyti niður á búfjáreig- 
endur eftir sama mælikvarða og framlagi ríkissjóðs samkvæmt 1. gr.

Eftir að sýslunefnd liefir gert samþykkt um stofnun fóðurtrvg'gingarsjóðs, 
skal hera hana undir atkvæði þeirra, er gjaldskyldir eru til sjóðsins samkvæmt 
samþykkt sýslunefndar.

Skal það gert á fundum i hreppunum, og skulu þeir haldnir áður en sex 
vikur eru liðnar frá því samþykktin var gerð á sýslufundi.

3. gr-
Heimilt er þeim lireppum, þar sem eru starfandi fóðurbirgðafélög, að vera 

utan þátttöku í stofnun fóðurtryggingarsjóðs, enda tilkvnni þau oddvita sýslu- 
nefndar ákvörðun sína eigi síðar en 1 vikum frá þvi sýslunefnd hefir samþykkt 
stofnun fóðurtryggingarsjóðs.

4- gr-
Nú hefir frumvarp sýslunefndar uni stofnun fóðurtryggingarsjóðs verið 

samþvkkt af meiri hluta þeirra hreppsfélaga, sem ekki hafa lýst því yfir sam- 
kvæmt 3. gr., að þau vilji ekki taka þátt í sjóðsmvnduninni, og er þá fóður- 
tryggingarsjóður löglega stofnaður i viðkomandi sýslu.

5- gr.
Nú er fóðurtryggingarsjóður löglega stofnaður samkvæmt 2., 3. og 4. gr., 

og á hann þá rétt á að fá framlag úr ríkissjóði til fóðurtryggingarsjóðs sýsl- 
unnar, í hlutfalli við húfjárfjölda þeirra, er þátt taka í starfsemi þessari innan 
sýslunnar, enda sé lagt að minnsta kosti jafnt framlag á móti.

6. gr.
Stjórn hvers fóðurtryggingarsjóðs skal skipuð þrem mönnum. Kýs sýslu- 

nefnd tvo, en sá þriðji skal skipaður af landbúnaðarráðherra, og er liann for- 
maður.

7. gr.
Sýslunefnd ákveður imiheimtumeim sjóðsgjalda, og má fela það oddvitum 

hreppanna. Innlieiintumenn afhenda sjóðstjórninni sjóðinn, og skal hún sjá 
um, að hann sé ávaxtaður á tryggan hátt, og aldrei má festa sjóðinn þannig, 
að hann sé ekki liandbær á liverju hausti.

Reikningsár fóðurtryggingarsjóða sé miðað við 1. sept. Sjóðstjórnir semja 
reikninga fóðurtryggingarsjóða og senda þá til ríkisstjórnarinnar fvrir 1. nóv., 
og skulu þeir endurskoðaðir með landsreikningunum.

8- gr.
Stjórnir fóðurtryggingarsjóða skulu á hverju hausti afla sér glöggs yfirlits 

um ásetning, hver i sínu umdæmi. Sé nokkur ástæða til að ætla, að einhverja
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búfjáreigendur innan umdæmisins skorti fóður banda búfé sínu á komandi 
vetri, skal sjóðstjórnin verja sjóðnum til kaupa fóðurbætis, og geyma hann á 
þeim stöðum í sýslunni, sem liagkvæmast er fyrir búfjáreigendur.

9- gr.
Þegar fóðurskortur verður, úthlutar sjóðstjórnin fóðurbæti til þeirra 

hreppa, sem verst eru staddir. Þessi útblutun fer fram eflir umsögnum forða- 
gæzlumanna, og sjá hreppsnefndir um úthlutunina, hver innan sins lirepps. Fóð- 
urbætirinn skal lánaður vaxtalaust, en sjá skal hreppsnefnd nm fulla greiðslu 
á andvirði lians, eigi síðar en 14. ágúst sumarið eftir að fóðurbætirinn var lán- 
aður.

10. gr.
Nú verður almennur fóðurskortur vegna óviðráðanlegra orsaka, svo sem 

mjög lélegrar sprettu, afleitrar nýtingar lievja eða mikilla vetrarharðinda, og er 
þá sjóðstjórninni heimilt að láta nokkuð af fóðurforða sjóðsins endurgjalds- 
laust til þeirra bænda, af þeim sem vantar fóður, sem verst eru staddir efna- 
lega.

Á sama liátt má bæta tjón á fóðri, sem einstakir bændur verða fyrir, svo 
sem ef hey brenna, ef vatn evðir hevi o. fl. Þó má aldrei bæta þann skaða meira 
en að yð hluta, að dómi forðagæzlumanna og hreppsnefndar, og því aðeins, að 
minnst % heildarforðans liafi eyðilagzt.

Aldrei má þó verja meira en hálfum höfuðstól sjóðsins til styrktar sam- 
kvæmt þessari grein.

11- gr.
Atvinnumálaráðuneytið (landbúnaðarráðherra) skal semja fvrirmynd að 

samþykkt fyrir fóðurtrvggingarsjóði sýslufélaganna.
Sýslunefndir setja fóðurtryggingarsjóðum samþvkktir, sem skulu vera í 

samræmi við fvrirmynd ráðunevtisins, og senda þær siðan ráðuneytinu til 
staðfestingar.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta lá fyrir síðasta Alþingi, en varð ekki útrætt. Fylgdi því þá 

svo hljóðandi greinargerð:
„Eitthvert alvarlegasta böl landhúnaðarins er slæmur ásetningur. Af bon- 

um leiðir vanhöld á fénaði og afurðum Iians.
Þetta liefir mörgum verið ljóst, og löggjafar þjóðarinnar liafa margoft reynl 

að gera ráðstafanir, er tryggi sem Jieztan ásetning. Forðagæzlulögin, lög um 
samþykktir lieyforðabúra og kornforðabúra, svo og IV. kafli Jnifjárræktarlag- 
anna um fóðurbirgðafélög, eru m. a. öll lil þessa sett.

En reynslan sýnir, að þetta er ónóg. Fóðurbirgðafélög eru nú í 18 lirepp- 
Uin, kornforðabúr í 5 eða 6 og heyforðabúr í fáum.
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I þeini hreppum, seni fóðurbirgðafélögin liafa slarfað lengst i, er þessuni 
ináluni nú koniið í gott liorf. Þar er ásetningur að haustinu góður, og þá til 
varaforði, ef óvenjuleg harðindi ber að hönduin.

Víða annarsstaðar er ásetningur góður, miðað við ineðalvetur, en nijög ó- 
víða er til nokkur sanieiginlegur varaforði, seni grípa niá til, cf harðindi her 
að hönduni. Þó eru til sjóðir í 4—5 hreppuni, sein engin félög eru í, seni not- 
aðir eru til kaupa á varafóðurforða að haustinu. En í langflestuin hreppuni 
landsins, eða uni 88'<, eru engar ráðstafanir gerðar til að afla varafóðurforða, 
sein til sé, ef harðindi her að hönduni, og í niörguin þeirra er ásetningur djarf- 
ur, þó niiðað sé við meðalvetur.

Stofnun fóðurhirgðafélaga er vitanlega hezta og öruggasta leiðin til að 
tryggja ásetninginn, en eins og áður er sagt, eru þau fá enn. Þess vegna þykir 
nú rétt að reyna enn eina leið til að örva hændur til þess að tryggja sér vara- 
fóðurforða að haustinu, og jafnframt að létta undir nieð að koma honuni upp. 
Er sú leið hér farin að styrkja að Iiálfu fóðurtryggingarsjóði, er upp koniist í 
sýslunum. Það þótti að athuguðu máli réttara að láta starfsvið sjóðsins ná yfir 
sýslufélög en hreppsfélög. Bar það einkum til. að oft getnr ástand verið niis- 
jafnt innan sania sýslufélags, og sameiginlegur sjóður þá koniið að fulhun not- 
um, þó sjóður, sem bundinn væri við hreppinn, og því niiklu niinni, reyndist 
ófulhiægjandi til bjargar. Má frá síðustu tveim árum finna niörg dænii, seni 
sanna þetta.

Það nýmæli er enn i fruiiiv. þessu, að heimilt er að láta nokkuð úr sjóðun- 
uni seni beinan styrk, þegar sérstaklega stendur á. Þó þetta liafi ekki áður 
verið í löguni, hafa oftar en einu sinni verið gefin eftir lán af hálfu þess opin- 
bera, seni veitt liafa verið þegar sérstakt harðæri hefir horið að hönduni, svo 
í rauninni er hér ekki uni nýniæli að ræða, heldur aðeins lögfesting á venju, 
sem þegar hefir skapazl.

Að öðru leyti verður gerð nánari grein fvrir frunivarpinu í franisögu.“

Nd. 9. Frumvarp til laga
um innlánsvexti og vaxtaskatt.

Flm.: Páll Zóphóníasson.

1- gr.
Ríkisstjórninni heimilast að ákveða vexti af innlánsfé í bönkum og 

sparisjóðum.

2. gr.
Þegar ríkisstjórnin hefir ákveðið innlánsvexti eftir 1. gr., er ölhun þeim, 

er eiga verðbréf, skuldahréf eða önnur bréf, er árlega gefa vexti, skylt að greiða í 
vaxtamiðlunarsjóð hluta af vöxtunum, eftir því sem nánar er fyrir mælt i iög- 
um þessuin.
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3. gr.
Vaxtabréfaskattur sá, sem uin ræðir í 2. gr., skal vera það hár, að eig- 

endur bréfanna fái aldrei bærri vexti af fé sínu en l1/;', yfir venjulega spari- 
sjóðsvexti. Það, sem bréfin gefa bærri vexli, skal greiða í rikissjóð.

4. gr.
Lögreglustjórar — í Revkjavík tollstjóri - ákveða og innlieimta vaxta- 

bréfaskatt, og skal bvert skuldabréf sýnt þeini árlega, um leið og skatturinn 
er greiddur, og þeir þá merkja það sérstökuin stimpli, er sanni sýningu og 
greiðslu skattsins.

5. gr.
Lögreglustjóri getur falið stjórnum stofnana, sem gefið liafa út flokka af 

verðbréfum, að framkvæma fyrir sína hönd stimplun þeirra bréfa, sem þær 
bafa gefið út, og innbeimta af þeim vaxtaskattinn samkvæmt 3. gr.

6. gr.
Vanræki einbver að g'reiða vaxtaskatt og láta slimpla skuldabréf árlangt, 

skal greiða skattinn 10-faldan fyrir hvert ár, er skattgreiðsla dregst.

7. gr.
Undanþegnir vaxtaskatti eru vextir af þeiin skuldabréfum, sem eru eign 

erlendra nianna, enda sé það sannanlegt og skuldabréfin þinglesin eign þeirra 
áður en ár er liðið frá staðfestingu laga þessara.

8. gr.
Þinglesning skuldabréfa, sem vexti gefa og vaxtaskatt ber að greiða af 

eftir lögum þessum, befir því aðeins áframbaldandi gildi, að bréfið sé sýnt og 
stimplað árlega eftir lögum þessuni (4. og 5. gr.).

9. gr.
Lög frá 7. maí 1928, nr. 20, um þinglýsingu, falla úr gildi að því leyti sem 

þau koma í bága við þessi lög.
Fyrir þinglestur bréfa þeirra, sem um ræðir í 7. gr., skal ekki greiða þing- 

lestrargjald.
10. gr.

Vaxtamiðlunarsjóð skal ávaxta i Landsbanka íslands. Stjórn lians skal skip- 
uð þrem inönnum, sínum frá hverjum banka, Landsbankanum, Útvegsbankan- 
um og Búnaðarbankanum. Reikningsár vaxtamiðlunarsjóðs skal vera almanaks- 
árið, og skal endurskoða reikninga hans með reikningum Landsbankans.

11- gr.
Tekjum vaxtamiðlunarsjóðs skal árlega verja til þess að lækka fasteigna- 

veðslánavexti í landinu, og skal gera það hlutfallslega jafnt í öllum bönknm og 
sparisjóðum, og jafnt af eldri lánum og láiiuni, er veitt verða eftir að lög þessi 
öðlast gildi.
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12. gr.
Brot á lögum þcssum varða sektuni til ríkissjóðs, frá 100—1000 kr., ncma 

þyngri refsing liggi við að lögiiin. Mcð brotin skal fara sem almenn lögreglumál.

13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp líkt þessu var flutt á síðasta þingi, en dagaði þá uppi. Fylgdi frv. 
þá svo liljóðandi grcinargerð:

„Það mun ekki fjarri, að atvinnuvegir okkar stvðjist við 170 milljónir af 
lánsfé, auk þess sem framleiðendur sjálfir eiga í framleiðslutækjunum. Þetta 
fé er atvinnuvegunum ætlað að ávaxta og útlánsvextir frá Jýó og upp i 7% og 
jafnvel hærri.

Af lánsfé atvinnuveganna eru um 60 milljónir (tæpar) sparifé landsnianna 
sjálfra, og er það af bönkum og sparisjóðum ávaxtað með 4 til 4^%.

Háværar raddir hafa hevrzt um það, að útlánsvextir þurfi að lækka. Byggj- 
ast þær á því, að atvinnuvegirnir gangi nú svo erfiðlega, að ekkert samræmi sé 
milli afkomu þeirra annarsvegar og vaxtatekna sparifjáreigenda hinsvegar.

1 öllum okkar nágrannalönduni sýna opinberar skýrslur, að landbúnaður- 
inn þar ávaxtar höfuðstólinn, sem bundinn er í lionum, með tæpum og liðugum 
2%, að hæst 2,8.

Hér á landi er þetta fyrst rannsakað nú nýlega. Guðmundur Jónsson kenn- 
ari á Hvanneyri hefir unnið úr 16 búreikningum (maí 1932 til mai 1933), 10 úr 
Borgarfirði, 1 úr Snæfellsnessýslu, 1 úr Skagafjarðarsýslu, 1 úr Eyjafirði, 1 úr 
S.-Þingeyjarsýslu, 1 úr A.-Skaftafellssýslu og 1 úr Árnessýslu. Niðurstaðan er sú, 
að höfuðstóllinn er vaxtaður með 3'. . En í þessum samanburði er rétt að benda 
á það, að þegar atlnigað er, hverjir þessir bændur eru, þá má fullvrða, að þessi 
prósenta er til muna hærri en vera mundi, ef liagur fleiri bænda úr fleiri sýsl- 
um væri athugaður. Það mun því mega segja, að landbúnaðurinn ávaxti höfuð- 
stólinn, sem í honum stendur, hér á landi líkl og annarsstaðar.

Eftir þeim upplýsingum, er fyrir liggja um afkomu sjávarútvegsins, er 
ekki hægt að ætla, að hann sé nú færari um að ávaxta liöfuðstól með háum 
vöxtum, og mun mega ætla, að ástand hans sé ekki betra en landbúnaðarins. 
(Sbr. skýrslu milliþinganefndar í sjávarútvegsmálum).

Um iðnaðinn mun mega segja svipað. Það er þvi alveg sýnt, að enginn af 
þeirn atvinnuvegum — nema kannske verzlunin —, sem hér eru, er fær um að 
borga þá vexti, sem nú er krafizt, og greiðsla þeirra, þá krafizt er, gerir halla 
á atvinnurekstrinum. Jafnframt er líka víst, að væri mögulegt að lækka vextina, 
þá mundi afkoma atvinnuveganna verða niiklum mun betri og nýtt líf færast í 
þá, atvinna aukast, og atvinnuleysið minnka eða hverfa.

Þetta frumvarp er til þess saniið og fram borið að reyna að finna leið til 
að lækka vextina og koma aftur á samrænii milli vaxtatekna peningamamianna 
og atvinnutekna alls almennings.
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Sú leið er farin, að heiniila ráðherra að ákveða innlánsvexti, og er þá gert 
ráð fyrir, að þeir verði lækkaðir verulega.

Til þess að fyrirbvggja, að menn taki fé sitt út úr sparisjóðnm og hönkuni 
og verji því til verðhréfakaupa eða prívat útlána, til þess á þann liátt að ávaxta 
þá hærra, er gert ráð fvrir því, að af engu skuldabréfi eða skuldaviðurkenningu 
niegi taka hærri vexti en P/2% fram yfir venjulega innlánsvexti, eins og þeir 
eru ákveðnir af ráðherra á hverjum tima, en það, sem þar er fram yfir, renni i 
ríkissjóð.

Vegna framtiðarverðbréfasölu hefir mér þó þólt rétt að láta vexti þá, er 
erlendir menn eiga að fá hér af skuldum sínum, vera undanþegna verðhréfa- 
skatti“.

Nd. 10. Frumvarp til laga
um framlenging á gildi laga nr. 90 19. júní 1933, um útflutning á kjöti.

Flm.: Páll Zóphóníasson.

1. gr.
Gildi laga nr. 90 19. júní 1933, um útflutning á kjöti, framlengist til 1. júlí 

1937.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Lög þau, er hér um ræðir, voru framlengd á síðasta þingi, en aðeins til

1. júlí 1936. Astæður þær, er lágu til þess að lögin upprunalega voru samþykkt, 
eru enn fyrir liendi, og með tilliti til saltkjötssölu á næsta hausti er hrýn nauð- 
syn að framlengja lögin.

Nd. 11. Frumvarp til laga
um útgerðarsamvinnufélög.

Flm.: Bergur Jónsson, Gísli Guðmundsson, Bjarni Ásgeirsson.

1. gr.
Markmið útgerðarsamvinnufélaga er að reka fiskveiðar á samvinnugrund- 

velli og að annast í sambandi við þær innkaup á vörum, hagnýting afla, sölu 
hans o. fl.
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2. gr.
Nú vilja nienn stofna útgerðarsamvinnufélag, og skulu þeir þá kveðja til 

fundar á því svæði, sem félaginu er ætlað að ná yfir, og bera málið upp til um- 
ræðu og atkvæða. Ef 5 menn eða fleiri verða ásáttir um stofnun sliks félags og 
bindast samtökum um að gerast meðlimir þess, skulu þeir, að fengnu samþykki 
hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarstjórnar til félagsstofnunarinnar, setja félaginu 
samþykktir i samræmi við lög þessi, og skal leita staðfestingar ríkisstjórnar- 
innar á þeim.

3. gr.
Félagar útgerðarsamvinnufélags geta þeir einir orðið, sem ráðast bjá félag- 

inu, á skip þess eða í landi. Með samþykki lögmæts félagsfundar má auk þess 
taka inn i félagið menn, sem styrkja vilja það með þátttöku sinni, þótt eigi séu 
þeir ráðnir starfsmenn félagsins.

Óheimilt er að ráða fasta starfsmenn bjá félaginu í landi eða skipverja á 
skip þess, nema þeir um leið gerist félagar og undirriti yfirlýsingu um, að þeir 
hlýði lögum félagsins eins og þau eru á Iiverjum tima. Undantekningu má þó 
gera frá jæssu að því er snertir ráðningu skipverja í forföllum annara, ef brýn 
nauðsyn krefur.

Inngangsevrir sé 10 kr. frá hverjum félagsmanni, er renni í varasjóð.

4. gr.
Sérhver félagi útgerðarsamvinnufélags ber takmarkaða ábyrgð á skuldbind- 

ingum félagsins, sem miðast við 500 krónur.

5. gr.
Félagsmaður, er fer úr félaginu, eða bú þess, scm deyr, ber ábyrgð sam- 

kvæmt 4. gr. á skuldbindingum félagsins, er á því livíldu, er hann gekk úr, þó 
eigi lengur en tvö ár frá næstu áramótum eftir úrgöngu, nema risið hafi mál 
út af skaða, er félagið hefir orðið fyrir meðan hann var í þvi, er bíði úrskurðar 
dómstólanna.

6. gr.
A skip útgerðarsamvinnufélags skulu skipverjar ráðnir gegn ákveðnum 

hluta af afla, og skal blutur vera full greiðsla fvrir vinnu skipverja. Skal fyrir- 
komulag hlutaskiptanna ákveðið i stofnsainþykktum félagsins, og þá jafnframt, 
að hlutur skuli hækka eða lækka við uppgerð i samræmi við rekstrarafkomn 
félagsins eftir á.

7. gr.
í varasjóð útgerðarsamvinnufélags greiðist árlega 2U af óskiptum ársafla 

félagsins, miðað við verð afla upp úr skipi, og 2r/c af kaupi fastra starfsmanna 
félagsins, sem ekki eru hlutarmenn. í varasjóð skal og greiða árlegan tekjuaf- 
gang félagsins, og skulu ársvextir lagðir við höfuðstólinn.

Fé varasjóðs má nota sem veltufé í þarfir félagsins.
Við félagsslit skal innieign varasjóðs ráðstafað á sama liátt og segir í síðustu 

málsgr. 8. gr. um innstæðufé tryggingarsjóðs.
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8. gr.
I samþykktir útgerðarsamvinnufélags skal setja ákvæði um tryggingarsjóð, 

er standi til tryggingar lánum úr Fiskveiðasjóði og þar næst öðrum lánum fé- 
lagsins. Tekjur sjóðsins skulu vera þær, sem hér segir:

1. Árlegt gjald, af óskiptum ársafla félagsins, miðað við verð afla upp
úr skipi, og P/2% af kaupi fastra starfsmanna félagsins, sem ekki eru hlut- 
armenn.

2. Árlegt tillag frá hlutaðeigandi bæjar- eða lireppsfélagi, er nemi jafnhárri 
upphæð og ársgjald samkv. tölul. 1 verður árlega.
Tryggingarsjóður skal ávaxtaður í Fiskveiðasjóði Islands, og skulu vextir 

af honum lagðir við höfuðstól um hver áramót.
Félag eða stjórn þess getur ekki ráðstafað innstæðu trvggingarsjóðs, og ó- 

heimilt er að skerða sjóðinn til lúkningar skuldum félagsins, nema félagið sé 
iekið til gjaldþrotaskipta.

Nú nemur innstæða tryggingarsjóðs orðið svo hárri upphæð, miðað við 
skuldir félagsins og eignir, að lánstrausti þess og framtiðarrekstri sé borgið, að 
dómi stjórnar Fiskveiðasjóðs og ríkisstjórnarinnar, og getur þá atvinnumálaráð- 
lierra heimilað, að árlegar greiðslur til sjóðsins falli niður að nokkru eða öllu leyti 
um ákveðinn tíma.

Innstæðufé tryggingarsjóðs sé ekki útborgað við félagsslit, heldur skal það 
þá ávaxtað áfram í Fiskveiðasjóði á nafni hlutaðeigandi bæjar- eða hreppsfélags, 
unz annað útgerðarsamvinnufélag tekur þar til starfa. Rennur féð þá í trygg- 
ingarsjóð þess félags, að ásk“ldu samþykki bæjar- eða sveitarstjórnar þeirrar, 
sem hlut á að máli.

9. gr.
Fjárreiðum hvers einstaks skips útgerðarsamvinnufélags skal haldið að- 

greindum í bókhaldi félagsins, þannig að sjá megi á hverjum tíma rekstraraf- 
komu þess. Um reikningsskil fer að öðru leyti eftir ákvæðum laga um samvinnu- 
félög, nr. 36 frá 1921.

10. gr.
Forstjórar útgerðarsamvinnufélaga skulu samþykktir af ríkisstjórn. Um 

stjórn, endurskoðun, félagsfundi, úrgöngu og brottrekstur félagsmanns fer að 
öðru leyti eftir ákvæðum laga um samvinnufélög, nr. 36 frá 1921. Um skrásetn- 
ingu og félagsslit fer eftir ákvæðum sömu laga.

ll.gr.
Útgerðarsamvinnufélag, sem stofnað verður samkvæmt lögum þessum, svo 

og þau útgerðarfélög, sem þegar eru stofnuð og rikið er i ábyrgð fyrir, skulu 
vera undir eftirliti Skipaútgerðar ríkisins. Kaup skipa og skipsvéla fyrir félögin 
skulu vera hundin samþykki þeirrar stofnunar, enda ber henni skylda til að veita 
félögunum nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar við slik kaup. Hún skal og á 
hverju ári senda stjórnarráðinu umsögn sína um efnahag og afkomuhorfur 
félaganna.

Alþt. líh'iti. A. (50. löggjafarþing). 15
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12. gr.
Samþvkktum þeirra útgerðarfélaga, seni nú eru starfandi og ríkið er í ábyrgð 

l'yrir, skal breytt i samræmi við lög þessi, og ber sýslumönnum og hæjarfógetum 
að sjá um, hverjum i sínu unidæmi, að þetta verði gert eins fljótt og við verður 
komið.

13- gr-
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frv. þetta var flutt á síðasta Alþingi, en varð þá eigi útrætt.
A undanförnum árum hafa framleiðslutæki sjávarútvegsins víða gengið 

mjög úr sér, án þess að ný tæki kæmu i staðinn, er fullnægðu kröfum nútimans 
og atvinnu- og framleiðsluþörf hins mikla fjölda landsmanna, er býr við sjávar- 
síðuna. Þetta hefir valdið svo miklu atvinnuleysi og fjárhagsvandræðum i bæj- 
um og kauptúnum, að nokkur þeirra hafa komizt i fullkomin fjárþrot. Til þess 
að bæta úr þessu ástandi, liefir ríkið hvað eftir annað orðið að hlaupa undir 
bagga og ganga í ábyrgðir fyrir útgerðarfélög. sem stofnuð bafa verið þar, sem 
mest hefir sorfið að. Þessa leið hefir orðið að fara vegna þess, að hlutaðeigandi 
félög hefir skort bæði fé og lánstraust til að kaupa skip og annað. sem fyrir- 
tækin þörfnuðust.

Nú verður varla deilt um það, að ríkisáhyrgðir. í stórum stíl eru næsta var- 
hugaverðar. Það er því fullkomin þörf á því, að fundin verði leið til þess að afla 
þessum atvinnufyrirtækjum nauðsynlegs lánstrausts á einhvern annan hátt en 
með ríkisábvrgð.

Það, sem meðal annars hefir einkum staðið í vegi fyrir nauðsvnlegu láns- 
trausti til handa þessum fyrirtækjum, er sjóveðsbælta sú, sem á skipum hvílir 
samkvæmt gildandi lögum. Hún hefir meðal annars orðið þess valdandi, að láus- 
stofnanir liafa ekki þorað að lána út á fyrsta veðrélt skipanna, nema svo lítinn 
hluta af verði þeirra, að það hefir að öllum jafnaði verið ófullnægjandi.

Með frumvarpi þessu er meðal annars að mestu leyti ráðin bót á þessu. Þar 
er reynt hvorttveggja í senn, að skapa þessum atvinnufyrirtækjum öruggan láns- 
traustsgrundvöll til að reisa á útgerðina, og að tryggja heilbrigðan og sjálfstæðan 
framtíðarrekstur þeirra.

Jafnframt þessu frumvarpi verður lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga um 
breytingar á lögum um Fiskveiðasjóð íslands, þar sem sjóðnum er heimilað að 
lána mun rneira en nú er gert út á skip útgerðarsamvinnufélaga, og um leið 
gert ráð fyrir, að hann verði efldur svo að starfsfjármagni, að hann geti að 
verulegu leyti bætt úr hinni brýnu lánsþörf til smáskipakaupa.

Nánar í framsögu.
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Nd. 12. Frumvarp til laga
um meðferð einkamála í héraði.

Flm.: Bergur Jónsson og Stefán Jóh. Stefánsson.

I. KAFLI 
Um sáttir.

1- gr.
Hver hreppur og hver kaupstaður skal vera sáttaumdæmi. Dómsmálaráð- 

herra getur þó gert breytingar á þessu eftir tillögum bæjarstjórnar eða hrepps- 
nefndar.

2. gr.
f hverju sáttaumdæmi skulu vera tveir sáttamenn, og tveir vara-sáttamenn. 

Tekur varamaður sæti aðalmanns, er hann má ekki skipa það. Ennfremur tekur 
varamaður sæti í sáttanefnd, ef ágreiningur verður milli sáttamanna.

í kaupstöðum skipar bæjarstjórn sáttamenn og vara-sáttamenn, en utan 
kaupstaða hreppsnefnd, til 4 ára i senn. Þó skulu núverandi sáttamenn og vara- 
sáttamenn gegna starfinu kjörtíma sinn út. Endurskipa má sáttamenn.

3- gr.
Áður en maður tekur sæti í sáttanefnd fyrsta sinni, skal hann rita undir 

heit í sáttabók um það, að hann skuli rækja starfið með samvizkusemi og óhlut- 
drægni.

4. gr.
Til sáttastarfans má skipa livern mann, heilan og hraustan, karl sem konu, 

er náð hefir 25 ára aldri, er fjár sins ráðandi, liefir óflekkað mannorð, er bú- 
settur í sáttaumdæminu, enda gegni hann ekki fastri dómarastöðu eða hafi mál- 
flutningsstörf að atvinnu.

Hverjum þeim, er skipa má til sáttastarfans, er skvlt að taka hann að sér. 
Undanþegnir eru þó:

1. Embættismenn eða sýslunar, sem óhægt væri eða ómögulegt að rækja 
livorttveggja starfið samthnis.

2. Þeir, sem reka eða stunda atvinnu eða gegna annari stöðu, er ekki fær 
samrímazt sáttastarfanum án verulegs óhagræðis eða tjóns aðilja.

3. Þeir, sem vegna vanheilsu mundu eiga verulega óhægt með að gegna 
starfanum.

4. Sextugir menn eða eldri.
Sýslumaður eða bæjarfógeti (lögmaður) metur ástæður til undanfærslu 

samkvæmt 1.—3. tölulið, en skjóta má úrskurði hans til dómsmálaráðherra, 
sem sker úr málinu til fullnaðar.
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5. gr.
Einkamál alnicnnt skal lcggja til sátta fyrir sáttamcnn. Ef slík niál cru 

ckki löglcga lögð til sátta cða löglcg sáttatilraun cr ckki framkva'ind, þar scni 
þcss cr kostur, þá skal visa máli frá dómi. Shr. þó 11. og lö. löíul. 3. inálsgr. 
þcssarar greinar.

Undanþegin sáttatilraun cru:
1. Mál til hcimtingar bóta fyrir gæzluvarðhald cða afplánun rcfsingar að ósckju.
2. Gagnsakir, cf ekki cr krafizt sjálfstæðs dóins nm gagnkröfu.
3. Mál, scni liöfða niá nieð opinhcrri stcfnu.
4. Mál, liöfðuð á liendur crlendis búsettum nianni, scni ckki licfir, sækjanda 

vitanlcga, umboðsmann hcr á landi. cr hcimild liafi til að gcra sátt fyrir 
bönd verjanda.
Héraðsdómari lcitar sátta í:

1. Máluni um faðerni barna.
2. Máluin inilli húsbænda og bjúa og lærimcistara og ncmanda samkvivmt 

hjúa- og námsmannalögum.
3. Málum til kaupgreiðslu kaupafólks, vor-, liausl- og vctrarmanna bjá þcim, 

cr landbúnað reka, þeirra, cr vinna á cða við útgcrð maims og ckki cru lög- 
skráðir samkvæmt sjómannalögum, vcrkafólks við hverskonar iðju cða iðn- 
að, daglaunamanna við hvcrskonar vinnu í landi, bifrciðarstjóra. scndi- 
svcina, afgreiðslumanna við vcrzlanir og annara, scm líkt cr ástalt um.

4. Málum, sem sjó- og vcrzlunardómur fer mcð.
5. Málum, þar sem varnaraðiljum, cinum cða flcirum. cr skylt að þola dóm 

utan varnarþings sins samkvæmt 83. gr.
6. Málum til staðfestingar kyrrsctningu cða löghanni.
7. Skiptamálum og nauðasamninga.
8. Sakauka- og meðalgöngumálum.
9. Gagnsökum, þar sem sjálfstæðs dóms cr krafizt um gagnkröfu.

10. Víxilmálum og tékka og skuldahréfa samkvæmt 3. tölulið 207. gr.
11. Þar sem aðiljar hafa skriflcga fyrirfram samið um að ganga framhjá 

sáttanefnd.
12. Landamerkja- og fasteignamálum.
13. Hjónabandsmálum.
14. Málum um rétt manna til atvinnurckstrar, til firma, vörumerkis, og málum 

þeim, er í lögum um hlutafélög grcinir og áður skyldu sæta gcstarcttar- 
meðferð, ef þau fara eigi lil sjó- og vcrzlunardóms.

15. Ef báðir aðiljar lýsa því skriflcga fyrir dómara við þingfcstiugu, að úti- 
lokað sé, að sátt komizl á í málinu fyrir sáttamönnum.

16. Ef gallar þvkja vera á sáttatilraun sáttamanna, cn dómari tclur sækjanda 
ekki verða gefin sök á þeim, gctur hann krafizt ]>ess, að dómari lciti sátta 
i málinu.

6. gr.
Þegar sáttamcnn fara með úrskurðarvald í málum, þá gilda sömu rcglur 

um skyldu þeirra og rétt til að víkja sæti scm um vcnjulcga dómcndur. Annars- 
kostar cr sáttamanni skylt að vikja sæti:
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1. Ef liann cr aðili ináls eða fyrirsvarsniaður aðilja eða þjónn.
2. Ef hann er inaki aðilja, unnusti eða unnusta, skyldur lionum eða nuvgður 

að feðgatali eða niðja, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fóstur- 
barn, eða skyldur eða inægður til Jiliðar í fyrsta lið.
Rétt er sáttamanni að vikja sæti, ef Iiann er riðinn við mál siðferðislega eða 

fjárliagslega, eða Jiann Jier kala til aðilja, enda er aðilja rétt að krefjast þess, að 
sáttamenn víki sæti, ef liann telur liættu á þvi, að sáttaniaður verði villiallur. 
Sáttamanni Jier jafnan að vekja atliygli aðilja á því, ef liann telur einliverja 
slíka ástæðu vera fyrir liendi um sjálfan sig eða samverkamann sinn, er kynni 
að lieimila lionum eða að gera Jionuin skylt að víkja sæti. Sáttamenn taka Jiáðir 
þátt í úrlausn þess, livort annar þeirra eða báðir eigi að víkja sæti.

7. gr.
Ríkissjóður leggur til tölusetta, gegnumdregna og innsiglaða bók í livert 

sáttaumdæmi. Dómsmálaráðuneytið löggildir sáttaliækur. Sáttamenn rita í bók 
skýrslu um stað og stund sáttafundar, nöfn aðilja, Jiverjir sótt bafi fundinn, úr- 
skurði, ákvarðanir um frest og annað, er taka þarf ákvörðun um. Aðiljar skulu 
rita nöfn sín undir Jjókanir.

8- gr.
Sækjandi snýr sér til annarsJivors sáttamannsins í sáttaumdæmi verjanda 

með skriflega beiðni um fyrirtöku máls á sáttafundi þar. í lieiðni skal greina 
nöfn aðilja, stöðu og lieimili, ásamt lýsingu á málavöxtum, kröfum þeim, er 
aðili ætlar að gera, kröfu um úrskurð sátlamanna, ef því er að skipta, og kröfu 
um, að máli verði vísað til aðgerða dómstóla, ef sáttatilraun verður árangurs- 
laus, nema úrskurðar megi krefjast.

Sáttamaður ritar á kæru ákvörðun sina um stað og stund sáttafundar. 
Sáttamaður ákveður liverju sinni frestinn, er í kaupstöðum má skemmstur vera 
tveir sólarliringar, en annarsslaðar tveir til fjórir sólarliringar. Sækjandi lætur 
síðan Jiirta sáttakæru, og fer um birtingu bennar með sama liætti sem um birt- 
ingu dómstefnu.

9. gr.
Aðili skal sækja sjálfur sáttafund, nema lögleg forföll banni. En lögleg 

forföll eru:
a. Sjúkdómur aðiJja sjálfs eða lieimamanna lians eða annara, ef liann þarf 

að annast þá eða leita þeim læknislijálpar.
1). Veður, torfærur eða önnur óviðráðanleg atvik.
e. Ef fundarsókn skyldi valda Jionum vinnumissi eða tjón.i á atvinnu lians 

eða öðrum liagsmunum.
d. Embættis- eða sýslunarstörf, er aðili liefir fyrirfram ákveðið eða ekki þola 

bið.
e. Ef aðili skal sækja annan sáttafund eða dómþing, er fyrr liefir verið ákveðið, 

enda megi aðili ekki sækja livorttveggja sjálfur.
Eleki er aðilja lieldur skylt að sækja sjálfur sáttafund, ef Jiann er Jiúsettur 

eða dvaJfastur utan sáttaumdæmis og eigi liann að jninnsta kosti 10 kílómetra



veg að fara á landi til sáltafundar eða 5 kílómetra á sjó, eða sanianlagt 10 
kílómetra á sjó og landi.

Fyrirsvarsmanni ólögráða manns, félags eða stofnunar, er skylt að sækja 
sjálfur sáttafund með sama hætti sem aðilja er það. Ef fleiri en einn eru fyrir- 
svarsmenn aðilja, er nægilegt, ef einn þeirra sækir sáttafund með umhoð hinna, 
ef atbeina þeirra þarf til sáttargerðar.

10. gr.
Ef aðili sækir ekki sjálfur sáttafund samkvæmt 9. gr., skal hann, ef þess 

er kostur, senda þangað umboðsmann sinn með skriflegu, ótakmörkuðu um- 
hoði til að koma fram fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal vera lögráða maður, 
karl eða kona, með óflekkað mannorð og þeim kostum húinn að öðru leyti, 
að við hann sé semjandi.

11- gr.
Nú sækir sækjandi ekki sáttafund sakir löglegra forfalla, og skal þá fresta 

máli hæfilegan tíma eftir ákvörðun sáttamanna, enda skal tilkynna aðilja á 
hans kostnað, hvenær og hvar mál verði aftur fyrir tekið. Annarskostar vísa 
sáttamenn máli frá sér. Ef verjandi sækir ekki sáttafund, skal ávallt vísa máli 
til aðgerða dómstóla, ef sækjandi sækir sáttafund og krefst þess.

12. gr.
Nú sækir verjandi hvorki sjálfur sáttafund né sendir þangað liæfan um- 

boðsmann með löglegu umboði, og skal þá, ef sátt kemst ekki á, dæma hann til 
að greiða málskostnað í héraði, hver sem málsúrslit verða þar, og til að greiða 
sekt í ríkissjóð fyrir brot á sáttalöggjöfinni. Ef aðili hefir sent nmhoðsmann á 
sáttafund, er gagnaðilja, er sjálfur hefir komið eða sannað hefir heimild sína 
til að senda þangað umboðsmann, rétt að skora á andstæðing sinn að sanna 
heimild sína til að senda umboðsmann fyrir sig. Ef sá aðili verður ekki við 
áskoruninni, fer um greiðslu málskostnaðar af hans hendi og sekt fyrir hrot 
á sáttalöggjöfinni sem fyrr segir.

13. gr.
Enginn skal eiga aðgang að sáttafundi aðrir en sáttamenn og aðiljar eða 

umboðsmenn þeirra, nema bæði sáttamenn og aðiljar leyfi, eða sáttamenn telji 
aðilja nauðsynlegt eða heppilegt að hafa sér aðstoðarmann á sáttafundi. Eigi 
skal bóka tilboð eða játningar aðilja á sáttafundi, og eigi má leiða sáttamenn 
eða aðra, sem þar kunna að vera, vitni um skýrslur aðilja um málavöxtu eða 
sáttaboð, nema báðir aðiljar samþvkki.

14. gr.
Eigi skal fresta meðferð máls fvrir sáttamönnum, nema háðir aðiljar sam- 

þykki, eða sáttamenn telji nauðsvnlegt að veita frest til að skýra málsatriði, 
sem ágreiningur er um og ráða mundi úrslitum um árangur sáttatilraunar. 
Rétt er þá aðilja, og þá aðeins gegn inótmælum gagnaðilja, að afla skýrslna 
fyrir dómi eða matsgerðar um þau atriði, enda sýni hann dómara vottorð sátta- 
manna um frestun málsins fyrir þessar sakir.
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15. gr.
Ef sátt kcmst á, þá skal rita efni hennar i sáttabók, enda ber sáttamönnum 

að sjá um, að það sé löglegt og skvrt og greinilega orðað. Jafnframt rita sátta- 
ineiin sáttina á sáttakæru eða blað fest við bana.

16. gr.
Sátt er löglegur aðfarargrundvöllur.
Sátt skortir samningsgildi, ef sáttamenn bafa með vísvitandi ósannindum, 

ólöglegri nauðung eða öðru óbæfilegu atferli stutt að sáttargerðinni, svo og ef 
á brestur skilyrði kröfuréttarins að öðru leyti til þess, að bindandi samningur 
geti komizt á eða baldið gildi sínu.

Sátt skortir aðfararbæfi, ef bún er ógild sem samningur, eða ef sáttamenn 
bafa verulega brotið skyldu sína í öðrum greinuni en i 2. málsgrein segir, eða 
bún er gerð af óbæfum umboðsmanni.

17. gr.
Hvervetna þess er aðili byggir rétt fyrir dómi á sátl þar með talinn skipta-, 

fógeta- og uppboðsréttur — getur gagnaðili véfengt gildi liennar, og sker 
dómur úr.

Rétt er aðilja að böfða mál ineð venjulegum bætti til staðfestingar eða 
vefengingar sáttar. í sambandi þar við getur aðili baft uppi kröfu um dóm um 
sakarefnið.

18. gr.
Ef sátta verður ekki auðið, og sáttamenn neyta ekki úrskurðarvalds, geta 

þeir þess í sáttabók, að sáttatilraun Iiafi reynzt árangurslaus og að máli sé 
vísað til aðgerða dómstólanna. Jafnframt rita þeir samsvarandi vottorð á sátta- 
kæru.

. 19. gr.
Eyrirmæli 8. 18. gr. taka og til sáttatilrauna og sátta fyrir dómstólum.

Þó verður dómur að leggja til grundvallar úrlausnir bliðsetts dóms varðandi 
sáttastarfsemi í máli, þar sem bann befir gegnt sáttastörfum. Við sáttaumleitun 
dómara skal bafa þingvotta, og bókanir um sáttir skal rita í þingbók með sam- 
svarandi bætti sem að framan segir um bókanir i sáttabækur.

20. gr.
Dómari inetur öll atriði varðandi réttarfarsgildi árangurslausrar sáttatil- 

raunar.
Öll atriði annars um bæfileika og vald sáttamanna, svo og bverl atriði um 

framferði þeirra og aðferð, er þeir starfa að sáttum, má bera undir viðkomandi 
béraðsdómara innan 7 daga frá því, er það atvik gerðist, sem kært er. Sátta- 
menn eiga þá að láta aðilja í té eftirrit af því, sem þeir kunna að bafa bókað 
um málið, eða skriflega synjun sína um aðgerðir í því, ásamt atbugasemdum 
um það, ef þeir vilja. Jafnframt tilkynnir aðili andstæðing sinum, að bann skjóti 
ágreiningnum til béraðsdómara, og sendir bonuni, ásamt kæru sinni og máls-
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skjölum, vottorð um þessa tilkvnningu. Andstæðingurinn getur sent dómara 
athugasemdir sinar innan 7 daga eftir að honum var tilkynnt málskotið. Að 
þeim fresti liðnum skal dómari kveða upp úrskurð um deiluefnið á vikufresti, 
og er það fullnaðarúrskurður.

21. gr.
Sáttamenn hafa úrskurðarvald um mál sem hér segir:

a. Ef sækjandi sækir ekki eða lætur ekki sækja sáttafund að forfallaJausu, 
geta sáttamenn eftir kröfu verjanda úrskurðað honum hæfilega þóknun 
fyrir árangurslausa fundarsókn.

b. Eftir kröfu sækjanda skulu sáttamenn úrskurða mál:
1. Ef verjandi sækir ekki sáttafund, þótt hann sé löglega til kvaddur, enda 

séu forföll ekki sönnuð eða sennileg, og liafi sækjandi látið þess getið 
í sáttakæru, að hann mundi úrskurðar krefjast.

2. Ef verjandi sækir sáttafund og samþykkir berum orðum kröfu s:ekj- 
anda, en sátt kemst þó ekki á vegna ágreinings um aukaatriði, svo sem 
vöxtu, afborganir, greiðslu sáttakostnaðar, eða af öðrum ástæðum.

Sáttamenn mega því aðeins úrskurða kröfu, að hún sé til greiðslu peninga 
borgaralegs eðlis eða greiðslu opinbers gjalds í peningum, enda nemi innstæða 
kröfunnar aldrei yfir 500 krónum.

Ekki mega sáttamenn úrskurða kröfu:
1. Ef verjendur eru fleiri en einn, og ekki samþykkja báðir þeirra eða allir, 

er sáttafund sækja, kröfuna, eða einhver þeirra hefir eigi sótt fund sakir 
forfalla.

2. Ef sækjandi liefir tryggt kröfu sina með kyrrsetningu eða lögbanni, og 
mál er lagt til sátta og lögmæti þeirra athafna er vefengt.

3. Ef verjandi telur sér óskylt að svara til sakar fyrir þeim sáttamönnum, og 
þeir telja þá varnarástæðu rétta.

4. Ef mál er svo flókið eða illa skýrt, að sáttamenn telja sér ekki fært að úr-
skurða það. ' •
Xú hefir verjandi uppi gagnkröfu til skuldajafnaðar, er sækjandi sam- 

þvkkir, og skal hún þá koma til skuldajafnaðar aðalkröfu. Ef gagnkröfu er 
mótmælt, vísa sáttamenn málinu frá sér til aðgerða dómstólanna, nema telja 
megi sannað, að gagnkrafan sé annaðhvort rétt eða röng.

22. gr.
Bóka skal kröfur aðilja, málsástæður og varnir og aðrar yfirlýsingar að 

aðalefni til. Fresti skal að jafnaði ekki veita, nema aðiljar séu á það sáttir. Þó 
má veita aðilja stuttan frest gegn mótmælum liins til að afla skjala eða vitnis- 
burðar fyrir dómi, ef það þykir nauðsynlegt til sönnunar eða skýringarauka 
málsatviki. Að málflutningi loknum, sem venjulega skal vera munnlegur, bóka 
sáttamenn, að mál sé tekið til úrskurðar.

23. gr.
Þegar sáttamenn úrskurða mál samkvæmt 21. gr. 1. málsgr. a. og b. 1., skal 

byggja úrskurð á framkomnum gögnum og skýrslum aðilja, að svo miklu leyti



þingskjal 12 121

sem þær fara ekki í bága við þau. Annarskostar skal hyggja úrskurð á því, sem 
fram er komið af hálfu beggja aðilja.

24. gr.
Úrskurði skal rita í sáttabók. í úrskurði skal greina nöfn, heimili og stöðu 

aðilja, kröfur og aðalefni máls og framkomnar varnarásta-ður, og meta gildi 
þeirra. Loks skal draga niðurstöðuna sainan í stutt mál, bvað inna skuli af 
hendi, ef þvi er að skipta, um greiðslu vaxta og málskostnaðar o. s. frv. Úr- 
skurði skal venjulega upp kveða þegar í stað, og aldrei síðar en viku eftir lok 
málflutnings. Ef aðiljar, annar eða báðir, eru viðstaddir, skal lesa úrskurð i 
heyranda hljóði.

25. gr.
Úrskurði sáttamanna má fullnægja með aðför að viku liðinni frá uppkvaðn- 

ingu hans, ef sá aðili, sem greiða skal eftir úrskurði, var við uppsögn lians 
staddur, en ella að viku liðinni frá hirtingu, enda liafi aðiljar ekki orðið á annan 
fullnustufrest sáttir.

26. gr.
Ákvörðun sátlamanna um að vísa máli frá sér til aðgerða dómstólanna 

verður ekki áfrýjað.
Úrskurði sáttamanna um efni máls má skjóta til viðkomandi héraðsdómara 

hæði til staðfestingar og hrevtingar áður liðnir séu 2 mánuðir frá uppkvaðn- 
ingu hans eða hirtingu samkvæmt 25. gr. Ef sérstaklega stendur á, getur héraðs- 
dómari þó veitt, gegn 15 kr. gjaldi i ríkissjóð, leyfi til áfrýjunar, þar til 4 mán- 
uðir eru liðnir frá áðurnefndum tíma. Xú liefir úrskurði verið áfrýjað sam- 
kvæmt framanskráðu, en máli frávísað, og þarf þá ekki leyfi til að áfrýja málinu 
einu sinni á ný, ef réttarstefna er út gefin eða ufanréttarstefna er hirt innan 4 
vikna frá uppkvaðningu frávísunardóms, enda þótt málinu yrði annars ekki 
áfrýjað leyfislaust.

Fyrir héraðsdómi eru aðiljar hundnir við þær kröfur og viðurkenningar, 
sem fram hafa komið fyrir sáftamönnum. Nýjar varnir, ný gögn og nýjar gagn- 
kröfur má leggja leyfislaust fyrir dóm.

Um meðferð máls fyrir héraðsdómi fer annars eftir almennum reglum.

27. gr.
Sáttamenn utan kaupslaða skulu fá endurgjald fyrir óhjákvæmilegan ferða- 

kostnað eftir reikningi og dagpeninga, 7 krónur fyrir dag eða hluta úr degi, er 
þeir þurfa að vera utan heimilis síns vegna starfans. Ef sáttamenn gegna fleiri 
málum í sömu ferð, skal skipta dagpeningum og ferðakostnaði sanngjarnlega 
milli málanna. Ágreining um ferðakostnað eða dagpeninga úrskurðar viðkom- 
andi héraðsdómari.

I kaupstöðum og þar, sem sáttafundur er haldinn á lieimili sáttamanns eða 
í sama kauptúni eða þorpi, fær sáttamaður hver 2 krónur fyrir hvert mál, er 
hann reynir sátt um, og að auki 3 krónur fyrir hvert mál, er hann úrskurðar sam- 
kvæml 21. gr.

Alþt. 1936. A. (.50. löggjafarþing;. 16
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Sækjandi greiðir til bráðabirgða ferðakostnað og dagpeninga og gjald fyrir 
sáttatilraun og úrskurð samkvæmt b-lið 1. málsgr. 21. gr., og verjandi fyrir úr- 
skurð samkvæmt a-lið sömu málsgr., en i sátl eða úrskurði skal að lokum kveða 
á um það, bvern þátt verjandi og sækjandi eftir a-Iið 1. málsgr. 21. gr. skuli 
taka í greiðslum þessum.

28. gr.
Sáttamenn skulu árlega senda viðkomandi sýslumanni eða bæjarfógeta 

(lögmanni) skýrslu um mál þau, er þeir bafa baft til meðferðar á árinu, eftir 
fyrirmynd og innan þess tima, er dómsmálaráðherra ákveður. Einnig skulu 
sáttamenn senda sömu embættismönnum jafnharðan skýrslu um sektir, er.aðili 
kann að hafa undirgengizt að greiða á sáttafundi.

II. KAFLI 
Um dómara o. fl.

29. gr.
Með dómstörf í einkamálum, þar á meðal skipti, fógetagerðir og uppboð. 

fara almennt sýslumenn bver i sinni sýslu, í Reykjavík lögmenn. tveir eða fleiri, 
og í öðrum kaupstöðum bæjarfógetar. Haldast skulu gildandi ákvæði um dóm- 
endur í landamerkjamálum og öðrum fasteignamálum og í ióðamerkjamálum 
i Reykjavík. Meðdómendur skipa að öðru leyti dóma eftir reglum laga þessara. 
Dómsmálaráðberra ákveður verkaskiptingu lögmanna í Reykjavík.

Rétt er béraðsdómara að balda dómþing utan lögsagnarumdæmis síns, ef 
það þykir beppilegt til upplýsinga í máli, enda valdi það ekki verulegum drætti 
á því, og greiði sá kostnaðarauka þar af, sem slíkrar dómsatbafnar beiðist.

Xú er maður settur til að dæina ákveðið mál, og skal bann þá kveða upp 
dóiy á beimili sínu, nema dómsuppkvaðning í lögsagnarumdanni, þar sem mál 
var flutt, valdi bvorki kostnaðarauka né drætti á dómsuppsögn.

30. gr.
Dómsmálaráðherra setur dómara til að fara með og dæma einstök mál 

(setudómara), þar sem binn reglulegi dómari befir vikið dómarasæli.
Ef mál er sérstaklega umfangsmikið eða vandasamt að öðru leyti, svo að 

ætla má, að hinn reglulega dómara skorti tíma frá öðrum embættisstörfum 
eða sé af öðrum ástæðum ofvaxið að fara með það, getur dómsmálaráðberra 
skipað sérstakan dómara til að gegna því, enda bafi liinn reglulegi dómari færzt 
undan að sinna máli af nefndum ástæðum. Hinum skipaða dómara er þá, nema 
öðruvisi sé mælt í skipunarbréfi bans, beimilt að halda dómþing í málinu bvar 
á landinu sem vera skal. Heimildin í þessari málsgrein tekur og til skipta-, fó- 
geta- og uppboðsgerða.

Ríkissjóður greiðir alltaf þann kostnað, sem leiðir af skipun dómara sam- 
kvæmt þessari grein.
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31. gr.
Konungur skipar hina reglulegu héraðsdómara. Þeir taka laun úr ríkissjóði 

samkvæmt launalögum, lífeyri eftir lífeyrislögum og skrifstofufé samkvæmt 
þar um settum regluin. Ríkissjóður leggur þeim til nauðsynicg skrifstofugögn.

I kaupstöðum skulu liinir reglulegu héraðsdómarar hafa skrifstofu í kaup- 
staðnum, enda þótt þeir hafi jafnframt lögsögu í fleirum lögsagnarunidæmuni, 
nema ráðherra kveði öðruvísi á. Annarsstaðar ákveður ráðherra embættisbústað 
héraðsdómara hverju sinni.

32. gr.
Engan má skipa i fast dómarasæti, nema liann:

1. Sé svo andlega og líkamlega hraustur, að hann geti gegnt stöðunni.
2. Sé 25 ára gamall.
3. Sé lögráður og liafi forræði fjár sins.
4. Hafi óflekkað mannorð.
5. Hafi íslenzkan ríkisborgararétt.
6. Hafi lokið embættisprófi í lögfræði við háskóla fslands eða jafngildu prófi 

við aðra háskóla samkvæmt íslenzkum lögum.
7. Hafi ennfremur 3 ár samtals verið skrifstofustjóri, fulltrúi í stjórnarráðinu 

eða fulltrúi héraðsdómara, þar á meðal lögreglustjórans í Reykjavik, lög- 
reglustjóri eða bæjarstjóri, bankastjóri, sendiherra eða fulltrúi sendiherra, 
verið kennari í lögum við háskólann, gegnt málflutningsstörfum að stað- 
aldri eða verið seltur héraðsdómari, eða gegnt opinberu starfi, sem laga- eða 
hagfræðipróf þarf til. Leggja má saman slarfstíma í hverri einstakri af 
starfsgreinum þessum. Undantekningu frá ákvæðum þessa löluliðs má gera 
um menn, er sérstakan orðstír hafa getið sér fvrir ritstörf um lögfræðileg 
efni.
Settir héraðsdómarar og dómarar samkvæmt 30. gr. skulu fullnægja ákvæð- 

um 1.—6. tölul. þessarar greinar. Þó iná til bráðabirgða og ef sérstaklega stendur 
á, setja vngri mann en 25 ára, og mann, er ekki hefir lokið einbættisprófi í lög- 
um. Slíkau niann má þó ekki setja lengur en 3 mánuði í senn.

33. gr.
Dómsmálaráðherra getur löggilt héraðsdómurum fulltrúa. er sé að minnsta 

kosti 21 árs gamall og fullnægi skilyrðunum í 1. og 3. og 4.—(5. tölul. 32. gr. Utan 
kaupstaða má þó víkja frá skilvrðinu í 0. lölul., ef aðili liefir að minnsta kosti 
tvö ár gegnt að staðaldri skrifarastörfum í skrifstofu héraðsdómara.

Löggiltur fulltrúi getur, auk nótarialgerða, framkvæmt á ábyrgð héraðs- 
dómara þessar dómsathafnir:

1. Uppskriftargerðir i sambandi við skipti búa.
2. Fógetagerðir.
3. Uppboðsgerðir.

Ef fulltrúi fullnægir skilyrðum G. töluliðar 32. gr., getur liann og kveðið 
upp úrskurði í sambandi við áðurnefndar dóinsathafnir.
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Rétt er dónisniálaráðherra að löggilda fulltrúa héraðsdómara til að fram- 
kvænia allskonar dómsathafnir i forföiluni héraðsdóniara eða vegna annríkis 
og á hans ábvrgð.

31. gr.
Dóinari skal bæla tjón af dóinaraverkuni sínum, ef liann veldur því af 

ásetningi eða gáleysi. L'ni refsiábyrgð dómara fer samkvænil ahneiiniiiii liegn- 
ingarlöguni og sérákvæðuni einstakra laga.

í æðra dóinstóli niá nieð dónii í aðalniálinu eða sjálfstæll gera héraðsdóniara 
að greiða skaðabætur vegna nieðferðar sinnar á máli, enda hafi honuni verið 
stefnt til greiðslu skaðabóta. I liéraði verður dóniari einungis sóttur til greiðslu 
skaðabóla-vegna dóniaraverks í sambandi við opinbert niál lit af þvi eða eftir 
að refsidóniur liefir verið kveðinn upp yfir lioiuun í opinheru niáli fyrir afbrot i 
dómarastarfi í því máli.

Með dónii æðra dónistóls í aðalmálinu eða sjálfstætt má dænia héraðsdóni- 
ara til sektar 50—1000 kr. fyrir hverskonar misferli uin nieðferð þess, enda 
hafi honum verið stefnt til ábyrgðar eða æðri dóinur telji aðgerðir liaus svo 
löglausar og aðfinnsluverðar, að þær skuli varða sektuni.

Ennfremur er hverjum þeim, er telur héraðsdóniara hafa gert á hluta sinn 
í dómstarfi, rétt að kæra liann fyrir æðra dómi samkvæmt ákvæðuni 100. gr.. 
enda getur þá æðri dómur dæmt dómara til að greiða sekt samkvæint 3. málsgr. 
eða veitt honuni áminningu.

35. gr.
Xú tehir dómsmálaráðherra dómara hafa misst hin almennu dómaraskil- 

yrði, eða liafa gert sig sekan um misferli í dómarastarfi, enda hafi ániinning 
æðra dóms eða ráðherra ekki komið að haldi, eða dómari liefir að áliti ráð- 
herra með öðrum hætti rýrt svo álit sitt siðferðislega, að hann megi ekki lengur 
gegna dómaraembætti, og vikur ráðherra honuni þá frá embætti um stundar- 
sakir, en síðan skal höfða mál á hendur honum til emhættismissis svo fljótt 
sem verða má.

Ef svo verður ástatt um dómara, er settir liafa verið til að gegna dómara- 
emhætti um stundarsakir, eða dómara samkvæmt 30. gr. eða fulltrúa dómara, 
sem í 1. málsgr. segir, getur dómsmálaráðherra þegar tekið af honum starfann, 
án þess að hera þurfi málið undir dómstóla.

Rétt er hverjuni þeini, er samkvæmt 1. eða 2. málsgr. liefir verið sviptur 
embætti eða starfa, að höfða mál með venjulegum hætti á hendiir dónisniála- 
ráðherra fyrir hönd rikisvaldsins til úrlausnar uni lögniæti þeirrar ráðstöfunar. 
enda höfði hann málið innan 6 mánaða frá því, er hún var gerð.

36. gr.
Dómari víkur úr dómarasæti í máli, ef hann er:

1. Aðili máls eða fyrirsvarsmaður aðilja. Þó þarf dómari venjulega ekki að 
víkja, þótt liann hafi eða hafi liaft í enibættisnafni önnur afskipti af máli. 
sem hann nú skal fara með sem dómari.

2. Skyldur eða niægður aðilja að feðgatali eða niðja eða að öðrum lið til hliðar.



niaki hans, unnnsti eða unnusta, kjörforeldri eða kjörharn, fósturforeldri 
eða fósturharn.

3. Skyldur eða mægður fyrirsvarsmanni aðilja eða málflytjanda að feðgatali 
eða niðja eða að 1. lið til hliðar, maki hans, unnnsti eða unnusta, kjörfor- 
eldri eða kjörharn, fósturforeldri eða fósturbarn.

4. Hefir horið vitni um málsatvik eða verið skoðunar- eða matsmaður í málinu.
5. Hefir flutt málið eða leiðheint aðilja í því.
6. Er svo venzlaður vitni eða matsmanni sem í 3. tölul. segir, enda sé krafizt 

úrskurðar um skyldu vitnis eða heimild til að hera vitni eða staðfesta 
skýrslu sína.

7. Er óvinur aðilja, eða málið varðar hann eða venzlamenn hans verulega fjár- 
hagslega cða siðferðislega, eða annars er hætta á því, að hann fái ekki litið 
óhlutdrægt á málavöxtu.

37. gr.
Dómari skal vikja af sjálfsdáðum, ef svo stendur á sem í 1. -6. tölul. 36. 

gr. segir. Annars getur hann bæði vikið af sjálfsdáðum eða eftir kröfu aðilja, 
enda þarf hann þá ekki að vikja fyrr en mál er tekið til dóms eða kveða þurfi 
upp úrskurð, nema aðili liafi krafizt þess eða mál sé munnlega flutt.

Dómari úrskurðar sjálfur, hvort hann viki sæti. Ef dómari vikur sæti, ber 
honuni að gera það, sem nauðsvnlegt kann að vera til að halda máli i réttu 
horfi, þar til setudómari tekur við því. Hann getur og látið af hendi eftirrit 
af málsskjölum og gefið út dómsgerðir, þótt liann hafi vikið sæti.

Fulltrúi dómara er, án sérstakrar skipunar, óhæfur til að vinna þau dóm- 
arastörf, sem dómari má ekki vinna samkvæmt 36. gr.

Úrskurði dómara um, að hann víki sæti, verður ekki skotið til æðra dóms. 
Úrskurði, þar sem dómari neitar að vikja sæti, má kæra til æðra dóms samkvæmt 
199. gr., enda hvílir þá málið á meðan.
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III. KAFLI
Um þinghöld, þingbækur, þingvotta o. fl.

38. gr.
í kaupstöðum skal halda bæjarþing til meðferðar allra mála, sem ekki eru 

sérstaklega undantekin, einu sinni í viku eða oftar, eftir ákvörðun dómsmála- 
ráðherra, og á þeim stað og stund, sem ákveðið verður, ef mál eru fyrir hendi. 
útan kaupstaða skal halda manntalsþing til meðferðar dómsmála á þingstað 
réttum í þinghá hverri einu sinni á ári, eins og verið hefir, en auk þess skal 
aukadómþing hevja, þegar þörf gerist og á þeim stað í þinghá hverri, sem 
dómari ákveður hverju sinni.

Dómsmálaráðherra getur ákveðið, að regluleg dómþing skuli halda í ein- 
stökum lögsagnarumdæmum eða þinghám oftar en cinu sinni á ári, þar sem 
þörf krefur.

I’ingleyfi eru frá 20. des. til 6. jan. og frá pálmasunnudegi til annars í



páskum. Ennfremur getur dómsmálaráðherra ákveðið þingleyfi í kaupstöðum 
1— 2 mánuði á sumrin.

Framkvæma skal dómsathafnir í þingleyfum, sem ekki mega híða, svo sem 
dómsuppsögn, fógetagerðir, skiptagerðir og uppboðsgerðir.

39. gr.
Dómþing í þinghúsum og öðrum húsum, sem notuð eru til almennings 

nota, skal lieyja í heyranda hljóði, nema aðiljar óski eða dómari telji hentara 
vegna aðilja, vitna eða almennings hagsmuna, að hevja þing fyrir luktuin dyr- 
um. Rétt er dómara að vísa almenningi eða einstökum mönnum út úr þingsal, 
ef návist þeirra liorfir til truflunar þingfriði, eða maður kemur annars óssemi- 
lega fram við dómara eða aðra.

Ef sækjanda máls verður vísað út úr þingsal samkvæmt 1. málsgr., fellur 
mál hans niður. Ef verjanda er vísað út, getur sækjandi þegar krafizt dóms i 
málinu, eins og það þá er.

Ef einstakur maður ljær hús sín til þinghalds, getur liann hannað óviðkom- 
andi mönnum aðgang að því. Ákvæðin liér að framan taka og til þinglialds i 
húsum einstakra manna, eftir því sem við á.

Dómari getur hannað, að viðlögðum allt að 1000 króna sektum, nema þyngri 
refsing liggi við að öðrum lögum, að skýra opinherlega i orðuni eða á annan liátt 
frá því, sem gerist í þinghöldum, sem liann hefir ákveðið að halda skuli fyrir 
luktum dyrum.

Akvæði greinar þessarar taka til skipta-, fógeta- og upphoðsgerða, eftir þvi 
sem við á.
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40. gr.
Þingmálið er íslenzka. Skjölum á erlendu máli skal fylgja þýðing löggilts 

skjalþýðanda, ef hans er kostur. Ef aðili, eða vitni, er ekki nægilega fær í ís- 
lenzku, skal aðili liafa með sér og á sinn kostnað löggiltan dómtúlk til aðstoðar 
dómara, ef unnt er. Xú er löggilts skjalþýðanda eða dómtúlks ekki kostur, og 
skal þýðandi skjals þá staðfesta þýðingu sína fyrir dómi, ef hún er vefengd, og 
túlkur vinna lieit fyrir dómi um, að Iiann skuli rækja starfann eftir heztu 
getu.

Ef dómari treystir sér til að þýða skjal á erlendu máli eða aðiljar þvða það 
og eru sammála um, að þýðingin sé rétt, eða dómari getur siálfur spurt aðilja 
eða vitni á erlendu máli, kemur vöntun á skjalþýðanda eða túlki ekki að sök. 
Annarskostar vísar dómari máli frá dómi, dómsathöfn verður óframkvæman- 
leg eða ekki verður tekið tillit til skjals, allt eftir því sem á stendur.

41. gr.
Þar sem einn maður situr i dómi, skulu jafnan vera tveir þingvottar. Þeir 

skulu fullnægja alinennuin vitnaskilyrðum, og auk þess mega þeir hvorki vera 
svo venzlaðir dómarar né aðilja sem segir í 1. málsgr. 1. tölul. 125. gr. Það er 
horgaraskylda að vera þingvottur. Þeim her 1 króna fyrir livcrja klukkustund 
eða hrot úr klukkustund, er þeir missa af slarfi sakir þingvottastarfsemi sinnar.
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42. gr.
Hverju héraðsdómaraenibætti skulu fvlgja þessar dómsmálabækur til ní- 

nota í einkamálum:
1. Manntalsþingbók (utan kaupstaða).
2. Bæjarþingsbók (í kaupstöðum).
3. Aukaþingbók (utan kaupstaða).
4. Sjódómsbók og verzlunardóms í kaupstöðum og þar utan kaupstaða, er þörf 

þykir, eftir ákvörðun dómsmálaráðherra.
5. Landamerkja- og fasteignamálabók (utan Reykjavíkur).
6. Skiptabók.
7. Fógetabók.
8. Uppboðsbók.

í bækur þessar skráir dómari skýrslu um mál þau, sem til meðferðar eru 
liverju sinni, með þeim hætti, sem tíðkazt befir, þar á meðal úrskurði, sem 
upp eru kveðnir þegar i stað, um skjöl þau, sem fram bafa verið lögð, um 
kröfur þær, sem fram hafa komið, og þau efni vfirböfuð, sem i IX. kafla 
greinir, vitnaskýrslur, nefningu matsmanna og staðfesting matsgerða o.s.frv.

9. Dómabók. Þar skal skrá dóma og úrskurði aðra en ]iá, sem áður greinir. 
Ríkissjóður leggur bækur þessar til. Þær skulu vera tölusettar, gegnum-

dregnar og innsiglaðar. Dómsmálaráðuneytið löggildir þær.
Héraðsdómari, eða fulltrúi lians, beldur dómsmálabækur. Aðiljar skulu

undirrita það, er hverju sinni befir verið bé)kað um mál, ef það hefir að geyma 
skuldbindingu samkvæmt borgaralegum lögum, er þeir bafa sannfært sig um, 
að rétt sé bókað, en dómari og þingvottar undirrita að loknu þingbaldi í einu 
lagi allt það, sem þar befir verið bókað.

Dómsmálabækur skal rita skýrt og greinilega, og rita bverja blaðsíðu að 
fullu. Ef bókun þarf að leiðrétta, skal strika vfir liana, en bvorki skafa út né 
gera ólæsilegt með öðrum bætti það, sem bókað befir verið.

43. gr.
Skjöl öll, sem fram eru lögð í dómi, skal merkja í áframbaldandi töluröð 

og votta á þau um framlagninguna. Skjölin eru eign dómstólsins, en lána má 
þau aðiljum, enda telst sá aðili, sem leggur skjal aðeins fram i einn eintaki og 
án eftirrits, samþykkja það. Dómari skal, eftir að dómnr hefir verið kveðinn upp 
í máli, fá aðilja frumrit af framlögðu málsskjali gegn því, að staðfest eftirrit af 
skjalinu fylgi málsskjölunum, ef aðili þarf frumritsins til sönnunar rétti sín- 
mn annarsstaðar.

Ef sækjandi skilar ekki aftur léðum málsskjölum, áður en mál er tekið til 
dóms, skal befja málið, nema skjal skipti auðsjáanlega ekki verulega máli eða 
aðiljar komi sér sainan um innihald þess. Ef verjandi skilar ekki léðum máls- 
skjölum, skal dæma málið eftir bókuðum kröfum sækjanda. nema svo sé á- 
statt um skjal sem nú var sagt.

44. gr.
Gegn lögmæltum ritlaunum er dómara skylt að láta viðkomendum i té 

staðfest eftirrit úr dómsmálabókum og málsskjöluni, þar á meðal dómsgcrðir
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í heild sinni, innan hæfilegs thna og aldrei síðar en þremur vikum eftir að 
eftirrits hefir verið beiðzt, en rétl er að krefjast ritlauna fyrirfram eftir því, 
sem dómari áætlar þan. Það varðar sektum, ef eftirrit eru ekki af hendi látin á 
réttum thna, og má þá beita ákvæðum 34. gr.
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IV. KAFLI 
Um sakaraðilja.

15. gr.
Sakaraðili getur liver sá verið, einstaklingur, félag eða stofnun, sem að lands- 

lögum getur átt réttindi eða borið skyldur. Dómstólar, þar á meðal skipta-, 
fógeta- og upphoðsréttur, hafa vald til að dæma mál allra þeirra, er aðiljar 
geta verið, nenra undantekningar séu gerðar í landslögum eða samkvæmt 
þjóðarétti.

Varnir, byggðar á aðildarskorti, leiða til sýknu, ef þær metast á rökmn 
byggðar.

46. gr.
Nú eiga fleiri en einn óskipt réttindi eða hera saman óskipla skyldu, og 

eiga þeir þá óskipta sakaraðild. Ef þeir taka ekki allir þátt í málshöfðun eða 
ef þeim er eigi öllum veittur kostur á að svara til sakar, þá skal visa máli frá 
dómi. Ef þeir sækja ekki allir dómþing, skulu þeir, er það gera, taldir hafa 
heimild til að skuldhinda hina. Xú eru yfirlýsingar slíkra áðilja fyrir dómi 
ósamrhnanlegar, og skal þá sú yfirlýsing, sem gagnaðilja er hagkvæmari, lögð 
til grundvallar, nema sýnt sé, að hún sé röng, eða að sá, er liana setti fram, hafi 
skort þekkingu á málsatviki. Ef jxir gcra mismuandi kröfur, skal ekki fara 
út fyrir þá kröfu, er skemmst gengur. Nú skulu málsúrslit samkvæmt dómi 
velta á eiði eða drengskaparheiti samaðilja, eins eða fleiri, og hafa þeir þá tapað 
máli að því levti, nema báðir þeir eða allir, sem eiðsheimildin nær til, vinni eið 
eða drengskaparheit.

47. gr.
Þvi aðeins er fleirum mönnum rétt að sækja mál í félagi og því aðeins er 

rétt að sækja fleiri menn í einu máli, að dómkröfurnar séu af sömu rót runnar. 
Annarskostar vísar dómari máli frá dómi að öllu leyti, eða einhverju, ef vara- 
krafa er gerð um dóm að efni til, að því leyti sem slík meðferð er heimil sam- 
kvæmt framansögðu.

Ákvæði fyrri málsgr. þessarar greinar taka og til skiptagerða, fógetagerða 
og fasteignaupphoða, eftir þvi sem við á.

48. gr.
Nú vill sækjandi eftir þingfestingu máls stefna nýjum aðilja til að svara til 

sakar ásamt þeim, er hann liefir þegar stefnt, og er það því aðeins heimilt, að 
skilyrðum 1. málsgr. 47. gr. sé fullnægt, enda hafi sækjanda eigi verið unnt að 
stefna hinum nýja aðilja áður en mál var þingfest, og verði honuin ekki heldur 
um það kennt.
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49. gr.
Rétt er verjanda að hafa uppi gagnkröfu til skuldajafnaðar í máli, ef skil- 

yrði til hans eru fyrir hendi, án þess að gagnstefna. Ef sjálfstæðs dóms er kraf- 
izt uni gagnkröfu, þarf gagnstefnu. Ef kröfu má skuldajafna, má jafnan krefj- 
ast sjálfstæðs dóms um afgang liennar. Annarskostar verður krafa því aðeins 
lieimt sem gagnkrafa, að hún sé af sömu rót runnin sem aðalkrafa eða samið 
liafi verið um það, að hana mætti lieiinta með gagnsök í máli um dómkröfu að- 
alsakar. Aðalsök og gagnsök skulu sóttar og varðar sem eitt og sama mál.

50. gr.
Rétt er þriðja manni að ganga inn í mál annara manna, ef úrslit þess máls 

skipta liann máli að lögum. Skal hann þá stefna báðum hinum uppliaflegu að- 
iljum, og gera kröfu um, að honum verði leyfð meðalgangan, og að honum verði 
dæmt sakarefnið, ef því er að skipta, eða að dómur verði annars svo felldur, að 
verndaður verði réttur hans.

51. gr.
Meðferð mála þeirra, er í 46.—50. gr. segir, fer að öðru leyti eftir fvrirmæl- 

um laga þessara, eftir þvi sem við á.

52. gr.
Ef úrslit máls geta skipt þriðja mann máli að lögum, svo sem vegna van- 

heimildar, þá getur aðili tilkynnt honum málareksturinn og skorað á hann að 
veita sér þann stvrk i málinu, er honum er kostur.

53. gr.
Ef sækjandi framselur réttindi þau, er dómkrafa hans varðar, eftir að sátta- 

kæra hefir verið útgefin, eða, þar sem dómari leitar sátta eða sáttatilraun er 
óþörf, eftir birtingu utanréttarstefnu, útgáfu réttarstefnu eða, þar sem stefndur 
hefir mætt óstefndur, eftir þingfestingu máls, og áður en mál er tekið til dóms, 
tekur liinn nýi eigandi við málinu í stað hins og í því ástandi, er það þá var í, 
enda verður hann þá jafnan að sæta þeim vörnum, er rétí var að hafa uppi 
gagnvart hinum upphaflega sækjanda, nema viðskiptabréfskrafa sé, enda hafi 
hinn nýi eigandi hvorki vitað né átt að vita, að mál var höfðað eða að máls- 
höfðun stóð til.

Xú deyr sækjandi á þeim tíma, er í 1. málsgr. segir, eða hú hans er tekið 
til gjaldþrotameðferðar, og taka þá erfing'jar eða hú við máli, ef réttindi þau, sem 
dómkrafan varðar, áskotnast erfingjum eða húi, með þeim hætti, er í 1. málsgr. 
segir. Ef réttindin ganga ekki til erfingja eða hús, fellur mál niður að öðru en 
þvi, að dæma má erfingja eða hú til greiðslu málskostnaðar.

Ekki veldur það aðiljaskiptum, þótt sækjandi staðfesti ráð sitt á þeim 
tíma, sem í 1. málsgr. segir, hvernig sem fjármálum lijóna er farið.

54. gr.
Nú afhendir verjandi á tímabili því, er í 53. gr. 1. málsgr. segir, hlut eða 

réttindi, er hann er séttur til að láta af hendi, og er sækjanda þá rétt að halda
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 17
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máli áfram gegn hinum upphaflega verjanda, enda verður hinn nýi eigandi þá 
hundinn við dóm í málinu, nema hann hafi eignazt hlut eða réttindi með þeim 
hætti, að varnir eða réttindi annara manna yfir hinu afhenta glatist gagnvart 
honum.

Ef verjandi devr eða bú hans er tekið til gjaldþrotameðferðar á áður- 
nefndu tímabili, þá tekur erfingi eða bú við málinu, ef sú skylda, sem dóm- 
krafa varðar, flvzt á erfingja eða hú. Ella fellur mál niður að öðru en því. að 
dæma má hú eða erfingja til greiðslu málskostnaðar.

V. KAFLI 
Um málflvtjendur.

55. gr.
Aðilja er jafnan rétt að fara sjálfur með mál sitt fyrir dómi, ef hann er 

löghæfur til að ráðstafa sakarefninu. Lögráðamaður fer með mál þeirra. sem 
ekki geta sjálfir farið með það samkvæmt framansögðu. Xú hefir slíkur maður 
engan lögráðanda, og getur dómari þá skipað honiim fyrirsvarsmann í því máli. 
Stjórnendur félags eða stofnunar fara, einn eða fleiri, með mál þeirra.

Ef aðili máls er einstakur maður, getur hann jafnan látið frændur sina 
að feðgatali eða niðja, maka sinn, systkini sín, tengdaforeldri eða tengdabarn, 
stjúpforeldri eða stjúpharn, kjörforeldri eða kjörbarn, fara með mál fyrir sig. 
Ef mál er rekið utan Reykjavíkur, getur aðili ennfremur falið hverjum lögráða 
manni, sem hefir óflekkað mannorð og almennan andlegan þroska, meðferð 
máls síns. Ef mál er rekið fyrir dómi í Reykjavík og aðili fer ekki sjálfur með 
mál sitt, eða lögmæltur fyrirsvarsmaður eða venzlamaður samkvæmt áðursögðu, 
skal hann fela meðferð þess löggiltum málflutningsmanni, og tekur þelta einnig 
til skipta-, fógeta- og uppboðsgerða, eftir ákvörðun dómara, ef sækja þarf þar 
mál eða verja með líkuin hætti og fyrir venjuleguni dómi. I Reykjavík má maður 
ekki annars flytja mál annars nianns í hans eða sjálfs sín nafni, nema liann 
standi í áðurnefndu samhandi við aðilja eða sé löggiltur málflutningsmaður. 
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillöguni héraðsdómara, ákveðið, að fyrir- 
mæli þessarar málsgreinar um málflytjendur í Reykjavík skuli og taka til ann- 
ara kaupstaða, þar sem enginn hörgull er löggiltra inálflutniugsmanna.

56. gr.
Héraðsdóinari getur veitt hverjum þeim löggildingu til að vera héraðsdóms- 

málflutningsmaður, sem hefir íslenzkan ríkisborgararétt, hefir náð 25 ára aldri, 
hefir óflekkað inannorð, er lögráður, hefir forræði á húi sínu og hefir lokið 
einbættisprófi í lögfræði við Háskóla Islands, enda hafi hann svnt með flutn- 
ingi 4 mála fyrir einhverjum héraðsdómi, og sé eitt þeirra að minnsta kosli opin- 
hert mál og tvö málanna að minnsta kosti munnlega flutt, að hann sé hæfur til 
starfans. Enginn má þreyta raun þessa oftar en þrisvar, og skal liann áður en 
liann gerir það leggja fyrir dómara vottorð dónismálaráðuneytisins um það,
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að hann fullnægi öðruni lögmæltum skilvrðum til að fá löggildingu sem héraðs- 
dómsmálflutningsmaður. Fvrir löggildinguna skal greiða 100 króna gjald í 
ríkissjóð.

Lögfræðingar þeir, sem stunda málflutning fyrir héraðsdómi í Reykjavík 
sjálfstætt eða sem fulltrúar liæstaréttarmálflutningsmanna, þegar lög þessi öðl- 
ast gildi, skulu þó hafa rétt til að flytja þar mál áfram fyrst um sinn, en lokið 
skulu þeir hafa rauninni innan þriggja ára frá þeim tínia.

Þar, sem héraðsdómur er eigi fjölskipaður, setur dómsmálaráðharra 2 próf- 
dómendur úr flokki dómara landsins, hæstaréttarmálflutningsmanna eða pró- 
fessora lagadeildar liáskólans til að dæma um málflutningsraun samkv. 1. máls- 
gr. Hinn reglulegi dómari ákveður þóknun fyrir þetta starf, og greiðist hún úr 
ríkissjóði.

Þingskjal 12

57. gr.
Aður manni sé veitt löggilding sem héraðsdómsmálflutningsmaður, skal 

hann lieita því skriflega og að viðlögðum drengskap, að hann skuli rækja með 
trúmennsku og samvizkusemi þau málflutningsstörf, sem honum verða falin.

58. gr.
Löggiltum liéraðsdómsmálflutningsmönnum er heimilt að fara með mál 

fyrir liéraðsdómi, hvar sem er á landinu. Sama er um hæstaréttarmálflutnings- 
menn.

59. gr.
Héraðsdómsmálflutningsmönnum er skylt að flytja þau opinber mál og 

gjafsóknar- eða gjafvarnarmál, sem þeim verða falin, þar í kaupstað, er þeir 
hafa skrifstofu, eða þar í grennd. Annars ráða þeir því sjálfir, livaða málflutn- 
ingsstörf þeir taka að sér.

Nú óskar aðili, er skipa skal talsmann, að fá sér ákveðinn héraðsdóms- 
málflutningsmann skipaðan, og skal þá veita honum það, nema einhverjar sér- 
stakar ástæður inæli þvi í gegn.

Ef niál er munnlega flutt, her héraðsdómsmálflutningsmanni að gera það 
sjálfur eða fela flutning þess öðrum löggiltum málflutningsmanni. Annars er 
liéraðsdónisniálflutningsmanni rétt að láta fulltrúa sinn flytja mál fyrir dómi, 
þar á meðal skipta-, fógeta- og uppboðsrétti.

60. gr.
Fyrir flutning gjafsóknar- og gjafvarnarmála skal ákveða málflytjanda 

laun með dómi í aðalmálinu.
Héraðsdómsmálflutningsmanni er rétt að áskilja sér hæfilegt endurgjald 

fyrir störf sín, þar á meðal liluta af málsupphæð eða hærra endurgjald, ef mál 
vinnst, en ef það tapast.

Loforð um sýnilega ósanngjarnt endurgjald fyrir málflutningsstarf er ekki 
skuldhindandi.
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61- gr.
Rétt er héraðsdómsmálflutningsmönnuni að taka sér fulltrúa. hvern þann. 

er lokið hefir embættisprófi í lögum við Háskóla Islands, er 21 árs að aldri. hefir 
óflekkað mannorð, er lögráða og hefir forræði á búi sinu. Málflutningsmaður 
tilkynnir héraðsdómara, þar sem hann hefir skrifstofu, ef liann hefir tekið sér 
fulltrúa. Héraðsdómari getur leyft héraðsdómsmálflutningsinanni að taka sér 
ákveðinn niann fulltrúa, þótt hann hafi ekki lokið lögfræðiprófi. enda sé slíkra 
manna þar ekki kostur og viðkomandi sé að áliti héraðsdómara fær uni að inna 
venjuleg fulltrúastörf héraðsdómsmálflulningsmanna af hendi. Hvenær sem 
héraðsdómara þykir ástæða til, getur hann afturkallað slikt leyfi.

62. gr.
Nú mætir löggiltur héraðsdómsmálfhitningsmaður eða hæstaréttarmálflutn- 

ingsmaður eða fulltrúi þeirra fyrir aðilja á dómþíngi, og skal hann þá talinn 
hafa umhoð til þess, nema annað sé sannað.. Aðrir málfhitningsumhoðsmcnn 
verða að sanna umboð sitt, ef það er vefengt.

I málflutningsumboði felst, nema öðruvísi sé mælt, heimild til að fram- 
kvæma sérhvað það, sem venjulegt er til flutnings sliks máls fyrir dómi. I’m- 
hjóðandi er hundinn við málflutningsathafnir og yfirlýsingar umboðsmanns sins 
bæði um forms- og efnisatriði máls, enda þótt hann hafi takmarkað umhoð gagn- 
aðilja sínum í óhag. Ef umhjóðandi hefir takmarkað umboð gagnaðilja sínum 
í hag, er takmörkunin bindandi fyrir umhjóðanda sem málflutningsyfirlýsing 
fyrir dómi.

Skipun stjórnvalds eða dómara til að flytja mál felur í sér rétí og skyldu 
til að gera allt það, sem venjulegt er, heppilegt eða nauðsynlegt, til þess að koma 
máli fram og til að ná sem heppilegustum málalokum fyrir aðilja með ölliun 
löglegum hætti.

63. gr.
Löggiltir héraðsdóinsinálflutningsmenn skulu velja sér úr sinum hópi þrjá 

fulltrúa til að koma fram fyrir hönd sína og stéttarbræðra sinna gagnvart dóm- 
uruin og stjórnarvöldum í málum, er stéttina varða. Dómsmálaráðuneytið setur 
reglur um kjör fulltrúa og gæzlu þeirra á niáluin stéttarinnar, í samráði við 
einn eða fleiri löggilta héraðsdómsmálfJutningsmenn eða stjórn félags þeirra, ef 
slíkur félagsskapur kynni að verða stofnaður áður en reglur þessar yrðu settar.

64. gr.
Löggiltir héraðsdónismálflutningsmenn eru opinherir sýslunarmenn og hafa 

skyldur og réttindi samkvæmt þvi, meðal annars þagnarskyldu um það, er aðili 
trúir þeim fyrir sem málflutningsmönnum.

65. gr.
Ef löggiltur liéraðsdómsmálflutningsmaðiir missir einhvers þeirra skilyrða. 

sem í 46. gr. segir, hefir hann fyrirgert rétti þeim, sem löggildingin veitir. Ef 
löggiltur héraðsdómsmálflutningsmaður hefir þrisvar verið sektaður samkvæmt 
188. gr. eða ef fulltrúar héraðsdómsmálflutningsmanna samkvæmt 63. gr. eða 
félag'sstjórn leggja einróma til, að ákveðinn héraðsdómsmálflutningsmaður verði
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sviptur löggildingu vegna tiltekinna, óviðurkvæmilegra alhafna í starfi sínu, 
getur héraðsdómari, þar seni aðili hefir skrifstofu, tekið af lionum löggildingu 
um stundarsakir, eða að fullu og öllu, ef miklar sakir eru. Nú hefir löggiltur 
héraðsdómsmálflutningsmaður verið sviptur löggildingu, og getur hann þá 
horið málið undir dómstóla með venjulegum liætti og að stefndum viðkomandi 
dóniara.

Ef aðrir en löggiltir héraðsdómsmálfliitningsmeim gera sér málflutning að 
atvinnu og sæta sektum samkvæmt fyrri málsgrein greinar þessarar, eða revn- 
ast óhæfir til málflutnings vegna vankunnandi, getur héraðsdómari, þar sem 
aðili er búsettur, tekið af honuni heimild til að fara með mál i umboði annara 
fyrir fullt og allt eða um stundarsakir, en bera má hann málið undir dómstóla 
samkvæmt niðurlagi fyrri málsgreinar.

VI. KAFLI 
Um sakarefnið.

66. gr.
Dómstólar liafa vald til að dæma um hvert það sakarefni, sem lög og lands- 

réttur nær til, nema það sé undan lögsögu þeirra skilið samkvæmt lögum, venju 
eða eðli sinu. Ef dómari telur sakarefni ekki sæta lögsögn dómstóla, vísar liann 
máli frá dómi.

, ð7. gr.
Dómstólar verða ekki krafðir álils um lögfræðileg efni, nema að þvi levti 

sem nauðsynlegt er til úrlausnar ákveðinni kröfu í dómsmáli. Ekki verða þeir 
heldur krafðir úrlausnar um það, hvort ákveðið atvik liafi gerzt eða ekki gerzt, 
nema það skipti máli um úrlausn ákveðinnar kröfu í dómsmáli.

68. gr.
Nú telur dómari sakarefni eiga að sæta úrlausn annars dómstóls, og skal 

hann þá visa máli frá sér.

69. gr.
Ef mál-er liöfðað til úrlausnar um rétt eða skyldu, sem sækjandi játar, 

að enn sé ekki til orðin, eða ljóst er, að svo er, en síðar kann að verða til, þá 
skal vísa máli frá dómi.

Nú er krafizt aðfarardóms um kröfu, sem að vísu reynist rétt eða kann að 
vera rétt, en greiðslu- eða fullnægjuskvlda er enn eigi komin, þegar mál er 
tekið til dóms, og skal þá sýkna verjanda að svo stöddu. Veita má þó viðurkenn- 
ingu með dómi um réttmæti slíkrar kröfu, ef sækjandi sýnir, að liann skiptir 
máli að lögum að fá slíkan dóm.

70. gr.
Sækja má í sama máli um allar kröfur á lieiidur sama aðilja, er runnar 

eru af sömu rót eða þær eru samkynja. Ella getur verjandi krafizt frávísunar 
á einni kröfunni eða fleirum.
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Með framhaldsstefnu getur sækjandi (gagnsækjandi) dregið kröfu inn i 
niál eftir þingfestingu, ef skilyrði 1. málsgr. eru fyrir liendi, enda verði van- 
rækslu hans ekki um kennt, að hún var ekki tckin nieð í öndverðu.

71. gr.
Nú hefir aðili ekki sótl í einu máli þær kröfur, sem runnar eru af sömu 

rót, og er honum þá heimilt að sækja þær í öðru ináli, en ekki má þá dæma 
’serjanda til greiðslu málskostnaðar, nema ekki liafi verið unnt að höfða mál um 
allar eða háðar kröfurnar í einu lagi.

Nú hefir aðili höfðað mál til heimtu nokkurs hluta af kröfu, og skal hon- 
uin þá að vísu heimilt að sækja um afganginn i öðru máli, en dæma skal hann 
þá til að greiða andstæðing sínum málskostnað, nema hann sanni, að hann 
vissi ekki að krafan var hærri, áður en fyrra málið var tekið til dóms, enda 
verði honum ekki gefin sök á þeirri vanvizku. Ákvæði þessarar málsgreinar 
gilda þó ekki, ef nokkur hluti kröfunnar hefir verið tekinn lögtaki samkvæmt 
lögum um lögtak eða verið hafður til skuldajafnaðar.

Nú hefir aðili lofað að greiða tveimur mönnum eða fleirum lilula af sömu 
kröfu, krafa skiptist milli áhyrgðarmanna eða erfingja, eða fleiri en einn eignast 
kröfu í ákveðnum hlutföllum, og er þá hverjum þeirra rétt að sækja sér sinn 
hluta kröfu, en taka skal til greina, er dæma skal um málskostnaðarkröfu. 
livort skuldunautur mátti gera ráð fyrir eða olli sjálfur skiptingu kröfunnar.

Nú liefir aðili skipt kröfu, sem nemur yfir 500 krónum, og hefir hann þar 
með firrt sig rétti til að krefjast úrskurðar sáttanefndar, nema hann afsali sér 
því af kröfunni, sem er fram yfir 500 krónur.

VII. KAFLI 
Um varnarþing.

72. gr.
Hver kaupstaður og hver hreppur á landi hér er sérstök dómþinghá. Dóms- 

málaráðherra getur, að fengnum tillögum viðkomandi héraðsdómara, ókveðið 
að leggja hreppa eða hluta úr hreppum saman í eina dómþinghá, eða skipta 
hreppi i fleiri en eina dómþinghá eða leggja dómþinghá eða liluta úr dómþinghá 
við kaupstað.

73. gr.
Sækja má mann fyrir dómi í þingliá, þar sem hann er heimilisfastur. Ef 

maður á samtímis heimili í fleiri þinghám en einni, má sækja hann í hvorri 
eða liverri sem er.

Ef maður á hvergi heiinili hér á landi og verður þó sóttur hér fyrir dómi, 
má sækja hann þar í þinghá, sem hann á dvöl.

Nú hefir maður hvorki lieimili né dvalarstað liér á landi, en verður þó 
sóttur liér fyrir dómi, og má þá sækja hann i þinghá, þar sem hann er staddur.
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74. gr.
Ólögráðan mann skal sækja á varnarþingi lögráðamanns, nema hann eigi 

sjálfnr forræði á sakarefni.

75. gr.
Skrásett firnia eða félag skal sækja í þinghá, þar sem það er skrásett að 

eiga heiina, eða ef inál varðar sérstaklega útihú, þá í þingliá, þar sem útibúið 
er skrásett að eiga heinia. Onnnr félög má sækja á varnarþingi formanns fé- 
lagsstjórnar, enda má sækja þan í þingliá, þar sem heimilisfang þeirra er sam- 
kvæmt samþykktum þeirra.

Ríkisvaldið má sækja á varnarþingi þess embættismanns, sem svara má 
til sakar fyrir það í því máli.

Sérstakar stofnanir ríkis, bæjar-, sveitar- eða sýslufélaga, félaga eða ein- 
stakra niaiina, má sækja í þingliá. þar sem stofnunin er, án tillits til varnar- 
þings stjórnenda eða eigenda.

76. gr.
Islenzka menn erlendis, er ekki verða þar sóttir. má sækja fyrir dómi í 

Reykjavík, nema þeir hafi heimili annarsstaðar á íslandi.

77. gr.
Menn, búsetta erlendis, má sækja hér á landi vegna fjárskyldna við ís- 

lenzka þegna, félög, slofnanir eða stjórnarvöld, í þinghá. þar sem þeir eru, 
þegar stefna eða sáttakæra er birt, eða þar sem þeir eiga eignir. Ef slikur maður 
á eign víðar en í einni þinghá, má velja á milli þeirra.

78. gr.
Nú skal kröfu gera um dóni um réttindi yfir fasteign, innihald eða slit 

slíkra réttinda, eða um liluti skeytta við fasteign eða i, og skal það mál sækja 
í þingliá, þar sem fasteign liggur. Sameina má sliku máli kröfur, er af réttind- 
um þessmn eru risnar, enda þótt þær yrðu ekki einar sér sóttar á því varnar- 
þingi.

Kröfur um greiðslu leigu eða afgjalda, þar á meðal kúgildaleigu, eftir fasl- 
eign má sækja á varnarþingi fasteignar samkvæmt fyrri málsgr. greinar þessarar.

79. gr.
Nú hefir niaður haft á hendi reikningshald eða fjárvörzlu stöðu sinni sam- 

kvæmt fyrir opinberar slofnanir eða einstaka nienn eða félög, og er þá rétt að 
sivkja mál á liendur honum í þinghá, þar sem reikningshald eða fjárvarzla fór 
frani, út af þeim starfa hans.

80. gr.
Mál til efnda á eða til lausnar undan loforði eða fyrir rof eða vanefndir á 

loforði má sækja í þinghá, þar sem loforðið skyldi efna samkvæmt löguin, til- 
ætlun aðilja eða eftir atvikum, að þvi er ætla má, liverju sinni, enda sé stefndur 
staddur þar í þinghá, þegar sáttakæra eða stefna er hirt. Síðastnefnl skilvrði
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þarf þó ekki að vera fyrir hendi, ef sækja skal mál til efnda á loforði, er stefnd- 
ur gaf, meðan hann dvaldist í þinghánni, og efna skyldi samkvæmt framan- 
skráðu áður liann færi þaðan.

81. gr.
Rétt er aðiljum að semja um meðferð máls fyrir dómi í livaða lögsagnar- 

umdæmi og í hvaða þinghá sem er, enda liafi sá dómur vald til að dæma málið.
Nú á stefndur samrætta eða samkynja kröfu á liendur stefnanda, og getur 

liann sótt liana á varnarþingi aðalsakar.

82. gr.
Mál til greiðslu á andvirði vöru eða vinnu, er maður hefir fengið eða þegið 

í fastri verzlun eða annari fastri starfstofu, enda sé það alvinna liins uppruna- 
lega skuldareiganda að láta slíka vöru eða vinnu í té, má sækja i þingliá, þar 
sem verzlunin eða starfstofan er.

Kröfur erlendra lánardroltna. þær er sækja mætti eftir þessari grein, ef 
þær væru innlendar, má sækja á varnarþingi þess, er kröfu fær til innheimtu, 
enda sé það atvinna hans að annast skuldaheimtur.

83. gr.
Nú má eða þarf að stefna fleirum mönnum en einuni í sama máli, og má 

þá höfða það á varnarþingi einhvers þeirra.

84. gr.
Mál til skaðabóta, refsingar eða annarar fullnustu sakir réttarbrota utan 

samninga má sækja í þingliá, þar sem hrot var framið, eða ef það var víðar 
framið, þá í einhverri þeirra.

85. gr.
Mál til kaupgreiðslu þeirra manna, er í 3. málsgr. 3. tölul. 5. gr. segir, má 

sækja í þinghá, þar sem vinnan var af liendi leyst, eða í einhverri þeirra, ef 
víðar var unnið. Sjómenn samkvæmt sjómannalögum mega sækja mál til kaup- 
greiðslu á heimili skips.

86. gr.
Haldast skulu ákvæði um varnarþing í 94. og 95. gr. skiptalaga, nr. 3 12. 

apríl 1878, 15. gr. siglingalaga, nr. 56 30. nóv. 1914, 8. gr. laga nr. 41. 28. nóv. 
1919, um landamerki o. fl., 20. gr., 3. málsgr. 25. gr., 6. málsgr. 27. gr. og 2. 
málsgr. 46. gr. laga nr. 77 27. júní 1921. um hlutafélög, 88. gr., shr. 84. gr. laga 
nr. 39 s. d., um stofnun og slit hjúskapar, og 30. gr. laga nr. 25 14. júní 1929, 
um gjaldþrotaskipti.

VIII. KAFLI 
Um stefnur.

87. gr.
Aðili getur jafnan gefið út stefnu til héraðsdóms sjálfur, en fá verður hann 

áritun dómara á stefnu um stað og stund, er mál verði þingfest, nema það skuli
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gert á fvrirfram ákveðnum stað og tíma. tiefa skal dómari út stefnu, ef aðili 
óskar þess. Ef aðili eða umboðsmaður bans er ólögfróður niaður, sem ekki 
hefir atvinnu af málflutningsstörfum, þá getur hann krafizt þess, að dómari 
semji fyrir hann stefnu endurgjaldslaust. Dómari skal henda aðilja á þá galla, 
er hann kann að sjá á málatilhúnaði og frávísun kunna að varða, áður en hann 
áritar eða útgefur stefnu, en aldrei má hann synja þessara aðgerða af þessuni 
ástæðum, enda er hann óhundinn af áliti sínu um þessi efni, þegar liann skal 
dæma síðar um þau.

88. gr.
í stefnu skal greina nöfn aðilja, stöðu og heimili svo glöggt, að ekki verði 

um villzt, málavöxtu í aðalatriðum, nema þeir hafi verið nægilega greindir 
í sáltakæru og til hennar sé vísað í stefnu, kröfur þær, sem gerðar eru, svo 
skýrt sem unnt er, svo sem uppliæð í krónulali, skaðahætur ótiltekið eða eftir 
mati, vöxtu, ef því er að skipta, viðurkenningu á réttindum, lausn undan skyldu, 
refsingu fyrir orð, ómerking þeirra, málskostnað o. s. frv. Með framlialdsstefnu 
má auka við kröfur og laga þær, shr. þó 48. gr. og 2. málsgr. 70. gr. Loks skal 
greina i stefnu dómþing, stað og stund þess, og stefnufrest.

Rétt er, að aðili sæki dómþing óstefndur. I’eim einum, er krafa er á liendur 
gerð, þarf að stefna.

89. gr.
í hreppi hverjum eða kaupstað skal héraðsdómari skipa að minnsta kosti 

tvo menn til að birla kvaðningar til sáttafunda, dómstefnur og aðrar tilkynn- 
ingar, og tvo til vara, er gegni þeim starfa í forföllum liinna. Það er horgara- 
skylda að gegna starfanum, enda er sú ein kvaðning til sáttafundar eða dóms 
lögmæt, er tveir stefnuvottar eða notarius puhlieus framkvæma, nema öðru- 
vísi sé mælt í lögum. Dómsmálaráðuneytið lætur sérprenta ákvæði laga þessara 
um stefnuhirtingar handa stefnuvottum.

90. gr.
Engan má skipa stefnuvott, nema hann sé 21 árs að aldri, hafi óflekkað 

mannorð og sé svo heill og hraustur, að hann megi rækja starfann.

91. gr.
Stefnuvottar skulu, áður en þeir laka til starfa, undirrita drengskaparheit 

um það, að þeir skuli rækja starfann með trúmennsku og samvizkusemi.

92. gr.
Þá er stefnuvottar hafa hirt stefnu eða sáttakæru, eða aðra tilkynningu, 

skulu þeir rita á hana, eða hlað, fest við hana, vottorð um það, hvar hirting 
hafi farið fram, fyrir hverjum, hvenær (hvaða viku- og mánaðardag, klukku- 
stund). Ennfremur er þeim rétt að votta mn það, ef aðili tekur hirtingu gilda. 
þótt henni sé áfátl að einhverju leyti, svo sem ef hún er ekki hirt á lögmæltmn 
stað eða tíma dags. í vottorði þessu skulu þeir skírskola til stefnuvottaheits 
síns, og laka það fram, að þeir staðfesti vottorðið með eiginhandar nöfnum sín-

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). IX



um. Að lokum ber þeini að staðsetja og dagsetja voltorðið og rita síðan nöfn sín 
undir það.

Vottorðuni stefnuvotta um framangreind atriði verður ekki hnekkt, nema 
full sönnun komi móti þeim.

93. gr.
Enginn er löghæfur til að birta stefnu eða aðra tilkvnningu i sjálfs sín sök. 

ef liann er kvæntur eða giftur aðilja, skyldur honuin eða niægður að feðgatali 
eða niðja eða í annan lið til hliðar.

91. gr.
Stefnu skal birta á virkuin degi, neina birting þoli ekki bið, frá lokuni 

niundu stundar til loka 21. stundar. Þó niá birting löglega fara fram á öðrum 
tínnini sólarbrings, ef það er nauðsynlegt til að ná skenimsta löginæltuni fresti.

95. gr.
Birta niá sáttakæru eða stefnu á lögbeimili stefnds, skrifstofu bans eða 

vinnustofu. Nú á stefndur fleiri lögheiinili en eitt, og er þá rétt að birta stefnu 
á öðru eða einhverju þeirra. Ef stefndur á hvergi lögheimili, má birta stefnu 
á dvalarstað lians. Ef bann liefir ekki heldur dvalarstað, er rétt að birting fari 
fram þar, sem liann er að liitta. Stefnu samkvæmt 80. gr. má birta í þinghá. 
þar sein mál má höfða og þar sem stefndur hefst við eða hafðist við.

Nú er ókunnugt, hvar birta skuli, eða birta skal óákveðnum mönnuin, og 
skal þá stefna eða önnur tilkvnning birt i auglýsingablaði landsstjórnarinnar.

Nú þarf að birta stefnu eða aðra tilkynningu ólögráðum manni, og skal 
þá fara sem lögráðandi bans væri aðili, nema sjálfur eigi liann forræði á 
sakarefni.

Ef birta á stefnu eða aðra tilkvnningu skrásettu eða skrásetningarskvldu 
firma eða félagi, þá telst rétt birt á binu skrásetta beimili eða þar, sem það 
skyldi skrásett.

Ef birta þarf félagi annars eða stofnun, má birting fara fram í skrifstofu 
félags eða stofnunar eða heimili, skrifstofu eða vinnustofu formanns stjórnar 
þess eða hennar.

Stefnu eða aðrar tilkynningar til ríkisvaldsins eða rikisstofnana má birta 
í skrifstofu, beimili eða vinnustofu þess, er svarar fvrir ríkisvaldið eða stofn- 
unina, og ef fyrirsvarsmenn eru fleiri en einn, er nóg að birta fyrir formanni 
þeirra, eða, ef allir þeirra eru jafnsettir í stjórn eða fyrirsvari, fyrir einhverjum 
þeirra.

Ef birta þarf stefnu eða tilkynningu fyrir hreppsnefnd, bæjarstjórn eða 
sýslunefnd eða einstökum nefndum í stjórnum þessuin, er birting á beimili, 
skrifstofu eða vinnustofu formanns nægileg.

bZf skipstjóra er stefnt fyrir liönd útgerðar eða skips, má birta stefnu úti í 
skipinu.

96. gr.
Birla skal stefnur og aðrar tilkynningar fyrir stefndum sjálfum, el' þess 

er kostur, enda verður ináli aldrei vísað frá, ef birting hefir farið fram fyrir 
aðilja sjálfum, hvar sem birt hefir verið.
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Ef birting fer fram á lieimili manna, skal annars birta þeim, er til sama 
heimilis teljast, en ef ekki er þeirra kostur, þá skal birta sambýlisfólki bans eða 
þeim að lokum, er þar kunna að hittast. Samsvarandi er. ef birting fer fram 
á dvalarstað, skrifstofu, vinnustofu eða skipi.

Jafnan skal afhenda þeim, er stefna, sáttakæra eða önnur tilkynning er 
birt, eftirrit af því, sem birt er, á kostnað þess, er birta lætur.

Hver, sem tekur við eftirriti, er skyldur, að viðlagðri 10 200 króna sekt,
að afhenda viðkomanda eftirrit, eða ef þess er ekki koslur, þeim, er líklegastur 
er til að fá honum það nægilega tímanlega.

97. gr.
Nú sækir maður sáttafund eða dómþing og krefst frávísunar vegna galla á 

birtingu sáttakæru eða stefnu, og skal Jiá ekki vísa máli frá, nema tvímælis 
orki, að hann sé sá maður, er stefna átti.

98. gr.
Nú verður mál dæmt, enda þótt stefndur liafi sér að vitalausu ekki fengið 

vitneskju um, að honum var stefnt í aðalmáli eða aúkamáli í sambandi við það, 
eða ekki stefnt svo tímanlega, að hann mætti dómþing sækja, og er bonuin Jiá 
rétt að gera fyrir æðra dómi allar þær kröfur og koma fram öllum þeim vörn- 
um og gögnum leyfislaust, er honum myndi liafa verið rétt að liafa uppi fyrir 
hinum óæðra dómi, ef hann hefði átt þess kost.

99. gr.
Ef stefndur á heimili eða dvöl i Jiinghá, þar sem mál skal þingfesta, þá ber 

honum 1—6 sólarbringa frestur.
Nú á stefndur heimili eða dvöl utan þinghár, þar sem mál skal þingfesta, 

en Jjó innan takmarka sama sýslufélags, og skal stefnufrestur þá vera 1—2 
vikur. Kaupstaðirnir Reykjavík og Hafnarfjörður eru i þessu sambandi taldir 
innan sama sýslufélags.

Nú á stefndur heimili eða dvalarstað hér á landi, en utan sýslufélags, Jiar 
sem mál skal þingfesta, og skal stefnufrestur þá vera 1—6 vikur.

Ef stefndur á heimili eða dvalarstað erlendis, skal stefnufrestur vera 
1—3 mánuðir.

Nú er ókunnugt um heimilisfang stefnda eða dvalarstað, og fer Jiá um 
stefnufrest samkvæmt 3. og 1. málsgr., eftir því sem við á.

100. gr.
Akvæði 99. gr. taka til allra einkamála í héraði, þar á meðal til vitnamála. 

matsmála og skoðunar og eiðsmála, nema sérstök undantekning sé gerð í lögum.
Ef stefna skal aðilja aðalmáls í meðalgöngumáli eða gagnsök, til vitna- 

leiðslu eða i matsmáli eða skoðunar, til Jiess þings, sem aðalmálið er flutt á, er 
nægilegt að birta stefnu samkvæmt 99. gr. fyrir aðilja sjálfum eða umboðs- 
manni lians 3 sólarhringum áður en aðahnálið skal fyrir tekið næst á eftir. En
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ef mál þessi skuln fara annarsstaðar fram, iná birta aðilja eða uinboðsmanni 
lians stefnu ineð þeini fvrirvara, sem þeini þeirra ber, er skeinmstan fyrirvara 
má veita.

101. gr.
Innan takmarka 99. gr. ákveður dómari stefnufrest, þegar liann gefur út 

eða ritar á stefnu, ella aðili sjálfur. Ákvörðun dómara uni stefnufresl verður 
ekki skotið til aeðra dóms. Ef stefndur inætir, enda þótt stefnufrestur bafi verið 
setlur eða verði of skammur, skal ekki vísa málí frá dónii.

102. gr.
Birtingar eða tilkynningar, er dóinari lætur frani fara sanikvæmt löguin 

þessuin, getur bann franikvænit með siniskevli eða eiinun stefnuvotti.

IX. KAFLI
Almennar reglur um málsmeðferð.

103. gr.
Mál er talið liöfðað, þegar sáttakæra, þar sem mál er lagt til sállanianna, 

liefir verið birt, en ella, þegar dómstefna liefir verið birt, eða ef verjandi niætir 
óstefndur, þegar sækjandi gerir kröfu fyrir sáttaniönnuin eða dómi uni fyrir- 
töku máls og verjandi tjáir sig þeirri kröfu samþykkan.

104. gr.
Mál er þingfest nieð frainlagningu stefnu í dóm, eða, þegar verjandi niætir 

óstefndur, ineð kröfu sækjanda uni fyrirtöku máls og saniþykki verjanda á 
þeirri kröfu, og nieð þar tilbeyrandi bókun í þingbók.

Gagnkrafa til skuldajafnaðar er þingfesl, þegar lnin er gerð fyrir dómi.
Xú hefir krafa verið þingfest, og verður þá ekki krafizt dónis uni liana i 

öðru ináli, nieðan lienni hefir ekki verið vísað frá dómi. Ef dónis er krafizt 
um þannig þingfesta kröfu í öðru máli, skal vísa því frá dómi.

105. gr.
Sækjanda ber þegar eftir þingfestingu að leggja fram í dóm þau skjöl, er 

málatilbúnað lians varða, og þau, er liann byggir kröfur sinar annars á. Ef 
verjandi mætir óslefndur, ber sækjanda þegar að leggja fram skriflegar kröfur 
og greinargerð málsatvika, nenia þeim sé nægilega lýst i sáttakæru.

Dómari getur veitt frest til franilagningar skjala og greinargerðar sam- 
kvæmt 1. málsgr., ef aðiljar eru á frest sáttir, og ef liann telur sækjanda ekki 
verða krafinn framlagningar skjala eða greinargerðar þegar í stað eða dómari 
má ekki lengja þingið þess vegna að því sinni.

Úrskurði um fresti verður aðeins haggað ineð kæru sanikvæmt ákvieð- 
um 199. gr., enda livílir þá aðalmálið á meðan, eftir þvi sem við á.
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106. gr.
Þá er sækjandi hefir gert kröfur og lagt fram skjöl samkvæmt 105. gr., 

ber verjanda, nema hann fái frest samkvæmt 2. málsgr. sömu greinar, að tjá 
sig um hverja einstaka af kröfum sækjanda, lvsa málavöxtum frá sínu sjón- 
armiði, leggja fram þau skjöl, er hanu telur stoða sitt mál, og gera kröfur 
sinar.

Ef dómara her að leita sátta í máli, gerir hann það venjulega þegar er verj- 
andi hefir tjáð sig um málið samkvæmt 1. málsgr., en rétt er þó að fresta sátta- 
tilraun, ef dómari telur það heppilegt, enda getur liann tekið upp sáttatilraun 
síðar, svo pg leitað sátta af nýju, þótt mál hafi fyrir sáttamenn komið, ef liann 
telur sáttatilraun vænlega til árangurs.

107. gr.
Nú samþykkir verjandi kröfur sækjanda í einu og öllu, en þó verður sáttar 

ekki auðið, og er þá málflutningi lokið.

108. gr.
Ef ekki verður af sátt, né heldur samþykkir verjandi kröfur sivkjanda sam- 

kvæmt 107. gr., þá skal dómari ganga úr skugga um það, hvort nokkrir þeir 
gallar muni vera á málatilbúnaði eða livort sakarefni muni vera svo vaxið, að 
varða muni frávísun án kröfu. Jafnframt innir dómari verjanda eftir þvi, ef 
honum finnst ástæða til, hvort hann hafi nokkuð út á málatilbúnað að setja, 
er varða kunni frávísun eftir kröfu Iians. Ágreining um frávísunarkröfu sækja 
aðiljar og verja munnlega þegar í stað, nema dómari telji sérstaka ástæðu til að 
veita frest.

Ef mál skal sæta frávísun án kröfu, kveður dómari þegar upp frávísunar- 
dóm. Ef frávísunarkrafa keniur fram, kveður dómari upp úrskurð eða dóm 
um hana áður en tekið er til meðferðar máls að efni til framar en í 105. og 106. 
gr. segir, nema krafan bvggist á ástæðum, er jafnframt varða efni máls og 
ekki þykja fram koninar nægar upplýsingar um málavöxtu að því leyti.

Nú hrindir dómari frávísunarkröfu með úrskurði siiium, og er hann þá 
ekki hundinn við þann úrskurð, þegar lúka skal dómi í málinu, ef nýjar upp- 
lýsingar hafa komið fram um þau atriði, er úrskurðuð voru. Synjunarúrskurði 
má þegar skjóta til æðra dóms eftir ákvæðum 199. gr., og livilir þá málið á 
meðan. Annarskostar verður slíkum úrskurði ekki liaggað í æðra dómi, nema 
vísa hefði átt máli frá héraðsdómi, þótt engin krafa hefði komið fram í 
þá átt.

Frávísunardómi verður og aðeins liaggað með kæru eftir 199. gr.
Ef æðri dómur fellir svnjunarúrskurð um frávísunarkröfu úr gildi, er mál- 

inu, eða þeim hluta þess, er dómsorð æðra dóms varðar, þar með lokið fyrir 
héraðsdómi. Nú fellir æðri dómur frávisunardóm að öllu leyti eða einhverju úr 
gildi, og skal héraðsdómari þá taka málið þegar upp af nýju, samkvæmt ákvæð- 
um æðra dóms, í því ástandi, sem það var í, þegar hann tók það undir dóm. 
jafnskjótt sem aðili lætur honuni úrlausn æðra dóms í té, enda tilkvnni hann 
aðiljum stað og stund til endurupptökunnar.
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109. gr.
Nú hefir verjandi mótmælt kröfum sækjanda að einhverju levti eða öllu, 

shr. 106. gr., og eigi verður sátt eða máli vísað frá dómi, og skal dómari ]>á 
kveða á um það, hvort flytja skuli mál skriflega eða munnlega, en breyta má 
hann þeirri ákvörðun eftir að gagna hefir verið aflað, ef það virðist þá heppi- 
legt. Ákvörðun héraðsdómara um þessi atriði verður ekki skolið til æðra dóms.

Munnlega skal flytja mál:
1. Ef dómara virðist það svo einfalt og óbrotið, að engin liæ’tta sé á. að það 

skýrist ekki nægilega nieð munnlegum málflutningi.
2. Ef löggiltir málflutningsmenn flylja mál af heggja hálfu, eða aðilar koma 

sér saman um munnlegan málflutning, enda telji dómari, að munnlegan 
málflutning megi hafa, shr. 1. tölul.

110. gr.
Xú er mál skriflega flutt, og veitir dómari aðiljum þá fresti til að afla 

gagna eftir þörfum, þar á meðal skýrslna aðilja sjálfra, ef nauðsvn þykir til 
vera, enda skal málflutningur ekki hefjast fyrr en telja má öflun gagna lokið. 
Báðum aðiljum her að nota sama frest jöfnum höndum, eftir þvi sem við 
verður komið, til öflunar gagna. I’ó getur dómari veitt frest til að afla nýrra 
gagna eftir að öflun þeirra hefir verið talið lokið, og eftir að sókn og vörn er 
hyrjuð, ef einhver atriði í þeim veila efni til þess, eða ef ekki hefir áðtir verið 
unnt að afla gagna þeirra, er nú þykir víst eða liklegt, að fram muni koma, eða 
þeirra hefir ekki orðið aflað vegna leiðheiningaskorts af hálfu dómara. Aldrei 
má dómari veita fresti, nema nauðsyn heri til og líklegt sé tií árangurs um upp- 
lýsingar varðandi málsatriði, enda liafi aðili ekki hafí áður nægilega fresti 
í sama skyni. Staðhæfingar um málsatvik og mótmæli skulu jafnan koma frain 
jafnskjótt sem tilefni verður til. Annarskostar má ekki taka slíkar yfirlýsingar 
til greina, nema gagnaðili samþykki eða aðili virðist hafa þurft leiðheiningar 
dómara, en ekki fengið hana. Eftir að öll gögn eru fram koinin, má aðili tvisvar 
flytja sókn eða vörn, nema dómari sjái, að hann þurfi þess oftar vegna skorls 
á leiðheininguin. Vm fresti til sóknar og varnar fer eftir framanskráðu, eftir 
því sem við á.

111- gr.
Ef mál skal flytja munnleg'a, veitir dómari fyrst nauðsynlega fresti til að 

afla gagna samkvæmt fyrirmælum 110. gr. Aðilja her að leggja fyrir dómara 
frumrit eða eftirrit þeirra gagna, er aflað hefir verið, svo fljótt sem verða má. 
áður en munnlegur málflutningur hefst. Ákveður dómari stað og stund til flutn- 
ings málsins, annaðhvort í því þinghaldi, er öflun gagna lýkur, eða síðar, enda 
tilkynni hann þá ákvörðun sína aðilja eða umboðsmanni hans með hæfilegum 
fvrirvara. Akvörðun dómara um þetta atriði verður ekki skotið til æðra dóms.

112. gr.
Rétt er, að talað sé tvisvar af hálfu hvors (hvers) aðilja. Dómari getur 

leyft aðiljum sjálfum að gera athugasemd eftir að umhoðsmaður hans hefir 
lokið málflutningi. Dómari stýrir uniræðum og gætir þess, að ra’ðumaður lialdi
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sér við efnið og að málflutningur verði scm gleggstur og sæmilegastur. Gctur 
dómari svipt þann málfrelsi, er ekki lagar sig eftir áminningum hans.

113. gr.
Dóniari má ekki fara út fyrir kröfur aðilja í dóinuin sínuin né úrskurðum, 

neina um atriði sé að tefla, er liann skal taka til greina af sjálfsdáðuin. Kröfuin, 
sem ekki getur í stefnu, skal vísa frá dónii, neina tækifæri liafi verið til að 
koma þeiin að nieð framhaldsstefnu eða gagnaðili samþykki franikoniu þeirra. 
Sainsvarandi er um liækkanir á kröfu eða aðrar breytingar gagnaðilja i óhag, 
seni ekki liafa heiinild í stefnu. Ekki má dóniari lieldur byggja niðurstöðu sína 
á niálsástæðuni eða mótmæluni, sem koina hefðu mátt frain, en hafa ekki gert 
það í meðferð málsins, sbr. 120. gr. Xu kemur niálsástæða frani i skjali, en 
aðili hreyfir henni þó ekki sérstaklega í sókn eða vörn, og metur dóniari það 
þá eftir atvikum hverju sinni, hvort slik inálsástæða geti koniið til greina. Með 
sama liætti inetur dómari það, livort þögn aðilja i sókn eða vörn við stæðhæf- 
ingu eða kröfu gagnaðilja skuli ineta sem samþvkki eða ekki.

114. gr.
Aðiljuni ber að gefa eftir fönguni glöggar og greinilegar skýrslur og yfir- 

lýsingar fyrir dónii. Dóniara ber að fylgjast með málinu í ölluin atriðum og 
spyrja aðilja eða uinboðsineun þeirra um livert það atriði, er honum þykir 
óljóst og máli kann að skipta, á hvaða stigi niáls sem er, og kosta kapps um, að 
yfirlýsingar þeirra og skýrslur verði nægilega glöggar. í þessu skyni getur 
dómari kvatt aðilja sjálfa fyrir dóm af sjálfsdáðum, eða ef aðiii sætir.ekki lög- 
sögu lians, beðið þann dómara, er þá lögsögu hefir, að kveðja aðilja fyrir sig 
til að gefa skýrslu um þau tiltekin málsatriði, sem þörf þykir vera, ef aðili 
vill ekki gefa skýrslu fyrir dómara málsins. Auk þess er dóniara skylt að leið- 
beina hverjum ólöglærðum nianni, sem ekki gerir sér atvinnu af málflutnings- 
störfuin, bæði um formshlið máls og efnis, eftir því sem dómara virðist nauð- 
syn til bera. Dómari getur beint því lil aðilja, að afla gagna um tiltekin máls- 
atriði, eftir því sem lionuin þykir nauðsyn vera, til skýringar máli.

115. gr.
Dómara þeim, er með málið fer, er skylt að taka við skýrslu hvers þess 

aðilja, er óskar að gefa skýrslu fyrir dómi um inálavöxtu, neina skýrslan sé 
sýnilega þarflaus eða þýðingarlaus. I’ndir sama skilorði livílir sama skylda á 
dómara, sem lögsögu á yfir aðilja, ef dómari málsins á ekki lögsögu yfir lionuni.

Eftir kröfu aðilja, og undir sama skilorði sem í 1. málsgr. segir, skal dómari 
kalla gagnaðilja sjálfan fyrir dóm, eða ef liann sætir ekki lögsögu hans, biðja 
þann dómara, er liana hefir, að gera það, til að gefa skýrslu um málsatriði eða 
að skýra nánar framkomin unnnæli.

Xú gefur aðili skýrslu fyrir dómi, og getur þá hæði dómari og gagnaðili 
beint til lians spuriiingum, enda sker dómari úr um ágreining varðandi skyldu 
hans til að svara. Einnig er þeim aðilja, er skýrslu gefur samkvænit 1. eða 2. 
málsgr., heimilt að beina spurningum í sama þinghaldi til gagnaðilja síns eða
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umhoðsmanns hans nm Iiverl það málsalriði, er honum virðist þnrfa skýringar 
við, og með sama skilorði sem í 1. málsgr. segir.

Dómari stýrir skýrslugjöfnm aðilja í hvivelna.
Dómari tilkynnir aðiljmn hverju sinni og eftir því, sein við á, hvar og 

livenær þeir skuli koma fyrir dóm samkvæmt ákvæðum greinar þessarar.
Ef aðili er forfallaður eða tími eða kostnaður sparast við það, getur dómari 

ákveðið, að aðili gefi skýrslu á heiinili sinu eða dvalarstað.
Sem aðili er eftir þessari grein skoðaður lögráðandi ólögráða manns, for- 

stjóri fyrirtækis, félags eða stofnunar og fyrirsvarsmenn opinherra hagsmuna.

116. gr.
Nú fullnægir aðili ekki ákvæðum 105., 106., 114. eða 115. gr., og getur dóm- 

ari þá, eftir að hann hefir árangurslaust hent honum á það, er áhótavant þykir, 
vísað máli frá dómi, eða skýrt þögn aðilja, ófullnægjandi svör eða vanrækslu á 
að koma fyrir dóm, á þann hátt, sem gagnaðilja er hagfelldast, svo og lagt 
skýrslur lians til grundvallar málsúrslitum, eftir því sem við á og samrímanlegt 
er því, sem fram er komið að öðru leyti í málinu.

117. gr.
Nú eru rekin fyrir sama dómi fleiri mál en eitt út af sama réttarsamhandi 

milli sömu eða annara aðilja að nokkru eða öllu, og getur dómari þá ákveðið, 
að þau skuli sameina og flytja í einu lagi, ef honum virðist það horfa til skýr- 
ingarauka eða annars hagræðis. Undir sama skilorði getur dómari ákveðið, að 
kröfur, sem sóttar eru í einu máli, skuli skildar að og fluttar hvor (eða hver) 
i máli sér, ef þær eru ekki af sömu rót runnar.

Dómari getur frestað máli af sjálfsdáðum, ef hann fær grun um það, að 
refsivert athæfi liafi verið framið, sem opinhert mál hefir verið höfðað eða opin- 
her rannsókn verið hafin út af, og telja má, að úrslit þess máls eða rannsóknar 
skipti verulegu máli um úrslit einkamálsins, þar til séð er fyrir enda opinhera 
málsins eða rannsóknarinnar. Með sama hætti má fresta máli, ef annað einka- 
mál liefir verið höfðað út af efni, er varðar verulegu um úrslit þess, eða það 
efni liefir verið réttilega lagt til úrlausnar stjórnarvalda, unz úrlausn þess efnis 
er fengin.

118. gr.
Ef sækjandi mætir ekki fyrir dómi, er mál hans skal þingfesta, er mála- 

tilhúnaður hans ónýtur. Ef sækjandi mætir ekki, er þing skal síðar heyja um 
mál hans, þá skal hefja það. Auk málskostnaðar til verjanda, ef hann hefir 
komið fyrir dóm, getur dómari úrskurðað sækjanda að greiða ferðakostnað sinn, 
ef þvi er að skipta.

Ef verjandi mætir ekki, þegar mál er þingfest, skal mál jafnan flytja skrif- 
lega og dæma það eftir kröfum sækjanda og málsútlistun, að því leyti, sem sam- 
rímanlegt er framkomnum skilríkjum, nema gallar séu á málatilhúnaði, er frá- 
visun varða, eða sakarefni það má ekki sæta úrlausn dómsins. Nú sækir verj- 
andi ekki þing síðar, er mál skal fyrir tekið, og skal það þá skriflega flutt. hótt
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munnlegur málflutmngur hafi verið ákveðinn. Að því leyti sem nauðsvnlegt 
kann að vera til að hnekkja því, sem fram kann að hafa komið af hálfu verj- 
anda, getur sækjandi þá fengið frest til að afla gagna eða flytja sókn. Dæma skal 
það mál eftir framkomnum kröfum, skilrikjum og sókn sækjanda og með til- 
liti til þess, sem fram kann að hafa komið af hálfu verjanda.

Xú er dómara kunnugt, að aðili mætir ekki vegna forfalla, og frestar dóm- 
ari þá máli, enda tilkynnir hann þá aðiljum, livar og hvenær það verði næst 
fyrir tekið til þingfestingar eða framhaldsaðgerða. Xú hefir aðili, sem ekki hefir 
mætt í máli sinu, annars haft forföll, og getur hann þá snúið sér til dómara með 
sönnun fyrir þeim og skriflegri beiðni um endurupptöku máls, enda sé ekki 
þegar kveðinn upp dómur í því. Tekur dómari þá mál upp af nýju frá því, er 
aðili mætti síðast í því, eða frá því, er það skyldi þingfesta, ef sækjandi hefir 
þá ekki mætt, og tilkvnnir aðiljum stað og stund þinghaldsins.

Forföll í þessu sambandi teljast atvik þau, er i 9. gr. segir, þannig að þau 
taka til aðilja, ef hann fer sjálfur með mál sitt, en ella til umboðsmanns hans, 
enda hafi hvorugur átt þess kost að senda annan í stað sinn eða tilkynna dóm- 
ara forföll sín með öðrum hætti.

Ákvæði greinar þessarar taka og til gagnsaka, ineðalgöngusaka og ein- 
stakra aukadómsathafna, er í sambandi standa við aðalmálið, eftir því sem við á.

119. gr.
Hefja skal mál:

1. Ef verjandi leggur fram í dómi fulla greiðslu þess, sem hann er krafinn uni 
í málinu, þar á meðal þess málskostnaðar, scm dómari ákveður.

2. Ef sækjandi mætir ekki samkvæmt 1. málsgrein 2. málsl. 118. gr.
3. Ef aðiljar verða á það sáttir.
4. Ef verjandi mætir ekki, en sækjandi krefst þess, að mál verði hafið.
5. Ef sækjandi krefst þess, enda þótt verjandi mótmæli því, ef liann hefir 

krafizt frávísunar, eða dómari hefir tjáð sækjanda samkvæmt 1. málsgr. 
108. gr., að máli niuni verða vísað frá dómi.
Dómari getur hafið mál:

1. Ef sækjandi greiðir ekki lögmælt gjöld samkvæmt kröfu dómara. Samsvar- 
andi gildir um aukamál, svo sem vitnaleiðslur, eftir þvi sem við á.

2. Ef sækjandi hegðar sér svo ósæmilega fyrir dómi, að mál verður ekki sæmi- 
lega flutt.
Akvörðun um hafningu máls sætir kæru samkvæmt 199. gr.

120. gr.
Xú verður dómari þess var eftir dómtöku máls, að verulega breslur á skýr- 

leik í yfirlýsingum aðilja eða upplýsingar um málavöxtu að öðru leyti, og skal 
hann þá, ef bresturinn virðist stafa af því, að ákvæða 114. eða 115. gr. hefir ekki 
verið nægilega gætt, kveðja aðilja fyrir dóm og beina þeim spurningum til 
þeirra, er hann telur svars þurfa við, og ef því er að skipta, benda þeim á nauð- 
syn á öflun nýrra gagna. Ef aðili fellst á að afla nýrra gagna eða fresta er þörf 
til að útvega nýjar skýringar að öðru leyti, frestar dómari málinu í því skyni.

Alþt. 1936. A. (59. iöggjafarþing). 19
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Að því loknu getur dómari veitt aðiljum kost á að sækja mál og verja 
af nýju.

Ef inálsskjöl glatast í vörzlmn dómara eftir dómtöku, kveður liann aðilja 
fyrir sig, ef nauðsyn þykir til, til þess að endurflvtja mál, eftir því sem kostur 
verður.
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X. KAFLI
Um sönnun oar sönnunargögn.

121. gr.
Dómari sker úr þvi í dómi eða úrskurði, er kaim að þurfa að kveða upp um 

einstök atriði, hvor aðilja skuli bera halla af skorti á sönnun fyrir staðhæfingu 
um málsatvik, sem nægilega er mótmælt og ekki er alkuunugt á þeim stað og 
tíma, um venjur, erlendar réttarreglur og annað, er sanna þarf.

122. gr.
Dómari sker úr því eftir mati á öllu því, sem fram hefir komið um atriði 

þau, er í 121. gr. segir, hvort staðhæfing um þau skuli talin rétt eða ekki. nema 
einstök fyrirmæli laga bindi hann sérstaklega um mat í þessum efnum.

123. gr.
Yfirlýsing aðilja, er' felur í sér ráðstöfun á sakarefni, bindur hann eftir 

reglum um gildi loforða.
Skýrsla aðilja fyrir dómi um málsalvik, sem honum er kunnugt um af 

eigin raun og af fullum skilningi gefin, skal áð jafnaði lögð til grundvallar um 
það atvik, ef hún er í aðalatriðum þeim aðilja óhagstæð, enda sé ekkert fram 
komið, er hnekki henni eða veiki liana verulega. Ef slík skýrsla er aðilja að 
sumu leyti í óhag, en að öðru leyti í hag, metur dómari það eftir atvikum hverju 
sinni, hvort hana skuli taka til greina að öllu, einhverju eða engu leyti. Sönnun- 
argildi skýrslu aðilja utan réttar metur dómari með sama hætti.

124. gr.
Hverjum 15 ára gömlum manni, karli sem konu, sem hér á landi er og 

eigi er aðili máls eða fyrirsvarsmaður samkvæmt 7. málsgrein 115. gr., er skylt 
að koma fvrir dóm á varnarþingi sinu samkvæmt 73. gr., eða utan þess, ef ekki 
er yfir 70 kílómetra veg á landi að fara, eða 30 kílómetra á sjó, enda séu þá 
reglulega fastar og tiðar áætlunarferðir milli þingstaðar og heimilis vitnis, eða 
samanlagt 70 kílómetra leið á sjó og landi, og svara munnlega spurningum, 
sem til hans er beint um málsatvik, eftir heztu getu, og draga ekkert undan, 
sem hann getur frá skýrt þeim til skýringar, enda hafi honuni verið löglega 
stefnt eða komi hann óstefndur fvrir dóm.

Nú má vitni ekki koma á þingstað vegna forfalla samkvæmt 9. gr„ og má 
þá vitnaleiðsla fara fram annarsstaðar, þar sem kostur er að taka skýrslu af 
vitninu.
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Ef þess er krafizt, getur dómari vitnamáls úrskurðað vitni skylt að hafS 
með sér og leggja fram eða sýna skjöl eða aðra hluti, eða atliuga bækur sínar 
og skjöl eða aðra niuni og gera útdrátt úr þeim til upplýsingar um málsatvik.

Þingskjal 12

125. gr.
Rétt er vitni að skorast undan að gefa skýrslu að öllu leyti eða einhverju eða 

að staðfesta skýrslu sína:
1. Ef aðili er, eða hefir verið, maki þess, er unnusti þess eða unnusta, skvldur 

því að feðgatali eða niðja, stjúpforeldri eða stjúpbarn, tengdaforeldri eða 
tengdabarn, systkini þess, kjörforeldri eða kjörbarn. Sama undanþágurétt 
getur dómari veitt fósturforeldri og fósturbarni, eftir því hversu náið sam- 
bandið má telja hverju sinni.

Undanþáguréttur samkvæmt framansögðu gildir þó ekki, ef óhjákvæmi- 
legt reynist að leiða vitnið til skýringar málsatviki, er verulegii máli skiptir, 
og eigi hefir verið eftir eðli málsins unnt að tryggja sönnun fyrir því með 
öðrum hætti.

2. Ef svar við spurningu fvrirsjáanlega veldur vitni sjálfu eða venzlamönnum 
þess samkvæmt 1. tölul. verulegu fjárhagstjóni eða alvarlegu óhagræði eða 
siðferðislegum hnekki. Vitni er þó skvlt að svara spurningu um hug þess til 
aðilja eða um hegðun sína undanfarið, að þvi leyti sem nauðsynlegt kann 
að vera að fá upplýsingar um slíkt vegna sönnunargildis vitnisburðar þess.

Undanþáguréttur samkvæmt 1. og 2. tölulið gildir ekki:
a. Ef vitni hefir verið vottur að samningagerð eða loforði samkvæmt til- 

kvaðningu viðkomanda, og er nú krafið skýrslu um þau efni.
b. Ef vitni er krafið upplýsinga um fæðingu, hjúskap eða andlát áðurnefndra 

venzlamanna sinna, eða um athafnir sínar eða þeirra varðandi þau fjár- 
mál þeirra, er á venzlunum byggjast.

3. Ef spurning er óákveðin eða óljós eða svar við henni er sýnilega þýðingar- 
laust fyrir málið.

4. Embættis- og sýslunarmönnum er óskylt að koma fvrir dóm til að vitna um 
atvik, er gerzt hafa í embætti þeirra eða sýslun og upplýsa má með vottorði 
úr embættisbók eða öðru opinberu skjali.
Dómara ber að vekja athygli vitnis á undanþágurétti þess áður en yfir- 

heyrsla hefst, eða um leið og spurningu á að leggja fvrir það, sem því kann að 
vera óskvlt að svara.

126. gr.
Vitni er óheimilt, nema sá levfi, sem með á, að svara spurningum um atriði:

1. Ef það hefir komizt að vitneskju um það í embætti sínu eða sýslan og það 
á vegna hagsmuna almennings eða rikisins að fara leynt.

2. Ef það varðar öryggi ríkisins inn á við eða út á við eða utanríkismál, er 
leynt skal fara.

3. Ef embættismaður eða sýslunar hefir komizt að högum eða atliöfnum 
einstakra manna i embætti sínu eða sýslan, og hann skal lögum sainkvæmt 
eða eðli málsins varðveita þagnarskvldu um það.



148 Pingskjal 12

4. Ef vitni hefir i þjónustn einstaklings, fyrirtækis eða stofnunar komizt sani- 
kvæmt stöðu sinni að leyndarmáli uni kaupsýslu, uppgötvanir eða önnur 
slik verk vinnuveitanda sins.

5. Sá, er ber ábyrgð á innihaldi prentaðs rits eða blaðs að lögum, má ekki 
skýra frá því fvrir dómi, liver sé böfundtir að riti, grein eða frásögn, sem í 
riti eða blaði liefir birzt, án þess að höfundur væri nægilega nafngreindur. 
Ef bagsmunir ríkis eða almennings beimta það, skal vitni þó gefa skýrslu

um atriði þau, er i 3.-5. tölul. greinir.

127. gr.
Bannað er að láta vitni staðfesta skýrslu sína fyrir dómi:

1. Ef það befir ekki náð 15 ára aldri.
2. Ef því er svo vitsmuna vant, að það beri ekki skyn á belgi eða þýðingu stað- 

festingarinnar, að því er ætla má eða vitað er.
3. Ef það er undir opinberri rannsókn cða ákæru fyrir vísvitandi rangan fram- 

burð fyrir dómi, staðfestan cða óstaðfestan, eða hefir þolað refsidóm fyrir 
slik brot.
Dómari getur synjað að láta vitni staðfesta framburð sinn fyrir dómi:

1. Ef það hefir reynzt óstöðugt í framburði sínum eða er svo riðið við mábð 
eða aðilja, eða málið skiptir að öðru leyti venzlamenn þess svo verulega 
sem i 2. tölul. 125. gr., sbr. 1. tölul., segir. að staðfestingu má telja varlmga- 
verða.

2. Ef ráða má af undanfarinni begðun þess, að það muni ekki virða belgi eða 
þýðingu staðfestingarinnar nægilega.

128. gr.
Þeim, sem undanþágu krefst samkvæmt 125. gr., ber við beimildarskorti 

eftir 126. gr. eða andmælir staðfestingu eftir 127. gr„ ber að leiða sönnur að 
staðrevndum þeim, er máli skipta í þvi sambandi, nema þær séu alkunnar eða 
dómari sjái, að þær séu á rökum byggðar. Dómari getur og levft vitni að stað- 
festa sögusögn sína um slikar staðreyndir fyrir dómí. svo og þeim aðilja eða 
tilkvöddum þriðja manni. er beimildarbrest samkv. 126. gr. eða vanbæfi til stað- 
festingar samkvæmt 127. gr. staðhæfa.

Dómari vitnamáls úrskurðar þau atriði, er í 125.- 128. gr. segir, og bvað 
annað, er varðar vitnamálið sjálft.

Yfirlýsing fyrir vitnadómara um, að úrskurður verði borinn undir æðra 
dóm, frestar framkvæmd úrskurðar.

Úrskurði verður einungis baggað með kæru samkvæmt 199. gr.

129. gr.
Dómari aðalmálsins metur öll alriði varðandí sönnunargildi vitnisburðar. 

og' á bann i þvi sambandi að atbuga alla aðstöðu vitnis til aðilja, bagsmuni vitnis 
eða venzlamanna þess af málsúrslitum, undanfarna begðun vitnis, andlegan og 
líkamlegan þroska þess, áreiðanleik skynjana þess á málsatviki, minni þess, á- 
stand þess og hegðun, þegar vitnaleiðsla fór fram. öruggleika bess og skýrleik 
í svörum, samræmi í frásögnum o. s. frv.
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Xú gefa tvö eða fleiri óaðfinnanleg vitni samhljóða skýrslu i öllu verulegu 
um sömu staðrevnd, er þau liafa sanitíinis skvnjað, og skal þá að jafnaði telja 
fram koma fulla sönnun um þá staðreynd, enda komi ekkert fram i málinu, 
er verulega veiki skýrsluna.

130. gr.
I stefnu til vitnis skal greina nöfn aðilja samkvæmt 88. gr. og nöfn vitna 

með sama liætti, stað og stund þinghalds, og kalla vitnið til að koma fvrir dóm, 
að viðlagðri lögmæltri refsingu, ef vitnaskvldunni verður ekki fullnægt.

Ekki þarf að stefna vitnum, er áður hafa gefið skýrslu í því ináli, og ekki 
þarf heldur að stefna þriðja manni, þótt nafn hans kynni að verða nefnt í vfir- 
hevrslu eða bókun.

Xú mætir vitni ekki, og getur dómari þá bókað í þingbók ákvörðun sina 
um, að það skuli koma fyrir dóm á ákveðnum stað og stundu, að viðlagðri refs- 
ingu lögum samkvæmt, og getur aðili siðan látið birta vitni eftirrit af slíkri 
ákvörðun í stað venjulegrar stefnu.

131. gr.
Ef vitni keinur fyrir dóm, en getur ekki fullnægt vitnaskyldu sinni sakir 

ástands síns þá, t. d. vegna ölvunar, geðshræringar o. s. frv., þá getur dómari 
frestað vitnaleiðslu að því leyti, svo og gert þær ráðstafanir til meðferðar á vitn- 
inu, sem kunna að vera nauðsynlegar eða heppilegar til tryggingar þvi, að það 
geti innt af bendi skyldu sína næst, er það verður kvatt til þess.

Xú fullnægir vitni ekki vitnaskyldu sinni, og varðar það hverju sinni 10—100 
króna sektum til vitnastefnanda, ef liann krefst þess, eða allt að 6 mánaða fangelsi, 
ef brot er itrekað í sama máli. Vitni getur kært refsiúrskurð út af fyrir sig eða 
i sambandi við úrskurð um vitnaskyldu sína samkvæmt 199. gr. Sá hluti refs- 
ingar, sem vitni befir ekki tekið út, þegar það fullnægir vitnaskyldu sinni, 
fellur niður.

XTú sannar vitni, er úrskurðuð befir verið refsing samkvæmt 2. málsgr., 
forföll sín eða upplýsir, að það liafi ekki fengið fullnægjandi vitneskju um 
kvaðningu þess fyrir dóm nægilega snennna, og fellir vitnadómari þá refsiúr- 
skurð úr gildi. Ef vitni ber þessi atriði upp, er fullnægja skal refsiúrskurði, 
skal fresta því máli og bera athugasemdir vitnis undir vitnadómara, er úr- 
skurðar svo. að vitni til kvöddu, bvort úrskurður skuli standa eða falla úr 
gildi. hann úrskurð má kæra samkvæmt 199. gr.

132. gr.
Vitnamál er þingfest með framlagningu vitnastefnu eða, ef vitni mætir 

óstefnt, með kröfu um vitnaleiðslu og samþykki viðkomanda á lienni, ásamt 
þar tilbeyrandi bókun í þingbók.

133. gr.
Þegar vitni kemur fyrir dóm, skal dómari áminna það alvarlega um að 

svara spurningum eftir beztu vitund og gefa þær sannar og réttar upplýsingar 
um málsatvik að öðru leyti, er það getur, og tjáir liann þvi. að það skuli vera 
við því búið, að staðfesta skýrslu sína fyrir dómi með eiði eða drengskaparheiti.
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Vitni skal, áður en yfirlieyrsla um málsatvik hefst, skýra dómara frá nafni 
sínu, aldri, stöðu, heimili eða dvalarstað. Þá eða síðar skal vitni einnig skýra 
dómara frá öðru því, er honum kann að þykja ástæða lil að spvrja það um varð- 
andi hagi þess, og máli kann að skipta um vitnaskyldu þess, heimild til að vitna, 
hæfileika þess til að staðfesta framburð sinn og um sönnunargildi hans. Vitna- 
stefnandi leggur venjulega í upphafi fram skriflegar spurningar til vitnis, en 
þegar þær eru afgreiddar, getur hann látið spyrja vitni um sérhvað annað, er 
máli skiptir eflir munnlegum eða skriflegum framhaldsspurningum. Vitna- 
stefndur getur, bæði í sambandi við vitnaspurningar vitnastefnanda, eftir því 
sem dómara þykir hentugt, og síðar, hvort sem hann hefir stefnt vitni eða ekki, 
og hvort sem vitnastefnandi neytir réttar síns til að spvrja vitni eða ekki, látið 
spyrja það um allt það, er hann hvggur máli skipta.

Dómari leggur spurningar fvrir vitni, lagar þær til og skýrir eftir þörfum. 
Óákveðnar, tvíræðar, veiðandi, ósæmilegar eða sýnilega þýðingarlausar spurn- 
ingar má ekki leggja fyrir vitni. Dómari getur einnig af sjálfsdáðum heint 
spurningum til vitnis um livert það atriði, er hann telur þurfa frekari skýringar. 
Hann tekur við svörum vitnis, skýrir þau fvrir þvi og bókar þau, þannig að 
efni þeirra komi skýrt og rétt fram.

Dómari getur leyft aðiljum eða umboðsmönnum þeirra sjálfum að spyrja 
vitni, ef hentugt þykir, en stjórna skal hann þá vitnaleiðslu sem annars, að því 
leyti sem þörf ber til, enda getur hann hvenær sem er algerlega tekið hana í 
sínar hendur með venjulegum hætti.

Spyrja má aðeins eitt vitni í senn. Dómari skal, ef aðili óskar þess eða hon- 
um þykir það hentugt, láta önnur vitni fara út úr þingsalnum, meðan á yfir- 
heyrslu hvers einstaks vitnis stendur.

Þegar vfirhevrslu tveggja eða fleiri vitna er lokið, en áður en staðfesting 
fer fram, getur dómari kvatt þau, tvö eða fleiri, vitni fvrir dóm saman, borið 
saman skýrslur þeirra, ef og að þvi leyti sem þær virðast ósamhljóða, vakið 
athygli vitnanna á ósamræminu og revnt að fá samræmi milli þeirra.

Ef spurning vitnis er svo löguð, að svar við henni varðar einkahagi vitnis 
eða annara, getur dómari látið vitni svara lienni skriflega og bókað síðan svar- 
ið, enda sannfæri vitnið sig um, að svarið sé rétt bókað, án þess að það sé lesið 
upp fyrir þvi. Ákvörðun dómara eftir þessari málsgrein verður ekki skotið 
til öeðra dóms.

134. gr.
Dómari les upp svör vitna við spurningum jafnskjótt sem þau hafa verið 

bókuð, eftir ósk viðkomenda eða eftir því, sem honum þykir hentugt. Þegar 
yfirhevrslu er lokið, les dómari, ef óskað er eða honum þykir þess þorf, með 
sama hætti upp bókanir á svörum vitnis i heild, enda skal gera þær leiðrétt- 
ingar og viðauka við bókanir, sem dómari telur, að gefnu tilefni, þurfa til þess 
að framburður vitnis komi sem gleggst og réttast fram.

Aðili getur jafnan krafizt staðfestingar á vitnisburði, með þeim undan- 
tekningum, sem í 127. gr. segir. Aður en vitni staðfestir skýrslu sína, brýnir 
dómari fyrir því, eftir þvi sem við á, þýðingu og helgi staðfestingarinnar, hæði 
fvrir úrslit málsins og fvrir vitnið sjálft, bæði lagalega og siðferðislega,
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Staðfesting fer fram með tvennum hætti:
1. Ef vitni er í viðurkenndu trúfélagi hér á landi og lýsir sig, að gefnu tilefni 

fyrir dómara, trúa á guð, þá skal það lvfta upp hægri hendi sinni og hafa 
upp eftir dóniara þessi orð: Ég sver það og vitna til guðs niíns, að ég hefi 
sagt satt eitt og ekkert undan dregið.

2. Ef ekki er svo ástatt um vitni sein í 1. tölul. segir, staðfestir það skýrslu 
sína með þeim hætti, að það lyftir upp hægri hendi sinni og hefir upp eftir 
dóniara þessi orð: Ég lýsi því yfir og legg þar við drengskap minn og lieið- 
ur, að ég hefi satt eitt sagt og ekkert undan dregið.
Eiður og drengskaparheit hafa í hvivetna söniu þýðingu að lögum.

135. gr.
Þá er vitni liefir innt vitnaskyldu sina af hendi, þar með talin arangurs- 

laus þingsókn sakir fjarvistar aðilja frá dómi, skal dómari þegar í því þing- 
haldi ákveða vitni þóknun, ef það krefst þess, og skal þá ákvörðun hóka. Sá, er 
vitnaleiðslu hefir krafizt, greiðir einn þóknun um sinn, en ef báðir aðiljar hafa 
krafizt hennar eða báðir haft hennar not, gelur dómari þó ákveðið greiðslu á 
hendur þeim, öðrum fyrir báða og báðum fyrir annan. Úrskurði um vitnaþókn- 
un má fullnægja með aðför. Þóknun er kræf jafnskjótt sem úrskurður er upp 
kveðinn.

Vitni bera 50 aurar til 1 króna fyrir hverja klukkustund, er það missir af 
starfi vegna þingsóknar, þó ekki yfir 10 krónur um sólarhring, og endurgjald 
fyrir óhjákvæmilegan ferðakostnað og rannsókn eftir 121. gr., ef því er að 
skipta.

Úrskurði um vitnaþóknun verður aðeins haggað með kæru eftir 199. gr.

136. gr.
Skoðunar- og matsgerðir, lýsingar á hlutum og aðrar rannsóknargerðir eru 

hér eftir nefndar einu nafni matsgerðir eða mat og þar tilheyrandi athafnir 
að meta.

Dómari framkvæmir almennt sjálfur þær malsgerðir, sem aðeins útheimta 
almenna menntun eða lagaþekkingu, enda verði það, er meta skal, fært fram í 
dómi fyrir dómara aðalmálsins. Ef meta skal hlut í dómi, getur dómari kvatt 
þingvotta þar til, og látið þá staðfesta mat sitt þegar á staðmnn.

137. gr’
Nú má malsgerð ekki fara fram samkvæmt 136. gr., og kveður dómari þá 

matsmenn, venjulega tvo. lil að framkvæma hana.
Allar matsgerðir, sem dómari framkvæmir ekki sjálfur, fara fram áður 

en mál er endanlega tekið til dóms.

138. gr.
Ef opinher emhættismaður eða sýslunar er eitt skipti fyrir öll skipaður til 

að framkvæma matsgerðir fyrir almenning i emhættisnafni, getur aðili snúið 
sér heint til lians, ef lionum er skvlt að framkvæma matið eða hann cr fús til



þess án dómkvaðningar, enda liggi það í verkahring hans. Annarskostar þarf 
dómkvaðningu.

139. gr.
Þann einn má dómkveðja til matsgerðar, sem að öllu leyti er óaðfinnanlegt 

vitni í því máli um það atriði, er meta skal, og hefir nauðsvnlega kunnáttu til 
að inna starfann af liendi, eða þá kunnáttu, sem heztrar er kostur, eftir því sem 
á stendur. Enginn, sem kunnáttu-skilyrðinu fullnægir að skoðun matsdómara 
og skylt er að bera vitni um matsatriði, getur skorazt undan að taka við kvaðn- 
ingu dómara til matsgerðar. Skylt er manni að framkvæma matsgerð utan 
þeirrar þinghár, sem hann á heimili eða dvalarstað í.

Dómari aðalmálsins getur nefnt matsmenn utan lögsagnarumdæmis sins, 
en rétt er honum, ef hentugra þykir, að biðja viðkomandi héraðsdómara að 
dómkveðja matsmann í sínu lögsagnarumdæmi, enda sendi hann honuin bréf- 
lega beiðni um það með fullnægjandi greinargerð um, hvað meta skuli og 
hverjir aðiljar séu.

Matsdómari gerir aðiljum viðvart áður dómkvaðning fari fram, ef þess 
er þörf. Rétt er að kveðja matsmenn, ef annarhvor aðilja mæíir. Ef aðiljar koma 
sér saman um matsmann, skal dómkveðja hann, nema sérstakar ástæður mæli 
því í gegn.

I kvaðningu skal skýrt greina, hvað meta skal og hvenær mati skuli lokið. 
En lengja má matsdómari frest, ef nauðsyn þykir. Svo skal taka fram í dóm- 
kvaðningu, að matsmenn skuli vinna verk sitt eftir heztu vitund og að þeir 
skuli semja skriflega skýrslu, er þeir megi vera búnir til að staðfesta fyrir dómi.

140. gr.
Matsbeiðandi tilkynnir matsmönnum dómkvaðningu, en þeir skulu, svo 

fljótt sem unnt er, tilkynna aðiljum eða umboðsmönnum þeirra, hvar og hve- 
nær matsgerð skuli fara fram. Bæði aðiljum og dómara ber að veita matsmönn- 
uin leiðbeiningar eftir föngum um matsatriði. Matsmenn framkvæma starfa 
sinn allt að einu, þótt aðiljar hafi ekki mætt, nema upplýsingar vanti, sem þeir 
hefðu mátt veita.

Matsgerð skal fá þeim aðilja í hendur, sem hennar beiddist, eða öðrum- 
hvorum aðilja, ef báðir hafa beiðzt hennar. Aðili getur krafizt staðfestingar á 
matsgerð fyrir matsdómara. Um staðfestingu fer eftir 130.—134. gr., eftir því 
sem við á.

Malsgerð eftir 138. gr. þarf þó ekki að staðfesta, nema dómari sjái sér- 
staka ástæðu til að leita nánari skýringa um matsatriði.

141. gr.
Ef matsmaður deyr, forfallast eða reynist óhæfur til starfans, nefnir dómari 

mann í stað hans. Ef matsmaður vanrækir starfann, má og nefna nýjan mats- 
mann.

Xú vanrækir matsmaður starfann, og getur matsdómari þá, að þeim manni 
til kvöddum, úrskurðað honum, að viðlögðum dagsektum til matsbeiðanda, að
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byrja á starfinu og lúka því innan ákveðins tima. Ef miklar sakir eru, getur 
dómari og úrskurðað matsmanni aht að 6 mánaða fangelsi vegna vanrækslu 
hans. Akvæði 131. gr. um afplánun refsingar eiga og við matsmenn, eftir því 
sem við á.

Matsinenn eiga heimtingu á endurgjaldi fvrir ferðakostnað með sama hætti 
sem vitni og fyrir verk sitt eftir reikningi, sem matsdómari úrskurðar, ef ágrein- 
íngur verður. Rétt er matsmönnum að krefjast tryggingar, sem matsdómari 
ákveður, ef með þarf, fyrir ferðakostnaði og verkkaupi, áður en þeir taka til 
starfa. Úrskurði um endurgjald og tryggingu má kæra eftir 199. gr., en ekki 
frestar sú kæra störfum matsmanna.

142. gr.
Matsgerð samkvæmt 138. gr. verður venjulega ekki hnekkt með yfirmati. 

Annarskostar getur aðili krafizt yfirmats, bæði áður en og eftir að staðfesting 
matsgerðar hefir farið fram. Yfirmatsmenn skulu venjulega vera tvöfalt fleiri en 
matsmenn. L’m hæfileika þeirra, dómkvaðningu, framkvæmd starfans, staðfest- 
ing matsgerðar og annað fer eftir ákvæðum 139.-141. gr., eftir því sem við á. 
Ekki þarf að kveðja matsmenn til vfirmats eða staðfestingar þess.

143. gr.
Matsdómari úrskurðar öll atriði varðandi hæfileika og dómkvaðningu 

matsmanna og yfirmatsmanna og annað, sem snertir sjálft matsmálið, þar á 
meðal, hvort það hafi verið metið, er meta skyldi samkvæmt dómkvaðningu, 
ef úrlausn þess er nauðsynleg vegna kröfu um endurmat eða endurskoðun 
matsgerðar. l’rskurði, þar sem dómari synjar að nefna ákveðinn matsmann 
eða leysir hann frá starfanum, verður ekki skotið til æðra dóms. Öðrum úr- 
skurðum matsdómara má skjóta þangað eftir ákvæðum 199. gr. Matsmál hvilir 
þá á meðan, að því levti sem nauðsynlegt er.

144. gr.
Dómari aðalmálsins metur öll atriði, er varða sönnunargildi matsgerðar, 

þar á meðal, hvort metið hafi verið það, er meta skyldi, með hliðsjón af mats- 
gerðunum sjálfuni og öllum öðrum upplýsinguni um sömu atriði, er fram kunna 
að hafa komið í málinu.

145. gr.
Xú skírskotar aðili til skjals, sem er í vörzlum sjálfs lians, og skal hann 

þá leggja skjalið fram, ef gagnaðili krefst þess eða dómari telur þess þörf, svo 
framarlega sem hann vill láta taka tillit lil þess við dómsuppsögu í niálinu.

Xú skorar aðili á gagnaðilja simi að leggja fram skjal, seni er i vörzlum 
lians, og skal hann þá gera það, ef aðili á rétt á skjalinu eða til þess án tillits til 
málsins, eða ef inniliald þess er slikt, að gagnaðili skvldi hera vitni um það, ef 
liann væri vitni í því máli. Ef gagnaðili leggur skjalið ekki fram, getur dómari 
skýrt það svo, sem hann samþykki skýrslu áskoranda um efni ]iess. Shr. þó 
147. og 149. gr.
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146. gr.
Xú er skjal í vörzlum þriðja manns, og getur þá aðili krafizt framlagningar 

þess, ef gagnaðili hans hefði átt að leggja það fram eftir 2. málsgr. 145. gr.

147. gr.
Sá, er krefst skjals samkvæmt 2. málsgr. 145. eða 146. gr., liefir sönnunar- 

byrði fyrir þvi, að skjalið sé til og að það sé i vörzlum þess, sem framlagningar 
er krafizt af. Askoranda ber að leggja fram eftirrit af skjalinu, ef honum er 
þess kostur, en ella lýsa þvi eftir föngum (útgefanda, til hvers það var gefið 
út, útgáfustað og dag, efni þess o. s. frv.), og hvaða málsatvik á að upplýsa 
með því. Dómari getur, ef honum þykir sennilegt, að viðkomandi hafi skjalið 
í vörzlum sínum, heimilað honum að synja fyrir það með eiði eða drengskapar- 
heiti samkvæmt 134. gr. 3. málsgr. þar fyrir dómi.

148. gr.
Ef aðili krefst skjals af þriðja manni, og sá lætur það ekki góðmótlega fram, 

þá getur aðili lagt fvrir dóm í aðahnálinu skýrslur þær og gögn, er i 147. gr. 
segir, ásamt skriflegri heiðni um það, að þriðji maður verði skyldaður með úr- 
skurði dómarans til að leggja skjalið fram í dóm. Ef dómara virðist ekki úti- 
lokað, að skjalið kunni að hafa þýðingu fyrir málið, kveður hann aðilja báða og 
þriðja mann, sem her að mæta, að viðlagðri refsingu eftir 2. málsgr. 131. gr., 
fvrir dóm, og veitir þeim kost á að gera athugasemdir sínar um framlagningu 
skjalsins. Að því loknu kveður dómari upp úrskurð, ef með þarf, um skyldu 
þriðja manns til að leggja skjalið fram, og getur skvldað hann til að gera það 
innan tiltekins tíma, að viðlögðum dagsektum til þess aðilja, er skjalsins krafð- 
ist. Úrskurði má og fullnægja beinlínis með fógetavaldi. Ákvæði 3. málsgr. 131. 
gr. eiga hér við, eftir því sem á stendur.

Xú á dómari aðalmálsins ekki lögsögu yfir þriðja manni, og skal hann þá 
senda þeim dómara, sem hana á, skjöl þau, er málið varða, með beiðni um, að 
sá dómari kveðji þriðja mann fyrir dóm sinn og úrskurði um skyldu hans í 
framangreinda átt. Um meðferð þess máls fer eftir 147. og 148., shr. 149. gr.

149. gr.
Xú liefir skjal, sem skvlt er að láta af hendi eða leggja fram eftir 145. eða 

146. gr., að geyma atriði, sem viðkomanda er óskylt eða óleyfilegt að láta fram, 
og getur dóniari þá úrskurðað, að skjalið verði lagt fram fyrir hann í trúnaði, 
og að annaðhvort verði undir umsjá hans og gegn fullkominni þagnarskyldu 
tekið eftirrit af því úr skjalinu, sem skylt er og lieimilt að láta fram, eða, ef 
þess er ekki kostur, að tekin verði upp úr skjalinu með sama hætti skýrsla um 
þau atriði.

Xú er viðkomanda að vísu skylt samkvæmt 145. eða 146. gr. að láta frain 
skjal, en hann gerir sennilegt, að það baki honum tjón eða óhagræði að 
sleppa því úr vörzlum sínum, og getur dómari þá ákveðið, að tekin verði ljós- 
mynd af skjalinu eða eftirrit af því, eftir því sem á stendur. Sama er, ef skjal 
er sérstaklega verðmætt fyrir viðkomanda eða sérstök hætla er á, að það glatist
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eða spillist, ef liann sleppir því úr vörzlum sínum. Þegar svo stendur á, getur 
viðkoniandi einnig gert það að skilyrði fyrir því, að hann láti skjal fram, að 
fullnægjandi trygging verði sett fyrir tjóni, er af því kynni að leiða, eða að 
skjalið verði geymt á tryggum stað, meðan dómari eða aðiljar þurfa að nota 
það, og að notkunin fari þannig fram, að fulllryggt sé, að skjalið hvorki glatist 
né skemmist.

Þeim skjölum, er í 2. málsgr. segir, skal dómari ávallt skila viðkomanda, 
þegar afnotunum er lokið. Ef mál fer fyrir æðra dóm, er viðkomanda skvlt að 
láta uppi afnot skjals þar með sama hætti. þannig að ritari dómsins hefir þá um- 
sjá með því, sem héraðsdómari hafði.

150. gr.
Nú glatar þriðji inaður eða skýtur undan skjali, sem liann er úrskurðaður 

til að láta í té samkvæmt 146., shr. 147.- 149. gr., eftir að hann vissi eða hlaut 
að hafa grun um, að slik skylda yrði úrskurðuð á hendur honum, og varðar 
það sektum eða fangelsi, ef miklar sakir eru, enda liggi ekki þvngri refsing við 
að lögum.

151. gr.
Úrskurði um atriði þau, er í 145.—149. gr. segir, verður einungis haggað 

með kæru til æðra dóms eftir 199. gr. Ákvörðunum sínum samkvæmt 1. og 2. 
málsgrein 149. gr. getur dómari þó hreytt sjálfur, ef atvik liggja til.

152. gr.
Um skyldu aðilja til að sýna eða leggja fram í dómi eða leyfa afnot af eða 

aðgang að öðrum sýnilegum sönnimargögnuni en skjölum gilda reglurnar í 
145.—151. gr., eftir því sem við á.

153. gr.
Opinber eru þau skjöl, sem emhæltis- eða sýslunarmenn gefa út í emhættis- 

nafni um það, er gerist í emhætti þeirra eða sýslan.
íslenzk opinber skjöl skal telja ófölsuð, ef þau samkvæmt formi sínu og 

efni stafa frá embættis- eða sýslunarmanni, þar til annað sannast, enda er við- 
komandi emhættis- eða sýslunarmanni þá skylt að hera vitni um það atriði.

Erlend opinber skjöl skulu og talin ófölsuð, ef sannað er með vottorði 
konsúls eða annars trúnaðarnianns islenzka ríkisins i viðkomandi landi eða 
með öðrum fullnægjandi liætti, að sá, er skjalið hefir gefið út, liafi haft heimild 
til þess eftir þarlandslögum.

154. gr.
Einkaskjöl með eiginhandarnafni úlgefanda undir textanum eða annars- 

staðar, ef það er venju samkvæmt, teljasl útgefin af honum, og með þvi inni- 
haldi, er þau liafa að geynia, unz hið gagnstæða er sannað eða sennilegt gert, 
nema skjalið eftir útliti sínu eða efni eða annara hluta vegna veki grun um, að 
það sé falsað.

155. gr.
Ef dómara þykir ástæða til að ælla, að skjal kunni að vera falsað, rann- 

sakar hann það atriði af sjálfsdáðum. Sönnunarbyrði fyrir falsleysi grunsams



skjals hvilir á þeim, er notfæra vill sér sönmmargildi þess, eða þess úr því, sein 
grunur leikur á, að falsað sé.
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156. gr.
Dómari getur skyldað aðilja, sein neilar að hafa gefið út skjal, sem lagt 

er fram í máli, eða telur innihaldi þess ólöglega hreytt, til að gefa fyrir dómi 
sýnishorn af rithönd sinni, með þeim hætti, er dómari ákveður. Ef hann innir 
ekki þá skvldu af hendi, verður venjulega ekki tekið tillit til andmæla hans gegn 
falsleysi skjalsins.

157. gr.
Xú tjáist skjal vera útgefið af þriðja manni, og getur þá dómari, ef það 

er grunsamt eftir formi sínu eða efni eða annara hluta vegna, eða ef falsleysi 
þess er andmælt, úrskurðað þriðja niann til að gefa fyrir dómi eða annars- 
staðar sýnishorn af rithönd sinni, með þeim hætti, er dómari tiltekur, og að við- 
lagðri refsingu eftir 2., sbr. 3. málsgr. 131. gr., enda sé þriðja maimi skylt og 
heimilt að bera vitni um það atriði.

158. gr.
Innihald opinbers skjals skal talið rétt, ef það varðar ákveðin atvik, er 

skjalið tjáir hafa gerzt í embætti eða sýslan útgefanda, þar til hið gagnstieða 
sannast eða er gert sennilegl. Sama er venjulega um mat, er skjalið inniheldur 
á atriðum, sem viðkomanda er falið að framkvæma i emhætti sínu eða sýslan. 
enda hafi hann haft nægilega aðstöðu til að rannsaka þau atriði öll. er áreiðan- 
leiki matsins er undir kominn.

Xú er opinheru skjali ætlað að veita fulla sönnun um einstakt atriði, er 
embættismaðurinn liefir ekki getað sjálfur sannreynt, og skal þá gerl ráð fyrir 
því, að atriðið sé slíkt sem skjalið greinir, nema eitthvað sérstakt mæli því 
í gegn.

159. gr.
Dómari metur sönnunargildi einkaskjala með hliðsjón af ölluni atvikum 

hverju sinni, svo sem því, hvort sá aðilja hefir gefið skjalið út, sem notar það, 
eða hinn, hvort það er gefið út i tilefni af málinu eða því óháð, livort þá stað- 
revnd, sem skjalið er um, er unnt að sanna með öðrmn hætti, hversu senni- 
legt innihald þess er, eftir því sem á stendur, samhand útgefenda við aðilja 
eða venzlamenn hans, afstaða útgefanda til málsins eða venzlamanna hans 
o. s. frv.

160. gr.
Xú er fengin nokkur, en þó ekki alveg fullnægjandi sönnun fyrir stað- 

reynd, er málsúrslit velta á að öllu leyti eða einhverju, og gelur þá dómari látið 
þau, svo sem við á, fara eftir þvi, hvort sá aðilja, er hann hverju sinni ákveður. 
vinnur eið eða drengskaparheit að því, að sú staðreynd hafi gerzt eða ekki gerzt.

161. gr.
L>ví aðeins má heimila aðilja að vinna eið eða drengskaparheit eftir 166. 

gr., að hann megi framkvæma þessar athafnir eftir 1. málsgr. 127. gr. eða upp-
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hafi 1. töluliðs og 2. töluliðs 2. málsgr. söinu greinar, og að honuin se af sjálfs 
sín raun kunnugt um þá staðreynd, er eiður eða drengskaparheit varðar.

162. gr.
Nú er maður sóttur til að greiða skaða sakir meðferðar sinnar á búi eða 

óákveðnu safni eigna annars manns eða til að afhenda slíkar eignir, og getur 
þá dómari, ef víst má telja, að aðili hafi valdið gagnaðilja sínum tjóni, er hæta 
skal, eða hafi í vörzlum sínum eignir hans áðurnefndar, er lionum her að skila, 
heimilað öðrumhvorum aðilja að staðfesta samkvæmt 160. gr. staðhæfingu 
sína um upphæð bóta eða hlutafjöldann, hvorttveggja innan tiltekins hámarks 
eða lágmarks, eftir því sem við á.

Einnig getur dómari, ef aðili er sóttur til að svara fyrir athafnir annara 
manna, er í þjónustu hans hafa verið, eða fyrir skuldhindingar eða aðrar at- 
hafnir formanna sinna, látið málsúrslit vella á því, að aðili staðfesti, enda þótt 
hann sé ekki af eigin raun kunnugur staðreynd, með eiði eða drengskaparlieiti, 
að liann sé þess sannfærður eftir vandlega athugun, að síaðreyndin hafi gerzt 
eða ekki gerzt, eftir því sem við á.

163. gr.
Nú leggur aðili fram í máli skjal, er tjáist gefið út af gagnaðilja, en hann 

staðhæfir það falsað, og lætur dómari þá, ef aðili krefst þess, gagnaðilja hans 
heimilt að staðfesta samkvæmt 160. gr. staðhæfingu sína um skjalið, enda sé 
ekki fengin með öðrum hætti fullnægjandi sönnun um það atriði. Xú þykir 
dómara ekki fært að veita gagnaðilja heimild til staðfestingar samkvæmt fram- 
ansögðu, og má hann þá heimila aðilja að staðfesta staðhæfingu sina um fals- 
levsi skjalsins samkvæmt áðurnefndri grein.

Samsvarandi rétt hefir sá, er byggir kröfu sína á óaðfinnanlega haldinni 
verzlunarhók, er að öðru leyti fullnægir ákvæðum laga um verzlunarhækur, 
enda hyggi gagnaðili ekki á samskonar verzlunarbók.

164. gr.
Dómari getur látið úrslit máls velta á eiði eða drengskaparheiti þriðja 

manns, er ekki hefir borið vitni um þá slaðreynd, er í eiðstaf greinir, og verið 
hefir fyrirsvarsmaður eða starfsmaður aðilja um þá staðrevnd, enda verði að- 
ilja ekki veittur kostur á að vinna eið eða drengskaparheit um hana.

165. gr.
Ef aðiljar eru á það sáttir, að málsúrslit velti á eiði annars þeirra eða dreng- 

skaparheiti um tiltekna staðreynd, getur dómari þegar er málflutningi er lokið 
orðað eiðstaf og tekið við eiði eða drengskaparheiti fyrir dómi, ef báðir aðiljai* 
vilja. Verður þá dómur kveðinn upp í samræmi við staðfestinguna. Annars- 
kostar ákveður dómari það í dómi sínum, hvort eða að live miklu leyti málalok 
skuli fara eftir eiði eða drengskaparheiti annars aðilja um ákveðna staðreynd. 
Skal ákveða hana svo glöggt í dómi, að ekki verði um villzt, og í niðurlagi dóms 
skal orða það glöggt og samandregið, hvað aðili eigi að svnja fyrir eða stað-
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fcsta með eiði sinum eða drengskaparheili, enda sé tiltekið, liver sknli verða 
málalok, ef staðfesting fer fram, og ef hún fer ekki fram. í dómi skal og 
ákveða frest til staðfestingar, og telst frestur frá birtingu tióms fyrir þeim, sem 
lieimild er veitt, og til þessarar athafnar, nema hann sé viðstaddur dómsupp- 
sögn, en nægilegt er, að eiðstefna sé tekin út eða birt, ef utanréttarstefna er, 
áður en frestur er liðinn, enda sé slefnufrestur ekki óhæfilega langur.

166. gr.
í eiðstefnu skal greina nöfn aðilja samkvæmt 88. gr.. dagsetningu dóms og 

niðurlagsorð orðrétt, stað og stund til þinghalds, stefnufrest og kröfu eiðstefn- 
anda um, að hann fái að vinna eið eða drengskaparheit samkvæmt dómimun.

Þingfesting eiðsmáls fer með samsvarandi hætti og þingfesting aðalmálsins.
Eiðsmál má reka á varnarþingi aðalmálsins, á varnarþingi eiðstefnanda 

samkv. 73. gr. eða eiðstefnds samkvæmt sömú grein, allt eftir vali eiðstefnanda.

167. gr.
Nú hefir eiðstefndur tekið út löglega stefnu til áfrýjunar eiðsdómi, honum 

til breytingar, enda sé áfrýjunarfrestur ekki liðinn, og leggur hana fyrir eiðs- 
dómarann, og skal eiðsmáli þá frestað, þar til meðferð málsins i æðra dómi er 
lokið. Ef eiðsheimild er staðfest í æðra dómi eða máli lýkur þar án dóms um 
það atriði, skal eiðsdómari, svo fljótt sem unnt er og eftir kröfu eiðstefnanda, 
kveðja aðilja á dómþing til að framhalda eiðsinálinu. Ef eiðsheimild er niður 
felld í æðra dómi, fellur eiðsmálið niður.

Xú hefir eiðstefndur ekki lagt áfrýjunarslefnu fram samkvæmt 1. málsgr., 
en áfrýjunarfrestur er ekki liðinn, og getur eiðstefndur þá fengið eiðsmáli frest- 
að, ef hann lætur bóka yfirlýsingu sina um, að liann ætli að áfrýja eiðsdómi til 
breytinga. Taka skal hann þá út áfrýjunarstefnu innan 3 vikna þar frá, enda 
skal eiðsdómari að þeim fresti liðnum og eftir kröfu eiðstefnanda kveðja aðilja 
til þings til að framhalda eiðsmálinu, nema honum hafi verið sýnt vottorð ,æðra 
dóms um útgáfu áfrýjunarstefnu áður en nefndur 3 vikna frestur var liðinn. 
Áfrýjunarstefna, síðar útgefin, eða vfirlýsing um áfrýjun fresta ekki eiðsmáli, 
nema eiðsdómara sé sannað, að lögleg forföll cða óviðráðanleg atvik hafi hamlað.

Nú lýkst eiðsmál ekki, og getur eiðstefnandi þá tekið út eiðstefnu af nýju, 
enda þótt eiðsfrestur sé liðinn, ef hann gerir það innan 3 vikna frá þvi að eiðs- 
inálið var síðast fvrir dómi, enda sé stefnufrestur ekki óhæfilega langur.

168. gr.
Dómari eiðsmáls skal leiðbeina aðiljum eftir þvi sem þörf gerist. Hann 

skal skýra eiðstaf fyrir þeim >og gæta þess, að eiður eða drengskaparheit sé 
unnið að öllu levti samkvæmt eiðsdómi. Áður en staðfesting fer fram, skal hann 
brýna alvarlega fyrir aðilja þýðing eiðs eða dreng'skaparheits og' helgi, og leiða 
honum fyrir sjónir bæði þá lagalegu og siðferðislegu ábyrgð, sem vísvitandi eða 
gálauslega röng eiðvinning eða heitvinning hefir í för með sér.

Dómari lætur aðilja hafa upp eftir sér þau orð, er viðkomandi staðreynd
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varða, að viðhöfðuin þeim formála, er í 1. eða 2. tölulið 3. málsgr. 134. gr. 
segir, eftir þvi hversu ástatt er um trúmálaafstöðu hans.

169. gr.
Dómari eiðsmáls úrskurðar öll atriði varðandi forinshlið eða efni eiðsmáls 

á grundvelli eiðsdómsins. Úrskurðum hans um þau efni verður einungis haggað 
með kæru til æðra dóms eftir ákvæðum 199. gr., enda hvilir eiðsmálið á meðan.

170. gr.
Xú devr sá aðili, sem heimilað var að vinna eið eða drengskaparheit, eða 

er úrskurðaður óhæfur til þeirra athafna, og getur þá sá aðili, er hag hefði haft 
af staðfestingunni, snúið sér til dómara aðahnálsins með skriflegri beiðni um 
endurupptöku þess, ásamt sönnun fyrir láti aðilja eða óhæfi hans til eið- eða 
lieitvinningar. Dómari skal þá kveðja aðilja eða eftirmenn þeirra til þings á 
varnarþingi aðalmálsins og úrskurða, eftir að þeir hafa átt kost á að tala máli 
sínu, hvort mál skuli tekið upp af nýju. Urskurð þann má kæra til æðra dóms 
eftir 199. gr., enda hvílir málið á meðan. ,

Nú er endurupptaka samkvæmt 1. málsgrein ákveðin. og fellir dómari þá, 
með eða án nýrra gagna, dóminn úr gildi og kveður upp nýjan dóm, þar sem 
fullt tillit sé tekið til hins breytta ástands og nýrra upplýsinga, sem frain kunna 
að koma að öðru leyti.

XI. KAFLI 
Um gjafsókn.

171. gr.
Orðið gjafsókn nær í kafla þessum hæði til gjafsóknar og gjafvarnar.
Dómsmálaráðunevtið veitir gjafsókn.
Athuga skal málstað umsækjanda eftir föngum áður en gjafsókn er veitt. 
í gjafsóknarhréfi skal taka fram, í hvaða máli og fyrir hvaða dómi gjaf-

sókn sé veitt.
Gjafsókn nær bæði til aðalmálsins og aukamála í sambandi við það, svo 

sem vitnamála, matsmála, eiðsmála, svo og til lögbanns, kvrrsetningar og að- 
farargerða til tryggingar dómkröfum þess, nema takmarkanir séu gerðar í gjaf- 
sóknarbréfi.

172. gr.
Gjafsókn má veita, auk þess, sem sérstaklega kann að vera ákveðið i lögum:

1. Kirkjum, skólum, sjúkrahúsum, sem rekin eru á kostnað hins opinbera, 
hreppsfélögum, bæjarfélögum og stofnunum, sem hafa að markmiði um- 
önnun sjúkra og aðra mannúðar- og líknarstarfsemi.

2. Einstökum mönnum, sem eru svo illa stæðir f járhagslega, að þeir mega ekki 
án þess fjár vera frá framfærslu sinni eða sinna eða frá atvinnurekstri sín- 
um, er fara mundi til málsins. Með beiðni um gjafsókn fylgi vottorð for- 
manns niðurjöfnunarnefndar uni fjárhag og ástæður umsækjanda.
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Annars ríkis borgurum má því aðeins gjafsókn veita, að samskonar hlunn- 
indi séu veitt íslenzkum ríkisborgurum í þeirra landi.

173. gr.
Gjafsóknarliafi fær þessi lilunnindi:

1. Hann er undanþeginn greiðslu allra réttargjalda fyrir dómsathafnir þær. 
sem gjafsókn nær til.

2. Hann fær ókeypis eftirrit allra þeirra skjala, þar á meðal ágrip dómsgerða, 
er embættis- eða sýslunarmenn afgreiða til afnota við áðurnefndar dóms- 
athafnir.

3. Honum er skipaður talsmaður, nema þess þvki engin þörf, og ríkissjóður 
greiðir talsmanni ferðakostnað og þóknun fyrir málflutning eftir ákvörðun 
dómara, er fyrir dómsathöfn þeirri stendur, sem gjafsókn nær til.

4. Ríkissjóður greiðir fyrir hann gjöld fyrir allar birtingar og tilkynningar, 
er mál hans útheimtir eða dómsathafnir i sambandi við það, þóknun til 
þingvotta, vitna, mats- og skoðunarmanna og önnur slik gjöld.

174. gr.
Svipta má mann gjafsókn, ef í ljós kemur, að hún hefir verið ófyrirsvnju 

veitt, eða hagur hans breytist svo, að honum er hennar ekki lengur þörf.
Gjafsókn skiptir engu máli um skyldu gjafsóknarhafa til greiðslu máls- 

kostnaðar til gagnaðilja síns, né um skyldu lians til að greiða kostnað af mál- 
inu. Nú er gagnaðili dæmdur til að greiða málskostnað, og skal þá ákveða í 
dómi, hversu mikill liluti þess málskostnaðar skuli renna til gjafsóknarhafa, 
eftir þvi, bvern kostnað liann kann að liafa sjálfur baft af málinu, og liversu 
mikill liluti málskostnaðarins skuli renna í ríkissjóð.

Þingskjal 12

XII. KAFLI 
Um málskostnað.

175. gr.
Til málskostnaðar telst:

1. Sáttakostnaður.
2. Gjöld fyrir eftirrit og ágrip dómsgerða.
3. Réttargjöld í rikissjóð.
4. Óhjákvæmilegur ferðakostnaður dómara, aðilja og umboðsmanna þeirra.
5. Þóknun matsmanns, vitna og rannsóknarmanna.
6. Þingvottagjöld og greiðslur fyrir birtingar stefna og annara tilkynninga.
7. Kostnaður af flutningi málsins beinlínis, hæfilega metinn eða eftir samn- 

ingi aðilja.
8. Annar kostnaður, er kann að stafa beinlínis af málinu.

Málskostnaður verður því aðeins dæmdur, að aðili krefjist þess.
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176. gr.
Sá, er krefst dómsathafnar, greiðir kostnað af henni um sinn. Nú lætur 

dómari fara fram af sjálfsdáðum birtingar eða tilkvnningar eða dómsathafnir 
lögum þessum samkvæmt, og skal sá kostnaður lagður út úr ríkissjóði í hili. 
Dómari ákveður síðan, hvort annar aðili, einn eða háðir, skuli greiða, og í hvaða 
hlutföllum.

177. gr.
Sá, er tapar máli í öllu verulegu, skal dæmdur til að greiða gagnaðilja sín- 

um málskostnað.
Ennfremur skal aðili dæmdur til að greiða gagnaðilja sínum málskostnað, 

hvernig sem málsúrslit verða:
1. Ef hann hefir höfðað mál að þarflausu.
2. Ef hann hefir brotið sáttalöggjöfina samkvæmt 12. gr.
3. Ef hann hefir dregið mál að mun lengur en þörf var á, haft uppi vísvitandi 

rangar kröfur eða borið fram vísvitandi rangar skýrslur um málsatvik.
4. Ef hann hefir gert ráðstafanir eða látið fara fram dómsathöfn, sem sýni- 

lega var þarflaus eða þýðingarlaus, þá getur gagnaðili krafizt af honum 
greiðslu þess kostnaðar, sem hann hefir liaft af slíkri ráðstöfun eða dóms- 
athöfn.

178. gr.
Nú vinnur maður mál að nokkru, en tapar því að nokkru, eða veruleg 

vafaatriði eru í máli, og getur dómari þá skipt málskostnaði milli aðilja eða 
látið hann falla niður með öllu.

179. gr.
Nú skulu málsúrslit velta á eiði eða drengskaparheiti aðilja, og skal þá sá 

venjulega greiða málskostnað, sem tapar vegna þess, að eiður eða heit verður 
unnið eða verður ekki unnið.

Nú eru sumar kröfur taldar fullsannaðar, en sumar verða látnar koma 
undir eiði eða drengskaparheiti aðilja, og er þá rétt að dæma þann, er tapar 
að því leyti, til að greiða nokkurn hluta málskostnaðar, en láta hinn fara eftir
1. málsgr.

180. gr.
Nú er máli vísað frá dómi eða það er hafið, og skal þá sækjandi greiða 

málskostnað.
Ef sækjandi þingfestir ekki mál sitt, þá skal liann greiða stefndum ómaks- 

bætur. Samsvarandi gildir um aukamál í sambandi við aðalmál, sjálfstæð vitna- 
og matsmál o. s. frv. I eiðsmáli getur eiðsdómari með sama hætti dæmt eið- 
stefndum ómaksbætur.

181. gr.
Nú hefir maður höfðað gagnsök til sjálfstæðs dóms, og skal þá fara um 

málskostnað sem áður segir um aðalsök.
Meðalgöngumann má dæma til greiðslu þess kostnaðar, sem hann bakar 

aðiljum, samkvæmt 177.—180. gr.
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 21
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Ef fleiri eru sakaraðiljar eða samaðiljar, skal að jafnaði dænia þá til 
greiðslu málskostnaðar in solidum, ef þess er krafizt, en ella livern (livorn) til 
greiðslu tiltekins hluta í krónutali.

Ef fleirum aðiljum eða samaðiljum skal dæma málskostnað, skal dæma 
þeim liann báðum eða öllum í einni heild, nema sérstaklega hafi verið krafizt 
skiptingar á honum milli þeirra.

182. gr.
Xú gerir umhoðsmaður aðilja sig sekan í ávirðingum þeim, sem í 3. eða 4. 

tölulið 177. gr. segir, og má þá dæma hann út af fyrir sig eða með umbjóðanda 
til að greiða kostnað þann, er þær hafa valdið gagnaðilja, enda liafi sá, er slika 
kröfu gerir, gert viðkomandi viðvart um hana í tíma, svo að hann megi vörnum 
við koma, ef hann vill.

183. gr.
Xú höfðar maður erlendis húsettur mál fyrir íslenzkum dómi, og getur þá 

stefndur gert þá kröfu á þingfestingardegi, að stefnandi setji þá tryggingu 
fyrir greiðslu málskostnaðar innan ákveðins tima, sem dómari tiltekur. Ef hann 
gerir það ekki, skal vísa máli frá dómi.

Ef menn búsettir á íslandi eru undanþegnir þvi að selja samskonar trvgg- 
ingu í landi stefnanda, skal hann einnig vera undanþeginn því hér á landi.

184. gr.
Rétt er aðilja að leggja fram í máli sundurliðaðan reikning yfir kostnað 

sinn, og skal þá að jafnaði dæma lionuni þann kostnað, sem hann hefir haft af 
málinu.

185. gr.
Dómari kveður í dómi aðalmálsins á um greiðslu þess kostnaðar, sem á 

er fallinn, þegar dómur er upp kveðinn, og tiltekur upphæð hans, hvernig sem 
um hann kann að hafa verið samið. Kostnað, er síðar fellur á, má leggja undir 
úrskurð fógeta.

Þegar svo stendur á sem í 4. tölul. 177. gr. segir, sbr. 182. gr., getur aðili 
krafizt sérstaklega ákvörðunar á málskostnaði, er gagnaðili hans eða umboðs- 
maður lians skal greiða. Samsvarandi gildir, ef stefndi þingfestir ekki mál sitt, 
þar á meðal mats-, vitna- og eiðsmál.

Fógeta-, skipta- og uppboðsréttur geta metið aðilja málskostnað fyrir þeim 
dómum með aðfararhæfum úrskurðum.

186. gr.
Ákvörðunum um málskostnað samkvæmt 182., 183. og' 2. og 3. málsgr. 185. 

gr. geta viðkoinendur kært til æðra dóms eftir ákvæðum 199. gr. Akvörðun um 
málskostnað samkvæmt 185. gr. 1. málsgr. má og kæra eftir 199. gr. sérstak- 
lega, enda þótt viðkomandi vilji una við ákvörðun dómara um aðalmálið.
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XIII. KAFLI 

Um réttarfarssektir.

187. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum getur dómari dæmt af sjálfsdáðum, þegar 

skilyrði til sektardóms eru fyrir hendi.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð, nema öðruvisi sé sér- 

staklega ákveðið.

188. gr.
Aðilja skal dæma í sekt:

1. Fvrir brot á sáttalöggjöfinni samkvæmt 12. gr., 10—100 krónur.
2. Fyrir bersýnilega tilefnislausa málshöfðun, 20—200 krónur.
3. Fyrir þarflausan drátt á máli, 10—200 krónur.
4. Fyrir að gera vísvitandi rangar kröfur eða flytja fram vísvitandi rangar 

staðhæfingar til sóknar eða varnar, 20—500 krónur.
5. Fyrir ósæmileg ummæli, skrifleg eða munnleg, fvrir dómi, um dómara, 

gagnaðilja eða umboðsmann hans, eða aðra menn eða í öðru sambandi, 
20—200 krónur.
Málflutningsumboðsmann, sem sekur vcrður um brot þau, sem í 3.— 5. 

tölul. segir, skal dæma í sekt, einan sér eða ásamt umbjóðanda sínum, eftir því 
sem á stendur, samkvæmt áðurnefndum töluliðum.

Þá menn aðra, er skýrslu gefa fvrir dómi, skal sekta eftir 5. tölulið 1. 
málsgreinar.

Sá, sem annars kemur hneykslanlega eða ósæmilega fram fyrir dómi, sbr. 
39. gr., skal sekta um 5—200 krónur.

Ef refsing liggur þar að auki við áðurnefndum brotum eftir öðrum lög- 
um, má koma henni fram í sérstöku máli án tillits til ákvörðunar um réttar- 
farssektina.

Ákvæði greinar þessarar taka einnig til aukamála í sambandi við aðalmál, 
svo og sjálfstæðra dómsathafna, sem ekki standa í slíku sambandi við neitt 
dómsmál, og til fógeta-, skipta- og uppboðsgerða, eftir því sem við á.

189. gr.
Sektir á hendur aðilja eða umboðsmanni hans, er þeir vinna til fvrir fram- 

ferði sitt í aðalmálinu, skal ákveða í dómi þess, eða ef það verður hafið eða 
fellur annars niður, þá um leið og sú ákvörðun er tekin. Samsvarandi gildir um 
sekt á hendur þessum aðiljum í aukamálum við dómsmál, sem sjálfstætt eru 
rekin, og málum þeim, er í siðustu málsgrein 185. gr. segir. Sektir annars skulu 
að jafnaði ákveðnar jafnskjótt sem brot er framið fyrir dómi.

Ákvörðun dómara um réttarfarssekt má jafnan kæra til æðra dóms eftir 
ákvæðum 199. gr. Sú kæra frestar ekki máli.
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XIV. KAFLI 

Um dóma og úrskurði.

190. gr.
Úrskurði alla um einstök atriði máls, eða aukamála í sambandi við það, 

er ráða þarf til lykta allt til dómtöku þess, skal kveða upp þegar í stað eða svo 
fljótt sem unnt er eftir að atriði er tekið til úrskurðar.

I rskurður skal vera byggður á forsendum, eftir því sem við á. Þar skal 
greina aðilja, málið, sem úrskurður á við, og helztu málsástæður, svo og niður- 
stöðu dómarans.

í sjálfstæðum vitna- og matsmálum, svo og í skipta-, fógeta- og uppboðs- 
niálum gilda ákvæði 1. og 2. málsgr., eftir því sem við á.

191. gr.
í munnlega fluttum málum skal venjulega kveða upp dóm áður en annað 

mál er tekið til munnlegs flutnings, og jafnan svo fljótt sem við verður komið. 
í skriflega fluttum málum skal kveða upp dóm svo fljótt sem kostur er á,

og ekki síðar en 2 vikum eftir dómtöku.
Ef ekki er kostur að kveða upp dóm eða úrskurð svo fljótt sem sagt liefir 

verið, ber dómara að greina nákvæmlega orsakir til þess, svo sem að aðrar til- 
teknar embættisatliafnir, sem ekki þoldu bið, liafi valdið drætli, veikindi, ef mál 
er sérstaklega umfangsmikið, vandasamt o. s. frv.

192. gr.
Xú er dómur fjölskipaður og' mál munnlega flutt, og skulu þá allir dóm- 

endur hafa heyrt flutning þess. Ef þeir mega ekki allir taka þátt í uppsögu 
dóms, skal dómara nefna í stað þess eða þeirra, sem við hefir misst, og endur- 
taka munnlegan flutning málsins. Afl atkvæða skal ráða úrslitum um hvert 
atriði. Nú verður dómari i minni hluta um eitthvert atriði, og skal hann þá 
allt að einu taka þátt í ályktun um önnur atriði, er síðar skal til lykta ráða. 
Formaður dóms stýrir atkvæðagreiðslu og sér um samningu dóms. Allir skulu 
dómendur sitja dómþing, þegar dómur er upp kveðinn, og undirrita hann.

193. gr.
í dómi skal greina nöfn. heimili og stöðu aðilja svo skýrt, að ekki verði 

um villzt, númer málsins, þing og stað og stund, er hann er uppkveðinn, hve- 
nær málið var tekið til dóms, nafn eða nöfn dómenda, ef fleiri eru, kröfur að- 
ilja, málsatvik og málsástæður þær, er máli þvkja skipta, livað sannað sé eða 
ómótmælt, hugleiðingar dómstólsins og niðurstöðu, réttarfarssektir, ef því er að 
skipta, ákvörðun um málskostnað og annað, er taka þarf frani, eftir því sem 
á stendur. í dómsniðurlag skal, eins og tízka hefir verið, draga saraan aðal- 
niðurstöðu dómarans, að því leyti sem lienni kann að þurfa að fullnægja með 
aðför, svo og ef hann hefir sýknað aðilja að einhverju Ieyti eða öllu eða vísað 
máli frá eða einhverjum hluta þess, um réttarfarssektir, um málsúrslit sam-
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kvæmt eifSi eða drengskaparheiti, innan livaða tima dómi skuii fullnægja 
o. s. frv.

Dæma má menn að viðlögðum dag- eða vikusektum til aðiija til að vinna 
verk, annað en peningagreiðslu, þar á meðal til að skila hlut af hendi, ef það 
þykir lientug aðferð til að knýja aðilja til að fullnægja dómi. Krafa til óinn- 
heimtra sekta fellur niður jafnskjótt sem dæmdur fullnægir dómi, eða sannar 
eða gerir sennilcgt, að honum sé ómögulegt að gera það. Getur aðili fengið inál 
tekið upp aftur fyrir þeim dómi, er dæmdi það, og dómi hreytt, allt eftir ákviéð- 
um 170. gr., svo sem við á. Yfirlýsing um kröfu um endurupptöku máls frestar 
aðför til innheimtu sekta, enda sé krafa um endurupptökuna komin til dómara 
innan viku eftir að vfirlýsingin kom fram fyrir fógeta.

I dómum, þar sem aðilja er hönnuð athöfn eða hann er skyldaður til að 
þola athöfn eða ástand, getur dómari tiltekið frest, ef það þykir nauðsynlegt eða 
sanngjarnt, til þess að liann megi koma svo högum sínuin, að fullnusta dóms-

, ins baki honum sem minnst tjón eða óhagræði.
Dómar og úrskurðir skulu vera svo glöggir og skýrir sem kostur er á. Má 

ekki skírskota til sannana eða atvika, er síðar kynnu að koma fram, nema að 
því leyti sem málsúrslit eiga að velta á eiði eða drengskaparheiti.

Fullnægja má dómi eða úrskurði samkvæmt efni sínu með aðför, þótt 
þess sé ekki sérstaklega getið.

, 194. gr.
Dómari tilkynnir aðiljum eða umboðsmönnum þeirra, hvar og hvenær 

dómur eða úrskurður verði upp kveðinn, með þeim fyrirvara og þeim hætti, 
er lionum þykir lilýða liverju sinni.

Niðurlag dóms eða úrskurðar skal lesa upp á dómþingi í heyranda hljóði.
Ef aðili hefir ekki verið við dómsuppsögu staddur, skal sá, er byggja vill 

rétt á dóminum eða vill láta fresti samkv. honum hyrja að liða, birta hann með 
sama hætti sem stefnu.

<«• Gagnvart þeim aðilja, sem við er staddur dómsuppsögu, hefst eiðsfrestur
og aðfararfrestur frá þeim degi, en annars frá hirtingardegi. Geta skal þess i 
þingbók, livort aðili hafi verið viðstaddur dómsuppsögu eða úrskurðar, svo og 
í eftirriti af dómsathöfnum þessum.

195. gr.
Dómur er hindandi um úrslit sakarefnis milli aðilja og þeirra, sem að lög- 

um koma i stað þeirra, um þær kröfur. er þar eru dæmdar að efni til.
Dómur er bindandi fyrir dómara, er hann hefir verið upp kveðinn sam- 

kvæmt 2. málsgr. 194. gr. Þó getur dómari, bæði af sjálfsdáðum og eftir kröfu 
aðilja, leiðrétt ritvillur, reikningsskekkjur, nafnskekkjur og aðrar bersýnilegar 
skekkjur í dómi, en kveðja skal hann þá aðilja eða málflytjendur þeirra fyrir 
sig, nema um bersýnilegar ritvillur sc að ræða, og benda þeim á leiðrétting- 
arnar og hóka glöggt, hvað leiðrétt liafi verið. Eftirrit, sem út kunna að hafa 
verið gefin af dómi eða úrskurði, skal afhenda dómara um leið til leiðrétt- 
ingar, en frestir teljast frá uppkvaðningu samkvæmt 3. og 4. málsgrein 194. gr.
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196. gr.
Dómur hefir fullt sönnunargildi ura þau málsatvik, er í honum greinir, þar 

til hið gagnstæða er sannað.
Krafa, sem dæmd er að efni til, verður ekki borin undir sama eða hlið- 

settan dómstól af nýju, framar en í lögum þessum segir. Nýju máli um slíka 
kröfu skal vísa frá dómi.

XV. KAFLI 

Um málskot.

197. gr.
Dómsathöfnum þeim, sem ekki sæta kæru til æðra dóms, samkvæmt 198., 

sbr. 199. gr., má áfrýja innan 3 mánaða frá dómsuppsögn eða lokum dómsat-» 
hafnar. Haldast skulu þó ákvæði 96. gr. skiptalaga 12. apríl 1878, lögtakslaga 
16. des. 1885, 11. gr., og 8. gr. laga nr. 35 2. nóv. 1914.

Afrýjunarleyfi í málum þeim, er í 1. málslið 1. málsgr. segir, getur dóms- 
málaráðunevtið þó veitt, þótt áfrýjunarfrestur sé Jiðinn, næstu 6 almanaks- 
mánuði. Ennfremur má veita slikt leyfi næstu 2 ár frá áðurnefndum tíma, ef 
aðilja hefir ekki verið unnt að áfrýja fyrr, enda verði honum sjálfum ekki 
um það kennt. *

198. gr.
Kæru til æðra dóms sæta:

1. Dómsathafnir þær, er í lögum þessum greinir.
2. Úrskurðir í sjálfstæðum mats-, vitna- og eiðsmálum, svo og þau mál sjálf.
3. Úrskurðir skiptaréttar, þar á meðal úrskurðir í sambandi við nauðasamn- 

inga, nema úrskurðir um:
a. Töku bús til gjaldþrotaskipta, meðan skuldunautur lifir. *
b. Réttmæti kröfu til greiðslu eða eigna í hú og sæti kröfu í kröfuflokki.
c. Hvaða eignir draga skuli undir skipti.
d. Riftingu ráðstafana, að svo miklu levti sem þau alriði kunna að koma 

undir úrlausn skiptaréttar.
e. Skiptagerðin sjálf.

4. Úrskurðir fógetaréttar, nema:
a. Um það, hvort fógetagerð skuli yfir höfuð fara fram eða ekki.
b. Til hvaða verðmæta hún skuli ná.
c. Fógetagerðin sjálf.

5. Úrskurðir uppBoðsréttar, nema:
a. Um það, hvort uppboð skuli vfir liöfuð fara fram eða ekki.
b. Hvaða verðmæti skuli selja.
c. Uppboðsgerðin sjálf.
d. Hverjir skuli fá upphoðsandvirði greitt og liversu mikið hver.
e. Útgáfa uppboðsafsals á fasteign eða skipi.
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199. gr.
Sá, er kæra vill dómsathöfn, segir dómara til þess innan viku samkv. 3. og 

4. málsgrein 194. gr., eða frá lokum dómsathafnar þeirrar, er kæra skal. 
bréflega eða með bókun í þinghók. Gerir kærandi kröfu sína í beiðni eða bókun 
og skýrir þær nánar, ef bann viíl, enda mega ný gögn og ný atvik eða máls- 
ástæður koma fvrir æðra dóm. Með beiðni leggur kærandi 30 krónur i dómgjöld 
fvrir æðra dómi, og sendir dómari vottorð um þá greiðslu með skjölum máls- 
ins. Því næst skal dómari gefa út þegar í stað eftirrit i þrennu lagi af öllu því, 
sein skjöl málsins og þingbækur greina um kæruefnið. Jafnframt getur hann, 
ef liann vill, látið fylgja hverju eintaki atbugasemdir sínar. Síðan sendir dóm- 
ari eitt eintakið til æðra dóms og aðiljum eða umboðsmanni þeirra sitt eintakið 
hvorum. Innan viku eftir að skjöbn koinu til æðra dóms geta aðiljar sent 
lionum athugasemdir sínar, og getur bann þá þegar lokið dómsorði á kæru- 

r atriði. Jafnan skal þó atbuga skjöl þau, er aðiljar senda, svo framarlega sem
málinu er þá ekki lokið í æðra dómi.

Nú virðist héraðsdómara kæra á engiun rökum byggð, og getur bann þá 
ákveðið, að kærandi skuli, ef gagnaðili krefst þess, setja tryggingu fvrir tjóni 
eða óhagræði, er kæran kann að baka gagnaðilja, svo framarlega sem bún 
veldur frestun málsins. Tryggingu skal setja innan viku eftir að kæru var lýst. 
Ella afgreiðir dómari ekki skjölin og mál fer leiðar sinnar.

Æðri dóniur getur frestað máli og lagt fyrir liéraðsdómara að leita frekari 
k upplýsinga um einstök atriði. Einnig gelur æðri dóniur, með þeim fvrirvara,

er hann telur bæfilegan, veitt aðiljum kost á að koma fyrir sig og flytja málið 
munnlega eða skriflega. Ef kærandi gerir það ekki. eða ef ekki koma þær upp- 
lýsingar innan tiltekins tima, sem béraðsdómari kann að bafa verið krafinn um, 
þá getur æðri dómur visað máli frá sér. En rétt er aðilja þá að kæra mál einu
sinni af nýju.

Nú er mál munnlega flutt, og kveður æðri dómur þá þegar að málflutningi 
loknum upp dóm um málið. Annarskostar skal dæma það eftir skjölum þeiin. 
sem fvrir liggja, og skal það gert innan viku eftir að dómstóllinn tók það undir 
dóm sinn, nema mál sé sérstaklega flókið eða vandasamt, en aldrei má dóms- 
uppsaga þó dragast lengur en 2 vikur. Æðri dóinur skal þegar í stað senda 
héraðsdómara dóm sinn.

Æðri dómur kveður á imi greiðslu kostnaðar af kæru. Svo getur bann og 
dæmt aðilja eða umboðsmann bans til sekta eftir XIII. kafla, eftir því sem við á.

XVI. KAEI.I

Um sjó- og verzlunardómsmál.

200. gr.
Sjó- og verzlunardómur fer með og ikvmir þessi mál:

1. Einkamál og refsimál um efni þau, er greinir í siglingalögum og sjómanna-
lögum - að undanskiklum málum um réttindi yfir skipum samkvæmt II. 
kafla siglingalaganna - og inál um vátryggingu gegn bættum á sjó.
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2. Mál út af verzlunarskiptum kaupmanna sín á milli, verksmiðjueigenda 
eða annara, er líkt stendur á um, mál út af firma, vörumerki, um rétt til að 
fá firma eða vörumerki skráð eða um afskráningu þeirra, mál út af efn- 
um þeim, er í lögum um hlutafélög eða samvinnufélög greinir, og mál út af 
brotum á þessum lögum eða ákvæðum laga um verzlunarháttu, enda virðist 
dómara þörf sérþekkingar til að fara með og dæma málið.

3. Einnig getur héraðsdómari, ef lionum þykir þess þörf, kvatt til sérfróða 
menn til að fara með og dæma mál um önnur teknisk atriði, svo sem hús- 
bvggingu, meiri háttar mannvirki önnur o. s. frv.
Nú er kröfu, er sæta skyldi meðferð samkvæmt 1., 2. eða 3. tölul. að fram- 

an, lýst í hú, og skal þá ágreiningur um réttmæti kröfunnar eða um stöðu 
hennar í skuldaröð fara fvrir sjó- og verzlunardóm, ef aðili krefst þess eða 
skiptaráðandi telur það hentugra.

Aðiljar einkamáls geta samið svo, að mál samkvæmt þessari grein skuli 
sæta meðferð almenns héraðsdóms.

Gagnkröfu til skuldajafnaðar má bera undir sjó- og verzlunardóm, enda 
þótt hún sé ekki þesskonar krafa. Nú er sjó- eða verzlunardómskrafa borin 
upp til skuldajafnaðar við almenna kröfu, og getur þá héraðsdómari nefnt með 
sér tvo sérfróða menn til að dæma um gagnkröfuna.

201. gr.
Héraðsdómari er formaður sjó- og verzlunardóms. Auk þess er dómur skip- 

aður tveimur meðdómsmönnum, sem sjó- og verzlunardómsmenn heita. Þeir 
skulu vera að minnsta kosti 30 ára að aldri, hafa óflekkað mannorð, vera lög- 
ráðir og fjár síns ráðandi, vera húsettir innan sjó- og verzlunardómsþinghár og 
liafa sérþekkingu á siglingum, útgerð, vélastörfum, vörum, vátryggingarstarfsemi 
eða verzlunarviðskiptum, einni grein liver eða fleirum. Þar sem sjó- og verzl- 
unardómsþinghár eru ákveðnar, skipar dómsmálaráðherra sjó- og verzlunar- 
dómsmenn í liverri þeirra, að fengnum tillögum viðkomandi bæjar- eða sveit- 
arstjórnar, til 4 ára í senn, og ákveður tölu þeirra. Það er borgaraskylda að 
taka við skipun eitt kjörtímabil í senn og lengur, ef hörgull er, að dómi ráð- 
herra, á hæfum mönnum til starfans. Dómari tekur með sér til meðferðar 
hvers máls einhverja tvo þeirra sjó- og verzlunardómsmanna, sem skipaðir hafa 
verið. Þar sem sjó- og verzlunardómsþinghár hafa ekki verið ákveðnar, nefnir 
héraðsdóinari meðdómsmenn í hverju máli. Sama er og, ef ekki er í sjódóms- 
og verzlunarþinghá nægur kostur skipaðra sjó- og verzlunardómsmanna.

202. gr.
Hver kaupstaður er sjó- og verzlunardómsþinghá. Leggja má til kaupslaðar 

í þessu skyni nágrenni hans. Sameina má og þinghár annars í eina sjó- og 
verzlunardómsþinghá eða skipta þinghám í sjó- og verzlunardómsþinghár. 
Dómsmálaráðherra ákveður sjó- og verzlunardómsþinghár, að fengnum tillög- 
um viðkomandi héraðsdómara.
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203. gr.
Sjó- og verzlunardómsmaður skal, áður en hann tekur fyrsta sinni ti! 

starfa, undirrita drengskaparheit um það, að hann skuli gegna starfanum með 
samvizkusemi og óhlutdrægni í hvívetna.

Sjó- og verzlunardómsmenn fá greiddar úr ríkissjóði 4-12 krónur fyrir 
þau þinghöld, sem þeir silja í á sama degi, og að auki fyrir þátttöku í dómsupp- 
sögn í hverju skriflega fluttu máli, svo og endurgjald fyrir óhjákvæmilegan 
ferðakostnað. Formaður ákveður upphæðirnar. Ákvörðun hans mn þær getur 
bæði sjó- og verzlunardómsmaður og dómsmálaráðherra kært samkvæmt 199. gr.

204. gr.
Útgerðarmanni má stefna í málum varðandi útgerðina á varnarþingi hans 

samkvæmt 73. gr. eða þar sem skip er skrásett að eiga lieima.
Samsvarandi er um mál á hendur skipstjóra eða skipshöfn vegna skyldu- 

starfa þeirra.
Xú á maður kröfu að heimta, sem er sjóveðtryggð með skipi, farmi eða 

farmgjaldi, og má þá höfða mál til innheimtu kröfunnar, ef sjóveð hefir verið 
kyrrsett, þar sem kyrrsetningin fór fram.

Mál út af ákvörðun eða skiptingu bjarglauna má höfða þar, sem bjargað 
var, eða þar sem björgunargóssið var flutt á land.

205. gr.
Formaður sjó- og verzlunardóms gefur út stefnu, stýrir dómi og heldur 

þingbók. Hann sker og úr um hæfileika meðdónismanna. Meðdómsmenn þarf 
ekki að kveðja til, ef formaður telur víst, að einungis verði lögð fram skjöl 
í máli eða frestur veittur. Svo getur formaður einn tekið við sjóferðaskýrslu, 
sem ekki má dragast, dómkvatl menn og hafið rannsókn, sem ekki má fresta. 
þar til meðdómsmanna er kostur.

Að öðru leyti gilda almenn ákvæði laga þessara uni sjó- og verzlunardóms-
mál.

206. gr.
Til skoðunar- og matsgerða og annara slikra gerða, er sjó- og verzlun- 

ardómur stendur fyrir, skal kveðja aðilja eða umhoðsmenr. þeirra, ef þess er 
kostur án þess að athöfnin dragist fyrir það um of.

Þegar sjóferðaskýrsla er gefin fyrir dómi, skal dómari bera saman skips- 
bækurnar og eflirrit þeirra, er skipstjóri skal liafa með sér. Síðan spyr dómur- 
inn skipstjóra og skipverja og lætur þá skýra frá þvi, er þeir vita og máli virð- 
ist skipta. Um yfirheyrslur fer annars eftir viðeigandi ákv;eðuni laga þessara.

Xú liefir skip farizt, beðið tjón eða lent í háska að öðru leyti, og ber þá 
sjó- og verzlunardómi að rannsaka eflir föngum öll þau atriði, er niáli skipta. 
svo sem um skip og útbúnað þess, farm, framferði skipsljóra og skipshafnar, 
hafnsögumanns o. s. frv. Skal rannsókn venjulega fara fram þar, sem skip
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tekur fyrst höfn eftir slys eða á ákvörðunarstað þess, en ef skip hefir farizt, 
þar sem hallkvæmast þykir.

Ef rannsókn leiðir í ljós, að hegningarverð vanræksla hafi átt sér stað, fer 
sjó- og verzlunardómur með mál vegna þess, þar sem rannsókn fór fram, nema 
dómsmálaráðherra ákveði annað varnarþing.

XVII. KAFLI

Um víxilmál og tékka o. fl.

207. gr.
Mál, er fara eftir þessum kafla, eru:

1. Víxilmál, en þau eru:
a. Mál gegn útgefendum, framseljendum og samþykkjendum vixla á hend- 

ur öðrum manni, og gegn útgefendum og framseljendum eigin víxla 
þeim til lúkningar eða til að koma fram endurgreiðslukröfu eftir víxil- 
rétti.

b. Mál gegn útgefendum og framseljendum víxla sökum skorts á samþykki 
til greiðslu víxilupphæðar eða þess hluta hennar, er ekki hefir verið 
samþykktur.

c. Mál gegn ábyrgðarmönnum (avalistum) víxilupphæðar.
2. Mál til endurgjaldskröfu gegn tékkaskuldara samkvæmt lögum um tékka.
3. Mál til greiðslu skuldar samkvæmt skuldabréfi, enda hafi svo verið um 

samið og sá samningur verið skráður í texta skuldabréfsins.

208. gr.
Þessar varnir einar um efni máls getur varnaraðili liaft uppi:

a. Að mál sé höfðað af röngum aðilja eða gegn röngum aðilja.
b. Að aðilja hafi að lögum skort hæfileika til að taka á sig skuldhindinguna.
c. Að undirskrift skjals sé fölsuð eða innihald þess.

1 víxihnálum má og koma að vörnum, er varða form og efni víxils, eða 
aðferðina til að halda víxilkröfu í gildi, og önnur atriði, sem samkvæmt víxil- 
lögum eru skilyrði til að koma víxilrétti fram. Samsvarandi gildir um tékkamál.

í málum samkvæmt 3. tölul. 207. gr. getur varnaraðili ennfremur haft 
uppi varnir, ef liann á ekki að sanna staðreyndir þær, sem þær bvggjast á, eða
þær má sanna með skjölum, sem hann hefir þegar við höndina.

Gagnkröfur til skuldajafnaðar eða til sjálfstæðs dóms má hafa uppi í mál- 
um samkvæmt þessum kafla, ef gagnkrafa er samskonar sem aðalkrafa. Svo 
má og koma víxilkröfu eða fékka fram hvorri gegn annari og gegn skulda- 
bréfskröfu. I víxil- og tékkamálum má og koma að gagnkröfum, sem sprottnar 
eru af þvj, að aðili hefir ekki gefið tilkynningar þær til formanna sinna á tékka 
eða víxli, sem hoðnar eru í tékka- og víxillögum.

209. gr.
Ef aðiljar eru á það sáttir, má koma að i málum þessum öllum vörnum, 

sem hafa má uppi í einkamálum almennt.

170 Þingskjal 12
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Nú xnissir aðili færi á að konia vörnum að, og getur hann þá liöfðað mál 
eftir almennum reglum gegn stefnanda til skaðabótagreiðslu.

Nú lætur stefnandi fara fram kyrrsetningu til tryggingar kröfu samkvæmt 
207. gr., og þarf hann þá ekki að setja tryggingu vegna kyrrsetningarinnar, nema 
fram komi þá varnir, er koma má að samkvæmt 208. gr.

210. gr.
Að öðru leyti fer um mál þessi eftir öðrum ákvæðum laga þessara.

XVIII. KAFLI

Um mál til faðernis óskilgetinna barna.

211. gr.
Sóknaraðili barnsfaðernismáls er móðir, meðan hún ein framfærir barn, 

síðan sá einstaklingur, er framfærslu þess hefir að einhverju leyti eða öllu að 
lögum eða samkvæmt samningi, og loks sveit eða kaupstaður, sem við fram- 
færslu barns hefir tekið að nokkru eða öllu.

Varnaraðili er sá maður eða þeir menn, sem eru taldir hafa haft samfarir 
við barnsmóður á getnaðartima barnsins. Ef varnaraðili er Iátinn áður en máí 
er höfðað, má höfða það á hendur húi hans að tilstefndum skiptaráðanda eða 
skiptaforstjóra, ef opinber skipti eru höfð, en ella gegn erfingjum.

Ef vist má þykja eða líklegt, að fleiri hafi haft samfarir við móður á getn- 
aðartíma barns (fósturs), skal stefna þeim háðum eða öllum.

Barnsfaðernismál skal höfða á varnarþingi stefnds samkvæmt 73. gr., eða 
því varnarþingi, er hann átti síðast á landi hér, ef hann er af landi farinn eða 
ókunnugt er, livar hann er niður kominn, eða á varnarþingi, þar sem með bú 
hans er farið.

Viðkomandi héraðsdómara er skylt að kveðja varnaraðilja fyrir dóm eftir 
kröfu sóknaraðilja.

Barnsfaðernismál verður höfðað í fyrsta lagi, þegar kona hefir gengið 6 
mánuði með samkvæmt vottorði þjónandi læknis eða þjónandi ljósmóður, og 
i síðasta lagi 2 árum eftir fæðingu, ef móðir er sóknaraðili, en annars 1 ári eftir 
að barn kom á framfæri sóknaraðilja. Fresti þessa getur dómsmálaráðherra 
lengt, ef sérstaklega stendur á.

212. gr.
Nú gengst varnaraðili við samförum við móður á getnaðartíma harns (fóst- 

urs), og verður hann þá dæmdur faðir þess, nema komið hafi fram í málinu, að 
fleiri hafi á tímabili þessu haft samfarir við móður, eða að líklegt megi telja, að 
svo hafi verið. Verður þá enginn dæmdur faðir, en allir verða þeir, eða báðir, 
dæmdir in solidum til að gefa með barninu og greiða barnsfararkostnað, með 
sama hætti að öðru eins og einn sé varnaraðili, nema sannað sé, með blóðrann- 
sókn eða öðrum hætti, að einungis einn eða annar þeirra geti verið faðir 
að barninu.
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213. gr.
Ef varnaraðili gengst ekki við samförununi, og ekki fæst með öðrum hætti 

full sönnun, skulu málsúrslit velta á eiði eða drengskaparheiti aðilja, synjun- 
areiði mannsins (mannanna), ef ekkert er fram komið til styrktar framburði 
konunnar eða ef hún hefir líkur gegn sér, en fyllingareiði hennar að öðrum 
kostí.

Eiðstafur skal lúta að þvi, að maðurinn hafi eða hafi ckki Iiaft holdlegar 
samfarir við konuna á nákvæmlega tilteknu tímabili, er harnið (fóstrið) telst 
vera komið undir á.

214. gr.
Læknir eða ljósmóðir, sem tekur við barni, skal-þegar skrásetja skýrslu 

um öll þau atriði, er af má ráða um þroska barnsins, svo og spyrja móður um 
faðerni þess og skrásetja skýrslu hennar þar um.

Dómari skal af sjálfsdáðum afla allra upplýsinga og gagna til skýringar 
málinu. Hann getur látið sækja bæði konuna og manninn (mennina) með valdi 
til að gefa skýrslu fyrir dómi, konuna þó ekki, ef hún er sóknaraðili, enda skal 
vísa máli frá dómi, ef hún kemur ekki fvrir dóm, neitar að gefa skýrslu. sem 
henni er unnt að gefa, eða neitar að leggja sig eða harnið undir blóðrannsókn. 
Ef þess er krafizt, getur dórnari annars ákveðið, að blóðrannsókn skuli gera 
á öllum þeim, er máli skiptir, ef því verður við komið, enda getur hann fengið 
aðstoð lögreglu til slikrar framkvæmdar, ef með þarf.

215. gr.
Sækjandi barnsfaðernismáls skal hafa gjafsókn í héraði. I æðra dómi má 

ákveða sækjanda sömu kjör, ef málstaður hans þykir liklegri en málstaður 
varnaraðilja.

Að öðru leyti fer um barnsfaðernismál eftir alinennum ákvæðum laga 
þessara.

XIX. KAFLI

Um mál til ógildingar skjala o. fl.

216. gr.
Með dómi má ógilda glötuð eða horfin skuldabréf, ásamt stofnum og vaxta- 

niiðum, og hver önnur heimildarbréf. Ógildingardómur heimilar dómhafa að 
ráðstafa því, er skjalið hljóðar um, svo sem hann hefði það i höndum.

Skuldahréf með veði í fasteign skal ógilda á varnarþingi fasteignar, og ef 
það er með veði í skipi eða skipshluta, þar sem skip er skrásett. Önnur skjöí 
skal ógilda í þinghá, þar sem þau eru gefin út. Nú verður þessu ekki við komið. 
en skjal má þó ógilda hér á landi, og skal þá ógilda það á bæjarþingi Reykja- 
víkur, eða innan lögsagnarumdæmis beiðanda, og þá fvrir dómi í þinghá þeirri, 
sem héraðsdómari er búsettur í.

217. gr.
Aðili sendir dómara skriflega beiðni um ógildingu skjals, ásamt eftirriti af 

því, en ella með sem nákvæmastri lýsingu á þvi, svo og skýrslu um örlög
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skjalsins. Dómari kveðnr upp úrskurð fvrir dómi svo fljótt seni unnt er um 
það, hvort beiðni skuli taka til greina. Svnjunarúrskurð niá kæra til ;eðra dóins 
eftir ákvæðum 199. gr.

218. gr.
Nú er beiðni samkvæmt 217. gr. tekin til greina, og gefur béraðsdómari 

þá út, með skírskotun til úrskurðarins, stefnu, þar sem kvaddur er bver sá, 
er kynni að hafa skjalið í höndum, til að koma fvrir dóm með það, með því að 
annars verði það ógilt með dómi samkvæmt kröfu stefnanda. Stcfnufrestur 
skal vera 2—4 mánuðir frá siðustu birtingu stefnunnar, er stefnandi skal láta 
birta þrisvar sinnum í Lögbirtingablaðinu. Ef enginn kemur fram með skjalið 
eða mótmælir ógildingu þess, skal ógildingardómur kveðinn upp, nema gallar á 
málatilbúnaði séu því til fyrirstöðu. Annarskostar sker dómur úr þvi, livort skjal 
skuli ógilda eða ekki.

Synjunardóm má kæra til æðra dóms eftir 199. gr. Um áfrýjun ógildingar- 
dóms fer eftir almennum reglum.

219. gr.
Haldast skulu sérákvæði laga um ógildingu farmskirteina, víxla, tékka, 

sparisjóðsbóka og Söfnunarsjóðs, bankavaxtabréfa veðdeilda Landsbankans og 
annara banka eða slíkra stofnana, svo og 20. gr. laga nr. 14 20. okt. 1905.

220. gr.
Nú sannar maður eða gerir sennilegt, að hann bafi öðlazt réttindi yfir fast- 

eign, skrásettu skipi, bifreið cða viðskiptabréfi með samningi eða befð, en hann 
skortir skilríki fyrir rétti sinum, og getur bann þá snúið sér til hlutaðeigandi 
héraðsdómara, er með mál bans skvldi fara samkvæmt 216. gr., ef ógildingar 
væri beiðzt. Um úrskurð, útgáfu stefnu og birtingu, stefnufrest og málsmeð- 
ferð gilda samsvarandi reglur sem um ógildingardómsmál. Sá, er eignardóm 
öðlast, befir samkvæmt bonum beimild til að ráða yfir og ráðstafa eigninni, 
eins og bann befði til þess afsalsbréf eða annað viðeigandi skjal.

221. gr.
Haldast skulu gildandi reglur um meðferð fasteignamála samkvæint landa- 

merkjalögum og mál um lóðamerki og kvaðir á fasteignum í Reykjavík, þó svo, 
að beita skal ákvæðum þessara laga um þessi mál, að svo miklu leyti sem við 
verður komið.

Einnig skulu haldast fyrirmæli gildandi laga um mál til sviptingar lögræðis, 
um mál til að sanna dauða manns, sem ætla má, að farizt liafi af slvsuni, um 
mál til vefengingar faðernis skilgetinna barna og um bjónabandsmál.
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XX. KAFLI 

Niðurlagsákvæði.

222. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. sept. 1936.
Þau mál, sem þingfest hafa verið fyrir þann dag, fara eftir eldri reglum. 

Þó skulu eftirfarandi ákvæði laga þessara taka til dómsathafna, sem eru hluti af 
málum eða standa í sambandi við þau, ef athöfnin fer fram eftir nefndan dag:
a. VIII. kafli, um stefnur og tilkynningar.
b. 118.—120. gr., um útivist aðilja, hafningu máls og endurupptöku. Þó skal 

stefndur mega fá mál tekið upp einu sinni eftir 9. eða 14. gr. tilsk. 15. ág. 1832, 
ef hann hefir eigi mætt áður en lög þessi komu til framkvæmda.

c. X. kafli, um mat dómara, vitni, matsgerðir, skjöl og eið eða drengskapar- 
heit aðilja, enda hafi mál eða atriði ekki verið tekið til dóms eða úrskurðar 
fyrir nefndan dag.

d. 194. gr., um dóma og úrskurði, eflir því sem við á.
e. 197.—199. gr., um áfrýjun og kæru til æðra dóms, þó þannig, að 3 mánaða 

fresturinn telst frá þeim degi, er lögin gengu i gildi, enda verði áfrýjunar- 
fresturinn aldrei lengri en 6 mánuðir, og kærufrestur telst frá sama degi, 
en verði þó eigi lengri en 14 dagar.

223. gr.
Akvæði IX., X. og XIV. kafla taka til málsmeðferðar fyrir skipta-, fógeta- 

og upphoðsrétti, eftir því, sem við verður komið, enda þótt þess sé ekki sérstak- 
lega getið í lögum þessum.

224. gr.
Frá því, er lög þessi koma til framkvæmda, falla eftirfarandi lagaákvæði 

úr gildi:
1 N. L., sbr. kgsbr. 2. mai 1732:
1,—2. 3., 4., 15.- 48., 20., 22.-24.
L—3.—1., 6., 8„ 9., 11,—14., 16., 27. og 30.
1.--6,—11., 15. og 18.
1.—8,—1. til 4., 7., 9. og 10.
1.— 12.-1. til 3.
1,—13.—1. til 8., 12. til 14., 16. til 25., 28. og 29.
L—14.—2. til 6.
1.—15.—1. og 2.
5,—1.—6. og 7.
5.—2.—60. og 88.
5.—5.—5. og 7.
5.—13.—4., 5. og 44.
Tilsk. 17. maí 1690, um áfrýjun úrskurða.
Tilsk. 5. nóv. 1723, um eiðvinningar.
Tilsk. 19. ágúst 1735, um réttarins þjóna i Noregi.
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Tilsk. 3. inarz 1741, uni vitnaleiðslur.
Konungsbréf 3. jan. 1755, uni höfðun skuldamála.
Opið bréf 16. sept. 1778, um vitnisburð bjóna.
Tilsk. 30. sept. 1778, um uppsögu dóma.
Tilsk. 5. júli 1793, um undirskrift dómara i þingbók.
Tilsk. 10. júlí 1795, um sáttanefndir.
Tilsk. 20. jan. 1797, um sáttanefndir.
Tilsk. 20. jan. 1797, um vitnaleiðslur áður en máli er lokið fyrir sáttanefnd. 
Tilsk. 3. júni 1796, um tilhlýðilega og greiða dómgæzlu, I.—VIII. og X,—

XI. kafli.
Konungsbréf 19. okt. 1798, um mót fyrir sáttanefndum.
Kancellíbréf 19. jan. 1799, um vottorð um sektir til fátækra.
Tilsk. 8. marz 1799, um lögreglumál, að því levti sem hún varðar einkalög,-

reglumál.
Tilsk. 27. sept. 1799 10. gr., um prentfrelsi.
Tilsk. 8. jan. 1802, um málflutningsmenn.
Tilsk. 11. ágúst 1819, um sektir fvrir óþarfa þrætu.
Opið bréf 20. apríl 1825, um málskostnað í gjafsóknarmálum.
Tilsk. 21. des. 1831, um lögleiðingu nokkurra lagaboða á Islandi, IV. kafli. 
Tilsk. 15. ágúst 1832, um réttargangsmátann við undirréttina á íslandi i

öðrum inálum en þeim, sem viðvikja illvirkja- og pólitísökum.
Tilsk. 15. apríl 1840, viðvíkjandi straffi fyrir falskan vitnisburð o. fl., 14. gr. 
Tilsk. 22. sept. 1846, viðvíkjandi breytingu á þeirri áminningarræðu, er

balda á áður en eiða skal vinna fvrir rétti.
Lög nr. 2 13. jan. 1882, um víxilmál og víxilafsagnir, 1.—9. gr.
Lög nr. 46 10. nóv. 1905, um befð, 9. og 10. gr.
Lög nr. 59 10. nóv. 1905, um varnarþing í skuldamálum.
Lög nr. 44 16. nóv. 1907, um gjafsóknir m. m.
Lög nr. 29 11. júlí 1911, um eiða og drengskaparlieit, II.—IV. kafli.
Lög nr. 32 11. júlí 1911, uin úrskurðarvald sáttanefnda o. fl., 1.—11. gr. 
Lög nr. 52 30. nóv. 1914, um sjódóma og réttarfar i sjómálum.
Lög nr. 30 30. nóv. 1915, um ógildingu viðskiptabréfa og annara skjala

með dómi.
Lög nr. 28 26. okt. 1917, um þóknun til vitna.
Lög nr. 29 26. okt. 1917, um málskostnað einkamála.
Lög nr. 62 14. nóv. 1917, um stefnufrest til íslenzkra dómsmála, I., II. og 

IV. kafli.
Lög nr. 63 14. nóv. 1917, um stefnubirtingar.
Lög nr. 39 27. júní 1921, um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna, II. kap. 
Lög nr. 19 4. júní 1924, um nauðasamninga, 1., 2. og 4. málsgr. 52. gr. 
Lög nr. 9 7. mai 1928, um uppkvaðning dóma og úrskurða.
Lög nr. 42 7. maí 1928, um varasáttanefndarmenn í Reykjavik.
Lög nr. 28 19. maí 1930, um greiðslu verkkaups, 1. málsgr. 4. gr.
Lög nr, 23 23. júní 1932, um kosningu sáttanefndarmanna og varasátta-

nefndarmanna i Reykjavík.
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Lög nx’. 9« 19. júní 1933, uin varnarþing og stefnufrest í víxilmálum.
Lög nr. 112 18. xnaí 1935, um hæstarétt, 26. gr., unx áfrýjunarfresti, og 28. gr.
Loks eru öll önnur eldri lagafyrirmæli úr gildi felld, er brjóta í bág við 

lög þessi.
Gestaréttarmeðferð og einkalögreglumála er úr löguni nuinin. Þar sem slík 

meðferð er boðin eða heimiluð í löguni og þar sem til þessara meðferða er skír- 
skotað eða fresta í sambandi við þær, gilda hinar alinennu reglur um málsmeð- 
ferð og fresti eftir lögum þessum.

G r e i n a r g e r ð.

Frv. þetta var flutt á síðasta þingi, og vísast til greinargerðar, seni því 
fylgdi þá og er á þskj. 448.

Nd. 13. Frumvarp til laga
um brevting á lögum nr. 46 19. maí 1930, um Fiskveiðasjóð Islands.

Flm.: Bergur Jónsson, Bjarni Asgeirsson, Gísli Guðmundsson.

1. gr.
3. gr. laganna breytist svo:
í stað orðanna „allt að lýó millj. kr.“ komi í báðum stöðum: allt að 3 

milljónum kr.
Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo liljóðandi:
Fé ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal Bjarg- 

ráðasjóðs, sjóðs Brunabótafélags íslands, sjóðs Slysatryggingar ríkisins, svo og 
annara sjóða, sem eru undir unisjón rikisins, skal að nokkrmn hluta verja til að 
kaupa handhafavaxtabréf Fiskveiðasjóðs, og ákveður fjármálaráðherra árlega 
upphæðina.

2. gr.
2. málsgr. 5. gr. ldjóði svo:
Skipakaupalán mega nema allt að helmingi kaupverðs, þó ekki yfir 30000 

kr. til eins lánþega. Veita má þó útgerðarsamvinnufélögum, sem stofnuð verða 
og rekin samkvæmt sérstökum lögum um slík félög, lán út á livert skip, er nemi 
allt að jý kaupverðs. Félög þessi skulii sitja fyrir lánum úr sjóðnum.

3. gr.
Við 6. gr. bætist stafliður c, svo hljóðandi:
Gegn 1. veðrétti í skipum útgerðarsamvinnufélaga, sem stofnuð eru og rekin 

samkvæmt sérstökum lögum um slík félög, allt að 4Í virðingarverðs, enda gangi 
þá veðréttur sjóðsins fyrir öllum tryggingum í skipunuin, öðrum en lögveði.

Lán þessi séu auk þess trvggð með ábyrgð hlutaðeigandi bæjar- eða hrepps- 
félags.
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Greinargerð.

Samhljóða frumvarp þessu var flutt á siðasta Alþingi. Um ástæður vísast 
til greinargerðar fyrir frv. til laga um útgerðarsamvinnufélög, sem lagt er fyrir 
Alþingi.

Nd. 14. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 36 27. júní 1921, um samvinnufélög.

Flm.: Hannes Jónsson.

1- gr.
a. Á eftir 2. tölulið 2. greinar laganna komi nýr liður, er orðist svo: að reka 

atvinnufyrirtæki, svo sem landbúnað, sjávarútgerð eða iðnað.
b. 3. töluliður 2. gr. laganna verði 4. töluliður og orðist svo:

Önnur starfsemi, svo sem almenn fræðsla, bygging híbýla fvrir fjöl- 
skyldur og útvegun lánsfjár til atvinnurekstrar.

2. gr.
2. töluliður 3. greinar laganna orðist svo:
Sameiginleg ábyrgð allra félagsmanna á fjárreiðum félagsins. Þó má sú 

ábyrgð vera takmörkuð við ákveðna fjárhæð hjá hverjum einstökum félags- 
manni, og skal hún ákveðin í samþykktum félagsins.

Eigi má takmörkuð ábyrgð einstaks félagsmanns vera lægri en 100 krónur.

3. gr.
Á eftir 3. gr. líganna komi ný grein, sem ver$ur 4. gr. og orðist svo:
Þau félög ein, sem skipulögð eru samkvæmt lögum þessum, mega nefna 

sig kaupfélög eða samvinnufélög.
Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

4. gr.
4. g'r. laganna verði 5. gr. og orðist svo:
Nú vilja menn stofna samvinnufélag, og skulu þeir þá kveðja til almenns 

fundar á því svæði, sem félaginu er ætlað að ná yfir, og bera málið upp til um- 
ræðu og atkvæða.

Ef 15 menn eða fleiri koma sér saman um félagsstofnun, rita þeir niður 
grundvallaratriði um starfsemi félagsins — ef þeim þykir ástæða til, — og er 
það stofnsamningur félagsins.

I stofnsamning má setja þessi ákvæði:
1. Um grundvallartilgang félagsins.
2. Um tilhögun ábyrgðar á fjárreiðum þess.
3. Um stofnsjóðsframlag.
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4. Um tilhögun á greiðslum félaga og annara viðskiptamanna til félagsins.
5. Um ávöxtun varasjóðs.

Félaginu skulu síðan settar samþykktir í samræmi við lög þessi, og er þá 
félagið löglega stofnað.

5. gr.
Á eftir orðunum „er hafa vörukaup sem aðalverksvið“ í 25. gr. laganna 

komi: og veita viðskiptamönnum gjaldfrest.
Og á eftir d-lið greinarinnar komi nýr liður: 

e. Ef ákvæði starfssamnings eru brotin af félagsstjórn eða aðalfundi.
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Greinargerð.

Frumv. samhljóða þessu var horið fram á síðasta þingi, en varð ekki af- 
greitt. Fylgdi þvi þá svo hljóðandi greinargerð:

„Lögin um samvinnufélög hafa staðið óbreytt síðan þau voru sett (19211. 
Siðan hafa orðið og standa fyrir dyrum miklar hreytingar á atvinnuháttum 
þjóðarinnar, m. a. í þá átt, að atvinnurekstur, sem áður var eingöngu rekinn 
sem einkaatvinnurekstur eða með hlutafélagsskap, er nú tekið að reka á grund- 
velli samvinnufélagsskapar, þótt hrugðið hafi þar út af í framkvæmd.

Gera verður ráð fyrir, að samvinnurekstur í sjávarútgerð, landhúskap og 
iðnaði verði að fá sín sérlög liverl fyrir sig. Eigi að síður er það nauðsynlegt, 
að hin almennu samvinnufélög séu þannig gerð, að þau taki til alls þess sam- 
vinnurekstrar, sem nú rís upp í landinu, og lúta að því ákvæði 1. gr. a. og 3. gr. frv.

Tvenn ákvæði gilda í samvinnulögunum mn persónulega áhyrgð félags- 
manna í samvinnufélögum:
a. Ótakmörkuð sameiginleg áhyrgð. 
h. Takmörkuð áhvrgð.

Hinnar ótakmörkuðu sameiginlegu áhyrgðar er krafizt fyrir þau ein félög, 
sem hafa það verkefni að útvega félagsmönnum sínuni vörur (kaupfélög, pönt- 
unarfélög). Öllum öðrum félögum er leyfð takmörkuð áhyrgð.

Þegar kaupfélögin (pöntunarfél.) voru stofnuð, löngu áður en samvinnu- 
lögin voru sett, þá skorti þau eðlilega, svo að kalla algerlega, rekstrarfé. Þá mmi 
það liafa verið, að hankar og aðrir, sem leitað var til um rekstrarfé, scttu það 
skilyrði fyrir lánveitingu, að félagsmenn stæðu allir í sameiginlegri ótakmarkaðri 
ábyrgð fyrir öllum skuldhindingum félagsins.

Bæði af þeirri nauðsyn, sem fyrir lá mn útvegun rekstrarfjár, og jafnframt 
vegna þess, að frumherjar kaupfélagsskaparins töldu hina solidarisku áhyrgð í 
samræini við alla stefnu og starfsemi félaganna, þá var það tiltölulega auðsótt 
að fá slíka ábyrgð samþykkta í sérlögum hinna einstöku félaga. Þaðan er hún 
svo komin inn í samvinnulögin.

Reynsla umliðins tíma liefir sýnt það, að ákvæði samvinnulaganna um ó- 
takmarkaða sameiginlega áhyrgð er hvorki nauðsvnleg né getur talizt heppileg 
i öllu tilliti fremur í kaupfélögum og pöntunarfélögum lieldur en i öðrum teg- 
undum samvinnufélaga.
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Það hefir komið í ljós, að hin ótakmarkaða sameiginlega ábyrgð er í reynd- 
inni meira form en að hún sé raunveruleg trvgging fyrir félögin sjálf eða lán- 
ardrottna þeirra, og sizt meiri trygging en takmörkuð ábyrgð, sem miðuð væri 
við eðlilega og viðráðanlega upphæð á hvern félagsmann.

Þegar samvinnulögin voru sett, hafa menn að líkindum verið búnir að fá 
meira eða minna ljósan skilning á því, að hin ótakmarkaða sameiginlega ábvrgð 
væri ekki eins mikils virði, hvorki fyrir félögin sjálf eða lánardrottna þeirra, 
eins og álitið var í upphafi. Þess vegna mun það hafa verið, að lögin leyfðu 
öðrum tegundum samvinnufélagsskapar takmarkaða ábvrgð, þar á meðal fé- 
lögum, sem eru aðeins sölufélög (sláturfélögin).

Mörg kaupfélögin eru jafnframt sölufélög og hafa þannig að hálfu levti 
verksvið, sem samvinnulögin leyfa takmarkaða ábyrgð. Þess vegna er ekki 
nema hálft spor að stíga að leyfa slíkum kaupfélögum takmarkaða ábvrgð.

Síðan samvinnulögin voru sett hafa verið stofnuð nokkur kaupfélög og 
pöntunarfélög, sem hafa ekki ótakmarkaða sameiginlega ábvrgð. Bendir þetta 
til þess, að hin ótakmarkaða áhvrgð er ekki sú nauðsyn, sem álitið var í fvrstu, 
til þess að félögin gætu notið eðlilegs lánstrausts um rekstrarfé, og að margir 
fella sig betur við, að áhyrgðin sé takmörkuð.

Vegna hins afdráttarlausa skilyrðis um ótakmarkaða ábyrgð í kaupfélög- 
unum og pöntunarfélögum, komust þessi félög ekki undir ákvæði samvinnu- 
laganna um skvldur og réttindi.

Það má telja víst, að fleira en óttinn við hina ótakmörkuðu ábyrgð hafi 
staðið í vegi fyrir eðlilegum þroska samvinnufélaganna, meðal annars ágrein- 
ingur um skuldaverzlun eða staðgreiðslu. Þrátt fyrir upphaflegan tilgang félag- 
anna, að útrýma skuldaverzluninni, hefir ekki tekizt að sneiða framhjá þeim 
skerjum í framkvæmdinni. Þessi staðreynd og óttinn við það, að félagsskapn- 
um yrði heint í annan farveg en upphaflega var gert ráð fyrir, hefir sumstaðar 
orðið til þess að fæla menn frá félögunum. Akvæði 4. gr. frv. eiga að greiða 
götu fyrir því, að við stofnun félagsins verði svo um búið, að ekki þurfi að 
óttast slikar misfellur.

Þar sem samkeppni um verzlun er hörð, er erfitt að uppfylla ákvæði sam- 
vinnulaganna um sjóðatillög. Sérstaklega hefir stofnsjóðstillagið þótt hátt, og 
ef engin skuldaverzlun er rekin, sýnast þau ákvæði óþörf, því þar er litlu meiri 
þörf fyrir stofnsjóðinn en í framleiðslufélögunum, sem eru leyst undan þessum 
ákvæðum. í 5. gr. frv. er því gert ráð fyrir, að stofnsjóðsákvæðin gildi ekki 
fvrir önnur félög en þau, sem veita viðskiptamönnum gjaldfrest.

Þá er í sömu gr. frv. bætt við þeim ákvæðum um útborgunarskvldu á stofn- 
sjóðsinnstæðu, að stofnsjóður skuli útborgast, ef brotin eru ákvæði stofnsanni- 
ings. Ætti þetta að verða til þess, að menn yrðu öruggari fyrir því, að ekki yrði 
breytt um stefnu í starfsemi félagsins í þeim atriðum, sem miklu máli þættu 
skipta.“

Þingskjal 14
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Nd. 15. Tillaga til þingsályktunar
um rannsókn á vegarstæði uin Öxarf jarðarheiði og Hálsa.

Frá Gísla Guðmundssvni.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta rannsaka á 
næsta sumri vegarstæði um Öxarfjarðarheiði og Hálsa í Xorður-Þingeyjarsýslu 
og gera áætlun um kostnað við vegargerð á þessum leiðum, livorri fyrir sig.

Greinargerð.
Xauðsynlegt er að fá úr því skorið, hvernig sveitunum austan Öxarfjarðar- 

lieiðar verði á hagkvæmastan og ódýrastan hátt komið í samband við akvega- 
kerfið norðanlands. Getur þar verið um tvær aðalleiðir að ræða, þær sem nefndar 
eru i tillögunni. En hvorug sú leið hefir enn vcrið rannsökuð til fullnustu, og 
kostnaðaráætlun liggur ekki fyrir.

Nd. 16. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 63 28. jan. 1925, um útflutningsgjald.

Flm.: Páll Þorbjörnsson.

1. gr.
Síðasti málsliður 1. málsgr. 2. gr. laganna orðist þannig: Af hverjum 100 

kg. af fiskúrgangi, hausum og beinum, þurrkuðum og óunnum, kr. 1.00.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Á haustþinginu 1934 var löguni xun útflutningsgjald af beinum og hausum 

breytt í þvi skvni að bæta með því aðstöðu fiskimjölsverksmiðjanna innlendu, 
og var tollurinn hækkaður úr 1 kr. í 3 kr. af hverjum 100 kg. Tollhækkun þessi 
mætti þegar andmælum þeirra, sem hera hag smáútvegsins fyrir Jjrjósti, en 
þeir fengu ekki rönd við reist. Á þinginu í fyrra var gerð tilraun til að fá toll- 
inn lækkaðan aflur, en tókst ekki, og taldi m. a. meiri hluti sjávarútvegsnefndar 
þessarar deildar, að ekki væri komin sú revnsla af áhrifum tollsins, að rétt 
væri að breyta honum. Xú er fyrirsjáanlegt, að verð á beinum mun falla svo 
á þessu ári, m. a. fyrir tilverknað tollsins, að fiskimenn munu hætta að hirða 
beinin að nokkru eða öllu leyti. Útflutningur fiskheina til Xoregs hefir sára- 
lítið gengið saman þrátt fyrir tollinn, verð til framleiðenda hefir aðeins lækkað 
og Norðmenn tekið upp samkomulag við isl. fiskimjölsframleiðendurna um 
verðlag á beinunum. Fyrir því er lagt til í frv. þessu að færa útflntningsgjaldið 
niður í það sama og það var áður.
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Nd. 17. Frumvarp til laga
um breytingar á löguni nr. 55 1928, um bann gegn dragnótaveiði í landhelgi. 

Flm.: Páll Þorbjörnsson, Jónas Guðmundsson.

1- gr.
I stað orðanna „31. ágúst“ í 1. gr. laganna konii: 15. júni.

2. gr.
8. gr. laganna fellur niður.

3. gr.
Síðari niálsgrein 9. gr. laganna fellur niður.

4. gr.
Lög' nr. 52 1933 og lög nr. 15 1935 eru úr gildi numin.

Greinargerð.
Fiskinienn víða uni land líta svo á, að engin ástæða sé til þess að banna 

dragnótaveiðar í landlielgi, sízt svo mikinn tíma árs sem nú er gert. Telja þeir 
það alls ósannaða fullyrðingu, að dragnætur spilli fiskveiðum, og á engu meiri 
rökum reista en samskonar fullyrðingar fyrr á öldum um, að linur og þorska- 
net spilltu veiðiskap. Dragnótin er tiltölulega ódýrt veiðarfæri, einkar hentugt 
fyrir smærri og stærri báta og liefir reynzt fengsæl þar, sem liún hfefir verið 
notuð. Linur og beita er nú einn allra þyngsti útgjaldaliður bátaútvegsins, og 
er því hin mesta nauðsyn að gera tilraunir til þess að draga úr veiðarfæra- 
kostnaðinum. Þá er hitt engu síður áríðandi nú, þegar ísfiskmarkaður er mjög 
takmarkaður, að það sé verðmesti fiskurinn, sem fluttur sé á erlendan markað, 
en afli dragnótaveiðiskipa er aðallega, sem kunnugt er, koli og annar verð- 
mætur flatfiskur. í frv. er lagt lil, að veiðitiminn verði lengdur. En jafnframt er 
lagt til, að lieimild sú, sem nú er í lögum til að takmarka dragnótaveiði eftir 
óskum héraðsstjórna, verði afnumin.

Ennfremur má geta þess, að álit fiskifræðinga almennt virðist vera það, 
að dragnótin spilli i engu öðrum veiðiskap, og þar sem hér er um að ræða einn 
verðmætasta afla við strendur landsins, er tími til kominn, að landsmenn fái 
að hagnýta sér liann eins og tök eru á.

Nd. 18. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 16 15. júní 1926, um útsvör.

Flm.: Jakob Möller, Páll Zóphóníasson.

1- gr.
2. töluliður 4. gr. laganna orðist þannig:
Tekjur aðila, þær er liann hafði siðastliðið ár, og að því leyti sem útlenda
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gjaldþegna varðar (6. gr. B. 1—2) á tekjur þær, er þeir liafa haft á gjaldárinu, 
nema á þá verði lagt útsvar á næsta ári eftir almennum reglum. Þá skal at- 
huga, í hverju tekjurnar voru fólgilar, hversu mikil fyrirhöfn, kostnaður og 
áhætta var samfara öflun þeirra.

2. gr.
1 stað orðsins „gjaldárinu“ í 9. gr. 1. tölul. b og 2., 3. og 4. tölul. komi: út- 

svarsárinu.

3. gr.
12. gr. 2. og 3. mgr. falli burt.

4. gr.
14. gr. 2. mgr. orðist þannig:
Skjóta má málum þessum til ríkisskattanefndar.

5. gr.
24. gr. útsvarslaganna orðist þannig:
Sá gjaldandi og sú sveitarstjórn, er ekki vill hlíta úrskurði yfirskatta- 

nefndar, getur næstu 2 almanaksmánuði eftir dagsetningu úrskurðar hennar 
skotið honum til ríkisskattanefndar. Ríkisskattanefnd skal liafa lokið úrskurði 
eigi siðar en 2 mánuðum eftir að kæra kemur til nefndarinnar. Rikisskatta- 
nefnd hefir sama rétt til þess að krefjast upplýsinga sem yfirskattanefnd, en 
nefndin brevtir aðeins þeim útsvörum, sem úrskurður yfirskattanefndar hefir 
gengið um og síðan hefir verið áfrýjað til hennar.

Lrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður um útsvarsupphæð.

6. gr.
Á eftir 2. tölul. 25. gr. komi: sbr. 6. gr. B. 1—2.

7. gr.
1 stað orðsins „atvinnumálaráðuneyti“ í 26. gr. komi: rikisskattanefnd.

8. gr.
28. gr. orðist þannig:
Hjón hera ábyrgð á útsvarsgreiðslu livors annars, enda búi þau saman, 

þegar niðurjöfnun fer fram.
9. gr.

Með lögum þessuin eru úr gildi numin lög nr. 10 9. jan. 1935.

10- gr-
Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfestingu konungs, skal fella texta þeirra, 

svo og laga nr. 59 1931 og laga nr. 51 1933 inn í meginmál laga nr. 46 1926, um 
útsvör, og gefa þau út þannig breytt, en jafnframt sé VI. kafli þeirra felldur 
úr textanum.

11. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.
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Greinargerð.
Fruinvarp samhljóða þessu var flutt á síðasta þingi, en dagaði þá uppi. 

Fjárhagsnefnd flutti það þá eftir ósk rikisstjórnarinnar, en ríkisskattanefnd 
samdi frumvarpið og óskaði eftir hreytingu laganna við ríkisstjórnina.

Frá ríkisskattanefnd fylgdi þá svo hljóðandi greinargerð:

„Uin 1. og 2. gr.
Með breytingum þeini, sem felast í þessum greinum, er þvi slegið föstu, að 

aðeins þegar um menn er að ræða, sem búsettir eru erlendis, megi leggja á 
tekjur gjaldársins. Þó þykir eigi rétt að fastbinda, að svo skuli ætíð gert ef nið- 
urjöfnunarnefndir telja eigi ástæðu til að óttast, að útsvarið tapist, þó það sé 
lagt á eftir á.

Um 3. gr.
Hér er Jagt til, að felldar séu úr gildi núgildandi reglur um það, hvernig 

kanna heri, hvort útsvör verði talin hlutfallslega hærri eða lægri í einni sveit en 
annari. Reglur þessar eru óþarfar, vegna þess að auðvelt er að prófa þetta i ein- 
stökum tilfellum, með því t. d. að Ieggja á gjaldandann eftir álagningarreglum 
viðkomandi sveitarfélaga. Auk þess eru reglur þessar flóknar, og hefir það sýnt 
sig, að þær liafa verið misskildar af yfirskattanefndum. Er þvi lagt til, að þær 
séu úr gildi felldar, og það lagt á vald yfirskattanefnda og ríkisskattanefndar, 
með hvaða aðferðum þeir leiti úrlausnar i þessu efni, enda virðist sú tilhögun í 
fullu samræmi við reglur laganna um ákvörðun útsvara.

Um 4. og 7. gr.
Hér er aðeins um orðabreytingar til samræmis að ræða.

Um 5. gr.
I’egar lög nr. 10 9. janúar 1935 voru sett, hefir án þess að til þess virðist 

liafa verið ætlazt verið hreytt orðalagi 24. gr. útsvarslaganna á þá leið, að eftir 
hreytinguna liafa sveitarstjórnir ekki rétt til þess að áfrýja til ríkisskattanefnd- 
ar úrskurðum yfirskattanefnda, en þann rétt höfðu þær áður. Er lagt til, að 
þessu verði hreytt í fyrra horf.

Um 6. gr.
Viðbótin er til skýringar og samræmis við hreytinguna í 1. gr. frv.

Um 8. gr.
Það virðist eðlilegast, að hvort hjóna ábyrgist útsvarsgreiðslu hins á 

sama liátt og nú er um tekju- og eignarskatt, og liggja sömu rök að þessari 
breytingartillögu og viðkomandi ákvæðum skattalaganna. Sú hefir og orðið 
raunin á, að þrátt fyrir heimild niðurjöfmmarnefndar til þess að ákveða á- 
byrgðina í hverju einstöku tilfelli, þá hafa hæjar- og sveitarsjóðir oftlega orð- 
ið fyrir útsvarstapi vegna þess, að lögmæltum skilyrðum til þess að beita þess- 
ari heimild hefir eigi verið fullnægt í læka tíð, enda þótt raunverulegar á- 
stæður gjaldþegnanna gæfu fullkomið tilefni til þess.“
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Ed. 19. Frumvarp til laga
um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu).

Flutningsm.: Þorst. Þorsteinsson.

1- gr-
Hvervetna skal svartbakur (veiðibjalla) réttdræpur.

2. gr.
Heimilt er sýslunefndum eða bæjarstjórnum að gera samþykktir, er at- 

vinnumálaráðherra staðfestir, um eyðingu svartbaks, og skal þeim skvlt að 
gera það, ef 10 eða fleiri æðarvarpseigendur eða leigutakar æðarvarpslanda, 
búsettir innan sýslunnar eða i kaupstaðnum, krefjast þess, og skal samþvkkt 
gerð innan árs frá því er krafa hefir fram komið, og sendir þá sýslumaður 
samþykktina atvinnumálaráðherra til staðfestingar og löggildingar.

3. gr.
Nú er samþvkkt send ráðherra til staðfestingar, en í liana þykir vanta 

nauðsvnleg ákvæði, eða hún þvkir fara í bága við gildandi lög eða reglugerð- 
ir og synjar þá ráðherra staðfestingar og endursendir frumvarpið og greinir 
ástæður fyrir synjuninni.

Að öðrum kosti staðfestir liann samþykktina, skipar fyrir um birting 
liennar og tiltekur hvenær hún öðlast gildi. Gildir bún þá upp frá því fvrir 
alla, sem heima eiga eða land hafa til afnota á samþvkktarsvæðinu.

4. gr.
Nú er ákveðið í samþykkt, að eyða skuli svartbak með skotum, og greið- 

ir þá ríkissjóður belming skotmannslauna, en sýslusjóður og blutaðeigandi 
sveitarsjóður sinn fjórðung hvor. Þó er ríkissjóði eigi skvlt að greiða meira en 
20 aura fvrir hvern skotinn svartbak.

Sýslumaður ræður svartbaksskvtlur, ef þurfa þvkir, eftir tillögum 
hreppsnefndar.

5. gr.
Hver sá, er hindrar skipaðar svartbaksskyttur að verki, eða reynir að 

varna því, að eyðing svartbaks megi fram fara í samræmi við staðfestar sam- 
þykktir, sæti sektum frá 50—500 krónum.

6. gr.
Skyldur er bver jarðarábúandi að evða öllum svartbakseggjum í landi á- 

býJisjarðar sinnar, eða öðrum þeim löndum, sem liann hefir umráð yfir, ef 
þess er kostur. Vanræki jarðarábúandi þessa skyldu sína af ásetningi eða 
skeytingarleysi, sæti hann sektum frá 50—300 krónum.
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7. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum falla að tveim þriðju til uppljóstrar- 

manns og einum þriðja til lilutaðeigandi sveitarsjóðs.
Mál þau, sem rísa kunna út af brotum á lögum þessum, skal farið með sem 

opinber lögreglumál.

8. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 6 frá 19. febr. 1892, um eyð- 

ing svartbakseggja.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Fvrir síðasta þingi var svipað frv. um evðingu svartbaks, en frv. það náði 
ekki afgreiðslu nema frá efri deild, dagaði uppi hjá allshn. Nd. Fylgdi þá frv. 
greinargerð, og þykir ekki nauðsyn að taka hana liér upp aftur, en bæta má 
því við, að hvaðanæfa liafa horizt fréttir um það, hversu svartbakurinn hefir 
verið aðsúgsmikill við æðarfuglinn, og liefir hann nú í haust víða sézt drepa 
fullorðinn fuglinn, og á Breiðafirði, a. m. k. sunnantil, er það talin undantekn- 
ing, ef æðarungi sést. Virðist þar um tvennt að velja nú, annaðhvort að gera 
gangskör að því að eyða vargi þessum eða hætta við slundun æðarvarps, og er 
það þó hart, þar sem markaður fer nú hatnandi fvrir dún og mundi lialdast 
þótt framleiðsla væri aukin að mun, gagnstætt því, sem er um flestar aðrar 
framleiðsluvörur vorar.

Nd. 20. Frumvarp til Iaga
um hreyting á lögum nr. 63 28. jan. 1925, um útflutningsgjald.

Flm.: Pétur Ottesen.

1. gr.
Síðasti málsl. fyrstu málsgr. 2. gr. laganna orðist þannig: Af hverjum 100 

kg. af fiskiúrgangi, liausum og beinum, þurrkuðum og óþurrkuðum, kr. 1.00.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

A síðasta þingi flutti ég frumvarp um niðurfellingu beinatollsins. Sjávar- 
útvegsnefnd klofnaði í málinu. Meiri hl. lagðist á móti framgangi þess, en minni 
hl. lagði til, að frv. yrði samþ. með þeirri hreytingu, að tollurinn yrði færður 
niður í 10 kr. á smálest. Frumvarp þetta náði ekki fram að ganga. Er það nú

Alþl. 1936. .4. (50. löggjafarþing). 24
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flutt hér aftur og í þeim búningi, sem minni hluti sjávarútvegsnefndar lagði til. 
Er þess að vænta, að Alþingi það, er nú situr, láti ekki undir höfuð leggjast að 
verða við einróma kröfum sjómanna um lækkun á heinatollinum og dragi þar 
með úr því ranglæti og ósanngirni, sem þeir eru beittir með svo gífurlega háum 
tolli sem nú er á þessari vöru.

Nd. 21. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 5 18. mai 1920, um hann gegn hotnvörpuveiðum.

Flm.: Finnur Jónsson.

1- gr-
Aftan við 1. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Heimilt er ráðherra að veita vélbátum undanþágu frá banni þessu, til að 

stunda kampalampaveiðar með venjulegri kampalampavörpu.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

A síðastliðnu ári var lítilsháttar bvrjað að veiða kampalampa hér við land, 
og hefir nú verið hafinn útflutningur á ísuðum kampalampa, fyrir forgöngu 
bæjarstjórnar Isafjarðar og með tilstyrk fiskimálanefndar, sem annast söluna.

Þá hefir bæjarstjórn ísafjarðar einnig ákveðið að setja á stofn verksmiðju 
til niðursuðu á kampalampa, og þar eð kampalamparnir eru dýr útflutnings- 
vara, eru miklar liorfur á að veiðum á lionuni verði haldið áfram og geti þær 
aukizt að mun á þessu ári. Revnsla sú, sem þegar er fengin af veiði þessari, 
hendir til að þarna séu fundin verkefni fyrir nokkurn hluta smábátaútvegsins, 
sem ella hefir ekki annars úrkosta en stunda arðlitlar þorskveiðar, og þá ekki 
nema nokkurn liluta ársins.

Kampalampaveiðarnar eru stundaðar með nokkurskonar smábotnvörpu, 
svo nefndri kampalampavörpu, og þar eð líkur eru til að talsvert gagn geti 
orðið að þessum veiðum virðisl rétt að styðja þessa nýju atvinnugrein.

Með tveim dómum hæstaréttar 19. marz 1932 hefir hinsvegar verið talið, 
að það sé brot á lögum nr. ö 18 maí 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum, að 
veiða í landhelgi með svokallaðri „Skovlvaad". Kampalampavarpan er svip- 
uð þessari „Skovlvaad" að gerð, og er því hætt við, að lmn geli orðið talin ólög- 
legt veiðarfæri í landhelgi. Er því nauðsynlegt ef styðja á að því að menn geti 
stundað veiðar þessar með öryggi, að brevta téðum lögum nr. 5 1920 svo 
sem frv. gerir ráð fvrir, þar eða kampalampaveiðarnar yrðu aðallega að fara 
fram innan landhelgi.

Það skal fram tekið, að veiðarfæri þetta er dregið svo hægt, að fiskifræð- 
ingar telja það óskaðlegt nvtjafiskum.
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Nd. 22. Frumvarp til laga
um námskeið fvrir atvinnulausa unglinga í bæjuin og kauptúnum.

Flm.: Sigurður Einarsson.

1- gr.
Bæjarstjórnum í bæjum og lireppsnefndum í kauptúnum er heimilt að 

efna til námskeiða að vetrinum fyrir atvinnulausa unglinga, og skulu nám- 
skeiðin kostuð af ríki og bæjar- og breppsfélagi í sameiningu.

2. gr.
Bæjar- eða lireppsfélag leggur búsnæði, ljós, hita, áböld og efni til kennsl- 

unnar, en skólanefnd sér um framkvæmdir, ræður kennara til starfans og 
semur um kaup þeirra í samráði við bæjarstjórn eða hreppsnefnd.

Nú lætur bæjarstjórn eða lireppsnefnd efna til slíks námskeiðs, er ekki 
standi skeinur en 3 mánuði, og kennsla bvers nemanda 12 stundir á viku eða 
meira, og greiðist þá úr ríkissjóði 8 krónur fyrir inánaðarkennslu livers nem- 
anda. Að öðru leyti ber lilutaðeigandi bæjar- eða hreppsfélag kostnað af nám- 
skeiðunum. Námskeiðin eru bæði fyrir pilta og stúlkur. Kennsla er ókeypis.

3. gr.
Kenna skal á námskeiðum þessum eftirtaldar námsgreinar, allar eða 

það af þeim, sem við verður komið og bentast þykir: Móðurmál, reikning, 
leikfimi, söng, smiðar, bannyrðir, saumaskap, svo og livert annað verklegt nám, 
er lienta þykir. Leggja skal aðaláherzluna á bið verklega nám og leitast við 
að efla smekkvisi, lagni og verkkunnáttu nemenda við algengustu nauð- 
synjastörf. Smíðisgripi sína og saumaskap eiga nemendur sjálfir að náminu 
loknu.

Að öðru leyti setur kennslumálaráðherra reglugerð um náinskeiðin eftir 
tillögum fræðslumálastjóra og í samráði við skólanefnd á hverjum stað.

4. gr.
Skýrslu um námskeið fvrir atvinnulausa unglinga ber að senda fræðslu- 

málastjóra ár hvert.

Greinargerð.

Það er hverjum nianni kunnugt, að atvinnuleysi færist í vöxt meðal ung 
linga í bæjum, en aðstaða margra heimila þannig, að þau geta ekki sett 
börnin til náms, eða séð þeim á annan liált fyrir sæmilegu umliverfi, félags- 
skap og holluni viðfangsefnum. Iðjuleysi unglinganna leiðir svo aftur til þess, 
að þeir dragast oft út í miður heppilegan félagsskap og atbafnir, og eru þess 
ekki allfá dæmi, að leitt befir til afbrota og ófarnaðar.

Það er reynsla allra þjóða, þeirra, er við atvinnuleysi liafa átt að striða, 
að því fvlgir hin mesta mannspilling. A engum keniur bún eins bart niður eins
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og unglinguni og æskumönnum. Ahugamál, hugsjónir og viðfangsefni skortir, 
lífsfjör og manndómur dvín, og ef ekki er að gert, þá bíður æskumaðurinn 
oft það tjónið, sem erfiðast er úr að hæta, lömun á starfslund sinni og starfs- 
vilja.

Xú er það talin sjálfsögð skylda með ölluin þjóðum að vernda unglinga, 
eftir því sem kostur er, frá slíkum vandræðum, með því að gefa þeim, er ekki 
liafa nám eða vinnu með höndum, kost heilhrigðra og göfgandi viðfangsefna. 
Frv. þessn er ætlað að vera spor í þá átt hér á landi. Skólanámið, sem þar er 
gert ráð fyrir, er að vísu ekki mikið, en það gefur tilteknum æskumannahópi, 
sem nú er atvinnulaus og eftirlitslaus, tækifæri til starfs og samvista undir 
stjórn kennara, gefur viðfangsefni, og á að vera þess megnngt að hægja at- 
vinnulausum æskumönnum frá algerðu athafnaleysi eða öðrum og skaðlegum 
athöfnum.

Astæður atvinnulausra unglinga eru yfirleitt þannig, að ekki tjáir að ætla 
þeim að hera kostnað af námi sínu og skólastarfinu. Fyrirkomulagið er um 
þessi atriði sniðið eftir því, sem tiðkazt liefir viða erlendis, að hæjarfélagið 
greiði allan annan kostnað af skólahaldinu en framlag ríkissjóðs. Að svo 
stöddu getur ekki orðið um það sagt, hve miklu sú upphæð kann að nema á 
einstöknm stöðum. Hún hlýtur jafnan að nema einhverju, ef slík námsskeið 
yrðn fjölsótt. Hinsvegar er þess að gæta, að það getur engum stjórnendum 
hæja og stjórnendum uppeldismála í þeim legið í léttu rúmi, hversu fer um 
atvinnulausa unglinga, hvort hæjarfélagið má vænta sér i þeim starfsamra 
horgara með „normal“ afstöðu til lífsins og mannfélagsins, þegar raknar úr, 
eða ósjálfhjarga manna, sem atvinnuleysi æskuáranna og hirðuleysi samhorg- 
aranna markaði sljóleika, vonleysi og úrræðaleysi, eins og oft liefir orðið 
revndin. Revkjavíknrhær hefir þegar viðurkennt nauðsvn þessa máls, með 
því að efna i vetur til hóklegs og verklegs náms fyrir atvinnulausa unglinga.

Nd. 23. Frumvarp til laga
um eignarnámsheimild á jörðinni Revkhólum.

Flm.: Sigurður Einarsson.

1- gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka eignarnámi jörðina Reykhóla í Reyk- 

hólasveit í Rarðastrandarsýslu, ásamt öllum hjáleigum og hlunnindum, sam- 
kvæmt ákvæðum laga nr. 61 14. nóv. 1917, um eignarnám.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Reykhólar í Reykhólasveil hafa frá alda öðli verið taldir eitt mesta liöf- 

uðból og koslajörð. Jarðhiti er þar nægur til upphitunar og hverra þeirra jarð-
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yrkjuframkvæmda, scin hugsanlegt er, að inönnum dytti i liug að reka þar á 
jörðinni. Hlunnindi eru niikil og evjagagn, beitiland nóg og ræktunarskilyrði 
ágæt. A jörð þessari er nú ýinsra ástæðna vegna lítið tiúið við það, sein vera 
niætti, og þarna liggja ónotaðir óliemju inöguleikar, bæði i landskostuin og 
jarðhita. Húsakynni jarðarinnar eru nú svo léleg, að varla geta talizt not- 
hæf, og er því opið fyrir að ráðstafa jörðinni til hverskonar notkunar án þess 
að þurfa að kaupa lnis sér í óliag. Benda niá á það, að vart mun betri né glæsi- 
tegri staður fást vestanlands til þess að reisa á samvinnubyggð. í annan stað 
mun leitun á heppilegri stað, ef að því yrði horfið að koma upp hæli fvrir 
vandræðabörn. Að öllu þessu athuguðu má það teljast alveg sjálfsagt, nð 
ríkið trvggi sér eignarhald á þessari kostajörð, í stað þess að hún verði látin 
níðast niður og ganga úr sér í skanmivinnum ábúðum og með sískiptandi 
leiguliða, sem lítt hafa möguleika til að nytja hana út í æsar.

Nánar í framsögu.

Ed. 24. Nefndarálit
um frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 128 31. des. 1935, um bráðabirgðatekjuöflun til 
ríkissjóðs.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin mælir með þvi, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 20. febrúar 1936.

Jón Baldvinsson, Bernh. Stefánsson, Magnús Jónsson. 
form. fundaskr., frsm.

Nd. 25. Frumvarp til laga
um útgerð ríkis og bæja.

Flm.: Emil Jónsson, Héðinn Valdimarsson, Jónas Guðmundsson,
Stefán Jóh. Stefánsson, Finnur Jónsson, Sigurður Einarsson, Páll Þorbjörnsson.

1- gr.
Ríkisstjórnin efnir til félagsmyndunar til útgerðar fyrir rikið og kaupstaði 

á þann hátt, sem mælt er fvrir um í lögum þessum.

2. gr.
Ríkissjóður leggur fram 200000 kr. árið 1936 og síðan árlega sömu upphæð 

i 4 ár, gegn 100000 króna árlegu framlagi frá kaupstöðum, og skal fé þetta 
vera stofnsjóður félags þess, er rekur togaraútgerð fyrir ríkið og hlutaðeigandi 
kaupstaði.
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3. gr.
Heiniilt er ríkisstjórninni að taka á sig ábyrgð að lánsfé til félagsins, og niá 

upphæðin, sem ábyrgðin nær til, aukast uni 700000 kr. árlega þau 5 ár, sein 
framlag er greitt. Skilyrði fyrir ábyrgðinni er, að kaupstaðir þeir, sem fé leggja 
fram til fyrirtækisins, ábyrgist lántökur ásamt ríkisstjórninni að jöfnum hlut- 
föllum við framlög sín.

4. gr.
Skuldbindingar og ábyrgð ríkis og bæja, sem að fyrirtækinu standa, við- 

víkjandi rekstri þess, takmarkast við framlag þeirra á hverjum tíma samkv. 
löguin þessum og af ábyrgð þeirri, sem rætt er um í 3. gr.

5- gr.
Stjórn félagsins skipa 5 menn. Ríkisstjórnin skipar 3 stjórnendur til 5 ára. 

Eigi einn kaupstaður svo mikla blutdeild í félaginu, að nemi 2,5 eða meiru af 
frainlagi allra kaupstaða, sem þátt taka í félaginu, skal þeiin kaupstað lieimilt 
að tilnefna einn mann í stjórnina, og tilnefna þá aðrir kaupstaðir í sameiningu 
einn mann. Við þá kosningu liefir liver kaupstaður atkvæði í blutfalli við fram- 
lagsupphæð sína. Hafi enginn kaupstaður lagt fram uppliæð, sem nemur 25 
lilutum framlags kaupstaðanna, tilnefna þeir allir í sameiningu tvo menn, og 
hefir við þá kosningu liver kaupstaður atkvæði í blutfalli við framlagsupphæð 
sína. Hafi tveir kaupstaðir lagt fram fé, er nemi 25 hlutum framlags kaupstað- 
anna bvor, tilnefna þeir hvor sinn mann í stjórnina.

Stjórn félagsins liefir með liöndum yfirumsjón alla með starfrækslu fé- 
lagsins á þann bátt, er fiðkast í hlutafélögum. Skal hún gefa ríkisstjórn og 
hlutaðeigandi bæjarstjórnum árlega ýtarlega skýrslu um hag og viðgang fé- 
lagsins og um framtíðaráætlanir því til eflingar.

Stjórnin velur sér framkvæmdarstjóra og setur honum erindisbréf. Laun 
framkvæmdarstjóra greiðast úr félagssjóði.

6. gr.
Félagið lieldur úti togurum á fiskveiðum, og má það eigi kaupa togara, er 

eldri séu en tveggja ára. Heimilisfang félagsins skal vera þar, sem bezt þykir 
um aðstöðu til útgerðar, en skylt skal að veita mönnuin frá hverjum kaupstað, 
er þátt tekur í fyrirtækinu, skiprúm fyrir hásela að jöfnum hlutföllum við fram- 
lög hlutaðeigandi kaupstaða til fyrirtækisins. Skylt skal félaginu að setja þar 
afla á land til verkunar, sem kaupstaðir þeir, er þátt taka í fyrirtækinu, æskja, 
að jöfnum hlutföllum við framlög hlutaðeigandi kaupstaða í félaginu.

7. gr.
Arður af framlögum í stofnsjóð félagsins greiðist ekki 5 fyrstu árin, seni 

félagið starfar, og eigi fyrr en félagið hefir eignazt 10 togara skuldlaust, en eftir 
þann tíma má greiða arð af stofnfé eftir þeim regluni, er félagsstjórnin sjálf 
setur í lögum sínum, sem staðfest eru af atvinnumálaráðherra.
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8. gr.
Framlög ríkissjóðs og kaupstaða í stofnsjóð félagsins eru eigi afturkræf.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Mál þetta var flutt á síðaslliðnu þingi, en varð ekki útrætt. Um ástæðurnar 
fyrir því vísast til greinargerðar þeirrar, er þvi fvlgdi þá. (Sjá þskj. 476 1935).

Nd. 26. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 46 19. maí 1930, um Fiskveiðasjóð íslands.

Flm.: Emil Jónsson, Sigurður Einarsson, Finnur Jónsson, Páll Þorbjörnsson,
Stefán Jóh. Stefánsson, Jónas Guðmundsson, Héðinn Valdimarsson.

1- gr.
Aftan við 2. gr. laganna bætist ný málsgr., er orðist svo:
IV. Hundraðsgjald það af útfluttum afurðum, er nú rennur í Ræktunar- 

sjóð, skal renna í Fiskveiðasjóð íslands jafnskjótt og framlag til Ræktunar- 
sjóðs samkvæmt löguni nr. 11 29. maí 1925 hefir numið 1 milljón króna.

2. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Fiskveiðasjóði er lieimilt að gefa út handhafavaxtabréf, og má hann 

jafnan liafa i umferð bréf, er nemi allt að 3 milljónum króna að nafnverði. 
Bréf þessi skulu tryggð með stofnfé sjóðsins og ábyrgð ríkissjóðs. Fjármála- 
ráðherra setur nánari reglur um stærð bréfanna, útlit, útdrátt og aðra með- 
ferð þeirra, í reglugerð sjóðsins. Ríkisstjórninni er lieimilt að taka lán til 
kaupa á slíkum bréfum, allt að 3 milljónum króna, enda skal svo til baga um 
vexti bréfanna, verð þeirra og tímalengd útlána, að ríkissjóður verði skað- 
Jaus af.

Fé ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal sjóðs 
Brunabótafélags íslands, sjóðs Slvsatryggingar ríkisins, svo og annara sjóða, 
sem eru undir umsjón rikisins, skal að nokkrum hluta verja til kaupa á hand- 
hafavaxtabréfum Fiskveiðasjóðs, og ákveður fjármálaráðherra árlega upp- 
hæðina, en þó niá hún ekki nema minnu en 100000 krónum árlega í næstu 
þrjú ár.

3. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Fé Fiskveiðasjóðs má eingöngu lána til:
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a. Skipakaupa, allt að 60 smálcsla, og séu skipin notuð til fiskveiða. Þó má 
veita lán til kaupa á stærri skipum, cf fc cr fyrir liendi.

b. Stofnunar og starfrækslu iðjufyrirtækja í sambandi við fiskveiðar, svo 
og til liagnýtingar fiskúrgangi, islnisa og kæliskipa.

c. Báta- og skipasmíða.

4. gr.
Aftan við 6. gr. laganna bætist ný málsgr., cr orðist svo: 

c) Veita má skipasmið, cr hérlendis smíðar skip til fiskveiða, lán, er nemi
allt að 25% af andvirði skipsins, enda láni hann skipseiganda féð til jafn- 
langs tíma og eigi með hærri vöxtum, og' sé lán þetta tryggt með 2. veðrétti í 
skipinu, er komi næst á eftir 1. veðrétti, cr eigi sé hærra en sem svari 50% 
af virðingarverði skipsins. Til tryggingar láni Fiskveiðasjóðs til skipa- 
smiðs setur hinn síðarnefndi skuldabréf skipseiganda, að viðbættum öðr- 
um tryggingum, er bankinn tekur gildar. Þessi lán má eigi veita til lengri 
tima en 5 ára.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Mál þetta var flutt á siðasta þingi, en varð ekki útrætt. Urn ástæðurnar fvrir 
því vísast til greinargerðar þeirrar, er þá fylgdi því. (Sjá þskj. 514 1935).

Nd. 27. Fyrirspurn
til ríkisstjórnarinnar um harðærisráðstafanir.

Frá Garðari Þorsteinssyni.

Hverjar ráðstafanir hefir rkisstjórnin þegar gert og/eða hverjar ráðstafanir 
hyggst hún að gera til þess að fvrirbyggja fóðurskort, felli og aðrar afleiðingar 
þeirra óvenjulegu liarðinda, sem undanfarið hafa g'engið og enn ganga yfir 
Norðurland?

Nd. 28. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 4 9. janúar 1935, um vinnumiðlun.

Fhn.: Stefán Jóli. Stefánsson og Héðinn Valdimarsson.

1. gr.
A eftir 2. gr. laganna komi ný gr., svo hljóðandi:
Allir þeir, er hafa með liöndum fastan atvinnurekstur með aðkevptu viunu- 

afli verkamanna, í þeim kaupstöðum, þar sem eru starfandi vinnumiðlunarskrif-
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stofur í samræmi við lög um vinnuiniðlun, skulu viki.lega senda vinnumiðl- 
unarskrifstofunni á staðnum afrit af kaupgjaldskrám sínum, enda séu þær 
þannig útbúnar, að auðvelt sé að sjá af þeim, hve mikil upphæð hefir verið 
greidd i vinnulaun hverjum einstökum manni á þeim tíma, er skráin nær vfir.

2. gr.
Brot á lögum þessum varða sektum, frá 10—1000 kr., og skulu mál út af 

brotunum rekin að hætti almennra lögreglumála.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Grein argerð.
Það hefir komið í ljós, sérstaklega við rekstur vinnumiðlunarskrifstofunn- 

ar i Reykjavík, sem aðallega hefir með höndum úthlutun á atvinnubótavinnu, 
að brýn nauðsyn er til þess að fá sem beztar upplýsingar um atvinnuþörf og 
tekjur þeirra manna, sem á hverjum tíma eru skráðir atvinnulausir. Xánar 
upplýsingar uni tekjur og atvinnu verkamanna er anðveldast að fá af kaup- 
greiðsluskrám atvinnurekenda, en þeim hinsvegar lítill kostnaðarauki og fyrir- 
höfn að láta af höndum afrit af kaupgreiðsluskránum. Eftir lögum um vinnu- 
miðlun er atvinnurekendum ekki lögð á lierðar skylda til þess að afhenda vinnu- 
miðlunarskrifstofunum afrit af kaupgreiðsluskrám sínum. Þykir því rétt að 
bæta úr þessari vöntun, og er frv. þetta fram borið í því skyni.

Nd. 29. Nefndarálit
um frv. til 1. um framlenging á gildi 1. nr. 90 19. júní 1933, um útflutning á kjöti. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin er sammála um að leggja til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. 

Alþingi, 21. febr. 1936.

Bjarni Ásgeirsson, Páll Zóphóníasson, Emil Jónsson.
form. fundaskr., frsm.

Pétur Ottesen. Jón Pálmason.

Nd. 30. Frumvarp til laga
um garðyrkjuskóla ríkisins.

Flm.: Sigurður Einarsson.

1. gr.
Stofna skal garðvrkjuskóla ríkisins að Reykjum í Ölfusi, eða þeim öðrum 

jarðhitastað, er jafnlientugur kynni að þykja.
Alþt. 1936. A. <50. löggjafarþing). 25
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2. gr.
Ríkið leggur skólanum til nægilegt land, einnig jarðhita til upphitunar á 

húsuni, gróðrarskáhnn og vermireituni, svo og nægilegar hyggingar og gróðrar- 
skála, áhóld og annað það, er þarf til rekstrar skólans.

3- gr.
Garðvrkjuskólinn skal rekinn á kostnað ríkisins, enda f;er það þær tekjur, 

sem garðyrkjan eða annar rekstur kann að gefa af sér.

4. gr.
í garðyrkjuskólanum skal fara frani hæði verkleg og bókleg kennsla í garð- 

yrkju, og skólanuin ætlað að útskrifa fullmenntaða garðyrkjunienn, sambæri- 
lega við það, sem tíðkast í garðyrkjuskólum á Xorðurlöndum. Þó skal saman- 
lagður námstimi við bóklegt og verklegt nám fyrst um sinn ekki vera lengri en 
þrjú ár. Að öðru leyti skal ákveða námstíma, námsgreinar, tilhögun kennsln 
og prófa með reglugerð.

5. gr.
Við garðyrkjuskólann skal skipaður forstöðumaður, og honuni fengin að- 

stoð við kennslu og annan rekstur eftir þörfum. I.aunakjör fastra starfsmanna 
skulu vera í samræmi við launakjör kennara hændaskólanna.

6. gr.
Forstöðumaður liefir aðalumsjón með skólanum og sér um allar fram- 

kvæmdir og kennslu. Hann liefir og á liendi allt reikningshald skólans.

7. gr.
Xemendur fá í skólanum ókevpis húsnæði og kennslu, en um greiðslu fyrir 

fæði fer eftir ávæðum, sem ráðherra setur í reglugerð.

8. gr.
Landbúnaðarráðuneytið liefir á hendi yfirstjórn garðyrkjuskólans og gef- 

ur út reglugerð um hann.

9. gr.
Kostnaður við stofnun garðyrkjuskólans samkvæmt lögum þessum greiðist 

úr rikissjóði.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frumvörp um garðyrkjuskóla ríkisins lágu fyrir síðasta þingi, og voru í 
umræðum um þau færð nógsamleg rök fyrir þörfinni á því að efla kunnáttu 
manna í garðyrkju og notkun garðávaxta. Er og kunnátta í garðyrkju ekki ó-
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merkilegur liður i þeirri viðleitni þjóðarinnar að verða sjálfri sér nóg um fram- 
leiðslu hvers þess, sem hægt er að afla í landinu.

Frumvörp þau bæði, er lágu fyrir síðasta þingi, áttu um það sammerkt, að 
með þeim var ekki fyrirliugað að útskrifa fullfæra garðyrkjumenn, þar sem 
námstími var aðeins ákveðinn eitt ár, heldur menn, sem fengið hefðu nokkra 
fræðslu og æfingu í garðyrkjustörfum umfrain almenning. Vafalaust hefði 
slíkur skóli gert nokkurt gagn og orðið til þess að koma i veg fyrir ýms nn'stök í 
vaxandi viðleitni almennings til þess að auka garðrækt sína. En alveg virðist 
ástæðulaust að taka ekki skrefið lil fulls. Slíkur skóli, sem um var rætt í fyrra, 
mundi ekki verða neitt ódýrari í stofnun né rekstri en fullkominn garðyrkju- 
skóli, sem ætlað væri að útskrifa fullfæra garðyrkjumenn. Hann mundi þurfa 
jafnmenntaða starfsmenn í sinni grein, ef að haldi ætti að koma, og þurfa mjög 
hin sömu áhöld og aðstöðu. Að því er og að gæta, að sjálfsagt virðist að stefna 
að því, að garðyrkja ýmiskonar verði jafnlífvænleg starfsgrein og hver önnur 
tegund islenzks landbúnaðar, en til þess að svo megi verða þarf fyrst og freinst 
fullfæra menn, sem hlotið hafi nægilega menntun í þessari grein. Því ætti skóli 
eins og sá, sem frv. þetta fer fram á að stofnaður verði, að geta orðið trygg- 
ing fyrir.

Þingskjal 30—31

Nd. 31. Frumvarp til laga
um breytingar á lögum nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir.

Flm.: Sigurður Einarsson.

1. gr.
Við 2. gr. A. I. a. bætist:

16. Laxá í Reykhólasveit í Barðastrandarsýslu.

2. gr.
Við 2. gr. III. bætist:

17. Fossá í Suðurfjarðalireppi i Barðastrandarsýslu.
18. Dufansdalsá í Suðurfjarðahreppi í Barðastrandarsýslu.
19. Hvestuvaðall í Ketildalalireppi í Barðastrandarsýslu.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Akfær bifreiðavegur er nú kominn í Reykhólasveit innanverða. Svo má 

segja, að öll þessi f jölhyggða sveit sé greiðfær til vegalagningar alla leið i Þorska- 
fjörð, og víða nálega sjálfgerðir vegir um harða og slétta mela. En tvær torfærur 
eru á leiðinni, Bæjará og Laxá. Brú á Bæjará er nú komin í vegalög, og telur 
vegamálastjóri, að hún muni kosta um sjö þúsund krónur. En brúin á Bæjará
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keniur ekki að fulluni notum nema Laxá sé einnig brúuð. Telur vegamálastjóri, 
að brú á bana muni kosta svipað og Brú á Ba’jará, eða báðar brýrnar til sam- 
ans 14—15 þúsnnd krónur. Er mönnum um austanverða Barðastrandarsýslu 
það bið mesta áhugamál, að Bæjará og I.axá verði brúaðar, og þykir þá úr vegi 
rutt liinum mestu torfærum, sem nú liainla þvi, að Reykliólasveit komist í not- 
hæft og varanlegt samband við akvegakerfi landsins. Þess má og geta, að þetta 
varðar ekki íbúa Reykhólasveitar einnar, lieldur og Gufudalssveitar og þeirra 
allra, er næst búa liinuni megin Þorskafjarðar. Mó því svo að orði kveða, að 
þær samgöngubætur, er leiddi af því, að þessar tvær ár yrðu brúaðar, kæmu að 
notum íbúuni allrar Austur-Barðastrandarsýslu, ekki sízt þar sem vitað er, að 
inneyjabúar, sem tiltölulega skammt eiga til lands, mundu mjög nota sér það, 
ef bifreiðarferðir tækjust upp á þessum slóðum, sem svo mjög liafa verið ein- 
angraðar.

Um ár þær, sem getur i 2. gr. frv., er það í stuttu máli að segja, að þær 
eru ekki mjög mikil vatnsföll, miðað við stórár þessa lands, en þó bin mesta tor- 
færa og til ærins baga þeini, sem við það eiga að etja að þurfa að leggja leið 
sína yfir þær, hvað sem við liggur. Telja héraðsbúar, sem hér eiga hlut að máli, 
ærna þörf á því, að þær séu brúaðar, og mun vafalaust mega fullyrða, að tekin 
liafa verið í brúalög og brúuð vatnsföll, sem ekki voru meiri torfærur eða til 
almennari baga.

Frv. samhljóða þessu lá fyrir síðasta þingi, og lagði meiri bl. sanigöngumála- 
nefndar til, að það yrði samþ. nieð nokkrum breytingum. I.eitaði nefndin um- 
sagnar vegamálastjóra um frv. og prentaði álit lians með brtt. sínum. Ég liefi 
borið álit vegamálastjóra undir staðkunnuga menn, og ber þeim öllum saman 
um það, að minna en 10 metra brýr geti ekki komið til mála á Fossá, Dufans- 
dalsá og Hvestuvaðal, miðað við þá vatnavexti, sem einatt eru i þessum ám. Get 
ég og sjálfur nokkuð um þetta borið af eigin reynd. En jafnframt vil ég benda 
á, að vegamálastjóri kveðuj- livorki sig eða verkfræðinga sína liafa skoðað brúa- 
stæðin. Verð ég því að álíía, að hér sé ekki að öllu nægilega vel athugað, til þess 
að leggjast á móti að taka brýr yfir þessi völn upp í lög um brúargerðir.

Nd. 32. Þingsályktun
um rannsókn á vegarstæði um Ö.xarfjarðarbeiði og Hálsa.

(Afgreidd frá Xd. 21. febr.).
Samhljóða þskj. 15.
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Ed. 33. Frumvarp til laga

um tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

Flni.: Bernharð Stefánsson og Magnús Guðmundsson.

I. KAFLI 

Um fasteignaskatt.

1- 8r-
I kaupstöðum og kauptúnum, sem eru sérstök hreppsfélög, skal árlega 

leggja fasteignaskatt á húseignir og önnur mannvirki, lóðir og lendur, og skal 
hann vera eins og hér segir:

A. i kaupstöðum:
1. Af byggingarlóðuin, byggðum og óbyggðum, eigi lægri en O.ö'< og eigi 

hærri en 2%.
2. Af húseignum og öðrum niannvirkjum eigi lægri en 0.4% og eigi liærri 

en 1%.
3. Af túnum, görðum, reitum, erfðafestulöndum og öðrum lóðum og lend- 

um eigi lægri en 0.1% og eigi hærri en 0.5%.

B. í kauptúnum, sem eru sérstök hreppsfélög:
1. Af bvggingarlóðum, byggðum og óbvggðum, eigi lægri en 0.5% og eigi hærri 

en 1%.
2. Af húseignum og öðrum mannvirkjum eigi lægri en 0.2% og eigi hærri 

en 0.5%.
3. Af túnum, görðum, reitum, erfðafestulöndum og öðrum lóðum og lendum 

eigi lægri en 0.1% og eigi hærri en 0.3%.

í öðrum hreppum er heimilt að leggja á fasteignaskatt eins og hér segir:
1. Af lands- og lóðaverði eigi lægri en 0.1% og eigi liærri en 0.3%.
2. Af liúsaverði eigi lægri en 0.1% og eigi hærri en 0.2G .

2. gr.
Skattur sá, sem í 1. gr. getur, skal lagður á eftir fasteignamati, og annast 

bæjarstjórnir og hreppsnefndir innlieimtu hans.
Eigandi greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur samn- 

ingsbundin jarðarafnot sé að ræða. I’á greiðist skatturinn af ábúanda eða 
notanda.
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3. gr.
Bæjarstjórnir og lireppsnefndir ákveða með reglugerð upphæð skattsins til 

5 ára í senn, innan þeirra takinarka, er í 1. gr. segir, og má skatturinn vera mis- 
munandi á liinum ýmsu tegundum lóða. Þar skal og gjalddagi ákveðinn. Reglu- 
gerðir kaupstaðanna skulu staðfestar af atvinnumálaráðherra og birtar í 
Stjórnartíðindunum, en reglugerðir lireppanna skulu staðfestar af viðkomandi 
sýslunefnd og færðar inn í sýslufundargerðina.

4. gr.
Undanþegnar skatti samkvæmt 1. gr. eru allar fasteignir hæjar- og sveit- 

arsjóða, nema leigulóðir og jarðir í leiguábúð. Ennfremur eru undanþegnar 
kirkjur, skólahús, sjúkrahús, elliheimili, þinghús og' hús annara ríkja, að svo 
miklu leyti sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra í milliríkjaerindum. 
Hið sama er um lóðir, sem fvlgja slíkum húsum.

Ef ágreiningur verður um skattskvldu fasteignar, sker ráðherra úr, en 
heimilt er aðiljum að skjóta málinu til dómstólanna.

5. gr.
Skatt þann, er í 1. gr. getur, skal telja af lieilum liundruðum króna af 

virðingarverði, en því, sem umfram er, skal sleppa, og nái virðing ekki 100 kr., 
greiðist enginn skattur.

Skatturinn rennur til hæjarsjóðs eða sveitar, þar sem hin skattskylda fast- 
eign er.

6. gr.
Fasteignaskattinum fylgir lögveð i fasteign þeirri, sem hann er lagður á, 

og skal ásamt dráttarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga ganga fvrir öllum öðrum 
veðkröfum, er á eigninni hvíla. Ef hús hrennur, eftir að skatturinn er fallinn 
í gjalddaga, er saini forgangsréttur fyrir honum í hrunabótafjárhæð hússins.

7. gr.
Ef bæjarstjórn leggur á skatt, sem er helmingur þess hámarks, sem heim- 

ilað er í 1. gr., skal bæjarsjóður á sinn kostnað annast i kaupstaðnum sót- 
hreinsun, sorphreinsun, salnernahreinsun, en um vatnsskatt, gjald til liolræsa, 
gangstétta og hrunatrygginga fer eftir ákvæðum þeim, sem nú gilda eða síðar 
verða sett.

8. gr.
Skatt samkvæmt 1. gr. má fyrst leggja á árið 1937, enda hafi hann þá verið 

íekinn upp i fjárhagsáætlanir kaupstaða og lireppa.
Af fasteignaskatti, sem eigi er greiddur að fullu 2 mánuðum eftir gjald- 

daga, skal greiða sömu dráttarvexti og greiddir eru af útsvörum.
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II. KAFLI

Um vegaskatt í kaupstöðum.

9. gr.
í kaupstöðum skal greiða í bæjarsjóð gjald, er nefnist vegaskattur, 10 kr. 

á ári fyrir hvern verkfæran karlmann, sem heimillsfang á í kaupstaðnum, í 
hverri stöðu sem er, á aldrinum 20—60 ára, og er gjaldanda í sjálfs vald sett, 
hvort hann greiðir gjald þetta í peninguni eða vinnur það af sér eftir ákvörð- 
un bæjarstjórnar.

10- gr.
Bæjarstjórn ákveður gjalddaga vegaskatts og lætur fyrir desembermánað- 

arlok ár hvert, i fvrsta sinni 1936, gera skrá yfir þá, sem vegaskatt eiga að 
greiða. Skal skrá sú liggja frammi almenningi til sýnis frá 2.—16. janúar ár 
hvert í skrifstofu bæjarins, til þess að þeir, sem hafa athugasemdir við hana 
að gera, geti komið þeim að. Eftir skrá þessari eins og hún verður, er fram- 
komnar atlmgasemdir hafa verið úrskurðaðar af bæjarstjórn, skal síðan inn- 
heimta skattinn það ár, sem skráin lá frammi.

11- gr-
Nú skýrir gjaldandi bæjarstjórn frá þvi, eigi síðar en á gjalddaga, að 

hann kjósi að vinna af sér skattinn samkvæmt 9. gr., og skal þá ekki innheimta 
hjá lioniun peningagjald, en bæjarsljórn lætur halda skrá yfir slikar tilkvnn- 
ingar og kallar gjaldendur með hæfilegum fyrirvara til vinnu í flokkum, eftir 
því sem henta þykir, Ieggur til verkstjóra og ákveður, hvaða verk skuli vinna í 
hvert sinn. Ef gjaldanda er óhentugt eða ómögulegt að vinna á þeim tíma, sem 
hann er kvaddur, vegna atvinnu eða gildra forfalla, getur hann fengið frest, 
þó ekki lengur en 3 mánuði, nema sérstaklega standi á.

Bæjarstjórn setur nánari reglur um kvaðning manna, fyrirkomulag vinnu 
og aimað, sem þurfa þykir, í tilefni af ákvæðum þessarar greinar.

12. gr.
Xú er kaupgjald í kaupstað það liátt, að fullkomið dagsverk verður hærra 

metið en 10 krónur, og er gjaldanda þá eigi skylt að vinna lengri tíma en svo, 
að það svari til þess, að hann með þvi kaupgjaldi hefði unnið fyrir 10 krónum.

13. gr.
Vinnu, sem framkvæmd er eftir ákvæðum 9. og 11. gr., er bæjarstjórn 

heimilt að telja framlag af bálfu bæjarsjóðs gegn atvinnubótastvrk úr ríkis- 
sjóði, enda sé dagsverk ekki metið hærra en 10 kr.

14. gr.
Vegaskattinn Letur bæjarstjórn innheimta í peningum hjá þeim gjaldend- 

um, sem ekki hafa kosið að vinna hann af sér samkvæmt 11. gr. Um dráttar- 
vexti af vegaskatti fer eftir þvi, sem segir i 2. mgr. 8. gr
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III. KAFLI 

Um vörugjald.

15. gr.
Heimilt er bæjarstjórnum og hreppsnefndum í kauptúnum, sem eru sér- 

stök hreppsfélög, að leggja gjald eftir þeim reglum, sem segir í þessum kafla, 
á vörur, sem fluttar eru sjóleiðis að eða frá kaupstaðnum eða kauptúninu, og 
rennur gjald þetta í bæjar- eða sveitarsjóð, þar sem varan er flutt að eða frá.

16- gr.
Vörugjald skal taka eftir þyngd eða rúmmáli með umbúðum.
Brot úr gjaldeiningu, sem nemur meira en helmingi, telst beil gjaldein- 

ing. Fara skal eftir farmskrá skipa við ákvörðun vörugjalds, enda afhendi 
skipstjóri innheimtumanni vörugjaldsins eintak af farmskrá, eftir sömu regl- 
um og tollheimtumanni. Fvlgi engin farmskrá vörum, skal skipstjóri eða for- 
maður báts gefa drengskaparvottorð um tegund og magn vöru, sem skip lians 
flytur eða hefir flutt. Þyki innheimtumanni vörugjalds ástæða til, getur liann 
bvenær sem er látið hreppstjóra eða lögreglustjóra, en í Reykjavik tollstjóra, 
ákveða vörumagnið. Reynist vörumagnið mcira en frá var skýrt, greiðir við- 
takandi kostnaðinn, en ella bæjar- eða sveitarsjóður.

Ef fleiri en ein vörutegund er í sendingu, skal reikna vörugjaldið eftir 
þeirri tegundinni, sem gjaldhæst er.

17. gr.
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem fyrir er mælt í 18. gr., og 

greiða gjald eins og þar segir. Lægra vörugjald en 10 aura skal ekki innheimta. 
Ef vafi leikur á, í bvaða flokki skuli telja vöru, sker bæjarfógeti eða sýslu- 
maður úr, en í Reykjavík tollstjóri.

18. gr.
Xú notar bæjarstjórn eða breppsnefnd beimild þá, er í 15. gr. getur, og 

skulu þá vörur flokkast og gjald greiðast eftir þeim reglum, sem hér segir, sbr. 
þó 19. gr.

í. flokkur. Gjald 15 aurar fyrir hver 100 kg.
Allskonar fiskur og fiskiafurðir, allskonar síld og síldarafurðir, allskonar 

kjöt og kjötafurðir, gærur, liúðir, ull, mjólk og mjólkurafurðir, garðávextir, 
smjörlíki og ís, sbr. þó 19. gr.

2. flokkur. Gjald 10 aurar fyrir hver 100 kg.
Kol, salt, sement, olíur og járnvörur.

3. flokkur. Gjald 5 aurar hvert stykki.
Tómar tunnur.
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4. flokkur. Gjald 5 aurar fyrir hvert teninysfet.
Trjáviður og aðrar vörur, seni taldar eru eftir rúmmáli.

5. flokkur. Gjald 50 aurar fyrir hver 100 kg.
Allar aðrar vörur, sem ekki eru sérstaklega undanþegnar.

19. gr.
Undanþegnar vörugjaldi eru:

a. Vörur, sem eftir farmskrá skips eru ákveðnar til annarar hafnar, en eru 
látnar á land um stundarsakir, til umlileðslu eða í misgripum.

b. Nýr og saltaður fiskur, óverkaður, og nýjar fiskiafurðir og síld, þegar þetta 
er fyrst flutt í land eða flutt að frá öðrum stöðum.

c. InnJend mjólk, mjólkurafurðir og sláturfjárafurðir þegar þetta er flutt 
milii hafna innanlands.

d. Kol, olía og vistir og aðrar nauðsvnjar skipa og háta til eigin notkunar, 
þegar þær eru fluttar í skip úr landi.

e. Póstur og farangur ferðamanna.
f. Innlend alidýr á fæti, svo sem hestar, kýr, sauðfé og alifuglar.

20. gr.
Móttakandi greiðir vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, en send- 

andi af vörum, sem fhittar eru úr höfninni.
Ef vörur eru fluttar milli skipa, greiðir sá vörugjald, sem affermir. 
Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga þegar

skipið, sem vöruna flytur, er komið á höfnina, og vörugjald af vörum, sem 
fluttar eru úr höfninni, fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip.

21- gr.
Bæjarstjórnir og hreppsnefndir annast innheimtu vörugjalds, og hafa þær 

haldsrétt í vörunum þar til gjaldið er greitt.
Heimilt er að fela hæjarfógeta, sýslumanni eða hreppstjóra innheimtuna, 

og skal þá greiða þeim 5% í innheimtulaun, enda gera þeir þá reikningsskil 
eftir því sem um er samið við hæjarstjórn eða hreppsnefnd.

22. gr.
Nú færir hæjarstjórn eða hreppsnefnd rök að því fyrir atvinnumálaráð- 

lierra, að hæjarfélagi eða kauptúni sé mjög erfitt að standa í skilum nema 
gjald það, sem í 18. gr. getur, sé hækkað, og er ráðherra þá heimilt að hækka 
það í heild eða einstaka flokka um allt að 100't, þó ekki lengur en tvö ár í 
senn.

23. gr.
Akvæði þessa kafla koma til framkvæmda 1. júní 1936

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 2fi
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IV. KAFLI 

Um aðflutningsgjald.

24. gr.
Til þeirra hreppa, sem ekki geta notið vörugjalds samkvæmt 3. kafla, skulu 

renna aðflutningsgjöld, eins og segir í þessum kafla.

25. gr.
Við aðflutningsgjöld þau til ríkissjóðs, sem hér greinir: 

a) Kaffi- og sykurtoll 
h) Annað aðflutningsgjald
c) Vörutoll og
d) Verðtoll

skal bæta 5 af lmndraði af gjöldunum eins og þau eru að lögum á hverjum 
tíina, og skiplist viðaukagjald þetta eftir mannfjölda milli þeirra hreppa, sem 
njóta eiga gjaldsins samkvæmt 24. gr.

26. gr.
Þeir embættismenn, sem innbeimta gjöld þau til ríkissjóðs, sem nefnd eru 

i 25. gr., innheimta einnig gjaldið til hrcppsfélaga, og leggja sýslumenn það i 
lok hvers ársfjórðungs til geymslu í banka eða tryggum sparisjóði, en tollstjór- 
inn í Reykjavík og bæjarfógetarnir í Vestmannaeyjum, Siglufirði og Xorðfirði 
leggja bið innbeimta gjald í reikning í Landsbanka íslands, eftir tilvísun at- 
vinnumálaráðherra. Jafnframt senda allir þessir embættismenn atvinnumála- 
ráðberra skýrslu um innborgunina, liversu liá fjárhæðin er og livar hún sé 
gevmd.

27. gr.
Þeir emhættismenn. sem í 20. gr. getur, skulu fyrir febrúarmánaðarlok ár 

hvert, í fyrsta sinni 1937, senda atvinnumálaráðberra skýrslu um, bve miklu 
gjald það befir numið á síðastliðnu almanaksári, sem um er rætt i 25. gr., svo 
og skýrslu um ibúatölu sérbvers þeirra breppa, sem samkvæmt 24. gr. eiga að 
njóta aðflutningsgjaldsauka þess, sem ræðir um í kafla þessum.

28. gr.
Þegar atvinnumálaráðberra liafa borizt allar skýrslur, sem nefndar eru 

i 27. gr., lælur bann gera skrá um fjárbæð gjaldaukans eins og bann var sam- 
tals á öllu landinu á síðastliðnu abmmaksári, svo og skrá um samanlagða 
íbúatölu þeirra breppa allra, sem blutdeild eiga að fá í gjaldaukauum, skipt- 
ir síðan fjárbæðinni eftir ibúatölu milli liinna cinstöku sýslna og sendir hlut- 
aðeigandi sýslumanni skýrslu um, bve mikið liver breppur skuli fá. Um leið 
sendir ráðberra sýslumanni það fé, sem á að fara í sýslu lians umfram það, 
sem þar liefir verið innbeimt, eða leggur fyrir liann að senda það, sem innlieimt 
kynni að vera umfram það, sem hreppar sýslunnar eiga að fá. Sýslumaður 
greiðir síðan blutaðeigandi breppsnefndum það, sem þær eiga að fá sam- 
kvæmt skýrslu atvinnumálaráðherra.
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29. gr.
Xú óskar hreppsnefnd, að sýsluniaður greiði sér liluta af gjaldauka þeiin, 

sem ræðir uni i 25. gr., áður en niðurjöfnun ráðherra eftir 28. gr. hefir farið 
frain, og' er sýslumanni þá heiinilt að gera það, ef liann lelur lireppssjóð 
þurfa á því að halda, enda fari slík greiðsla ekki frain úr 2 kr. á íbúa hreppsins.

30. gr.
Uni gjaldauka þann, er i 25. gr. segir, fer að öllu öðru en hér er sagt eftir 

gildandi lagaákvæðum um aðalgjaldið.

31. gr.
Akvæði þessa kafla koma til frainkvæmda 1. júní 193(1

V. KAFLI

Um skatt ríkisstofnana.

32. gr.
Engin stofnun rikisins er útsvarsskyld eftir efnuni og ástæðum.

33. gr.
Verzlunarstofnanir ríkisins skulu greiða í bæjar- og sveitarsjóði, þar seni 

aðalaðsetur þeirra og útibú eru, 5 af hundraði af netlóágóða aðalbúsins eða 
útibúsins. og greiðist sá skattur 1. marz ár livert af ágóða næstliðins árs.

34. gr.
Auk þess skatts, er í 33. gr. getur. greiða verzlunarstofnanir ríkisins 5 af 

hundraði af samanlögðum nettóágóða stofnananna, og rennur það gjald i sjóð 
þann, sein um ræðir í 36. gr.

Gjalddagi skattsins er 1. marz ár hvert.

35. gr.
Síldarverksmiðjur ríkisins skulu greiða í hæjar- og sveitarsjóði, þar sem 

þær eru starfræktar, 1 af hundraði af andvirði seldrar framleiðsluvöru verk- 
smiðjunnai'. Skattur þessi greiðisl 1. marz ár livert af andvirði þess vöru- 
magns, sem selt liefir verið frá 1. marz árið áður.

36. gr.
Fé það, er í 34. gr. getur, skal leggja í sjóð i Landsbanka íslands, og nefn- 

ist sá sjóður „Jöfnuiiarsjóður kaupstaða og kauptúna“.
Atvinnumálaráðherra hefir yfirumsjón mcð sjóðnum og sér um, að í hann 

sé greitt á réttum gjalddaga fé það, er sjóðnum her, og ávísar liann greiðsl- 
uni úr lionuni samkvæmt því, er segir í eftirfarainli greinuni.
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37. gr.
Arlega skal verja 90 af hundraði af tekjuin Jöfnunarsjóðs kaupstaða og 

kauptúna til þess að greiða að fullu eða lækka lán bæja og kauptúna, sem 
þeiin eru óhagkvæm, eða til að hæta úr tjóni, sem kaupstaður eða kauptún 
liefir orðið fyrir af völdum náttúrunnar eða öðruni óviðráðanleguin orsökuin.

38. gr.
Alþingi kýs 3 inenn, ineð hlntfallskosningu, til eins árs í senn, til þess að 

liafa ineð hönduni úthlutun á fé Jöfnunarsjóðs. Skulu þeir eigi síðar en 1. júní 
ár hvert liafa lokið úthlutun fjárins og sent atvinnuniálaráðherra skýrslu 
um liana.

í stjórn sjóðsins ræður afl atkvæða úrslituni. en náist ekki ineiri hluti 
uin eitt eða fleiri atriði, sker atvinnuniálaráðhcrra úr.

Atvinnumálaráðherra gerir þegar eftir móttöku skýrslu þeirrar, sem í 1. 
inálsgr. getur, þær. ráðstafanir, er með þarf, til þess að greiðslur þær, er sjóð- 
stjórnin hefir ákveðið, verði inntar af hendi til réttra aðilja, og sker úr ágrein- 
ingi, sem fram kann að liafa komið.

39. gr.
Stjórn sjóðsins skal eftir föngum afla sér glöggra skýrslna um fjárhags- 

ástand og afkomu hæjarfélaga og kauptúna, og skulu þau ganga fyrir um styrk 
úr sjóðnum, sem að dómi sjóðsstjórnarinnar þurfa mest hjálpar við.

Sama hæjarfélagi eða kauptúni má þó eigi styrk veita tvö ár í röð, nema 
um stórfellt tjón af óviðráðanlegum orsökum sé að ræða

40. gr.
Ekki þurfa hæjarstjórnir eða hreppsnefndir í kauptúnnm að sækja um 

styrk úr Jöfnunarsjóði, en skvlt er þeim að gefa stjórn lians fullnægjandi 
skýrslur um efnahag sinn, ef hún óskar þess. Stjórn sjóðsins er skylt að haga 
svo styrkveitingum úr sjóðnum, að sem flest hæjarfélög og kauptún liafi hans 
noi, en liafa þó hliðsjón af því, að fjárveitingar verði ekki svo litlar, að ekki 
muni verulega um.

41. gr.
Það af tekjum Jöfnunarsjóðs, sem ekki er árlega úthlutað til hæjarfélaga 

og kauptúna, svo og alla vexti hans, skal leggja við höfuðstólinn.

42. gr.
Stjórnendur sjóðsins fá í þóknun fyrir slörf sín 200 krónur liver á ári, og 

greiðist sú þóknun úr sjóðnuni, ásamt öðrum óhjákvæmilegum kostnaði.
Atvinnumálaráðherra lætnr árlega semja reikning sjóðsins, og skal liann 

endurskoðaður af yfirskoðunarmönnum landsreikninganna,
Reikningur Jöfnunarsjóðs skal fylgja landsreikningunum.

43. gr.
Akvæði þessa kafla koma til framkvæmda 1. janúar 1937.
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VI. KAFLI 

Niðurlagsákvæði.

44. gr.
Skatta og gjöld samkvæmt lögum þessum, þar með taldir dráttarvextir, 

má taka lögtaki.

45. gr.
Frá 1. janúar 1937 falla úr gildi þessi lagaákvæði:

1. Lög nr. 26 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn Vestmannaevja, 20. gr. 3. mgr.
2. Lög nr. 01 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Sevðisfirði, 16. gr.
3. Lög nr. 16 27. júni 1921, um brevting á lögum 8. okt. 1883, um bæjarstjórn 

á Akurevri.
4. Lög nr. 22 19. júní 1922, um skatt til sveitarsjóðs af lóðum og lendum í

Húsavíkurhreppi.
5. Lög nr. 47 4. júní 1924, um aukaútsvör ríkisstofnana.
6. Lög nr. 36 4. júní 1924, um bæjargjöld i Revkjavík, að því levti sem þau 

eru ekki áður úr gildi felld.
7. Lög nr. 23 15. júní 1926, um bæjargjöld í Vestmannaeyjum.
8. Lög nr. 31 15. júní 1926, um skatt af lóðum og búsum í Siglufjarðar- 

kaupstað.
9. Lög nr. 44 15. júní 1926, um brevtingar á lögum nr. 36 4. júní 1924, um 

bæjargjöld í Reykjavík.
10. Lög nr. 11 6. júlí 1931, um skatt af búseignum í Neskaupstað.
11. Lög nr. 30 9. jan. 1935, um heimild handa ríkisstjórninni til einkasölu á 

bifreiðum, rafvélum, rafáböldum o. fl., 4. gr. 2.—1. málsgr.
12. Lög nr. 124 31. des. 1935, um bæjargjöld á Isafirði.

Svo og öll önnur lagafvrirmæli, er fara í bága við þessi lög.

Greinargerð.

Á fundi í sameinuðu Alþingi 2. des. 1935 var samþvkkt svo bljóðandi 
þingsálvktunartillaga:

„Sameinað Alþingi álvktar að skora á ríkisstjórnina að undirbúa og leggja 
fyrir næsta Alþingi frumvarp til laga um tekjustofna bæjar- og sveitarfélaga.“

Þingsálvktun þessi var fram komin fvrst og fremst af þeim ástæðum, að á 
því þingi liöfðu komið fram margar tillögur og frumvörp um auknar tekjur 
sveitar- og bæjarfélaga, en af þeim náðu aðeins tvö frumvörp samþvkki Al- 
þingis. Hinum var vísað frá i trausti þess, að fyrir þinginu 1936 mundi liggja 
frumvarp eða frumvörp, sem bættu að einhverju úr binni brýnu þörf, sem 
orðin er á því, að auka tekjur sveitarfélaganna og tryggja þær.

Með bréfi atvinnumálaráðberra, dags. 2. jan. þ. á., vorum við undirritaðir, 
Jónas Guðmundsson, Rernharð Stefánsson og Magnús Guðmundsson, skipaðir 
i nefnd til þess að undirbúa frumvarp að lögum um tekjustofna bæjar- og 
sveitarfélaga.
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Xefndin kom saman á fyrsta fund sinn í Alþingishúsinu 3. janúar, og hóf 
þá þegar störf sín i þessu skyni. Að vísu gat Bernharð Stefánsson ekki starf- 
að í nefndinni fyrr en 18. janúar, vegna fjarveru úr bænum, og Jónas Guð- 
niundsson ekki frá 10.-20. janúar af sömu ástæðum. Síðan liefir nefndin 
unnið óslitið að þessum ináhuii, haldið fundi daglega og skipt með sér störf- 
um eins og hezt þótti henta.

Árangurinn af starfi nefndarinnar er frumvarp það, sem hér liggur fyrir, 
og tillögur þær, er felast í greinargerð þessari.

Á liiiuim síðari árum hefir meir og meir horið á þvi, að hæjar- og hrepps- 
félög landsins hafa átt erfitt með að inna af hendi þau hlutverk, sem þeim eftir 
löggjöfinni er ætlað. L'in þetla munu allir sammála, en vera má, að nokkuð 
greini á um orsakir. Varla mun þó um það verða deilt, að aðalorsökin sé hin 
örðugu viðskipti í heiminum, eða það, sem venjulega er nefnt „kreppa“. Örðug- 
leikar viðskiptalífsins koma ákaflega hart niður á oss, einmitt af því, að vér 
þurfum, til þess að lifa menningarlífi, að liafa mjög mikil viðskipti við aðrar 
þjóðir. Verzlunarörðugleikar umheimsins hljóta því að snerta alla landsmenn 
meira og minna, og er ekki undarlegt, að bæjar- og lireppsfélög hafi orðið að 
súpa seyðið af því eins og aðrir, enda er svo komið um sum sveitarfélög, að 
þau liafa alveg gefizt upp í harátlunni og hafa orðið að leita á náðir ríkissjóðs.

Það er varla efamál, að hið þyngsta höl, sem hefir þjakað bæjarfélögin 
undanfarin kreppuár, er alvinnuleysið, og þar af leiðandi aukin gjöld og 
minnkuð gjaldgeta skattþegnanna. Til sveita hefir kreppan lýst sér sérstaklega 
átakanlega í skorti á gjaldeyri. svo að útsvarsgreiðendur hafa ekki getað stað- 
ið í skilum og hreppar þar af leiðandi komizt í vanskil gagnvart sínuin lán- 
ardrottnum. Alveg sérstaklega hefir þetta komið fram að þvi er snertir end- 
urgreiðslu fátækrastyrks, er þeginn hefir verið utan franifærslusveitar og þvi 
átt að greiðast með peningum út úr hreppnum.

Ekki munu vera skiptar skoðanir um það, að tilraun verði að gera til þess 
að kippa þessu i lag. Vms sveitarfélög telja, að á þau séu nú lagðar svo þung- 
ar byrðar, að þau fái ekki undir risið. Þegar sú skoðun nær tökum, er ekki 
nema eðlilegt, að sveitarfélögin leggi árar í hát, hætti að revna að hjarga sér 
eða standa i skiluni, meðfram fyrir þessa trú, og jafnvel meira en þyrfti og 
ætti að vera. Það er sem sé alkunnugt, að sá, sem er svo skuldum eða kvöð- 
um hlaðinn, að liann sér engan veg til að standa í fullum skilum, hann verður 
sljór fyrir því að sýna skil, jafnvel einnig á þeim sviðum, sem lionuni ætti að 
vera það mögulegt.

Það, sem hér hefir verið sagt, virðist stjórn og þing hafa viðurkennt i verk- 
inu með löggjöf þeirri um kreppuhjálp, sem sett var á síðasta þingi. Fram- 
færslulögin nýju ættu og að hæta úr fyrir ýmsum hreppum og kaupstöðum. Að 
sönnu losnar þjóðfélagið í heild ekki við gjöld fyrir þeirra tilstilli, en ætla 
verður, að gjöldin komi sanngjarnara niður en áður var.

Kreppulánalöggjöf hæjar- og sveitarfélaga er ætlað að skipta þeiin byrð- 
um, sem þegar eru á fallnar, þannig á framtiðina, að ætla megi, að undir þeim 
verði risið. Framfærslulögunum er ætlað að skipta áfallandi byrðum i fram- 
tiðinni réttlátar en verið hefir. En þá er eftir að revna að búa svo um hnúta,
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að bæjar- og sveitarfélögin geti haft þær tekjnr, sem ;etla má að þau þurfi 
til þess að standa undir byrðunum eins og þær verða dreifðar eftir kreppu- 
lánalöggjöfinni og jafnaðar eftir framfærslulöggjöfinni. úr þessari þörf á 
þetta frumvarp að bæta, ef að lögum verður og það nær tilgangi sínum. Auð- 
vitað má ekki gleyma þvi, að á bæjar- og sveitarfélögunum bvila niörg og 
margvísleg gjöld, önnur en skuldasöfnun fyrri ára og fátækraframfærslan, 
þótt þessir tveir síðasttöldu liðir séu nijög víga einna tilfinnanlegastir.

Það, sem vakti fyrir flutningsmönnum þingsál. frá 2. des. f. á., var það, að 
sú tekjuöflunarlöggjöf, sem bæjar- og sveitarfélög nú hafa við að búa, — sem 
er þá sérstaklega útsvarslögin — yrði endurskoðuð gaumgæfilega og breytt 
í það borf, er betra þætti en nú er, og að jafnframt væri sveitar- og bæjarfé- 
lögum fengnir nýir tekjustofnar, sem gætu borið nokkuð af byrðum þeim, 
sem útsvörin verða nú að standa undir.

Xefndinni varð þegar í upphafi ljóst, að sá rúmi mánuður, sem bún bafði 
til umráða til þess að gera tillögur sínar og semja frumvarp fvrir næsta Al- 
þingi, nægði hvergi nærri til þess að gera það hvorttveggja, að endurskoða 
útsvarslögin og koma fram með ný tekjuöflunarfrumvörp. Varð það þvi að 
samkomulagi að reyna heldur að finna leiðir, sem veittu sveitar- og bæjar- 
félögum nýjar tekjur — þ. e. aðrar tekjur en útsvörin , en láta endurskoðun 
á útsvarslögunum bíða til næsta þings.

Þó er rétt að taka það fram strax, að nefndin er öll á einu máli um, að 
ekki megi lengur dragast en til þingsins 1937, að fram fari gagngerð endur- 
skoðun á útsvarslögunum. Xefndin telur, að þegar að þessu þingi loknu ætti 
að befja endurskoðun útsvarslaganna, svo fvrir næsta Alþingi geti legið ve! 
undirbúið frumvarp um það efni. Ætti ekki að þurfa sérstaka þingsályktun 
um það, þar sem starf þessarar nefndar getur ekki talizt nema nokkur hluti 
þess starfs, sem ætlað var, að framkvæmt yrði eftir þingsál. frá 1935.

Eins og nú er ástatt má segja, að útsvörin séu eini tekjustofninn, sem bæj- 
ar- og sveitarfélögin bafa. Xokkur bæjarfélög bafa að vísu einhverja aðra 
tekjustofna, en þeim er þó oftast ætlað það aðallega, að bera sérstök útgjöld 
i bæjarfélaginu, og geta því tæpast skoðast sem tekjustofn, er beri uppi bin 
almennú útgjöld bæjar- eða sveitarfélagsins.

Arið 1933 voru útsvör á öllu landinu 5 millj. og 100 þús. króimr. Þar af í 
kaupstöðum kr. 3547602.00, en á öllu landinu, utan kaupstaðanna, kr. 1551442.00. 
Síðan bafa útsvörin bækkað i Reykjavík einni um rúml. eina milljón króna, 
og auk þess er vitað, að þau bafa víðast bvar, ef ekki alstaðar annarsstaðar 
aukizt til rauna, svo nú má óbikað fullvrða, að þau séu 6,5—7 millj. króna á 
öllu landinu. Til samanburðar má benda á, að tekju- og eignarskatturinn til 
ríkissjóðs, að viðbættum bátekjuskattinum, mun ekki ná 2 millj. króna, og 
þykir hann þó orðinn æðihár.

Það er ennfremur komið í ljós, að ekki er unnl að fá úlsvörin greidd, ef 
eitthvað ber út af i árferði, og af því befir leitt, að fjöldi sveitarfélaga er 
kominn í fjárbagslegt öngþveiti, og sum bver alveg bætt að liugsa um að standa 
í skilum með skuldbindingar sínar. Verði slíkt ástand almennt, leiðir það til
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hreinnar eyðileggingar, og er því ekki vanþörf á að taka þessi jnál föstum 
tökum.

Það má því telja fullkomna staðreynd, að sú leið, að hafa útsvörin eina 
tekjustofninn fyrir bæjar- og sveitarfélögin, er ekki lengur fær, og ráð verða 
að finnast til að dreifa útsvarsþunganuin, eða létta af bvrðununi að öðrum 
kosti.

Leiðirnar, sein uin getur verið að ræða, eru því þessar:
1. Að rikissjóður láti af hendi við sveitar- og bæjarfélögin eitthvað að þeim 

tekjustofnuin, sem hann nú hefir.
2. Að dreifa tekjum sveitar- og hæjarfélaga á fleiri tekjustofna, og þá ein- 

hverja nýja, sem þau hafa ekki áður haft.
3. Að létta af hæjar- og sveitarfélögum einhverju af þeim byrðum, sem þau 

iiú bera, og leggja þær á rikissjóð eða aðra aðila.
Að þvi er tekur til síðasta atriðisins — að létta útgjöldum af sveitar- og 

bæjarfélögum — leit nefndin svo á, að það hevrði tæplega hennar verksviði 
til að gera þar um tillögur, og því hefir lítið verið um það rætt í nefndinni.

Hinsvegar telur nefndin sjálfsagt, að það verði tekið til athugunar nú á 
þessu þingi — og þá alveg sem sérstakt mál —, hvort berkalvarnagjaldinu 
skuli létt af, þar sem vafasamt verður að teljast, hvort það getur samrýmzt 
herklavarnalögunum, að krefja þetta gjald af kaupstöðunum eftir að sjúkra- 
samlögin þar hafa tekið að nokkru leyti við framfærslu sinna berklasjúklinga. 
En um þetla atriði gerir nefndin ekki neinar tillögur og álítur þessa hlið 
málsins liggja fyrir utan verksvið sitt.

Hinar tvær leiðirnar komu til umræðu og álita í nefndinni. Taldi einn 
nefndarmanna (M. G.) rétt, að rikissjéiður léti af liendi við sveitarfélögin a. 
m. k. hálfan fasteignaskattinn. En hinir tveir nefndarmanna (B. St. og J. G.) 
töldu sér ekki fært, að svo stöddu, að leggja það til, þar sem tæplega hefði 
enn tekizt að jafna halla fjárlaganna, enda mætti, ef það sýndi sig við af- 
greiðslu fjárlaganna, að unnt yrði fyrir ríkissjóð að sjá af þeim tekjum, á 
auðveldan hátt heimila að greiða fasleignaskattinn til bæjar- og sveitar- 
félaganna.

Xefndin valdi því þá leið í tillögum sínum, að reyna það hvorttveggja, 
að dreifa nokkrum hluta útsvaranna á fastari stofna (fasteignaskattinn) og 
að útvega sveitar- og bæjarfélögunum nýja tekjustofna, sem þau hafa ekki 
áður haft, og er nefndin sammála mn, að eins og nú horfir er það eina leiðin, 
sem líklegt er að fær sé. Hinsvegar eru skoðanir nefndarmanna nokkuð skipt- 
ar mn, hversu langt skuli gengið í ýmsmn atriðum, en frumvarpið eins og frá 
því er gengið, er það, sem samkomulag hefir náðst uni að bera fram, með 
sérstöku tilliti til þeirrar nauðsynjar, sem er á því að fá löggjöf setta um 
þetta efni.

Einstakir nefndarnienn áskilja sér því rétt til að bera fram i þinginu 
breytingartillögur í þá átt, sem skoðun þeirra livers um sig segir til um, og 
liafa þvi sem þingmenn óbundið atkvæði uni einstaka kafla og einstök at- 
riði frumvarpsins.

Áður en vikið er að hinum einstöku köflum og greinum frumvarpsins,



er rétt, að gerð sé nokkur grein fyrir skýrslum þeim, sem prentaðar eru hér 
á eftir.

Skýrsla I. sýnir útsvör á öliu landinu 1933, gjaldendafjölda og mann- 
fjölda í hverjum kaupstað, hreppi og sýslu.

Skýrsla II. sýnir, hvað fasteignaskatturinn, sem gert er ráð fyrir í frum- 
varpinu, gæfi í kaupstöðunum 8, ef hann væri notaður þar til fulls, eins og 
frumvarpið heimilar. Þó ber þess að gæta, að ógerningur hefir reynzt að fá 
það sundurliðað, hvert er matsverð hvggingarlóða og mannvrikja, er ekki 
teljast húseignir, og annars lands, en þar er skatturinn ekki heldur reiknaður 
nema helmingur þess, er hann má hæstur verða eftir tillögum nefndarinnar, 
svo ætla má, að liann muni alltaf geta gefið það, sem hér er áætlað. Það verð- 
ur og að athuga, að allir kaupstaðirnir hafa einhvern fasteignaskatt fyrir, og 
því er þar ekki um að ræða nýjar tekjur nema að því leyti, sem álagið á fast- 
eignirnar yrði liækkað frá þvi sem nú er.

Skýrsla III. sýnir hið sama fvrir sýslur eins og skýrsla II. sýnir fyrir 
kaupstaði. Þó ber þess að gæta þar, að með i sýslunum eru reiknuð kauptún- 
in, en þau hafa í tillögum nefndarinnar heimild til að hafa gjaldið á fast- 
eignirnar hærra, og mundi því skatturinn verða til muna hærri en skýrslan 
sýnir, ef kauptúnin notuðu þennan rétt sinn.

Skýrsla IV. sýnir, að svo miklu leyti sem unnt er, hvernig skatturinn 
skiptist í öllum helztu kauptúnunum, ef þau nota heimildina til fulls, en þar 
hefir orðið að áætla lóðaverð og annað landverð, því það sést ekki nema að 
nokkru levti í fasteignamatinu.

Skýrsla V. sýnir hver skatturinn yrði í nokkrum hreppum (einum i hverri 
sýslu), og eru þeir valdir af handahófi og áætlað 0.2% bæði á land og húsaverð.

í öllum þessum skýrslum eru útsvörin 1933 sett til samanburðar.
Skýrsla VI. sýnir hvað skatturinn vrði á hvert býli í heilum hreppi til 

sveita, og skýrsla VII. sýnir hver skatturinn yrði á nokkrar húseignir og bvgg- 
ingarlóðir í kaupstöðum.

Þá telur nefndin rétt að gera hér grein fyrir, hverju tekjuauki sá nemur 
fvrir bæjar- og sveitarfélögin, sem i tillögum hennar er gert ráð fvrir að fáist, 
ef að lögum verður.

Verður þó að hafa það í huga, að hér er bæði um að ræða heimildarskatta 
sem sveitar- og bæjarfélögunum er nokkuð í sjálfsvald sett, hvort þau nota 
sér, og að hve miklu levti þau nota sér þá, og eins hitt, að í sumum atriðum 
er mjög erfitt að áætla, hverju tekjuaukinn muni nema (t. d. vörugjaldið), en 
nefndin telur sig þó hafa áætlað þetta svo gætilega, að sú upphæð ætti að 
nást, sem hér er ráðgert að fáist, ef heimildirnar í lögunum vrðu notaðar 
að fullu.

Skal þetta þá sundurliðað hér milli kaupstaða og kauptúna annarsvegar 
og sveita hinsvegar.
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I. Kaupstaðir og kauptún:
1. Fasteignaskatturinn:

a) I kaupstöðum ..................................................... kr. 1215000
b) 1 kauptúnum ..................................................... 60000

2. Vegaskattur (áætl.) ca. 13 þús. verkf. inenn, 10 kr. á mann
3. Vörugjald (áætlað) ...........................................................................
4. Skattur rikisverzlana (viðbót) .....................................................
5. Skattur síldarverksiniðjanna (áætlað) ....................................

kr. 1275000
— 130000
— 650000 
-- 100000
— 30000

Frá dregst:
1. Fasteignaskattur sem fyrir er ............................
2. Vörugjöld til bæjarsj. i Vestm. ca...................

Samtals kr. 2185000

kr. 700000 
35000

----------------kr. 735000

Aukning samt. kr. 1450000
II. Sveitir:

1. Fasteignaskattur (áætlaður) .......................................................... kr. 125000
2. Aðflutningsgjaldsauki (áætlaður) ............................................... — 225000

Aukning samtals kr. 350000

Samtals aukning í kaupstöðum, kauptúnum og sveitum kr. 1800000.
Xú munu útsvörin vera um kr. 6800000, og sé frá þeim dregin þessi aukn- 

ing af nýjum tekjustofnum eða breyttum álagningaraðferðum, ættu útsvörin 
því að geta lækkað um 1,8 milljónir króna, eða úr 6,8 milljónum í 5 milljónir 
króna, og er það sem næst 'i bluta þess sem þau nú eru.

Okkur er það ljóst, að það verða að mörgu levti liinir sömu gjaldendur, 
sem greiða þessa skatta og þeir, sem greiða útsvörin nú, en skiptingin verður 
önnur. Þessir skattar fást betur og fyrr greiddir, og bættan á að þeir tapist er 
minni en nú er um útsvörin.

Vafalaust á frumvarp þetta eftir að taka ýmsum endurbótum i meðferð 
þingsins, en við vonuni, að okkur bafi lekizt með þessu frumvarpi að leggja 
grundvöllinn að nýrri löggjöf fyrir sveitar- og bæjarfélögin, sem í framtið- 
inni megi verða til þess að rétta við og tryggja fjárbag þeirra, og Alþingi síðar 
eykui' við og endurbætir eins og þörf þykir.

Um einslaka kafla og gr. frv. þykir ástæða til að taka það fram, sem 
hér segir:

Um I. kafla.
Auk fasteignaskatts þess, sem í ríkissjóð liefir runnið, befir í öllum bæj- 

arfélögum, að Hafnarfirði undanskildum, vcrið greiddur fasteignaskattur til 
bæjarsjóða samkvæmt sérstökum lögum. Langhæstur befir þessi skattur ver- 
ið í Revkjavik, sbr. lög nr. 36 4. júni 1924 og lög nr. 44 15. júni 1926. Af öðrum 
kaupstöðum, sem slíka löggjöf bafa, má nefna Akureyri (lög nr. 16 27. júni 
1921), Sevðisfjörð (lög nr. 61 28. nóv. 1919), Vestmannaeyjar (lög nr. 23 15.
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júní 1926, sbr. lög nr. 40 19. júní 1933), Xeskaupstað (lög nr. 11 6. júlí 1931), 
Siglufjörð (lög nr. 31 15. júní 1926) og ísafjörð (lög nr. 124 31. des. 1935). 
Aðeins eitt sveitarfélag hefir hingað til haft þessa heimild, en það er Húsa- 
víkurhreppur (lög nr. 22 19. júní 1922). Xú er það tilgangur nefndarinnar, að 
í ölluni hæjum og kauptúnum verði aflað nokkurs af tekjum með nýjum 
fasteignaskatti og þar haft talsvert svigrúm, svo að þörf og aðrar ástæður geti 
fyllilega notið sín. Verði þetta samþykkt, eiga öll þessi nefndu sérákvæði að 
falla í hurtu. í sveitum telur nefndin þó ekki rétt að fara lengra en heimila 
fasteignaskatt.

Hve hátt þetta gjald megi vera, er mjög mikið álitamál. Hámark þess, 
sem leyfilegt er, má þó alls ekki vera lægra en nú er ákveðið á einhverjum 
stað, því að ekki er líklegt, að unnt verði að lækka slík gjöld neinsstaðar. Það 
ráð hefir því verið tekið, að setja hámarkið i kaupstöðum litið eitt hærra en 
nú er í lögum fyrir Revkjavík að því er hús snertir, og um lóðir eins og há- 
markið er nú á Akureyri, en hver hæjarstjórn er sjálfráð um, hversu hátt hún 
fer innan þessara takmarka. í Revkjavík er skatturinn nú 0,8% á húsum, 
0,6% á hyggingarlóðum og 0,1% á öðrum lóðum. Aðrir bæir, sem slíkt gjald 
liafa, eru allir með lægri skatt, þegar tekið er tillit til húsaskattsins þar, í 
Vestmannaeyjum t. d. 0,4cí af húsum og lóðum, á Siglufirði einnig 0,4% af 
sumum húsum og lóðum, en suniuni 0,2%. í Xeskaupstað er skattur aðeins 
goldinn af húsum, og er hann 0.5%. Á ísafirði má taka í skatt allt að 1% bæði af 
gjald, en það má fara upp í 2%. A ísafirði má taka í skatt alR að 1% bæði af 
húsum og lóðum.

Það hefir þótt rétt að hafa hámark fasteignagjaldsins lægra í kauptún- 
um, sökum þess að þar njóta íbúarnir venjulega miklu minni hlunninda en í 
kaupstöðum, t. d. að því er snertir sorphreinsun, hreinsun revkháfa o. fl.

Þriðja hámarkið hefir verið sett að því er snertir sveitir og kauptún með 
undir 300 íhúa, enda eru þau þá hluti úr hreppi. Hámarkið á skattinum til 
sveita verður að vera miklu lægra en í kaupstöðum og hinum stærri kaup- 
túnum, og liggja til þess ýmsar ástæður. Fyrst og fremst má benda á það, að 
margar sýslur landsins hafa af frjálsum vilja lagt á sig allþungan skatt, sem 
miðaður er við skattmat fasteigna, en skatti þessum er varið til sýsluvega. 1 
öðru lagi er nú svo ástatt, að jarðir leggjast sumstaðar í evði vegna þess hve 
illa landhúnaður her sig, og er af þessari ástæðu auðsætt, að hinnar mestu 
varkárni verður að gæta um skattálögur á fasteignir í sveitum. Því var hrevft 
í nefndinni, hvort rétt mundi að hafa þennan skatt skylduskatt í sveitum, 
og varð ofan á að leggja til, að svo verði ekki, en einstakir nefndarmenn 
áskilja sér óbundið atkvæði um þetta á þingi.

Um 1. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda umfram það, sem sagt er í hinum al- 

mennu athugasemdum um kaflann.

Vm 2. gr.
Ákvæði þessarar gr. um, hver greiði skattinn, eru i samræmi við ákvæði 

gildandi laga um fasteignaskatt til rikisins. Það kom til orða í nefndinni að
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fela sýslumönnum og bæjarfógetum (tollstjóra í Revkjavík) að innheimta 
þennan skatt í sveitum með fasteignaskatti ríkisins, en það varð ofan á að láta 
hreppsnefndir annast innheimtuna.

Um 3. gr.
Þar sem bæjarstjórnum og hreppsnefndum er ætlað talsvert svigrúm um 

upphæð skattsins, verða þær að ákveða liann með reglugerð, bver fvrir sig, og 
til þess, að ekki verði á þessu sífelldar breytingar, þvkir rétt, að slíkar reglu- 
gerðir um ákvörðun skattsins skuli gilda ö ár. Rétt virðist, að reglugerðir þessar 
séu staðfestar, og þær verða að vera til í opinberum skjölum. Reglugerðir 
þessar verður mjög vandalítið að búa út, því að í þeim þarf lítið annað að 
standa en hversu hár skatturinn skal vera og livenær gjalddagi bans sé.

Um 4. gr.
Þessi gr. er mjög í samræmi við gildandi ákvæði i bæjargjaldalögum 

Revkjavíkur, 4. júní 1924, sbr. lög nr. 66 27. júní 1921. Að því er snertir þennan 
skatt er ekki rétt að undanskilja fasteignir ríkissjóðs, þar sem hér er ein- 
göngu um bæjarskatt og sveita að ræða.

Um 5. gr.
Gr. er í samræmi við gildandi ákvæði, þ. e. lög þau, scm nefnd eru í at- 

hugasemd um 4. gr.

Um 6. gr.
Um þessa gr. er hið sama að segja og um 5. gr.

Um 7. gr.
Þar, sem kaupstaðir liafa fengið beimild til að leggja á fasteignaskatt, liefir 

það oftast verið skilyrði, að bæjarfélagið, svo sem til endurgjalds, tæki að sér 
að framkvæma ýms verk í bænum, sérstaklega hreinsun reykháfa, sorplireins- 
un, salernahreinsun og sumstaðar eyðingu á rottum. í frv. þessu er farin sú 
leið, að fyrirskipa, að bæirnir taki að sér þessi störf án endurgjalds frá skatt- 
þegnunum, ef skatturinn nær belmingi liins leyfða hámarks. Virðist þetta sann- 
gjörn regla.

Hinsvegar er gengið út frá, að engin brevting verði að þvi er snertir vatns- 
skatt, þar sem vatnsleiðslur eru, né um gjöld til holræsa, gangstétta m. m.

Um 8. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.
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Um II. kafla
(Vegaskattur kaupstaða).

Eins og kunnugt er, er svo fvrir mælt i vegalögum, nr. 101 19. júní 1933, að 
hver verkfær karlmaður, sem búsettur er utan kaupstaða, skuli leggja fram
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til lireppa- og sýsluvega allt að 10 kr. á ári, og vinna gjaldendur mjög oft þennan 
skatt af sér með því að leggja fram dagsverk, eitt eða fleiri, frá lieimili. 1 kaup- 
stöðum hefir ekki verið neitt tilsvarandi gjald, og þó munu þeir yfirleitt leggja 
fram hlutfallslega meira fé til gatnagerðar en hreppar til vega. Að þesssu 
athuguðu hefir nefndin talið rétt að leggja á vegaskatt, einnig í kaupstöðum. 
Það er þó ekki ætlazt til, að skattur þessi verði í revndinni nýr skattur, held- 
ur tilfærsla. Útsvör kaupstaðanna eiga að minnka sem þessuin skatti svarar, 
því að jafnvel þótt margir vinni hann af sér, þá hlýtur að mega nota, að minnsta 
kosti að mjög miklu leyti, þá vinnu, sem á þennan hátt fæst, til þess að fram- 
kvæma verk, sem að öðrum kosti yrðu greidd með peningum úr bæjarsjóði. 
Það, sem ynnist við þetta fyrirkomulag, ætti að vera það, að gjald, eða réttara 
sagt gjalds-igildi (vinna), fengist hjá inörgum, sem það ella fengist ekki. Það 
er vitaskuld, að fjölda manna getur skort gjaldevri til þess að borga þennan 
skatt sinn, en þeim gerir tiltölulega lítið til, þótt þeir vinni fyrir skattinum. 
Vinnunni mætti sennilega að niiklu leyti liaga þannig, að ekki kæmi mikið í 
hága við atvinnu, en liafi hlutaðeigandi jafnan vinnu, á honum undir flestum 
kringumstæðum að vera vorkunnarlaust að greiða í peningum þessa upp- 
hæð, sem þá í raun réttri væri partur af útsvari hans. Verður því ekki annað 
séð en að með þessu sé sanngjarnlega í farið, hvort sem litið er á mikið af 
liálfu bæjar eða gjaldanda.

l’in 9. gr.
Með því að í þessari gr. eru aðeins gefin hin almennu fvrirmæli um gjald- 

skvlduna og sagt, liversu greiða má, þykir gr. ekki gefa tilefni til athugasemda.

Um 10. gr.
í þessari gr. er fyrirskipað að gera árlega skrá yfir þá, sem gjaldskyldir 

eru. Virðist ekki verða hjá því komizt, enda á þetta ekki að vera mjög mikil 
fvrirhöfn, því að manntal liggur fyrir. í sveitum eru þessar skrár árlega gerð- 
ar, sem kunnugt er. Nánari reglur en gr. gefur eru tæpast nauðsynlegar.

Um 11. gr.
Að mestu má, að því er þessa gr. snertir, vísa til hirina almennu athuga- 

semda um kaflann, að því viðbættu, að það þykir sjálfsagt að fela bæjarstjórn 
að setja nánari reglur um fyrirkomulag vinnunnar og annað, sem þar að lýtur.

Um 12. gr.
Þessi gr. er sett til að fyrirbvggja, að þeir, sem vinna af sér skattinn, verði 

liarðar úti en þeir. sem greiða í peningum.

Um 13. gr.
Það er hætt við, að vinna sú, sem bæjum verður látin í té í stað peninga- 

greiðslu, komi þeim ekki að sömu notum og þegar þeir geta ráðið vana menn 
til starfs um lengri thna, og þykir því sanngjarnt að heimila bæjarstjórn að 
telja vinnu þessa sem framlag á inóti atvinnubótastyrk úr ríkissjóði, ef um 
lianii er að ræða. Þvi verður ekki lieldur neitað, að þessi vinna verður að
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ýmsu leyti svipuð atvinnubótavinnu. Það mun jafnan vera svo, að þeir, sem 
atvinnubóta njóta, hafa hana ekki að staðaldri, heldur með millibilum. Þeim, 
sem slíka vinnu bafa, ætti að standa nokkuð á sama, þótt þeir ynnu sem næst 
einum degi lengur, til þess að vinna af sér skuld við bæinn, en út frá því er 
gengið, að þetta liafi ekki áhrif á sjálfa atvinnubótavinnuna.

Um 14. gr.
Þann hluta skattsins, sem greiðast á í peningum, verður bæjarstjórn að 

sjálfsögðu að innheimta, og virðist líklegt, að gjalddagi bans verði liafður binn 
sami og gjalddagi útsvara, en annars þykir réttast að láta bæjarstjórn ráða 
gjalddaganum, eins og tekið er fram i 10. gr.

III. kafli.

(Um vörugjald).

í athugasemdum þessum hefir áður verið vikið að því, hversu erfið inn- 
lieimta útsvaranna væri, þar sem þau hafa á síðustu tímum hækkað stórkost- 
lega og eru sem stendur langþyngsti skatturinn, sem á landsmönnum hvílir. 
Að þannig vöxnu máli hefir nefndin tekið það rækilega til athugunar að út- 
vega nýja tekjustofna, sem ekki liefðu þá ágalla, sem útsvörin hafa að því er 
innheimtuna snertir. Var allmikið um þetta rætt í nefndinni, og virtust nefnd- 
armönnum ekki vera nema tvær leiðir fyrir höndum, önnur sú, að afla 
tekna með sérstöku vörugjaldi, en hin að ná þeim með viðauka við tolla til 
ríkissjóðs. Eftir talsverðar bollaleggingar um þetta, varð það úr, að báðar þess- 
ar leiðir skyldu farnar, og ætla kaupstöðum og kauptúnum, sem eru sérstök 
lireppsfélög, tekjur af vörugjaldi, en öðrum hreppum tekjur af tollaukum. Um 
hið síðasta verður nánar rætt í athugasemdunum um næsta kafla, en hér þykir 
ástæða til að gera nokkra grein fyrir vörugjaldinu.

Xefndin telur enga ástæðu til að rökstyðja nánar þörf bæjarfélaga og kaup- 
túna á nýjum tekjustofni, þvi að það mál befir þegar verið svo mikið rætt á 
þingi, og virðist vera algert samkonmlag um það. Allir kaupstaðir og kauptún 
landsins eru að meira eða minna leyti bvggð upp vegna verzlunar eða annara 
svipaðra viðskipta. Þó að það sé nokkuð mismunandi, bve mikið kveður að 
þessu á binum ýmsu stöðum, þá er það þó víst, að það er varla hægt að hugsa 
séi', að hin opinberu gjöld náist inn, eins bá og þau eru nú orðin, án þess að 
verulegui hluti komi frá verzlun og viðskiptum þess kaupstaðar eða kaup- 
túns, sem í hlut á. Með vörugjaldi á að vera hægt að ná þessu marki að nokkru 
leyti, og fyrir þvi hefir nefndin lagt til, að inn á þá braut verði farið.

A langflestum stöðum, ef ekki öllum, sem hér er um að ræða, eru tekin 
vörugjöJd í hafnarsjóð af fleiri eða færri vörum, sem flytjast að eða frá við- 
komandi stað. Af þessu leiðir, að þegar eru lil eða hafa verið stofnaðar inn- 
heimlustofur eða eru starfandi sérstakir innheimtumenn, til þess að krefja inn 
slíkt gjald, og almenningur er orðinn þvi vanur. Af innheimtu þessa gjalds
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ætli því livorki að lciða mjög niikil óþægindi fyrir alnienning né mjög mikill 
kostnaður að vera sanifara innheimtunni.

Það vörugjald, sem kemur inn á hverjmn stað, dregst frá þeirri fjárhæð, 
sem jafna þarf niður með útsvörum eftir efnum og ástæðum. Útsvörin eiga 
því, að öðru jöfnu, að geta lækkað sem vörugjaldinu nemur. Að þessu athuguðu 
sésí, að það er álitamá-1, hversu hátt vörugjaldið skal vera. Fer það eftir því, 
hversu mikið útsvörin eru talin þurfa að lækka, til þess að fjárlög viðkomandi 
staðar sé borgið. Er sennilegt, að slíkt sé nokkuð mismunandi og hætt við, að 
mismunandi skoðanir verði um það, en þar verður meiri liluti úr að skera. 
X'efndin telur, að gjald þetta megi ekki lægra vera en rágert er í frv., en við- 
urkennir fyllilega, eins og að frainan er bent á, að hér er um fullkomið álita- 
mál að ræða. Þar við bætist, að ekki verður með neinni vissu sagt, hve miklu 
gjald þetta nemur í heild eða á hverjum ákveðnum stað. En ekki er fyrir- 
hafnarsamt að breyta gjaldinu síðar með nýrri löggjöf, ef revnsla sýnir, að 
það þyki ekki hæfilega hátt.

Xefndin liefir ekki talið rétt að flokka mjög nákvæmlega þær vörur, sem 
gjaldskyldar eru, til þess að gcra ekki innheimtuna of erfiða, enda er gjaldið 
ekki hærra en það, að tæpast verður sagt, að það muni verulega, en annars er 
hið sama að segja um flokkunina og upphæð gjaldsins, að hvorttveggja er mjög 
áJitamál. Vörugjaldið verður að sjálfsögðu‘þvi sanngjarnara, sem meira er 
flokkað, en nefndin hefir talið rétt að láta þetta atriði þoka fyrir því megin- 
atriði, að gjaldið sé ekki mjög fyrirhafnarsamt í innheimtu.

Vörugjaldið hefir þann kost, að mjög lítil hætta er á, að það tapist, þar 
sem það hvílir með haldsrétti á vörunum. Að sönnu má ganga út frá, að eitt- 
hvað af vörum sleppi undan gjaldi, t. d. ef mótorbátur kemur með lítinn 
slatta, en slikt verður að vera undir árvekni innheinitunianns komið, og engin 
iiætta á, að undanbrögð i stórum stíl geti átt sér stað.

Vni einstakar gr. kaflans er þetta tekið fram.

Um 15. gr.
Það þótti ekki rétt að fyrirskipa, að allir kaupstaðir og kauptún, sem eru 

sérstök hreppsfélög, taki vörugjald, því að vera má, að ástæður kunni að vera 
þannig sumslaðar, að gjald þetta teljist óþarft. Vörugjald ætlast frv. til, að 
einungis verði tekið af vöruin, sem fJutlar eru sjóleiðis. Að sönnu mætti liugsa 
séi, að vörugjald væri greitt af vöruin, sem fluttar eru landleiðina, en þegar 
af þeirri ástæðu, að slik innheimta mundi verða ákaflega kostnaðarsöm, þótti 
íiefndinni ekki vera um það að ræða að taka upp vörugjald af vörum, sem 
fluttar eru landleiðina.

Um 16. gr. •
í þessari gr. er mjög farið eftir ákvæðum í hafnarreglugerðum. Þessi á- 

kvæði liafa verið reynd víðsvegar kringum land og, að þvi er nefndin bezt 
veit, þótt gefast vel. Annars virðist gr. ekki þurfa skýringa.

Um 17. gr.
Þessi gr. er einnig mjög í samræmi við ákvæði ýmsra hafnarreglugerða 

og þykir ekki gefa tilefni til athugasemda.
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Um 18. gr.
Eins og vikið er að í hinum almennu athugasemdum við kaflann, er mikið 

álitamál, hversu mikið og hvernig skuli flokka vörur til vörugjalds. Hér er 
stungið upp á 5 flokkum, og getur það varla minna verið, því að allar aðal- 
vörurnar eru í raun og veru í 2 flokkum, 1. og 5. Hinir flokkarnir skera sig 
svo úr, að í rauninni þarf innheimtumaður gjaldsins aðeins að heita rann- 
sókn eða athugun til þess að greina milli 1. og 5. fl. Sú greining á að vera á- 
kaflega auðveld, þvi að í 1. flokki eru einungis tilfærðar íslenzkar afurðir, sem 
ástæða þykir til að skatta eins varlega og unnt er og ættu i raun réttri að vera 
gjaldfrjálsar, en hin knýjandi þörf hæjar- og sveitarfélaga veldur því, að 
nefndin sá sér ekki annan veg en hafa einnig þessar vörur gjaldskyldar, en 
viðurkennir, að þegar unnt verður að slaka lil á þessu gjaldi, þá eigi að byrja 
á að fella niður gjaldið af íslenzkum afurðum, að minnsta kosti aðalfram- 
leiðsiuvörunum.

Um 19. gr.
Héi' eru taldar þær vörur, sem þvkja eiga að vera undanþegnar vöru- 

gjaldinu. Ber þar mest á fiski og fiskiafurðum. Mundi það þvkja hart að leggja 
gjaldið á afla sjómanna, er þeir koma úr veiðiför. Hið sama er um nauðsynj- 
ar skipa, sláturfjárafurðir o. fl. o. fl.

Um 20. gr.
Þessi gr. er í fullu samræmi við ákvæði hafnarreglugerðanna yfirleitt og 

telst ekki þurfa skýringa.

Um 21. gr.
Bæjarstjórnir og hreppsnefndir verða að hafa innheimtuna á hendi eða 

sjá um hana. Sumstaðar kann það að þykja hentugt að fela vfirvaldi á staðn- 
um innheimtuna, og hefir nefndinni því þótt ástæða til að taka upp í gr. sérstaka 
heimild um þetta og ákveða gjald það, sem greiða skal fyrir þá innlieimtu.

Um 22. gr.
Með þvi að fjárhagsafkoma bæja og kauptúna getur verið ákaflega mis- 

jöfn, virðist rétt að lieimila ráðherra að hækka vörugjaldið, þegar svo stendur á, 
að hær eða kauplún á sérstaklega erfitt uppdráttar, og' getur það átt sér stað 
hæði vegna þess, að á hlaðist óvenju mikil útgjöld eða greiðslugeta íbúanna 
þverri mjög.

Um 23. gr.
Á síðasta þingi komu fram mjög háværar raddir um þörf hæjarfélaga og 

kauptúna til þess að fá nýjan tekjustofn þegar á þessu ári. Til þess að verða 
við þeirri ósk leggur nefndin til, að vörugjald megi lieimta frá 1. júni þ. á. 
Sést ekki, að neitt eigi að geta verið þvi til fyrirstöðu, ef frv. þetta á annað 
horð verður samþykkt á þessu þingi. Að sönnu mætti lireyfa þeirri mótbáru, 
að fyrir 1. júní verði víðast eða alstaðar húið að jafna niðnr útsvörum og við 
þá niðurjöfnun ekki hægt að taka tillit til vörugjaldsins. Þessi móthára er þó
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ekki veigamikil, þvi að það er víst, að bæjarfélög og kauptún, eða forráða- 
menn þeirra munu fvlgjast vel með gerðum þingsins í þessu máli og niður- 
jöfnun mun vfirleitt ekki lokið fyrr en nokkurnveginn er vitað um forlög þessa 
máls á þingi. Benda má á það í þessu sambandi, að vitað er um bæjarfélag, 
sem í fjárhagsáætlun sinni fyrir vfirstandandi ár beinlínis áætlar með nýjum 
tekjum á þessu ári, vegna væntanlegra aðgerða þessa þings. Sýnir þetta meðal 
annars greinilega, hve mikil þörf er á því að útvega nýjan tekjustofn þegar á 
vfirstandandi ári.

Um IV. kafla. 

(Aðflutningsgjald).

Eins og III. kafli þessa frv. ber með sér, er bæjarfélögum og kauptúnum, 
sem eru sérstakur hreppur, ætlað að fá tekjur af vörugjaldi. Til jafnvægis 
gegn því er gert ráð fyrir í þessum kafla, að aðrir hreppar fái tekjur af að- 
flutningsgjaldi. Hefir þótt tiltækilegast að bæta nokkru við sum aðflutnings- 
gjöldin og láta þann viðauka renna til sveitarfélaganna. Þau aðflutnings- 
gjöld, sem hér er um að ræða, eru kaffi- og svkurtollur, annað aðflutnings- 
gjald (gjald af kakao, súkkulaði, tei, brjóstsykri og konfekt), vörutollur og 
verðtollur. Hinsvegar hefir ekki þótt rétt að taka með vinfanga- og tóbaks- 
toll, sökum þess, að einkasala er á þeim vörum. Nefndin gerir og ráð fyrir að 
leggja aukin gjöld á verzlanir ríkissjóðs, er renni til bæjarfélaga og kauptúna, 
og verða reglur um það teknar í næsta kafla hér á eftir.

Samkvæmt landsreikningi fyrir árið 1934 liafa aðflutningsgjöld þau, sem 
hér um ræðir, orðið eins og hér segir:

a) Kaffi- og sykurtollur ................... kr. 1316138.88
b) Annað aðflutningsgjald ............. — 100896.36
c) Vörutollur........................................... — 1702961.96
d) Verðtollur ......................................... — 1694236.40

Samtals kr. 4814233.60

5% af þessum kr. 4814233.60 er kr. 240710.00, sem ættu að skiptast milli 
■sveitarfélaganna, og mundu þá koma á hvern ibúa þessara hreppa milli kr. 
4.00 og kr. 4.50, eða á hrepp með 300 íbúum kr. 1200.00—1350.00. — A næstu 
árum má þó búast við, að þetta verði eitthvað minna, vegna minnkandi inn- 
flutnings.

Um einstakar gr. þessa kafla skal þetta tekið fram

Um 24. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.

Um 25. gr.
Vísast fyrst og fremst til hinna almennu athugasemda við þennan kafla. 

Það er auðvitað álitamál, hversu hátt skal hafa hundraðsgjaldið, ef inn á þá 
braut er farið, að gera sveitarsjóði að þátttakendum tolltekna, en lægri upp-
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hæð en hér er stungið upp á getur varla komið til inála. Xefndin liefir ekki 
treyst sér til að finna annan grundvöll sanngjarnari til skiptingar þessa fjár 
en fólksfjölda hreppanna.

Um 26. gr.
Það hefði verið sanngjarnt að ætla innheimtumönnum innheimtulaun af 

þessu gjaldi, því að auðvitað getur það ekki gengið að bæta sífellt störfum á 
þessa menn og ætla þeim ekki horgun fyrir. Astæðan til, að samt er ekki upp 
á því stungið, er sú, að ganga virðist mega út frá, að lögin um skrifstofukostn- 
að sýslumanna verði mjög bráðlega endurskoðuð og skrifstofukostnaðurinn 
hækkaður, enda virðist réttara, að skrifstofuféð sé fastákveðið, en ekki að 
nokkru falið í aukatekjum, sem alls ekki er víst, að kæmu sanngjarnlega niður. 
Aftur á móti virðist sjálfsagt að fela hinuni sömu innheimtu þessa aukatolls 
og aðaltollsins, því að með því verður fyrirhöfnin minnst.

Þeir innheimtumenn aðflutningsgjalda, sem eru í umdæmum, sem ekki 
eiga að njóta þess gjalds, sem ræðir um í kafla þessum, eiga að senda auka- 
aðflutningsgjaldið i vörzlur atvinnumáiaráðherra ársfjórðungslega, en hinir 
gevma það í sínum vörzlum þar til skipting hefir farið fram.

lin 27. gr.
Það virðist nægilegt að gefa innheimtumönnum frest til febrúarmánaðar- 

loka að þvi er snertir fjárhæð gjalds þess, er ræðir um í þessum kafla, því að 
allur tollur frá fyrra ári á að vera reiknaður fyrir þann tima. Skýrslu um 
ihúatöluna fá sýslumenn hjá prestum.

Um 28. gr.
í þessari gr. eru gefnar reglur um skiptingu gjaldsins og greiðslu þess, og 

virðast þær reglur ekki þurfa skýringa.

Um 29. gr.
Oft mun standa þannig á fyrir hreppsnefndum, að þær vanhagar um fé til 

greiðslu gjalda hreppsins. Þegar svo stendur á, eru vandkvæði á fyrir nefnd- 
irnar að híða þar til ársuppgerð er Jokið, án þess að fá hluta af því, sem þær 
eiga að fá eftir þessum kafla. Fvrir því þykir rétt að heimila sýslumanni, er 
svo stendur á, að greiða hreppsnefnd hluta af gjaldinu, en gæta verður þess, að 
ekki sé greitt meira fyrirfram en víst sé, að það sé ekki meira en úthlutun 
sýnir, að viðkomandi hreppur eigi að fá. Gr. er því sett til hægðarauka fvrir 
hreppsnefndirnar.

Um 30. gr.
Hér er ákveðið, að um aukaaðflutningsgjaldið, sem rennur til sveitarfé- 

laga, skuli gilda allar sömu reglur og um liið tilsvarandi gjald til ríkissjóðs, 
að því leyti, sem annars er ekki getið í kafla þessum. Er þetta að því er virðist 
sjálfsagt og mikill kostur að þurfa ekki að gefa sérstakar, nákvæmar reglur 
um þetta gjald, heldur geta notið reglna, sem húið er að þrautreyna í fram- 
kvæind. Af þessu leiðir einnig, að þær bætur eða brevtingar, sem gerðar kunna
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að verða á hinni alniennu tollalöggjöf, færast af sjálfu sér yfir á þetta gjald 
sveitarfélaga. Hækkun eða lækkun aðflutningsgjaldanna hefir þá og að sjálf- 
sögðu sín áhrif á þann hluta gjaldsins, sem er ætlaður bæjar- og sveitarfé- 
lögum.

L’m 31. gr.
Vísast til athugasemdanna við 23. gr.

Um V. kafla.

(Skattur ríkisstofnana).

Samkvæmt lögum nr. 4 4. júní 1924 eru stofnanir ríkissjóðs ekki gjald- 
skvldar til bæjar- og sveitarfélaga, að öðru leyti en því, að verzlanir ríkisins 
skulu greiða 5% af nettóarði sinum, þar sem þær eru reknar, hvort heldur er 
sem aðalverzlun eða útibú. Þetta gjald er miklu lægra en einstakir rnenn eða 
félög mundu þurfa að greiða, og það er auðsætt, að ef ríkið heldur áfram að 
taka að sér meira og meira af verzlun, þá getur það orðið hættulegt fjárhag 
bæja og kauptúna, sem lengst af hafa haft drjúgan skerf tekna sinna af verzl- 
un. Svipað má segja, ef ríkið tekur að sér atvinnurekstur í stórum stil, enda er 
slíkur atvinnurekstur nú með öllu skattfrjáls.

Xefndin hefir því tekið þessi atriði til allrækilegrar athugunar, og varð það 
ofan á, en ekki ágreiningslaust, að skipa þessum málum, eins og segir í kafla 
þessum.

Allir nefndarmenn voru á einu máli um það, að rétt væri að hækka fram- 
lög ríkisverzlana til bæjarfélaga og kauptúna upp í 10%. Þar af er gert ráð 
fyrir, að helmingurinn gangi til hæjarfélaga eftir sömu reglum og nú, en helm- 
ingurinn fari í sjóð, er nefnist Jöfnunarsjóður kaupstaða og kauptúna. Til- 
gangur þess sjóðs er að hjálpa hæjarfélögum og kauptúnum með því að grvnna 
á óþægilegum eða dýrum skuldum þeirra og hlaupa undir hagga með þeim, ef 
óviðráðanleg óhöpp steðja að. Þeir hæir og kauptún, sem hér koma til álita, eru 
rúmlega 20, og ætti þeim, er fram líða stundir, að geta orðið talsverð stoð að, 
sjóðnum. Xefndin vill fela stjórn þessa sjóðs 3 þingkjörnum fulltrúum og láta 
þá liafa talsvert frjálsar hendur um úthlutun úr sjóðnum, þó innan hæfilegra 
marka, sem revnt hefir verið að setja í frv.

Xefndin lítur svo á, að það sé liöfuðnauðsyn hæja og kauptúna að grynna 
sem fyrst og sem mest á skuldum og telur nokkru fé frá verzlunum ríkisins 
vel varið í þessu skyni, enda er ríkissjóður í ábyrgð fyrir fjölmörgum skuld- 
um, sem liér mundu geta koinið til álita, og mætti vel svo fara, að starfsemi 
þessa sjóðs yrði til þess að firra hann greiðslum vegna þessara ábyrgða.

Þá má o« minna á, liver nauðsyn á þvi er að hafa sjóð, er geti hlaupið 
undir bagga með hæ eða kauplúni, sem verður fyrir tjóni af náttúruvöldum 
eða öðrum óviðráðanlegum atvikum, og er ekki sjaldgæft, að leitað sé á náðir 
ríkissjóðs af þeim ástæðum.

Það mun láta nærri, að sá skattur, sem nú greiða verzlanir rikisins, nemi
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100000 kr. á ári. Þessi skattur fer allur til kaupstaðanna, að Neskaupstað þó 
undanskilduin. Við þessum skatti er ekki tilætlunin að hrófla neitt, heldur láta 
aðeins hækkunina, sem mundi nema sömu fjárhæð, renna í Jöfnunarsjóðinn. 
Það þvkir sjálfsagt, að góðs af þeim sjóði geti notið, ekki einungis kaupstað- 
irnir allir, heldur og kauptúnin, því að einskasölur rikisins svipta einnig þau 
tekjum af verzlun, sem þau ella mundu hafa.

Um 32. gr.
Er eins og 1. gr. laga nr. 4 4. júní 1924.

Um 33. gr.
Er að mestu samhljóða 2. gr. sömu laga.

Um 34. gr.
í þessari gr. eru fvrirmæli um hækkun gjalds ríkisverzlananna, og vísast 

um það til hinna almennu athugasemda um kaflann.

Um 35. gr.
í þessari gr. er það nýmæli, að síldarverksmiðjur ríkisins skuli greiða 

gjald i bæjarsjóð eða sveitar, þar sem þær eru starfræktar. Um þetta er ágrein- 
ingur i nefndinni, en þvi verður varla neitað, að það er ekki sanngjarnt að 
ætlast til, að stór-atvinnufvrirtæki ríkisins geti verið skattfrjáls, er slík at- 
vinnufyrirtæki einstaklinga og félaga verða að hera liinar þyngstu byrðar. 
Utan um þess liáttar fyrirtæki safnast venjulega margt fólk, og af því hefir 
hlutaðeigandi bæjarfélag eða sveitar ýmsar bvrðar, sérstaklega þegar illa árar. 
Aftur á móti verður því ekki neitað, að þessi fyrirtæki skapa mikla atvinnu á 
staðnum, en oft vill svo verða, að fleira safnast að af fólki en þörf er á.

Um 36. gr.
Það virðist réttast, að atvinnumálaráðherra hafi á hendi stjórn Jöfnunar- 

sjóðs og sjái um inn- og úthorganir úr honum og geri reikningsskil. Annars 
gefur gr. ekki tilefni til athugasemda.

Um 37. gr.
1 gr. er gert ráð fyrir, að ekki verði árlega notaðir til úthlutunar milli 

kaupstaða og kauptúna nema af tekjum sjóðsins, og ætti hann því að vaxa 
sem svarar 10000 kr. á ári, auk nokkurra vaxta. Að öðru leyti er nægilegt að 
vísa til hinna almennu athugasemda um þennan kafla.

Um 38. gr.
í stjórn sjóðsins á eftir gr. að velja svo, að ætla má, að sjónarmið þeirra 

stjórnmálaflokka, sem mestu ráða á þingi, komi þar fram. Með þessu ætti 
pólitisk hlutdrægni í úthlutuninni að vera útilokuð, eftir því sem unnt er. Náist 
ekki meiri hluti í stjórninni, verður að fela atvinnumálaráðherra að skera úr.
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Um 39. gr.
Það ræður af líkum, að stjórn sjóðsins verður að gera sér far um að kvnna 

sér fjárhag þeirra, sem til greina geta komið um úthlutun úr sjóðnum. Annars 
er gert ráð fyrir, að öll bæjarfélög og kauptún, sem um er að ræða, njóti fyrr 
eða siðar stvrks úr sjóðnum, því hann telst þeirra sameiginleg eign.

Um 40. gr.
Það er ekki ólíklegt, að stjórn sjóðsins muni óska eftir skýrslum um hag 

þeirra, sem til greina geta komið við úthlutun, og er því rétt að gera það að 
skyldu að gefa umbeðnar upplýsingar. Hinsvegar þykir ekki ástæða til að fyrir- 
skipa, að sótt sé um framlag úr sjóðnum, því að þeir eru ekki ætíð verðug- 
astir, sem mest bera sig eftir björginni.

Um 41. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.

Um 42. gr.
Það hefir þótt rétt að kveða á um greiðslu til sjóðsstjórnarinnar, endur- 

skoðun reikninga o. fl.

Um 43. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.

Um VI. kafla. 

(Niðurlagsákvæði).

Um 44.—45. gr.
Gefa ekki tilefni til athugasemda.

Revkjavík, 12. febrúar 1936.

Jónas Guðmundsson. Bernh. Stefánsson. Magnús Guðmundsson.
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Fylgiskjöl.
I. Skýrsla um útsvör 1933.

Kaupstaðir
Beykjavik .......................
Hafnarfjörður................
ísafjörður .......................
Siglufjörður.....................
Akureyri ..........................
Seyðisfjörður ................
Neskaupstaður ..............
Yestmannaeyjar............

Samtals

Hreppar
(»' nllbringusýsla
Grindavíkur ...................
Hafna................................
Miðnes..............................
Gerða.................................
Keflavíkur.......................
Vatnleysustrandar ....
Garða................................
Bessastaða .....................

Samtals

Kjósarsýsla
Seltjarnarncs .................
Mosfells............................
Kjalarnes .........................
Kjósar ..............................

Samtals

Boryarfjarðarsýsla
Strandar ..........................
Skilmanna.......................
Innri-Akranes................
Ytri-Akranes...................
I.eirár- og Mela............
Andakils ..........................
Skorradals.......................
Lundarreykjadals ....
Beykholtsdals................
Hálsa ................................

Samtals

Mýrarsýsla
Hvítársíðu.......................
I’verárhlíðar...................
Norðurárdals ................
Stafholtstungna ............
Borgar..............................
Borgarnes .......................
Álftanes............................
Hraun ..............................

Saintals

l'tsvör 1933 Í5 £
:C —
c c

Gjald-
endur Kr.

10759 2428004 32974
1022 242445 3773

754 194075 2031
821 138070 2511

1430 251120 4374
381 44955 1013
323 07505 1135
887 180708 3458

10337 3547002 51809

105 13505 559
58 5942 150

105 22585 514
134 11385 389
348 39955 1157

95 10275 330
114 10109 219
54 7227 101

1133 121043 3479

170 10058 512
180 13577 375

85 4895 214
138 5300 295

585 39830 1390

78 4221 171
43 1591 100
70 5050 101

477 00109 1509
08 3155 134
77 0091 181
52 3328 128
57 3358 118
81 4132 194
40 2000 115

1043 93095 2877

53 2770 130
57 2877 103
59 2895 142

100 4931 240
124 0595 253
100 13005 488

75 4021 171
122 5304 237

750 42404 1770

Sntrfellsnvssýsltt
Kolbeinsstaða................
Evja...................................
Miklaholts.......................
Staðarsveit .....................
Breiðuvikur ...................
N’es utan Ennis............
Ólafsvikur........................
Eróðár ..............................
Eyrarsveit........................
Stykkishólms ................
Helgafellssveit ..............
Skógarstrandar..............

Samtals

Dalttsýsla
Hörðudals .......................
Miðdala ............................
Haukadals.......................
Laxárdals .......................
Hvamms ..........................
Eellsstrandar ................
Klofnings..........................
Skarðs ..............................
Saurhæjar .......................

Samtals

Austar-Barðastrantlars.
Geiradals..........................
Beykhóla..........................
Gufudals ..........................
Múla...................................
Elateyjar..........................

Samtals

Yestiir-Barðastranilars.
Barðastrandar ..............
Bauðasands.....................
I’atreks..............................
Tálknafjarðar................
Dala ...................................
Suðurfjarða.....................

Samtals

Yestur-Ísafjnrdtirsýsla
Auðkúlu............................
Þinge vrar .......................
Mýra.................................
Mosvalla ..........................
Klateyrar ..........................
Suðureyrar .....................

Samtals

l’tsvör

Gjald-
endur

1933

Kr.

-+
c; cí:C —
c z
X £

83 4005 234
42 1651 103
49 3500 109
91 3733 253
98 4112 257

100 11340 017
138 11300 447

45 1953 130
111 0105 405
219 25780 019

85 3548 200
70 2713 184. .... —

1197 80412 3024

50 3320 130
117 0248 233

01 2095 140
115 10593 203

95 3500 159
78 2022 152
51 2275 99
00 2505 119

123 4941 243

702 38099 1544

44 2350 93
107 4125 243

44 1535 151
42 1235 112

110 9850 317

353 19095 910

100 5059 319
122 5288 323
238 27895 058

98 4500 243
75 2027 190

177 9700 407

810 55009 2140

81 1507 207
293 18144 734
125 5873 340
98 4106 271

183 10910 525
180 11325 472
900 57925 2549
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I. SkXrsla uin útsvör 1933 (l'rh.).

l'tsvör 1933

Xorður-Isafjarðarsýsla

Gjald-
endur Kr.

2 C
c “” u

55

Hóls ................................... 370 33845 782
Evrar................................ 215 24500 522
Súðavíkur....................... 15» 18340 420
Ögur................................... 106 5130 238
Revkjarfjarðar.............. «77 2077 156
Xautevrar....................... 58 3920 182
Snæfjalla ......................... 54 2800 141
Grunnavikur................... 97 3730 257
Sljettu .............................. 178 13914 488

Samtals 1294 108256 , 3186

Strandasýsla
Árnes................................. 157 6771 452
Kaldrananes................... 132 5016 395
Hrófbergs ....................... 136 5743 416
Kirkjubóls....................... 66 2288 15.5
Fells................................... 55 1078 97
Óspakscvrar................... 41 757 103
Ilæjar................................ 136 5859 315

Samtals 723 27512 1933

Vestur-Húnanatnssýsla
Staðar .............................. 68 4100 150
Eremri-Torfustaða .... 101 4657 205
Ytri-Torfustaða ............ 128 6084 219
Kirkjuhvannns.............. 233 12150 528
Pverár .............................. 113 8935 258
Porkelshóls..................... 112 5300 270

Samtals 7 5 5 41226 1630

Aiisliir-Hiínai’alnssýslti
Ás....................................... 103 4678 212
Sveinsstaða..................... 78 4595 176
Torfalækjar..................... 68 4900 157
Blönduós......................... 115 954» 297
Svínavatns....................... 111 5908 211
Bólstaðarlilíðar ............ 121 5809 236
Engiblíðar....................... 115 5299 257
Vindhælis ....................... 239 12484 669

Samtals 950 53222 2215

S kag a fja rða rsýs la
Skelilsstaöa..................... 95 5222 169
Skarðs .............................. 58 1983 115
Sauðárkróks ................... 291 35285 875
Staðar ................................ li(i ■ 2285 198
Sevlu ................................ 127 4817 253
I.vtingsstaða................... 150 6252 376
Akra................................... 163 8015 400
Rípur................................ 51 2502 119
Viðvíkur .......................... 79 3333 156
Hóla ................................... 86 2791 162
Hofs ................................... 218 11967 578
Fells................................... 51 1785 117

l'tsvör

Gjald-
endur

1933

K r.
c ~7. 
ez

#5
Skagafjarðarsýsla (frli.)

Haganes............................ 79 4257 227
Hoits ................................. 92 4735 216

Samtals 1606 95229 3961

Eyjafjarðttrsýsla
Grímsevjar ..................... 44 1935 116
Ólafsfjarðar..................... 262 17261 865
Svarfaðardals ................ 354 14425 1076
Hrísevjar.......................... 133 12310 366
Árskógs ............................ 117 4762 336
Arnarnes .......................... 153 7153 407
Skriðu .............................. 58 4020 162
Öxnadals.......................... 50 3067 121
Glæsibæjar ..................... 266 24251 807
Hrafnagils....................... 103 7718 252
Saurbæjar ....................... 171 10496 430
Ongulsstaða ................... 170 14450 381

Samtals 1881 121848 5319

Suður-Þingeyjarsýsla
Svalbarðsstrandar .... 85 5284 248
Grvtubakka..................... 182 12240 521
Háls ................................... 146 5029 296
Flateyjar .......................... 52 2645 153
Ljósavatns1 ..................... 120 4374 294
Bárðdæla.......................... 94 5850 198
Skútustaða....................... 170 7740 377
Bevkdæla ........................ 164 6847 394
Aðaldæla1 ....................... 143 6368 393
Revkja .............................. 52 3390 106
Húsavíkur....................... 346 26120 938
Tjörncs ............................ 64 2760 147

Samtals 1618 88647 4065

Xorður-Þingeyjasýsta
Keldunes.......................... »7 2511 222
Öxarfjarðar..................... 88 4700 200
Fjalla................................. 29 1500 (iá
Presthóla.......................... 174 11195 «5 tí
Svalbarðs .......................... 75 2487 263
Sauðanes1 ....................... 128 11376 504

Samtals 591 33769 1810

Xorður-Miilasýsla
Skeggjastaða................... 113 61152 293
Yopnafjarðar ................ 266 22045 /«) /
Jökuldals.......................... 109 6770 211
Hlíðar .............................. 53 2600 145
Tungu ............................... 103 4510 199
Fella................................... 104 4122 198
Fljótsdals ........................ 129 6133 243
Hjaltastaða..................... 90 5266 1911

!) Tnla gjaldencla og útsvarsupphæð frá 1932.
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I. SkjTsla uni útsvör 1933 (frh.)

Norður-Múlasvsln (frh.)

l'tsvör

Gjald-
endttr

1933

Kr. M
an

nf
jö

ld
i

í á
rs

lo
k 1

93
4

Borgarfjarðar................ 119 5850 302
Loðntundarfjarðar .... 27 1400 72
Seyðisfjarðar ................ 58 5010 193

Samtals 1171 70658 2809

Siiðar-Miíltisýsla
Skriðdals.......................... 54 2102 145
Valla................................... 1 (Iti 4713 230
Eiða ................................... 85 4400 181
Mjóafjarðar..................... 78 6000 183
Norðfjarðar..................... 86 4585 226
Helgustaða ..................... 88 3455 177
Eskifjaröar ..................... (92) 20450 746
Bevðarfjaröar................ 195 13270 468
Fáskrúðsfjarðar............ 104 8140 347
Búða................................... 207 27240 602
Stöðvar ............................ 50 3751 181
Breiðdals.......................... 122 7367 311
Berunes............................ 60 2009 148
Geithellna....................... 175 9638 444

Samtals 1502 117120 4389

Aiislitr- Skiiflufellssýslii
Bæjar................................ (i9 1570 168
Nesja ................................. 159 5429 401
Mjra................................... 77 17G7 185
Borgarhafnar ................ 78 924 182
Hofs ................................... 83 1329 194

Samtals 466 11019 1130

Yeslitr-Skuflafellssýsta
Hörgslands ..................... 114 4523 276
Kirkjubæjar ................... 96 3460 232
I.eiðvallar....................... 102 2283 250
Alftavers ......................... 45 1544 107
Skaftártungu................... 53 2405 100

Vcstur-Skaftafcllssvsla
(frli.)

Hvamms ..........................
Dvrhóla............................

Samtals

liangári’allasýsla
Austur-Eyjafjalla.........
Vestur-Eyjafjalla.........
Austur-Landevja ..........
Vestur-Landeyja .........
Fljótshlíðar.....................
Hvol...................................
Itangárvalla ...................
Landmanna ...................
Holta .................................
Asa .....................................

Samtals

Ariiessýsla
Gaulverjabæjar..............
Stokkscyrar ...................
Eyrarbakka.....................
Sandvíkur.......................
Hraungerðis ...................
Villingabolts...................
Skeiða.................................
Gnúpverja.......................
Hrunamanna ................
Biskupstungna..............
Laugardals .....................
Grímsnes..........................
Pingvalla..........................
Grafnings..........................
Ölfus___ :.........................
Selvogs..............................

Samtals

Allir hreppar ................

í'tsvör 1933

M
an

nf
jö

ld
i

í á
rs

ln
k 1

93
4

Gjald-
endur Kr.

215 12624 514
99 6648 265

724 33487 1744

138 6530 301
166 5602 477
127 6312 364
119 5696 295
139 9223 394
101 4520 231
113 5171 311
110 4294 254
125 4634 314
222 12567 571

1360 64549 3512

91 8081 346
274 17240 646
214 17660 578
111 9508 274
125 8344 261
101 8015 300

71 7063 265
88 5830 223

156 11758 401
150 11795 393
56 4644 176

117 10160 313
35 1878 96
30 1899 72

168 12381 429
26 1612 97

1813 137868 4870

24065 1551442 62874
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II. Fasteignaskattur í kaupstöðum, talinn eftir tillögum nefndarinnar.

Kaupstaðir

ísafjörður.........
Siglufjörður .. .
Akureyri ............
Seyðisfjörður .. 
Xeskaupstaður . 
Vestmannaeyjar 
Hafnarfjörður .. 
Reykjavík .........

Land- og 
lóðaverð

1 7»

Húsaverð
1 0 0

Skattur
samtals

l’tsvör
1934

þús. kr. þús. kr. þús. kr. þús. kr.
1200 4100 53 209
2900 4800 77 165
2400 7300 97 285

600 1900 25 42
200 1300 15 69

2200 6200 84 179
2700 5500 82 231

20200 58000 782 2453

32400 89100 1215 3637

III. Fasteignaskattur í sýslum, talinn eftir tillögum nefndarinnar.

Syslur

Eangárvallasýsia...................................................................
Árnessýsla.................................................................................
Gullbringusýsla ......................................................................
Kjósarsýsla...............................................................................
Borgarfjarðarsýsla.................................................................
Mýrasýsla .................................................................................
Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla .................................
Dalasýsla....................................................................................
Austur-Barðastrandarsýsla ..............................................
Vestur-Barðastrandarsýsla ..............................................
Vestur-ísafjarðarsvsla..........................................................
Xorður-ísafjarðarsýsla ........................................................
Strandasýsla ............................................................................
Vestur-Húnavatnssýsla........................................................
Austur-Húnavatnssýsla ......................................................
Skagafjarðarsýsla .................................................................
Eyjafjarðarsýsla......................................................................
Suður-Pingeyjarsýsla ..........................................................
Xorður-Þingeyjarsýsla ........................................................
Xorður-Múlasýsla .................................................................
Suður-Múlasýsla ...................................................................
Austur-Skaftafellssýsla ........................................................
Vestur-Skaftafellssýsla ........................................................

Samtals

I.andverð 
0.3 0 o

Húsaverð
0.2’’,

Skattur
samtals

Útsvör
1933

kr. kr. kr. kr.
1562600 1296000 7278 64549
3416300 3685400 17618 137868
1827000 3037100 11555 121043
1669300 2050100 9107 39830
1645600 2336700 9607 93095
1190900 1666500 6902 42464
1349400 1889600 7825 80412
1014800 608800 4258 38099
442000 321900 2610 19095
574300 1216000 4154 55069
654700 1724700 5410 57925

1168500 2222000 7948 108256
665100 697400 3389 27512
838000 586800 3686 41226

1224800 1018000 5708 53222
1992400 1674400 8324 95229
2218000 2697100 12048 121848
1824700 2510800 10492 88647
892000 1115400 4906 33769

1617400 1240300 7331 70658
1673000 3192600 11403 117120
500500 730300 2960 11019
610000 706800 3242 33487

30370300 39324700 167761 1551442

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing), 29
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IV. Fasteignaskattur í kauptúnum samkv. tillöguni nefndarinnar.

Kauptún

Iíetlavík ......................................................................................
Akranes ......................................................................................
Ólafsvik ......................................................................................
Stykkishólmur ..........................................................................
Patreksfjörður ...........................................................................
Bolungavik..................................................................................
Sauðárkrókur ...........................................................................
Húsavík ......................................................................................
Eskifjörður ...............................................................................
Búðahreppur .............................................................................
Evrarbakki..................................................................................

Samtals

I.óða-
verð
1 0 0

Húsa-
verð

1 •> 0 0

Annað
landverð

0.3 0 o
Samtals l'tsvör

1933

þús. kr. þíis. kr. þús. kr. kr. k r.

400 1200 200 10600 39077
400 1300 n 10700 60160

83 200 »> 1840 11306
78 700 110 3610 27780
14 000 110 3474 27897

104 400 00 3310 33847
78 700 )> 4280 35285

200 1000 100 7770 26120
1,70 700 » 7000 20470
200 700 » 5500 27240

.70 300 130 2300 17660

- — - 78070 327707

V. Skýrsla um fasteignaskatt í hreppum (einum úr hverri sýslti).

I.a
nd

- o
g h

ús
a-

 
ve

rð
sa

m
ta

ls 
á 0

.2
 °/

o

1 S
am

ta
ls

y;
C ý z

— 's.

Sa
in

ta
ls

ec

v:

Hreppar
þús. kr. kr. kr. þús. kr. kr. kr.

Fljótshlíðar ....................... 408 816 9223 Bæjar ................................... 263 526 7870
Hrunamanna ................... 732 1064 11758 Pverár ................................... 246 492 8937
Bessastaða ......................... 387 770 7227 Svínavatns .......................... 216 432 7908
Mosfells .............................. 1277 2274 13777 Akra ..................................... 400 818 8017
Andakils.................. .... . . . 646 1292 6091 Ongulsstaða....................... 675 1370 14470
Borgar ................................ 486 972 6595 Kevkdæla .......................... 468 036 6847
Staðarsveit......................... 236 472 3733 Sauðanes ............................ 687 1370 11376
I.axárdals............................ 347 694 10793 I'ella ..................................... 239 478 4122
Flatevjar ............................ 371 702 9870 Valla ..................................... 378 716 4713
Bauðasands....................... 218 436 7288 Hofs ..................................... 142 284 1329
Mýra .....................................
Ögur .....................................

210
232

438
464

7873
7130

Kirkjubæjar........................ 225 470 3460
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VI. Skvrsla um fasteignaskatt í sveitahreppi (Hrafnagilshreppi í Eyjafirði), 
er sýnir hvernig skatturinn, reiknaður í háinarki, skiptist þar á liyli.

1. Torfur...............................................................................
2. Gilsbakki ........................................................................
3. Möðrufeil ........................................................................
4. Hraungerði ...................................................................
5. Finnastaðir ...................................................................
(i. Holt....................................................................................
7. Holtssel ...........................................................................
8. Miðhús .............................................................................
!). Grund...............................................................................

10. Hólshús ..........................................................................
11. Dvergastaðir .................................................................
12. Litli Hóll........................................................................
13. Espihóll ..........................................................................
14. Viðigerði ........................................................................
17». Merkigil ..........................................................................
16. Hranastaðir ...................................................................
17. Stokkahlaðir .................................................................
18. Botn .................................................................................
19. Hrafnagil ........................................................................
20. Grisará ............................................................................
21. Iíroppur ..........................................................................
22. Kristnes ..........................................................................
23. Reykhús..........................................................................
24. Hjálmsstaðir .................................................................
25. Klúkur .............................................................................
26. Teigur...............................................................................
27. Svðra Gil ........................................................................
28. Ytra Gil ..........................................................................
29. Vaglar...............................................................................
30. Hvammur ......................................................................
31. Litli Hvammur............................................................

Samtals

.andverð Skattur 
0.3° o Húsaverð Skattur 

0.2 0 o Samtals

kr. kr. kr. kr. kr.
3800 10.40 1600 3.20 13.60
4400 13.20 1000 2.00 15.20

12600 37.80 13600 27.20 65.00
3000 9.00 600 1.20 10.20
6500 19.50 2300 4.60 24.10
2700 8.10 800 1.60 9.70
3300 9.90 600 1.20 11.10
3400 10.20 800 1.60 11.80

18000 54.00 50000 100.00 154.00
5400 16.20 1300 2.60 18.80
4300 12.90 1400 2.80 15.70
4900 14.70 5300 10.60 25.30

14000 42.00 8600 17.20 59.20
6800 20.40 1500 3.00 23.40
3500 10.50 1100 2.20 12.70
3200 9.60 1200 2.40 12.00
7600 22.80 10800 21.60 44.40
3400 10.20 1000 2.00 12.20

10800 32.40 15800 31.60 64.00
4100 12.30 900 1.80 14.10
8200 24.60 8800 17.60 42.20

11700 35.10 13800 27.60 62.70
9400 28.20 10900 21.80 50.00
3000 9.00 400 0.80 9.80
2000 6.00 1800 3.60 9.60
4500 13.50 3200 6.40 19.90
4000 12.00 4200 8.40 « 20.40
3800 11.40 3900 7.80 20.20
4000 12.00 1300 2.60 14.60

10700 32.10 12300 24.60 56.70
1700 5.10 4300 8.60 13.70

— — — — 936.30

VII. Skýrsla um fasteignaskatt á nokkrum húseignum í kaupstöðum,
er sýnir skattinn nti og liver hann yrði í háinarki eftir tillöguin nefndarinnar.

Húseignir

•c

•c

Sk
at

tu
r nú

Sk
at

tu
r 

sa
in

kv
. frv

.

«©

z
X Sk

at
tu

r nú
Sk

at
tu

r 
sa

m
kv

. frv
.

Sk
at

tu
r nú

 
sa

m
ta

ls

Sk
at

tu
r 

sa
m

kv
. frv

.

H
æk

ku
n 

sa
in

kv
. frv

.

Athugasemdir

Hús nr. 1 11300 67.80 226.00 41900 335.20 419.00 403.00 645.00 242.00 Revkjavík
2 3100 18.60 62.00 28600 228.80 286.00 247.40 348.00 100.60 —
3 40100 240.60 802.00 181200 1449.60 1812.00 1690.20 2614.00 923.80 —
4 2600 15.60 52.00 16600 132.80 1660 0 148.00 218.00 69.60 —
,”) 1600 9.60 32.00 1900 15.20 19.00 24.80 51.00 26.20 —
6 2500 50.00 50.00 25000 » 250.00 50.00 300.00 250.00 Akurevri
t 3000 30.00 60.00 28000 280.00 280.00 310.00 340.00 30.00 ísafjörður
8 2800 »• 56.00 18000 » 180.00 236.00 236.00 Hafnarfjörður
9 3500 14.00 70.00 20000 80.00 200.00 94.00 270.00 176.00 Vestmannaevjar

- 10 2200 >• 44.00 30000 150.00 300.00 150.00 344.00 194.00 Norðfjörður
11 2000 40.00 40.00 18000 •• 180.00 40.00 220.00 180.00 Sevðisfjörður
12 3000 12.00 60.00 35000 1 40.00 350.00 152.00 410.00 258.00 Siglufjörður
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Nd. 34. Frumvarp til laga

um breyting á vegalögum, nr. 101 19. júni 1933.

Flm.: Thor Thors.

1- gr.
Á eftir B. 8. í 2. gr. laganna bætist fjórir nýir liðir:

a. Jökulsvegur: Frá vegamótum austan Fróðórheiðar um Breiðuvík til Hellu- 
sands.

b. Eyrarsveitarvegur: Frá Stvkkishólmsvegi um Helgafellssveit til Eyrarsveitar.
c. Skógarstrandarvegur: Frá Vogaskeiði í Helgafellssveit um Skógarströnd að 

Skógstagli i Miðdölum.
d. Hnappadalsvegur: Frá Stykkishólmsvegi mn Hnappadal og Heydal að Bíldu- 

hóli á Skógarströnd.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt samkv. eindregnum óskum hreppsnefnda og liéraðsbúa 
þeirra, er hér eiga hlut að máli. Þegar vegalögunum var brevtt árið 1933, var 
látið hjá líða að taka í þjóðvegatölu þær leiðir, sem frv. þetta fjallar um. Liggja 
til þess sterk rök, að þetta verði leiðrétt þegar i stað og sveitum þessum ásamt 
kauptúninu á Hellusandi koinið í viðunandi samhand við vegakerfi landsins, 
svo fPjótt sem fjárhagur ríkissjóðs fær leyft.

Um hina einstöku vegi skal þessa getið:
Jökulsvegur er ætlað að liggi um Breiðuvík, Hellna og Beruvík til Hellu- 

sands. Hefir hann í fyrsta lagi þó þýðingu að koma sveit þessari í vegasainband, 
en mjög ríður á því fyrir bændur þar, einkum þegar þess er gætt, að nú er fyrir- 
hugað að koma upp mjólkurbúi á sunnanverðu Snæfellsnesi, og má telja, að 
Breiðvíkingum sé varnað viðskipta við það, vegna vegalevsis. Emifreinur kæmi 
þessi vegur Hellusandi, en þar eru nú um 600 íbúar, í varanlegt samband við 
sveitirnar sunnanfjalls á Snæfellsnesi og samgöngurnar frá Borgarnesi. Þar sem 
vegur þessi lægi eingöngu um láglendi, má telja víst, að liann verði akfær nær 
allan ársins hring. Loks má geta þess, að þar eð landslag á þessu svæði er 
mjög hrífandi og sérkennilegt, má vænta þess, að ferðamannastraumur yrði 
mjög mikill um þessar slóðir, ef bílfært væri þar.

Eyrarsveitarveginum er ætlað að koma þessari blómlegu sveit í vegasam- 
band. í Eyrarsveit eru ágæt skilyrði til landbúnaðar, og auk þess nokkur útgerð, 
sem mjög gæti aukizt, ef ríkisvaldið vildi greiða fyrir hreppsbúum um útvegun 
skipakosts.

Skógarstrandarvegur er sameiginlegt álnigamál Snæfellinga og Dalamanna, 
þar eð hann er til þess að tengja saman þessi héruð og koma þeim i sainband 
við vegakerfi landsins.

Hið sama má segja um Hnappadalsveginn, en auk þess skal á það bent, 
að telja má liklegt, að þessi vegur verði akfær allt árið, þar eð liann liggur um



láglendi, en víst er, að vegurinn vfir Kerlingarskarð teppist alla vetrarmánuðina 
sakir snjóþyngsla.

Frv. samhljóða þessu var flutt á síðasta þingi, en náði þá eigi fram að ganga.
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Nd. 35. Nefndarálit
um frv. til 1. um bráðabirgðabreyting nokkurra laga.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir athugað fruinvarp þetta og hefir orðið sammála um að leggja 
til, að það verði samþykkt í aðalatriðum. Sumir nefndarmenn eru þó ekki sam- 
þykkir öllum liðum frumvarpsins, og nninu þeir gera grein fvrir því.

Alþingi, 22. febr. 1936.

Sigfús Jónsson, Gísli Sveinsson, Stefán Jóh. Stefánsson.
form., frsm. fundaskr.

Ásgeir Asgeirsson. Ólafur Thors,

Nd. 36. Frumvarp til laga
um landssmiðju.

Frá meiri hluta iðnaðarnefndar.

1- gr.
Rikisstjórnin lætur starfrækja smiðju, er fæst við viðgerðir skipa, smíði 

mótora og annara véla, og aðra smíði, og nefnist hún landssmiðja.

2. gr.
Landssmiðjan annast allskonar smíði fyrir einstaklinga og félög, er þess 

kunna að óska, og auk þess annast hún alla smíði, sem hún getur tekið að sér, 
fyrir þá starfrækslu, er ríkið hefir með höndum, og þær stofnanir, sem eru 
ríkiseign, svo sem skipaútgerð, skóla, sjúkrahús, vita- og vegamálaskrifstofur, 
landssíma og ríkisútvarp, enda séu vinnubrögð og verðlag, að dómi ríkisstjórn- 
arinnar, ekki óhagstæðari en annarsstaðar innanlands. Rikisstjórnin getur mælt 
fyrir um, að stofnanir, sem styrktar eru með fé úr ríkissjóði, skuli skipta við 
landssmiðjuna um smíði þá, er þær þurfa að láta gera innanlands, enda sé um 
sambærilegt verð og vinnubrögð við aðrar samskonar smiðjur að ræða.

Landssmiðjunni er heimilt að verja árlega af ágóða sínum nokkrum hluta, 
er ríkisstjórnin ákveður, til þess að vinna að smíðum, er íslenzkir hugvitsmenn 
hafa gert uppdrætti að. Þó skal jafnan leitað umsagnar kunnáttumanna, er ríkis- 
stjórnin tilnefnir, um væntanlega nytsemi nýsmíðinnar, áður en hún er ákveðin.
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3. gr.
Ríkisstjórnin afhendir landssmiðjunni lóð undir nauðsynleg mannvirki, og 

sé þess gætt, að bæta megi við byggingar eftir því, sem starfssvið smiðjunnar 
stækkar. Skal landssmiðjan hafa hverskonar umráðarétt yfir lóðinni. Ennfremur 
skal ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast lán, er landssmiðjan tekur til hygginga 
og vélakaupa, allt að 100000 krónum. Jafnskjótt og lóðin hefir verið afhent, 
skal landssmiðjunni heimilt að hefja smiði þeirra verkstæða, er henni eru nauð- 
synlegust, að því leyti, sem fé hrekkur til, og skal ríkisstjórnin gæla þess, að 
mannvirki þessi séu i samræmi við heildaruppdrátt, er hún fellst á, af þeim 
byggingum, sem ætla má, að reistar verði á lóðinni vegna starfrækslu lands- 
smiðjunnar.

4. gr.
Nú er lagt fé til landssmiðjunnar í fjárlögum, og skal þá litið á það sem 

lánsfé, er landssmiðjunni sé skylt að endurgreiða, enda verði samningur gerður 
milli landssmiðjunnar og ríkisstjórnarinnar um lánskjör og endurgreiðslu áður 
en fé sé afhent.

5. gr.
Ríkisstjórnin ræður forstjóra fvrir landssmiðjuna, og skal það vera maður 

vel að sér um vélfræði og um smíði. Forstjóri annast stjórn fyrirtækisins í 
samráði við ráð það, sem samkv. lögum nr. 31 9. jan. 1935, um eftirlit með 
opinberum rekstri, hefir eftirlit með landssmiðjunni. Ríkisstjórnin ákveður laun 
forstjóra og annara fastra starfsmanna landssmiðjunnar, þar til þau verða 
ákveðin í launalögum. Forstjóri ræður aðra starfsmenn til landssmiðjunnar.

6. gr.
Nú verður ágóði af starfsemi landssmiðjunnar, og skal þá leggja hann í 

stofnsjóð fvrirtækisins, eftir að lagt hefir verið til hliðar fyrir fyrningu og í 
varasjóði, svo sem fvrir er mælt í reglugerð, er ríkisstjórnin setur, endurgreidd 
lán þau, sem fyrirtækið kann að hafa tekið, eða fé lagt til hliðar til endurgreiðslu 
þeirra.

7. gr.
Landssmiðjan greiðir eigi útsvar til bæjar eða sveitar, en greiða skal hún 

til bæjar eða sveitar eftir reglum þeim, sem mælt er fyrir um í lögum nr. 17 
4. júní 1924, um aukaútsvör ríkisstofnana.

Landssmiðjan greiðir tekjuskatt til ríkisins eins og væri hér um einkafvrir- 
tæki að ræða.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er flutt að tilhlutun atvinnumálaráðlierra. Það var flutt á 
siðasta þingi, en varð þá ekki útrætt. Nú er það flutt aftur og teknar upp í það
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þær breytingartillögur, seni meiri hluti fjárhagsnefndar neðri deildar lagði til, 
að gerðar yrðu á frumvarpinu (þskj. 649).

Að öðru levti vísast til greinargerðar þeirrar, er fylgdi frv, eins og það lá 
fyrir síðasta þingi (þskj. 518).

Ed. 37. Frumvarp til laga
nm kennslu i vélfræði.

Frá sjávarútvegsnefnd

I. KAFLI

Um vélskólann í Reykjavík.

1- gr.
I Reykjavík skal vera vélskóli. Markmið lians er að búa nemendur undir 

hið minna vélstjórapróf, bið meira vélstjórapróf, rafmagnspróf fvrir vélstjóra 
og rafmagnspróf fyrir rafvirkja.

Skólinn starfar í þrem deildum:
1. Minni vélstjóradeild.
2. Meiri vélstjóradeild.
3. Rafmagnsfræðideild fyrir vélstjóra og rafvirkja.

Skólaárið bvrjar 1. október og endar 30. september.

2. gr.
1 skólanum skal kenna: Islenzku, dönsku, ensku, þýzku, stærðfræði, eðlis- 

fræði, vélfræði, vélateikningu, hjúkrunarfræði, bókhald og viðskiptafræði, 
rafmagnsfræði og leikfimi.

3. gr.
Kennslumálaráðuneytið ræður fastan vélfræðikennara, sem einnig er for- 

stöðumaður skólans. Það ræður einnig fastan kennara í stærðfræði og eðlis- 
fræði, svo og tímakennara í öðrum greinum og aðstoðarkennara eftir þörfum, 
í samráði við forstöðumann skólans.

Laun fastra kennara skulu ákveðin í launalögunum, en laun tímakennara 
ákveður kennslumálaráðuneytið.

Kennaralaun og annar kostnaður við skólann greiðist úr ríkissjóði.

4. gr.
Inntökupróf skal haldið í skólanum i byrjun október ár hvert, í þeim 

greinum, sem þarf til undirbúnings skólanámsins. Skal inntökupróf í vél- 
stjóradeild og rafmagnsfræðideild samsvara fullnaðarprófi úr iðnskólanum 
í Revkjavik. Þeir, sem hafa lokið fullnaðarprófi við iðnskólann i Reykjavík, 
eða öðru jafngildu eða æðra prófi, þurfa þó ekki að ganga undir inntökupróf.
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5- gr.
1. Inntökuskilvrði í minni vélstjóradeild:

a. Að nemandinn hafi staðizt inntökupróf í deildina samkvæmt reglugerð 
skólans.

b. Að hann liafi eftir 16 ára aldur stundað nám á vélaverkstæði, sem rétt 
hefir til þess að kenna vélnemum, í 3 ár eða verið vélstjóri með undan- 
þágu á eimskipi með meira en 50 hestafla vél í 3 ár, áður en lög þessi 
öðlast gildi.

c. Að hann sé ekki haldinn næmum sjúkdómi eða hafi líkamsgalla, sem 
geti orðið honum til tálmunar við starf hans.

d. Að hann hafi óskert mannorð.
e. Að hann kunni sund.

2. Inntökuskilyrði í meiri vélstjóradeild:
a. Að nemandinn hafi staðizt inntökupróf i deildina, eða fullnaðarpróf 

við iðnskólann í Reykjavík eða annan jafngildan eða æðri skóla, i þeim 
greinum, sem þarf til undirbúnings skólanámsins.

b. Að hann hafi eftir 16 ára aldur stundað nám í 4 ár á vélaverkstæði, 
sem réttindi hefir til að kenna vélnemum.

c. Að hann sé ekki haldinn næmum sjúkdómi eða hafi líkamsgalla, sem 
geti orðið honum til tálmunar við starf hans.

d. Að hann hafi óskert mannorð.
e. Að hann kunni sund.

3. Inntökuskilyrði í 1. bekk rafmagnsfræðideildar:
a. Að nemandinn hafi staðizt inntökupróf í deildina eða fullnaðarpróf við 

iðnskólann í Revkjavík eða annan jafngildan skóla eða æðri, i þeim 
greinum, sem nauðsynlegar eru til undirbúnings skólanámsins.

b. Að hann hafi eftir 16 ára aldur stundað rafvirkja- eða rafvélavirkja- 
nám í 4 ár, hjá rafvirkja- eða rafvélavirkjameistara, sem réttindi hefir 
til að kenna þá iðn.

c. Að hann sé ekki haldinn næmum sjúkdómi eða hafi líkamsgalla, sem 
geti orðið honum til tálmunar við starf hans.

d. Að hann hafi óskert mannorð.
4. Inntökuskilyrði í 2. bekk rafmagnsfræðideildar:

a. Að nemandinn hafi staðizt 1. bekkjarpróf deildarinnar eða hið meira vél- 
stjórapróf skólans.

b. Að hann sé ekki haldinn næmum sjúkdómi eða hafi likamsgalla. sem 
geti orðið honum til tálmunar við starf hans.

c. Að hann hafi óskert mannorð.

6. gr.
Próf skulu haldin í skólanum:
Hið minna vélstjórapróf að afloknum kennslutíma deildarinnar ár hvert. 
Hið meira vélstjórapróf áður en sumarlevfi byrjar ár hvert.
Próf í rafmagnsfræði að afloknum kennslutíma deildarinnar ár hvert.
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7. gr.
Til hins minna vélstjóraprófs þarf:

1. í íslenzku: Að geta gert léttan stíl um almennt efni, skrifað sæmilega og 
nokkurnveginn rétt. Lesið sæinilega og kunna skil á helztu atriðum málfræð- 
innar.

2. 1 stærðfræði: Þekking á hinum fjórum algengu reikningstegundum með 
lieilum tölum, brotum og tugabrotum, ennfremur einfaldri þriliðu og 
grundvallaratriðum flatarmálsfræðinnar, ennfremur i rúmmálsfræði, að 
geta reiknað út ferstrending og sívalning.

3. í eðlisfræði: Þekking á lögmálum loftkenndra efna, þrýstingi og þrýsti- 
mælum, eðlisþyngd, dælum, seltuinælum, hita, hitamælum, útþenslu hluta 
við hita, bræðsiu, uppgufun, suðu, eiginleikum vatnsgufunnar, einföldum 
vélum, svo sem vogarstöng, skrúfu, flevg, dragreipi o. s. frv., rafmagni og 
segulmagni.

4. í vélfræði: Þekking á eimvélum i skipum og á landi, einstökum hlutum 
þeirra, samsetningu og efni, eimkötlum, smiði þeirra og efni, hirðingu 
eimvéla og katla, hestöflum eimvéla, eldsnevti og eldsneytiseyðslu, still- 
ingu vélanna, viðhaldi og eftirliti, hjálparvélum skips og vélar, slökkvi- 
tækjum og lagaákvæðum um skoðun og eftirlit skipa, aðalpörtum skips og 
skiptingu þess í vatnsþétt hólf, ryði og tæringum og vörnun gegn því, grund- 
vallaratriði mótora með tilliti til mótora í bjargbátum.

8. gr.
Til liins meira vélstjóraprófs þarf:

1. í íslenzku: Að geta gert íslenzkan stíl um almennt efni, skrifað sæmilega 
rithönd skýrt og nokkurnveginn rétt.

Að geta lesið kafla úr íslenzkri bók og endursegja hann og skýra 
lielztu málfræðiatriðin, sem fyrir koma í lionuni.

2. í dönsku: Að geta lesið upp og þýtt kafla úr danskri hók, vélfræðilegs 
efnis.

3. í ensku: Sama kunnátta og í dönsku.
4. í þýzku: Sama kunnátta og í dönsku.
5. f stærðfræði:

a. I reikningi: Að kunna liinar 4 algengu reikningsaðferðir með lieilum 
tölum, brotum og tugabrotum, bæði með tölum og bókstöfum, þrí- 
Jiðu, prósentu- og rentureikning, veldi, rót og logaritma, að geta leyst 
líkingar af 1. gráðu með einni og tveim óþekktum stærðum.

b. í flatarmálsfræði: Þekking á afstöðu beinna lina livorrar til annarar, 
liringum, liornum, niarghyriiingum, á reglum um liliðar og liorn þrí- 
hyrninga og samsíðunga, á samfalla og einslaga þrihyrninguni, rétt- 
hyrndum þríliyrningum, útreikningi flatarmáls og hinu rétthvrnda 
Koordinat-kerfi. Ennfreniur að geta gert einfaldar flatarmálsteikning- 
ar og þekkja alnienn lijálpartæki til þess.

c. í rúnnnálsfræði: Þekking á afstöðu beinnar línu til flata og flata livors 
til annars, þrístrendingi, strýtu, sivalningi, keilu, kúlu, og á þeim lín-

Alþt. 1930. A. (50. löggjafarþing). 30
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uin, sein nivndast á yfirborði þessara hluta við beinan gegnuniskurð. 
Ennfremur þekking á flatarmáli og yfirborði þessara liluta og rúm- 
taki þeirra.

d. í þríhyrningafræði: Þekking á grundvallaratriðuin þrihvrningafræð- 
innar.

6. í eðlisfræði: Þekking á binuin alinennu eðlisfræðilegu eiginleikum blut- 
aiina, hreyfingu og jafnvægi fastra, fljótandi og loftkenndra hluta, sam- 
setningu og sundurliðun afla, vinnu og afli, þrýstingi og þrýstimæluni, eðl- 
isþyngd, seltuniæluin, dælum, einföldum véluni, svo sem vogarstöng, 
skrúfu, fleyg, skáborði, dragreipi o. s. frv., ennfremur á lielztu lögmáluin 
bitafræðinnar, liita og dreifingu lians, útþenslu hlutanna við hita, hita- 
mælum, hitamagni, bræðslu, uppgufun, eiginleikum vatnsgufunnar, suðu. 
eldsneyti og brennslu, segulmagni, rafmagni og stvrkleika cfnanna. Enn- 
fremur þekking á almennri bljóðfræði og ljósfræði.

7. í vélfræði:
a. í eimvélafræði: Þekking á eimvélmn i skipum og á landi, einstökum 

lilutum þeirra og samsetningu, eimkötlum og öðrum tækjum, er þeim 
fylgja, birðingu eimvéla og eimkatla, viðbaldi þeirra og eftirliti, smíði 
og efni eimvéla og eimkatla, vélbilun, ketilbilun og sprcngu, aflmæl- 
islínum og þeim niðurstöðum, sem af þeim má draga, bestöflum eim- 
véla, stillingu vélanna, eldsneytiseyðslu, þekking á hjálparvélum skips 
og vélar (stýrisvél, ljósvél, kælivél. vindum, dælum o. s. frv.), þekking á 
byggingu skips og skiptingu þess í vatnsþétt hólf, skipsdælum, slökkvi- 
tækjum og lagaákvæðum um skoðun og eftirlit skipa, ryði og tæringum 
og vörnum gegn því.

b. í mótorfræði: Þekking á mótorum í skipum og á landi, einkum diesel- 
mótorum, á smíði þeirra og efni, viðbaldi, eftirliti, birðingu og stjéirn, 
gangtruflunum og lagfæringu þeirra, afbnælislínum og þeim niður- 
stöðuin, sem af þeim má draga, stillingu mótora, hestöflum mótora og 
notagildi, bitafræðilegum grundvallaratriðum, þjöppun og útþenslu, 
skolun og forbleðslu, blöndun bleðslunnar og brennslu, cldsneyti og 
eldsneytiseyðslu, lijálparvéluin mótora og skips (ljósvél, kælivél, 
stýrisvél, vindum, dælum, loftþjöppun o. s. frv.), smurningu mótora og 
smurningsháttum, liöinlum mótora og öðrum mótorraunum og þekk- 
ing á lagaákvæðum um skoðun og eftirlit mótorskipa.

c. í burðarþolsfræði: Þekking á grundvallaratriðum um styrkleika efnis 
þess, sem notað er i vélar og katla, og byrjunarreglum um útreikniug 
á stvrkleika liinna Iielztu liluta i véluni og kötlum.

8. í vélateikningu: Að geta gert vinnuteikningar af ákveðnum vélaliluta.
9. I lijúkrunarfræði: Þekking á grundvallaratriðum og regluni um hjúkrun 

sjúkra, fyrstu hjálp, sem liægt er að veita þegar slys ber að höndum, lirein- 
læti og á að notfæra sér liina lögskipuðu lækningabók og meðalakistu.

10. I bóklialdi og viðskiptafræði: Þau atriði, er vélstjóra skiptir og staða 
þeirra beimtar.
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9. gr.
Til 1. bekkjarprófs í rafmagnsdeild þarf :

1. I íslenzku: Að geta gert léttan stil um almennt efni skýrt og nokkurn- 
veginn rétt.

2. I dönsku: Að geta lesið og þýtt léttan kafla úr danskri bók rafmagnsfra'ði- 
legs efnis.

3. I stærðfræði: Þekking á binum fjórum algengu reikningsaðferðum með 
heilum tölum, brotum og tugabrotum, bæði með tölum og bókstöfum, á 
þríliðu og líkingum af 1. gráðu með einni óþekktri stærð, ennfremur á al- 
mennri flatarmálsfræði og rúmmálsfræði og á grundvallaratriðum þrí- 
hyrningafræðinnar.

4. í eðlisfræði: Þekking á almennri aflfræði, hljóðfræði, ljósfræði, hitafræði, 
rafmagni og segulmagni.

5. í vélfræði: Þekking á frumatriðum vélfræðinnar, ýnisuni algengum afl- 
vélum, sem notaðar eru til þess að knýja rafala, smíði þeirra og efni.

6. I vélateikningu: Að geta teiknað vinnuteikningu af einfölduin vélabluta.

10. gr.
Til burtfararprófs úr rafmagnsdeild þarf:
I rafinagnsfræði: Þekking á grundvallaratriðum rafmagnsfræðinnar. uin 

rakstraum og riðstraum, rakstraums- og riðstraumsvélar, spennubreytum, 
vinnuháttum og gerð rafmagnsvéla og spennubreyta, uppsetningu, hirðu og 
viðhaldi rafmagnsvéla og raftækja. Ennfremur kunnátta í allskonar raflögn- 
um, þekking á að finna algengar bilanir rafmagnstækja og rafmagnslagna og 
þekking á orsökum þeirra, kunna að átta sig á tengimvndum, kunna að deyfa 
útvarpstruflanir rafmagnstækja og véla. Þeir skulu og þekkja lög og reglu- 
gerðir um allt, er að þessu lýtur, ennfremur skulu þeir vita um lífshættu þá, 
er stafað getur af rafmagni, og kunna ag gera einfaldar endurlífgunartilraunir.

Auk þess útheimtist í öðrum greinum það, sem nauðsvnlegt er til fulls 
skilnings á rafmagnsfræðinni.

11- gr.
Prófin eru bæði skrifleg og munnleg og burtfararpróf í rafmagnsfræði- 

deild einnig verklegt. Þau skulu lialdin af prófnefnd, sem kennslumálaráðu- 
neytið skipar í hvert skipti. Skulu í henni vera forstöðumaður skólans og tveir 
aðrir. Skal annar þeirra bafa æðri vélfræðilega þekkingu og skal liann vera 
formaður prófnefndar, liinn skal vera vélstjóri, sem s'iglt liefir sem yfirvél- 
stjóri á verzlunarskipum eða varðskipuin ríkisins.

Auk þess skipar ráðunevtið tvo menn, prófnefndinni til aðstoðar, annan 
til þess að dæina um kunnáttu prófsveina í lungumálum, en binn til þess að 
dæma um kunnáttu þeirra í rafmagnsfræði. Kennarinn í hverri grein lieldur 
hið munnlega próf.

12. gr.
Sá, sem óskar að ganga undir próf, skal senda umsókn um það til for- 

stöðumanns skólans, stílaða til kennslumálaráðuneytisins. Sé bann eigi læri-
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sveinn skólans, skal unisóknin vera komin til forstöðumanns skólans eigi sið- 
ar en tveim mánuðum fyrir próf, og skulu fylgja beiðninni vottorð uin, að 
hann uppfvlli kröfur þær, seni settar eru í 5. gr. uin inntöku í þá deild, sem um 
er að ræða, og auk þess vottorð um þann undirhúning, sem hann hefir fengið. 
Hafi hann gengið undir próf áður í sömu greinum, skal þess getið í umsókninni.

II. KAFLI

Um mótornámskeið.

13. gr.
Fiskifélag íslands skal halda námskeið í mólorfræði, til þess að húa menn 

undir mótorvélstjórapróf. Þau skulu haldin í tveim flokkum, hið minna og liið 
meira námskeið.

Hið minna námskeið skal lialdið i Revkjavík og úti um land, á þeim stöð- 
um, sem nægur vélakostur og önnur skilyrði eru fyrir liendi og atvinnumála- 
ráðuneylið ákveður, eftir tillögum Fiskifélags íslands.

Hið meira námskeið skal aðeins haldið í Reykjavík.

14. gr.
1. Inntökuskilyrði á liið minna námskeið skulu vera þessi:

a. Að nemandinn sé 18 ára að aldri.
h. Að liann sé ekki haldinn næmum sjúkdómi eða hafi likamsgalla, sem 

orðið geti honum til tálmunar við starf lians.
e. Að liann liafi óskert mannorð.
d. Að liann kunni sund.

2. Inntökuskilyrði á hið meira námskeið skulu vera þessi:
a. Að nemandinn liafi staðizt hið minna námskeiðspróf Fiskifélagsins, 

eða inntökupróf í íslenzku og reikningi, sem jafngildir kröfum þeim, 
sem gerðar eru til hins minna námskeiðsprófs í þessum greinum.

h. Að liann hafi eftir 16 ára aldur unnið í 2 ár á vélaverkstæði, sem rétt- 
indi liefir til að kenna þá iðn, eða siglt sem 1. vélstjóri á mótorskipi 
með meira en 50 hestafla vél í 24 mánuði, áður en lög þessi öðlast gildi.

e. Að hann sé ekki haldinn neinum næmum sjúkdómi eða hafi líkams- 
galla, sem geti orðið honum til tálmunar við starf hans,

d. Að liann liafi óskert mannorð.
e. Að hann kunni sund.

15. gr.
Próf skulu lialdin að afloknum námskeiðstíma. Til liins minna nám- 

skeiðsprófs þarf:
1. í íslenzku: Að geta gert léttan stíl um almemit efni, skrifað sæmilega og 

nokkurnveginn rétt.
2. í reikningi: Þekking á liinuin fjórum algengu reikningstegundum með 

heiluin tölum, hrotum og tugabrotum.
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3. í eðlisfræði: Þekking á löguni um loftkennd efni, þrýstimælum, hitamæl- 
uin, dæluin, dreifingu hitans og áhrifum hans á fasta og fljótandi hluti, 
bræðslu, eldsnevti og olíuni.

4. í mótorfræði: Þekking á mótorvéluni, sem notaðar eru i skipum og á landi, 
útbúnaði þeirra og efni, hirðingu og stjórn, þekking á sundurliðun mótor- 
véla, hreinsun þeirra, samsetningu og stillingu, þekking á gangtruflun- 
um mótora og kunna að lagfæra þær, þekking á algengustu hilununi, sem 
orsakast af sliti og notkun, og endurbótum þeirra, þekking á liinum al- 
gengustu eldsnevtistegundum, sem notaðar eru í mótora, hömluhestöfl- 
um, eldsneytiseyðslu og raftækjum lítilla mótorskipa, ryði og tæringum 
og vörnum gegn þvi.
Til liins meira námskeiðsprófs þarf:

1. I islenzku: Að geta gert léttan stíl um almennt efni, skrifað sæmilega og 
nokkurnveginn rétt. Lesið sæmilega og kunna skil á helztu atriðum mál- 
fræðinnar.

2. í stærðfræði: Þekking á hinuni fjórum reikningsaðferðum, með heiluni 
töluni, brotum og tugabrotum, þekking á einfaldri þriliðu og grundvallar- 
atriðum flatarmálsfræðinnar, ennfremur í rúmmálsfræði, að geta reikn- 
að út ferstrending og sívalning.

3. í eðlisfræði: Þekking á lögum um loftkennd efni, þrýstingi og þrýsti- 
inælum, eðlisþvngd, seltumælum, dælum, hita, hitamælum, útþenslu hluta 
við hita, bræðslu, uppgufun og suðu. Þekking á einföldum vélum, svo sem 
vogarstöng, skrúfu, fleyg, drapreipi o. s. frv., ennfremur á rafmagni og 
seguhnagni.

4. f mótorfræði: Fvllri þekking á þvi, sem til liins minna námskeiðsprófs er 
heiintað, og auk þess: Þekking á aflmælislínum og einföldum niðurstöð- 
um, sem af þeim má draga, blöndun hleðslunnar og brennslu eldsneytisins. 
Þekking á helztu hlutum skips og skiptingu þess í vatnsþétt hólf, hjálpar- 
vélum, svo sem stýrisbúnaði, ljósvélum, vindum, slökkvitækjum o. s. frv., 
og lagaákvæðum um skoðun og eftirlit mótorskipa. Ennfremur að geta 
framkvæmt minniháttar viðgerðir á niótorum og hjálpartækjum þeirra. 
Þekking á meðferð eimkatla með tilliti til hjálparkatla i mótorskipum.

16. gr.
Prófin eru bæði munnleg, skrifleg og verkleg. Þau skulu lialdin af próf- 

nefnd, sem kennslumálaráðunevtið skipar til þess í hvert skipti. Skulu í lienni 
vera forstöðumaður námskeiðsins og tveir aðrir; skal annar þeirra hafa meiri 
vélfræðilega þekkingu en námskeiðin veita, en hinn vera vélsmiður, sem æf- 
ingu hefir í niótorviðgerðum.
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I7. gr.
Óski einhver, seni ekki er nemandi námskeiðsins, að ganga undir próf, 

skal liann senda umsókn um það til kennslumálaráðuneytisins, eigi síðar en 
mánuði áður en próf bvrjar. Vnisókninni skal fylgja vottorð 11111, að hann full- 
nægi inntökuskilyrðum á námskeiðið, og auk þess vottorð frá þeim kennara



eða kennuruin, seni liafa kennt lionuni, uni að liann sé fær um að ganga undir 
prófið.
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III. KAFLI 

Almenn ákvæði,

18. gr.
Kennsluinálaráðuneytið setur reglugerð um það, livernig kennslunni og 

prófunum skuli hagað, svo og um verklegan lærdóm nemenda og annað, er að 
kennslu og undirhúningi lýtur.

19- gr.
Hver sá, sem staðizt hefir próf, fær skírteini um það. Skirtinið skal gefið 

út á íslenzku og ensku og ritað eftir fyrirmvnd, sem kennslumálaráðuneytið 
semur. A skírteininu skal geta þeirra kennslugreina, sem prófsveinninn hefir 
verið reyndur í, og tilgreina (með tölum) þær einkunnir, sem hann hefir hlotið. 
Einnig skal tilgreina þá lægstu einkunn, sem þarf til þess að standast prófið, 
og þá liæstu, sem liægt er að öðlast. Allir prófnefndarmenn skulu undirrita 
skírteinin.

Skýrslur um prófið, ásamt fulluni nöfnum prófsveina, fæðingarstað, degi 
og ári, svo og einkunnum þeim, sem þeir hafa hlotið, skal rita í bækur, sem til 
þess eru ætlaðar. Bækur þessar skulu geymdar á þeim stöðum, seni kennslu- 
málaráðuneytið ákveður.

Allir prófnefndarmenn staðfesta skýrslurnar með undirskrift sinni.

2°- gr.
Glati einhver prófskírteini sínu, á liann rétt á að fá það endurnýjað, en 

greiða skal hann fyrir það kr. 2,00 i ómakslaun.

21- gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1936, og frá sama tíma eru úr gildi numin lög 

nr. 37 3. nóv. 1915, um stofnun vélstjóraskóla í Reykjavík, lög nr. 13 18. maí 
1920, um kennslu í mótorfræði, og lög nr. 23 19. maí 1930, um rafmagnsdeild 
við vélstjóraskólann í Revkjavík, svo og önnur lög og lagaákvæði, er koma í 
bága við lög þessi.

Greinargerð.

Frv. þetta er samhljóða frv., er lá fyrir síðasta Alþingi, og er flutt samkv. 
ósk atvinnuniálaráðherra. Vísast til greinargerðar á þskj. 462 1935.
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Ed. 38. Frumvarp til laga

bingskjal 3<S

um atvinnu við siglingar á íslenzkuin skipuni.

Frá sjávarútvegsnefnd.

I. KAFLI

Inngangur og orðaskýringar.

1- gr.
Hverjum íslenzkum ríkisborgara, sem fullnægir þeim skilyrðum, sem sett eru 

í lögum þessum, er heimilt að leita sér atvinnu við siglingar á islenzkum skipum. 
Sama gildir um þá erlenda ríkisborgara, sem jafnrétti hafa við íslenzka ríkis- 
borgara að lögum.

2. gr.
a. Skip merkir í lögum þessum hvert það far, sem er 6 rúmlestir eða stærra 

og skráð er á skipaskrár, án tillits til þess, hvort það gengur fyrir seglum 
eða vél eða hvorutveggja.

b. Rúmlest er brúttó-rúmlest = 100 teningsfet ensk = 2,83 teningsmetrar.
c. Mánuður er 30 nátta mán'uður, eins og ákveðið er með sjómannalögum, 

nr. 41 19. mai 1930, um kaupgreiðslur á sjó.
d. Flutningaskip merkir skip, eigi yfir 75 rúmlestir að stærð, sem notað er 

til fólks- og vöruflutninga innanlands, enda þótt það sé skrásett sem fiski- 
skip og notað til fiskveiða einhvern tíma ársins, sé það meiri liluta ársins 
við aðrar siglingar en fiskveiðar. Meðan slíkt skip stundar veiðar, gilda um 
það sömu ákvæði og um önnur fiskiskip af sömu stærð.

e. Fiskiskip merkir hvert það skip4 sem skrásett cr sem fiskiskip, án tillits 
til stærðar, og notað er niestan hluta ársins til veiða, þótt það sé jafnframt 
notað til flutninga til útlanda á eigin afla eða keyptum afla.

f. Verzlunarskip merkir hvert það skip, sem skrásett er sem verzlunarskip, 
án tillits til stærðar, og siglir með varning frá landinu og til þess og milli 
liafna innanlands eða flytur farþega eða hvorttveggja.

g. Innanlandssigling er sigling og fiskveiðar við strendur íslands og á hafinu 
kringum landið allt að 60 sjómílur frá sjálfu landinu.

h. Vtanlandssigling er liver sú ferð, sem farin er til annara landa eða til fiski- 
miða annara landa, þótt liafna sé ekki leitað.

i. Fullgildur háseti á verzlunarskipi eða varðskipi er sá einn, er sannar með 
sjóferðabók,

að hann hafi siglt sem skipsdrengur, óvaningur eða viðvaningur á verzl- 
unarskipi eða varðskipi yfir 100 rúmlestir í 36 mánuði samtals, þó þar 
af eigi skemur en 12 mánuði sem viðvaningur og eigi lengur en 6 mán- 
uði sem skipsdrengur,
eða að hann hafi siglt sem báseti á skipi yfir 60 rúmlestir i 30 mánuði og



240 Þingskjal 38

sem viðvaningur á verzlunarskipi eða varðskipi yfir 100 rúmlestir i 
12 mánuði.
Siglingatími sem timburmaður eða bátsinaður telst jafngildur sigl- 

ingatima sem fullgildur háseti.
j. A meðan engar sérstakar reglur eru til hér á landi um útreikning hestafla, 

eimvéla eða mótora í skipum, skal við framkvæmd þessara laga fara eftir 
framleiddum (indiceret) hestöflum, skammstafað f. h. ö., þegar um eim- 
vélar er að ræða, en virkuni (effectiv) hestöfluin, skammstafað v. li. ö., 
þegar um mótor er að ræða, og skal reiknað nieð mesta liestaflafjölda, 
sem vélin getur haft, miðað við 1 klukkustunda siglingu.

Verði reglur settar hér á landi um útreikning hestafla í skipum, skal 
fara eftir þeim.

k. Siglingar innan fiarða eða flóa ber að skilja sem siglingar með skipum, 
sem eru staðbundin við ákveðna firði eða flóa og eigi er ætlað að fara út 
fyrir þau takmörk.

l. V élavörður nefnist sá, sem hefir rétt til þess að gæta véla, sem eigi hafa 
yfir 15 liestöfl, en vélstjóri nefnist hver sá, sem rétt hefir til að stjórna afl- 
vél samkvæmt lögum þessum.

«

3. gr.
a. Próf þau og siglingatími, sem krafizt er í lögum þessurn til þess að öðlast 

skírteini, eru liið lægsta, sem þarf í hverju einstöku tilfelli. Æðra próf í 
sömu greinum gildir einnig fyrir þau skírteini, sem lægra próf þarf til að 
öðlast.

Ráðherra sá, sem fer með kennslumál, setur reglugerð um það, hvernig 
kennslu skipstjórnarmanna og vélamanna skuli hagað, svo og um inntöku- 
skilyrði í skóla fyrir þá, próf og skilyrði þau, sem sett eru fyrir prófum.

b. Siglingatimi vélamanna telst sá timi, sem maðurinn er lögskráður á skip 
og vinnur við það, að meðlöldum lögskráningardegi og afskráningardegi. 
Siglingalími stýrinianna og háseta telst aðeins sá tími, sem þeir eru skráðir 
á skip, sem er í förum. Sé skipi Iagt upp án þess að afskráning fari fram, 
skal geta þess i sjóferðabók, og má þá telja til siglingatima stýrimanna 
og liáseta allt að V-, liluta þess lima, sem skipið hefir legið um kyrrt. Sigl- 
ingatíma skal sanna með sjóferðabók, innlendri eða útlendri.

Til siglingatíma báseta getur aldrei talizt sá timi, sem liann er skráður 
á fiskiskip, en vinnur í Iandi að verkun afla eða veiðarfæra.

II. KAFLI

Skipstjórnarmenn á fiskiskipum og flutningaskipum.

4. gr.
Rétt til að vera formaður i innanlandssiglingum á íslenzku skipi 6 15

rúmlesta að stærð, sem ætlazt er fil, að komi daglega að landi, hefir sá einn, 
sem leggur fram vottorð frá siglingafróðum manni, tilnefndum af lögreglu-



stjóra til 5 ára í senn, eftir tillögum skólastjóra Stýrimannaskólans í Reykjavík, 
um að hann:
a. þekki á áttavita,
b. kunni alþjóðareglur til að forðast ásiglingu og þekki neyðarbendingar og 

kunni að nota þær,
e. kunni að setja stefnur og miðanir á sjókort eftir seguláttum,
d. kunni að nota vegmæli og bandlóð í sambandi við sjókort,
e. bafi þekkingu á vitakerfi landsins og björgunarstöðvum og kunni að nota 

algengustu björgunartæki,
f. kunni að finna, hvenær flóð verður og fjara,
g. þekki reglur um lifgun drukknaðra manna,
h. sanni með læknisvottorði, að sjón bans og beyrn sé svo fullkomin sem 

nauðsynlegt er fvrir skipstjórnarmenn,
i. sé 18 ára að aldri,
j. sanni með sjóferðabók eða vottorðum, að bann hafi verið báseti eftir 15 

ára aldur á skipi yfir 6 rúmlestir í 18 mánuði.
Hinir siglingafróðu menn, sem um getur í upphafi þessarar greinar, skulu 

skipaðir fyrir takmörkuð svæði, sem atvinnumálaráðuneytið tiltekur.
Gegn slíku vottorði gefur lögreglustjóri út skírteini, sem veitir rétt til 

formennsku á skipi 6 —15 rúmlestir að stærð.

5. gr.
Rétt til að vera skipstjóri í innanlandssiglingum á skipi yfir 15 rúmlestir, 

en eigi yfir 75 rúmlestir að stærð, befir sá einn, er fengið hefir hið minna 
skipstjóraskírleini á fiskiskipi.

6- gr.
Sá einn getur fengið hið minna skipstjóraskírteini á fiskiskipi, sem:

a. staðizt befir bið minna fiskimannapróf,
b. befir verið stýrimaður á skipi yfir 15 rúmlestir í 12 mánuði.
c. er lögráður,
d. befir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
e. sannar með læknisvottorði. að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem 

nauðsynlegt er fyrir skipstjórnarmenn.
Nú er skipið flutningaskip 30 rúmlestir eða stærra, og komi þá í stað 

áðurgreinds siglingatíma 12 mánaða stýrimannstími á verzlunar- eða flutninga- 
skipi yfir 30 rúmlestir, eða auk áðurgreinds siglingatima, sé hann allur á fiski- 
skipum, komi 6 mánaða stýrimannstimi á verzlunar- eða flutningaskipi yfir 
30 rúmlestir.

Geta skal þess á skírteinum þeim, sem gefin eru út samkvæmt þessari 
grein, hvort skirteinið gildir fyrir fiskiskip.

7. gr.
Rétt til að vera stýrimaður í innanlandssiglingmn á islenzku skipi yfir 15, 

en eigi yfir 75 rúmlestir að stærð, hefir sá einn, er fengið hefir hið minna 
stýrimannsskírteini á fiskiskipi.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).
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8. gr.
Sá einn getur fengið hið ininna stýrimannsskírteini á fiskiskipi, sein:

a. hefir staðizt hið minna fiskimannapróf,
b. hefir verið háseti eftir 16 ára aldur í 36 inánuði á skipi yfir 15 rúinlestir, 

leða verið formaður á skipi yfir 10 rúmlestir i 12 mánuði, og auk þess há- 
seti eftir 16 ára aldur á skipi yfir 15 rúmlestir í 12 máuuði.

c. er lögráður,
d. hefir ekki verið dænidur fvrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
e. sannar með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem 

nauðsynlegt er fyrir skipstjórnarmenn.
Til þess að öðlast stýrimannsskírteini á flutningaskipi komi auk siglinga- 

tíma þess, er getur í stafl. h., 6 mánaða siglingatinii sem háseti á verzlunar- eða 
flutningaskipi yfir 30 rúmlesta.

Geta skal þess á skírteinum þeim, sem gefin eru út sainkv. þessari grein, 
hvort skírteinið gildir fyrir fiskiskip og flutningaskip eða fyrir fiskiskip ein- 
göngu.

9. gr.
Rétt til að vera skipstjóri í utan- og innanlandssiglingum á íslenzku fiski- 

skipi af hverri stærð sem er liefir sá einn, er fengið hefir hið meira skipstjóra- 
skírteini á fiskiskipi.

10. gr.
Sá einn getur fengið hið meira skipstjóraskírteini á fiskiskipi, sem:

a. staðizt hefir hið meira fiskimannapróf við stýriniannaskólann í Reykjavik,
b. liefir verið 18 mánuði einn stýrimaður cða yfirstýrimaður á skipi yfir 75 

rúmlestir,
eða: hefir verið 12 mánuði einn stýrimaður eða yfirstýrimaður og 12 mán- 
uði undirstýrimaður á skipi yfir 75 rúmlestir,
eða: hefir verið einn stýrimaður eða yfirstýrimaður á skipi yfir 75 rúmlestir 
í 12 mánuði og skipstjóri á skipi yfir 30 rúmlestir í 6 mánuði, 
eða: hefir verið einn stýrimaður eða yfirstýrimaður á skipi yfir 75 rúm- 
lestir i 6 mánuði og skipstjóri á skipi yfir 30 rúmlestir í 12 mánuði.

c. er lögráður,
d. liefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti.
e. sannar með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem 

nauðsynlegt er fyrir skipstjórnarmenn.

11- gr-
Rétt til að vera stýrimaður í utan- og innanlandssiglingum á fiskiskipi af 

hverri stærð sem er hefir sá einn, er fengið hefir hið meira stýrimannsskirteini 
á fiskiskipi.

12. gr.
Sá einn getur fengið hið meira stýrimannsskirteini á fiskiskipi, sem:

a. staðizt hefir hið meira fiskimannapróf við stýrimaimaskólann i Reykjavík,
b. hefir verið 36 mánnði háseti á skipi eftir 16 ára aldur og af þeim tíma



Þingskjal 38 243

verið að minnsta kosti 18 mánnði liáseti á fiskiskipi yfir 75 rúmlestir, 
eða: hefir verið 12 mánnði skipstjóri á skipi yfir 15 rúmlestir og 12 mánuði 
háseti á fiskiskipi yfir 75 rúmlestir,
eða: hefir verið 12 mánuði stýrimaður á skipi yfir 30 rúmlestir og auk þess 
12 mánuði háseti á fiskiskipi yfir 75 rúmlestir,

c. er lögráður,
d. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
e. sannar með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem 

nauðsynlegt er fyrir skipstjórnarmenn.

III. KAFLI
Skipstjórnarmenn á verzlunarskipum og varðskipum ríkisins.

13. gr.
Rétt til að vera skipstjóri í innanlandssiglingum á islenzku verzlunarskipi 

eigi vfir 400 rúmlestir að stærð hefir sá einn, sem fengið liefir hið minna skip- 
stjóraskírteini á verzlunarskipi.

14. gr.
Sá einn getur fengið hið minna skipstjóraskírteini á verzlunarskipi, sem 

auk þess að fullnægja skilyrðum 10. greinar þessara laga, stafl. a, c, d og e:
liefir verið stýrimaður á verzlunarskipi eða varðskipi yfir 100 rúmlestir i
18 mánuði, og þar af 12 mánuði einn stýrimaður eða vfirstýrimaður, 
eða: hefir verið einn slýrimaður eða yfirstýrimaður á verzlunarskipi eða 
varðskipi yfir 100 rúmlestir í 12 mánuði og stýrimaður á fiskiskipi vfir 
100 rúmlestir í 12 mánuði,
eða: hefir verið einn stýrimaður eða yfirstýrimaður á verzlunarskipi eða varð- 
skipi yfir 100 rúmlestir í 6 mánnði, og auk þess einn stýrimaður eða yfir- 
stýrimaður á fiskiskipi yfir 100 rúmlestir eða á flutningaskipi i 18 mánuði, 
eða: liefir verið einn stýrimaður eða yfirstýrimaður á verzlunarskipi eða varð- 
skipi yfir 100 rúmlestir í 6 mánuði og auk þess skipstjóri á fiskiskipi vfir 
60 rúinlestir í 18 mánuði eða á flutningaskipi í 12 mánuði.

15. gr.
Rétt til að vera stýriniaður í innanlandssiglingum á íslenzku verzlunar- 

skipi eigi vfir 400 rúmlestir að stærð hefir sá einn, sem fengið hefir hið minna 
stýrimannsskírteini á verzlunarskipi.

16. gr.
Sá einn getur fengið hið minna stýrimannsskírteini á verzlunarskipi, sem 

auk þess að fullnægja skilyrðum 12. gr. þessara laga, stafl. a, c, d, og e,
hefir verið háseti eftir 16 ára aldur í 48 mánuði á skipi yfir 100 rúmlestir, 
og þar af 12 mánuði fullgiJdur háseti á verzlunarskipi eða varðskipi,
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eða: hefir verið 12 mánuði skipstjóri á skipi yfir 15 rúmlestir og auk þess full- 
gildur háseti í 6 niánuði eða viðvaningur i 12 inánuði á verzlunarskipi eða 
varðskipi yfir l(t() rúmlestir,
eða: hefir verið 12 mánuði stýrimaður á skipi yfir 60 rúnilestir og auk þess 
fullgildur háseti á verzlunarskipi eða varðskipi yfir 100 rúinlestir í 6 nián- 
uði eða viðvaningur á slíku skipi í 12 inánuði. Ofangreindur stýrimanns- 
tími þarf þó eigi að vera nema 8 mánuðir, sé liann á flutningaskipi.

17. gr.
Rétt til að vera skipstjóri i innan- eða utanlandssiglingum á íslenzku verzl- 

unarskipi af livaða stærð sem er hefir sá einn, er fengið hefir hið meira skip- 
stjóraskírteini á verzlunarskipi.

18. gr.
Sá einn getur fengið hið meira skipstjóraskírteini á verzlunarskipi, sem:

a. liefir staðizt farmannapróf við stýrimannaskólann í Reykjavik,
1). hefir verið stýrimaður í 3(i máuuði á verzlunarskipi yfir 400 rúmlestir

og af þeim tíma 12 niánuði yfirstýrimaður.
eða: liefir verið stýrimaður í 36 mánuði á verzlunarskipi yfir 100 rúinlestir 
og af þeim tíma 24 mánuði sem einn stýrimaður eða yfirstýrimaður og 
auk þess yfirstýrimaður í 12 mánuði á verzlunarskipi yfir 400 rúmlestir, 
eða: liefir verið skipstjóri í 18 mánuði á verzlunarskipi yfir 100 rúmlestir 
og 12 mánuði yfirstýrimaður á verzlunarskipi yfir 400 rúmlestir, 
eða: liefir verið skipstjóri í 21 mánuði á fiskiskipi yfir 100 rúmlestir og auk 
þess stýrimaður á verzlunarskipi yfir 400 rúmlestir í 18 mánuði, og af þeim 
tíma 12 mánuði yfirstýrimaður,

e. er 25 ára að aldri,
d. liefir ekki verið dæindur fyrir verk, sem svívirðilegt er að ahnenningsáliti,
e. sannar með læknisvottorði, að sjón hans og lieyrn sé svo fullkomin sem 

nauðsvnlegt er fyrir skipstjórnarmenn.
Til þess að vera skipstjóri í utanlandssiglingum á verzlunarskipi af ótak- 

markaðri sta'rð, skal hlutaðeigandi sanna með sjóferðahók, að hann hafi siglt 
sem yfirstýrimaður á verzlunarskipi yfir 400 rúmlestir í 12 mánuði í utanlands-
siglingum.

Geta skal þess á skírteini, sem gefið er út samkv. þessari grein, hvort það 
gildir fyrir utan- eða innanlandssiglingar eða fyrir hvoVttveggja.

19- gr.
Rétt til að vera stýrimaður í utan- og innanlandssiglingum á íslenzku 

verzlunarskipi eða varðskipi af hverri stærð sem er hefir sá einn, er fengið 
hefir hið meira stýrímannsskírteini á verzlunarskipi.

20.gr.
Sá einn getur fengið hið meira stýrimannsskírteini á verzlunarskipi, sem:

a. hefir staðizt farmannapróf við stýrimannaskólann í Reykjavík, 
h. liefir verið háseti eftir 16 ára aldur á verzlunar- eða varðskipi yfir 100
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rúmlestir í 48 mánuði, og af þeim tíma 12 mánuði sem fullgildur háseti, 
tiinburmaður eða bátsmaður í utanlandssiglingum,
eða: liefir verið háseti eftir 16 ára aldur á verzlunar- eða varðskipi yfir 100 
rúmlestir í-24 mánuði, og af þeim líma 12 mánuði sem fullgildur háseti, 
bátsniaður eða timhurmaður i utanlandssiglinguni, og auk þess háseti á 
fiskiskipi yfir 60 rúmlestir í 24 mánuði,

c. er lögráður,
d. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
e. sannar með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem 

nauðsynlegt er fyrir stýrimenn.

21. gr.
Rétt til að vera skipstjóri á varðskipum rikisins allt að 100 rúmlestir liefir 

sá einn, er:
a. fullnægir skilyrðum þeim, er selt kunna að verða um próf,
h. hefir siglt sem stýrimaður á varðskipum í 24 mánuði og þar af eigi skemur

en 12 mánuði sem einn stýrimaður eða yfirstýrimaður,
c. er lögráður,
d. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
e. sannar með læknisvoltorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem 

nauðsynlegt cr fyrir skipstjórnarnienn.

22. gr.
Rétt til að vera skipstjóri á varðskipum rikisins yfir 100 rúmlestir hefir sá 

einn, er:
a. fullnægir skilyrðum þeim, er, sett kunna að verða um próf,
b. liefir siglt sem stýrimaður á varðskipum í 36 mánuði og þar af eigi skemur 

en 12 mánuði sem yfirstýrimaður á varðskipi yfir 100 rúmlestir,
eða: hefir siglt sem skipstjóri á varðskipi allt að 100 rúmlestir i 6 mánuði 
og sem yfirstýriniaður á varðskipi yfir 100 rúmlestir í 6 mánuði,

c. er 25 ára að aldri,
d. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
e. sannar með læknisvottorði, að sjón hans og heyrn sé svo fullkomin sem 

nauðsynlegt er fyrir skipstjórnarmenn.

23. gr.
Sá, er öðlazt hefir réttindi sem skipstjóri á varðskipum ríkisins yfir 100 

rúmlestir, á rétt á að vera skipstjóri i utan- og innanlandssiglingum á íslenzku 
verzlunarskipi af ótakmarkaðri stærð, en þó því aðeins í utanlandssiglingum, 
að hann hafi siglt í 12 mánuði sem stýrimaður í utanlandssiglingum á verzlun- 
arskipi yfir 400 rúmlestir.

Hinsvegar getur sá, er fengið hefir hið meira skipstjóraskírteini á verzlun- 
arskipi, öðlazt réttindi til þess að vera skipstjóri á varðskipum ríkisins, ef hann 
hefir siglt í 12 mánuði sem stýrimaður á varðskipi yfir 100 rúmlestir og full- 
nægir að öðrn leyti þeim skilyrðum. sem sett kunna að verða fyrir því að vera 
skipstjóri á varðskipum ríkisins.
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IV. KAFLI
Vélamenn á eimskipum.

24. gr.
Sá einn liefir rétt til þess að vera undirvélstjóri á cimskipi með 300 hest- 

afla vél eða minni, sem hefir öðlazt skírteini það, sein ræðir um í 25. gr.

25. gr.
Sá einn getur öðlazt undirvélstjóraskírteini á eimskipi með 300 hestafla 

vél eða minni, sem:
a. hefir staðizt hið minna vélsljórapróf við vélstjóraskólann í Reykjavik,
b. hefir verið kyndari á eimskipi í 12 mánuði,
c. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilcgt er að almenningsáliti,
d. sannar með læknisvoltorði, að heyrn lians sé sæmileg.

26. gr.
Sá einn hefir rétt til þess að vera yfirvélstióri á eimskipi með 300 liest- 

afla vél eða minni, sem hefir öðlazt skírteini það, sem ræðir um í 27. gr.

27. gr.
Sá einn getur öðlazt yfirvélstjóraskírteini á eimskipi með 300 hestafla 

vél eða minni, sem eftir að hafa öðlazt skírteini það, sem ræðir um í 25 gr.:
a. hefir siglt sem undirvélstjóri á eimskipi í 24 mánuði,
b. hefir lokið smíðaprófi fyrir vélstjóra,
c. liefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
d. er lögráður,
e. sannar með læknisvottorði, að heyrn hans sé sæmileg.

28. gr.
Sá einn hefir rétt til þess að vera undirvélstjóri á eimskipi með meira en 

300, en ekki yfir 800 liestafla vél, eða aðstoðarvélstjóri á eimskipi með yfir 800 
hestafla vél, sem öðlazt hefir skírteini það, sem ræðir um í 29. gr.

29. gr.
Sá einn getur öðlazt undirvélstjóraskírleini á eimskipi með meira en 300, 

en ekki vfir 800 hestafla vél, eða aðstoðarvélstjóraskírteini á eimskipi með 
meira en 800 hestafla vél, sem:
a. hefir staðizt hið meira vélstjórapróf við vélskólann í Reykjavík,
b. hefir verið kyndari á eimskipi í 12 mánuði,
c. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
d. sannar með læknisvottorði, að lieyrn lians sé sæmileg.

30. gr.
Sá einn hefir rétt til að vera yfirvélstjóri á eimskipi með meira en 300, 

en ekki yfir 800 hestafla vél, eða undirvélsljóri á eimskipi með meira en 800 
hestafla vél, sem öðlazt hefir skírteini það, sem ræðir um í 31. gr.
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31. gr.
Sá einn gelur öðlazt yfirvélstjóraskírteini á eimskipi með meira en 300, 

en ekki yfir 800 hestafla vél, eða undirvélstjóraskírteini á eimskipi með meira 
en 800 hestafla vél, sem eftir að hafa öðlazt skírteini það, sem ræðir um í 29. gr.:
a. hefir siglt sem undirvélstjóri á eimskipi með yfir 300 hestafla vél í 24 mán- 

uði, eða sem aðstoðarvélstjóri á eiinskipi með meira en 800 hestafla vél 
í 36 niánuði, þó aldrei minna en 12 mánuði undirvélstjóri á eimskipi með 
meira en 300 hestafla vél, ef um yfirvélstjóraskírteini er að ræða,

b. liefir lokið smíðaprófi fyrir vélstjóra,
c. hefir ekki verið dæmdur fvrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
d. er lögráður,
e. sannar með læknisvottorði, að heyrn lians sé sæmileg.

32. gr.
Sá einn liefir rétt til þess að vera yfirvélstjóri á eimskipi með yfir 800 

hestafla vél, sem öðlazt hefir skírteini það, sem ræðir um í 33. gr.

33. gr.
Sá einn getur öðlazt yfirvélstjóraskírteini á eimskipi með yfir 800 hest- 

afla vél, sem:
a. hefir eftir að liafa öðlazt skirteini það, sem ræðir um í 31. gr., siglt sem 

undirvélstjóri á eimskipi með yfir 800 hestafla vél í 21 mánuði, þar af 
sem 2. vélstjóri í 12 mánuði, eða sem yfirvélstjóri á eimskipi með yfir 300 
hestafla vél í 12 mánuði og 2. vélstjóri á eimskipi með yfir 800 hestafla 
vél í 12 mánuði,

b. hefir staðizt próf í rafmagnsfræði fyrir vélstjóra við vélstjóraskólann í 
Reykjavík,

c. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
d. er 25 ára að aldri,
e. sannar með læknisvottorði, að heyrn lians sé sæinileg.

Akvæði h-liðar nær ekki til þeirra, sem öðlazt hafa yfirvélstjórarétt- 
indi á eimskipi með meira en 300 ha. vél, er lög þessi öðlast gildi.

V. KAFLI
Vélamenn á mótorskipum.

34. gr.
Sá einn liefir rétt til að vera vélavörður á mótorskipi með 15 hestafla vél 

eða minna, sem sýnt getur lögskráningarstjóra vottorð frá manni, er atvinnu- 
niálaráðuneytið tekur gildan, um, að hann sé fær um að gæta vélarinnar.

35. gr.
Sá einn liefir rétt til að vera vélstjóri á mótorskipi með meira en 15, en 

ekki yfir 50 hestafla vél, eða undirvélstjóri á mótorskipi með meira en 50, en 
ekki yfir 150 hestafla vél, sem öðlazt liefir skírteini það, sem ræðir um i 36. gr.
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36. gr.
Sá einn getur öðlazt vélstjóraskirteini á inótorskipi með meira en 15, en 

ekki yfir 50 liestafla vél, eða undirvélstjóraskírteini á mótorskipi með meira en 
50, en ekki yfir 150 hestafla vél, sem:
a. hefir staðizt hið minna mótorvélstjórapróf Fiskifélags íslands,
b. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almeimingsáliti,
c. sannar með læknisvottorði, að heyrn hans sé sæmileg.

37. gr.
Sá einn hefir rétt lil að vera vfirvélstjóri á mótorskipi með 50, en ekki yfir 

150 hestafla vél, sem öðlazt hefir skírteini það, sem ræðir um í 38. gr. þess- 
ara laga.

38. gr.
Sá einn getur öðlazl yfirvélstjóraskírteini á mótorskipi með meira en 50, 

en ekki yfir 150 hestafla vél, sem:
a. hefir siglt sem undirvélstjóri á mótorskipi með yfir 50 hestafla vél í 12 

mánuði, eða vélstjóri á eigin spýtur á mótorskipi með yfir 15 hestafla vél í 
12 mánuði,

b. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svivirðilegt er að almenningsáliti,
c. sannar með læknisvottorði, að heyrn hans sé sæmileg.

39. gr.
Sá einn hefir rétt til að vera undirvélstjóri á isl. mótorskipi með meira en 

150, en ekki yfir 400 hestafla vél, sem öðlazt hefir skírteini það, sem ræðir um 
í 40. gr. þessara laga.

40. gr.
Sá einn getur öðlazt undirvélstjóraskírteini á mótorskipi með meira en 

150, en ekki yfir 400 liestafla vél, sem:
a. hefir staðizt hið meira inótorvélstjórapróf Fiskifélags íslands,
h. hefir siglt sein yfirvélstjóri á mótorskipi með vfir 50 hestafla vél í 12 mánuði,
c. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almeimingsáliti,
d. sannar með læknisvottorði, að heyrn hans sé sæmileg.

41. gr.
Sá einn hefir rétt til að vera yfirvélstjóri á mótorskipi með meira en 150, 

en ekki yfir 400 hestafla vél, sem fullnægir skilyrðum þeim, sem sett eru 42. gr.

42. gr.
Sá einn getur öðlazt yfirvélstjóraskírteini á mótorskipi með meira en 150, 

en ekki yfir 400 liestafla vél, sem:
a. hefir siglt sem undirvélstjóri á mótorskipi með yfir 150 hestafla vél í 12 

mánuði, eftir að liafa öðlazt skírteini það, sem ræðir um í 40. gr.,
b. hefir verið kvndari eða aðstoðarvélamaður á eimskipi í 3 mánuði, eða að- 

stoðarvélamaður á mótorskipi, sem hefir eimketil, i 3 mánuði,



c. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
d. er lögráður,
e. sannar með læknisvottorði, að lieyrn lians sé sæmileg.

Akvæði h-liðar nær þó ekki til þeirra manna, sein öðlast réttindi á mótor- 
skip, sem engan eimketil hafa, og skal geta þess í skírteinum þeim, sem veitt 
eru samkvæmt þessari grein, hvort þau gilda fyrir skip með eimkatli eða ekki.

43. gr.
Sá einn hefir rétt til að vera aðstoðarvélstjóri á mótorskipi með meira en 

400 hestafla vél, eða undirvélstjóri á mólorskipi með meira en 400, en ekki yfir 
900 hestafla vél, sem öðlazt hefir skírteini það, sem ræðir um í 44. gr.
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44. gr.
Sá einn getur öðlazt aðstoðarvélstjé)raskírteini á mótorskipi með yfir 400 

hestafla vél, eða undii vélstjóraskírteini á mótorskipi með meira en 400, en ekki 
yfir 900 hestafla vél, sem:
a. hefir staðizt hið meira vélstjórapróf við vélskólann í Reykjavik,
b. liefir staðizt próf í rafmagnsfræði fyrir vélstjóra við vélskólann i Reykja- 

vík, sbr. þó 58. gr.
c. hefir verið kyndari eða aðstoðarmaður á eimskipi í 4 mánuði,
d. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
e. sannar með læknisvottorði, að heyrn hans sé sæmileg.

45. gr.
Sá einn hefir rétt til að vera yfirvélstjóri á mótorskipi með meira en 400, 

en ekki yfir 900 hestafla vél, eða undirvélstjóri á mótorskipi með meira en 900 
hestafla vél, sem öðlazt hefir skírteini það, sem ræðir um í 46. gr.

46. gr.
Sá einn getur öðlazt yfirvélstjóraskírteini á mótorskipi með meira en 400, 

en ekki yfir 900 hestafla vél, eða undirvélstjóraskírteini á mótorskipi með 
meira en 900 hestafla vél, sem:

a. hefir eftir að hafa öðlazt skírteini það, sem ræðir um í 44. gr.. siglt sem 
undirvélstjóri á mótorskipi með yfir 400 hestafla vél i 24 mánuði, eða að- 
stoðarvélstjóri á mótorskipi með yfir 400 hestafla vél i 24 mánuði og undir- 
vélstjóri á mótorskipi með yfir 400 hestafla vél í 12 mánuði, eða sem að- 
stoðarvélstjóri á mótorskipi með yfir 900 hestafla vél í 36 mánuði.

b. hefir staðizt smíðapróf fvrir vélstjóra,
c. hefir ekki verið dæmdur fvrir verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti,
d. er lögráður, ef um yfirvélstjóraskírteini er að ræða,
e. sannar með læknisvoltorði, að lievrn hans sé sæmileg.

47. gr.
Sá einn liefir rétt til að vera yfirvélstjóri á mótorskipi með yfir 900 hest- 

afla vél, sem öðlazt hefir skirteini það, sem ræðir um í 48. gr.
Al])t. 1936. A. 150. löggjafarþing). 32
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48. gr.
Sá einn getur öðlazt yfirvélstjóraskírteini á mótorskipi ineð yfir 900 hest- 

afla vél, sem:
a. hefir eftir að hafa öðlazt skirteini það, sem ræðir um í 40. gr., siglt sem 

undirvélstjóri á mótorskipi með yfir 900 hestafla vél í 24 mánuði, þar af 
annar vélstjóri í 12 mánuði, eða yfirvélstjóri á mótorskipi með yfir 400 
hestafla vél í 12 mánuði og sem undirvélstjóri á mótorskipi með yfir 900 
hestafla vél í 12 mánuði,

h. hefir ekki verið dæmdur fyrir verk, sem svívirðilegl er að ahnenniugsáliti,
e. er 25 ára að aldri,
d. sannar með læknisvottorði, að heyrn hans sé sæmileg.

VI. KAFLI 
Almenn ákvæði.

49. gr.
Ekkert islenzkt skip, sem stærra er en 20 rúmlestir, iná afgreiða frá nokk- 

urri höfn hér á landi til ferða á milli íslands og annara landa eða í innanlands- 
siglingar, nema á þvi sé til starfa, auk skipstjóra, einn eða fleiri stýrimenn, 
samkvæmt eftirfarandi ákvæðum:
a. A flutningaskipi, á fiskiskipi allt að 300 rúinlestir og á verzhmarskipi allt 

að 200 rúmlestir í ulan- og innanlandssiglingum sé einn stýrimaður að 
minnsta kosti.

h. A fiskiskipi 300 rúmlestir og stærra í innan- og utanlandssiglingum og 
verzlunarskipi 200 rúmlestir og stærra í utanlandssiglingum séu að minnsta 
kosti tveir stýrimenn. Hið sama gildir um verzlunarskip í innanlandssigl- 
ingum, er flytur farþega og póst.

c. Á verzlunarskipi í innan- og utanlandssiglingum, er flytur farþega og péist 
og er 400 rúmlestir eða stærra, séu að minnsta kosti 3 stýrimenn. Sama 
gildir um skip, sem eru 1500 rúmlestir og stærri, þó þau flytji ekki farþega. 
Skip, sem eru undir 1500 rúmlestir, þurfa þó eigi að hafa þriðja stýrimann- 
inn, nema þau hafi rúm fyrir 12 farþega.

50. gr.
Á varðskipum ríkisins yfir 200 rúmlestir séu að minnsta kosti 3 stýrimenn. 

Á varðskipuni undir 60 rúmlestir sé að minnsta kosti einn stýrimaður, og á 
varðskipum 60—200 rúmlestir 2 stýrimenn. Rétt til skipstjórnar og stýrimennsku 
á skipum þessum geta þeir einir öðlazt, er lokið hafa farmannaprófi.

51. gr.
a. Á eimskipi með meira en 50, en ekki yfir 300 hestafla vél, skal vera að 

minnsta kosti einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 27. gr.. 
og einn undirvélstjóri, sem öðlazt liefir skírteini samkvæmt 25. gr.

h. Á eimskipi með ineira en 300, en ekki yfir 800 hestafla vél, skal vera að
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minnsta kosti einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 
31. gr., einn undirvélstjóri, sem öðlazt liefir skírteini samkvæmt 29. gr., 
og ef vél skipsins er yfir 500 hestöfl, einn aðstoðarmaður, sem öðlazt hefir 
skírteini samkvæmt 27. gr.

Ef skipið er notað til farþegaflutninga, skal i stað aðstoðarmannsins 
koma aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 29. gr.

Ef ferðir skipsins eru aðeins innan fjarða eða flóa, er nægilegt. að á 
því séu tveir vélstjórar, sem öðlazt hafa skírteini samkvæmt 29. gr. og 31. gr. 
Á eimskipi með meira en 800, en ekki yfir 1200 hestafla vél, skal vera að 
minnsta kosti einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 33. 
gr., einn undirvélstjóri, sem öðlazt heir skirteini samkvæmt 31. gr., og einn 
aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 29. gr.

Ef skipið er farþegaskip, varðskip eða hjörgunarskip, skal á því vera 
að minnsta kosti einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 33. 
gr., tveir undirvélstjórar, sem öðlazt hafa skírteini samkvæmt 31. gr., og 
einn aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 29. gr.
A eimskipi með meira en 1200, en ekki yfir 2500 hestafla vél, skal vera 
í minnsta lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 33. 
gr., tveir undirvélstjórar, sem öðlazt hafa skírteini samkvæmt 31. gr., og 
einn aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 29. gr.

Sé skipið farþegaskip og vél þess yfir 1800 hestöfl, skal á því vcra í 
minnsta lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 33. gr., 
þrír undirvélstjórar, sem öðlazl hafa skírteini samkv. 31. gr.. og einn að- 
stoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 29. gr.
Á eimskipi með yfir 2500 hestafla vél skal vera að minnsta kosti einn' yfir- 
vélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 33. gr„ þrir undirvélstjórar, 
sem öðlazt liafa skírteini samkvæmt 31. gr„ og einn aðstoðarvélstjóri, sem 
öðlazt hefir skírteini samkvæmt 29. gr.

Sé skipið farþegaskip, komi einn aðstoðarvélstjóri að auki, sem öðlazt 
hefir skírteini samkvæmt 29. gr.

52. gr.
Á mótorskipi með 15 hestafla vél eða minna skal vera í minnsta lagi einn 
vélavörður, sem öðlazt hefir réttindi samkv. 34. gr.
Á mótorskipi með meira en 15, en ekki yfir 50 hestafla vél, skal vera i 
minnsta lagi einn vélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 36. gr., og einn 
aðstoðarmaður, sem öðlazt liefir réttindi samkvæmt 31. gr. Aðstoðarmaður 
þessi má þó jafnframt gegna öðrnm starfa á skipinu.
Á mótorskipi með meira en 50, en ekki yfir 150 hestafla vél, skal vera í 
minnsta lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 38. gr„ og 
einn undirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 36. gr.
Á mótorskipi með meira en 150, en ekki yfir 100 hestafla vél, skal vera í 
minnsta lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 42. gr„ 
og einn undirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 40. gr.
Á mótorskipi með meira en 400, en ekki yfir 900 hestafla vél, skal vera í
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minnsta lagi einn yfirvélstjóri, seni öðlazt hefir skírteini samkv. 46. gr., 
einn undirvélstjóri, seni öðlazt hefir skírteini sainkv. 44. gr., og ef vél 
skipsins er meira en 600 hcstöfl, einn aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir 
skírteini sanikv. 44. gr.

Ef skipið er notað til farþegaflutninga, skal að auki vera á því einn 
aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 44. gr.

f. A móforskipi með meira en 000, en ekki yfir 4300 hestafla vél, skal vera 
í minnsta lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 48. gr., 
einn undirvélsljóri, sem öðlazt liefir skírteini samkv. 46. gr., og einn að- 
stoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 44. gr.

Ef skipið er farþegaskip, varðskip eða björgunarskip, skal á þvi vera i 
minnsta lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt liefir skírteini samkv. 48. gr„ 
tveir undirvélstjórar, sem öðlazt hafa skirteini samkv. 46. gr., og einn að- 
stoðarvélstjóri, sem öðlazt liefir skírteini samkv. 44. gr.

g. Á mótorskipi með meira en 1300, en ekki yfir 2600 hestafla vél, skal vera í 
minnsta lagi einn yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skirteini samkv. 48. gr„ 
tveir undirvélstjórar, sem öðlazt liafa skirteini samkv. 46. gr„ og einn að- 
stoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkv. 44. gr.

Ef skipið er farþegaskip, varðskip eða björgunarskip og vél þess er 
yfir 1900 hestöfl, skal á því vera i minnsta lagi einn yfirvélstjóri, sem 
öðlazt liefir skírteini samkv. 18. gr„ þrir undirvélstjórar, sem öðlazt liafa 
skírteini samkv. 46. gr„ og einn aðstoðarvélstjóri, sem öðlazt hefir skír- 
teini samkv. 44. gr.

h. Á xnótorskipi með meira en 2600 hestafla vél skal vera i minnsta lagi einn 
yfirvélstjóri, sem öðlazt hefir skírteini samkvæmt 48. gr„ þrir undirvél- 
stjórar, sem öðlazt liafa skírteini samkv. 46. gr„ og tveir aðstoðarvélstjórar, 
sem öðlazt liafa skírteini samkv. 44. gr.

Ef skipið er farþegaskip, komi einn aðstoðarvélstjóri að auki, sem 
öðlazt liefir skírteini samkv. 44. gr.

53. gr.
Dráttarbátar, sem aðeins eru notaðir á höfnuni inni, svo og grafvélar og 

aðrar fleytur, senx lxafa vélar innanhorðs, en ekki eru knúnar áfram með vél- 
afli, skulu vera undanþegnar ákvæðum þessara laga um fjölda vélstjóra. IJó 
skal á þessunx fleytum vera að minnsta kosli einn vélstjóri, er liefir umsjón 
með vélunum.

54. gr.
Hver sá, sem fullnægir skilyrðum þeim, sem sett eru í 4„ 6., 8„ 10., 12., !4„ 

16., 18., 20., 21., 22., 25., 27., 29., 31., 33., 34., 36., 38., 40., 42., 44., 46. og 48. gr. 
þessara laga, á heimtingu á að fá þau skírteini, sem þar um getur. Skírteinin 
skulu gefin út af lögreglustjóra, og skulu þau rituð á þar til gerð eyðublöð, eftir 
fyrirmynd, sem atvinnumálaráðuneytið semur. Skirteinið gildir um óákveðinn 
tima frá dagsetningu þess, nema skírteinshafi fyrirgeri þvi shr. 56. gr.

Fyrir skírteini greiðist:
Skírteini, er veitir rétt til formennsku á skipi 6—15 rúmlestir, kr. 2.00.
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Hið minna skipstjóraskírteini á fiskiskipi kr. 10.00.
Hið ineira skipstjóraskírteini á fiskiskipi, hið minna skipstjóraskírteini á 

varðskipi og hið minna skipstjóraskírteini á verzlunarskipi kr. 20.00.
Hið meira skipsljóraskirteini á verzlunarskipi og liið meira skipstjóraskír- 

teini á varðskipi kr. 30.00.
Hið minna stýrimannsskírteini á fiskiskipi kr. 5.00.
Hið meira stýrimannsskírteini á fiskiskipi kr. 10.00.
Hið minna stýrimannsskírteini á verzlunarskipi kr. 10.00.
Hið meira stýrimannsskirleini á verzlunarskipi kr. 15.00.
Vélavarðarskírteini kr. 2.00.
Hið minna undirvélstjóraskírteini kr. 5.00.
Hið minna yfirvélstjóraskirteini kr. 10.00.
Aðstoðarvélstjóraskirteini kr. 10.00.
Hið minna undirvélstjóraskírteini kr. 15.00.
Hið meira yfirvélstjóraskírteini kr. 20.00.
Andvirði skírteina rennur í ríkissjóð.

55. gr.
Nú vill einhver ekki lilíta úrskurði lögreglustjóra um útgáfu skírteinis, og 

getur hann þá lagt málið undir úrskurð atvinnumálaráðunevtisins. Við það 
skerðist þó ekki réttur hans til þess að leita dóinsúrskurðar um málið.

56. gr.
Nú hefir skírteinishafi ldotið dóm fyrir verk, sem svivirðilegt er að al- 

menningsáliti, og liefir hann þá fyrirgert skírteini sínu.
Verði skírteinishafi með dómi fundinn sekur um vanrækslu eða kunn- 

áttuleysi í starfi sinu, svo tjón hlýzt af, má jafnframt dæina hann til að hafa 
fyrirgert skírteini sínu um stundarsakir, enda liggi ekki þyngri refsing við að 
lögum.
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VII. KAFLI
Ákvæði ýmislegs efnis.

57. gr.
Allir þeir, er öðlazt liafa rétt lil atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum 

áður en lög þessi öðlast gildi, halda réttindum sínum óskertum.
Sá, sem öðlazt hefir vélgæzlu- eða vélstjóraskírteini á íslenzku skipi áður 

en lög þessi öðlast gildi, á rétt á að fá skírteini sínu brevtt í vélavarðar- eða vél- 
stjóraskírteini fyrir vél með sama hestaflaf jölda, samkv. lögum þessum, en 
geta skal þess á liinu nýja skirteini, að það sé gefið út samkvæmt þessu ákvæði.

58. gr.
a. Sá, sem öðlazt hefir undirvélstjóraskirteini á islenzku eimskipi með ineira 

en 700 hestafla vél, eða yfirvélstjóraskirteini á eimskipi með 300 til 700
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hestafla vél, sanikvæmt löguin nr. 43 3. nóv. 1915, um atvinnu við vélgæzlu 
á gufuskipum, og hefir síðan siglt samkvæmt þvi í 10 ár áður en lög þessi 
öðlast gildi, skal eiga rétt á að öðlast skírteini það, sem ræðir um í 46. gr. 
þessara laga, ef liann hefir siglt sem undirvélstjóri eða aðstoðarvélstjóri 
á mótorskipi með yfir 400 heslafla vél í 12 mánuði.

b. Sá, sem hefir öðlazt yfirvélstjóraskírteini á eimskipi með meira en 700 
hestafla vél samkvæmt téðum löguin, nr. 43 3. nóv. 1915, og siglt sem vfir- 
vélstjóri á eimskipi með yfir 700 hestafla vél í 10 ár áður en lög þessi öðl- 
ast gildi, skal eiga rétt á að öðlast skírteini það, sem ræðir um í 48. gr. 
þessara laga, ef hann hefir siglt sem undirvélsljóri eða aðstoðarvélstjóri á 
mótorskipi með yfir 400 hestafla vél í 12 mánuði.

e. Sá, sem öðlazt hefir yfirvélstjóraskirteini á mótorskipi með 150 hestafla 
vél og þar yfir samkvæmt 5. gr. laga nr. 50 7. júní 1924, um atvinnu við 
vélgæzlu á íslenzkum mótorskipum, áður en lög þessi öðlast gildi, á rétt á 
að öðlast skirteini það, sem ræðir um í 48. gr.

d. Þeir menn, sem fullnægja skilyrðum þeim. sem sett eru í stafl. a og b 
þessarar greinar, að undanskildu ákvæðinu um siglingu á mótorskipi, skoð- 
ast fullnægja ölhnn þeim skilyrðum, sem sett eru í 44. gr. þessara laga, en 
geta skal þess á skírteinum þeim, sem þeim eru veitt samkvæmt lögum 
þessum, að þau séu veitt samkv;emt heimild þessarar greinar.

59. gr.
Þeir, sem tekið hafa smáskipapróf samkv. löguni nr. 40 19. júní 1922 og 

sigít sem skipstjórar á skipum yfir 15 rúmlestir í 5 ár. miðað við gildistöku 
þessara laga, geta fengið skírteini það, sem ræðir um í 5. gr., ef þeir sanna með 
vottorðum tvcggja valinkunnra skipstjóra eða sjódómsmanna, er lögreglu- 
stjóri tilnefnir, að þeim liafi á umræddu skipsljórnartímahili aldrei hlekkzt 
á vegna vankunnáttu þeirra eða hirðuleysis, og farið að öðru Ieyti skipstjórn 
vel úr liendi.

60. gr.
Atvinnumálaráðuneytið semur sjóferðabók þá, sem um getur í 2. gr. þessara 

laga, stafl. i, og er lögskráningarstjóra skylt að afhenda slíka hók hverjum 
skipverja í fyrsta sinn, sem liann er lögskráður á íslenzkt skip, eða síðar, ef sjó- 
ferðabók liefir glatazt eða er útnotuð. Skal sjóferðabókin ávallt sýnd við lög- 
skráningu og þegar sanna á siglingatíma þann, sem ræðir um í 3. gr. stafl. b.

í sjóferðabókina skal rita fullt nafn skipverja, fæðingardag og fæðingarár, 
fæðingarstað (sýslu eða kaupstað). Svo skal og vera þar stutt lýsing á útliti 
lians, vexti og sérkennum, ef einhver eru.

í bókinni skal ennfremur skýrt frá stöðu skipverjans á skipinu, nafni, 
tegund og stærð skipsins, i livaða ferðum það er og hvenær skipverjinn er skráður 
i skiprúm og úr skiprúmi. Einnig skal sjóferðahókin hera með sér, hve mikinn 
liluta lögskráningartímans skipverjinn hefir verið í förum með skipinu.

Skipstjóra ber að útfylla og undirskrifa sjóferðabækur skipverja. Skal 
sjóferðabók hvers skipverja við Iögskráningu merkt með embættisstimpli lög-
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skráningarstjóra. Skipstjóra er skylt að aflíentía skipverja sjóferðabók hans 
undirritaða uni leið og hann fer úr skiprúmi, eða þegar skráning úr skiprúmi 
fer fram. Vanræksla í þessum efnum varðar skipstjóra sektum frá 25 til 100 
krónum, nema skipverji hafa hlaupizt burt af skipinu án vitundar hans.

61. gr.
Brot gegn lögum þessuni, önnur en um ræðir í lok 60. gr., varða sektum 

allt að kr. 300.00, ef um fvrsta brot er að ræða. Sé brotið ítrekað, varðar það 
sektum frá kr. 300.00 til 1000.00. Sektir renna í ríkissjóð.

Brot gegn löguni þessum sæta opinberri rannsókn, og skal farið með mál 
út af þeim sem almenn lögreglumál.

62. gr.
Lög nr. 40 19. júní 1922, um atvinnu við siglingar, lög nr. 49 27. júní 1925 

og lög nr. 31 8. sept. 1931, um breyting á nefndum lögum, lög nr. 43 3. nóv. 
1915, um atvinnu við siglingar á gufuskipum, lög nr. 14 15. júní 1926 og lög nr. 
72 19. júní 1933, um brevting á þeim lögum, lög nr. 50 7. júní 1924, um atvinnu 
við vélgæzlu á íslenzkum mótorskipum, lög nr. 23 9. janúar 1935, um breyting 
á þeim lögum, svo og öll önnur ákvæði, sem koma i bága við lög þessi, eru hér 
með úr gildi numin.

63. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1936.

Greinargerð.

Sjávarútvegsnefnd flytur frv. þelta samkvæmt ósk atvinnumálaráðlierra. 
Er frv. nú nokkuð breytt frá því, sem það var flutt á siðasta þingi, með því 
að nefndin hefir fært inn í það breytingarlillögur þær, sem fram komu á síð- 
asta þingi frá sjávarútvegsnefnd Ed. (sjá þskj. 797). Að öðru leyti vísast til 
greinargerðar þeirrar, er fylgdi frv. 1935 (þskj. 429).

Ed. 39. Frumvarp til laga
um stýrimannaskólann í Revkjavík.

Frá sjávarútvegsnefnd.

I. KAFLI
Markmið skólans og skipulag.

1- gr.
Markmið stýrimannaskólans er að veita þá fræðslu, er þarf til að standast 

hið minna og ineira fiskimannapróf, farmannapróf og skipstjórapróf á varð- 
skipum ríkisins.
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2. gr.
Skólinn starfar i fjórinn deildum, minnst 1 mánaða deild fyrir liið ininna 

fiskimannapróf, tveggja ára deild fyrir hið meira fiskimannapróf og farmanna- 
próf, og auk þess í sérstakri deild fyrir skipstjórapróf á varðskipum ríkisins.

II. KAFLI 
Kennslan.

3. gr.
I skólanum skal kenna:
Stærðfræði, siglingafræði, islenzku, dönsku, ensku, þýzku, eðlisfræði, vél- 

fræði, sjórétt, veðurfræði, lijúkrunarfræði, hókhald, viðskiptafræði, sjómennsku 
og leikfimi; auk þess þær fræðigreinar, sem krafizt er sérstaklega fvrir skip- 
stjóra á varðskipum ríkisins.

III. KAFLI 
Próf.

4. gr.
I skólanum skulu auk inntökuprófs, sem aðeins er fvrir farmannadeild, vera 

þessi próf: hið minna fiskimannapróf, hið meira fiskimannapróf, farmannapróf 
og skipstjórapróf á varðskipum ríkisins.

Nemandi, sem lokið hefir gagnfræðaprófi, þarf eigi að ganga undir inntöku- 
próf i farmannadeild, séu eigi liðin 3 ár frá þvi hann lauk prófinu.

5. gr.
Til hins minna fiskimannaprófs útheimtist:

Stærðfræði (munnleg):
Kunnátta í fræðinni um lieilar tölur, almenn hrot, tugabrot, hlutföll talna, 

um einföldustu atriði flatarmálsfræðmnar, þekking á mælikvörðum lína og horna 
og leikni í að nota þá.

Siglingafræði (skrifleg og munnleg):
1. Þekking á jarðarhnettinum, lögun hans og stærð, hauganeti hans, lengd og 

breidd. Kompáslínur og kompásstrik.
2. Þekking á kompásnum og á notkun hans, á misvísun, halla (inklination), 

segulskfekkju og hvernig liún verði fundin með jarðlægum athugunum; á 
skriðmæli, vegmæli, grunn- og djúplóði.

3. Skyn á sjókortum, innihaldi þeirra og notkun.
4. Þekking á daghókarhaldi, leiðarreikningi, straumi, drift, að setja stefnu 

skipsins og á að finna stað skipsins á kortinu.
5. Að kunna að finna, hvenær flóð verður og fjara.



6. Að kunna að nota sextant til þess að geta fundið stað skips með jarðlægum 
athugunum.

Sjómennska (munnleg og verkleg):
Þekking á alþjóðlegum siglingareglum og nevðarbendingum og á bjarg- 

tækjum og notkun þeirra.
Auk þess er nemendum skylt að hlýða á fyrirlestra í almennri sjómennsku.
Skyn á hirðingu og meðferð á skipum, reiða, seglum, siglum, köðlum og 

vírum og samsetningu þeirra og öðru, sem þar að lýtur. Ennfremur meðferð og 
hirðing veiðarfæra.

íslenzka (skrifleg og munnleg):
Að hafa lesið að minnsta kosti 100 bls. í 8 bl. broti í lausu máli og ljóðum 

og geta skýrt það nokkurnveginn. Efnið skal þannig valið, að nemendur læri 
sem flest orð og orðaliltæki, er að sjómennsku lúta. Þeir skulu geta farið sæmi- 
lega með íslenzkt mál í ræðu og riti, sérstaklega i þeim efnum, er til stöðu 
þeirra lieyra.

Sjóréttur (munnlegur):
Að þekkja helztu lagaákvæði, er snerta rélt og skvldur skipstjóra. 

Hjúkrunarfræði (munnleg):
Að geta veitt algengustu hjálp í viðlögum við slysfarir og algengustu kvilla. 

Að kvnnast sóttvarnarreglum, sem skipum er skylt að hlýða.
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6- gr.
Til hins meira fiskimannaprófs útheimtist:

Stærðfræði (munnleg):
Hið sama og til hins minna fiskimannaprófs og ennfremur:

a) í reikningi: Notkun logaritma.
b) I flatarmálsfræði: Beinar línur. Horn. Hringurinn. Marghyrningur. Spor- 

haugur. Reglur um hliðar og horn í þríhyrningum og samhliðungum. Rétt- 
hyrndur þríhyrningur. Einslaga og samfalla þríhyrningar. Flatarmál hrings 
og marghvrninga. Uppdráttur og útreikningur flatarmáls einföldustu flata.

c) 1 þrihvrningafræði: Þekking á grundvallaratriðum þríhvrningafræðinnar 
og á útreikningi flatra rétthyrndra þríhyrninga eftir henni.

d) í rúmfræði: Utreikningur rúmtaks, ferstrendings og sívalnings.

Siglingafræði (skrifleg og munnleg):
Þekking á himinhvolfinu og daglegri hreyfingu þess, á bauganeti þess, á 

því að ákveða afstöðu himinhnatta, á sólinni og hrevfingu hennar.
Þekking á mælingu tímans og skiptingu bans.
Að kunna að finna ristíma, hágöngutíma og hvarftíma himinhnatta. 
Þekking á hæðarleiðréttingum himinhnatta og að kunna að finna breiddina 

af athugun sólar eða fastastjarna í liádegisbaug.
Þekking á sextanti og notkun bans.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 33
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Að kunna að finna misvisun eða segulskekkju við viks-(amplitude)athugun 
sólar og við azimutatlnigun sólar eða stjarna.

Þekking á hallasegulskekkju.
Að kunna að finna niisvísun eða segulskekkju af athugun pólstjörnunnar. 

Staðarákvarðanir nieð radíóniiðnnuin.

Sjómennska (munnleg og verkleg):
Hið sama og til hins minna fiskimannaprófs og ennfremur þekking á notkun 

alþjóða-merkjabókar og að geta lesið og gefið ljós- og hljóðmerki eftir Morse- 
stafrófi.

íslenzka (skrifleg og munnleg):
Nokkuð fyllri þekking en til minna fiskimannaprófsins.

Danska (munnleg):
Að liafa lesið og g'eta lagt út að minnsta kosti 100 bls. i 8 bl. broti í lausn 

máli og ljóðum, sérstaklega um líf og störf sjómanna, og að geta talað dönsku 
nokkuð, einkum um það, er snertir sjómennsku.

Enska (munnleg):
Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 100 hls. i 8 hl. hroti, einkum 

um sjómennsku, og geta talað ensku nokkuð, einkum um það, er gerist á sjó. 

Sjóréttur (munnlegur):
Nokkuð fyllri þekking en til liins miiina fiskimannaprófs.

Hjúkrunarfræði (munnleg):
Að hafa fengið vfirlit yfir það lielzta, er stendur í lækningahókum sjó- 

manna, og sé einkum lögð áherzla á þessi atriði:
Hjálp í viðlögum við slysfarir og algengustu sjúkdóma.
Samræðissjúkdóma og varnir gegn þeim.
Næma sjúkdóma og sóttvarnarreglur, sem skipum er skylt að hlýða.
Almennar lieilhrigðis- og þrifnaðarreglur í skipum, lnrðingu þeirra og um- 

gengni, matvæli og fæði skipverja.

Vélfræði (munnleg):
Einföldustu atriði mólorfræðinnar ásamt yfirlili yfir algengustu vélar, 

notkun þeirra, umhirðu og eldsneyti.

Bókhald:
Að kunna það hókhald, er staðan útheimtir.
Auk þess sé nemeudum skylt að lilýða á fyrirlestra í sjómennsku og veður- 

fræði.

7. gr.
Til farmannaprófsins útheimtist: hið sama og til meira fiskimannaprófsins 

og ennfremur:
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Stærðfræði (skrifleg og munnleg):
a) 1 reikningi: Fyllri þekking á veldi og rót og á logaritmum. Reikningur með 

viðlægum og frádræguni stærðum með tölum og bókstöfum. Einfaldur
. vaxtareikningur. Einfaldar líkingar.
b) 1 flatarmálsfræði: Skvn á rétthyrndu Koordinatkerfi.
c) f rúmfræði: Afstaða beinnar línu til flatar og flata innbyrðis. Þekking 

prisma, strýtu, keilu, kúlu, sívalnings og á línum, sem mvndast á vfirborði 
þessara hluta við beinan gegnumskurð. Skvn á bogahornum og bogaþrí- 
hyrningum. Rúmtak prisma, strýtu, keilu, kúlu og sívalnings.
f ofangreindum atriðum stærðfræðinnar er þess eins krafizt, sem nauðsyn- 

legt er að nemandinn viti til skilnings á þvi, sem kennt er í siglingafræði, sjó- 
mennsku, eðlisfræði og vélfræði.

Siglingafræði (skrifleg og munnleg):
Hið sama og krafizt er til meira fiskimannaprófsins og auk þess:
Kompásleiðréttingar. Djúpmælar.
Að búa til vaxandi kort.
Þekking á segulskekkjumælinum (Deflector) og notkun hans við segul- 

skekkjurannsóknir. Hættuhorn. Fyllri þekking á himintunglum.
Að kunna að finna breiddina af athugun sófar, fastastjörnu og reikistjörnu 

i og fyrir utan hádegisbaug, og að kunna að finna breiddina af athugun tungls- 
ins í hágöngu.

Að kunna að fara með sjóúr og finna stöðu þess og daglegan gang.
Að kunna að finna lengdina með sjóúrinu og hæð sólar, fastastjörnu eða 

reikistjörnu.
Að kunna að finna stað skipsins með staðarlínum byggðum á athugunum 

sólar, tungls, fastastjörnu eða reikistjörnu.
Þekking á notkun helztu raf- og radiótækja, sem notuð eru við siglingar. 

Vélfræði (munnleg):
Þekking algengra eimvéla ásamt kötlum og hjálparvélum. Hestöfl, elds- 

neytiseyðsla og gæzla vélarinnar.
Þekking á algengustu mótorvélum, einkum dieselvélum, og gæzlu þeirra, 

ásamt hjálparvélum og eldsneytiseyðslu.

Eðlisfræði (munnleg):
Þekking á eðlisfræðilegum eiginleikum hluta. Jafnvægi og hreyfing fastra, 

fljótandi og loftkenndra hluta, þyngdarlögmál.
Samstilling og sundurliðun afla. Einfaldar vélar. Eðlisþyngd. Dælur. Loft- 

þyngdarmælar. Aðaldrættir hitafræðinnar. Einfaldar reglur um hljóðið, ljósið, 
rafmagn og rafsegulmagn.

Sjómennska (skrifleg, munnleg og verkleg):
Hið sama og til meira fiskimannaprófs og ennfremur:

a) Skipagerð: Stutt lýsing á byggingu skipa, rúmlestir, djúprista, afturhlæðni
og stöðugleiki. Viðhald skipa á sjó og landi. Ahrif skrúfu og stýris.

Þingskjal 39
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Vatnsþéttar skiljur og tæniingartæki.
Helztu lagaákvæði uni flokkun og skoðun skipa.

b) Sjómennska: Bátar og notkun þeirra. Tæki til feriningar og affernnngar 
skipa. Meðferð farms og kjölfestu.

Öryggisráðstafanir við skipströnd, árekstur, eldsvoða, sjóskaða o. fl. Ein- 
faldur jafnvægisreikningur ineð tilliti til fermingar og afferiningar skipa. 
Línubyssur og önnur bjargtæki. Xotkun leiðalýsinga o. fl. þ. b.

Xotkun taflna um stvrkleika, aðallega þeirra bluta. sem notaðir eru við 
fermingu og affermingu skipa.

Skyldur stýrimanns á verði.

Landafræði og veðurfræði (munnleg):
Stutt yfirlit yfir Iandslag Iiinna helztu meginlanda. Helztu skipgengar ár

og fljót. Heimsböfin og helztu siglingaleiðir. Helztu verzlunarborgir.
Skyn á helztu loft- og sjávarmælitækjum. Skipting bitans á yfirborði jarðar.

Vatnsgufa Ioftsins; ský og úrkoma. Veðurfregnir og veðurkort.
Rafmagn í gufuhvolfinu. Loftþrýstingur. Vindar og lögmál þeirra. Þekking

belztu bafstrauma.

íslenzka (skrifleg og munnleg):
Að hafa lesið að minnsta kosti 200 bls. i 8 bl. broti í lausu máli og ljóðum 

og geta skýrt það vel. Efnið skal þannig valið, að nemendur læri sem flest orð- 
tök, er að sjómennsku lúta. Jafnframt skulu þeir bafa lært það af íslenzkri 
málfræði, er þarf til þess að fara vel með islenzkt mál í ræðu og riti, og geta 
skrifað á allgóðu máli og með góðri stafsetningu ritgerð um efni, er snertir sjó- 
ferðir, og samið laglega skjöl þau og skilriki, er staða þeirra heimtar.

Danska (skrifleg og munnleg):
Að hafa lesið og geta lagt út að minnsfa kosti 200 bls. í 8 bl. broti í lausu 

máli og ljóðum, einkum um lif og störf sjómanna, og geta talað dönsku sæmi- 
lega, einkum um það, er sjóinennsku snertir, og að geta gert léttan danskan stíl. 

Enska (skrifleg og munnleg):
Að hafa lesið að minnsta kosti 200 bls. í 8 bl. broti, einkum um líf og 

störf sjómanna, skilja „Xautieal Almanae“ og geta talað ensku nokkurnveginn, 
einkum um það, er sjómennsku tilbeyrir.

Þýzka (skrifleg og munnleg):
Krafizt er söniu kunnáttu og í ensku.

Sjóréttur (munnlegur):
Xokkuð fyllri þekking en til liins meira fiskimannaprófs, einkum um farm- 

bréf og farmskirteini.

Hjúkrunarfræði (munnleg):
Xokkuð fyllri þekking en lil hins meira fiskimannaprófs, einkum um liita- 

beltissjúkdóma og varnir gegn þeim.
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Bókhald og viðskiptafræði (skrifleg og nuinnleg):
Þau atriði, er farinenn skiptir niestu og staða þeirra heiintar.

8. gr.
Til skipstjóraprófs á varðskipuin ríkisins útheimtist:

1. Að nemandi hafi lokið farmannaprófi og hlotið nieðaleinkunnina 6 að 
minnsta kosti.

Undanþegnir þessu ákvæði eru þeir, sem fengið hafa skipstjóraréttindi 
á varðskipum ríkisins þegar lög þessi öðlast gildi.

2. Stórskotafræði (munnleg og verkleg):
a) Þekking á byssum varðskipa rikisins, notkun þeirra og hirðingu.
b) Þekking á f jarlægðamæluin og notkun þeirra.

3. Ljósfræði (munnleg):
Þekking á frumatriðum ljósfræðinnar, prismaglerjum og öðrum sjón- 

glerjum.
4. Mælingafræði (skrifleg og munnleg):

a) Mælistaðir og lega þeirra til staðarákvarðana.
b) Þekking á leiðréttingum liorna, merkja og miðana á jörðinni til út- 

sendingar í vaxandi kort.
c) Þekking á leiðréttingu sextanthorna vegna hæðarmismunar mælistað- 

anna.
5. Alþjóðamerki (verklegt):

Leikni í notkun ljós- og hljóðmerkja og merkjaflagga. Leikni í að nota 
handflögg til merkjagjafa eftir alþjóðareglum.

6. Alþjóðaréttur (munnlegur):
Helztu ákvæði milliríkjasamninga um gæzlu landhelginnar og um fisk- 

veiðar á liafinu. Þýðing og gæzla landhelginnar á ófriðartímum.
7. Enska (skrifleg og munnleg):

Fyllri kunnátta í að tala og rita málið en útheimtist til farmannaprófs.
8. Þýzka (skrifleg og munnleg):

Saina kunnátta og í ensku.
9. Líkamsæfingar:

Kunnátta í algengri leikfimi, og æfing í að stjórna leikfimiflokki. 
Róðraræfingar og kunnátta í að stjórna bátum.

9. gr.
Við inntökupróf og burtfararpróf skulu auk kennarans, sem prófar, vera 

tveir prófdómendur í hverri grein, og skipar stjórnarráðið til þess sérfræðinga 
eftir föngum.

Munnleg próf skulu lialdin í heyranda hljóði.

W. gr.
Vilji maður ganga undir burtfararpróf skólans án þess að liafa stundað 

þar nám, skal hann senda kennslumálaráðuneytinu beiðni um það tveim mán-



262 Þingskjal 39

uðum áður, og skal fylgja beiðninni vottorð um, að umsækjandi fullnægi kröf- 
um þeim, er segir í 1.—6. lið 12. gr. þessara laga, og vottorð um þann undir- 
búning, er hann hefir fengið.

11- gr.
Þeir, sem staðizt hafa hurtfararpróf við stýrimannaskólann, skulu fá próf- 

skírteini, er sýni aðaleinkunn þeirra og séreinkunnir.
Prófskírteinin skulu gefin út á islenzku og að minnsta kosti einu stórþjóða- 

máli, nema hið minna fiskimannaprófskírteini, sem aðeins skal gefið út á 
íslenzku.

IV. KAFLI 
Inntaka nemenda.

12. gr.
Almenn inntökuskilyrði eru:

1. Að fullnægja kröfum reglugerðar um siglingatima.
2. Að hafa þá sjón, lieyrn og málfæri, sem vfirmannsstaða heimtar.
3. Að kunna sund.
4. Að vera ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er 

orðið geti öðrum nemendum skaðvænn.
5. Að hafa óflekkað mannorð.

13. gr.
Farmannaprófsneinendur skulu hafa þá þekkingu í íslenzku, dönsku, ensku, 

þýzku og stærðfræði, er reglugerð áskilur.

V. KAFLI 
Kennslutími.

14. gr.
Skólinn starfar frá byrjun októhermánaðar og eigi skemur en til aprílloka.

VI. KAFLI 
Kennarar skólans.

15. gr.
Við stýrimannaskólann skuln auk skólastjóra vera að jafnaði tveir skip- 

aðir kennarar, aðstoðarkennari í siglingafræði og tungumáíakennari, og stunda- 
kennarar eftir þörfum.

Laun fastra kennara við skólann skulu ákveðin í launalögum.
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16. gr.
Til þess að geta orðið skólastjóri stýriinannaskólans, verðnr hlutaðeigandi 

að liafa lokið farmannaprófi skólans og síðan víðtækara farmannaprófi við 
erlendan skóla, hvorttveggja með góðum vitnishurði.

Til þess að verða aðstoðarkennari í siglingafræði, verður hlutaðeigandi að 
hafa lokið að minnsta kosti góðu farmannaprófi við skólann.

Til þess að verða tungumálakennari skólans, verður hlulaðeigandi að hafa 
lokið embættisprófi í einhverju af þeim inálum, sem kennd eru við skólann. Þó 
má veita undanþágu frá þessu ákvæði þeim, sem revndur er að nægri kunnáttu 
og kennarahæfileikum.

Enginn getur fengið veitingu fyrir emhætti við skólann, nema hann hafi 
verið settur til að gegna því í eitt ár að minnsta kosti.

Stundakennara setur ráðuneytið samkvæml tillögum skólastjóra.

VII. KAFLI 
Ýmisleg ákvæði.

17. gr.
Yfirstjórn skólans hefir kennslumálaráðuneytið.

18- gr.
Með reglugerð verður nánar ákveðið um tilhögun kennslunnar, próf og 

einkunnir, inntöku nemenda í skólann, kennslutíma og leyfi, reglu og aga, kenn- 
ara skólans og skólalækni.

19- gr.
Xámskeið, er veita þá fræðslu, sem þarf til að standast hið minna fiski- 

mannapróf, getur kennslumálaráðunevtið falið skólastjóra stýrimannaskólans 
að láta halda á eftirfarandi stöðum, þegar næg þátttaka er fyrir hendi: A Isa- 
firði, Akureyri, Xorðfirði og í Vestmannaeyjum.

Xámskeiðin skulu haldin annaðhvort ár á hverjum stað, en þó eigi nema 
á tveim stöðum sama árið. Skulu þau standa frá hyrjun októhermánaðar og 
eigi skemur en til jamiarloka. Heimilt er að hafa námskeið á öðrum tíma árs, 
en jafnan skulu þau standa yfir minnst 1 mánnði.

í reglugerð fyrir stýrimannaskólann verðnr ákveðið nánar um þátttöku, inn- 
tökuskilyrði, kennslufyrirkomulag og próf við námskeiðin.

Prófdómendur skulu vera 3 við minna fiskimannaprófið, siglingafræði- 
kennari námskeiðsins og tveir siglingafróðir menn aðrir, er ráðunevtið skipar 
samkvæmt tillögum skólastjóra stýrimannaskólans. Skal annar þeirra vera for- 
maður prófnefndar. Báðir þessir menn skulu vera dómendur við öll fiskimanna- 
prófin utan Reykjavikur. Þeir skulu og tiltaka öll skrifleg og munnleg verkefni 
við prófin.

Kostnaður við námskeiðin greiðist úr ríkissjóði.
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20. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1936, og frá saina tíma eru úr gildi nuniin lög 

nr. 17 4. júní 1924, uni stýrimannaskólann í Reykjavik.

Greinargerð.
Nefndin flvtur frumvarp þetta eftir beiðni atvinnujnálaráðherra, með þeim 

breytingum, er lagt var til, að á því vrðu gerðar á siðasta þingi (sjá þskj. 900). 
Að öðru leyti vísast til nefndarálits sjávarútvegsnefndar Ed. 1935 og greinar- 
gerðar, er þá fylgdi frv. (þskj. 461).

Ed. 40. Frumvarp til laga
um breyting á og viðauka við lög nr. 40 7. maí 1928, um brevting á lögum nr. 43 
20. júní 1923 [Jarðræktarlögl.

Flm.: Þorsteinn Briem.

1- gr-
Á eftir orðunum „kr. 1.50 fyrir hvert metið dagsverk“ í 3. gr. laganna komi: 

í áburðarhúsum og tveim krónum í safnþróm, þó aldrei meira en kr. 1200.00 til 
hvors um sig.

2. gr.
4. gr. laganna orðist þannig:
Nú ræsir maður tún sitt eða land til túngræðslu, og ber Iionum þá styrkur 

úr ríkissjóði, er nemi kr. 1.50 fyrir hvert metið dagsverk í opnum skurðum og 
2 kr. í lokræsum. Slétti maður tún sitt eða auki, eða girði tún eða land, sem tekið 
er til ræktunar, ber lionum styrkur úr ríkissjóði, er nemi 1 kr. fyrir hvert metið 
dagsverk, ef sannað er fvrir Búnaðarfélagi íslands, að liann fullnægi skilyrðum 
þeim, er um ræðir í 9. og 11. gr. Enginn getur þó fengið hærri styrk en kr. 800.00 
fyrir hvers árs jarðabætur samkv. þessari grein.

3- gr.
A eftir orðunum „nýjan matjurtagarð" í 6. gr. laganna komi: vermireiti 

eða gróðurhús. í stað „1 kr.“ komi: 1.50. A eftir greininni komi ný málsgrein, 
er hljóðar svo:

Búnaðarfélag Islands setur reglur um skilyrði fyrir styrk til vermireita og 
gróðurhúsa.

4. gr.
í stað orðanna „50 aurum" í 7. gr. laganna komi: tveim krónuin.

5. gr.
Á eftir 7. gr. laganna komi ný grein, er verði 8. gr. laganna, og breytist 

greinatalan samkvæmt því.
Greinin orðist svo:
Nú gerir maður þurrbeyslilöðu, og skal þá veita lionuni styrk úr rikissjóði,
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allt að 1 kr. fyrir hvert metið dagsverk. Þó veitist engum hærri styrkur en 500 
kr. Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að hlaðan sé traust og vel gerð.

Eigi veitist styrkur á lilöður, sem taka ininna en 50 hesta heys.
Búnaðarfélag íslands setur nánari reglur um gerð á þurrlieyshlöðuni, úr 

hvaða efni þær skuli gerðar og hvernig þær skuli inetnar til dagsverka.

6. gr.
í stað orðanna „3. kr. hvert dagsverk“ í 10. gr. laganna komi: tveim krón- 

um hærra hvert dagsverk en styrk nemur fyrir aðrar samskonar jarðahætur 
samkvæmt lögum þessum.
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7. gr.
Siðari málsgrein 15. gr. laganna orðist þannig:
Heimilt er að styrkja með allt að helmingi verðs kaup á jarðræktarvélum, 

að kornskurðar- og þreskivélum meðtöldum, og flekamótum til safngryfju- og 
vothevstóftabygginga, og séu þær þá eign búnaðarfélags, enda áður fullnægt 
þeim styrkbeiðnum, er í 14. gr. og fyrri málsgrein þessarar greinar getur.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og ná til allra þeirra framkvæmda, er þau 

taka til og mældar verða eða metnar á árinu 1935.

9. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 52 19. mai 1930.

Greinargerð.

Frv. þetta var flutt á síðasta þingi, og var því þá vísað til sljórnarinnar.
Þar sem enn er ekki af stjórnarinnar liálfu komið fram neitt frv. í þessa átt, 

er frv. þelta nú flutt aftur hér á þingi, til þess að halda málinu vakandi.
Á siðasta þingi fylgdi frv. svolátandi greinargerð:
Tilgangur frumvarpsins er að styðja betur en nú er jarðræktina í landinu 

og innlenda framleiðslu.
I. Miðar frv. i fyrsta lagi í þá átt, að styðja að hetri hagnýlingu innlends 

áhurðar, m. a. til þess að unnt verði að spara að sama skapi hin kostnaðarsömu 
kaup á erlendum áburði. Er því lagt til, að styrkur fyrir safnþrær verði hækkað- 
ur um 50 aura á dagsverk.

A árunum 1921—1933 liefir verið byggt yfir 28,7G af þeim áburði, sem til 
fellst í landinu, en fyrir þann thna hefir því miður ekkert verið hyggl af varan- 
legum áhurðarhúsum eða safnþróm. Sýnir eftirfylgjandi tafla, sundurliðuð fyrir 
liverja sýslu, í 1.—4. dálki, hver húsrýmisþörfin er, ef byggt væri yfir allan 
þann áburð, sem til fellst í landinu, og i 5.—7. dálki, livert húsrými er til í land- 
inu yfir áburðinn.

Alþt. 1938. A. (50. löggjafarþing). 34



26G Þingskjal 40

lvaupst. með Bvík ....

Húsrymisþörf fyrir áburö. Áburðarhús og safnþrær Rými
í ° 'o

af þörf.0/,.,
21,2

Safngryfjur fyrir Áburðar-
hús.
m5

11200

AHs.
nv

1 1000

byggö
1921-30.

m-
2028

bygsð
1931-33.

m3

940

Alls.
rtv

29títí

nautpert,
m3

2800

salerni.
m'

Gullbr.- og Kjósarsýsla 5324 15 19 21296 31169 12968 Q890 18858 60,5
Borgarf jarðarsýsla .... 2662 2517 10640 15817 .3906 1368 5274 33.3
Mvrasvsla ...................... 2000 1805 8000 11805 2010 357 2367 21,1
Snæf.- og Hnappadalss. 2584 3638 10336 16558 995 574 1569 9.5
Dalasvsla ........................ 1824 1737 7296 10857 1445 288 1733 16,0
Barðastrandarsýsla .... 1520 3250 6080 10850 1228 425 1653 15.2
Isafjarðarsvsla .............. 2350 5861 9400 17611 4973 1571 6511 37,1
Strandasvsla .................. 1022 1815 4088 6925 1686 595 2278 33.0
Húnavatnsvslur ............ 3240 4089 12960 20289 2341 562 2903 14,3
Skagafjarðarsvsla ........ 3432 4067 13728 21227 3301 776 4077 19,2
Evjaf jarðarsvsla .......... 5076 5226 20301 30606 4101 1077 5178 17.0
Þingevjarsvslur ............ 3392 5627 13568 22587 4819 1816 6635 29.3,
Xorður-Múlasvsla ........ 2260 2953 9040 14253 1452 108 15(40 10,9
Suður-Múlasvsla .......... 2648 5681 10592 18921 1995 436 2431 12,8
Austur-Skaftafellssýsla . 1246 1139 4984 7369 1862 537 2399 32,5
V.-Skaftafellssvsla ........ 1976 1821 7901 11704 3120 426 3546 32.9
Rangárvallasvsla .......... 6078 3669 24312 31059 9284 1397 10681 31,3
Vestmannaev jar .......... 496 3331 1984 5811 1744 1774 3518 60.5
Arnessvsla...................... 7726 5152 30904 43782 11791 7267 19058 4.3.5

Samtals: 59654 67930 238616 366200 77049 28184 105233 28,74
127584

Ef hirtur væri allur áburður undan húfé landsmanna, myndu áhurðarkaup 
geta minnkað að inuii. Því að húfénaðurinn framleiðir alla fosfórsýru og kalí 
til þess að viðhalda þeirri ræktun, sem nú er til í landinu, og þess köfnunar- 
efnis, sem ræktun landsmanna þarfnast.

II. Þá miðar frumvarpið einnig að því, að slvðja að hetri endingu jarðahóta 
og auknum afrakslri, með því að hækka styrk til framræslu.

Mjög víða er túnræktinni áfátt í því, að framræsla er ekki nægileg. Af þvi 
leiðir, að jarðahæturnar endast verr, frjóefni jarðvegsins sjálfs og áhurðurinn 
notast illa. Töðufall af ræktuninni verður því minna og jafnframt með miim.a 
fóðurgildi.

Af öllu hinu ræktaða landi, túnuni og görðum, er aðeins 7'< ræsl fram, og 
á árahilinu 1921—1933 nær framræslan eigi til meira en 28,5'< af nýræktiuni 
þau ár.

Mörg gönml tún vantar því framræslu, og víða hagar svo til, að ekki er 
kostur á hetra túnefni en mýrum eða deiglendis móum. En hændur liafa horft í 
hinn mikla framræslukostnað og oft reynt í þess stað að rækta frjóefnasnauð- 
ari jarðveg, sem er margfalt áhurðarfrekari, en gefur þó minni uppskeru en vel 
ræst mýrarjörð.

Er nauðsynlegt að gera mönnum auðveldara um umhælur í þessu efni, og er 
því lagt til, að stvrkur til frainræslu verði hækkaður um þriðjung í opinun
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skurðum, en upp í 2 kr. á dagsverk í lokræsuni. Er liækkun á styrk til lokræsa- 
geröar miðuð við tillögur Búnaðarþings, þess er nú situr, og er hér um nokkra 
hækkun að ræða frá þvi, sem var í frumv., er flutt var á síðasta þingi.

III. Enda þótt garðræktin í landinu hafi aukizt hin síðari ár, þá er enn eigi 
svo mikið framleitt af grænmeti. að þörfinni sé nándar nærri fullnægt. Auk þess 
mvndi aukin notkun garðávaxta verða til gjaldeyrissparnaðar, því að sparazt 
gætu í þess stað innfluttar neyzluvörur. En þá þarf garðræktin að verða fjöl- 
breyttari, og með almennari notkun vermireita og fjölgun gróðurhúsa myndu 
skapast möguleikar fyrir fjölþættari grænmetisræktun.

I gróðurhúsum er hægt að framleiða margar suðrænar nytjajurtir, sem mik- 
ið hefir verið flutt af til landsins á undanförnum árum, og er því nauðsynlegt 
að nota þau skilyrði, sem hér eru fyrir hendi um framleiðslu þeirra. Fyrir því er 
lagt til í frumvarpinu, að styrkur til garðræktar hækki um þriðjung og að vand- 
aðir vermireitir og gróðurhús njóti sama styrks.

IV. Frumvarpið miðar ennfremur í þá átt, að styðja meira en nú er gert að 
betri nýtingu heyjanna, með því að hækka styrkinn til votheystófta. Það hefir 
ekki sízt orðið ljóst siðastliðið ár, að nauðsynlegt er að geta komið við votheys- 
verkun í öllum sýslum landsins og þar með tryggt sæmilega nýting nokkurs 
hluta heyjanna, hvernig sem viðrar. Votheyshlöður eru til í landinu yfir aðeins 
3,4'í af ársheyafla landsinanna, og svo sem sjá má af eftirfarandi töflu, er mjög 
lítið um vothevshlöður í mörgum svslum landsins.

Kaupstaðirnir m/ Rvík ..................
Gullbr.- og Iíjósarsýsla ..................
Borgarfjarðarsýsla ............................
Mýrasýsla ..........................................
Snæf.- og Hnappadalssýsla ..............
Dalasýsla ............................................
Barðastrandarsýsla ............................
ísafjarðarsýslur ................................
Strandasýsla ......................................
Húnavatnssýslur ................................
Skagafjarðarsýsla ..............................
Eyjaf jarðarsýsla ................................
Þingevjarsýslur ................................
Norður-Múlasýsla ............................
Suður-Múlasýsla ................................
Austur-Skaftafellssýsla ....................
Vestur-Skaftafellssýsla ....................
Rangárvallasýsla ................................
Vestmannaeyjar ................................
Árnessýsla ..........................................

Samtals:

Stevptar.
Votheyshlöður 
Annað efni. AUs.

Rúmar
hestburði töðu

Rúmar
0 * af meðal

m3 m3 m3 eða há. heyafla

865 63 928 2320
2964 286 509 8125

509 509 1273
384 21 405 1013
156 10 166 415
186 22 208 520
112 563 675 1688

1367 1527 2894 7235
195 662 857 2143
831 949 1780 4450
210 2007 2217 5543
621 546 1167 2918

90 488 578 1445

552 704 1256 3140
121 121 303
468 472 940 2350
323 462 785 1963

3936 558 4494 11235

1676 775 2451 6128
15566 10115 25681 64207 3,41',
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Þótt votheystóftabyggingar hafi nokknð aukizt hin síðustu ár, þá miðar vot- 
heysverkun hinsvegar of seint áfram, jafnvel í niestu votviðrasveituin landsins, 
og verða bændur oft fyrir iniklu afurðatapi á búpeningi vegna hraktra heyja, 
jafnvel þrátt fyrir lilfinnanleg útgjöld til kaupa á fóðurbæti. P3r þvi brýn nauð- 
syn að hvetja inenn til þessarar heyverkunar, og því er hér lagt til, að styrkur 
til votheystófta verði hækkaður úr 50 auruin upp í 2 kr. á hvert inetið dagsverk.

V. Sanikvænit lögiini nr. 52 19. niaí 1930 skulu þurrheyshlöður. sem styrkur 
er veittur til, vera gerðar úr steinsteypu, eða steinlíiudar, og þak úr bárujárni 
eða steinsteypu.

Steinsteyptar hlöðubyggingar eru mun dýrari en hlöður úr öðru efni, t. d. 
timbri og járni. Viðsvegar hagar þannig til, að kostnaðarsamt og nær ómögulegt 
er að fá steypuefni til bygginga. Það virðist því mjög óeðlilegt, að þeir, er gera 
verða lieylilöður sínar úr öðru efni, njóti eigi styrks samkvæmt lögunum, og það 
því fremur, sem hey verkast vart eins vel í steinhlöðum og í hlöðuin úr öðru efni. 
Þó að ending þeirra bygginga sé nokkru minni en hinna steinsteyplu, þá má full- 
yrða, að í hinuni þurrviðrasamari héruðuni norðanlands og vestan séu lnis, hyggð 
úr timbri og járni, eða jafnvel að nokkru með vel hlöðnum veggjum úr torfi og 
grjóti, allvaranleg. Að einbinda styrkinn við alsteyptar hlöður lefur mjög fyrir 
því, að menn komi upp nauðsynleguin húsum yfir hey sín. Fyrir því er lagt til 
í frumvarpi þessu, að hlöður úr öðru efni verði einnig stvrkhæfar og jafnfraiut 
tvöfaldaður styrkurinn.

Til þess að tryggja, að hús þessi verði sem haganlegast gerð og þannig frá 
þeim gengið, að þau verði sem varanlegust. er Búnaðarfélagi íslands falið að 
setja nánari reglur um gerð þeirra og frágang, enda ákveður það. hvernig hlöð- 
urnar skuli metnar til dagsverka.

VI. Ekki er minni ástæða til að styðja að því, að jarðabætur leiguliða á þjóð- 
jörðuin og kirkjujörðum verði sem bezl unnar og varanlegastar, og að þeim not- 
ist sem bezt að þeini jarðabótum, sem þar eru gerðar. Er þvi sanngjarnt, að leigu- 
liðar þessara jarða njóti tilsvarandi hækkunar á þeim jarðabótadagsverkum. er 
ganga til greiðslu eftirgjalds.

VII. Reynslan hefir sýnt, að þá fyrst kemst verulegur skriður á jarðræktar- 
framkvæmdir í liverju héraði, þegar vélar eru fengnar til jarðvinnslunnar.

Hinsvegar eru jarðræktarvélar svo dýr áhöld, að búnaðarfélögum og jafn- 
vel búnaðarsamböndum hefir veitt svo erfitt að afla þeirra og standa straum af 
lánum, sem til kaupanna liafa verið tekin, að eigi hefir orðið hjá því komizt að 
veita suinuin þeirra greiðslufrest jafnvel ár eftir ár.

Er þetta lítt viðunandi fyrirkomulag, og virðist því nauðsyn til bera að 
liækka svo styrkinn til vélakaupanna, að félögunum verði auðið að standa við 
lánskuldbindingar sínar. Er því lagt til, að heimilað verði að veita styrk, allt 
að helmingi verðs, til kaupa á jarðræktarvélum.

Hið liáa verð vélanna og það, að hér er aðeins um heimild að ræða. ætti að 
vera næg trygging fyrir því, að vélum verði ekki fjölgað fram yfir það, sem 
þörf krefur.

Hinar stórmerku tilraunir Búnaðarfélags íslands í kornræktinni gefa vonir 
um nýtt viðhorf i landbúnaðinum, a. m. k. í miklum hluta landsins. Jafnvel
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þótt víða yrði aðeins mn byggrækt að ræða, þá væri þar fengin ný aðstaða til 
að bæta fóðurforðann handa búpeningi landsmanna og tryggja afurðir hans. 
Þá yrði og stóruin bætt aðstaða til aukinnar eggjafrainleiðslu og svínaræktar, 
auk þess búsilags, sem byggkornið er til manneldis.

Tilraunir í þessari grein jarðyrkjunnar bafa nú þegar verið gerðar, með 
þeim árangri víða á landinu, að rétt þykir að styðja framtakssama einstaklinga 
og félög til kaupa á nauðsvnlegustu áhölduin til þessarar framleiðslu. Og er hér 
þvi lagt til, að menn njóti sama styrks til kaupa á þeim vélum, sem þarf við 
kornuppskeru og þreskingu, eins og til kaupa á öðrum jarðræktarvélum.

Þá er og lagt til, að búnaðarfélögum verði veittur stvrkur til kaupa á fleka- 
mótum til safngryfju- og votheystóftabyggingar, til þess að létta undir með 
bændum um þessar bráðnauðsynlegu framkvæmdir.

Ef miðað er við jarðabætur áranna 1932 og 1933, mundi hækkun jarða- 
bótastyrks samkvæmt frv. þessu nema rúmum 50 þús. kr. Og þar sem tekjur 
rikissjóðs hafa með lögum frá síðasta þingi verið auknar a. m. k. um 2 milljónir 
króna, þá virðist ekki mega til minna ætlast en að hlutanum, eða ‘ZVz'c, af 
þeim tekjuauka verði varið til þess að auka jarðræktina, tryggja afurðir liennar 
og lækka framleiðslukostnað landbúnaðarafurða á þann bátt, sem bér er lagt til.

En þyki þetta þó ekki fært, mun Rændaflokkurinn flytja aftur þá tillögu, 
sem liann flutti á síðasta þingi um frestun á framkvæmd þeirra lagaákvæða, að 
verja skuli 150 , eða um 60 þús. kr., af bifreiðaskatti til að styrkja malbikun 
gatna í kaupstöðum, en að þvi fé, sem þannig sparast, yrði varið til að styrkja 
jarðræktina í landinu, á þann hátl, sem lagt er til í frv. þessu.

Mundu þá beildarútgjöld rikissjóðs litið aukast, þó að frv. þelta yrði að lög- 
um. Og verður þá aðeins á það að líta, bvort fremur beri að styrkja til þess að 
gerðar séu bikaðar grjótgötur eða gróin tún.

Þingskjal 10—41

Ed. 41. Frumvarp til laga
um brevting á lögum um bændaskóla, nr. 51 19. maí 1930.

Fhn.: Þorsteinn Briem.

A eftir 10. gr. laganna komi 5 nýjar greinar, svo hljóðandi, og breytist 
greinatala laganna samkvæmt því:
a. (11. gr.). Við annanhvorn bændaskólann, á Hólum eða Hvanneyri, skal 

vera sérstök deild til framlialdsnáms fyrir búfræðinga. Námstimi er frá
1. október til 20. júní.

b. (12. gr.). Skilyrði fvrir inntöku í deildina eru þessi:
a. Að nemandi hafi lokið búfræðiprófi í bændaskóla og lilotið 1. einkunn.
b. Að hann liafi stundað verklegt búnaðarnám sem svarar einu missiri, sam- 

kvæmt nánari ákvæðum, sem sett verða í reglugerð.
e. Að hann sé ekki haldinn neinum smitandi sjúkdómi.
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Heiniilt er þó að veita undanþágu um einkunn og verklegt nám, ef sér- 
stakar ástæður þvkja til og skólastjóri ínælir með því.

c. (13. gr.). Við framhaldsnám búfræðinga skulu kenndar þessar námsgreinar: 
Stærðfræði, jarðræktarfræði, land- og hallamælingar, búfjárræktarfræði 
ásamt fóðurfræði og undirslöðuatriðum í meðferð helztu búfjársjúkdóma, 
búreikningar, landbúnaðarlöggjöf og landbúnaðarhagfræði, eftir þvi sem 
nánar verður ákveðið í reglugerð.

d. (14. gr.). Xemendur skuhi að námi loknu taka próf í öllum þeim náms- 
greinum, sem kenndar eru í framhaldsdeild.

e. (15. gr.). Atvinnumálaráðuneytið skal í samráði við skólastjóra og Búnað- 
arfélag íslands gefa út reglugerð fyrir framhaldsdeildina með nánari ákvæð- 
um um framhaldsnámið og próf í deild þessari, svo og um verklegt fram- 
haldsnám.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er að mestu samhljóða frv. flm. á síðasta þingi, er varð þá 
ekki útrætt. Fylgdi því þá svolátandi greinargerð:

„Það skiptir islenzkan landhúnað miklu, að sem hezt vcrði vandað til undir- 
búningsfræðslu bænda, og sérstaklega þeirra manna, sem ætlað er að verða að- 
stoðarmenn þeirra og leiðbeinendur í vandasömum störfum, eða taka að sér 
stjórn sameiginlegra verklegra framkvæmda í búnaði. Þelta hefir ýmsum lielztu 
mönnum bændastéttarinnar verið ljóst um alllangt skeið. Kemur það m. a. fram 
í svo hljóðandi áskorun, er Búnaðarþing 1933 samþykkti og sendi Alþingi:

„Búnaðarþingið beinir þvi til Alþingis, að það láti athuga möguleika fyrir 
innlendu framhaldsnámi i húfræði, er helzt fari fram i sambandi við annan- 
hvorn bændaskólann, og miðast námið við undirbúningsmenntun þeirra manna, 
er hafa með höndum leiðbeiningarstörf fyrir búnaðarsambönd eða forstöðu 
stærri búnaðarframkvæmda.

Tillögur, er byggðar séu á þessum athugunum, leggist fyrir næsta Alþingi.“
Með því skipulagi, sem Búnaðarfélag íslands hefir komið á félagsmálastarf- 

semi bænda, er verksvið búnaðarsambandanna, meðal annars, að inna af hendi 
víðtækt leiðbeiningarstarf fyrir bændur. Með fjölgun búnaðarsambandanna, 
auknum félagslegum framkvæmdum bænda og vaxandi nauðsyn breyttra bún- 
aðarhátta verður æ ríkari þörfin fyrir menn með víðtækri búnaðarmenntun, er 
færir séu að leiðbeina bændum um þessi efni, hver í sínu héraði.

Hingað til liafa menn orðið að afla sér allrar viðtækari búnaðarmenntunar 
á erlendum búnaðarháskólum, því hið ahnenna nám við bændaskólana er ekki 
einhlítt. Þetta erlenda nám er of dýrt, samanborið við þau kjör, sem unnt er að 
bjóða starfsmönnum búnaðarsambandanna (héraðsráðunautunum). Og auk 
þess fjallar hin víðtækari búnaðarmenntun þessara erlendu stofnana í ýmsu 
um efni, sem fjarskyld eru búnaðarháttum hér á landi. Hinsvegar hafa inn- 
lendar rannsóknir og tilraunir síðustu ára aukið mjög innlenda búfræðiþekk- 
ingu, og er mikilsvarðandi, að hún komi að sem beztum notum.

Virðist því tími til kominn að stofna til innlendrar kennslu fyrir þá
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menn, er takast fyrrgreind störf á hendur fyrir búnaðarsamböndin og verkleg 
félagsfyrirtæki bænda.

Xauðsynlegt er, að nánii þeirra sé þannig bagað, að þeir fái aflað sér stað- 
góðrar þekkingar í jarðyrkju og búfjárrækt, bæði bóklega og verklega, og inennt- 
un þeirra sé miðuð við innlenda staðbætti og sérstöðu þjóðarinnar í landbúnaði.

Þessu virðisl eðlilegast og auðveldast að konia í franikvæmd með verk- 
legu námi við bændaskólana, á fyrirmyndarbúum, er þau komast á fót, eða lijá 
fyririnyndarbændum, og að við bændaskólann á Hvanneyri verði komið á eins 
vetrar framhaldsnámi fyrir efnilega búfræðinga.“

Milli þinga liefir frumv. þetta fengið góðar undirtektir meðal þeirra nianna, 
er bera búfræðimenntunina sérstaklega fvrir brjósti. Meðal annars liefir Bún- 
aðarþing það, er nú situr, mælt mjög eindregið ineð frv. og samþykkt nieð 
samhljóða atkvæðum allra búnaðarþingsfulltrúa svolátandi tillögu:

„Samliliða þvi að skírskota til ályktunar síðasta Búnaðarþings um fram- 
lialdsnám við annanhvorn bændaskóiann, vill Búnaðarþingið eindregið mæla 
með því, að næsta Alþingi samþvkki frumvarp það til laga um breytingar á lög- 
um um bændaskóla, er lá fyrir siðasta Alþingi."

Ed. 42. Frumvarp til laga
um tilraunastarfsemi í þágu landbúnaðarins.

Flm.: Þorsteinn Briem.

1- gr.
Atvinnumálaráðuneytið liefir æðstu stjórn allrar tilrauna- og rannsóknar- 

starfsemi í jarðrækt og búfjárrækt, sem sérstakur styrkur er veittur til úr ríkis- 
sjóði samkvænit lögum þessum, en Búnaðarfélagi íslands skal falin umsjón 
með framkvæmd starfseminnar.

2. gr.
Stofna skal og starfrækja 4 tilraunastöðvar í jarðrækt, eina í liverjum 

landsfjórðungi, og kallast fjórðungsstöðvar. Auk þess skal gera jarðræktartil- 
raunir utan fjórðungsstöðvanna, í samráði við búnaðarsamböndin, eftir því sem 
við verður komið og tilrannaráð og Búnaðarfélag íslands telja nauðsynlegt.

3. gr.
Bíkissjóður leggur fram stofnfé, til þess að koma á fót fjórðungsstöðvum 

þeim, sem um ræðir í 2. gr., svo og árlegt rekstrarfé til þeirra og annara til- 
rauna, er þar getur.

4. gr.
Tilraunir í búfjárrækt skal reka á kostnað rikissjóðs á búum bændaskól- 

anna. Einnig skal gera tilraunir í búfjárrækt utan skólanna, í samráði við bún- 
aðarsamböndin, eftir þvi sem við verður komið og tilraunaráð og Búnaðarfé- 
lag íslands telja þörf á.
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5. gr.
Vísindastofnanir, sem ríkið kostar og standa i nánu sambandi við jarð- 

rækt eða kvikfjárrækt, svo sem rannsóknarstofa liáskólans og í þágu atvinnu- 
veganna, efnarannsóknarstofa ríkisins eða aðrar þær stofnanir, er settar kunna 
að verða á fót til að leysa hliðstæð verkefni, skulu veita tilraunastarfseininni þá 
aðstoð, er nauðsynleg kann að vera til þess, að tilraunirnar beri sein fyllstan 
árangur.

6- gr.
Búnaðarfélag íslands ræður forstöðumenn fjórðungsstöðva í jarðrækt.
Búfjárræktartilraununum á bændaskólunum stýra kennararnir i búfjár- 

rækt. Þó má Búnaðarfélag Islands ráða til þess aðra menn í samráði við til- 
raunaráð og skólastjóra.

Búnaðarfélag íslands semur við þessa menn um launakjör og gefur þeim 
erindisbréf.

7. gr.
Framkvæmd tilraunastarfseminnar skal vera i höndum tilraunaráðs.
Tilraunaráð skipa forstöðumenn fjórðungsstöðva i jarðrækt, forstöðumenn 

búfjárræktartilrauna á bændaskólunum, forstöðumaður rannsóknarstofu í 
þarfir atvinnuveganna og forstöðumaður cfnarannsóknarstofu ríkisins, en for- 
mann ráðsins skipar Búnaðarfélag íslands og semur um laun hans.

Ef skipaður verður sérstakur kennari í búvísindum við háskólann, tekur 
liann sæti í tilraunaráði í stað forstöðumanns efnarannsóknarstofn ríkisins.

Akveða má i reglugerð, að ráðið starfi í tveim deildum, jarðræktardeild 
og búfjárræktardeild, þegar betur þykir henta. Hafa þá forstöðumenn tilrauna- 
stöðvanna atkvæðisrétt aðeins um þau efni, er taka til starfs þeirra, en sé um 
e.ð ræða sameiginleg verkefni, eða samvinnu í jarðræktar- og búfjárræktartil- 
raununum, skulu báðar deildir hafa um þau mál samciginlegan fund og at- 
kvæðagreiðslu.

Kveðja skal tilraunaráð ráðunauta Búnaðarfélags íslands til fundar og ráðu- 
neytis, eftir því sem málefni standa til, og ætíð er þeim heimill aðgangur að 
fundum ráðsins og hafa þar málfrelsi og tillögurétt.

8. gr.
Að fengnum tillögum tilraunaráðs gerir Búnaðarfélag íslands árlega fjár- 

liagsáætlun tilraunastarfseminnar og sendir hana atvinnumálaráðuneytinu til 
staðfestingar.

9. gr.
Forstöðumenn tilraunastöðvanna skulu árlega senda formanni tilraunaráðs 

skýrslur um árangur tilraunanna, og sér hann um útgáfu þeirra. Hann skal og 
annast um birtingu þeirra leiðbeininga handa bændum, sem árangur tilraun- 
anna gefur tilefni til á hverjum tima.

10. gr.
Búnaðarfélag íslands skal, með reglugerð, er atvinnumálaráðherra stað- 

festir, setja ákvæði um verkaskiptingu i einstökum atriðum milli tilrauna-
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stöðvanna innbvrðis og önnur nánari ákvæði um framkvæmd og tilhögun til- 
rauna þeirra, er um ræðir í lögum þessum.

í reglugerð má ákveða laun forstöðumanna tilraunanna og formanns til- 
raunaráðs.

11- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Þingskjal 42

Greinargerð.

Frumvarp þetta er samhljóða frv. flm. á síðasta þingi. Fylgdi því þá svo- 
látandi greinargerð (sjá og Alþt. 1934, A. þskj. 791):

„Bændur verja nú árlega af eigin fé fullum 3 milljónum króna til ræktunar 
á jörðum sinum. Þessar umbætur eru fyrst og fremst að þakka áhrifum frá 
Búnaðarfélagi íslands, búnaðarsamböndunum og hreppabúnaðarfélögunum, á- 
samt jarðræktarlögunum. Bændum er orðið það ljóst, að búskapurinn verður 
að byggjast á ræktuðu landi, ef eigi á að vera vonlaust um afkomu hans. Varð- 
ar því miklu, að framkvæmd þessara miklu jarðabóta sé hagað eftir þvi, sem 
tilraunir sýna, að arðvænlegast er á hverjum stað og líma.

Fóðuröflun handa búpeningi landsmanna kostar árlega milljónir króna, en 
um mörg atriði viðvíkjandi öflun beyjanna, varðveizlu þeirra og hagnýtingu 
skortir enn fullkomna þekkingu.

Bústofn landsmanna gefur ekki nándar nærri þann arð, sem vænta mætti, 
ef fóðrun og kynbætur væru komnar i fullt lag.

Loks er þess brýn þörf, að ruddar séu nýjar leiðir til meiri fjölbreytni í 
framleiðslunni.

Á öllum þessum sviðum verða framkvæmdirnar að byggjast á þekkingu, 
sem ekki er auðið að afla á annan veg en með innlendum tilraunum og rann- 
sóknum. .lafnvel meðan sveitabúskapur stóð enn á margra alda gömlu frum- 
stigi liafa hagsýnir bændur að vísu gerl ýmiskonar tilraunir i búskap sínnm, 
er komu þeim að haldi, þrált fyrir margvísleg mistök, er stundum hafa kostað 
ærið fé. Svo er bæði um ýmsar tilraunir í jarðrækt og eigi síður i kynbótum 
og meðferð búfjárins.

Þessar tilraunir einstakra bænda eru mikillar virðingar verðar og sýna, að 
þeim er augljós þörfin. Fn slíkar skipulagslausar tilraunir einstaklinganna 
verða bæði of seinvirkar og of dýrar, enda eru þær sjaldnast gerðar af svo full- 
kominni þekkingu sem skyldi.

Er því brýn þörf tilraunastöðva, undir stjórn færustu manna, til að hafa 
með höndum stöðugar tilraunir og rannsóknir í þessum efnum.

Meðal allra landbúnaðarþjóða liefir fyrir löngu liafizt starfsemi í þessa 
átt, enda haga bændur þar búnaðarframkvæmdunum eftir því, sem rannsókna- 
og tilraunastofnanir hafa sýnt, að er hagfelldast.

Hér á landi liefir Búnaðarfélag íslands og Ræktunarfélag Norðurlands, 
með styrk Búnaðarfélagsins, haft forgöngu tilraunastarfseminnar í þarfir land- 
búnaðarins, og unnið þar mikið og merkilegt starf. En til þessa liefir ekki verið 
tekið fullt tillit í fjárframlögum til Búnaðarfélags íslands, og hefir það því

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 35
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eigi haft aðslöðu til að koma því skipulagi á tilraunirnar, seni hér er ætlazt 
til, enda ná þær tilraunir, sem unnt liefir verið að leysa af hcndi, ekki nándar 
nærri til allra þeirra verkefna, sem bíða úriausnar.

Er það ljóst, að tilraunastarfsemi þcssari er ekki að fullu borgið, meðan 
Búnaðarfélagið á undir högg að sækja um fjárframlög til hennar. Og er því full 
nauðsvn löggjafar um þetla nauðsynjamál landhúnaðarins. Fyrir því er þetta 
frumvarp fram borið, er miðar að því að koma föstu skipulagi á starfsemi 
þessa, er svo mjög skiptir þann atvinnuveg þjóðarinnar, er öllum atvinnuveg- 
um fremur verður að styðjast við innlendar rannsóknir og reynslu."

A frv. hafa nú verið gerðar nokkrar breytingar. M. a. hefir einni grein 
(5. gr.) verið bætt inn i frv. samkv. tillögum Búnaðarþings, er mælir með frv.

Um einstakar greinar frv. skal tekið fram:

Um 1. gr.
Það virðist eðlilegast, að umsjón þessara mála sé falin Búnaðarfélagi ís- 

lands, á sama hátt og umsjón jarðræktar- og búfjárræktarlaganna. Er hér átt 
við tilrauna- og rannsóknastarfsemi á öllum hinum praktisku sviðum, en ekki 
þau verkefni, sem rannsóknarstofa háskólans og atvinnuveganna fæst við, en 
gert er ráð fyrir náinni samvinnu milli rannsóknarstofunnar og þeirra stofn- 
ana, er frv. ræðir um.

Um 2. gr.
Bétt þykir, að stöðvunum sé valinn staður einni í hverjum landsf jórðungi, 

bæði vegna þess, að tillit þarf að taka lil niismunar veðráttufars og jarðvegs- 
skilvrða, og af því að ætlazt er íil, að stöðvarnar geti jafnframt verið einskon- 
ar fyrirmyndarbú í fjórðungi hverjum.

Um 3. gr.
Þótt Búnaðarfélagi íslands sé falin yfirumsjón tilraunastarfseminiiar, þá 

er hér um svo sjálfstæða starfsemi að ræða, að rétt virðist, að fjárframlög til 
liennar veitist beint úr ríkissjóði.

Um 4. gr.
Ríkið á allan bústofn á öðrum bændaskólanuin, Hólum, og nokkurn á hin- 

um. Það er því eðlilegast og ódýrast að gera tilraunir í búpeningsrækt á skóla- 
búunum. Hinsvegar er nauðsynlegt að styrkja jafnframt búfjárrækíartilraunir 
á öðrum stöðum, einkum í sauðfjárrækt, vegna ólíkra skilyrða um veðráttufar 
og landgæði i sveitum landsins.

Um 5. gr.
Rétt þykir að setja ákvæði i þessa átt, til að tryggja sem nánasta samvimni 

við þær stofnanir, er hér eiga hlut að máli.

Um 6. og 7. gr.
Með þvi fyrirkomulagi á yfirstjórninni, sem 6. og 7. gr. gerir ráð fyrir, er 

reynt að tryggja það, að framkvæmdum i þessum niáluni verði stjórnað af 
þekkingu. Starfsmenn Búnaðarfélags Islands vita manna hezt, liver tilrauna-
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verkefni ern mest aðkallandi í hvert sinn. Forstöðumenn tilraunastöðvanna 
hafa hezta aðstöðu til þess að gera starfsáætlun mn framkvæmdir tilraunanna, 
ákveða hvaða tilraunir skuli gerðar á hverjmn stað og hvernig þeim skuli 
hagað. Þátttaka forstöðumanna rannsóknastofanna í tilraunaráði á að tryggja 
sem hezta samvinnu við þær stofnanir (shr. 5. gr.) og að tilraunastarfsemin 
fari fram á fullkomlega vísindalegum grundvelli.

Rétt þykir að tryggja sem nánasta samvinnu tilraunastöðvanna við kenn- 
ara háskólans í húvísindum, ef kennaraeinhætti verður stofnað í þeirri grein.

8.-11. gr.
Þurfa ekki skýringa.

Nd. 43. Frumvarp til laga
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að kaupa Bíldudalseign.

Flm.: Bergur Jónsson.

Rikisstjórninni heimilast að kaupa svokallaða Bíldudalseign, ef hún nær 
hagkvæmum samningum við Útvegshanka íslands h/f, sem 1. veðhafa, og jafn- 
vel taka eignina eignarnámi samkvæmt gildandi lögum, ef hún álítur það 
hagkvæmara.

Greinargerð.

Lóðir og lendur og mikið af húsum á Bíldudal í Suðurfjarðahreppi er eign 
einstaks manns, sem skuldar bæði Útvegsbankanum og ríkissjóði meira en hann 
fær við ráðið. Líf og atvinna þorpsbúa er undir því komin, að þeir liafi óhindr- 
aðan aðgang að eignum þessum, og með því að atvinnutæki þeirra hafa verið 
leigð burt úr þorpinu, er lífsnauðsyn, að þeiin sé gefinn kostur á vinnu, sem þeir 
geta framfleytt lífi sínu á. Rikissjóður sýnist geta sett það sem skilyrði fyrir 
kaupunum, að hinn raunverulegi seljandi, Útvegsbanki íslands li/f, láni nægi- 
legt rekstrarfé til þess að sæmilegri atvinnu verði haldið uppi. í þorpinu.

Nánar í framsögu.

Nd. 44. Frumvarp til laga
um breytingar á lögum nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir.

Frá samgöngumálanefnd.

1. gr.
Við 2. gr. A. I. a. bætist:
16. Laxá í Reykhólasveit í Barðastrandarsýslu.
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2. gr.
Við 2. gr. A. I. d. bætist:
24. Kvíá í Öræfum.
25. Prestsfitaráll í Hornafjarðarfljótum.

3. gr.
Við 2. gr. A. III. bætist:
17. Ásavatn í Skaftártungu í Vestur-Skaftafellssýslu.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

A síðasta Alþingi komu fram tillögur til breytinga á brúarlögum samhljóða 
þessu frv. Fengu þær meðmæli vegamálastjóra og samgöngumálanefnd féllst 
á þær. Vill sama nefnd nú flytja þær að nýju í frv.formi og vísar tit rökstuðn- 
ings með þeim í nál. samgöngumálan. í fyrra um málið.

Nd. 45. Frumvarp til laga
um afhending dómkirkjunnar til safnaðarins i Revkjavík og fjölgun sókna og 
presta í Reykjavík og öðrum kaupstöðum.

Flutningsm.: Pétur Halldórsson.

1- gr.
Dómkirkjan í Revkjavík skal afbent dómkirkjusöfnuðinuin til eignar og 

afnota með þessum skilyrðum: Ríkið greiði 300 -- þrjú hundruð — þúsund 
krónur til nýrra kirkjubvgginga, með 10 þúsund krónum á ári í 30 ár. Rikið 
skal bafa eftir sem áður aðgang að dómkirkjunni án sérstaks gjalds.

2. gr.
Eftir afhendingu dómkirkjunnar í bendur safnaðarins skal skipta söfnuð- 

inum í 6 sóknir. Kirkjustjórnin ákveður takmörk sóknanna, eftir tillögum 
sóknarnefndar núverandi safnaðar.

3. gr.
Kirkjubyggingar í hinum nýju sóknum annast og kostar söfnuður hverr- 

ar sóknar. Hver sókn fær auk kirkjugjalds frá ársbyrjun þess árs, er sóknar- 
skipting er löglega ákveðin, liluta af fé því, er ríkið leggur árlega til kirkju- 
bygginga samkvæmt 1. gr. Greiðist féð í binn almenna kirkjusjóð, og skiptist 
jafnt inilli nýju sóknanna.

4. gr.
Sóknir þær, er nefndar eru í 2. gr., skulu vera 4 prestaköll, og skulu vera 

i þeiin svo margir prestar, að því svari, að 1 prestur sé fvrir bverja 5000 sókn-



armanna. En ef fólkinu fjölgar, skal prestum fjölga í hlutfalli við fólksfjölda, 
þannig, að á hvern prest koini sem næst fiimn þúsund inanns.

ö. gr.
Revkjavíkurbær skal leggja ókeypis lóð undir fyrirhugaðar kirkjur í hin- 

uin nýju sóknum, einnig undir prestsseturshús. Skulu staðirnir valdir með 
samþykki kirkjustjórnar.

6. gr.
Heimilt skal mönnum eftir skiptingu Reykjavíkurprestakalls í 6 sóknir 

að taka prestsþjónustu hjá öðrum presti en sóknarpresti sínum innan takmarka 
liins núverandi prestakalls, án þess að fara þurfi eftir lögum nr. 9 2. maí 1882, 
um leysing sóknarbands.

7. gr.
Ákvæði 4. gr. í lögum þessum, um að á einn sóknarprest skuli koma um 5000 

manns, skal einnig gilda um aðra kaupstaði landsins, og skal fjölga þar prest- 
um eftir þessum reglum.

8. gr.
Ákvæði 2.—0. gr. koma til framkvæmda við næstu prestaskipti í Revkja- 

víkurprestakalli, eða þegar núverandi prestar dómkirkjusafnaðarins sam- 
þykkja brevtinguna.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Samhljóða frv. var borið fram á síðasta þingi, en varð ekki útrætt. Fylgdi 
því þá svo hljóðandi greinargerð:

„l'in 1. gr.
Dómkirkjan, einasta kirkja þjóðkirkjusafnaðar Reykjavíkur, er „landssjóðs- 

kirkja", þ. e. eign ríkisins. Fylgja þar sem annarsstaðar, þar sem líkt stendur 
á, þau réttindi, að kirkjueiganda hera allar sóknartekjur kirkjunnar, en jafn- 
framt hvílir sú skylda á kirkjueiganda, að hann sjái um kirkju, eða eins og hér 
er ástatt, kirkjur, er fullnægi söfnuðinum til guðsþjónustuhalds. — Undan 
þessari skyklu vill 1. gr. frv. þessa leysa ríkið fyrir fullt og allt með nefndu 
30 ára árgjaldi.

Um 2. gr.
Eitt af mörgu, sem gerir sóknarskiptingu í Reykjavík mjög aðkallandi, er 

hinn öri vöxtur bæjarins, svo að húast má við, ef ekkerl er að gert, að þau kirkiu- 
stæði, sem hentugust mega teljast, verði tekin undir aðrar bvggingar.

Um 3. gr.
Með séiknarskiptingu er greitt fyrir því, að áhugamenn geti beitt sér við fjár- 

söfnun til kirkjubyggingar, hver á sínu afmarkaða svæði. Enda er þá forustan 
að sjálfsögðu komin í hendur sóknarnefnda liverrar sóknar.
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Um 4. gr.
Ef dómkirkjusókn næði yfir Víkina, Tjarnarbrekku, Þingholt, Arnarhól, 

Laufás, Ásgarð og Sólvelli, væru þar nú búsettir um 10 þús. þjóðkirkjumenn, 
og væri því liæfilegt prestakall nieð 2 prestnm, samkvæmt frv. þessu.

Ef Hallgrímskirkja yrði byggð á Skólavörðuhæð, væri Skuggahverfi, Aust- 
urlilíð, Tungan, Suðurlilíð hæfilegt prestakall fyrir 2 presta með um 8 þús. þjóð- 
kirkjumenn nú búsetta á þessu svæði.

Þá er i Vesturbænum þörf á nýrri sókn, er yrði prestakall út af fyrir sig og 
heita mætti Nesprestakall. Þar eru búsetlir um 4 þús. þjóðkirkjumenn á svæð- 
inu: Ægissíða, Bræðraborg, Selland, Eiði, Kaplaskjól, Seltjarnarnes. Er það hæfi- 
legur fólksfjöldi fyrir 1 prest til að byrja með.

Þá eru þrjú svæði eftir, er livert ættu að verða sókn út af fyrir sig: Grims- 
staðaholt, Skildinganes, Bráðræðisholt, Melarnir, með nálægt 1500 manns. Öskju- 
Jilíð, Fossvogur, Sogin, Kringhnnýri, Árlún, Breiðholt, með nálægt 600 manns. 
Ennfremur: Laugarnar, Sundin og Rauðarárliolt, með nálægt 1400 manns. 
Gætu allar þessar sóknir verið eitt prestakall, en nytu þó liver um sig fyrst um 
sinn þjónustu presta Hallgrímssóknar og prests Nessóknar.

Þess skal getið, að nöfn á bæjarhverfum eru frá Hagstofu íslands, eins og 
manntal hvers hverfis er þaðan fengið.

Um 5. gr.
í samræmi við það, sem liér á undan er sagt, virðist eðlilegt, að kirkjur 

yrðu'í framtíðinni reistar á þessum stöðum:
Stór kirkja á Skólavörðuhæð, minni kirkja í Vesturbænum fyrir Nessókn, 

en þrjár litlar kirkjur: A Grímsstaðabolti, á holtinu milli Fossvogs og Soga- 
mýrar, og á hæðinni upp af Sundlaugavegi.

Um 6. gr.
Akvæði þessarar greinar eru sett í samræmi við erlenda reynslu.

Um 7. gr.
Tilgangur þessarar greinar er sá, að koma í veg fyrir í framtíðinni, að aðrir 

kaupstaðasöfnuðir komist í sömu vandræði og Reykjavíkursöfnuður á nú við 
að búa. En sem dæmi þess, live kröfum frumvarps þessa er stillt í lióf, nægir 
að nefna stórborg eins og Kaupmannaliöfn, þar sem samkvæmt nýjustu skýrsl- 
um 4400 manns koma á livern prest að meðallali,

Frumvarp þetta og atliugasemdir er frá nefnd, sem „Kirkjuráð“ í okt. 1934 
gekkst fvrir að kosin væri til þess að vinna að f jölgun presta og kirkna og sóknar- 
skiptingu í Reykjavík.

I nefnd þessa voru kosnir:
Báðir prestar dómkirkjusafnaðarins, prófastur Bjarni Jónsson og séra 

Friðrik Hallgrhnsson, Pétur Halldórsson Jióksali, cand. tlieol. Sigfús Sigurhjart- 
arson kennari, og prófessor Sigurður P. Sívertsen, er kjörinn hefir verið for- 
niaður nefndarinnar.
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Frumvarpið var borið undir síðasta aðalfund dómkirkjusafnaðarins, og 
mælti hann eindregið nieð þvi. Prestastefnan, aðalfundur Prestafélags Islands, 
béraðsfundur Kjalarnesprófastsdæmis, og Kirkjuráð, liafa einnig á þessu ári lvst 
einróma fylgi sinu við frumvarpið, og binn almenni kirkjufundur í suinar taldi 
mjög brýna nauðsyn á fjölgun presta í Reykjavik,“

Nd. 46. Breytingartillaga
við frv. til 1. um eignarnámslieimild á jörðinni Reykhólum.

Frá Sigurði Einarssvni.

Við 1. gr. Á eftir orðunum „heimilt að“ komi: kaupa eða.

Nd. 47. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Flm.: Þorbergur Þorleifsson og Gísli Sveinsson.

1. Framan við frvgr. komi:
I stað orðanna „yfir Eldhraun" (á eftir „Skaftártungu") i 2. gr. A. 1. komi: 

um Asabrú, Hestalandshóla að Leiðvelli í Meðallandi, og yfir Eldhraun frá 
Stóra-Hvammi.

2. Fyrir orðin í 2. gr, A. 1. „um Hóla í Xesjum“ komi: yfir Hornaf jarðarfljót 
innra (um Hoffell að Rjarnanesi) og yfir Hornafjarðarfljót ytra um Hóla í 
Nesjum.

3. Fyrir orðin í 2. gr. A. 1. „Lón að Lónsheiði“ komi: Lón um Hraunkots- 
kletta að Lónsheiði.

Nd. 48. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Sigfúsi Jónssyni.

Aftan við 1. gr. frv. bætist:
A eftir C. 10. í 2. gr. laganna komi:
Blönduhlíðarvegur: Frá Héraðsvatnabrú á Grundarstokk uni Blönduhlíð og 

Viðvíkursveit, um brú á Gljúfrá á Ilofsósveg.
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Nd. 49. Frumvarp til laga
um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að kaupa jörðina Reykhóla.

Flm.: Bergur Jónsson.

1- gr.
Nú kemur það fram, við rannsókn, sem ríkisstjórnin lætur fara fram á land- 

gæðum Reykhóla í Reykhólahreppi, að það sé sérstaklega hagkvæmt fyrir ;>1- 
mannastofnun, eða að landgæði séu slík, að jörðin sé einkar vel fallin til þcss að 
vera almenningseign, og er ríkisstjórninni þá heimilt að leita samninga við erf- 
ingja Þóreyjar Pálsdóttur um eignarrétt að jörðinni, eða ef samningar takast 
eigi, taka jörðina eignarnámi samkv. lögum nr. 64 14. nóv. 1917, um eignarnám.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.

Jörðin Reykhólar í Reykhólahreppi, sem hefir verið eitt af merkustu höfuð- 
bólum hér á landi, er komin í niðurníðslu, einkurn hvað húsakost snertir. Jörðin 
er nú eign afarmargra — ef til vill um 100 — erfingja Þóreyjar Pálsdóttur. A 
jörðinni er, auk óvenjulegra hlunninda, mikill jarðhiti, og er því eigi ólíklegt, 
að t. d. kartöflurækt og jafnvel aðra ræktun jarðarávaxta mætti stunda þar í 
ríkum mæli. Einn hv. þm. hefir borið fram frv. um eignarnám á jörðinni. Eign- 
arnám er eigi almennt í samræmi við stefnu samvinnumanna og auk þess alltaf 
undir hælinn lagt, hvort betra verð fæst á þann liátt lieldur en með samningum. 
Auk þess verður því ekki neitað, að það er óvenjuleg harðýðgi að taka eignir 
manna eignarnámi, án þess sérstaklega liafi verið sýnt fram á, að nauðsyn beri 
til vegna almenningshags.

Enginn vafi er á því, að jörð sú, sem hér um ræðir, cr mikilsverð að land- 
gæðum, en sjálfsagt virðist, að ríkisstjórnin láti rannsaka það áður en hún tekur 
ákvörðun um málið.

Nánar í framsögu.

Ed. 50. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 46 23. júní 1932, um breyting á 1. nr. 60 14. júni 1929, 
um varnir gegn berklaveiki.

Flm.: Jón Auðunn Jónsson, Þorst. Þorsteinsson.

1. gr.
Onnur efnismálsgrein 1. gr. laganna orðist svo:
Allur sá kostnaður, sem hér er talinn, greiðist úr ríkissjóði.
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2. gr.
Lög þcssi öðlast þegar gildi. og tekur ákvæði þeirra til þess gjalds, scin 

sýslu- og bæjarfélög annars mundu grciða í ríkissjóð á árinu 1936.

Greinargerð.

Frumvörp til breytinga á berklavarnalögunum í þessa átt bafa komið fram 
á tveim síðustu þingum, cn þcssi frumv. liafa ckki fengið afgreiðslu í þinginu, 
enda bafa þau ekki gengið eins langt og frv. það, sem hér er flutt.

Okkur flutningsmönnum þykir rétt að frumv. þetta konii til meðferðar bér 
í deildinni samhliða frumv. því um tekjur bæjar- og sveitarfélaga, sem nýkomið 
er fram.

Gjald það, sem bér um ræðir, var upphaflega þannig til komið, að þegar 
sýslusjóðirnir voru yfirleitt að sligast undir þeim gjöhlum, sem þeim var gert 
að greiða eftir berklavarnalögunum frá 1921, var það samkvæmt ósk sýslu- 
mannsins í Dalasýslu, að fjórir þingmenn í neðri deild fluttu frv. til breytinga 
á lögunum. Þessi brcyting var í því fólgin, að bámarksgjald sýslu- og bæjar- 
sjóða skyldi vera 2 kr. á bvern íbúa sýslu og/eða bæjarfélags (lög nr. 14 20. júní 
1923). Hinsvegar gat gjaldið orðið lægra en 2 kr. á íbúa, ef kostnaður við berkla- 
varnir einhvers héraðs náði ekki þeirri fjárhæð, sem samsvaraði 2 kr. gjaldi 
fyrir hvern ibúa héraðsins. Þessi ívilnun var niður felld með 1. nr. 16 23. júní 1932.

Það var gert ráð fyrir því, að þetta fyrirkomulag, greiðsluskylda héraðanna 
til berklavarna, yrði aðeins til bráðabirgða, þar lil önnur heppilegri úrlausn 
fengist.

Berklavarnir eru í eðli sínu sóttvarnarráðstafanir. Það hefir ekki verið á- 
greiningur um það, að ríkissjóður ætli að greiða yfirleitt allan þann kostnað, 
sem hið opinbera hefir af sóttvörnum. Er því lnð mesta misræmi í því, að ríkis- 
sjóður krefji sýslu- og bæjarsjóði um gjald til að standa undir kostnaði við 
berklavarnir, enda befir gjaldið greiðzt misjafnlega vel hin síðari árin, og er 
yfirleitt talið miður réttlátt eins og' nú standa sakir um greiðslugetu svslu- og 
bæjarsjóða.

Nd. 51. Breytingartillögur

við frumv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Flm.: Páll Zóphóniasson.

Aftan við frumvarpsgreinina komi þrjár nýjar greinar, er verði 2., 3., og 1. 
gr. og orðist svo:

a. (2. gr.)Á eftir D. 2. í 2. gr. laganna komi:
Hróarstunguvegur: Frá Rangárbrú um Kirkjubæ og brú á Lagarfljóti 

i nánd við Lagarfljótsfoss og á Fthéraðsveg.
Alþt. A. 15(1. löggjafarþing').
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b. (3. gr.) Á eftir D. 3. í 2. gr. laganna komi:
Um Gönguskörð og Njarðvíknrskriður til Borgarfjarðar.

c. (4. gr.) D. 4. í 2. gr. laganna orðist svo:
Frá Lagarfljótsbrú vestan Fljóts uin Brekku í Fljótsdal og að Viði-

völlum.

Nd. 52. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Jóni Sigurðssyni og Garðari Þorsteinssyni.

Aftan við 1. gr. frv. bætist:
Ólafsf jarðgr- og Stífluvegur: Frá Siglufjarðarvegi við Fljótaárbrú um Stiflu 

og Láglieiði til Ólafsfjarðarkauptúns.

Nd. 53. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 18 25. jan. 1934, um kosningar til Alþingis.

Flm.: Stefán Jóh. Stefánsson,

1- gr-
24. gr. laganna orðist svo:
Sá, sem er óánægður með úrskurð bæjarstjórnar eða hreppsnefndar út af 

kæru bans, bver sem hún er, yfir kjörskrá, á kröfu til, að sér verði fengið eftirrit 
af úrskurðinum ókeypis, og getur bann sótt málið fvrir dómi. A sama liátt getur 
sá, sem vegna fjarvistar eða af öðrum ástæðum hefir ekki átt kost á að koma 
fram með kæru út af kjörskrá áður en kærufrestur er liðinn, sótt málið fyrir 
dómi, livort sem inálið varðar lianii sjálfan eða ekki. Vlál út af þessu skal farið 
með sem gestaréttarmál, og er lilutaðeigandi dómara skylt að braða málinu 
svo að því verði lokið fvrir kjördag, ef unnt er. Béttargjöld skulu engin greidd 
fyrir undirrétti, og skal dómarinn skipa mann fyrir liönd þeirrar bæjarstjórnar 
eða lireppsnefndar, sem stefnt er. Falli dómur þannig, að kjörskrá beri að breyta, 
skal fullnægja dóminum, þegar er sækjandi málsins leggur fram eftirrit af lion- 
um, og frestar áfrýjun ekki fullnægingu dónisins.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð .

Við síðustu alþingiskosningar, sem fram fóru eftir hinum nýju lögum um 
kosningar til Alþingis, nr. 18 25. jan. 1934, var mál liöfðað fyrir gestarétti Isa-
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fjarðarsýslu út af kjörskrá í Eyrarhreppi í Norður-ísafjarðarsýslu. þar sem 
gerð var krafa um það, að nöfn tveggja manua, sem sætt höfðu refsidómi fyrir 
atkvæðafölsun, yrðu tekin af kjörskrá. Sá, sem höfðaði mál þetta, hafði ekki áður 
kært til hrcppsnefndar Eyrarhrepps út af kjörskránni, enda hafði hann ekki 
fengið vitneskju um, að nöfn þeirra manna, sem hann krafðist, að tekin væru 
út af kjörskrá með dómi, hefðu verið tekin á kjörskrá.

Með dómi gestaréttar ísafjarðar. uppkveðnum í þessu máli 23. júní 1934, 
var þvi slegið föstu, að samkv. 2t. gr. kosningalaganna 18/1934 geti þeir einir 
sótt mál fyrir dómi til breytinga á kjörskrá, er áður liefðu kært til hrepps- 
nefndar eða hæjarstjórnar út af kjörskrá, eða þá að málið varði sóknaraðila 
sjálfan. En þar sem sækjandi málsins hafði ekki áður getað kært til hrepps- 
nefndarinnar yfir kjörskránni, meðal annars vegna þess, að annar sá maður, sem 
gerð var krafa um, að tekinn væri út af kjörskrá með dómi, var ekki á kjör- 
skrá þegar kærufrestur var útrunninn, en hafði verið settur inn á kjörskrá eftir 
þann tíma af hreppsnefndinni, og þar sem kröfur málsins vörðuðu ekki heldur 
sóknaraðila sjálfan persónulega, varð það niðurstaða undirréttardómsins, að 
kröfur sóknaraðila skyldu ekki teknar til greina, og stóðu því nöfn þessara 
tveggja manna á kjörskrá við síðustu alþingiskosningar.

Með þvi að sóknaraðili fyrrgreinds máls vikli fá endanlega úr því skorið, 
hvort skilningur undirréttardómarans á þcssum ákvæðum kosningalaganna væri 
réttur, lét hann áfrýja málinu, og með dómi hæstaréttar, uppkveðnum 20. des. 
síðastl., var undirréttardómurinn staðfestur.

Með þessu er full vissa fyrir því fengin, að þeir einir geti sótt mál fyrir 
dómi til breytinga á kjörskrá, er áður hafa kært til hreppsnefnda eða bæjar- 
stjórna, ef málið varðar þá ekki sjálfa persónulega. En af fyrrgreindu máli er 
það auðsætt, að nauðsyn getur verið til þess, að hver og einn, sem verður þess 
var eftir að kærufrestur er útrunninn, að einhver missmíði séu á kjörskrá, geti 
borið það undir dómstólana, hvort breyta skuli kjörskránni. Er frv. þetta flutt 
að gefnu þessu tilefni, til þess að breyta til rétlara og eðiilegra horfs 24. gr. nú- 
gildandi kosningalaga.

Nd. 54- Breytingartillaga

við frumv. til 1. um breyt. á yegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Ólafi Thors og Pétri Ottesen.

Framan við frumvarpsgreinina komi: Á eftir B. 5. í 2. gr. laganna komi 
nýir liðir:

1. Aftan við A. 13 í 2. gr. laganna bætist: og þaðan um Útskála að Sandgerði.
2. a. Reykholtsdals- og Hálsasveitarvegur: frá Kláfafossbrú að Lambá.

b. Lundarreykjadalsvegur: frá Götuási á Uxahryggjaveg gegnt Gilstreymi.
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Nd. 55. Tillaga til þingsályktunar

um athugun á atvinnumöguleikum á Bíldudal og um aðstoð við bágstadda íbúa 
kauptúnsins.

Flm.: Sigurður Einarsson.

Xeðri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórniua að láta fara fram á 
komandi sumri athugun á því, á hvern liátt heppilegast sé að koma fótum undir 
atvinnurekstur á Bíldudal, og gera að því loknu þær ráðstafanir, er tiltækilegastar 
þykja til þess að bæta úr atvinnuleysinu.

Xeðri deild Alþingis álvktar ennfremur að skora á ríkisstjórnina að gera 
ráðstafanir til þess, að íbúum á Bíldudal verði, unz úr rætist um atvinnu, forðað 
frá yfirvofandi skorti, og að leita sér heimildar um fjárgreiðslur í því skyni.

Greinargerð.
Þingsályktunartillaga þessi er flutt samkvæmt heiðni oddvitans í Suður- 

fjarðahreppi, í bréfi, sem hann ritar mér um þessi mál og prentað er liér sem 
fylgiskjal. Bréfið lýsir nógsamlega, hvernig högum ahnennings er komið á Bíldu- 
dal, og skýrir frá rannsókn þeirri, sem hreppsnefndin og stjórn verklýðsfélags- 
ins Vörn á Bíldudal liafa gert á atvinnutekjum manna síðastl. ár.

Samhljóða tihnæli þeim, er oddviti ber hér fram fyrir hönd hreppsnefndar- 
innar, liefi ég og fengið frá fjölda manna í verklýðsfélaginu á staðnum.

Fylgiskjal.
Bildudal, 21. febr. 1936.

Herra alþingismaður Sigurður Einarsson, Revkjavík.
Vegna liins mikla atvinnuleysis, sem nú er hér á Bildudal og sýnilegt er, 

að haldast muni að minnsta kosti yfirstandandi ár, ef ekkert er að gert, leyfi ég 
mér hér með fyrir hönd hreppsnefndar Suðurfjarðahrepps að fela yður, hr. 
alþingismaður, að leggja fyrir ríkisstjórn og Alþingi, er nú er komið saman, beiðni 
um eftirfarandi bjargræðisráðstafanir:

1. Að þingið veiti Suðurfjarðahreppi kr. 10000.00 liallærisstyrk.
2. Að þingið feli ríkisstjórninni að láta fara fram á komandi sumri athugun, á 

livern liátt heppilegast sé að koma atvinnumálum Bílddælinga í það horf, 
að hinni vinnandi stétt sé tryggð viðunandi afkoma, og feli ríkisstjórninni 
að láta framkvæma þær ráðstafanir, er sú athugun leiddi í ljós, að heppi- 
legastar væru til viðreisnar atvinnulifinu á Bíldudal.

3. Að þingið heimili ríkissljórninni fjárveitingu til stvrktar atvinnurekstri eða 
til atvinnurekstrar á Bíldudal.
Það má taka fram þessu máli til stuðnings, að nú þegar liafa verið gerðar 

samþykktir hér á Bíldudal um að skora á þing og stjórn að taka nú á þessu ári 
útgerðar- og atvinnumál liér á Bíldudal í sínar hendur, svo sem með því að 
taka á leigu línuveiðaskip, er legðu afJa sinn upp til verkunar hér á Bíldudal á
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yfirstandandi vertíð. Þar sem búast má við, að það mál sé ekki frambærilegt að 
þessu sinni, þar sem svo áliðið er orðið, verður í þess stað að gera þær kröfur, 
er að framan eru skráðar.

Hreppsnefndin liefir i samráði við stjórn verklýðsfélagsins „Vörn“ liér á 
Bíldudal safnað skýrslum um atvinnutekjur verkafólks á Bíldudal á síðastliðnu 
ári, og hefir það komið í Ijós, að atvinnutekjur 82 karla og kvenna á sjó og 
landi hafa orðið samanlagt kr. 34024.00, þar af atvinna utan Bildudals kr. 
6049.00, en á þessari upphæð á að framfæra 162 manns, kemur þá á hvern mann 
kr. 210.00.

Nú er það sýnilegt, að um slíkar tekjur getur ekki orðið að ræða á yfir- 
standandi ári, þar sem ekki er sýnilegt, að um neina útgerð verði að ræða hér, 
nema ef til vill á síldveiði við Norðurland. Er því knýjandi þörf fyrir, að hið 
opinbera láti þessi mál til sín taka og finni sér skylt að bæta úr því hörinunga- 
ástandi, sem nú er sýnilegt að vofir yfir.

Það skal einnig tekið fram, að hreppsfélaginu sem slíku er ómögulegt að 
ráða að neinu leyti bót á þcssum atvinnuvandræðum, þar sem sýnilegt er, að 
hreppsfélagið getur ekki staðið undir sínum útgjölduin og verður þess vegna 
að sækja um þann hallærisstyrk, sem að framan getur.

Ég treysti því, að þér, hr. alþingismaður, leggið þetta mál fyrir þingið og 
beitið yður fyrir því við yðar flokksmenn á Alþingi, að það nái fram að ganga.

Virðingarfvllst.

Asb. Júlíus Nikulásson, 
oddviti Suðurf jarðahrepps.
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Nd. 56. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og 1. nr. 
20 24 marz 1931, um breyt. á þeim lögum.

Frá Sigfúsi Jónssvni.

1. Við 2. gr. A eftir gr. kemur ný gr., sem verður 3. gr. (og breytist greina- 
talan samkv. því):

Fyrir „Fái þá heldur eigi neinn“ í 3. málsl. 2. málsgr. 3. gr. sömu laga 
kemur: Fái þá heldur enginn.

2. Við 4. gr. A eftir gr. kennir ný gr„ sem verður 6. gr. (og breytist greina- 
talan samkv. því):

Fyrir „og mega ekki fleiri vera en 5 í neinni nefndinni“ í 4. málsgr. 
16. gr. sömu laga komi: og mega ekki vera fleiri en 5 í bverri nefnd.

3. Við 12. gr. Aftan við gr. kemur ný málsgr.:
Fyrir niðurlagsorð söniu lagagr. „Við þessa umræðu má ekki gera neina 

ályktun“ komi: Við þessa umræðu má enga ályktun gera.
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4. Við 13. gr. Greinina skal orða svo:
a. Fyrir „Eigi má hann annars ávarpa neinn“ i síðari niálsl. 34. gr. sömu 

laga kemur: Eigi má liann annars ávarpa nokkurn.
h. A eftir sömu lagagr. bætist ný málsgr.:

Við útvarpsumræður o. s. frv.
5. Við 15. gr. Greinina skal orða svo:

Fyrir „það cr til ráðherra eða unihoðsmanns hans og franisögumanns 
kemur“ í 2. málsl. 36. gr. sömu laga kemur: við ráðherra og framsögumann

6. Við 16. gr. Fyrir „við neina umræðu“ í 3. málsl. fyrri málsgr. kemur: við 
nokkra umræðu.

7. Við 20. gr.
a. Framan við gr. kemur nýr stafl. (a), og breytast stafl. samkv. þvi:

Fyrir „Hvorug þingdeildin má gera ályktun um neitt“ i upphafi 
44. gr. söniu laga kemur: Hvorug þingdeildin má gera nokkra ályktun.

b. Fvrir „44. gr. sömu laga“ í a-lið kemur: sömu lagagr.
8. Við 24. gr.

a. Fvrir „IV. Utvarp umræðna“ keniur: V. Útvarp umræðu.
b. Fyrir „Skal þá útvarpi umræðna" í e-lið kemur: Skal þá útvarpi umræðu. 
e. Fyrir „nær þó ekki lengra en til tveggja umræðna“ í síðasta málsl. f-liðs

kemur: gildir þó aðeins um tvær umræður.
d. Fyrir „umræðna“ í i-lið kennir: uinræðu.

9. Við 25. gr. Greinina skal orða svo:
a. Fvrir „Hvorug þingdeildin má taka við neinu málefni“ í 51. gr. sönni 

laga kemur: Hvorug þingdeildin má taka við nokkru málefni.
b. Fvrir „(Stjskr. 1874 § 38)“ í sönni lagagr. kemur: (Stjskr. 50. gr.).

Ed. 57., Frumvarp til laga
um yfirstjórn Reykjatorfu og um eignarnám á landi og leiguréttindmn í þessari 
jarðeign.

Flm.: Jónas Jónsson.

1- gr.
Rikisstjórnin liefir yfirumsjón og landsdrottinsvald yfir öllu landi og jarð- 

liita, sem tilheyrir jörðmnun Reykjakoti, Reykjum og Reykjahjáleigu í Ölfusi. 
Land þetta og jarðhitann skal nota til þarfa ríkisins fyrir sjúkralnis, garðyrkju 
og garðyrkjuskóla, sveitaheimili fyrir rikisskóla, gainalmennahæli, barnaheim- 
ili og hverskonar starfsemi i mannúðar- og fræðsluskyni, sem Alþingi og rikis- 
stjórn vilja láta framkvæma þar.

2. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að leyfa einstökum mönnum eða félögum að liafa 

skála eða tjöld til sumardvalar á framangreindum jörðum. Þó gildir slíkt leyfi 
aðeins eitt ár í senn, og þau mannvirki, sem slíkir leyfishafar gera þar, skulu
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flutt burtu, án skaðabótaskvldu fyrir rikissjóð, hvenær seih ríkisstjórnin niælir 
fyrir, að svo skuli gera.

3. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að láta taka eignarnámi, þegar þess þykir þ.örf, 

leiguréttindi og mannvirki, sem einstakir menn eiga á framantöldum þrem jörð- 
um, svo og þær tvær lóðarspildur og sumarhús, sem Gísli Björnsson á í Reykja- 
landi. Þó má ekki fara frain eignarnám á áðurnefndu sumarhúsi og lóð þeirri, 
er því fylgir, meðan Gisli Björnsson eða kona hans lifa og vilja nota þessa eign 
sér til handa.

Greinargerð.

Þegar ríkissjóður kevpti Reykjaeignina, tók Gísli Björnsson undan tvo litla 
hletti í Reykjalandi og sumarliús, er hann átti, og er þetta einkaeign hans. Auk 
þess voru nokkur sumarhús nýlega byggð á Reykjum, er salan fór fram, og 
liöfðu þau lóðarréttindi og hita frá Litla-Geysi í 25 ár. Síðan hefir önnur ríkis- 
stjórn en sú, er framkvæmdi þessi jarðakaup, leigt allt Reykjakot til lífstíðar 
og látið Sigurð Sigurðsson, fyrrverandi húnaðarmálastjóra, fá allmikið land 
neðan við túnið á Reykjum á erfðafestu til 75 ára.

Xú liefir það að vísu atvikazt svo, að Magnús Kristjánsson, áður hústjóri 
á Reykjum, sem fengið liafði ábúð til lífstíðar á Reykjakoti, liefir afsalað sér 
þeirri ábúð til núverandi ríkisstjórnar, og hún hyggt jörðina á þann veg, að 
ríkið getur tekið hana til sinna þarfa hvenær sem er. Hinsvegar liefir Magnús 
Kristjánsson hyggt gott hús og gróðrarskála, er hann rekur nú, en jafnframt lýst 
vfir, að hann muni Iivenær sem er láta þessa eign af liendi við ríkið, án skaða- 
hóta, ef mannvirki þau, er hann liefir gert, verða keypt eftir mati.

En á hinn hóginn vex stöðugt þörf ríkisins til að liafa full afnot af þessu 
landi og jarðhitanum. Reykjahæli er mjög eftirsótt; dvölin þar er ódýrari rík- 
inu en á öðrum sjúkraliúsuni, og árangur mikill af notkun þess, einkum eftir 
að Sigurður Sigurðsson tók við yfirstjórn berklaniálanna. Gróðurhúsin eru 
mikil og gefa ágætan arð, en hæði þau og liælið vantar nauðsynlega það heita 
vatn, sem sumarhúsin liafa nú rétt til, nieðan leigusamningur þeirra er í 
gildi. Þá hefir ríkisstjórnin ákveðið að vinna að því að koma upp garðyrkju- 
skóla á Reykjum, og lá frv. um það fyrir síðasta Alþingi og er flutt aftur á 
þessu þingi. Þegar garðyrkjiiskólinn kemur, er alveg óhjákvæmilegt, að ríkið 
fái aftur til fullra afnota áðurnefnt erfðafestuland Sigurðar Sigurðssonar. Ætl- 
unin með þessu frv. er sú, að ríkið fái i sínar hendur öll yfirráð Reykjatorfunn- 
ar, þar sem jarðhiti er, og að það land og náttúrugæði verði framvegis notað 
fyrir menningarstofnanir ríkisins, og þegar einstökum mönnum eða félögum 
er leyft að nota land þessara jarða til sumardvalar, þá verði það aðeins uin 
eins árs skeið og framkvæmt á þann liátt, að ríkinu geti ekki orðið að því 
kostnaðarauki.

Það er sýnilegt, að ríkinu veitir ekki af að liafa náttúrugæði Reykja- 
eignarinnar til fullra umráða. Aðsóknin vex stöðugt að liælinu og þar þyrfti 
að reisa liæli fyrir gigtveika menn.
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Búskapurinn og ’garðræktin á Reykjum er í öruni vexti, og sýmlegt, að þar 
eru langsamlega bezt skilyrði til að frainkvænia stórfellda garðyrkjukennslu. 
Þá liefir Pálmi Hannesson rektor undirhúið byggingu ferðaskála á Reykjakoti, 
vegna nemenda menntaskólans, og er búizt við, að það lnis verði bvggt á vori 
komanda.

Nd. 58. Frumvarp til laga
um afnám útflutningsgjalds af sjávarafurðum.

Flm.: Olafur Thors, Jón Ólafsson, Sigurður Kristjánsson, Pétur Ottesen, 
Garðar Þorsteinsson, Guðbrandur ísberg, Tbor Thors.

1- gr.
Frá 1. jan. 1936 skal niður falla útflutningsgjald af hverskonar íslenzkum 

sjávarafurðum, öðruin en þeim, sem ræðir mn í 2. gr. laga nr. 63 28. jan. 1935, 
um útflutningsgjald.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp samhljóða þessu var flutt á siðasta þingi, en náði ekki lögfestu. 

Það er nú flutt að nýju, í von um, að sívaxandi örðugleikar útvegsins valdi því, 
að þing'ið að lokum fallist á þá sjálfsögðu kröfu, sem í þvi felst.

1 frumvarpi því um Fiskveiðasjóð, er sjálfstæðismenn flytja á þessu þingi, 
er gert ráð fyrir því, að verði útflutningsgjaldið afnumið, eins og' hér er farið 
fram á, skuli lagt nýtt gjald á útfluttar sjávarafurðir, en þó eigi nema af
andvirði vörunnar, enda renni það gjald eigi í rikissjóð, eins og' núgildandi út- 
flutningsgjald, heldur i Fiskveiðasjóð, og komi þannig' útveginum sjálfum beint 
til góða.

Nd. 59. Frumvarp til laga
um Fiskveiðasjóð Islands.

Fhn.: Sigurður Kristjánsson, Ólafur Tliors, Tbor Tliors. Pétur Ottesen, 
Guðbr. ísberg, Garðar Þorsteinsson.

I. KAFI.I
Skipulag sjóðsins og ætlunarverk,

1. gr.
Sjóðurinn beitir Fiskveiðasjóður íslands. Tilgangur bans er að styðja 

sjávarútveg landsmanna með hagkvænium slofnlánum.
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2. gr.
Fiskveiðasjóður íslands er sjálfstæð stofnun, sem er eign rikisins, undir 

sérstakri stjórn, sbr. 16. gr. Ríkissjóður ber ábvrgð á skuldbindingum sjóðsins. 
Sérstaka lagalieimild þarf þó bvert sinn til þess að taka lán banda sjóðnum.

3. gr.
Fiskveiðasjóður íslands hefir heimili sitt, aðalskrifstofu og varnarþing í 

Reykjavík. Auk þess getur sjóðurinn haft umboðsmenn eða umboðsskrifstofur 
þar, sem sjóðsstjórnin telur þörf á.

II. KAFLI
Stofnfé Fiskveiðasjóðs og ávöxtun reiðufjár.

4. gr.
Stofnfé Fiskveiðasjóðs skal aukið þannig:

1. Rikissjóður leggur sjóðmun til 1 milljón króna á þann liátt, að rikissjóður 
tekur að sér að greiða sem sína eigin skuld, frá og með 30. júní 1936, eftir- 
stöðvar af skuld Fiskveiðasjóðs við Den danske Landmandsbank í Kaup- 
mannahöfn, d. kr. 833333.35. Afganginn, kr. 166666.65, greiðir ríkissjóður 
eftir samkomulagi við stjórn sjóðsins með jöfnum greiðslum á næstu 
fjórum árum.

2. Helmingur núverandi útflutningsgjalds af bverskonar sjávarafurðum 
rennur í sjóðinn, unz stofnsjóður hans er orðinn 12 milljónir króna. Verði 
útflutningsgjald sjávarafurða, sem nú er, afnumið með löguin að nokkru 
eða öllu leyti, áður en sjóðurinn er orðinn 12 milljónir króna, rennur i 
sjóðinn frá þeim tima 34G af verðmæti þeirra útfluttra sjávarafurða. sem 
gjaldinu var létt af, þar til stofnsjóður nemur þeirri fjárbæð, er áður segir.

3. Eignir varasjóðs og veðtryggingarsjóðs renna í stofnsjóð.

5. gr.
Reiðufé Fiskveiðasjóðs skal ávaxta með sem beztum vaxtakjörum í inn- 

lánsdeild Útvegsbanka íslands h/f, Revkjavík.

III. KAFLI
Útlánastarfsemi Fiskveiðasjóðs.

6. gr.
Fé I7iskveiðasjóðs má einungis lána sem hér segir:

1. Gegn fyrsta veðrétti i skipum, eigi stærri en 60 rúmlesta, og séu þau ætluð 
til fiskiveiða.

2. Gegn fyrsta veðrétti í frvstibúsum, lifrarbræðslustöðvum, fiskimjölsverk- 
smiðjmn og öðrum iðnfyrirtækjum, sem vinna eingöngu eða að langmestu 
leyti að hagnýtingu fiskiafurða.

Alþt. 1936. A. fóO. löggjafarþing). 37



3. Gegn fyrsta veðrétti í hverskonar fiskiskipum landsmanna, stærri en 60 
rúmlesta.
Veitingar lána samkvæmt 3. lið skulu befjast jafnskjótt og fjárhagsstyrk- 
leiki sjóðsins leyfir, að áliti sjóðsstjórnarinnar.
Um lánveitingar skal gilda sú meginregla, að lána einungis ti! nýbygginga.

7. gr.
Út á ný skip með nýjum vélum má lána allt að helmingi virðingarverðs. 

Sé einnig um aukatryggingar að ræða, sem sjóðsstjórn metur gildar, fasteigna- 
veð, liandveð i auðseljanlegum verðbréfum, eða bæjar- eða sýsluábyrgð, má láua 
allt að virðingarverðs, og sé skipið byggt hér á landi, allt að T10 virðingarverðs.

L'ni lán til eldri skipa en eins árs fer eftir ákvörðun sjóðsstjórnarinnar í 
hvert sinn.

Lengsti lánstimi samkvæmt 1. lið 6. greinar er 12 ár, og liámark láns út á 
eitt skip samkvæmt sama lið kr. 30000.00.

gr'
Út á eignir, sem tilgreindar eru i 6. gr. 2. lið. má lána allt að helmingi virð- 

ingarverðs, ef um nýja eign er að ræða. Lengstur lánstími er 15 ár og hámark 
láns kr. 24000.00.
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9. gr.
Vextir af lánum úr Fiskveiðasjóði skulu vera ÍV', fjögur og hálft af 

hundraði — á ári og grciðast fyrirfram fyrir eitt ár í senn, eða fyrir liluta úr 
ári, miðað við liinn almenna gjalddaga á lánum úr Fiskveiðasjóði, sem skal 
vera liinn 1. nóvember ár bvert.

Nú er afborgun og vextir eigi greitt fyrir 15. nóvember, og mó þá ennfremur 
reikna Liú' dráttarvexti fyrir hvern liálfan mánnð eða minna, sem greiðsla 
dregst.

10. gr.
Eignir þær, sem Fiskveiðasjóður tekur að veði, skulu virtar á kostnað lán- 

takanda af möninuu, sem stjórn sjóðsins tilnefnir, og eftir þeim reglinn, sem 
nánar verða tilgreindar i reglugerð sjóðsins.

Stjórn sjóðsins getur hvenær sem er heimtað skilríki fyrir því, að veðsett- 
tim eignum sé vel við lialdið og að veðið liafi ekki rýrnað.

Skylt er lánþega að liafa hið veðsetta vátryggt i vátryggingarstofnun, sem 
stjórn sjóðsins tekur gilda. Ef vanra’ksla verður á þessu, er lánveitanda heimilt 
að annast vátrygginguna og innheimta iðgjaldið á gjalddaga lánsins, enda skulu 
tryggingar þær, sem sjóðurinn hefir, þá einnig vera fyrir sliknm greiðslum jafnt 
og fyrir láninu sjálfu.
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IV. KAFLI
Um gTeiðslufalI lána og réttindi Fiskveiðasjóðs,

11. gr.
Verði eigandaskipti að eign, sem er veðsett Fiskveiðasjóði, þá er stjórn 

sjóðsins lieimilt að heimta lánið endurgreitt þegar, að nokkru eða öllu leyti. 
Seljanda og kaupanda er skylt að lilkynna sjóðsstjórninni eigandaskipti þegar 
i stað.

12. gr.
Xú er lán úr Fiskveiðasjóði ekki greitt á réttuin gjalddaga, eða veðið 

gengur svo úr sér eða rýrnar að veðgildi, að það er eigi svo gild trygging sem 
vera skal, eða nýr eigandi vanrækir að taka lánið að sér, og er þá stjórn 
sjóðsins lieimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar i gjalddaga þegar i stað, 
án uppsagnar.

13- gr.
Þegar lán er komið í gjalddaga, hefir Fiskveiðasjóður heimild til að láta 

selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarins dóms, sáttar eða fjárnáms, 
samkvæmt tilskipun um fjárforráð ómyndugra, 18. fehr. 1847, 10. gr., eða að láta 
leggja það sjóðnum út til eignar, ef þörf er á.

Fiskveiðasjóður þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið, 
og skal þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina. nema þau séu auðsjáan- 
lega á rökum hyggð, og eigi er lieldur liægt að stöðva eða ónýta upphoðið með 
neinskonar dómskoti.

Fiskveiðasjóður her liinsvegar ábyrgð á því, að skuldin sé rétt og komin i 
gjalddaga, og er skuldunaut réll að höfða mál lil endurgjalds á öllu því, er 
hann liefir skaðazt á upphoðinu, og öllum málskostnaði að skaðlausu.

Fiskveiðasjóður getur samið svo um við skuldunauta sína, að upphoð á 
veðsettum eignum megi fara fram i skrifstofu upphoðshaldara.

Fiskveiðasjóður liefir rétt til að láta starfsmenn sína selja verðbréf og ann- 
að, sem liann liefir fengið að handveði, við uppboð á hverjum þeim stað, er 
þykir til þess fallinn, en aðvara skal liann veðsala um það í votta viðurvist með 
8 daga fvrirvara. Xú er veðsali ókunuur eða menn vita ekki um heimili lians, 
og skal þá stefna hlutaðeiganda með 11 daga fyrirvara til að leysa veðið, með 
auglýsingu í Lögbirtingablaðinu.

14. gr.
Xú er skip eða fasteign seld á nauðungaruppboði eða við gjaldþrotaskipti, 

og ber þá uppboðshaldara að rannsaka, hvort eignin er veðsett Fiskveiðasjóði, 
og geta þess í uppboðsgerðinni. Ef svo reynist, skal stjórn sjóðsins gert aðvart 
svo tímanlega, að lnin geti látið fulltrúa sinn vera við uppboðið.
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V. KAFLI
Stjórn sjóðsins, endurskoðun og reikningsskil.

15. gr.
Yfirumsjón Fiskveiðasjóðs er í höndum þess ráðherra, sem fer með sjáv- 

arútvegsmál.
Útvegsbanki Islands h/f í Reykjavík hefir á hendi framkvænidastjórn 

sjóðsins og annast alla starfrækslu hans. Skal Fiskveiðasjóður vera sérstök 
deild í bankanum, með aðskildum fjárhag og hóklialdi.

Ivostnaður við rekstur sjóðsins greiðist af tekjum hans, eftir reikningi, 
sem ráðherra úrskurðar.

16. gr.
Reikningar Fiskveiðasjóðs skulu endurskoðaðir af 2 mönnum, sem ráð- 

herra skipar. l’m störf þeirra og þóknun fyrir þau skal ákveðið í reglugerð 
sjóðsins.

17. gr.
Stjórn sjóðsins skal á miðju hverju reikningsári gefa ráðherra stutl yfir- 

lit yfir liag sjóðsins. Skal það yfirlit birt í B-deild Stjórnartíðindanna. Auk þess 
getur ráðherra, hvenær sem er, krafizt allra upplýsinga um hag sjóðsins.

Eftir liver áramót gefur sjóðsstjórnin ráðherra fullkominn, endurskoðaðan 
ársreikning og skýrslu um hag og starfsemi sjóðsins á árinu. Skal ársreikn- 
ingurinn birtur í B-deild Stjórnartíðindanna.

Reikningsár Fiskveiðasjóðs er almanaksárið.

18. gr.
Fiskveiðasjóður er undanþeginn opinberum gjöldum og sköttum, hverju 

nafni sem nefnast.
Bækur sjóðsins, ávisanir, kvittanir, skuldbindingar og yfirlýsingar, sem 

gefnar eru út af sjóðnum. svo og skuldabréf fyrir lánum úr sjóðnum, umboð, 
veðleyfi og ábvrgðaryfirlýsingar gagnvart honum, eru undanþegin stimpilgjaldi.

Eignarvottorð og veðhókarvottorð er skylt að afgreiða til sjóðins án end- 
urgjalds.

19. gr.
Xú verða vanskil með greiðslu vátryggingariðgjalda fyrir skip, og er þá 

viðkomandi vátryggingarfélagi skylt að rannsaka, hvorl skipið sé veðsett Fisk- 
veiðasjóði, og ef svo reynist, þá að tilkynna sjóðnum tafarlaust mn greiðslubrest 
iðgjaldsins. Sama gildir, ef skipseigandi lætur vátryggingu falla úr gildi og end- 
urnýjar ekki vátryggingarsamning sinn við félagið.

20. gr.
í reglugerð fyrir Fiskveiðasjóð íslands má setja þau ákvæði um starfrækslu 

sjóðsins, er nauðsynleg þvkja, þótt ekki sé sérstakleg'a gert ráð fyrir þeim i þess- 
um lögum, enda fari þau ekki i bága við nein ákvæði laganna.
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21. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá jafnframt úr gildi numin lög nr. 46 

19. inaí 1930, uin Fiskveiðasjóð Islands, svo og önnur fyrirmæli í löguin og 
reglugerðuni, sem fara í bága við þessi lög.

(1 r e i n a r g e r ð .
Við flutningsmenn þessa frumvarps höfuin flutt það áður á tveim næstu 

undangengniini þingum. Að sönnu liöfum við breytt því í nokkrum atriðum, en 
meginefni þess er hið sama og áður, og slefna sú, sem í því er mörkuð, bin 
sama og sú uppliaflega: að cfla Fiskveiðasjóð, svo að hann geti einn annazt 
stofnlán til endurnýjunar og aukningar fiskveiðaflota landsmanna, eftir því 
sem þörf og vaxtarskilyrði sjávarútvegsins krefja.

Þetta er að sönnu ekki ný stefna, þvi með lögunum frá 1930 var sú stefna 
tekin að efla Fiskveiðasjóð til stofnlána fyrir bátaútveg landsmanna og smá- 
iðnaðarfyrirtæki í sambandi við þann útveg. Mæla lögin svo fyrir, að ríkissjóður 
skuli leggja sjóðnum eina milljón króna, er greidd skuii að fullu fyrir 1. júní 
1941. Með reglugerð var síðan ákveðið, að þessu atriði laganna skyldi fullnægt 
á þann liátt, að rikissjóður greiddi sjóðnum árlega 100 þús. krónur. f öðru lagi 
var sjóðnum áskilið lnindraðsgjald af útfluttum fiskaf'urðum, er ákveðið var 
síðan með sérstökum lögum. Skyldi það gjald haldast, þar til höfuðstóll sjóðs- 
ins næmi 8 milljónum króna.

A þessu sést, að lögin um Fiskveiðasjóð íslands ætlast beinlínis til þess, 
að sjóðurinn verði öflug stofnlánastofnun.

En í framkvæmdinni liefir þelta orðið þannig, að ríkissjóður liefir ekki 
enn greitt einn eyri af milljóninni, og getur það varJa talizt forsvaranlegt. Og 
hundraðsgjaldið af útfl. sjávarafurðum liefir orðið innan við 50 þús. kr. á ári, 
og fer hraðminnkandi. Sjóðurinn hefir þvi að mestu leyti starfað með lánsfé, 
sem gerir það að verkuni, að liami liefir árlega miklar greiðslur í vexti og af- 
liorganir. Af þessu stafar aftur það, að vöxtur sjóðsins er mjög hægfara og að 
liann getur ekki veitt hagkvæm lán.

Eftirfarandi skýrsla sýnir, hve erfitt sjóðnum liefir reynzt að starfa með 
dýru lánsfé, og hve f jarri hann er þvi, að ná tilgangi sinum, meðan hann er 
svo févana sem nú er og lionuin ekki tryggðar meiri tekjur en nú:

„Það eru nú rétt að verða fimm ár, sem Fiskveiðasjóður hcfir starfað með 
hinu nýja fyrirkomulagi og undir stjórn Útvegsbankans.

A þessu timabili liefir sjóðurinn veitt 130 lán, samtals að uppliæð kr. 
1691700.00, sem skiptast þannig:
Til nýrra skipa .................................................................................... kr. 632000.00
-- endurbóta skipa ............................................................................ — 91200.00

eldri skipa .................................................................................... — 430300.00

Til nýrra iðjufyrirtækja . . . 
—- endurbóta iðjufyrirtækja 
— eldri iðjufyrirtækja . . . .

Kr. 1153500.00
kr. 182700.00 

16000.00
— 339500.00
Kr. 1691700.00
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Lánveitingar liafa því verið að meðaltali á ári í þessi fimm ár kr. 338340.00.
A sama tima liafa afborganir af útlánmn verið kr. 504960.00, eða að meðal- 

tali á ári nm kr. 101000.00.
Árlegar lánveitingar umfram innheimtar afborganir hafa 

þvi verið .............................................................................................  kr. 237340.00
Auk þessa verður sjóðurinn að borga afborganir af dönsku 

láni, sem eru árlega .......................................................................... — 83333.33
Kr. 320673.33

Upp í þetta fær sjóðurinn:
a. I?iskveiðasjóðsgjaldið samkv. lögum nr. 47

19. maí 1930 (var 1934 kr. 48500.00) .... c. kr. 48000.00
b. Arlegan tekjuafgang (var 1931 kr. 48303.00, 

en þar af fer helmingur í varasjóð, sem ekki 
má hreyfa):
Eftir verða því .............................................. c. kr. 24000.00

---------------- kr. 72000.00
Eftir eru þá kr. 248673.33

sem sjóðurinn þarf að borga út árlcga til þess að geta haldið í horfinu.
Sem stendur eru í sjóði um kr. 430000.00, að undanskildum varasjóði og 

veðtryggingarsjóði, sem hvoruga má nota til útlána. Af þessari upphæð verður 
að greiða kostnaðinn við Skuldaskilasjóð vélbátaeigenda, sem ekki er vitað, 
hvað verður mikill, en getur þó sjálfsagt orðið nokkrir tugir þúsunda.

Sést af þessu, að núverandi sjóðseign dugir naumast lengur en hálft annað 
ár, eða þangað til á miðju ári 1937, ef lánveitingar annarsvegar og innheimtar 
afborganir hinsvegar verða svipaðar og meðaltalið undanfarin 5 ár.“

Um einstakar greinar frumvarpsins:

Um 1., 2. og 3. gr.
Þessar greinar þurfa ekki skýringa. Þær kveða nokkru skýrar á um skipu- 

lag sjóðsins heldur en gert cr í núgildandi lögum.

Um 4. gr.
I árslok 1930 tók Fiskveiðasjóður lán í Den danske Landmandsbank, d. kr. 

1250000.00. Af láni þessu er nú ógreitt, eins og í frumvarpsgreininni segir, kr. 
833333.35. Þykir hagkvæmt, bæði fyrir sjóðinn og ríkissjóð, að ríkissjóður 
greiði Fiskveiða’sjóði hið lögboðna framlag á þann hátt, að taka að sér þessa 
skuld sem sína eigin skuld.

Um 2. lið er það að segja, að fram mun horið jafnhliða þessu frumvarpi 
annað frumvarp, um afnám útflutningsgjalds til rikissjóðs af sjávarafurðum. 
Er þá ætlazt til, að i þess stað verði lagt á nýtt útflutningsgjald, er nemi 
af verðmæti þeirra útfluttra sjávarafurða, sem gjaldinu er létt af, og renni i 
Fiskveiðasjóð. Þykir stórmn eðlilegra, að sjávarútvegurinn, þótt illa sé stæður, 
inni af hendi slíkt gjald til eflingar sjálfum sér, heldur en að hann gjaldi ríkis-
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sjóði stórgjöld til eyðslueyris. En skyldi svo óliklega takast til, að afnám núver- 
andi útflutningsgjalds verði ekki sainþvkkt. er með greininni ákveðið, að Fisk- 
veiðasjóður fái helniing þess.

Uni 3. liðinn er það að segja. að ef sjóðnum eru tryggðar þær tekjur, seni 
uin ræðir í 1. og 2. lið, virðist fjárhagur lians þar með gerður svo öruggur, að 
óþarft sé að halda þessuin sjóðuin sérstökuin, en afnáni þeirra sem sérstakra 
sjóða gerir lánskjörin hagstæðari fyrir lántakendur,

Um 5. gr.
Þessi grein er í samræmi við 27. gr. núgildandi reglugerðar sjóðsins.

Uin 6. gr.
Rétt þykir að taka frain í lögunuin, að sjóðurinn láni ekki til annara skipa 

en fiskiskipa.
Þá er gerður greinarmunur á vélskipum allt að 60 smálestum og svo stærri 

skipum, eins og toguruin. Er hersýnilegt, að þótt Fiskveiðasjóður yrði efldur, 
svo sein hér er gert ráð fyrir, inundi liann þó ekki fyrst í stað verða þess inegn- 
ugur að lána til stórútgerðarinnar. Þólti rélt að setja niörkin við 60 sinálestir, 
þvi vélbátar til fiskiveiða eru varla stærri, eips og nú standa sakir.

Hinsvegar er það alveg ljóst, að ekki er síður þörf á því að endurnýja tog- 
araflotann heldur en vélhátaflotann, og þar eð ætlazt er til, að Fiskveiðasjóður 
sé efldur, ekki síður með frainlöguni frá stórútgerðinni en þeirri smærri, er 
alveg sjálfsagt, að sú útgerð verði lána aðnjótandi hlutfallslega, þótt lánin til 
smáútgerðarinnar séu hér fyrr selt, sökuin þess, að Fiskveiðasjóður ræður frekar 
við það verkefni, meðan liaiin ræður litlu fé.

Uni 7. gr.
Sanikvæmt þessari gr. má lána hærri hundraðshluta af virðingarverði 

skips en gert var ráð fyrir i frunivarpinu i fyrra, eða allt að 50'i út á nýtt skip 
án aukatryggingar, og allt að 60',, ef aukatrygging er. Þá er sú nýhreytni upp 
tekin, að lána megi nokkru liærra út á skip, sem byggt er innanlands, eða allt að 
70'í af virðingarverði skipsins. Þetla kann að þykja óvarlegt, en þó má full- 
komlega forsvara það, þegar um jafnfjárhagslega slerka stofnun er að ræða 
eins og gert er ráð fyrir að Fiskveiðasjóður verði.

Um 8. gr.
Það er í samræmi við gildandi lög um Fiskveiðasjóð, að lánað sé til iðn- 

fvrirtækja i samhandi við útgerðina. Er hersýnilegt. að slíkan iðnrekstur her 
að styðja öfluglega. En meðan sjóðurimi er félítill, þykir ekki fært að gera 
ráð fyrir hærri lámun en 21 þús. kr. til eins fyrirtækis.

Um 9. gr.
Lagt er til, að sjóðurinn taki ekki hærri vexti en 41 ó' < ■ Það er IL-'-é lægri 

vextir en sjóðurinn tekur nú, og að auki sleppt lániökugjaldi, sem nú er 1'-' 
af lánsupphæðinni, og veðtryggingarsjóðsgjaldi, sem er 11' é árlega. Þetta er
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auðvitað mikil vaxtalækkun. En þó virðist vel fært að veiía þessi vaxtakjör, ef 
sjóðurinn starfar eingöngu með eigin fé, og má jafnvel gera ráð fyrir, að fært 
verði að lækka vextina enn ineir, þegar sjóðurinn eflist.

Um 10.-17. gr.
Þessar greinar eru að efni til eins og 11.—18. gr. núgildandi laga, en nokkru 

fyllri uni einstök atriði.

Um 18. gr.
Tilgangur þessa frumvarps er að létta stofnlánakjör útgerðarinnar. Eru á- 

kvæði þessarar greinar í samræmi við það. Geta má og þess, að tilsvarandi láns- 
stofnanir í Xoregi og Danniörku njöta sömu hlunninda þar eins og þeirra, sem 
um ræðir í greininni.

Nd. 60. Frumvarp til laga
um breyting á og viðauka við 1. nr. 38 27. júní 1925 Sala á prestsmötuj.

Frá landbúnaðarnefnd.

1- gr.
í stað „5 %“ í lagagreininni komi: 8%.

2. gr.
A eftir lagagr. kemur ný gr., svo hljóðandi:
Ogreiddar eftirstöðvar af kaupverði prestsmötukvaðar, sem keyptar hafa 

verið samkvæmt eldri lagafyrirmælum, skulu lækkaðar í samræmi við ákvæði
1. gr. og afborganir færðar niður að sama skapi fyrir þau ár, sem eftir eru 
greiðslutímans.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frumvarp um sama efni og þelta var flutt á síðasta þingi, en dagaði þá uppi. 
Xú er það tekið upp í sama formi og það fékk þá í meðförum landbúnaðar- 
nefndar neðri deildar. Brevtingin, sem í ákvæðum frumvarpsins felst, er sú, að 
lækka verð prestsmötukvaðarinnar um !s frá því, sem ákveðið er í gildandi 
lögum, með því að það má teljast meir í samræmi við hið raunverulega verð 
kúgildanna, sem prestsmötukvöðin hyggist á, heldur cn verðlagsákvörðun sú, 
sem er í gildandi lögum um þetta efni. Rétt þótti nefndinni að láta verðlækkun 
þessa einnig ná til ógreiddra eftirstöðva vegna prestsmötu, sem keypt hefir 
verið á síðari árum samkv. liinum eldri ákvæðuni.
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Ed. 61. Frumvarp til laga
um eftirlit með útlendingum.

Frá meiri hl. allslierjarnefndar.

1- É5r-
í lögum þessum er maður talinn „útlendingur“ eða „útlendur“, ef ekki er 

skylt að leyfa lionum landsvist á íslandi samkvæmt landslögum eða þjóð- 
réttarreglum.

2. gr.
Mönnum, sem koma hingað til lands, skal óheimilt að stíga á land nema 

þeir hafi vegabréf eða önnur skilríki, sem sýni á fullnægjandi hátt, hverjir 
þeir eru.

3. gr.
Óheimilt er að afskrá hér á landi útlenda sjómenn án leyfis stjórnarráðsins. 

Skipstjóri ber ábyrgð á því, að afskráning útlendra sjómanna af skipi hans fari 
ekki fram án þess að greint leyfi sé fengið. Láti skipstjóri hjá líða að afla slíks 
leyfis eða setji óafskráðan útlendan sjómann á land, er hann, útgerð skipsins 
eða umboðsmenn hennar hérlendis skyldir að greiða allan kostnað, sem leiðir 
ar ólöglegri dvöl sjómannsins hér á landi og af heimsendingu lians. Sömu viður- 
lögum varðar það fyrrgreinda aðilja, ef útlendur maður, sem unnið hefir ó- 
skráður á skipi, fer hér af skipinu án leyfis stjórnarráðsins.

Framangreindar reglur taka einnig til loftfara, eftir því sem við á.

4. gr.
Skipstjórar og loftfarstjórar eru skyldir til að halda skrá yfir farþega, sem 

þeir flytja hingað til lands frá útlöndum og héðan til útlanda. Löggæzlumenn 
og tollinenn skulu jafnan hafa aðgang að skrám þessuin. Eftirrit af skrá vfir 
farþega frá útlöndum skal jafnan sent lilutaðeigandi lögreglustjóra eða um- 
boðsmanni lians, þegar eftir að skip eða loftfar hefir haft samband við land.

Ef skipstjórar og loftfarstjórar framfylgja ekki skyldum þeim, sem lög 
þessi og fyrirmæli dómsmálaráðherra um eftirlit með útlendingum leggja þeim 
á herðar, þá eru þeir, hlutaðeigandi útgerð og' umboðsmenn hennar hér á landi 
skyldir að greiða allan kostnað, sem leiðir af vanrækslu þeirra, svo sem kostnað 
vegna ólöglegrar dvalar útlendings hér á landi og af heimsendingu lians.

5. gr.
Ef útlendingur, sem ekki á fast heimilisfang hér á landi, kemur liingað til 

lands til þess að setja á stofn eða slarfrækja fyrirtæki, leita sér atvinnu, fást 
við einhverja slarfsemi í tekjuöflunarskyni eða laka sér hér fast aðsetur, þá 
skal liann ávalll áður en hann byrjar starfsemi sína og eigi síðar en innan viku 
frá komu sinni skýra lögreglustjóra, þar sem hann kemur fyrst á land, fró 
ætlun sinni og gera grein fyrir högum sínum.

Alþt. 1936. A. (50. liiggjafarþijig). 38
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Aðrir útlendingar, seni ekki eiga hér hcimilisfang, sknlu innan tveggja 
mánaða frá konm sinni tilkynna lögreglustjóra, þar seni þeir dvelja, 11111 vist 
sína bér og tilgang dvalar sinnar.

Þeir útlendingar, seni tilkynningarskyldir eru samkvæmt fyrri ákvæðum 
greinar þessarar, skulu, ef þeir flytja úr einu lögsagnarumdæini i annað. til- 
kynna það hlutaðeigandi lögreglustjórum. Svo skulu þeir og tilkynna lögreglu- 
stjóra, þar sem þeir síðast dvöldu, ef þeir flytja af landi brott.

Lögreglustjórar skulu halda nákvæma skrá yfir tilkynningarskylda út- 
lendinga i umdæmi þeirra. Dómsmálaráðherra ákveður tilhögun skránna.

6- gr.
Rétt er að meina þeim mönnum úllendum að stíga hér á land, setjast hér 

að eða dveljast hér, sem:
1. Eigi geta sannað eða gert sennilegt, að þeir fái framfært sig eða þá, sem 

á vegum þeirra eru, án þess að þiggja hér fátækrastvrk næstu 2 ár eftir 
að þeir hafa hingað flutzt.

2. Haldnir eru næmum sjúkdómi, enda þótt eigi sé lögskylt að beita sótt- 
vörnum, ef landlæknir telur ástæðu til að meina mönnum landsvist þess 
vegna.

3. Gera eigi grein fyrir því eða skýra rangt frá því, í hvaða skyni þeir eru 
liingað komnir.

4. Komnir eru hingað til starfa eða athafna, sem dömsmálaráðherra telur 
ólöglegar, ósæmilegar eða hættulegar hagsmunum rikis eða almennings, 
eða högum þeirra er að öðru leyti svo liáttað, að vist þeirra hér megi 
teljast hættuleg eða bagaleg hagsmumnn ríkis eða almennings.

5. Hefir verið visað hurt úr öðru riki af ástæðum þeini, sem í 4. tölul. greinir. 
tí. Hafa orðið sekir, þar sem þeir hafa áður dvalizt, um verk, sem svívirðileg

eru að almenningsáliti, eða lögregla þar lýsir eftir þeim vegna brota á 
landslögum þar.

7. gr.
Xú hefir útlendur maður setzt að hér á landi, og skal þá vísa honum burt:

1. Ef hann verður hér sveitarstyrksþurfi.
2. Ef liann verður sekur, áður en hann liefir dvalizt hér full 5 ár samfleytt, 

að lagadómi um verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti. Skal það 
þá tekið fram í refsidómi, að sökunautur skuli verða af landi burt, þegar 
hann hefir þolað refsingu samkvæmt dómnum.

8. gr.
Ef útlendur maður liefir setzt að hér á landi eða tekið hér dvöl, þá getur 

dómsmálaráðherra ákveðið, að hann skuli verða af landi brott:
1. Ef hann vanrækir tilkynningarskyldu sína samkv. 5. gr.
2. P3f hann verður uppvís að því að hafa skýrt vísvitandi rangt frá um atriði 

þau, sem í tí. gr. segir.
3. Ef svo rcynist eða verður áslatt um hann sem i 6. gr. 2. og 4. 6. tölul. segir.
4. Ef hegðun hans eða hagir að öðru leyti gefa tilefni til brottvisunar.
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9. gr.
Nú er manni meinuð landsvist samkvæmt fyrirmælum laga þessara, og 

skal hann þá flytja sig af landi burl ásamt skuldaliði sínu. Þó getur dómsmála- 
ráðherra leyft honum eða þeim, sem á vegum hans hafa hér verið, landsvist 
franivegis, ef sérstakar ástæður mæla með því.

Allur kostnaður, sem af brottvísun manns úr landi leiðir, greiðist af þeim, 
sem á brott er vísað, og má gera lögtak í eignum hans fvrir kostnaðinuin. Að 
því leyti sem kostnaður greiðist ekki samkvæmt framansögðu, skal liann 
greiddur úr ríkissjóði.

10. gr.
Hver sá, sem gerir sér það að atvinnu að nokkru eða öllu leyti að liýsa gesti, 

skal hafa gestahók, löggilta af lögreglustjóra, gegnumdregna og tölusetta. Skulu 
allir þeir, er gistingu taka eina nótt eða lengur, rita með eigin hendi nöfn sín, 
heimili, stöðu og síðasta dvalarstað í bókina. Lögreglumönnum skal jafnan 
heimilt að skoða bók þessa og taka eftirrit af henni. Dómsmálaráðherra getur 
einnig skyldað forsljóra gistihúsa til þess að senda lögreglunni eftirrit úr 
gestabók.

11- gr.
Dómsmálaráðherra skal setja reglugerð um framkvæmd laga þessara og 

hafa strangt eftirlit með því, að lögreglustjórar og lögreglumenn framfylgi á- 
kvæðum laganna. Hann ákveður samstarf þeirra við dómsmálaráðuneytið.

12. gr.
Brot gegn ákvæðum 2. gr. varðar sektum eða fangelsi, ef miklar sakir eru, 

einkum ef menn skjóta sér undan lögmæltu eftirliti, þegar þeir stíga hér á land.
Brot gegn öðrum ákvæðum laga þessara, svo og reglugerð og fyrirmæl- 

um, sem dómsmálaráðherra setur með heimild í lögunum, varðar sektum eða 
fangelsi, ef miklar sakir eru.

Ef sá maður, sem meinuð hefir verið landsvist hér eða vísað af landi burt 
samkvæmt lögum þessum, keinur aftur hingað til lands án þess að hann hafi til 
þess leyfi dómsmálaráðherra, skal hann sæta sektum eða fangelsi, ef miklar sakir 
eru, enda sé honum gefið til vitundar i refsidómi eða í brottflutningsskipun, að 
endurkoma til landsins varði þessum viðurlögum.

Forstöðumann gistihúss má auk refsingar dæma til að hafa fyrirgert rétti 
til að lialda gistihús eða standa fyrir gistihúsi eða veitinga, ef um er að ræða 
stórfellt eða ítrekað brot gegn ákvæðum 10. gr.

Tilraun til hrota samkvæmt löguni þessum og hlutdeild í þeim er refsiverð.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð.

13. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum og reglugerð og fyrirmælum, settum 

samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.
Ef lialda þarf annars réttarrannsókn um hagi útlendra manna hér vegna 

einhverra atriða, varðandi framkvæmd laga þessara, þá skal hún fara að liætti 
opinberra mála.
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11. gr.
Lög nr. 10 frá 18. maí 1920, um eftirlit með útlendingum, eru úr gildi numin.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þella er flult samkv. ósk dómsmálaráðherra. Áskilja nefndarinenn sér 
óbundið atkvæði uni einstakar greinar frv. og breytingartillögur, sem fram 
kunna að koma. Einn nefndarmanna (Þorst. Briem) var ekki á fundi, er ákvörð- 
un var tekin um að flytja frv. Erá dómsmálaráðherra fylgdu frv. eftirfarandi 
athugasemdir:

Það liefir komið í ljós á siðustu árum, að brýn þörf er á að hafa nákvæmt 
og ýtarlegt eftirlit með útlendingum, sem koma liingað til lands, dvelja hér eða 
setjast liér að. A erfiðleikatímum, eins og þeim, sem nú standa yfir, vill það 
verða svo, að til þess lands, sem ekki hefir nægilegt eftirlit með útlendingum, 
flytjist meira cða minna af fólki, sem hagsmunum almennings stafar bagi af. 
Hér getur verið um að ræða glæpamenn, aðra vandræðamenn og bjargþrota- 
menn. Það er auðsætt mál, að í jafnstrjálbvggðu og víðáttumiklu landi og ís- 
landi muni vera erfitt að hafa eins fullkomið eftirlit með útlendingum og 
æskilegt er. Gildandi lög um eftirlit með útlendingum, nr. 10 frá 18. maí 1920, 
ná að ýmsu leyti of skannnt. Er frumvarp þetta borið fram til þess að koma á 
ýtarlegri ákvæðum um ýms atriði, sem nauðsyn þvkir til að liafa í lögum varð- 
andi eftirlitið. Er liér öllu frekar um viðauka að ræða við núgildandi lög en 
brevtingar á ákvæðum þeirra.

Um einstakar greinar frumvarpsins skal þetta tekið fram:

Vm 1. gr.
I 11. gr. gildandi laga segir, til hverra manna þau lög taki, en í 1. gr. er 

tekið samsvarandi ákvæði, öðruvísi orðað, án þess að um efnisbreytingu sé 
að ræða.

Um 2. gr.
Hér er mönnum, sem koma liingað til lands, hvort sem eru íslenzkir eða er- 

lendir rikisborgarar, gert að skyldu að sýna skilríki fyrir því, hverjir þeir eru. 
Ætlazt er til, að sett verði í reglugerð nánari ákvæði um, hverskonar skilríkja 
krafizt verður.

Um 3. gr.
Ákvæði greinarinnar eru nýmæli, sem miða að því að koma í veg fyrir, 

að útlendir sjómenn eða þeir, sem ráðnir eru í loftför, verði eftirlitslaust skildir 
eftir hér á landi.

Um 4. gr.
Greinin er einnig nýinæli. Hér ræðir um þá menn, sem koma hingað til 

lands sem farþegar. Farþegaskrár eru lögboðnar til að létta eftirlitið. Rétt
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þykir, að þeir, sem flytja farþega, beri ábyrgð á því, ef farþegaskrár eru ekki 
færðar, eða ef önnur vanræksla af þeirra bálfu á sér stað.

Urn 5. gr.
Grein þessi, sem er nýinæli, fjallar uin tilkynningarskyldu litlendinga.

1. málsgr. varðar þá, sem konia hingað í þeim tilgangi, sem þar um ræðir, en 2. 
ingr. varðar aðra menn, svo sem skemmtiferðamenn, skólafólk, vísindamenn 
o. s. frv. Þykir ekki rétt að gera þá tilkynningarskylda nema dvöl þeirra verði 
hér 2 mánuðir eða lengri. 3. mgr. varðar tilkvnningarskyldu um flutning milli 
lögsagnarumdæma innan lands, eða úr landi.

Ura 6.—11. gr.
Greinar þessar eru að meslu sambljóða 3.—8. gr. gildandi laga. Þó er í 8. gr. 

frumvarpsins rýnikuð heimild dómsniálaráðberra til að vísa mönnum úr landi, 
þar eð erfitt er að telja upp brottvísunarástæður svo tæmandi sé.

Um 12. gr.
Rétt þvkir að setja það ákvæði í sambandi við refsiviðurlögin, að tilraunar- 

og hlutdeildarverknaðir séu refsiverðir, þar eð oft getur verið eins mikil ástæða 
að refsa fyrir þá eins og aðalverknaðinn.

Uni 13.—15. gr.
Greinar þessar skýra sig sjálfar.
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Nd. 62. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breýt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Gisla Guðmundssyni.
Aftan við 1. gr. bætist:
A eftir C. 15. í 2. gr. laganna komi nýr liður; 
Langanessvegur: Frá Þórshöfn út Langanes að Skáluni.

Nd. 63. Nefqdarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 61 23. júni 1932, um lax- og silungsveiði.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir atbugað frumvarpið rækilega og leggur til, að það verði sain- 
þykkt með eftirfarandi breytingartillögiun. Einn nefndarmaður (PO) hefir þó 
nokkra sérstöðu og mun bera fram frekari breytingar. Var hann fjarverandi 
þegar gengið var frá nefndaráliti. Annar nefndarmaður (BÁ) skrifar undir með 
fvrirvara.
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BREYTINGARTILLÖGUR.

I. 1. gr. frumv. orðist þannig:
Á 1. gr. laganna verði þessar breytingar:
1. A eftir skilgreiningu á orðunum „ós í sjó“ komi:

Þar sem svo hagar til, að stöðuvötn taka við inn af sjávarósum og 
ós mundi talinn óeðlilega langt inn frá sjó eftir reglunni, getur veiði- 
málastjóri, að fengnum tillögum veiðimálanefndar, sett annað takmark, 
og sé það ákveðið í eitt skipti fyrir öll meðan lögin standa óbreytl.

2. í orðaskýringarnar bætist i réttri stafrófsröð:
Áll: Þeir slaðir langs eftir vatni eða á, þar sem dýpi er mest. Nú 

eru fleiri álar en einn, og lieitir sá höfuðáll, sem vatnsmestur er.
Kvísl: Þar sem á fellur ekki í einu lagi, heldur skiptist um klella, 

liólma eða sandeyrar, sem eru upp úr þegar vatnsborð er lægst.
3. Orðið „Vatn“ með skýringum falli niður, en í staðinn komi:

Stöðuvatn: Öll þau vötn ofan ósa, sem ekki er í greinilegur straum- 
ur, annar en sá, sem orsakast af sjávarföllum eða afrennsli í stórflóðum. 
Straumvötn: Öll þau vötn ofan ósa, sem i er greinilegur straumur, þegar 
enginn vöxtur er í vatni og um lágfjöru.

II. Við 2. gr. Síðari málsl. orðist svo: Þó er ádráttarveiði eigi heimil eftir 31. 
ágúst, en stangarveiði getur ráðberra leyft til 20. sept., ef veiðimálastjóri 
mælir með því.

III. Á eftir 8. gr. frumv. bætist ný grein, og breytist greinatala samkv. því:
Fyrsti málsl. 33. gr. laganna orðist svo: Nú rennur á eða ós í kvíslum.

IV. Ný grein, er verði 13. gr., svo hljóðandi:
Aftan við 91. gr. laganna bætist: Sama gildir um ólöglegt veiðifang.

Alþingi, 27. febr. 1936.

Bjarni Ásgeirsson, 
form., með fyrirvara.

Jón Páhnason, 
frsm.

Emil Jónsson.

Páll Zóphóníasson 
fundaskr.

Nd. 64. Breytingartillaga

við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Evsteini Jónssvni.

Aftan við frvgr. bætist:
Á eftir D. 6. í 2. gr. laganna komi:
Þórdalsheiðarvegur: Frá Austurlandsvegi í Skriðdal um Þórdalsheiði til 

Reyðarfjarðar.
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Nd. 65. Frumvarp til laga

um breyting á lögum nr. 121 12. des. 1935, uin fiskimálanefnd, útflutníng á fiski, 
hagnýtingu markaða o. fl.

Flm.: Ólafur Thors, Jakob Möller.

Við ákvæði til bráðabirgða bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Meðan félag fiskframleiðenda starfar samkvæmt lögum þessum, skal fela

stjórn þess störf fiskimálanefndar, enda leggst þá fiskimálanefnd niður á meðan, 
en eftirlit með starfsemi fiskútflytjenda samkvæmt fyrri málsgrein 6. gr. leggst 
undir atvinnumálaráðherra.

Grei n argerð.
Frumvarp um sama efni og þetta var borið fram á síðasta þingi, og vísast 

um rök fyrir því til greinargerðar þess frumvarps á þingskjali 492 1935.

Nd. 66. BreytingartillÖgur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir

Frá Thor Thors.

1. Við 1. gr. Við greinina bætist:
Bláfeldará í Staðarsveit.
Kálfá í Staðarsveit.
Hraunhafnará í Staðarsveit.
Fróðá í Fróðárhreppi.
Laxá á Ingjaldshólsbreið í Neshreppi utan Ennis.

2. Við 3. gr. Við greinina bætist:
Laxá á Skógarströnd.
Leitisá á Skógarströnd.
Svínafossá á Skógarströnd.
Valshamarsá á Skógarströnd.
Setbergsá á Skógarströnd.
Svelgsá í Helgafellssveit.

Nd. 67. Nefndarálit
um frv. til 1. um fóðurtryggingarsjóði.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin hefir atlmgað frumvarpið og mælir með því, að það verði sam- 
þykkt með nokkrum brevtingum. Tveir nefndarinenn hafa þó sérstöðu um



nokkur atriði frumvarpsins og áskilja sér rctt til að bera fram sérstakar 
breytingartillögur.

Með þeim fyrirvara, sem að framan getur, leggur nefndin til, að gerðar 
verði á frv. eftirfarandi
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, o BREYTIXGAR.1. Við 2. gr.
a. A eftir öðrum málsl. bætist: sbr. þó 3. gr.
b. A eftir annari málsgr. bætist: og stendur liver bóndi innheinitumanni 

sjóðsins skil á greiðslu fyrir það búfé, sem framfleytt er á jörðinni eða 
bans ábúðarhluta af henni.

c. Síðasta málsgr. orðist svo:
Skal það gcrt á fundiim í hreppunum, og séu þeir boðaðir á sama 

bátt og almcnnir sveitafundir. Eundina skal balda áður en 6 vikur eru 
liðnar frá þvi að samþykktin var gerð á sýslufundi.

2. Við 4. gr., sem verði 3. gr.
a. í stað „3. gr.“ komi: 4. gr.
b. Aftan við greinina bætist: en ella er samþykktin fallin það ár.

3. Við 3. gr. Greinin verði 4. gr.
4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:

Xú er fóðurtryggingarsjóður löglega stofnaður samkvæmt 2., 3. og 4. 
gr., og á hann þá rétt á þvi framlagi úr ríkissjóði til sýslunnar, sem um 
getur i 1. gr., en þó aldrei meira en því nemur, sem sýslubúar leggja fram 
sjálfir.

5. Við 6. gr. Á eftir orðunum „af landbúnaðarráðherra“ komi: að fengnum til- 
lögum Búnaðarfélags Islands.

6. Við 7. gr.
a. Annar málsl. orðist svo: Innheimtumenn afbenda sjóðstjórninni gjöld- 

in, og skal bún sjá uni, að sjóðurinn sé ávaxtaður á trvggan hátt, og 
aldrei má festa bann þannig, að bann sé ekki til í handbæru fé á baust- 
nóttum.

b. Aftan við greinina bætist: I reikningum fóðurtryggingarsjóða skal 
halda sérreikning fyrir liverja jörð í sýshmni, og skal á honum sjást, 
livað goldið er í sjóðinn vegna þess búfjár, sem framflcytt er á jörðinni, 
og á jarðarhluta hvers bónda, séu þeir fleiri en einn. Á sama hátt skal 
sjást, hvað hver hóndi fær að láni úr sjóðnum eða þiggur sem styrk. Á 
5 ára fresti skal endurgreiða ábúendum þeirra jarða, sem ekki liafa 
þurft að nota sjóðinn, hálft framlag þeirra i hann fyrir umrætt árabil.

Verði ábúendaskipti á jörð, má á sama liátt endurgrciða fráfarandi 
ábúanda hálft framlag hans í sjóðinn, enda séu þá öll sömu skilyrði til 
staðar, önnur en færri ára ábúð.

7. Við 8. gr.
a. Á eftir orðunum „afla sér“ komi: bjá forðagæzlumönnum.
b. Á eftir orðunum „komandi vetri“ komi: sé ekki bægt að tryggja ásetn- 

ingu þeirra á annan hátt.
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8. Við 9. gr.
a. I stað orðanna .,cftir umsögn“ koini: að fengnum tillögum.
b. Aftan við greinina bætist: Um tryggingu fyrir andvirði fóðurbætis til 

handa hreppsnefndum sé ákveðið í samþykkl.
9. Upphafl. 10. gr. orðist svo:

Xú verður almennur fóðurskortur vegna óvenjulegra vetrarbarðinda, 
og er þá sjóðstjórninni beimilt, með samþykki sýslunefndar og að fengn- 
um tillögum viðkomandi hreppsnefndar, að láta nokkuð af fóðurforða 
sjóðsins endurgjaldslaust til þeirra bænda, sem verst eru staddir með fóður- 
forða og efnahag, enda sé sannað, að ásetning þeirra að liaustinu hafi ekki 
verið verri en í meðallagi.

Alþingi, 27. febrúar 1936.

Bjarni Ásgeirsson, Páll Zóphóníasson, Pétur Ottesen,
form. fundaskr., frsm. með fvrirvara.

Emil Jónsson, Jón Pálmason. 
með fyrirvara.

Nd. 68. Breytingartillaga

við frv. til 1. um fóðurtryggingarsjóði.

Frá Emil Jónssyni.

Við 5. gr. í stað orðsins „jafnt“ í lok greinarinnar komi: tvöfalt.

Nd. 69. Breytingartillögur

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir.

Frá Eysteini Jónssyni.

1. A eftir 1. gr. kemur ný grein, sem verður 2. gr.:
Við 2. gr. A. I. c. bætist:
16. Jóka í Skriðdal.
17. Haugsá í Skriðdal.
18. Breiðdalsá undan Heydölum.
19. Norðfjarðará.

2. Greinatalan brevtist samkv. því.

Alþt. 1936. A. <30. löggjafarþing). 39
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Nd. 70. Frumvarp til laga

um skipun prestakalla.

Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson.

1- gr.
Á íslandi skulu vera þessi prestaköll:

1. Reykjavík: Reykjavíkursókn.
2. Vtskálar: Staður í Grindavíkj, Kirkjuvogs, Hvalness, Útskála og Kefla- 

víkur sóknir.
3. Garðar á Álftanesi: Kálfatjarnar, Hafnarfjarðar og Bessastaða sóknir.
4. Mosfell í Mosfellssveit: Þingvalla, Viðevjar, Lágafells, Brautarliolts, Saur- 

bæjar [á Kjalarnesij og Reynivalla sóknir.
5 Akranes: Saurbæjar já Hvalfjarðarströndl, Innra-Hólms, Garða og Leir- 

ár sóknir.
C. Reykholt: Hvanneyrar, Fitja, Lundar, Bæjar, Revkholts, Stóraáss, Gils- 

bakka, Síðumúla og Norðtungu sóknir.
7. Rorg: Hvamms, Hjarðarholts, Stafholts, Borgar, Alftaness, Álftartungu, 

Akra og Staðarhrauns sóknir.
8. Staðastaður: Ivolbeinsstaða, Rauðamels, Miklaholts, Staðastaðar, Búða og 

Hellna sóknir.
9. Ólafsvík: Ingjaldshóls, Ólafsvikur, Brimilsvalla og Setbergs sóknir.

10. Helgafell: Bjarnarhafnar, Helgafells, Stvkkishólms, Narfeyrar og Breiða- 
bólsstaðar sóknir.

11. Hvammur: Snóksdals, Sauðafells, Stóra-Vatnshorns, Hjarðarholts, Hvamms, 
Staðarfells og Dagverðarness sóknir.

12. Staðarhóll: Skarðs, Staðarhóls, Garpsdals, Revkhóla og Staðar sóknir.
13. Brjánslækur: Gufudals, Múla, Flateyjar, Brjánslækjar og Haga sóknir.
14. Árnes: Árnessókn.
15. Staður í Steingrímsfirði: Kaldrananess, Staðar og Kollafjarðarness sóknir.
16. Presthakki: Óspakseyrar, Prestbakka og Staðarsókn i Hrútafirði.
17. Kirkjuhvammur: Melstaðar, Efra-Núps, Staðarbakka, Kirkjuhvamms, 

Tjarnar, Vesturhópshóla, Breiðabólsstaðar og Víðidalstungu sóknir.
18. Sauðlauksdalur: Saurbæjar, Breiðuvíkur, Sauðlauksdals, Evra og Stóra- 

laugardals sóknir.
19. Bíldudalur: Selárdals, Bíldudals, Rafnseyrar og Álftamýrar sóknir.
20. Þingeyri: Hrauns, Þingevrar, Mýra, Sæbóls og Núps sóknir.
21. Holt: Kirkjubóls, Holts og Staðarsókn í Súgandafirði.
22. ísafjörður: IIóls, ísafjarðar og Evrar sóknir.
23. Vatnsfiörður: Ögur, Vatnsfjarðar, Nauteyrar, Melgraseyrar og L’naðsdals 

sóknir.
24. Staður i Aðalvík: Staður í Grunnavik , Staður i Aðalvik og Hestevrar 

sóknir.
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25. Steinnes: Undirfells, Auðkúlu, Svínavatns, Þingeyra og Blönduóss sóknir.
26. Höskuldsstaðir: Bergsstaða, Bólstaðarhlíðar, Holtastaða, Höskuldsstaða, 

Hofs og Spákonufells sóknir.
27. Sauðárkrókur: Ketu, Hvamins, Sauðárkróks, Revnistaðar og Rípur sóknir.
28. Mælifell: Glaumbæjar, Yíðimýrar, Mælifells, Reykja, Goðdala og Ábæjar 

sóknir.
29. Viðvík: Silfrastaða, Miklabæjar, Flugumýrar, Hofstaða, Viðvíkur og Hóla 

sóknir.
30. Hof: Hofs, Fells, Barðs og Knappsstaða sóknir.
31. Hvanneyri: Hvanneyrarsókn.
32. Miðgarðar: Miðgarðasókn.
33. Ólafsfiörður: Ólafsfjarðar og Kvíabekks sóknir
34. Vellir: Hrísevjar, Stærri-Arskógar, Upsa, Tjarnar, Urða og Valla sóknir.
35. Möðruvellir: Möðruvalla, Glæsibæjar, Bakka og Bægisár sóknir.
36. Akureyri: Akureyrar og Lögmannshliðar sóknir.
37. Laugaland: Grundar, Saurbæjar, Hóla, Möðruvalla [i Eyjafirði] Munka- 

þverár og Kaupangs sóknir.
38. Laufás: Svalbarðs, Laufás, Grenivíkur, Þönglabakka og Draflastaða sóknir.
39. Vatnsendi: Illugastaða, Háls, Lundarbrekku, Ljósavatns og Þóroddsstaða 

sóknir.
40. Skútustaðir: Skútustaða, Reykjablíðar, Þverár og Einarsstaða sóknir.
41. Húsavík: Grenjaðarstaða, Ness, Brettingsstaða og Húsavíkur sóknir.
42. Skinnastaðir: Garðs, Skinnastaða, Prestshóla og Víðihóls sóknir.
43. Raufarhöfn: Svalbarðs, Raufarhafnar og Sauðaness sóknir.
44. Skeggjastaðir: Skeggjastaðasókn.
45. Hof: Hofs og Vopnafjarðar sóknir.
46. Kirkjubær: Eiríksstaða, Hofteigs, Kirkjubæjar, Hjaltastaðar og Sleðbrjóts 

sóknir.
47. Desjarmýri: Desjarmýrar, Húsavíkur og Njarðvíkur sóknir.
48. Vallanes: Eiða, Ass, Valþjófsstaðar, Vallaness og Þingmúla sóknir.
49. Dvergasteinn: Vestdalsevrar og Klippsstaðar sóknir.
50. A’es: Brekku i Mjóafirði] og Ness sóknir.
51. Eskifiörður: Búðarevrar og Eskifjarðar sóknir.
52. Búðakaupstaður: Búða og Kolfrevjustaðar sóknir.
53. Heydalir: Stöðvar og Hevdala sóknir.
54. Djúpivogur: Beruness, Berufjarðar, Djúpavogs og Hofs sóknir.
55. Bjarnanes: Stafafells, Bjarnaness og Brunnlióls sóknir.
56. Kálfafellsstaður: Kálfafellsstaðar og Hofs sóknir.
57. Prestsbakki: Kálfafells, Prestsbakka, Grafar, Langholts og Þykkvabæjar 

sóknir.
58. Vík: Höfðabrekku, Víkur, Skeiðflatar, Eyvindarhóla og Asólfsskála 

sóknir.
59. Vestmannaeyjar: Ofanleitissókn.
60. Breiðabólsstaður: Stóradals, Hliðarenda, Breiðabólsstaðar, Stórólfshvols, 

Odda, Kross, Akureyjar og Keldna sóknir.
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61. Fellsmúli: Skarðs, Haga, Marteinstungu, Árbæjar, Kálfbolts og Hábæjar 
sóknir.

62. Eyrarbakki: Gaulvcrjabæjar, Villingaholts, Stokkseyrar og Eyrarbakka 
sóknir.

63. Hraungerði: Hraungerðis, Laugardæla, Kotstrandar, Hjalla, Strandar H
Selvogij og Úlfljótsvatns sóknir.

64. Hruni: Ólafsvalla, Stóra-Núps, Hrepphóla, Hruna og Tungufells sóknir.
65. Mosfell í Grímsnesi: Bræðratungu, Skálholts, Torfastaða, Haukadals, Út- 

hlíðar, Miðdals, Mosfells, Klausturhóla og Búrfells sóknir.

2. gr.
í Reykjavik skulu vera tveir prestar, og skipar rikisstjórnin í samráði við 

biskup fvrir um verkaskiptingu þeirra í milli.

3. gr.
Ríkisstjórnin hlutast til um, að sú skipun prestakalla, sem ákveðin er i 1. 

gr. þessara laga, komist á eftir því sem prestaköllin losna, svo fljótt, sem því 
verður við komið. Þegar prestakall, sem á að sameinast öðru prestakalli eða 
öðrum prestaköllum, losnar, skal það eigi auglýst til umsóknar, heldur fer sam- 
einingin þá þegar fram.

4. gr.
Nú vilja menn breyta skipun sókna eða leggja niður kirkju, færa úr stað 

eða taka upp nýja kirkju, og skal þá það mál koma fvrir safnaðarfund eða 
safnaðarfundi, ef fleiri en einn söfnuður eiga í hlut. Ef breytingin varðar 
aðeins einn söfnuð, ræður meiri liluti atkvæða á lögmætum safnaðarfundi. Ef 
söfnuðir eru tveir, ræður meiri hluti atkvæða á báðum fundum. Ef söfnuðirnir 
eru fleiri en tveir, ræður meiri lduti safnaðarfunda. Ef liéraðsfundur síðan 
samþykkir tillögur safnaðarfundar (eða safnaðarfunda), skal rikisstjórn í sam- 
ráði við biskup veita levfi til, að brevting sú, sem um ræðir, fái fram að ganga.

5. gr.
Þegar lénskirkja er lögð niður, fellur sjóður hennar til þeirrar kirkju eða 

kirkna, sem sóknin er lögð til. Svo er og um skrautgripi (ornamenta) kirkj- 
unnar og áhöld (instrumenta) og andvirði fvrir kirkjuna sjálfa.

6. gr.
Allir prestar þjóðkirkjunnar njóta launa af ríkisfé samkvæmt launalög-

um.

7. gr.
Skvlt er prestum í Árnesi, Ólafsfirði, Skeggjastöðum og Miðgörðum að 

annast barnakennslu í sóknum sinum, ef kennslumálaráðherra mælir svo fyrir.
Ennfremur er kennslumálaráðherra heimilt að fela prestunum á Desjarmýri, 

Hofi í Vopnafirði, Nesi í Norðfirði, Stað i Aðalvík, Vestmannaeyjum, Dverga- 
steini og Siglufirði barnakennslu, eftir því sem við verður komið, ef sú ráð-
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stöfun leiðir til verulegs sparnaðar í launagreiðslum, enda bíði fræðsla barn- 
anna engan bnekki við það.

8. gr.
Prófastsembættin skulu lögð niður, en að því leyti sem störf þeirra mega 

ekki niður falla, skal biskup sjá um, að þau séu af bendi leyst.

9- gr.
Með lögum þessum eru úr gildi fallin lög nr. 45 frá 16. nóv. 1907, um skip- 

un prestakalla, og lög nr. 36 frá 8. sept. 1931, um embættiskostnað sóknar- 
presta, svo og önnur lagaákvæði og fyrirmæli, er koma í bága við lög þessi.
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G r e i n a r g e r ð .
Frumvarp um þetta efni var flutt á síðastliðnu þingi. Nú er það enn flutt 

og felldar inn í það breytingartillögurnar á þskj. 919 1935. Að öðru leyti visast 
til álits milliþingan. i launamálum,

Nd. 71. Frumvarp til laga

um breyting á lögum nr. 69 7. maí 1928, um einkasölu á áfengi.

Flm.: Jörundur Brvnjólfsson.

9. gr. laganna orðist svo:
Verzlunin skal jafnan hafa forða af áfengi og vínanda í Reykjavík. Annast 

einkasalan sjálf úlsölu vínanna í Reykjavík og ræður starfsmenn liennar sam- 
kvæmt launalögum. Einkasalan skal bjóða út söluumboð á áfengi gegn allt að 
5't sölulaunum í Hafnarfirði og allt að 7sölulaunum á öðrum stöðum utan 
Reykjavíkur, þar sem áfengissala fer fram, og fela þeim umboðið, sem að efna- 
legum ástæðum og öðrum er hæfastur til þess að taka það að sér. Ef enginn 
gerir tilboð í söluumboðið á einhverjum stað, skal ráðinn sérstakur maður með 
allt að 6000 kr. árslaunum til þess að annast áfengissöluna þar. Einkasalan 
sendir á sinn kostnað áfengið til Hafnarfjarðar og á höfn í öðrum kaupstöðum, 
en umboðshafi annist á sinn kostnað flutning úr skipi.

Greinargcrð.

Em ástæður fyrir frumvarpi þessu vísast til álits milhþingan. í launamál- 
um. Felldar eru inn i frv. hreytingarlill. nefndar þeirrar, er þetta mál liafði til 
athugunar á síðastliðnu þingi. (Pskj. 814 1935),
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Nd. 72. Frumvarp til laga

um vinnudeilur.

Flm.: Thor Thors og Garðar Þorsteinsson.

I. KAFLI
Um vinnusamninga, verkföll (Strike) og verksvipting (Lockout).

1- gr.
Samninga milli verkalýðsfélags annarsvegar og vinnuveitenda eða vinnu- 

veitendafélags hinsvegar um verkalaun og önnur vinnukjör skal gera skriflega, 
og skal getið samningstíma og uppsagnarfrests.

Nú er þess ekki getið í samningi, hversu lengi hann skuli vera í gildi, og 
telst hann þá gerður til þriggja ára.

Nú er samningi ekki sagt upp innan uppsagnarfrests, sem ákveðinn er í 
samningi, eða minnst þrem mánuðum fyrir lok samningstíma, ef enginn upp- 
sagnarfrestur er settur, og telst samningur þá framlengdur um eitt ár í senn.

Uppsögn skal vera skrifleg í ábyrgðarbréfi eða með símskevti.

2. gr.
Nú gera vinnuveitandi og verkamaður vinnusamning, sem er í ósamræmi 

við samning milli vinnuveitenda- og verkalýðsfélaga, sem þeir eru meðlimir í, og 
er þá slíkur samningur ógildur, enda sé samningurinn milli félaganna þess eðlis, 
að hann skuldbindi hvern einstakan meðlim þeirra.

3- gr.
Nú hafa vinnuveitendafélag og verkalýðsfélag gert samning, og er hann þá 

skuldbindandi fvrir hverja einstaka deild og hvern einstakan ineðlim félaganna 
og deildanna, og hvílir sú skuldbinding á þeim áfram, þó úrsögn eða brottrekstur 
úr félagi eða deild þess fari fram, þangað til sá, sem segir sig úr eða er brott- 
rekinn, segir samningnum upp fyrir sig eftir þeim reglum, sem gilda um upp- 
sögn samningsins.

4. gr.
Verkalýðsfélög og vinnuveitendafélög bera áhyrgð á þvi, að deildir þeirra og 

cinstakir meðlimir, svo og einstakir meðlimir deildanna, haldi samninga þá, sem 
ræðir um í 1. málsgr. 1. gr., og verður ekki samið gagnstætt þessu ákvæði. Þó 
ber félagið ekki ábyrgð á ólöglegri vinnustöðvun einstakra meðlima sinna, ef það 
sannar, að það eigi ekki sjálft sök á vinnustöðvuninni, enda hafi það reynt til 
hins ýtrasta að liindra vinnustöðvunina og framhald hennar.

Félag liefir ávallt rétt til þess að víkja úr félaginu meðlim sínum meðan lög- 
brot hans stendur yfir og i eitt ár þar eftir, þó ekkert sé ákveðið um slíkt í félags- 
lögunum, einnig að svipta meðlim á sama tímabili fjárstyrk, sem meðlimum ann-
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ars er greiddur, þegar vinnustöðvun verður, svo framarlega seni félagsniaður 
lilýðir ekki skipun félagsstjórnar uin það, að liætta ólöglegri vinnustöðvun. Sama 
er um afstöðu félags. sem er deild í víðtækara félagi, gagnvart aðalfélaginu.

o. gr.
Xú verður ágreiningur um gildi sanmings, slíks sem ræðir um i 1. málsgr. 

1. gr., eða kvernig beri að skilja liann, eða um kröfur, sem byggðar eru á gerðum 
samningi, og er þá bannað að neyta verkfalls eða verksviptingar til þess að fá 
skorið úr slikum ágreiningi.

Hafi Vinnudónistóll íslands úrskurðað, að brotið liafi verið gegn gerðuin 
samningi eða vinnustöðvun sé gagnstæð ákvæðum 1. liðs þcssarar greinar og 
liðnir eru fjórir dagar frá uppkvaðningu dómsins, án þess að dæindi liafi bætt 
brot sitt, þá gelur dónistóllinn veitt aðilja, sem málið vann, eða verkalýðs- eða 
vinnuveitendafélagi, sem bann er i, keimild til vinnustöðvunar, að undangengnuni 
fundi með báðum aðiljum, en slík heimild veitir ekki gagnaðilja eða verkalýðs- 
eða vinnuveitendafélagi, þar sem kann er meðlimur, rétt til þess að framkvæma 
eða framkalda vinnustöðvun í sambandi við deiluna.

6. gr.
Xú liggur fyrir ágreiningur milli verkalýðsfélags og vinnuveitanda eða vinnu- 

veitendafélags um launakjör, vinnuskilmála eða vinnumál yfir köfuð, án þess að 
fyrir liggi gildandi sainningur, og er þá kannað að neyta vinnustöðvana til 
lausnar slíkra mála, nenia fullnægt sé eftirgreindum skilyrðum:

a. Vinnustöðvun má, ef félag á í lilut, ekki fara fram nema samþykkt sé með 
minnst % atkvæða greiddra á fundi, sem samkvæmt löguin klutaðeigandi 
félagsskapar kefir fullveldi til þess að taka ákvarðanir um vinnustöðvanir 
slíkar, sem um er að ræða í kvert sinn.

b. Xú er fyrirlmgað að leggja tillögu um vinnustöðvun fyrir fullvalda fund 
(sbr. a-lið), og skal þá lilkynna það gagnaðilja i sérstöku ábyrgðarbréfi, og 
má vinnustöðvun ekki byrja fyrr en liðnir eru 11 sólarkringar frá því að 
tilkynningarbréf var sett á póststöð.

e. Xú samþykkir fullvalda fundur íillögu um vinnustöðvun (sbr. b-lið), og 
skal þá tilkynna það gagnaðilja í sérstöku ábyrgðarbréfi, og má vinnustöðv- 
un ekki byrja fyrr en liðnir eru 7 sólarkringar frá því að lilkynningarkréf 
var sett á póststöð.

d. Xú er verkalýðsfélag i Alþýðusambandi íslands, en vinnuveitandi eða 
vinnuveitendafélag í Vinnuveitendafélagi íslands, og skal þá senda tilkynn- 
ingarbréf fyrir milligöngn þeirra aðalfélaga, og teljast frestir þeir, sem ræðir 
um í b- og e-lið, frá ])ví að tilkynningarbréf eru setl á póst i Reykjavik.
Á því timabili, þegar bönnuð er vinnustöðvun, skal farið eftir þeim vinnu-

og kaupkjörum, sem voru í gildi þegar deila bófst, nema aðiljar komi sér saman 
um annað.
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II. KAFLI 
Um sáttatilraunir.

7. gr.
Atvinnumálaráðlierra skal skipa einn rikissáttasemjara og þrjá héraðssátta- 

semjara, sem skulu húsettir á ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði. Akveður atvinnu- 
málaráðherra sáttahéruð. Vinnudómstóll íslands skal hera fram tillögu um skipun 
sáttasemjara. Nú eru fjórir dómendur hið fæsta, þar á meðal háðir dómendur 
tilnefndir af Vinnuveitendafélagi íslands og Alþýðusambandi íslands, á einu máli 
um tilnefning, og skulu þá þeir nienn skipaðir, er þeir tilnefna. Atvinnumála- 
ráðherra skal í nóvember það ár, sem kjörtími sáttasemjara er á enda, beiðast 
tillagna dómstólsins, sem skal senda þær fyrir 15. desember næstan eftir. Ella 
skipar atvinnumálaráðherra frjálst, með hliðsjón af franikomnuni tillögum ein- 
stakra dómenda, sem lionuni kynnu að liafa horizt.

A sama liátt skal skipa einn vararíkissáttasemjara og þrjá varahéraðssátta- 
semjara.

8. gr.
Eftir tillögu ríkissáttasemjara getur atvinnumálaráðlierra skipað sérstaka 

sáttasemjara eða, ef mjög mikið liggur við, nefnd nianna til þess að framkvæma 
sáttatilraunir í einstökum vinnudeiluin.

9. gr.
Sáttasemjarar og varamenn þeirra skulu skipaðir til þriggja ára í senn, og 

miðast skipun þeirra við áramót. Atvinnumálaráðherra getur veitt sáttasemjara 
lausn frá starfanum eftir beiðni lians, ef ástæða þykir til.

Nú dcyr sáttasemjari eða fær lausn frá starfi, og skal þá tafarlaust fara 
fram tilnefning og skipun nýs sáttasemjara, með þeim liætti, er að framan greinir, 
fyrir þann liluta, sem eftir er af kjörtíma þess, sem frá fór.

10. gr.
Ríkissáttasemjari er yfirmaður héraðssáttasemjara, og fær atvinnumálaráð- 

herra sáttasemjurum erindishréf, þar sem meðal annars sé ákveðin afstaða ríkis- 
sáttasemjara til liéraðssáttasemjara.

11. gr.
Ríkissáttasemjara skal skylt að kynna sér nákvæmlega horfur og ástand at- 

vinnulífsins, og einkum öll vinnukjör vinnusala, þ. e. lengd vinnutínia, launakjör. 
yfirvinnu, aðbúnað við vinnu og annað þess hátlar. Sama skulu héraðssáttasemj- 
arar gera í héruðum sinuin. Héraðssáttasemjarar skulu tilkynna rikissáttasemj- 
ara öll atvik, sem þeir telja, að geti raskað vinnufriði í héraðinu.

Sérlivert félag vinnuveitenda eða verkalýðs, er samning gerir við annað félag 
eða einstakan mann um vinnukjör, skal skylt að senda ríkissáttasemjara tafar- 
laust afrit af sanininguni og annað afrit til hlutaðeigandi héraðssáttasemjara.

Ríkissáttasemjari skal senda atvinnuniálaráðuneytinu á missiri hverju 
skýrslu um starfsemi sína,
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12. gr.
Nú fær ríkissáttasemjari vitneskju um, að samningar liafi ekki náðst uin 

vinnumál í einhverju fyrirtæki eða atvinnugrein, og telur, að leitt geti til vinnu- 
stöðvunar, og getur hann þá krafið aðilja um skýrslu um tiídrög deilunnar og alla 
aðstöðu að því er hana snertir, svo og um allar kröfur og tilboð, sem fram hafa 
komið.

Ríkissáttasemjari getur hyrjað sáttatilraunir, þó lionum hafi ekki verið til- 
kynnt samkvæmt 13. gr., að vinnustöðvun sé fyrirhuguð eða vinnustöðvun ekki 
bvrjuð, ef hann telur það heppilegt, og sérstaklega þegar þess er óskað af vinnu- 
veitendum eða verkalýðsfélögum.

Ríkissáttasemjari getur látið héraðssáltasemjara eða sérstaklega skipaðan 
sáttasemjara (sbr. 8. gr.) framkvæma rannsókn eða sáttatilraun samkvæmt 
framansögðu.

13. gr.
Nú ætlar vinnuveitandi eða vinnuveitendafélag að gera verksvipting eða verka- 

lýðsfélag að gera verkfall út af ágreiningi um launakjör, vinnuskilmála eða vinnu- 
mál yfir höfuð, án þess að fyrir liggi gildandi samningar eða aðstaðan að öðru 
leyti er þannig, að ágreiningurinn heyri ekki undir Vinnudómstól Islands, og skal 
þá strax tilkynna ríkissáttasemjara slíka fyrirætlun.

Tilkvnning skal senda i símskeyli eða ábyrgðarbréfi, og skal þar skýrt frá 
því, hvert sé ágreiningsefni, við hvaða atvinnurekstur vinnustöðvun sé fvrirhuguð, 
til hve margra verkanianna við hvern atvinnurekstur fyrir sig hún muni ná, 
hvenær fyrirhugað sé, að vinnustöðvun bvrji, og hvort byrjaðar séu samnings- 
umleitanir milli aðilja, þeim fram haldið eða slitið.

Nú standa yfir samningsuinleitanir þegar tilkvnning fer fram, en þeim verð- 
ur síðar slitið, og skal þá senda ríkissáttasemjara framhaldstilkynning þar um 
á saina liátt sem frumtilkynning.

Vinnuveitandi sá eða vinnuveitendafélag eða verkalýðsfélag, sem ætlar að 
gera vinnustöðvun, er ræðir um í 1. mgr., skal senda framangreindar tilkynn- 
ingar, og sé sá aðili félagi í Vinnuveitendafélagi íslands eða Alþýðusambandi ís- 
lands, skal senda tilkynningu til þeirra, en þau aðalfélög senda hana áfram til 
ríkissáttasemjara.

Samtímis því, sem tilkynning er send ríkissáttasemjara, skal senda gagnað- 
ilja eftirrit af lienni á sama hátt sem fyrr er sagt um tilkynningarnar sjálfar.

14. gr.
Vinnustöðvun slíka, sem ræðir um i 13. gr., má aldrei gera fyrr en liðnir eru 

fjórir sólarhringar frá því að tilkynning kom í hendur ríkissáttasemjara um það, 
að samningaumleitanir milli aðilja (sbr. 13. gr. 2. mgr.) liafi ekki verið byrjaðar 
eða þeim verið slitið. Rer tilkynnanda að afla sér upplýsinga um það frá ríkis- 
sáttasemjara, hvenær tilkynning barst honum.

Þegar ríkissáttasemjara hefir horizt tilkynning um, að samningsumleitanir 
hafi ekki byrjað milli aðilja, eða þeim liafi verið slitið (shr. 13. gr. 2. mgr.), eða 
honum verður á annan hátt kunnugt um, að samningsumleitunum hafi verið

Alþt. l'.l.'ifi. A. (50. löggjal'arþing). 40
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slitið, skal honuin skylt að hanna vinnustöðvun þar til sáttatilraun liafi farið 
frani og hún sainkvænit 23. gr. leist orðin árangurslaus, nema hann telji Iiina 
yfirvofandi vinnustöðvun nijög þýðingarlitla og enga hættu á því, að luin liafi 
aðrar vinnustöðvanir í för nieð sér. Bannið skal sent í áhyrgðarbréfi eða sím- 
skeyti þeim vinnuveitanda, vinnuveitendafélagi, verkalýðsfélagi eða aðalfélagi, 
seni hefir sent eða har að liafa sent tilkynning uni liina fyrirhuguðu vinnustöðv- 
un, og jafnfranit skal ríkissáttasenijari tilkynna gagnaðilja, að liann hafi gefið út 
hannið. Bannið er ógilt, ef rikissáttasenijari sendir það ekki frá sér innan tveggja 
sólarhringa eftir að honuni harst tilkynning uni. að samningsumleitanir hafi 
ekki hyrjað milli aðilja, eða að þeini liafi verið slitið.

Xú liefir sáttaunileitun farið fram sanikvæint því, sein segir í 12. gr. 2. ingr.. 
og ræður þá ríkissáttasenijari, hvort hann gefur út hann samkvæmt 2. mgr. 
þessarar greinar.

Þegar aukin er fyrirhuguð vinnustöðvun frá þvi, seni fyrst er tilkynnt, skal 
fara uin það sem ný vinnustöðvun væri.

15. gr.
Xú hefir ríkissáttasemjari hannað vinnuslöðvun sainkvæint 14. gr. 2. ingr., 

og skal liann þá tafarlaust hefja sáttatilraunir. Ríkissáttasemjari getur þó falið 
héraðssáttasemjara að franikvænia sáttatilraunina. Svo getur hann og falið sér- 
staklega skipuðum sáttasemjara eða sérstaklega skipaðri nefnd nianna (8. gr.) að 
framkvæma sátlatilraun í viðkomandi vinnudeiluin.

I’ó vinnustöðvun liafi ekki verið hönnuð, geta hæði ríkissáttasemjari og hér- 
aðssáttasemjarar hafið sáttatilraunir af sjálfsdáðum eða samkvæmt tilmæluin 
annars aðilja.

Sáttasemjari ákveður stað og stund til sáttatilrauna, og má lialda sáttafund 
utan sáttaumdæmis. Sáttasemjari kallar aðilja til sáttafunda á þann hátt, sem 
hann telur við eiga, eftir því sem á stendur í livert sinn. Það er skylda að hlýða 
kvaðning sáttaseinjara.

16. gr.
Aðiljar gela látið meðlimi þeirra félaga, er hlul eiga að máli, mæla fyrir sig 

við sáttatilraunir. Einnig starfsmenn þeirra, eigendur, stjórnendur eða starfs- 
menn einstakra fyrirtækja, sem eiga í deilu.

17. gr.
Sáttasemjari skal við sáttatilraun leita, á þann hátt, sem hann telur við eiga, 

allra nauðsynlegra upplýsinga út af deiluefni og reyna eftir mætti að koma á 
samkomulagi milli aðilja. Xú verður ágreiningur um staðreyndir, sem sátta- 
semjari telur hafa verulega þýðingu fyrir úrslit deilunnar, og liefir sáttasemjari 
þá rétt til að krefja aðilja skýrslu þar um. Verði aðiljar eigi við þeirri kröfu eða 
sáttasemjari telur skýrslur þeirra eigi fullnægjandi og að frekari upplýsingar 
séu nauðsynlegar, getur hann krafizt þess, að aðili láti fara fram vitnaleiðslu 
fyrir Vinnudómstól íslands til upplýsingar málinu. Hefir liann rétt til að vera 
viðstaddur vitnaleiðslurnar og láta bera upp fyrir vitnunum þær spurningar, sem 
liann telur líklegar til að skýra málið.
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Nú kemst á sátt við sáttatilraun, og skal sáttasemjari þá sjá um, að gerður 
sé samkvæmt henni skriflegur samningur milli aðilja.

Sáttatilraunir skulu fara fram fyrir luktum dyrum.
Sáttasemjari lieldur gerðabók. Skal þar skráð, hvar og hvenær sáttatilraun 

fór fram, nafn sáttasemjara og aðilja, sem eru viðstaddir. Geta skal framlagðra 
skjala og þess, sem fram fer, í aðalatriðum. Komist sátt á, her að skrá sáttina í 
gerðabókina, og rita aðiljar undir.

18. gr.
Sáttasemjari getur, hvenær sem hann telur henta, horið fram miðlunartil- 

lögu, en eigi má án hans samþykkis gera liana heyrinkunna meðan ekki er komið 
svar heggja aðilja, og ef félag á í hlut, getur hann ákveðið, að aðiljar megi ekki 
kynna sér tillöguna fyrr en á þeim fundi félagsins, þegar taka skal ákvörðun 
um tillöguna. Áður en sáttasemjari her fram miðlunartillögu ber lionum að 
ráðgast um hana við einn eða fleiri fulltrúa hvors aðilja, og ef aðiljar eru með- 
limir í Vinnuveitendafélagi íslands eða Alþýðusambandi Islands, skal sáttasemj- 
ari einnig bera tillöguna undir þau félög eða umboðsmann þeirra. Sáttasemjari 
ákveður, hvenær aðiljar skuli taka ákvörðun um miðlunartillögu, en ráðgast 
um það við hlutaðeigendur.

19- gr.
Þá er miðlunartillaga er horin undir atkvæði i félagi vinnuveitenda eða verka- 

manna, skal hún borin fram eins og sáttasemjari hefir gengið frá henni, og her 
við atkvæðagreiðslu að svara miðlunartillögunni játandi eða neitandi.

Atkvæðagreiðsla skal vera leynileg og skrifleg.

20. gr.
Þá er atkvæði liafa vtAið talin, er félaginu þegar skylt að tilkynna sátta- 

semjara, hversu mörg hafa orðið já og nei, og jafnframt hversu margir félags- 
menn eru atkvæðisbærir. Þá er atkvæðagreiðsla á að fara fram, er félagi skylt, 
eftir því sem við verður komið, að sjá svo iini, að sérhver atkvæðisbær félags- 
maður fái að kynnast miðlunartillögunni í heild, þó þannig, að hlýtt sé fyrir- 
mælum þeim, sem sáttasemjari kann að hafa gefið um leynd tillögunnar sam- 
kvæmt ákvæðum 18. greinar.

Miðlunartillaga sáttasemjara
21- gr.

telst samþykkt nema neðangreind tala al-
kvæða hafi verið á móti henni:
minnst 50G greiddra atkv. þegar 75', atkvæðishærra félaga hafa greitt atkv.

- 52— — — — minna en 75G en minnst70'c — — —
— 55— — — —. ■— __ 70------ — 65—
— 57— - —.. — — — 65------ — 60--------— —
— 60— ___ — 60------ 55 — —
— 62— — — — 55------ 50------- —
— 65— — — . — 50------ 15------- — —
— 67— — — 45------ — 40-------- — —
— 70- — — — — _ 40------ _ _ 35--------
— 72— — — — — — 35------ __ 30--------— _
— 75— — __ 30------ — 25--------— —
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Hafi færri en 25% atkvæðisbærra félaga greitt atkvæði, telst sáttatillaga 
samþykkt.

Anðir og ógildir atkvæðaseðlar teljast ekki með greiddum atkvæðum, og 
skal heldur eigi á annan hátt neitt tillit til þeirra tekið.

22. gr.
Xú telur sáttasemjari rétt, að deilur í fleiri en einni atvinnugrein séu út- 

kljáðar i einu lagi, og getur hann þá ákveðið í miðlunartillögum viðvíkjandi 
þeim atvinnugreinum, að þær skuli teljast sem ein heild, og úrskurður um, hvort 
miðlunartillögurnar teljist samþykktar, fari eftir samanlögðum tölum greiddra 
atkvæða og atkvæðishærra félaga í báðum eða öllum atvinnugreinum, sem telj- 
ast skulu heild i þessu efni.

Bannað er að Ijirta atkvæðatölur fyrr en sáttasemjari hefir hirt niðurstöðu 
atkvæðagreiðslu.

Ríkissáttasemjari getur ákveðið, að víkja megi að einhverju leyti frá fram- 
angreindum regluni, þegar um er að ræða sjómenn, sem ern á skipum í utan- 
ríkisferðnm, þar með töldum fiskiskipum, sem veiða til sölu utanlands.

23. gr.
Xú eru liðnir tín sólarhringar eða meira frá því að ríkissáttasemjari sendi 

frá sér bann (14. gr. 1. mgr.) eða framhaldshann (14. gr. 4. mgr.) gegn vinnu- 
stöðvun, án þess að sáttatilraunir liafi tekizt, og getur þá hvor aðili krafizt 
þess, að sáttatilraunum skuli lokið, enda hafi hann ekki vanrækt skyldur sínar 
um hluttöku í sáttatilraunum með því að sækja cigi sáttafundi eða á annan hátt. 
Skal þá ljúka sáttatilraunum innan fjögra sólarhringa eftir að krafan kom í 
hendur sáttasemjara, sem með niálið fer, og komist eigi á sætt innan þess tíma, 
telst sáttatilraun orðin árangurslaus (14. gr. 2. mgr.). Þetta er þó eigi þvi til 
fyrirstöðu, að sáttatilraunir séu hvenær sem er teknar upp aftur sainkvæmt 
15. gr. 2. mgr. Hafi sáttasemjari lagt fyrir aðilja úrslitatillögu, skal hún skráð 
í gerðahók hans.

Xú takast eigi sáttatilraunir, og getur þá rikissáttasemjari eða héraðssátta- 
semjari, sem liefir haft málið til ineðferðar, hirt skýrslu um málið, ef hann 
telur það rétt.

24. gr.
Vilji annarhvor aðili samþykkja miðlunartillögu sáttasemjara eftir að 

sáttatilrannum hefir verið lokið og þær orðið árangurslausar, skal liann senda 
sáttasemjara hér að lútandi yfirlýsingu. Sáttasemjari sendir þá hinuin aðilja 
eftirrit af slíkri yfirlýsingu, og vilji hann þá einnig fallast á sáttatillöguna, 
hoðar sáttasemjari aðilja á fund til samningsgerðar.

25. gr.
I’ó sóttatilraunum sé lokið, geta háðir aðiljar í sameiningu krafizt þess, að 

hyrjað sé á þeim aftur, og líði mánuður frá því að sáttatilraunum var hætt, án 
þess að sáll haí’i komizt á eða aðiljar heðið um að þær væru hyrjaðar á ný, þá 
er það skylda sáttasemjara þess, sem farið hefir með málið, að skora á aðilja að
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hefja nýja samiiinga, enda geta bæði ríkissáltasemjari og nefndur sáttasemjari 
hvenær sem er beint slíkri áskorun til aðilja.
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26. gr.
Bannað er að gefa út vottorð eða leiða vitni uni það, hvað livor aðili hefir 

horið frain eða lagt til, nieðan á sainninguni stendur undir forystu sáttaseinj- 
ara, nema því aðeins, að samþykki heggja aðilja komi til.

27. gr.
Laun sáttasenijara ákveður alvininunálaráðherra, og skulu þau ásamt öðr- 

uin kostnaði við franikvænid laga þessara greiðast úr ríkissjóði.

28. gr.
Brot gegn þessuin kafla laganna varða sektuni frá 5 til 2000 kr., sem renna 

i ríkissjóð, neina strangari hegning sé við lögð samkvænit öðrum Iögum. Með 
þessi mál skal farið sem alnienn lögreglumál.

III. lvAFLl
Um Vinnudómstól fslands.

29. gr.
Setja skal á stofn vinnumáladómstól, er nefnist „Vinnudónistóll íslands" 

og sé skipaður þamiig:
í dóinnum eiga sæti fimm menn. Hæstiréttur útnefnir formann dómstólsins, 

varaformann, tvo aðaldómara og tvo varadómara, alla til þriggja ára i senn. 
Varadómarar taka í þeirri röð, sem þeir eru litnefndir, sæti aðaldómara í forföli- 
um þeirra eftir ráðstöfun ritara dómstólsins. Stjórn Vinnuveitendafélags fs- 
lands kýs einn aðaldómara og einn varadómara, og sljórn Alþýðusambands fs- 
lands kýs einnig einn aðaldómara og einn varadómara. Taka varadómarar livors 
félags sæti í dómstólnum í forföllum aðaldómara sama félags, og gerir aðal- 
dómari ráðstöfun til þess að hlutaðeigandi varadómari mæti í forföllum lians.

Útnefning og kosning dómara skal fara fram þriðja livert ár í októbermán- 
uði, og gildir þrjú næstu almanaksár. Bitari dómstólsins hlutast til um fram- 
kvæmd þessa. Xú liafa stjórnir Vinnuveitendafélags íslands og Alþýðusambands 
íslands ekki tilkvnnt ritara dómarakosning sina innan tveggja vikna eftir að 
ritari liefir sett á póst í Reykjavík ábyrgðarbréf til þeirra liér að lútandi, og skal 
ritari þá aftur skora á þær með ábyrgðarbréfi að franikvænia kosninguna innan 
viku, að viðlögðum missi réttar til dómarakosningar. Verði kosning þá samt eigi 
franikvænid af liendi stjórnar annarshvors félagsins eða beggja og síðan tilkynnt 
ritara innan þriggja daga eftir kosning, skal ritari skrifa hæstarétti beiðni um 
að útnefna dómara og varadómara i liin auðu sæti, og gildir sú útnefning einn- 
ig fyrir þrjú næstu almanaksár.

Xú verður autt sæti formanns eða varaformanns, aðaldómara eða vara- 
dómara á kjörtimabili, og skal þá formaður eða varaformaður í forföllum hans
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þegar í stað gcra ráðstafanir til þcss, að fyllt vcrði í skarðið sainkv. framan- 
grcindum reglum, en fresti alla í því efni setur dómstóllinn.

Dómarar víkja sæti eftir sömu reglum scm gilda almennt um hæstaréttar- 
dómara. Dómstóllinn úrskurðar sjálfur, hvort dómari skuli víkja sæti.

Dómarar, sem hafa hyrjað meðferð máls, skulu ljúka því, þó kjörtími 
þeirra sé á enda.

Dómstóllinn er ekki starfhæfur nema allir dómarar, eða í forföllum þeirra 
varadómarar, séu mættir.

Aður en dómari tekur sæti í dómstólnum í fyrsta sinn, skal hann skriflega 
heita því, að viðlögðum drengskap, að hann framkvæmi dómarastörf sín eftir 
heztu vitund og samvizku.

30. gr.
Dómarar skulu hafa ríkishorgararétt hér á landi, vera 30 ára eða eldri, vera 

fjár síns ráðandi og hafa óflekkað mannorð. Formaður og varaformaður skulu 
auk þess fullnægja skilyrðum fyrir því að vera hæstaréttardómarar. Hinir tveir 
aðaldómarar og varadómarar, sem hæstarétti her að útnefna, skulu fullnægja 
almennum dómaraskilyrðum.

Dómarar þeir, sem hæstiréttur útnefnir, mega ekki liafa þá aðstöðu, að 
þeir verði taldir vilhallir um málefni vinnuveitenda og verkalýðs.

31' gr',
Atvinnumálaráðherra skipar ritara dómstólsins og veitir honum lausn, 

hvorttveggja samkvæmt tillögu dómstólsins. Putari skal hafa leyst af hendi 
emhættispróf í lögum og fullnægja að öðru levti alniennum dómaraskilyrðum.

32. gr.
Allur kostnaður við dómstólinn skal greiddur úr rikissjóði, að svo miklu 

lcyti sem eigi kunna að nægja þær upphæðir, sem dómstóllinn dæmir málsaðilja 
til að greiða upp í kostnaðinn við dómhaldið. DómstóIIinn ákveður sjálfur 
þóknun til dómenda og ritara dómstólsins, svo og önnur útgjöld í þarfir dóm- 
stólsins.

33. gr.
Starfssvið vinnudómstólsins skal vera þetta:

I. Að dæma um þau mál, sem ræðir um í ö. gr., og veita heimild samkv.
2. mgr. sömu greinar.

II. Kæra má til dómstólsins þegar svo stendur á, sem hér segir á eftir, og með 
þeiin aflciðiiiguin, sein ræðir um í 31. gr., brot á sainningum milli verka- 
lýðsfélags annarsvegar og hinsvegar vinnuveitendafélags eða einstaklings- 
fyrirtækis, enda séu ekki gagnstæð ákvæði í samningnuni:
1. Þegar vinnuveitendafélag gerir sig sekt um háttalag, sem gengur á gerða 

samninga við verkalýðsfélag.
2. Þegar einn eða fleiri af meðlimum vinnuveitendafélags gerir eitthvað 

það, sem hrýtur gegn sanmingi, er félagið hefir gert, og gengur þar 
með á rétt verkalýðsfélags eða einstakra meðlima bess samkvæmt samn- 
ingnum.
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3. Þegar verkalýðsfélag gerir sig sekl i háttalagi, sem brýtur gegn samn- 
ingi þess við vinnuveitendafélag, eða meðlimir verkalýðsfélags gera eitt- 
livað í sameiningu, sem er brot á slikuin samningi.

Þegar svo stendur á sem segir i 1. 3. lið, getur félagið, þegar brot
liefir verið framið gegn því eða meðlimum þess, kært brotið til dóm- 
stólsins með því að stefna liinu félaginu fyrir dómstólinn.

4. Þegar einkafvrirtæki hefir gert samning við verkalýðsfélag, geta einka- 
fyrirtækið og verkalýðsfélagið kært hvort annað fyrir dómstólnum, 
þegar um er að ræða slík brot, sem nefnd eru í 1.—3. lið.

5. Þegar vinnuveitendafélag eða meðlimir þess, eða einstaklingsfyrirtæki, 
boða verksvipting (Lockout) gagnvart verkalýðsfélagi eða meðlimum 
þess, og hlutaðeigandi verklýðsfélag vill halda því fram, að verksvipt- 
ingin, eða ófullnægðar kröfur, sem hún byggist á, séu gagnstæð gerð- 
um samningum, þá getur verkalýðsfélagið sent hlutaðeigandi vinnu- 
veitendafélagi eða einstaklingsfyrirtæki mótmæli gegn lögmæti verk- 
sviptingarinnar í ábvrgðarbréfi, í síðasta lagi innan 5 daga, og er þá 
báðmn aðiljum rétt að bera undir úrskurð dómstólsins, livort verk- 
sviptingin geti talizt lögleg.

Eftir tilsvarandi reglum getur hvor aðili skotið til úrskurðar dóm- 
stólsins, hvort lögmætt sé verkfall, sem verkalýðsfélag eða einstakir 
meðliniir þess hafa boðað gegn vinnuveitendafélagi eða meðlinnun 
þess eða einstaklingsfyrirtæki.

6. Xú liefir vinnuveitendafélag eða meðlimur þess eða einstaklingsfyrirtieki 
byrjað eða fram haldið verksvipting gagnvart verkalýðsfélagi eða með- 
linnun þess, og getur verkalýðsfélagið þá höfðað mál fyrir réttinuin 
gegn vinnuveitendafélaginu eða einstaklingsfyrirtækinu, þegar verka- 
lýðsfélagið telur verksviptinguna, eða ófullnægðar kröfur, sem hún er 
sprottin af, vera hrot gegn gildandi samningum, löglega uppkveðnum

^erðardónnun eða dónniin uppkveðnum af vinnudómstólnuni.
7. Xú liefir verkalýðsfélag eða meðlimur þess á tilsvarandi hátt bvrjað 

eða fram haldið verkfalli gegn vinnuveitendafélagi eða meðlim þess 
eða einstaklingsfyrirlæki, og getur vinnuveitendafélagið og einstaklings- 
fyrirtækið þá höfðað mál fyrir dóinstólnmn gegn verkalýðsfélaginu, ef 
vinnuveitendafélagið eða einstaklingsfyrirtækið telur verkfallið vera 
gagnstætt gildandi samningum, gerðardónnun eða dómuin vinnudóins- 
ins.

Önnur deilumál inilli vínnuveitenda og verkamanna má einnig leggja undir 
úrskurð dómstólsins, þegar að minnsta kosti fjórir dómendur eru þvi sam- 
þykkir, enda sé svo um samið í almennum eða sérslökum samningi milli vinnu- 
veitendafélags og verkalýðsfélags, eða milli einstaklingsfyrirtækis og verkalýðs- 
félags.

Xú er eitthvert slíkt félag, sem að framan greinir, eða einstaklingsfyrirtæki 
meðlimur í víðtækari félagsskap, og skal sá félagsskapur þá liöfða málið af 
hendi stefnanda. A sama liátt skal málið höfðað gegn hinuin víðtækari félags- 
skap vegna stefnda.
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34. gr.
Þegar svo stendur á sein segir í 33. gr. II. 1.— 4. lið, úrskurðar vinnudóm- 

stóllinn, hvort brotið hafi verið gegn gerðuin samningum, og hvort ákvörðun, 
sem tekin hefir verið og kært er yfir, telst ógild sem gagnstæð samningi. Má 
þá dæina þann eða þá, sein hera áhyrgð á kæruefni, til greiðslu sektabóta, sem 
renna til þess, er tjón liefir heðið, en sé ekki eða að svo miklu leyti sem ekki er 
um tjón að ræða, greiðast sektabætur stefnanda málsins. Sektabætur má inn- 
heimta sem fjárkröfur á venjulegan liátt, en um afplánun skal eigi vera að ræða.

Xú er samningsrof fólgið í vangreiðslu peninganpphæðar, og má þá dærna 
til greiðslu upphæðarinnar ásamt greiðslu ómaksbóta vegna málssóknar, i stað 
sektabóta.

Þegar tjón hefir orðið, skal ákveða uppliæð sektabóta með hliðsjón af því, 
hve mikið tjónið er, en þó taka hæfilegt tillit til þess, að hve iniklu levti brot 
getur talizt afsakanlegt að því er hinn brotlega snertir. Sektabætur má einnig 
fella alveg niður, ef mjög miklar málsbætur eru fyrir hendi, og sektabætur 
vegna ólöglegrar vinnustöðvunar skulu niður falla, þegar sá, sem fyrir vinnu- 
stöðvun verður, hefir með samningsrofi gefið nægilegt tilefni til vinnustöðv- 
unarinnar.

Til hækkunar sektabóta skal sérstaklega meta, ef liinn brotlegi hefir neitað 
að láta útkljá mál með gerðardómi, þrátt fyrir þar um gerðan samning, eða hafi 
hann brotið gegn annaðhvort löglega uppkveðnum gerðardómi eða dómi vinnu- 
dómstóls þess, sem ræðir um í löguin þessum.

Þegar ákveðin er upphæð sektabóta, skal taka tillit til kostnaðar þess aðilja, 
sem sektabætur eru tildæmdar, við höfðun og rekstur málsins.

Þegar svo stendur á sem segir í 33. gr. II. 6. og 7. lið, má dæma þann eða 
þá, sem bera ábyrgð á broti, til greiðslu sektabóta, samkvæmt reglum þeim, 
sem settar eru í 1.—ó. mgr. hér að framan. Xú liggur fyrir, að dómstóllinn 
dærni bæði um það, livorl vinnustöðvun sé ólögleg og um greiðslu sektabóta, 
og getur dómstóllinn þá dæmt fyrr, og sérstaklega um fyrra atriðið, ef það 
telst niuni taka inun lengri tíma að komast að niðurstöðu um sektabæturnar.

Þegar svo stendur á sem segir í 33. gr. I. og II., 7. lið, 2. mgr., má einnig 
liöfða mál fyrir vinnudómstólnum til greiðslu sektabóta eftir reglum þeim, 
sem settar eru í þessari grein.

35. gr.
Þegar svo stendur á, að rétt er að höfða niál fvrir vinnudómstólnum, má 

ekki flytja slík mál fyrir hinum alinennu dómstólum landsins. Þó á liver ein- 
stakur verkamaður rétt á því að liöfða mál fyrir hinum almennu dómstólum til 
greiðslu verkalauna, nenia verklýðsfélag, sem hann er félagi í, liafi fvrir hönd 
verkainannsins fallið frá slíkuni rétti í máli, sem rekið er fvrir viiinudómstólnuin.

36. gr.
Dómstóllinn skal lialda dómþing i Revkjavík, nema formaður telji hentugt 

eða nauðsynlegt að halda þau annarsstaðar í einstökum málum, eða út af aðilja- 
skýrslum, vitnaleiðslum, skoðunar- og matsgerðum (sbr. 48., 53. og 54. gr.).
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Formaður dómstólsins ákveður, hvenær dómþing skuli halda.
Ritari dómstólsins heldur þinghók, dómabók og aðrar bækur, eftir nánari 

fyrirmælum dómstólsins og samkvæmt þvi, sem venja er til um almenna dóm- 
stóla landsins.

í forföllum formanns gegnir varaformaður störfum hans.

37. gr.
Mál skal liöfða þannig, að stefnandi afhendir ritara dómstólsins stefnu með 

sjö eftirritum. Séu fleiri en einn stefndir, skal auk þess fylgja eftirrit handa 
hverjum þeirra.

I stefnu skal rita:
a. nöfn og lieimilisfang stefnanda og stefnda,
h. ýtarlega frásögn um alla málavexti og kröfur stefnanda,
c. skýrslu um skjöl þau og önnur sannanagögn, sem stefnandi vill nota sér 

til stuðnings, hvernig hann vilji afla þeirra og til hvers hann ætli að nota 
þau, enda fylgi stefnu öll slík skjöl, er stefnandi þegar liefir handbær, og 
jafnmörg eftirrit sem af stefnunni,

d. skýrslu um þau sannanagögn, sem stefnandi vill skora á stefnda að koma 
fram með, eða hann óskar að dómstóllinn aðsloði um útvegun á,

e. tillögur um það, hvenær og hvar dómþing skuli lialda í málinu.
Xú telur formaður dómstólsins stefnn vera i einhverju ábótavant, og leiðir 

hann þá athygli stefnanda að þvi sem fyrst og styður að því, að úr verði bætt.
Stefnu skal fylgja skýrsla um samningsumleitanir þær, sem farið hafa 

fram milli aðilja út af sakarefninu, eða sannanir fyrir þvi, að slíkar samnings- 
umleitanir hafi árangurslaust verið reyndar af hendi stefnanda. Skorti slikar 
sannanir, bendir formaður dómstólsins stefnanda á, að málið verði ekki tekið 
fyrir nema upplýst sé, að stefnandi hafi árangurslaust reynt að ná samkomulagi 
um ágreiningsatriðin.

38. gr.
Þegar formaður dómstólsins telur fullnægjandi stefnu þá, sem stefnandi 

hefir afhent, og telur nægar sönnur færðar á, að aðiljar hafi reynt að semja um 
málið, eða stefnandi reynt samninga árangurslaust, sendir formaður tafarlaust 
eftirrit af stefnunni til stefnda ásaml eftirritum skjala, sem ræðir um í 37. gr. c.

Jafnframt skorar hann skriflega á stefnda að senda dómstólnum innan til- 
tekins tíma varnarskjal með jafnmörgum eftirritum sem fyrr segir um stefnur, 
og bera þar fram kröfur sínar og skýrslu um þau atriði af hans hendi, er ræ'ðir 
mn i 37. gr. c. og d. hér að framan.
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39. gr.
Þegar formanni hefir borizt svar stefnda eða liðinn er frestur sá, sem stefnda 

var settur, ákveður formaður, hvar og hvenær skuli dómþing halda, og skal flýta 
því svo sem unnt er. Þó getur formaður, þegar alveg sérstaklega stendur á, leyft 
aðiljum frekari skrif um málið, áður en dómþing er ákveðið.

Al])t. 1936. A. (56. löggjafarjiing). 41
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40. gr.
Ritari dómstólsins tilkynnir dómurum dómþingið, og skal einnig tilkynna 

það varamanni, ef ritari telur þess inuni þörf. Jafnframt sendir ritari hverjum 
dómara eitt eftirrit af stefnunni og öðrum fyrrgreindum skjölum, sem aðiljar 
senda dómstólnum.

41. gr.
Formaður ákveður stefnufrest fyrir málsaðilja, og má hann ekki vera styttri 

en tveir sólarhringar auk þess tíma, sem ferðalög þeirra til dómþingsstaðar 
sennilega muni taka. Ritari tilkynnir málsaðiljmn dómþingið, og liafi stefndi 
sent varnarskjal, skal það jafnframt sent stefnanda. Tilkynning til málsaðilja 
skulu stefnuvoitar birta, nema liún sé send í símskeyti, sem afhendist aðilja 
sjálfum.

Samkvæmt fyrirlagi formanns stefnir ritari, með stefnu hirtri af stefnu- 
vottum eða með símskevti, vitnum, sérfróðum mönnum og öðrum. sem for- 
manni virðist þurfa að leita hjá upplýsinga um málið. Skal þeim hirt fyrirkall 
með kvöldfresti, auk þess tíma, sem ætla má, að þurfi til ferðalags.

Formaður stýrir þinghaldi.

42. gr.
Sókn máls og vörn fyrir vinnudónistólnum skal að öðru leyti en þvi, sem 

að framan segir, munnleg vera. Formanni er rétt að lieiinta það, að málflytj- 
andi haldi sér við efnið, og að liefta það, að ræður verði langar úr hófi fram.

Mál skal þó flytja skriflega: 
a. ef stefndur sækir eigi þing, og
h. ef báðir aðiljar eða umboðsmenn þeirra éiska þcss, enda telji dómstóllinn 

sérstaka ástæðu til þess, sakir þess að mál er svo margbrotið.

43. gr.
Heimilt er aðiljum að fela hverjum sem vera skal flutning máls. Xú vill 

aðili fela fleirum en einum flutning máls, og úrskurðar þá dómstóllinn, livort 
það skuli levft.

44. gr'
Dómstóllinn ákveður, livort veila skuli öðrum en aðiljum og umboðsmönn- 

um þeirra leyfi til þess að vera viðstaddir þinghaldið. Xú er þinghald fyrir lukt- 
um dyrum, og er þá öllum viðstöddum bannað að segja frá því, sem gerzt hefir 
þar, nema leyfi dómstólsins komi til, að viðlögðum sektum, sem dómstóllinn 
ákveður í livert sinn eftir málavöxtum.

Dómstóllinn hefir sjálfstæða skyldu til þess að styðja að því, að mál verði 
sem hezt upplýst.

45. gr.
Málsmeðferð liefur með því að stefna er fram lögð og lesin upp. Síðan lieldur 

stefnandi sóknarræðu sina, leggur fram skjöl og gerir réttarkröfur sínar. I’á 
svarar stefndur, ef hann vill, og leggur fram skjöl af sinni hálfu. Figi skal hvor
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aðilja oftar tala en tvisvar, og þegar mál er skriflega flutt, er rétt að sókn og 
vörn sé tvisvar flutt, og ákveður dómstóllinn frest til þess.

Yfirlýsingar aðilja um málsatvik, sem eigi liggja fyrir í skjölum málsins, 
getur formaður dómstólsins látið bóka í þingbók að efni til í aðalatriðum, en 
lesa skal bið bókaða og fá samþykki aðilja.

Þegar munnlegum málflutningi er lokið, skal innfæra i þingbókina kröfur 
aðilja, nema að því leyti, sem vísað er til stefnu eða kröfur lagðar fram skriflega.

46. gr.
Dómstóllinn ákveður, hvort formatriði skuli úrskurðað sérstaklega eða í 

sambandi við efnishlið málsins.
Stefndi getur gert gagnkröfur án þess að til þess þurfi gagnsóknarmál.

47. gr.
Nú leggur stefnandi fram skjöl önnur en þau, sem nefnd eru í stefnu, eða 

dómstólliim telur framlögð skjöl þess eðlis, að aðili þurfi frest til andsvara eða 
til að útvega ný skjöl, eða ræður aðilja gefa tilefni til útvegana nýrra skjala, 
og getur dómstóllinn þá veitt hæfilegan frest á meðferð málsins.

Venjulega skulu aðiljar kynna sér framlögð skjöl á dómþingi, og ber að 
veita þeim nægilegt svigrúm í því efni. Telji dómstóllinn þetta ekki nægilegt, 
skal málinu frestað, ef aðili krefst þess.

Nú telur dómstóllinn eða aðili, að nauðsyn sé frekari upplýsinga í mál- 
inu með aðiljaskýrslu, vitnum, útnefning skoðunar- og matsmanna eða á ann- 
an bátt, og getur dómstóllinn þá úrskurðað að fresta málinu svo sem með þarf.

48. gr.
Dómstóllinn getur með eða án kröfu annars aðilja úrskurðað, að aðili skuli, 

með þeim fyrirvara, sem dómstóllimi ákveður, mæta sjálfur fyrir dómstólnum 
til þess að gefa aðiljaskýrslu með því að svara spurningum dómstólsins sjálfs 
eða gagnaðilja viðvíkjandi liverju því atriði, sem dómstóllinn telur liafa þýð- 
ingu fyrir úrslit málsins. Formaður úrskurðar, bvort spurningar skuli vera 
skriflegar. Auk þess liefir aðili sjálfur rétt til að gefa sérstaka aðiljaskýrslu fyrir 
dómstólnuni, nenia liann úrskurði, að slík skýrsla sé þýðingarlaus fyrir málið.

Dómstóllinn getur úrskurðað, að sá aðili, sem á hvílir sannanaskylda, megi 
staðfesta aðiljaskýrslu sína með eiði, eða að gagnaðili synji með eiði fvrir það, 
að rétt sé borið fram gegn lionum.

Aðiljar mega aðeins vinna eið að staðreyndum, sem þeim eru persónulega 
kunnar.
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49- gr.
Dómstóllinn má ákveða, að aðiljaskýrsla fari fram fyrir béraðsdómi á varn- 

arþingi blutaðeiganda. Annars eru aðiljar skyldir að mæta fyrir dómstólnum 
sjálfum, eftir þeim reglum, sem bér skal greina:

Þeir, sem búsettir eru í Reykjavík, Hafnarfirði, Gullbringu- og Kjósarsýslu, 
Árnessýslu, Rangárvallasýslu, Vestur-Skaftafellssýslu, Mýra- og Rorgarfjarðar-



sýslu, Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og Dalasýslu,.skulu mæta til þinghalds í 
Revkjavík.

Þeir, sem búsettir eru i Barðastrandarsýslu, Vcstur-ísafjarðarsýslu, ísa- 
firði og Norður-ísafjarðarsýslu, skulu mæta til þingbalds á ísafirði.

Þeir, sem búsettir eru í Strandasýslu, Húnavatnssýslu og Skagafjarðar- 
sýslu, skulu mæta til þinghalds á Blönduósi.

Þeir, sem búsettir eru í Eyjafjarðarsýslu, Siglufirði, Akurevri, Suður-Þing- 
eyjarsýslu og Norður-Þingeyjarsýslu, skulu mæla til þingbalds á Akureyri.

Þeir, sem búsettir eru í Norður-Múlasýslu, Seyðisfirði, Neskaupslað, Suður- 
Múlasýslu og Austur-Skaftafellssýslu, skulu mæta til þinghalds á Seyðisfirði.

50. gr.
Nú kemur aðili ekki til þinghalds til þess að gefa aðiljaskýrsln, þó ekki 

séu að dómi dómstólsins lögleg forföll, eða aðiljaskýrsla er óljós eða af öðr- 
um ástæðum ófullnægjandi, og getur dómstóllinn þá lagt skýrslu gagnaðilja til 
grundvallar um atvik málsins.

51. gr.
Akvæði laga um framburð vitna gilda, eftir því sem við á, um aðiljaskýrslur. 

þar á meðal um skyldu til að svara spurningum og um begningarákvæði við- 
víkjandi röngum framburði fyrir rétti.

52. gr.
Þegar félag sækir mál vegna deildar i félaginu eða einstaklingsfyrirtækis, 

eða félag er sólt vegna deildar í því eða einstaklingsfyrirtækis, gilda framan- 
ritaðar reglur um aðiljaskýrslur og aðiljaeið um þá. sem málið er flutt fyrir.

53. gr.
Dómstóllinn getur kallað menn til þess að bera vitni fyrir dómstólnum, og 

aðiljar eiga rétt á að stefna mönnum þangað til þess að bera þar vitni sem fyrir 
bina almennu dómstóla landsins. Dómstóllinn eiðfestir vitni, þegar hann telur 
það rétt, eða samkvæmt kröfu aðilja. Gilda almennar reglur um vitnaskyldu, trú- 
verðugleik vitna, vitnaleiðslurnar sjálfar og liegningarákvæði um rangan 
framburð.

Dómstóllinn getur ákveðið, að vitnaleiðsla fari fram á varnarþingi vitnis 
fvrir héraðsdómara. En annars eru vitni skyld að ma'ta fyrir dómstólnum sjálf- 
um samkvæmt því, er segir i 49. gr. um skyldu aðilja til móts vegna aðiljaskýrsln.

54. gr.
Dómstóllinn getur framkvæmt skoðunar- og matsgerðir, annaðlivort allir 

dómendur eða einliverjir þeirra eftir ákvörðun dómstólsins. Ennfreinur getur 
dómstóllinn, með eða án kröfu aðilja, útnefnt skoðunar- og matsmenn án tillits 
til heimilisfestu, en þar um gilda að öðru leyli almennar reglur, þó þannig, að 
skylda útnefndra manna til þess að mæta fyrir dómstólnum sjálfum ákveðst 
svo sem segir í 49. gr. um aðilja að því er aðiljaskýrslur snertir. enda getur 
dómstóllinn ákveðið, að béraðsdómur taki við skýrslum binna útnefndu manna.
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55. gr.
Stefnur til aðilja, vitna og annara skal birta á venjulegan liátt, nema þegar 

uni síniskeyti er að ræða, því þá nægir afhending þess sainkvæmt reglum 
simastjórnar. Formaður dómstólsins ákveður stefnufrest í hvert sinn, shr. þó 
ákvæði 41. gr. Stefnufrests skal getið í stefnunni.

Aðiljar eru skyldir til þess að mæta eða láta mæta til þinghalds i Reykja- 
vík, nema um aðiljaskýrslu sé að ræða, þvi þá fer eftir því, sem segir í 49. gr. 
En auk þess eru aðiljar skvldir til, þegar eigi er um aðiljaskýrslu að ræða. að 
mæta til þinghalds samkvæmt þar settum regluin.

56. gr.
Dómstóllinn úrskurðar, liverja þóknun skuli greiða vitnuin, skoðunar- og 

matsmönnuni, og her þar að fara eftir því, hvernig á stendur í hvert sinn, með 
það fyrir augum, að menn verði skaðlausir.

57. gr.
Formaður dómstólsins úrskurðar ágreiningsatriði, sem koma fram við að- 

iljaskýrslur, vitnaleiðslur eða við staðfesting skoðunar- og matsgerða.

58. gr.
Nú mæta eigi vitni, skoðunar- og matsmenn eða aðrir, sem löglega eru 

kallaðir fvrir dómstólinn, og lögmæt forföll eigi sönnuð, eða þeir neita að svara 
spurningum, vinna eið eða drengskaparheit, eða þeir fara úr þinghaldi án leyfis 
dómstólsins áður en því er lokið, og getur dómstóllinn þá í livert sinn, sem slíkt 
skeður, úrskurðað sektir á hendur þeim og að þeir skuli greiða aukakostnað, 
sem þeir liafa orsakað við meðferð málsins. Sama er um það, þegar útnefndir 
skoðunar- eða matsmenn neita að ástæðulausu að áliti dómstólsins að fram- 
kvæma gerðir þær, sem þeir liafa vérið útnefndir til, eða vanrækja skvldur sín- 
ar í því efni.

59. gr.
Dómstóllinn skal styðja að því, að haldnir sén samningar, sein aðiljar liafa 

gert um gerðardóma. Nú telur dóinstóllinn, að málið í lieild lieyri undir sérgrein- 
argerðardóm, og vísar liann þá málinu frá dómi. Ró getur dómstóllinn, þegar 
svo stendur á, dæmt mál sjálfur, ef telja má óframkvæmanlegt eða mjög erfitt 
og tafsamt að sérgreinargerðardóniur geri út um málið, eða ef háðir aðiljar 
óska þess, að dómstóllinn dæmi málið.

Nú heyrir mál að nokkru leyti undir sérgreinargerðardóm, og getur dóm- 
stóllinn þá frestað uppkvaðning dóms þar til úrskurður gerðardóms liggur fyrir. 
Dómstóllinn getur snúið sér beint til gerðardóma hinna ýmsu atvinnugreina 
til þess að fá upplýsingar, þegar liggur fyrir ágreiningur sérgreinarlegs efnis, 
og hann getur, þegar hann telur þess þörf, kallað sérfróða menn sér til aðstoðar, 
og hafa þeir rétt til þess að láta uppi skoðanir sínar við meðferð málsins, en þeir 
skulu, eftir því sem við verður komið, vera jafnmargir frá lilið hvors aðilja. 
Dómstóllinn getur ákveðið, að hinir sérfróðu menn skuli vera viðstaddir at- 
kvæðagreiðslu dómaranna.
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60. gr.
Dóinstóllinn úrskurðar, ef ágreiningur verður, hvort félag geti talizt vinnu- 

veitendafélag eða verkalýðsfélag samkvæmt lögum þessum.
Nú telur dómstóllinn, að vinnuveitenda- eða verkalýðsfélag, sem stefnir eða 

er stefnt í máli, sé svo þýðingarlitið, að gagn það, sem megi verða að því, að 
dómstóllinn dæmi málið, sé svo óverulegt, að kostnaður og fvrirhöfn við máJið 
hcri það mjög ofurliði, og má dómstóllimi þá vísa málinu frá dómi, og telst 
málið þá heyra undir almenna dómstóla. Slíkum frávísunardómi verður ekki 
áfrýjað.

61' §r'
Dómstóllinn ákveður sektir fyrir vítaverða framkomu aðilja, málflytjenda 

og annara fyrir dómi, livort lieldur er skriflega eða munnlega, eftir söinu regl- 
um sem liinir almennu dómstólar, og skulu allar slíkar sektir renna i rikissjóð. 
Eins má vísa mönnum burt úr þinghaldi vegna ósæmilegrar framkomu.

62. gr.
Við meðferð mála fyrir dóinstólnum skal engin réttargjöld greiða til ríkis- 

sjóðs, og nær þetta einnig til vitnaleiðsla og annara réttargerða í sambandi við 
mál, sem rekin eru fyrir dómstóhium, þó framkvæmd séu fyrir hinum almennu 
dóinstólum landsins. En dómstóllinn getur í dómuni sínum og úrskurðum á- 
kveðið, að annarhvor aðilja eða háðir — og þá í hvaða hlutföllum — skuli borga 
í ríkissjóð tiltekna uppliæð til greiðslu kostnaðar við meðferð málsins að öllu 
eða nokkru leyti.

Dómstóllinn getur með úrskurðum sínum og dómuni dæmt aðilja til þess 
að greiða gagnaðilja málskostnað eftir sömu reglum sem alinennir dómstólar.

63. gr.
Hjá dómstólnum ræður afl atkvæða úrslitum, nenia öðruvísi sé ákveðið í 

lögum þessuin. Dóma og úrskurði skal kveða upp svo fljótt sem unnt er, og ef 
aðiljar eru ekki viðstaddir, skal tafarlaust senda þeim í ábyrgðarbréfi eftirrit af 
úrskurðum og dóniuni. Nú líða meira en 3 dagar frá því að dómstóllinn liefir 
tekið mál undir úrskurð eða dóm, án þess að úrskurður eða dóinur sé uppkveð- 
inn, og skal þá tilgreina þar ástæður til dráttarins.

Nú eru gallar á dómi sakir ritvillu, reikningsskekkju eða annars slíks, eða 
dómur liefir orðið óskýr að niðurstöðu, og getur dómstóllinn þá, þegar aðili 
krefst þess innan tveggja vikna frá uppkvaðning dóms, úrskurðað, að málið 
skuli tekið upp aftur og í því uppkveðinn nýr úrskurður eða dóniur. l’rn kostnað 
út af beiðni um endurupptöku máls fer sem segir í 62. gr.

64. gr.
Úrskurði eða dómi um frávísun máls má áfrýja til liæstaréttar innan nián- 

aðar frá uppkvaðning, sbr. þó 60. gr.
Aðrir en þeir, sem eru aðiljar máls, geta áfrýjað til hæstaréttar úrskurð- 

um, sem skyldar þá til þess að liera vitni, framkvæma skoðunar- og matsgerðir
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eða gera annað til upplýsingar niáluni, svo og til að vinna eið, eða til þess að 
greiða sekir. Sania er nni aðilja að því er snertir dóma til sektagreiðsln.

Áfrýjunarfrestur er ein vika frá birting úrsknrðar eða dóms.
Dóniuni vinnudómstólsins má áfrýja til hæstaréttar til ónýtingar sakir þess 

að málið Iiafi eigi heyrt undir dómsvald dómstólsins, og er þá áfrýjunarfrestur 
einn mánuður frá uppkvaðning.

Aðrir úrskurðir og dómar dómstólsins en þeir, seni ræðir uin í 1.— 3. lið 
þessarar greinar, eru endanlegir og verður ekki áfrýjað. Eru þeir aðfararhæfir, 
en dónistóllinn ákveður aðfararfrest.

65. gr.
Dómsgerðir dónistólsins skal gefa út í nafni lians og nieð innsigli lians og 

nafn fornianns undir.
Ritari dónistólsins undirritar dóniseflirrit og önnur endurrit úr bókum 

eða skjölum dómsins.
Ritlaun skal greiða samkvæmt venjulegum reglum.

66. gr.
Að því leyti, sem eigi eru fyrirniæli í lögum þessum um einhver atriði við- 

víkjandi meðferð málanna, skal dómstóllinn sjálfur ákveða, hvernig að skuli 
fara, og liafa í því efni bliðsjón af gildandi lögum um almenna dómstóla, en 
það er skylda dómstólsins að liraða meðferð mála svo sem frekast er unnt án 
réttarmissis aðilja.

IV. KAFLI 
Ýms ákvæði.

67. gr.
Lög nr. 55 27. júní 1925, um sáttatilraunir í .vinnudeilum, eru úr gildi felld.

68. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.

Frá síðustu aldamótum bafa meiri brevtingar orðið i atvinnulifi vor Is- 
Jendinga en á öllum fyrri öldum í lífi þjóðarinnar. Upp úr aldamótunum taka 
landsmenn að eignast þau tæki til framleiðslu sjávarafurða, sem stórvirkust 
eru, og við það yerður sú bylting í þjóðlifinu, að stóriðja skapast til sjávar. 
Hinn aukni fengur, sem nú verður dreginn á land, fær þjóðinni nýtt fjármagn, 
sem verður undirstaða margskonar verklegra framfara og breyttra viðfangs- 
efna mikils fjölda landsmanna. Það kemst rót á þjóðlifið og þungamiðja at- 
vinnulífsins færist úr sveitum landsins til sjávarins. Fólksstraumurinn úr sveit- 
unum til sjávarins, til fljótfengnara fjár, liefst og fer stöðugt vaxandi. Afleið-
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ingin verður sú, að kaupstaðir landsins og sjávarþorp stækka óðfluga og verka- 
skipting manna verður greinileg. Stéttaskipting hefst í þjóðfélaginu. Aðiljar 
framleiðslunnar verða tveir, annarsvegar atvinnurekendurnir, er ráða vfir 
framleiðslutækjunum, hinsvegar verkamennirnir, er lifa á vinnu sinni. Og hér 
á landi, eins og um gervallan heim, skapast hagsmuna-ágreiningur milli þess- 
ara aðilja. Deilur rísa um skipting arðsins, og leiða oft til vinnustöðvana, oftast 
til tjóns fyrir háða aðilja og ætíð á kostnað þjóðfélagsins í heild. Þess vegna 
her ríkisvaldinu að láta þessi mál til sín taka og skipa þeim með lögum, sem 
öðrum mikilvægum þjóðfélagsmálum, þó á þann hátt, að réttur þessara aðilja 
til að ráða niálum sínuin og gæta hagsniuna sinna sé viðurkenndur með því 
fororði einu, að sjónarmið þjóðfélagsins séu ofar öllu öðru í þjóðfélaginu.

Vegna þess, hversu skammt er liðið frá því, að fyrrnefnd atvinnuþróun 
varð hér á landi, er eðlilegt, að islenzk löggjöf sé enn fáhreytt og frumstæð um 
vinnumálefni, enda erum vér nú orðnir langt á eftir nágrannaþjóðum voruiii 
í þessum efnum. Xú er því fyllsta þörf að hefjast handa, eigi eingöngu vegna 
atvinnuhátta sjávarútvegs, heldur einnig vegna brevttra hátta í verzlunar- 
rekstri og vaxandi iðnaðar.

Einasti vísir íslenzkrar löggjafar í þessum niáluni eru lög nr. 55 27. júni 
1925, um sáttatilraunir í vinnudeilum. Voru þau lög sett með góðu samkomu- 
lagi beggja aðalaðilja þessara deilumála. Væri mjög æskilegt, að svo mætti 
einnig verða um þetta frv., og er þess að vænta, þar eð það hefir eigi inni að 
halda önnur ákvæði en þau, sem allir stjórnmálaflokkar í nágrannalöndum 
vorum liafa sameiginlega lögfest eða látið haldast í gildi.

Þegar þessum niáluni skal skipa með lögum hér á landi, er það eðlilegast, 
að við lítum á aðgerðir hinna Norðurlandaþjóðanna og hagnýtum okkur 
reynslu þeirra á þessu sviði löggjafarinnar, svo sem vér höfum gert á nær því 
öllum öðrum sviðum hennar. En þær liafa nú allar lögfest þessi mál, og fylgir 
löggjöf þeirra sem fylgiskjöl með þessu frv., og er nánar skýrt frá efni hennar 
við athugasemdir um ýmsa kafJa frv. Aðeins skal þess getið hér, að Danir liafa 
að verulegu levti leyst þessi vandamál án löggjafar. Þar tókst svo giftusamlega 
til, að vinnuveitendur og verkamenn gerðu, eftir langvinnar deilur, sætt með 
sér, 5. september 1899, þar sem þeir viðurkenna hvorir aðra og setja ákveðnar 
reglur fyrir ákvörðun vinnustöðvunar. Ilefir samkomulag þetta, sem nefnt er 
septembersættin og fvlgír hér sem fylgiskjal I, haldizt fram á þennan dag og 
haft heillavænleg áhrif á atvinnulífið.

Mál þetta á sér langan aðdraganda hér á landi og hefir fengið allræki- 
legan undirbúning. Það hefir verið vandlega rætt í Vinnuveitendafélagi íslands, 
sem í aðalatriðum er því samþykkt. Alþýðusamhand Islands hefir einnig f jall- 
að um málið, en ekki ennþá tekið afstöðu til þess, svo að vitað sé. En þar eð 
frv. þetta gætir í hvívetna réttar verkamanna engu síður en vinnuveitenda, 
þvkir rétt að gera ráð fyrir, að Alþýðusambandið beiti sér ekki gegn málinu, 
og vilja flm. frv. að sjálfsögðu taka til athugunar sérhverjar þær brevtingar, 
er aðiljar málsins vilja bera fram.

Aðalefni þessa frv. er þetta:
1) Vinnuveitendur og verkamenn og félög þeirra eru viðurkenndir jafnrétt- 

háir aðiljar.
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2) Ákveðnar reglur eru settar fvrir ákvörðun verksviptingar og verkfalls.
3) Ákvæðin um sáttatilraunir í vinnudeiluni eru aukin, og skylda og vald sátta- 

semjara skerpt frá því, sem nú er.
4) Stofnaður er Vinnudómstóll íslands, er sker úr öllum ágreiningi út af 

samningum vinnuveitenda og verkamanna.
Réttur verkamanna til að beita verkfalli og vinnuveitenda til verksvipting- 

ar, til að knvja fram kröfur þeirra, cr J.átinn haldast að höfuðefni, en skyldur 
þjóðféJagsins til að hindra slík örþrifaráð eru auknar og vald þess yfir þess- 
um niáluni tryggt nokkuð.

l'm kafla frv. og einstakar greinar skal þessa getið:

Þingskjal /2

Um I. kafla.

Um 1.—4. gr.
Efni þessara greina er tekið úr lögum Norðmanna og Svía. Eru lög Norð- 

manna miklu ýtarlegri og þeim aðallega fvlgt.

Um 5. og 6. gr.
í vinnulöggjöf landanna er gerður mikill munur á „réttar“-ágreiningi 

(„Retsstridigheder") og „hagsmnna“-ágreiningi (,,Interessestridiglieder“).
„fíé//«r“-ágreiningur er það. þegar deilt er um, livort vinnuveitendur eða 

verkamenn liafi hrotið gegn gerðum samningi milli verkalýðsfélaga annars- 
vegar og vinnuveitanda eða vinnuveitendafélags hinsvegar.

„Hagsmuna"-ágreiningur er aftur á móti það, þegar deilt er um, liver skuli 
verða kjör verkamanna sainkvæmt nýjum samningi, sem gera skal, annað- 
hvort vegna þess, að enginn samningur hefir áður legið fyrir á því sviði eða 
eJdri samningur er útrunninn.

Að því er „ré//or“-ágreining snertir Jiafa vinnuveitendur og verkalýður 
verið að jafnaði sammála um að leggja þann ágreining undir dóm, annaðhvort 
Jiinna reglulegu dómstóia landsins, eða undir sérfróða dómstóla, þar sem báðir 
aðiJjar geti komið að sérþekking á niálefnum sínuni og þar sem málin yrðu af- 
greidd eftir sérstökum reglum, er tryggðu fljóta afgreiðslu, sem getur í slíkum 
máJuni oft varðað svo iiiiklu. Vandinn liefir þá verið að trvggja óhlutdrægni 
sJíkra sérdómstóla. En einnig það liefir tekizt á Norðurlöndum, svo að varla 
nuin liafa komið fyrir, að slíkum sérdómstólum liafi verið brugðið um lilut- 
drægni. Hér að lútandi löggjöf liefir því að mestu levti myndazt með góðri sam- 
vinnu vinnuveitendafélaga og alþýðusambanda. Enda er þetta eðlilegust lausn 
máJsins. Þegar samningur liggur fyrir, virðist sjálfsagt, að allar deilur um inni- 
JiaJd lians séu úrskurðaðar af dómendum, sem fyrir utan deiluna standa. Sanin- 
ingur er nægilegur grundvöllur fyrir dómi, cf á þarf að lialda með þeim skýr- 
ingum, sem málsaðiljar geta í té látið. Þjóðfélagið í lieild liefir liér einnig' hags- 
niuna að gæta, sem ekki virðast fara í hága við réttindi og öryggi samnings- 
aðilja. Það er mjög þýðingarmikið fyrir þjóðfélagið, að ekki verði vinnustöðv- 
anir t. d. út af misniunandi skilningi aðilja á gerðum samiungi, og það virðist 
á hinn bóginn eiga að vera liægt að húa svo um, að það sé útlátalaust fyrir þá

Alþt. 193K. A. 150. löggjufarþing). -12
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að Iáta skera úr með dónii, hvor skilningurinn á samningnum sé réttari. Enda 
eru slikir sainningar sjaldan gerðir til mjög niargra ára.

Allt öðru niáli er að gegna uni „/iaf/A7n„H«“-ágreining. Hefir verið nijög 
rætt uin það á síðari áruni, livort rétt væri að koma á lögþvinguðum gerðar- 
dómuin til þess að skera lir liér að lútandi ágreiningsmálum milli vinnuveit- 
enda og verkalýðs. Er aðstaðan í stuttu máli sú, að vinnuveitendur og verka- 
lýður hafa nær því undantekningarlaust verið á móti því, að slíkir lögþving- 
aðir gerðardómar um kjör verkamanna væru settir á stofn. Hinsvegar hefir það 
liaft stuðning annara, sem staðið hafa fyrir utan vinnumálabaráttuna, en orðið 
fyrir tjóni liennar vegna. Þó eru menn á síðari árum orðnir nokkurnveginn á 
eitt sáttir um, að á einu sviði sé þjóðfélaginu rétt að skerast i leikinn. Er það 
að því er snertir valdboð um sáttatilraunir í vinnudeilum. Eru þær nú lögskip- 
aðar víða og hafa komið að mjög miklu gagni.

í 3. gr. frumv. ræðir um /v:/7«r-ágreining, og svara þessir greinaliðir til 1. 
liðs (i. gr. í fyrrgreindum lögum Xorðmanna og 4. gr. i téðum lögum Svía, I 
Danmörku eru svipuð ákvæði í nefndum samningi frá 5. sept. 1899, og í löguin 
Dana um vinnumáladómstól, „Lov om Den faste Voldgiftsret", sem fvlgir hér 
með í eftirriti sem fskj. VIII.

Hinsvegar eru í 6. gr. sett ákvæði viðvíkjandi /iar/s/iHHifl-ágreiningi. Miða 
þau til þess að forða vinnustöðvunum úl af slíkum ágreiningi. í frumvarpinu 
er lagt til, að hér verði teknar upp reglur Dana í septembersættinni í þessu 
efni. Auk þess liafa Danir hér að lútandi ákvæði í lögum um sáttatilraunir í 
vinnudeilum. í Xoregi er ákvæði um þetla efni í 3. lið 6. gr. Er þar vísað til á- 
kvæða laganna um sáttytilraunir, en samkvæmt þeim eru vinnustöðvanir bann- 
aðar fyrr en sáttasemjari hefir leitað um sættir, og getur hann látið fresta 
vinnustöðvun 14 daga. Það getur að sjálfsögðu verið álitamál, liverja leið skuli 
fara í þessu efni, en reynsla Dana virðist vera hetri í þessu tilliti og því rétt- 
ara að fylgja dæmi þeirra.

Um II. kafla.
Það er orðið langt síðan mönnum varð það ljóst á Xorðurlöndum, að sátta- 

tiJraunir í vinnudeilum, framkvæmdar af hlutlausum niönnum, liefðu hin 
mestu álirif í því efni að draga úr vinnudeilum og þar með draga úr því mikla 
tjóni fyrir þjóðfélagið, sem tíðar vinnudeilur og vinnustöðvanir hafa í för með 
sér. A Xorðurlöndum voru fyrst sett lög i Sinþjóð í þessu efni. Það var árið 
1906. Xú gilda þar lög, sem heita „Lag om medling i arhetstvister“, frá 28. maí 
1920, er fylgja frv. þessu sem fskj. IV og í sambandi við þau reglugerð frá 31. des. 
1920, fskj. V. Xæst varð Daninörk árið 1908, en þar gilda nú „Lov om Mægling 
i Arhejdsstridigheder" frá 18. janúar 1934, er fvlgja hér með sem fskj. VI. í 
Noreyi voru fyrst sett lög um þetta efni árið 1915, og eru þar nú í gildi „Lov om 
Arhetstvister“ frá 5. maí 1927, með viðaukalögum frá 19. júní 1931, 6. júlí 1933 
og 26. júní 1*931. Fylgja þessi lög einnig frv. sem fskj. II, og eru breytingar 
téðra viðaukalaga felldar inn í teksta þeirra. 1 sambandi við þessi lög í Xoregi 
er þar í gildi erindishréf fyrir sáttasemjara frá 8. marz 1916, er einnig fylgir 
sem fskj. VII.
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Hér á landi voru sett núgildandi lög uni þetta efni árið 1925, sem sé lög 
nr. 55 27. júní 1925, um sáttatilraunir í vinnudeilum. Frumvarp til þessara laga 
var lagt fram sem þingmannafrumvarp á Alþingi 1925, sbr. Alþ.tíð. A. 1925, 
þskj. 123. Er greinargerð frumvarpsins svo hljóðandi:

„Frumvarp þetta er i öllum aðalatriðum sniðið eftir löggjöf Dana í þessu 
efni. Hefir þetta skipulag revnzt stórlega vel í nágrannalöndunum, og hafa 
sáttasemjararnir mjög oft borið gæfu til að setja niður deilur milli vinnuveit- 
enda og vinnuþiggjenda. Mundi mega telja hyggilegt að læra af revnslu annara 
þjóða í þessu efni, og fara meðal annars þessa leið, um að sjá við hinni miklu 
hættu, sem þjóðfélaginu stendur af deilum vinnuveitenda og vinnuþiggjenda“.

Frumvarpið var borið undir Alþýðusamband íslands og lielzta vinnuveit- 
endafélag, sem þá var til hér á landi, en það var Félag íslenzkra botnvörpu- 
skipaeigenda. Mæltu bæði þessi félög eindregið með því, að frumvarpið yrði 
samþvkkt, með nokkrum breytingum í einstökum atriðum (Alþtíð A. 1925, 
þskj. 420). Fékk frumvarpið síðan binar beztu undirtektir á Alþingi og var 
samþykkt í lok þings með ýmsum brevtingum að því er fyrirkomulagsatriði 
snerti. En á þeim 10 árum, sem liðin eru síðan lög þessi voru sett, hefir reynsla 
Norðurlandaþjóðanna í þessum efnum haft í för með sér margvíslegar breyt- 
ingar á þeim lögum þeirra, sem Alþingi 1925 hafði sér til fvrirmyndar, þegar 
það setti lögin, og mun verða vikið nánar að því í aðalatriðum í neðangreind- 
um athugasemdum við hinar einstöku greinar frumvarpsins. Ennfremur er 
þess að gæta, að síðan árið 1925 hefir orðið sú mikla breyting hér á landi, að 
myndazt hafa úti um allt land verkalýðsfélög og vinnuveitendafélög á mjög 
þýðingarmiklum sviðum atvinnulífsins, og hafa þar orðið áhrifaríkar vinnu- 
stöðvanir. Er því orðin þörf sáttatilraunanna úti um land af sömu ástæðum 
sem hér í Reykjavík.

Það liggja því mörg rök að þvi, að nú sé orðið nauðsynlegt að endurskoða 
sáttasemjaralögin frá 1925. Er þetta frumvarp borið fram m. a. til þess að full- 
nægja þeirri nauðsvn.

Þegar nú litið er á framangreind lög frændþjóða vorra, virðast norsku 
Jögin vera ýtarlegust og fullkomnust og hafa í sér fólgnar öruggastar trygg- 
ingar gegn vinnustöðvunum. Hafa þau því aðallega verið lögð til grundvallar 
við samning frumvarps þessa.

Um hinar einstöku greinar kaflans skal þetta tekið fram:

Um 7. gr.
1 Danmörku eru samkvæmt fvrrgreindum lögum 3 sáttasemjarar. Þeir 

kjósa sér sjálfir einn meðal þeirra sem formann. Einnig skipta þeir sjálfir að 
öðru leyti með sér störfum, þannig að þeir ákveða í ársbyrjun, í hverjum at- 
vinmigreinum hver þeirra skal á árinu leita um sættir. í Xoregi og Svíþjóð eru 
sáttasemjarar aftur á móti skipaðir fvrir tiltekin héruð og hafa til meðferðar 
vinnudeilur í öllum atvinnugreinum í héraðinu. Virðist þetta fyrirkomulag 
eiga betur við staðhætti hér á landi, enda aðstaða liér likari staðháttum i 
Noregi og Svíþjóð í þessu efni en í Danmörku. Er þessu fylgt i frumvarpinu. 
En sá munur er á fvrirkomlaginu í Svíþjóð og Noregi, að í Svíþjóð er enginn
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aðalsátlaseinjari fyrir allt landið, heldur heyra liinir ýnisu héraðssáttasemjar- 
ar undir einhvern emhættismanna blutaðcigandi ráðuneytis. Norðmenn hafa 
aftur á móti ríkissáttasemjara, sem stjórnar störfum héraðssáttasemjaranna. 
Virðist þetta fvrirkomulag Norðmanna eiga betur við hér á landi. Má þá leggja 
undir ríkissáttasemjarann allar vinnudeiJur i Reykjavik og því nágrenni við 
hana, sem ríkissáttasemjari auðveldlega getur ferðazl um. Allir aðalþræðir 
þessara mála eiga samkv. frumv. að vera i höndum rikissáttasemjara, en liann 
notar héraðssáttasemjara lil sáttaumleitana eftir því, sem hann telur hentugt 
í hvert sinn. Er gert ráð fyrir, að um þetta verði ákveðið nánar í erindisbréfi, 
sem atvinnumálaráðherra gefur út, eins og á sér stað í Noregi (sbr. 10. gr.).

Vm 8. gr.
I’etta ákvæði er tekið úr 27. gr. norsku laganna og 12. gr. hinna sænsku.

l’m 9. gr.
Tekið úr sáttasemjaralögum frá 1925.

l'ni 11. gr.
Sömuleiðis.

V’m 12. gr.
I’essi ákvæði eru tekin úr 27. gr. a. 2. norsku laganna.

V’m 13. og 14. gr.
Efni þessara greina er samhljóða 28. og 29. gr. norsku laganna, og er grund- 

völlur ákvæða Jaganna um reglur til þess að koma í veg fyrir vinnustöðvanir 
án þess að sáttatilraun hafi farið fram og reynd til þrautar. Tilsvarandi á- 
kvæði liafa Danir í 3. gr. laga sinna, en þau fara miklu skemmra en norsku 
lögin.

V’m 15,--17. gr.
(íreinar þessar hafa inni að halda nánari reglur um framkvæmd sáttatil- 

rauna, og er innihald þeirra að mestu leyti í samræmi við ákvæði sáttasemj- 
aralaganna frá 1925 og við 3. og 6. gr. dönsku laganna, svo og 31., 34. og 35. gr. 
norsku laganna.

Vm 18.—20. gr.
I’essi ákvæði eru sumpart tekin úr sáttasemjaralögunum frá 1925, og 4. 

og 7. gr. dönsku laganna, svo og ennfremur 36. gr. a. norsku laganna.

V’m 21. gr.
llér liggur fyrir mjög þýðingarmikið nýmæli, sem Danir liafa sett i lög 

sín frá 18. janúar 1934, og Norðmenn settu í sín lög sama ár með viðaukalög- 
um frá 26. júní 1934. Er auðsær sá tilgangur þessara ákvæða, að koma í veg 
fyrir, að komið verði á eða fram haldið vinnustöðvunum, sem geta haft hinar 
víðtækustu afleiðingar fyrir þjóðfélagið, með samþvkktum á fámennum fund- 
um vinnuveitenda eða verkamanna með örlitlum atkvæðamun. En þetta mik- 
ilsverða nýmæli settu Danir og Norðmenn í lög sín með samþykki aðalfélaga
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bæði vinnuveitenda og verkamanna. Hinar nánari reglur í þessu efni í 7. gr. 
laga Dana og 36. gr. a. 4. laga Xorðmanna eru hér um bil alveg eins. Munur- 
inn aðeins sá, að Danir reikna út alkvæðatöluna með l'< nákvæmni, en Xorð- 
menn liafa handhægari reglu, seni byggist á 5'< millibilum að því er snertir 
tölu atkvæðisbærra félaga, sem greitt hafa atkvæði. Virðist tilhögun Norð- 
manna í þessu efni auðveldari í framkvæmd og því tekin upp i frumvarpið.

Um 22. gr.
Akvæði 1. mgr. er einnig nýmæli, sem Danir og Norðmenn samþykktu árið 

1934, sbr. 8. gr. laga Dana og 36. gr. a. 5. laga Norðmanna, sem sett var i við- 
aukalög þeirra frá 26. júní 1934.

Akvæðið er sama eðlis og í næsta lið á undan, og vísast til þess, sem þar 
er sagt.

Það, sem ákveðið er í 2. mgr., felst í raun og veru i sáttasemjaralögunum 
frá 1925, en tilsvarandi ákvæði eru í 7. gr. dönsku laganna og 36. gr. a. 6. 
norsku laganna.

Ákvæði 3. mgr. er tekið eftir 36. gr. a. 7. norsku laganna og virðist geta 
eins átt við hér á landi.

Um 23. gr.
Þessi grein er samhljóða 36. gr. norsku laganna og stendur í beinu sam- 

bandi við undangengin ákvæði laganna um bann gegn vinnustöðvunum áður 
en sáttatilraun hefir verið revnd til þrautar (sbr. 14. gr. frumvarpsins).
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Um 24. gr.
Greinin er samhljóða 37. gr. norsku laganna

Um 25. gr.
Þessi grein er tekin eftir 38. gr. norsku laganna.

Um 26. gr.
Grein þessi er samhljóða 7. gr. sáttasemjaralaganna frá 1925.

Um 27. gr.
Inniliald þessarar greinar er tekið úr 8. og 9. gr. sáttasemjaralaganna 

frá 1925.
Um 28. gr.

Þessi grein er tekin úr 16. gr. dönsku laganna. Virðist hún nauðsynleg til 
þess að mögulegt verði að framkvæma þau ákvæði laganna, sem liafa inni að 
halda boð eða bann. Þó hefir verið sleppt fangelsisrefsingu.

Um III. kafla.

Iiaflinn er sniðinn í aðalatriðum eftir tilsvarandi núgildandi lögum Dana, 
en þau eru „Lov om den faste Voldgiftsret" frá 4. október 1919, er fvlgja at-
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hugasemdum þessum sem fskj. VIII. En jafnframt liafa verið höfð til hliðsjónar 
lög Xorðmanna og Svía, sem eru hliðstæð að því er snertir skipun dómstólsins 
og fvrirkomulag um starfshætti lians (sbr. fskj. II. og fskj. IX. „Lag om arbets- 
domstol“ frá 22. júní 1928).

Loks hafa að nokkru leyti verið liöfð til fyrirmyndar hæstaréttarlög vor.
Um einstakar greinar kaflans skal þetta tekið fram:

Um 29. gr.
Við skipun dómstólsins verður að liafa fyrir augum annarsvegar, að hann 

verði svo óhlntdrægur sem framast er unnt, og hinsvegar, að hann hafi nægi- 
lega sérþekking á þeim máluni, sem fvrir hann verða lögð. Jafnframt verður 
að taka tillit til þess, að dómstóllinn verði hæfilega mannmargur. Skipun 
slikra dómstóla er nokkuð misinunandi á Xorðurlöndum. Þó er það sameigin- 
legt fyrir öll löndin, að í dómnum eiga sæti 7 menn. í Danmörku eru 3 út- 
nefndir af Vinnuveitendafélaginu, 3 af Alþýðusambandinu til tveggja ára i 
senn, og formaður kjörinn af þeim til eins árs, en náist ekki samkomulag, 
kjósa forsetar dómstólanna í Kaupmannahöfn formanninn.

í Noregi og Siríþjóð skipar konungur formann og 2 meðdómendur frjálst, 
2 skulu skipaðir eftir tillögu vinnuveitenda og 2 eftir tillögu verkalýðsfélag- 
anna. í Xoregi eru dómendur skipaðir til 3 ára, en í Svíþjóð ákveður konung- 
ur starfstíma formanns og þeirra 2 dómenda, sem liann skipar frjálst, en kjör- 
tími hinna er 2 ár.

í öllum löndunum eru skipaðir varadómarar.
í Finnlandi er enginn sérdómstóll fyrir þessi mál, heldur eru þau dæmd 

af hinum reglulegu dómstólum landsins.
í frumvarpinu er tala dómenda ákveðin 5. Þvkir það hæfilegt eftir stað- 

háttum hér. Með þvi að húast má við, að þeir dómendur, sem tilnefndir eru af 
vinnuveitendum og verkalýðsfélögum, hafi að jafnaði nokkra tilhneiging til 
þess að fylgja fram hagsmnnum þeirra, sem hafa tilnefnt þá, virðist rétt, að 
meiri hluti dómstólsins, formaður og 2 meðdómendur, séu skipaðir af hlut- 
lausu skipunarvaldi, og er það vald lagt í frumvarpsgreininni í liendur hæsta- 
rétti, sem ætti að vera hlutlausust stofnun í þessu efni. Er þar og farið að 
dæmi Dana, um formann dómsins, svo sem fyrr er sagt. Væri skipunin lögð í 
hendur stjórnarráðsins, er hætt við, að menn treysti því ekki, að afstaða i 
stjórnmálum liafi eigi áhrif á skipunina, en þá vrði kippt fótnm undan trausti 
þjóðarinnar á hlutleysi dómstólsins.

Um 30. gr.
Með þvi að dómar vinnudómstólsins eiga að jafnaði að vera fullnaðarúr- 

slit mála, þvkir sjálfsagt að trvggja lögfræðilega þekking meiri hluta dóm- 
enda, og jafnframt óhlntdrægni af þeirra hendi. Þannig er þessu fvrir komið 
í Xoregi og Svíþjóð, og í Danmörku á formaður að vera dómari. Trygging 
fyrir því, að eigi skorti sérþekking meðal dómaranna, liggur í því, að vinnu- 
veitendur og verkalýðsfélög tilnefna sinn dómarann frá hvorri hlið. Auk þess 
má að sjálfsögðu ganga út frá málsútlistun frá aðiljuin, byggðri á sérþekking 
um málstað þeirra.
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Uni 32. gr.
Með því vinnufriður í landinu og hagsmunir bæði vinnuveitenda og 

verkalýðs snerta svo mjög þjóðarheill, virðist sjálfsagt, að ríkissjóður kosti 
dómstólinn, en jafnframt sé honum veitt vald til að dæma aðilja til þess að 
taka þátt í þeim kostnaði. Þetta er.svo á öllum Xorðurlöndum.

l’ni 33,- -35. gr.
Þessar greinar eru nær þvi orðrétt þvddar úr fvrrgreindum lögum Dana (fskj. 

VIII). Þær standa í nánu sambandi við septembersættina frá 5. sept. 1899. Virðist 
einnig rétt að bvggja hér á margra ára revnslu Dana um starfssvið vinnumála- 
dómstóls þeirra. Sama er um viðurlög, ef brotið er gegn samningum. I frum- 
varpinu er farið eftir fyrirmynd Dana um svonefndar sektabætur, sem þeir 
hafa nú búið við í fjölda ára. í Svíþjóð er svipað fyrirkomulag. En í Xoregi eru 
auk sekta fangelsisrefsingar lagðar við samningsrofum og brotum gegn ákvæð- 
um laga gegn ólöglegum vinnustöðvunum, en eigi þykir rétt að fara að dæmi 
Xorðmanna í því efni, með þvi að það mundi vera gangstætt réttarmeðvitund 
þjóðarinnar.

l'm 36.—65. gr.
í þessum greinum frumvarpsins ræðir um starfsaðferðir vinnudómstóls- 

ins. A öllum Xorðurlöndum, nema Finnlandi, eru settar sérstakar lagaregl- 
ur um meðferð þeirra mála, sem hér ræðir um. Alstaðar er haft fyrir aug- 
um, að málunum verði flýtt svo sem auðið er án þess að réttaröryggi manna 
sé stefnt í voða. En hér eru oft afarmiklir fjárhagslegir hagsmunir, hæði þjóð- 
félagsins og einstaklinga, í hættu, ef ekki er skjótlega úrskurðað um rétt 
manna. Danir og Sviar setja í þessu efni nokkrar sérstakar reglur til þess að 
gera meðferð málanna sem einfaldasta, en vísa aðallega í hér að lútandi lög- 
um sínum til lagasetninga sinna um þá málsmeðferð í almennum málum, sem 
fljótvirkust er. Xorðmenn liafa aftur á móti i sínum lögum mjög ýtarleg ákvæði 
um það, hvernig fara skuli með þessi mál, og i frumvarpinu er mest farið eftir 
hér að lútandi ákvæðum laga Xorðmanna (fskj. II). Að þvi levti, sem hér er 
um munnlegan málflutning að ræða, eru í þessum greinum frumvarpsins lög 
vor um hæstarétt tekin að ýmsu leyti til fyrirmyndar.

Sjálfsagt virðist að aðalsetur dómstólsins verði í Revkjavík. En vegna 
strjálbvggðar landsins og samgönguerfiðleika er nauðsynlegt, að dómstóllinn 
geti einnig starfað utan Reykjavíkur. En í sambandi við nauðsyn þess, að fyrir 
dómstólnum mæti aðiljar sjálfir til þess að gefa aðiljaskýrslur, vitni, skoðunar- 
og matsmenn o. s. frv., þá kemur til álita, um hve langa vegu skal skylda menn 
að ferðast til dómstólsins. Er þetta mjög mikið álitamál og þvi við húið, að sitt 
sýnist hverjum um ákvæði frumvarpsins í 19. gr., sbr. 53.—55. gr.

Ákvæðin i 37.—11. gr. miða að því, að mál sé sem bezt undirbúið af hálfu 
beggja aðilja á undan fyrsta þinghaldi, svo að ljúka megi málinu þá strax í 
því þinghaldi og eigi þurfi að veita fresti nema þegar sérstaklega stendur á 
viðvikjandi upplýsing málsins.

Það er nýmæli i frnmvarpi þessu, að aðili skuli gefa aðiljaskýrslu fyrir
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(lómstólnum. í fyrrgrcindum löguni annara landa cr þctta talið nauðsynlcgt, 
cnda orðið alinennt erlendis í löguin uni nicðferð einkamála.

Skilyrði þcss, að gagn gcti orðið að dómstólnum, cr það, að gagnvart hon- 
um gildi vitnaskylda og vcnjulcg ákvæði löggjafarinnar um vitni, svo og eins 
um skoðunar- og matsmenn. Vcrður að veita dómstólnum fulll dómstólavald 
i því efni.

Það, sem ákveðið cr um endurupptöku mála í 63. gr., er tekið eftir 25. gr. 
fyrrgreindra laga Xorðmanna og virðist hentugt,

Vm 66. gr.
í þessari grein er almennt ákvæði um, að dómstólnum sé gefið nokkurt 

frjálsræði um meðferð mála, þegar ekki liggja fyrir sérstök ákvæði í löguin 
þessum, enda sé höfð hliðsjón af gildandi lögum um almenna dómstóla. Þetta 
er gert til þess að forðast að lengja lögin með ýmsum almennum lagaákvæðum.

L'm IV. kafla.
Þarfnast ekki skýringar.

Fylgiskjal 1.

OVERENSKOMST
mcllcm

Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening og I)e samvirkende Fagforbund. 
(Septemberforliget).

1. Alle Overenskomster vedrörende Arbejdstid. Lönforhoid. Priskuranter, Voldgiftsregler m. 
m., som vare gjældende ved Arbejdsstandsningens Begyndelse. vedblive fremdeíes at vicre i Ki aft. 
dog med de Modifikationer, som resultere af eíterfölgende Bestemmelser.

2. Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening og I)e samvirkende Fagforbund erkjende herved 
hinandens Berettigelse til henboldsvis at dekretere eller godkjende Arbejdsstandsning, dog maa 
ingen Lock-out eller Strejke af hvilken som helst (irund eller Omfang dekreteres eller godkjendes 
af nogen af Partcrne, forinden den er vedtaget med mindst k af de afgivne Stemmer af en efter 
vedkommende Organisations Love dertil kompetent Forsamling. At man agter at forelægge en 
saadan Forsamling Forslag om Arbejdsstandsning skal tilkjendegives den anden Hovedorganisa- 
tions Forretningsudvalg ved særlig og anbefalet Skrivelse mindst 14 dage, för Arbejdsstandsningen 
cfter Forslaget agtes iværksat, og der skal paa samme Maade gives den anden Part Meddelelse om 
Forsamlingens Beslutning mindst 7 Dage, forinden Arbejdsstandsningen iværksættes. Enhver at 
Parterne forpligter sig til ikke at godkjende eller understötte nogen Strejke eller Lock-out, saa- 
fremt den er etablcret i Strid med ovenstaaende Bestemmelser. Som Strejke eller Lock-out be- 
tragtes det, hvis Værksteder eller Arbejdspladser systematisk affolkes eller efterhaanden lukkes 
under Hovedorganisationens eller nogen under den hörende Organisations Medvirkning eller med 
dens udtalte eller stiltiende Godkjendelse, efter at den fra Modpartens Side er gjort bekjendt 
dermed. I)et vedtages derhos, at det skal betragtes som Brud paa dennt Overenskomst, hvis Ar- 
bejder- eller Arbejdsgiverorganisationer, der staa udenfoi de to nævnte Hovedorganisationer eller 
have udmeldt sig af dem, under Strid med nogen af disse eller af de undtr dem hörende Organisa- 
tioner understöttes af nogen ved nærværcnde Overenskomst forpligtet Part.

3. Overenskomster, der maatte blive afsluttede imellem de to Hovedorganisationer, skulle 
respekteres og efterkommes af alle under dem hörende Organisationer under vedkommende Hoved- 
organisations Ansvar.

4. Arbejdsgivernes Bet til at lede og fordele Arbejdct sanit til at anvende den efter deres 
Skön til enbver Tid passende Arbejdskraft anerkjendes. eventuelt stöttes, af Arbejdernes Hoved- 
organisation. Overfor Arbejdere, en cller flere, hvem et bestemt Arbejde mod aftalt Vederlag (Ak- 
kord) uden noget Forbebold er overdraget, og som gjöre deres Skyldighed, ere Arbejdsgivere 
dog ikke berettigede til at forandre de Forhold, under hvilkc saadant Arbejde udföres, til Tab for
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Arbcjdernc, utlen samtidig at godtgjöre dein det dtrved liclte ökonomiske Tab. Er der Venighed i 
saa Henseende, afgjöres den ved faglig Mægling, eventuelt Voldgift, soni ogsaa afgjör Klager fra Ar- 
bejdsgivere eller Arbejdere over Brud paa Hovedreglen eller Misbrug af den.

5. Fastlönnede Fonnænd eller Arbejdsledere skulle, saalænge de beklæde saadan Stilling, 
have fuld Fribed til ikke at va>re Medlemmer af Arbejderorganisationer. Ved fastlöiinede For- 
inænd og Arbejdsledere forstaas saadanne, der i Forholdet overfor Arbejderne ere Arbejdsgivernes 
Tillidsmænd, ikke deltage i Akkorder og ikke ere interesserede i Akkordoverskud.

6. Opsigelsesfristen for Overenskomster angaaende Priskuranter og övrige Arbejdsforhold 
fastsættes herefter til mindst 3 Maaneder, medens Opsigelsesterminen vil være at fastsættc i 
hvert enkelt Tilfælde i den paagjældende Overenskomst. Bestaaende Overenskomster forblive 
uberörte af denne Bestemmelse indtil deres l.'dlöb efter vedtagen Opsigelse.

7. Efter Iíonfliktens Afslutning, maa der ikke paa nogen af Siderne finde nogen Art af 
Boycotting Sted hverken overfor Arbejdsgivere eller Arbejdere.

8. Ved Konfliktens Ophör gaa samtlige Arbejdere i Arbejde paa de samme Arbejdssteder, 
hvbr de vare beskæftigedc ved Ivonfliktens Begvndelse. Ligesom det er en Selvfölge, at samtlige 
Arbejdssteder aabnes samtidig og saa vidt muligt i samme Oinfang som ved Arbejdets Ophör, 
saaledes skulle samtlige Arbejdere ogsaa saavidt Forholdene tilstede det, gaa i Arbejde paa de 
sainme Steder, hvor de vare beskæftigede för Loek-out’en.

9. Iövrigt forudsættes det soin selvfölgeligt, at De samvirkende Fagforbund vil være villig 
til af al Magt saminen med Arbejdsgivcrforcningen at virke for rolige, stabile og gode Arbejdsfor- 
hold, först og freinmest derved, at der ikke under nogen Omstændighed fra nogensomhelst Orga- 
nisations Side lægges Hindringer i Vejen for nogensomhelst Arbejder for at benvtte sin naturlige 
Ret til at udföre saa meget og saa godt Arbejde, som hans Evner og l'ddannelse tillader ham, lige- 
som det ogsaa maa betragtes som særligt vigtigt, at Hovedorganisationerne samvirke til at hemme 
overdreven Nydelse af spirituöse Drikke, hvor saadan niuligt matte finde Sted. En Opsigelsesfrist 
mellem Arbejdsgivere og Arbejdere erkjendes tillige i adskillige Fag for at være i begge Parters 
Interesse. Dct saminc gjælder med Hensyn til Ordningen af Betalingen for Overarbejde, Ordningen 
af Lærliiigenes Lönningsforhold under Akkordarbejde og Oprettelse af nogenlunde ensartede 
Voldgiftsregler i alle Fag for Afgörelse af faglig Strid. Hovedorganisationerne ere derfor enige 
om at samvirke til en for begge Parter tilfredsstillende Lösning af disse Forhold.

19. I Tilfælde af, at nogcn underordnet Organisation eller nogen enkelt Arbejder eller Ar- 
bcjdsgivcr forinenes at have gjort Brud paa nærværende Overenskoinst, skal Spörgsmaalet — hvis 
der ikke i de bestaaende Overenskomster eller i nærværende Overenskomst findes andre Regler, 
ellcr hvis Anvendelsen af disse Regler ikke har fört til nogen Ordning — först gjöres til Gjen- 
stand for Behandling af Hovedorganisationernes Forretningsudvalg. Opnaas ikke derved en til- 
fredsstillende Ordning, kan cnhver af Hovedorganisationerne gjenncm Forretningsudvalget bringe 
Spörgsmaalet ind for Kjöbenhavns Landsover- samt Hof- og Stadsret som vedtaget Værnething 
ved Sögsmaal mod den andcn Hovedorganisation paa dens Vegne, som formenes at have gjort 
Brud paa Overenskomsten.

11. Saafremt en af Hovedorganisationerne formenes at have gjört Brud paa Overenskomsten, 
kan Spörgsmaalet heroni af den anden Hovedorganisations Forretningsudvalg ligeledes indbringes 
for den nævnte Ret.

12. Foranstaaende Overenskomst underskrives af Forretningsudvalget for De samvirkende 
Fagforbund paa samtlige derunder börende Organisationers Vegne og eventuelt de enkelte uden 
for dette staaende Arbejderorganisationers paa den ene Side, med bindende Virkning for samtlige 
nævnte Organisationer, og af Forretningsudvalget for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening paa 
saintlige under denne hörende Foreningers og Virksomheders Vegne paa den anden Side, med 
bindende Virkning for samtlige disse Foreninger og Virksomheder.

13. De under de to Hovedorganisationcr hörende Foreninger eller Virksomheder skulle 
ikke ved — för eller efter Overenskomstens Afslutning -- at træde ud af Hovedorganisationerne 
kunne löse sig fra de Forpligtelser, disse ved nærværende Overenskomst ere gaaede ind paa. De 
vedblive at staa ved Magt, indtil Overenskomsten for disses Vedkominende opsiges af nogen af 
Hovedorganisationerne.

Midlertidige Besteminelser.
1. Samtlige nu eksisterende Konfliktpunkter indenfor Snedkerfaget (hcrunder indbefattet 

den ved Skrivelse af ltlde April d. A. fra Snedkerlavets Afdeling for Bygningssnedkere i Köben- 
havn freinsatte og paa l’ællesmödet den 13ile s. M. referede, men ikke behandlede Klage) behandles 
og afgjöres af et l'dvalg, hvortil de to Hovedorganisationers Forretningsudvalg hver udnævner 
4 Delegerede, under Ledelse af en af de Delegerede i Fællesskab valgt sagkyndig Mand.

Alþt. 1936. A. (59. löggjafarþing). 43



2. Eventuel Forhandling skal omfatte samtlige under Konflikten hörende Arliejder- Orga nsa- 
tioncr, uanset om disse henhöre under Arbejdernes Hovedorganisation eller ej.

3. Lock-out’en hæves senest tre Dage efter at Overenskonisten, deruiufer ogsaa 0111 den 
indenfor Snedkerfaget eksistcrende Konflikt, er tilvejebragt.

Köbenhavn, den áte Septeniber 18!!!).
Forretningsudvalget for I)ansk Arbejdsgiver- og Mesterforening:

■V. Amlersen. Kaspar Rostrui>. Xiels C.hrislensen. Yilh. Köhler.
T'. .4. Thiimsen. I.utluig Chrislensen. I.. Haslunil.

I'orretiiingsudvalget for De samvirkende Fagforbund i Danniark:
Jensen. P. Kniiilsen. f.gngsie. ('.. M. Olsen. .1. .1. Möller.

Sigu. Olsen. H. Hasmussen.
For Bygningssnedkernes Fagforening:

C. Petersen.
I Tilslutning til ovenstaaende under D. I). underskrevne Overenskonist har Forretnings- 

udvalget for henholdvis Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening og De samvirkende Fagforbund 
endvidere vedtaget med bindende Virkning for de nævnte Hovedorganisationer:

1. At der ved Ordningen af praktiske Arbejdsforhold ikke fra nogen at’ Hovedorganisa- 
tionernes Side inaa fastsættes eller godkendes nogen Bestemmelse, der staar i Modstrid med l'e- 
stemmelserne i ovenstaaende Overenskomst.

2. Saafremt nogen af Hovedorganisationerne formener, at der er gjort Brud paa denne ltegel, 
kan den indbringe Spörgsmaalet for Hof- og Stadsretten i Köbenhavn, indtil den kan henvises 
til en pennanent Voldgiftsdomstol, overfor hvilken der ved Lov er fastsat sanune Vidnepligt som 
overfor I.andets almindelige Domstole. Dcnne Voldgiftsdomstol skal bestaa af 7 Medlenimer, af 
hvilken hver af Parterne vælger 3 udenfor vedkommende Organisations Bestvrelse, og Formanden 
vælges af disse 6 i Foreiiing blandt Landets Jurister. Saasnart denne Voldgiftsdoinstol er oprettet, 
træder den straks i Stedet for Hof- og Stadsretten i alle Forhold vedrörende ovenstaaendc Over- 
enskomst (jfr. dennes 10. og 11. Stykke).

3. Nu bestaaende skriftlige Overenskomster mellem Arbejdsgivere og Arbejdere vedrörende 
Arbejdsordningen i de respektive Fag forblive uberiirte af Bestemmelserne i ovenstaaende Over- 
enskomst, 4de Stvkke, og kunne kun bortfalde ved lovlíg Opsigelse.

Köbenhavn, den áte Septeinbcr 189!».
Forretnii’.gsudvalget for Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening:

.V. Antiersen. Kaspar fíoslrup. Xiels C.hrislensen. Vilh. Köhler.
P. A. Thomsen. I.utluig Chrislensen. I.. Haslmitl.

Forretningsudvalget for De samvirkcnde Fagforbund i Danmark:
J. Jensen. P. Kniitlsen. I.gngsie. M. Olsen. J. .1. Möller.

Sigu. Olsen. H. fíasmussen.
I-'or Bygningssnedkernes Fagforening:

C. Petersen.

Fylgiskjal II.

I.OV OM ARBEIDSTVISTER.
Förste kapitel.

Innledning.
Par, 1. Betydningen av uttrykk, som loven bruker.
Dennc lov forstár ved: 1. Arbeider — enhver, som niof vederlag utförer arbeid av hvilken 

som helst art for: a. privat arbeidsgiver. b. stat eller koinmune, saafreml han arbeider pá akkord 
eller med en opsigelsesfrist av 14 Dager eller derunder, og sáfrcmt han ikke ma regnes for offentlig 
t jenestcmann.

2. Arbeidsgiver — enhver, som sysselsætter en eller flere arbeidere.
3. Fagforening -- enhver sammenslutning av arbeidere eller av arbeideres foreninger, nar 

sammenslutningen har det formál at vareta arbcidernes interesser overfor deres arbeidsgivere.
4. Arbeidsgiverforening — enhver sammenslutning av arbeidsgivere eller arbeidsgiveres 

foreninger, nár den har det formál á vareta arlieidsgivernes interesser overfor deres arbeidere.
5. Arbeidsnedlæggelse (streik) — en hel eller delvis arbeidsstans som arbeidere i fellesskap 

eller i forstáelse med hverandre iverksetter for á tvinge frem en lösning av en tvist mcllem en 
fagforcning og en arbeidsgiver eller arbeidsgivcrforening.
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fi. Arbeidsstenging (lockout) — eii hel eller delvis arbeidsstans soni en arlieidsgiver iverk- 
setter for á tvinge freni en lösning av en tvist melleni ham selv eller en annen arbeidsgiver og en 
iagforening eller nielleni en arbeidsgiverforening og en fagforening, uten hensyn til orn andre ar- 
beidere tas inn istedenfor de utestengte.

7. Arbeidsopsigelse — arbeidernes opsigelse av sine arbeidsplasser eller arbeidsgiverer 
opsigelse av arbeidere i hensikt á iverksette arbeidsnedleggelse eller arbeidsstenging.

ti. Tariffavtale — en avtale inellem en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiver- 
forening oin arbeids- og lönnsvilkaar eller andre arbeidsforhold.

9. Boikott — en opfordring, tilskyndelse, fclles beslutning eller annen foranstaltning som 
for á tvinge, skade eller straffe noen, tar sikte pá á bindre eller vanskeliggjöre en persons eller 
virksomhets ökonomiske samkvem med andre.

Par. 2. Oplysningsplikt. Fagforening og arbeidsgiverforening eller sammenslutninger 
av sádanne plikter pá anmodning av vedkommende regjeringsdepartcment eller riksmeglings- 
inannen á meddele oplysninger om foreningens eller saimnenslutningens organisasjon, medlems- 
forhold m. v. En sammenslutning av foreninger plikter á gi sádan meddelelse ogsá om sine 
underavdelinger.

Par. 3. Tariffavtaler. 1. Tariffavtaler skal oprettes skriftlig og inneholde bestemmelser 
om utlöpstid og opsigelsesfrist. Senest to uker, efterat avtalen er underskrevet, skal en bekreftet 
avskrift scndes til riksmeglingsmannen.

2. Hvis ikke annet er fastsatt om tiden for en tariffavtales gyldighct, anses den som sluttet 
for tre ár, regnet fra den dag, den blev underskrevet.

Blir en tariffavtale ikke sagt op innen den tid, som er fastsat for opsigelse, eller hvis ingen 
opsigelsesfrist er nevnt i avtalen, minst tre máneder för gyldighetstiden utlöper, anses avtalen 
fornyet for ett ár. Opsigelse skal gis skriftlig.

3. Hvis en arbeidsavtale inellem en arbeider og en arbeidsgiver, som begge er bundet av en 
tariffavtale, iiineholder noen bestemmelse, som strider mot tariffavtalen er denne besteinmelse 
ugyldig.

4. Et medleiu eller cn underavdeling av en forening blir ikke ved á utmeldes eller utstötes 
fri for sine forpliktelser efter de tariffavtaler, som gjælder for foreningen ved uttredelsen.

Par. 4. Ansvar for foreninger. Fagforening eller arbeidsgiverforening hefter for brudd 
pá tariffavtaler som foreningen har inngátt med bindende virkning for sine medlemmer, jfr. 
l’ar 3 nr. 4. Dette ansvar kan ikke gvldig fraskrives. Har medlemmer av en fagforening eller ar- 
beidsgiverforening gjort sig skyldig i ulovlig arbcidsstans eller ulovlig boikott, hefter foreningen, 
niedmiiidre den godtgjör at dtn ikke selv har skyld i eller ved de midler som stár til dens rádighet, 
bar sökt á hindre retísbruddet eller fortsettelseii av det rettsstridige forhold.

Sáfremt foreningen er et ledd i en mer onifattende organisasjon med det saimne almindelige 
formál (jfr. Par. 1 nr. 3. og 4) hefter ogsaa de overordnede foreninger eftcr de sanime regler 
som er gitt i förste ledd.

I'oreiiiiigen har alltid, selv om dens lover eller avtaler inellem medleinmene ikke gir adgang 
dertil, rett til á utelukke et medlem sá lenge det rettsstridige forhold vedvarer og i imitil 1 ár 
efter dettes ophör eller for et sádant tidsrum á inndra medleinmets understöttelse eller annet 
pengebidrag som ydes det under arbeidsstans sáfremt medleinmet ikke efterkonnner stvrcts pá- 
legg oni a ophöre med sádant rettsstridig forhold som i förste ledd ncvnt. Denne regel fár til- 
svarende anvendelse i forholdet mellein en overordnet og en underordnet forening.

Par. 5. Erstatning for brudd pá tariffavtale og for ulovlig boikott. Ved fastsettelsen av 
erstatning for brudd pá tariffavtale eller for ulovlig arbeidsstans eller ulovlig boikott, skal retten 
ikke bare ta hensyn til skadens störrelse, men ogsá til den utviste skvld og til mislig forhold 
fra den skadelidendes side. l’nder særlig formildende forhold kan erstatningen falle helt bort.

Par. 6. Ulovlig arbeidsstans. 1. En tvist mellem en fagforening og en arbeidsgivcr eller 
arbeidsgiverforening oni en tariffavtales gyldighet, forstáelse eller bestáen eller om krav, soin 
grunner sig pá en iariffavtale, niá ikke sökes löst ved arbeidsnedleggelse eller arbeidsstenging.

2. Har Arbeidsretten avgjort ved dom, at der foreligger tariffbrudd eller arbeidsstans i 
strid ined Par. ti nr. 1, og det tariffstridige forhold eller den ulovlige arbeidsstans ikke er bragt 
til opliör innen 4 dager efter donisavsigelsen, kan den skadelidende part eller den organisasjon 
han er niedlein av begjære Arbeidsrettells samtvkke til á iverksette arbeidsnedleggelse eller 
arbeidsstenging.

Begjæring berom sendes Arbeidsrettens forniann, som snarest inulig efter fristens utlöp 
berammer möte til bebandling av begjæringen. Arbeidsretteii kan ikke gi saintykke, medmindre 
rettens formann og niinst ett av de to niedlemmer som er nevnt i Par. 10 nr. 3, siste ledd, er 
enige.
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Iverksettclse av arbcidsstans mcd samtvkkc av Arbcidsrcttcn bcrcttigcr ikke dcn annen part 
cllcr dcn Organisasjon, hvorav han cr cllcr bar vært medlem, lil a ivcrkscttc cllcr fortscttc arbcids- 
ncdleggclsc eller arbcidstcnging i anlcdning av tvistcn.

3. En tvist mcllcm cn fagforcning og cn arbcidsgivtr cllcr arbcidsgh crforcning oni ordn- 
ingcn av arbcids- cllcr lönnsvilkár cllcr andrc arbcidsforhold, som ikkc oinfattcs av cn tariffavtalc, 
má ikkc sökes löst vcd arbcidsnedleggeise cllcr arbcidsstcnging, för dc i l’ar. 29 og 36 bcstcmtc 
frister cr utlöpet. Gjelder tvistcn oprcttclsc av cn tariffavtalc, som skal avlösc cn tidligcrc tariff- 
avtalc, má dcssutcn gyldighctstidcn for dcnnc værc utlöpct.

Sá lcnge arbeidsstans ikkc ma ivcrkscttcs (jfr. Par. 29) skal dc arbcids- og lönnsvilkar, som 
gjaldt vcd tvistens utbrudd, stá vcd makt. hvis ikkc partcnc cncs om noc annct.

Par. 6 a. Ulovlig boikott. 1. Boikott i anlcdning av arbcidsforbold cr rettsstridig: a. nár 
dcn blir forctatt iiten at den, som boikotten cr rcttet mot, har fátt rimelig varscl cllcr utcn at 
dcr pá forhánd overfor ham og dcm, som cn boikottopfordring er rettct til, cr gjort fvldcstgjö- 
rcndc rcdc for grunnen til boikottcn.

b. nar den blir forctatt cllcr holdt vcdlikc vcd rcttsstridigc midlcr cllcr pa cn unödig 
ophisscndc cller krcnkendc mátc cller vcd usannc cller inisvisendc oplysningcr.

c. nár dcn har ct rcttsstridigt formál cllcr vil forársakc et rettsbrud om dcn nar sitt mál cllcr 
vil skadc vcscntlige samfundsintcresser cller virke utilbörlig cller nár det ikkc cr noc riinclig for- 
hold mcllcm den intcrcssc som skal frcinincs vc<l boikottcn og den skadc, soin dcn vil förc mcd sig.

d. nar den uten samtykkc av Domstolcn for boikottsakcr, cr foretatt fordi dcn soin foran- 
staltningcn cr rcttct mot, har deltatt i cllcr stöttct noen av partcrnc i cn tilcndcbragt arbcidstvist 
under arbcidsstenging, arbeidsnedleggclsc cllcr boikott — ellcr fordi ban ellcr pcrsoncr som ban 
svsselsætter cllcr stár i ökonomisk forbindclsc mcd. stár cller ikkc stár som nicdlcimncr av en 
fagforcning cllcr arbeidsgiverforening —

•— eller for á tvinge noen arbeidsgivcr cllcr arbcider til á gá inn i cller ut av cn arbeidsgivcr- 
forening eller fagforening ellcr inngá cller medvirke til inngáelsen av cn tariffavtalc som ingcn 
cllcr barc ct inindrctall av arbcidernc i vcdkommcndc bcdrift har stillct krav oin —

— cller nár den til stöttc for nocn av partcrnc i cn arbeidstvist, rettes mot cn trcdjcmann, 
som stár utcnfor tvistcn og ikkc har ivcrksatt ökonomiskc forholdsreglcr for a stöttc noen av 
partcrne i tvisten i anledning av dennc —

— cller nár dcn rettes mot fiötningsvirksomhct av vcscntlig bctydning for forsyning av 
tömmcr til industricll virksomhet.

2. Sádan tvist som Par. 6 nr. 1 ncvncr, ma ikkc sökcs löst vcd boikott.
3. En tvist mcllem cn fagforening og cn arbeidsgivcr cller arbcidsgivcrforcning oin ordn- 

ingcn av arbcids- eller lönnsvilkár eller andre arbcidsforhold, som ikkc omfattcs av cn tarifíavtale, 
má ikkc sökes löst vcd boikott för fristene cftcr Par. 39 er utlöpet. Hcllcr ikkc ma et krav fra 
en av de nevntc partcr mot cn anncn av dcm sökcs gjcnnemfört vcd boikott för utlöpct av dissc 
fristcr.

4. Boikott i sádannc tilfcllc som nr. 3 ncvncr, cr rcttsstridig: a. nar dcn cr rcttct mot 
arbcidsgiver som foruten niedleminenc av sin familic ikkc sysselsetter mer cnn 10 arbcidcrc. Til 
familicn regncs, foruten cktefellc og slektningcr i op- og nedstigendc linjc, ogsa söskcn og söskcn- 
barn og likcsá nær besvogrcdc. b. nár dcn forctas av fagforening cllcr arbcidsgiverforcning soin 
cr mcd hovedorgnnisasjon utcn at hovcdorganisasjoncn har gitt skriftlig samtvkkc til dcn. Dct 
sammc gjcldcr for arbcidsgivcr som cr mcd i cn arbcidsgivcrforening.

Annct knpitcl.
Arbeidsretten og Domstolen for Boikottsakcr.

Par. 7. Arbeidsrettens sæte og domsmyndighet. Dcr oprcttcs cn arbcidsrctt mcd sætc i 
rikets bovcdstad til a bchandie de tvister som cr omhandict i Par. 6 nr. 1 og Par. 6 nr. 2 og 
trcffe de avgjörclscr som cr ncvnt i Par. 6 nr. 2.

Disse sakcr kan ikkc bringcs inn for noen anncn domstol. Mcn partcrnc kan vcdta privat 
voldgift.

Er arrcst gjort for á sikrc crstatniilgskrav hvis avgjörclsc hörcr undcr aibcidsrcttcn, ma 
sak om crstatningskravct rciscs inncn 6 dagcr.

Par. 8. Söksmál i aniedning av en tariffavtale. Er cn tariffavtale sluttct av cn fagforening 
dlcr cn arbcidsgivcrforcning, kan dc cnkcltc mcdlemini rs rcttighctcr cllcr pliktcr cftcr tariffav- 
talcn barc gjöres gjcldcndc gjcnncm söksmál, som rciscs av cllcr mot forcningcn pá vcdkoinincndcs 
vegnc.

Hvis en part vil ncdlcgge pástand mot særskilt ncvntc mcdlcmmcr av cn forcning, skal dissc 
stevnes ved siden av foreningcn.
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Par. 9. Krav som utspringer av arbeidsavtaler. l’nder sak om en tariffavtale kan ogsá 
inndras krav, som utspringer av en arbeidsavtale, hvis kravet vil fá sin umiddelbare avgjörelse 
ved doinmen i hovedsaken.

Har Arbeidsretten i sin domsslutning fastslátt en viss forstaelse av en tariffavtale, gjelder 
denne forstáelse ogsá for cnhver arbeidsavtale, som cr bvgget pá tariffavtalcn.

Par. 10. Arbeidsrettens medlemmer. 1. Arbeidsretten skal bestá av en formann og seks 
andre inedlemmer.

2. Arbeidsrettens formann, dens övrige medlemmer og to varemenn for hvert av disse opncvnes 
av Kongen for tre ár. Firc. medlemmer med varamenn opnevnes efter innstilling som i Par. 11 
bestemt.

3. Jledlemmene av Arbeidsretten má være norske statsborgere, ha fylt 30 ár, være veder- 
heftige og ikke fradömt stemmerett i offentlige anliggender og adgang til á opná offentlig 
tjencste, eller dömt efter nærværende lovs I’ar. 42. De má ikke være inedlem av en fagforenings 
eller arbeidsgiverforenings styre, og dc má ikke være fast ansatt i en sádan forenings tjeneste.

Formannen og det ene av de to mcdlemmer, som der ikke avgis instilling om efter Par. 11, 
skal dessuten opfylle de betingelser, som er foreskrevet for höiesterettsdommere. Det andet med'.em 
má ikke inneha sádan stilling eller sádant hverv, at ban kan betraktes som representant for iioen 
av partene.

Par. 11. Innstillingsretten. 1. Arbeidsgiverforcning, som omfatter minst 100 arbeids- 
givere, der tilsammen beskjeftiger minst 10,000 arbeidere, samt fagforening, som teller minst 10,000 
arbeidere, kan hver for sig fremsette forslag til to medlemmer av retten med varemenn. Hvert 
forslag skal dog omfatte det dobbelte antall menn. De, som foreslás má ha erklært sig villig til á 
motta livervet.

2. Blandt dem, som sáledes er bragt i forslag, opnevnes to medlemmer med vareinenn fra 
liver side. Er konkurrerendc forslag frcmkommet fra forskjelligc foreninger av arbeidere eller 
arbeidsgivere, kommer antallet av medlemincr inneil vedkommende foreninger i fortrinsvis be- 
traktning ved valget av menn.

3. Er ikke instilling kommet inn til vedkominendc regjeringsdepartement innen en frist, 
som det selv fastsctter, skjer opnevnelsen uten innstilling.

Par. 12. Opnevnelse av nytt medlemm. Hvis et rettsmedlem eller en varamann dör eller 
blir fritatt for sitt liverv cller ikke Jenger fyller de krav, som Par. 10 nr. 3 stiller, skal nytt medlem 
eller ny varamann opnevnes for den tid, som er igjen.

Gjelder det et medlem ellcr en varamaim, som er opnevnt efter innstilling overensstenmiende 
med Par. 11, skal der gis vedkonmiende organisasjoner adgang til á avgi ny innstilling.

Par. 13. Ugildhet. 1. Et medlein av Arbeidsretten er ugild i de sainine tilfelle soin en 
doinmcr. i almindelige borgerlige saker. Xár andrc særlige omstendigheter foreligger, som er 
skikket til á svekke tilliten til et medlems ugildethet, skal han likeledes vike sæte. Spörgsmál 
licrom kan reises liáde av ham selv og av partene.

2. Retten avgjör ved kjennelse om noen skal vikc sæte soin ugild.
Par. 14. Stedfortreder for en dommer, som er ugild eller har forfald. Hvis formannen 

er ugild eller bar forfall, opnevner kongen stedfortreder.
Hvis et annet medlem av retten er ugild eller har forfall, skal formannen tiikalle en av vare- 

inennene for dette medleni i den rekkefölge, opnevnelsen viser.
Par. lö. Rettens forhandlingsdyktighet. Retten er ikke forhandlings- eller beslutnings-

dyktig, uten at alle medkmmer er til stede.
Hvis et medlem av retten under forhandlingene fár forfall, som má antas á ville vare lenger 

enn cn uke, opnevnes stedfortreder efter Par. 14.
De rettsmedlemmer, som har begynt pa en sak, skal före den til ende, selv om deres tjenestetid 

Jöper ut under behandlingen av saken.
Par. 16. Dommerlöfte. Iiigen ma gjöre tjenestc som mcdlem av Arbeidsretten, för han 

har avlagt skriftlig forsikring oin, at han samvittighetsfullt vil opfylle sine plikter.
Forsikringen sendes til vedkommende regjeringsdepartement. Kongen fastsetter, hvordan den 

skal lyde.
Par. 17. Partenes representanter. l’artene kan möte selv og ved fullmektig. Fler enn 

trc personer kan ikke möte for noen part.
Partenes representanter ma være fullmyndige norske siatsliorgcre og ikke fradömt stenuneret 

i offentlige anliggender og adgang til a opua offentlig tjeneste.
Vedkommende departement kan dog dispensere fra pábudet oin, at partenes reprcsentantei' 

skal være norske statsborgere.
Fullinakten má være uinnskrenket.
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Par. 18. Forberedelsen av saken. 1. Saken bringes inn for Arbeidsretten ved en skriftlig 
stevning, som sendes til rettens formann. En bekreftet avskrift vedlcgges.

Stevningen skal inneholde: a. begge partcrs fulle navn og adresse. b. en fremstiliing av 
saken og de krav, som saksökeren vil reise. c. opgave over de bevis, som saksökeren akter a före, 
hvordan han tenker á skaffe dem til veie, og det han aktcr á godtgjöre ved dem, d. opgave over 
de bevis, som saksökeren önsker fremskaffet av motparten eller ved rettens hjelp, e. forslag med 
hensvn til tid og sted for behandlingen av saken.

Er der mangler ved stevningen, skal formannen snarest mulig gjöre saksökeren opmerksom 
pá dem og forklare hvordan de bör rettes.

2. Med stevningen skal sendes utskrift av de forhandlinger, som er fört mellem partene om 
tvisten, eller bevis for at sádannc forhandlinger er fört eller sökt fra saksökerens side.

Mangler sádant bevis, skal formannen gjöre saksökcren opmerksom herpá og meddele bam, 
at retten ikke kan behandle saken, medmindre forhandlinger er fört eller forgjeves sökt av 
saksökeren.

3. Nár stevningen er i orden og formannen finner det godtgjort, at forhandlinger om tvisten 
har vært fört av partene eller forgjeves har vært sökt av saksökeren, sender han uten ophold 
avskriften av stevningen til saksökte.

Samtidig anmoder han saksökte om á gi skriftlig tilsvar inncn en viss tid og i dette frem- 
sctte sine bemerkninger til stevningen, nevne de krav, som fra bans side vil bli rcist, og gi bevisop- 
gaver svarende til dem, som er nevnt under nr. 1 c og d. Mcd tilsvaret skal fölge en bekreftet 
avskrift.

4. Sá snart formannen har mottatt saksöktes tilsvar, eller sá snart fristen for dette er ut- 
löpet, fastsetter han tid og sted for behandlingen av saken i retten. Rettsmötet skal holdcs snarest 
mulig. Det kan holdes ogsá utenfor rettens faste sæte.

5. Formannen varsler de övrige medlemmer av retten. Likesá varsler han varamann, bvis der 
kan ventes fremsatt en ugildhetsinnsigelse som ban tror kan bli godkjent av retten.

6. Formannen utferdiger innkallelse til partene og lar den forkynne med en varselfrist. som 
ikke má være under 48 timer, heri ikke medregnet den nödvendige reisetid. Har saksökte gitt til- 
svar skal formanncn sende avskriften til saksökeren.

7. Formannen innkaller de vidncr, sakkvndige eller andre personer, som han finner bör avhöres. 
De som innkalles, har krav pá aftensvarsel utenom den nödvendige reisetid. Til forberedelse av 
bevisförelsen har formannen for övrig sannnc myndighet som retten efter Par. 19.

Par. 19. Saksbehandlingen. 1. Formannen leder forhandlingene.
2. Saken bchandles og bevisene förcs pá den ináte, som retten finner hövlig. Hovedforhand- 

lingen skal være muntlig, medmindre begge parter samtvkke i skriftlig behandliug, og retten 
finner den ubetenkelig.

3. Retten skal sörge for, at saken blir fullt oplyst.
4. Retten kan innbente forklaringer av parter, sakkvndige <>g enbver annen, hvis prov kan 

være av betydning for saken. Enhver kan nekte á svare pá ct spörgsmál nár svaret kan utsette ham 
selv eller hans ektefelle, slektninger eller besvogrede i rett op- eller nedstigende linje, sösken 
eller likesá nær besvogrede for straff eller tap av den borgerlige aktelse. Det samme gjclder 
spörgsmál, som pá sádan máte berörer hans forlovede, fosterforeldre eller fosterbarn, nár retten 
sá beslutter. Det, som er bestemt om ektefeller, gjelder selv om ekteskabet er oplöst.

5. Retten kan kreve fremlagt dokumenter, forretningsböker og andre bevisligheter, som en 
part, eller noen som plikter á vidne i saken, har rádgivet over. Den kan pálegge en part eller et 
vidne á undersöke regnskabsböker eller andre bevistligheter og á gjöre optegnelse derom og ta 
dem med sig.

G. Retten kan foreta syn og granskning enten selv eller ved et eller flere av sine medlemmer 
eller ved opnevnte sakkvndige. Herunder kan ogsá redskaber kreves brukt, maskiner satt i gang og 
arbeidsmáter pávist.

7. Retten kan kreve bevis optatt ved enhver av de almindelige underretter. Bevisoptagelsen 
skal fremmes hurtigst mulig, om nödvendig ved ekstrarett. Dommeren skal av eget tiltak sörge 
for á fremme forretningen. Vidner gis aftenvarsel. Parterne innkalles bare, nár det er krevd i retts- 
anmodningen.

Par. 20. Partenes uteblivelse. Hvis noen av partene uteblir, og det er oplvst eller sann- 
synlig, at han har gyldig forfall skal saktn utsettes.

Er det ikke oplyst eller sannsynlig, at han har gyldig forfall, og den annen part möter. 
kan han kreve saken fremmet. Saken skal i sá fall sávidt gjorlig behandles, som om dcn uteblevne 
part hadde vært til stede,
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Hvis begge parter uteblir, ug det ikke er oplvst eller sannsynlig, at noen af ilein bar gyldig 
forfall, skal saken heves.

Par. 21. Möteplikt for vidner og parter. 1. Enhver plikter efter innkallelse fra rettens 
forniann á möte som vidne for Arbeidsretten, nar han bor cller opholder sig innenfor en sádan 
avstand fra rettsstedet, at han for á ná dette ikke behöver á reisc over 600 km. med jernbane 
eller 300 km. med dainpskip eller 100 km. pá anucn mate eller en tilsvarende veilengde dels pá 
den ene og dels pá den annen máte.

Er det maktpáliggende at et vidne möter, kan forniannen av cget tiltak eller efter ansökning 
fra en av partene utvide mötepiikten.

2. Enhver som er til stede pá rettsstedet eller i nærheten av dct, kan retten pálegge a frem- 
stille sig uten ophoid for á avgi vidnesbyrd. Mötene vidner kan den pálegge á komme igjen senere.

3. Vidner, som forniannen har innkalt, kan kreve godtgjörelse av statskassen efter straffe- 
prosesslovens regler for vidner i lagmannsrettssaker. Vidner, som partene fremstiller, kan retten 
tilstá sádan godtgjörelse, nár avhörelscn har vært av betydning for saken.

4. Om parteiies plikt til á inöte personlig efter særlig pálegg gjelder samme regler som for 
vidner efter nr. 1 og 2.

Par. 22. Sakkyndige. Enhver, som plikter á vidne i saken, er efter opnevnelsc av retten 
eller formannen pliktig til á gjöre tjencste som sakkvndig.

Opnevnte sakkyndige har krav pá godtgjörelse efter reglerne i lov af 21. juli 1916.
Deres tilkonnnende utredes av statskassen.
Sakkvndige, sem ikke er opnevnt, kan retten efter omstendigheterne tilstá sádan godt- 

gjörelse.
Par. 23. Forhandlingenes offentlighet. Forhandlingene föres for ápne dörer, hvis ikke 

retten beslutter á utelukke offentligheten. Dörene skal lukkes, nár forhandlingene kommer inn 
pá forretnings- ellcr foreningsheiiimeligheter cllcr annet, som ikke uvedkonnnende bör fá kunn- 
skap oni.

De deler av freinlagte böker, som ikke vedkommcr saken, kan retten forsegle.
Enhver, som liar vært til stede under forhandlinger for lukkede dörer, plikter á lievare taus- 

het om det, som er forhandlet, hvis ikke retten tillater offentliggörelse.
Par. 24. Rettshok. I rettsbokeii föres inn tid og sted for rettsmödet, navnene pá dommere, 

rettsskriver, parter og deres representanter, vidncr og sakkyndigc.
Fremlagte dokumenter nevnes, og forhandlingeiies gang gjengis i korthed. Pástander og inn- 

sigelser föres inn fullstendig eller vcdlegges. I.ikesaa föres inn allc rettens avgjörclser og forlik, 
som sluttes mellem partene.

Retten kan beslutte, at forhandlingene skal optas med liurtigskrift.
Par. 25. Rettens avgjörelser. 1. Rettens avgjörelser treffes ined stenimeflcrhet. Jfr. dog 

Par. 6, nr. 2.
Doln skal avsis snarest mulig efterat saksbehandliiigen er slutt. Gár dcr mer enn 3 dager, för 

dom blir avsagt, skal grunnen nevnes i dominen.
2. Skrivfeil, regnefeil, utelatelser og andre ápenbare feil kan formannen rette av eget tiltak. 

Om rettelsen skal han uten ophold underrette partene gjennein anbefalt brev.
Er noen av partene misfornöiet med rettelsen, kan han kreve saken forelagt for den samlede 

rett. Begjæringen má rettes til formaiinen senest en uke, efterat meddelelsen om rettelsen er mot- 
tatt. Formannen skal uten ophold forelegge saken for retten.

3. Er domnien ufullstendig eller uklar, kan den rettes av den samlede rett efter begjæring 
fra en av parteiie og efterat den annen part er liört. Begjæringen má værc kommet til formannen 
senest to uker efterat doinmen er avsagt.

4. Prosessledende kjennelser og andre besiutninger kan retten onigjöre hvis ingen erhvervet 
ret er til liinder for det.

Par. 26. Kjæremál og anke. 1. Kjennelse, hvorved en sak blir avvist, kan pákjæres til 
Höiesteretts kjæremálsutvalg. Kjæremalsfristen er en ináned.

2. Den, som ikke er part, kan pákjære en kjennelse, soni pálegger ham a avgi forklaring, ed eller 
forsikring, fremlegge eller gi adgang til skriftlig bevis eller andre ting eller gjöre tjeneste som 
sakkvndig, eller som ilegger ham straff- eller omkostningsansvar. Partene kan pákjære kjennelser, 
som ilegger dem selv straff- og omkostningsansvar efter par. 41 og 43.

Kjæremálet ma erklæres straks livis vedkommende er til stede i retten, nien ellers senest 
tre dager, efterat han har fátt ineddelelse oin avgjörelsen. Sáfremt noen har optrádt som motpart 
eller kan betraktes som niotpart, bör han underrettes om kjæreniálet har opsettende virkning for 
dcn kjærende.

3. Formannen sender uten opliold kjæreinalserklæringen med de nödvendige dokumenter og
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utskrifter til Höicsteretts kjæreinálsutvalg. Retten, den kjærenile og andre, soin kjæremálet har 
betydning for, kan gi skriftlig uttalelse om saken. Páberopes kjensgjerninger, som ikke tidligere er 
nevnt, skal uttalelsen alltid sendes gjennein retten.

4. Arbeidsrettens dommer og andre kjennelser enn de, som nevnes under nr. 1 og 2, er 
endeligc og kan fullbyrdes efter reglene for höiesterettsdommer. Dog kan en dom páankes til 
Höiesterett til ophevelse pá det grunnlag, at saken ikke hörer under arbeidsrettens domsmyndighet. 
Fristen for sadan ankc er en niáned.

Par. 26 a. Domstolen for boikottsaker. 1. Domstolen for boikottsaker skal ha sitt sæte i 
rikets hovedstad. Den er domför i tvister om boikolt er ulovlig efter par. 6 a nr. 1, 3 og 4, cller 
om krav, som bygger pá at en boikott er uloviig efter de nevnte regler eller efter nr. 6 i denne 
paragraf.

2. Domstoien skal ha en formann, en næstformann og tre medlemmer, med to varamenn for 
næstformannen og to for hver av de tre andre inedlennner. De hlir opnevnt av Kongen for tre ár.

3. Reglene i Par. 10, nr. 3 skal gjelde pa tilsvarende máte. Formannen, næstformannen og 
ett av de tre andre medlemmer má ikke ha sádan stilling cller sádant hverv at de kan regnes 
som representanter for arbeidsgiver- eller arbeiderinteresser. Av de to andre medlemmer bör ett 
ha særlig innsikt i arheidernes forliold, og ett í arbeidsgivernes. Formannen og næstformannen skal 
fylle de krav, som stilles til höiesterettsdominere.

4. Er formannen ugild eller har forfall, gjör næstformannen tjeneste soin formann. Er og-
sá han ugild eller liar forfall, gjör hans förste varamann tjeneste som formann. Ellers skal
reglene i Par 12 til og med 26 gjelde pá tilsvarende máte, men ikke Par. 18, nr. 2.

5. För sak reises for Domstolen for boikottsaker, má megling ha vært prövet efter reglene i
tvistemálslovens 21de kapitel, sáfremt boikotten ikke omfattes av íneglingsreglene i Par. 39 a.

Med stevningen skal fölge attcst for at megling har vært prövet cfter tvistemálsloven eller 
efter Par. 39 a. eller for at riksmeglingsmannen har fátt boikottmelding efter nevnte paragraff uten 
at meglingsmvndigheten har funnet á hurde ga til inegling.

6. Er boikott foretatt eller har noen grunn til á frykte for at boikott vil bli foretatt overfor 
lian, kan Domstolen for boikottsaker, om krav derom blir fremsatt, gjöre midlertidig forbud mot 
boikotten til det er avgjort om den er lovlig. Kravet om forbud behandles snarest mulig og kan 
avgjöres av formannen. Afgjörelsen kan treffes uten innkallelse til muntlig forhandling. Blir for- 
bud gjort, má sak om lovligheten av boikotten reises innen en samtidig fastsatt frist. Blir fristen 
oversittet, kan forbudet kreves ophevet ved kjennelse av domstolens formann.

7. Blir en boikott kjent ulovlig, kan Domstolen for boikottsaker, om begge parter begjierer det 
og domstolen selv finner det formálstjeiilig, lielt eller delvis avgjöre den tvist eller det krav, som 
skulde fremmes ved boikotten.

Tredje kapitel.
Megling.

Par. 27. Meglingsmenn. Kongen opnevner en fast meglingsmann for det hele rike iriks- 
meglingsmann) og en eller flere faste megliiigsmcnn for enkelte meglingskretser (kretsineglings- 
menn). De opnevnes for tre ár. Meglingskretsene fastsettes av líongen.

Derhos kan vedkommende regjcringsdepartement cftcr innstilling fra riksmeglingsmannen 
opnevne særskilte meglingsmenn for enkeltc tilfelle.

Meglingsmennene má opfylle betingelsene i Par. 10 nr. 3 l'örste avsnitt.
Riksmeglingsnianiien er kretsineglingsmennenes og de övrige meglingsmenns overordnede. 

Det nærmere forretningsforhold mcllem dein fastsettes ved instruks som utferdiges av Kongen.
Par. 27 a. Meglingsmennenes virksomhet. 1. Riksineglingsinannen skal ined opmerksoin- 

het fölge arbeidsforlioldene i landel. Det samnie skal kretsmeglingsmennene gjöre, hver innen sin 
krets. Kretsmeglingsmennene skal sende melding til riksmeglingsniannen oin forhold som de inener 
kan true arbeidsfreden innen deres kretser.

2. Mener rigsmeglingsinannen at arbeidsstans vil kunne hli fölgen a\ at forhandling om ordn- 
ing av arbeidsforholdene ved en bedrift eller inner, et yike ikke l'örer frem, kan han kreve oplysil- 
inger av partene om arbeidsforholdene og om krav som er reist. Sádanne oplysninger plikter 
partene á gi efter reglene i Par. 19, 4.

Finner riksmeglingsmanncn det formálst jenlig, kan han gá til inegling efter reglene i dette 
kapitel, selv om arbeidsopsigelse ikke har funnet sted.

Riksmeglingsmannen kan la en kretsmeglingsmann eller en efter Par. 27, annet ledd, opncvnt 
meglingsmann foreta undersökelser eller megling som foran nevnt.

Par 28. Meldinger til meglingsmennene. 1. Xár arbeidsopsigelse foretas i anlcdning av 
en sádan tvist som Par. 6 nr 3 nevner, skal der straks sendes melding til riksmeglingsmannen.
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2. Meldingen sendes i tclcgram eller anbefalt brev og skal inneholde oplysning oni. hvad 
tvisten gjelder, ved hvilke bcdriftcr opsigelsc foretas, hvor mange arbeidere ved hver bedrift op- 
sigelsen omfatter, nár opsigelsesfristen löper ut og oin forhandling mellem partene er opnáet samt 
om den fremdeles págár eller er avbrutt.

Págár forhandling, skal melding om senerc avbrvtelse pá samine máte sendes av den, som 
har sendt den förste melding.

Meldingene sendes av den fagforening, arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, som har fore- 
tatt opsigelsen. Er vedkommende tilknyttet Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Xorsk Arbeids- 
giverforening eller andre organisasjoner som i Par. 11 nevnt, sendes meldingene gjennem disse 
organisasjoners styrer til riksmeglingsmannen.

Av meldingene sendes samtidig tn gjenpart til motparten.
3. Melding som angár bedrift pá Svalbard skal altid scndes i telegram til riksmeglingsmannen. 

Sendes meldingen gjennem en av partenes hovedorganisasjoner, skal den uopholdelig videresendes 
til riksmeglingsmannen pá hurtigste máte.

Par. 29. Regler om arbeidsstans. 1. Arbeidsnedlæggelse cller arbeidsstenging má ikke 
iverksettes, för opsigelsesfristen er utiöpet, og ikke i noen tilfelle, för fire virkedager er forlöpet 
fra meldingen om, at forhandlinger ikke er optatt eller at de er avbrutt eller arbeidsopsigelscn 
utvidet — er innkoinmet til riksmeglingsinannen.

2. Sá snart riksmeglingsmannen har fátt melding om, at forhandlinger ikke er optatt eller 
at de er avbrutt eller sá snart han pá annen máte er blitt kjent ined avbrytelsen, skal han forby 
arbeidsstans inntil megling efter dette kapitel er sluttet, hvis lian antar at arbeidsstansen enten pá 
grunn av bedriftens art eller pá grunn av sitt omfang vil medföre skade for almene interesser.

Blir arbeidsopsigelsen utvidet, skal han under sainme betingelser forbv den derved tilsiktede 
arbeidsstans.

Forbudet rettes i telegrain eller i anbefalt brtv til den fagforening, arbeidsgiver, arbeids- 
giverforening eller hovedorganisasjon som har sendt eller skulde ha sendt meldingen om arbeids- 
opsigelsen, og meddeles samtidig lil motparten.

Forbudet má for á være bindende, være sendt innen utlöpet av 2 dagcr efter at riksmeglings- 
mannen har fátt melding om at forhandlinger ikke er optatt eller at de er avbrutt eller arbcids- 
opsigelsen utvidet.

Dersom megling har vært prövet efter Par. 27 a nr. 2, kan forbud mot arbeidsstans undlates.
Par. 30. Meglingsmennenes ugildhet og forfall. Beglene oin ugildhet i I'ar. 13 gjelder 

ogsá for meglingsmennene.
Anser riksmeglingsmannen sig for ugild, eller har lian forfall, eller er han optatt med niegling 

i en annen sak, melder han det uten ophold til vedkommende regjeringsdepartement. Er departe- 
inentet enig i, at han ikke bör behandle tvisten, overdrar det behandlingen til en kretsmeglings- 
mann eller til en som det opnevner for sakcn.

Er en kretsmeglingsmann i noget tilfellc som er nevnt i annet ledd, ineldcr han det uten 
ophold til riksmeglingsmannen. Denne kan enten selv overta behandlingen av saken eller overdra 
den til en annen krctsmeglingsinann eller til en som vedkommende regjeringsdepartement op- 
nevner for saken.

Par. 31. Forberedelsen av meglingen. 1. Nár riksmeglingsmannen i henhold til Par. 29 
har forbudt arbeidsstans, skal han uten ophold skride til megling. Biksmeglingsinannen kan dog 
overdra meglingen ti! en kretsmeglingsmann eller til en meglingsmann opnevnt for det enkelte til- 
felle. Han kan ogsá selv overta meglingen i saker som hörer under kretsmeglingsmennene.

2. Selv om arbeidsstans ikke forbys, kan riksmeglingsmannen eller en kretsmeglingsmann 
skride til megling i tvisten enten av eget tiltak eller efter begjæring av en part.

3. Meglingsmannen fastsetter tid og sted for behandlingen av tvisten. Möte kan ogsá lioldts 
utenfor meglingskretsen.

Han innkaller partene pá den máte han finner hövclig.
Om innkallelse av vidner og andre hvis forklaring kan være av betydning, og om forberedelse 

av bevisförelsen for övrig gjelder rcglene i Par. 18 nr. 6 forsávidt dertil er anledning.
Par 32. Meglerlöfte. Ingen iná gjöre tjeneste som nieglingsmann. för han har avlagt 

sádan forsikring, som nevnt i Par. 16.
Par. 33 (ophevet ved lov av 19. juni 19311.
Par. 34. Partenes representanter. Beglene i Par. 17 om partenes representanter gjtlder trgsa 

under meglingen. Men praktiserende advokater og saksökere má ikke brukes som fullmcktig uten 
samtykke av meglingsmannen.

Par. 35. Meglingen. 1. Meglingsmannen skal pa den mate og i de foriner soin han selv

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 44
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velger, hurtig og omhyggelig innhente alle nödveudigc oplysninger til utredning av tvisten og 
efter evne sökc á opná enighet mellem partene om et riinelig forlik.

Han kan innhente de oplysninger som er nödvendige til utredning og bedömme av tvisten, 
selv om cn eller begge parter uteblir.

Til fremme av sine undcrsökelser har meglingsnrinnen sádan myndighet som nevnt i Par. 
19. Men han kan ikke kreve ed av vidner og sakkyndige. Heglene i l’ar. 21 og 22 gjelder ogsá ved 
megling.

Kommer forlik i stand, skal tariffavtale i overensstennnelse hermed oprettes under medvirkn- 
ing av meglingsmannen og undertegnes av partene eller deres representanter.

2. Meglingsmötene skal holdes for lukkede dörer. Mötebok föres efter reglene i Par. 24.
3. Har meglingsmannen fremsatt et nieglingsforslag, má det ikke offentliggjöres uten hans 

saintykke.
Par. 36. Meglingens slutning. 1. Er der gatt ti dager efter forhudet mot arbeidsstans eller 

i tilfelle det förste forbud blev avsemlt kan hver av partene kreve meglingen sluttet, hvis ved- 
kommende part ikke ved utehlivelse eller pa annen máte har unddratt sig fra pliktmessig med- 
virken til ineglingen.

Senest fire dager efter at lovlig krav om avslutning av meglingen er fremsatt, skal meglingen 
sluttes. Har meglingsmyudigheten forelagt partene et endeiig forslag til lösning av tvistcn, skal 
forslaget föres inn i ínöteboken.

2. Er forlik ikke kommet i stand. kan riksineglingsmanneu eller den kretsmeglingsmann som 
har ledet meglingen kunngjöre en heretning om saken pá den máte han finner hövelig.

Har en meglingsinann ledet meglingen, skal han snaresí mulig sendc riksmeglingsinannen 
beretning om saken. Denne skal inneholde det endelige megliiigsforslag, hvis sádant er fremsatt.

Par. 36, a. Avstemningsregler. 1. I'ör avsteinning over et meglingsforslag skal partene 
sörge for at alle stennneberettigede far adgang iil a gjore sig kjent med meglingsforslaget i 
dets helhet.

2. Avsteinningen skal hare gjelde meglingsforslaget som det foreligger fra mcglingsmanncn. 
Avstemningen skal være henunelig og skriftlig med rene ja- eller nei-stemmer.

3. Nar avstemningsresultatet foreligger, skal partene straks gi ineglingsinannen skriftlig 
melding om forslaget vedtas eller forkastes. Eorkastes det, skal meldingen gi oplysning om an- 
tallet av stemmer for og imot forslaget og om antallet av stemmeberettigede.

4. Et ineglingsforslag regnes for vedtatt, inedmindre det nedenfor nevnte antall stemmer 
er mot:

minst 51) pet. av steinmene. nar 75 pet. eller flere af de steinmeberettigede har stemt
— 52 — — — — mindre enn 75 pet. men minst 70 pet. — —

— 57 — — — — — — 65 — — — 60 — — —

Eikesa regnes et meglingsforslag for vedtatt. nar mindre enn 25 pet. av de stemmeherettigede
har stemt.

5. Finner meglingsmannen at en konfliktsituasjon bör löses under ett for flere fag, kan han 
hestemme at ineglingsforslag for disse fag skal regnes som en helhet, sáledes at avgjörelsen av om 
forslagene er vedtatt skal trcffes pá grunnlag av det samlede antall stemmer og stemmeberet- 
tigede i de fag, som pa denne máte er slátt sannneii.

6. Intet má offentliggjöres av steinningsresultatene, för ineglingsmannen har kunngjört 
hovedresultatet.

7. Eor avstemninger som gjelder sjöfolk i utenriks fart kan foranstáende regler tillempes 
efter riksmeglingsmannens mermere hesteniinelse.

Par. 37. Senere vedtagelse av et meglingsforslag. Vil nogen av partene vedta ineglings- 
myndighetens forslag til lösning av tvisten, efterat imglingen er sluttet, kan erklæring derom 
scndes til meglingsmannen, soin sender en avskrift av erklæringen til den annen part. Godkjenuer 
ogsá denne part forslageí. herannner ineglingsmannen et möte mellem partene til oprettelse av 
tariffavtale.
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Par. 38. Gjenoptagelse. Om meglingcn er sluttet, kan partene i fellesskap kreve den 
gjenoptatt.

Er <ler gatt en ináned efterat meglingen blev sluttet, uten at tvisten enda er löst eller bragt 
inn til nv megling, skal den meglingsmann, som har behandlet saken, opfordre partene til nye 
forhandlinger.

For övrig kan sa vel riksmeglingsmannen som meglingsmannen nar som helst rette sádan 
opfordring til partene.

Par. 39. Kjæremál. Sadanne kjennelser som Par. 26 nr. 2 nevntr, kan pákjieres efter de 
regler, som der er gitt.

Andre kjennelser av en meglingsmann er endelige og kan fullbvrdes efter reglene for höieste- 
rettsdoinmer.

Par. 39 a. Megling i boikottsaker. 1. Vil en fagforening, en arbeidsgiver eller arbeids- 
giverforening gá til boikott i anledning av sádan tvist eller sádant krav som Par. 6a nr. 3 nevner, 
skal det meldes til riksmeglingsmannen.

Meldingen skal gi oplvsning om hvad tvisten eller kravet gjelder, om utstrekningen av den 
boikott som er pátenkt og om forhandling inellem partene er ápnet, freindeles föres eller er brutt.

Meldingsreglene i Par. 28 nr. 2 og 3 skal elltrs gjelde pá tilsvarcnde mátc.
2. Boikott má ikke foretas för 8 virkedager er gátt fra melding eftcr nr. 1 er komrnet til 

riksmeglingsmannen.
Sá snart riksmeglingsmannen har fátt boikottmegling eller sá snart han pá annen máte er 

blitt kjent med at boikott er pátenkt, kan ban forby boikotten til megling er prövet og 4 virkedager 
er gátt fra meglingen er sluttet. For forbudet gjeldcr pá tilsvarcnde máte reglene i Par. 29 nr. 2, 
tredje og fjerde ledd.

Hver av partenc kan i samsvar mcd reglene i J’ar. 36 nr. 1 kreve meglingen sluttet nár III 
dager er gátt siden boikotten blev forbudt. Meglingen skal i sá f;«ll slutte senest 4 dager efter.

For meglingen gjelder reglene i Par. 31, 34, 35. 36 nr. 2, 37, 38 og 39 pá tilsvarende máte.

Fjerde kapitel.
Straffbestemmelser.

Par. 40. Ulovlig arbeidsnedleggelse, arbeidsstenging og boikott. 1. Med böter fra 5 til 25,000 
kroner eller med fengsel inntil 3 máneder eller med begge disse straffer, straffes:

a. den som er med pá heslutning om á iverksette, fortsette, stötte med bidrag eller godkjenne 
ulovlig arbeidsnedleggelse eller ulnvlig arbeidsstenging eller som medvirker hertil.

b. ílen soin opfordrer til á begynne eller fortsette sádan arbeidsstans eller som stötter den eller 
innsamler eller utdeler innsamlede bidrag til dens iverksettelse eller fortsettelse eller som med- 
virker hertil,

c. den som foretar ulovlig boikott (jfr. Par. lia og Par. 26 a nr. 6, eller medvirker hertil,
I dommen kan det bestemmes at utlegg for bötene kan tas hos den forening efter hvis foran- 

ledning den skvldige bar handlet. Det samme gjelder den forening hvis tillits- eller tjenestemann 
den skyldige er eller har vært, forsávidt den straffbare handling er begátt i hans virksomhet som 
sádan. Dette gjelder dog ikke hvis han har liandlet i strid med forenings vedtekter eller be- 
slutning som er fattet pa foreningens vegne.

2. Med böter fra 5 til 25,000 kroner ellcr med fengsel inntil 3 maaneder straffes den arbeids- 
giver eller arbeidsgiverrepresentant, som foretar eller fortsetter ulovlig arbeidsstenging.

3. Med böter fra 5 til 25,000 kroner eller med fengscl inntil 3 ináneder eller med begge disse 
straffer straffes den som under ulovlig arbeidsstans:

a. bevirker eller söker á bevirke, at noen taper eller opgir sitt arbeid eller ikke söker ellcr 
ikke fár arbcid, nár det skjer for á söke arbeidsstansen gjennemfört,

b. opfordrer eller medvirker til micii sádan bandling som nevnt i litr. a,
c. lievirker elier söker á bevirke, at en arbeidsgiver deltar i den ulovlige arbeidsstenging eller 

at han ikke beskjeftiger arbeidere, som er gjenstand for ulovlig arbeidsstenging, eller at en bedrift 
foretar andre handlinger eller undlatelser, hvorved den ulovlige arbeidsstenging stöttes,

<1. opfordrer eller medvirker til noen sadan handling som nevnt i litr. c.
Par. 41. Fornærmelig adferd m. v. 1. Den som under et möte for Arbeidsretten eller for 

Doinstolen for boikottsaker fornærmer retten ellei noen som möter for den, eller forstyrrer mötet, 
krenker rettens verdighet eller ikke lyder pábud fra retten eller formannen, kan utvises og ved 
kjennelse under sakcn ilegges böter.

Den som skriver noget usömmelig eller formermelig i et söksmalsskrift, kan likeledes ved 
kjennelse uncler saken ilegges bötcr.
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2. Bestemmelsene unrier nr. 1 gjelrier ogsa unrier sakshehanriling for ineglingsmyndighetcne.
3. Oni noen straffes efter rienne paragraf, kan han riog forfölges pá vanlig máte for gjerningen. 

Men hötene koinmcr i hetraktning veri straffeutmálingen.
Par. 42. Brudd pá taushetsplikt m. v. Den som hrvter sin taushetsplikt efter Par. 23 jfr. 

Par. 35, 2, straffes meri höter. Pá samme mate straffes rien. som overtrer forskriftcne í Par 35 
nr. 3 og Par. 36 a.

Par. 43. Uteblivelse m. v. 1. Hvis et virine eller noen som ellers har fátt særlig pálegg om á 
möte personlig, uteblir uten gylriig forfall ellcr ikke i tirie har mclrit forfall eller uten lov for- 
later mötet för riet er slutt. kan han veri kjennelse unrier saken ilegges höter og pálegges helt 
eller rielvis á erstatte rie omkostninger, som han har volrit.

l’teblir han efter ny innkallelse eller opfordring til a möte kan han enria en gang ilegges 
höter og omkostningsansvar.

Like meri uteblivelse uten gylriig forfall regnes riet, at en sakkvnriig uten gylriig grunn 
nekter á overta sitt hverv eller forsömmer sin plikt, og at nocn má avvises forrii han möter heruset.

2. Nekter noen uten gylriig grunn á forklare sig eller avlcgge eri eller forsikring, kan han veri 
kjennelse unrier saken ilegges bötcr og palegges helt eller rielvis a erstatte rie omkostninger, som 
er volrit veri nektelsen. Han kan ikke ilegges sarian straff og sáriant omkostningsansvar. mer enn 
to ganger i samme sak.

3. Hvis noen ikke efterkomnier palegg om a fremlegge et riokument eller fremvise, forelegge 
eller gi arigang til en ting eller a eftersc og gjöre utrirag av et riokument eller lignenrie, regnes riet 
like meri, at han nekter a forklare sig.

Par. 44. Ansvar for kjæremál. l or apeiibart grunnlöst kjæremal kan Höiesterctts kjære- 
malsutvalg ilegge böter og omkostningsansvar.

Femte kapitel.
Slutningshestemmelser.

Par. 45. Saksomkostninger. 1. Der betales ikke for behanriling av en sak veri Arbeirisrctten. 
Domstolen for boikottsaker og megliiigsmvnriigheteiie eller for hevisoptagelser til bruk for en 
sárian sak.

Men Arbeirisretten og Domstolen for boikottsaker kan veri kjennelse palegge en av partene 
eller begge a goritgjöre statskassen helt eller rielvis riens utgifter veri behanrilingen for riisse 
riomstoler.

2. Omkostningene veri en sak for Arbcirisretten og for Doinstolen for hoikottsaker kan rien 
ene part fá sig tilkjent hos rien annen efter reglene for saksomkostninger i alminrielige horgerlige 
saker. Derimot skal hver part i mangel av annen avtale selv hære sine omkostninger veri megling.

Par. 46. Lönninger m. v. 1. Lönninger og honorarer til merilemmene av Arheirisretten, 
Domstolen for boikottsakcr, riksmcglingsmanncn og meglingsmennene utreries av statskassen. Ut- 
giftene til kontorholri. lokaler og skriverhjelp unrier mötenc utreries likeleries av statskasscn.

2. Arheirisrettens formann og riksmeglingsmanneii skal ha fast árlig lönn.
Kretsmeglingsmennene skal ha fast arlig lönn og et honorar bestemt av verikomnieude re- 

gjeringsriepartemetit for liver enkelt sak.
De övrige merileminer av Arbeirisretten og mcrilemmene av Domstolen for boikottsaker og rie 

særskilt for hvert tilfelle opnevnte nicglingsmenn tilstaes honorar for hver sak av verikommenrie 
regjeringsriepartement. Merilennnene av Arbeirisretten og av Domstolen for boikottsakcr kan ogsa 
tilstáes fast lönn.

3. Unrier reiser har merileninier a\ Arheirisretten og av Domstoleu for boikottsaker og 
meglingsmennene krav pá skyss- og kostpenger efter lov af 25. juni 1926, nr. 1.

4. Kongen gir rie nörivenriige hestemmelscr oin utförelsen av rcttsskriverforretningene veri 
Arbeirisretten og veri Domstolen for hoikottsaker.

Par. 47. Lovens ikrafttreden. 1. Denne lov trer i kraft straks. Fra samme tid opheves lov 
om arbeidstvister av 6. august 1915.



Þingskjal 72 349

Fj'lgiskjal III.

LAG 0« KOLLEKTIVAVTAL, 
given Stockholm slott den 22. juni 1928 (S. F. 253).

Vi Gl STAV, etc, göra veterligt: att Vi. med riksdagen, funnit gott förordna soni följer:
1 I’ar. Avtal mellan arbetsgivare eller förening av arbetsgivare oeh faekförening eller anncn 

liknande förening af arbetare oni vilkor, soni skola liinda till efterráttelse för anstállning av ar- 
betare, eller om förhállandet i övrigt mellan arbetsgivare och arlietare skall uppriittas skriftligen. 
Har skriftligt förslag till avtal godkánts gcnom brev eller liar avtalets inneliáll upptagits i pro- 
tokoll, soin till riktigheten vitsordats pa siitt parterna överenskommit, vare det och gallande.

Betráffande kollektivavtal, varoin i första stveket siigs, ocb verkningarna diirav skall gálla 
vad i denna lag stadgas.

Bestámmelser i denna lag, som bava avseendc á förening av arbetsgivare eller arbetere, 
skola ága motsvarande tillámpning á förening eller förbund av flere sádanna föreningar; ocb 
skall, dá frága iir om dylik sammanslutning, vad i denna lag siigs om medlem i förening gálla om 
de anslutna föreningarna, sá ock om deras medlemniar.

2 Par. Kollektivavtal, som slutits av föreniiig, vare betriiffande yrkesgrupper och omráde, 
som avses i avtalet, liindande jámvál för medlem i föreningen, vare sig han intrátt före eller 
efter avtalet, doek ej i den inán han reden iir bunden av annat kollektivavtal. l’ttráder medleni, 
upphöre han ej pá den grund att vara bunden av avtalet.

3 Par. Har mellan arbetsgivare ocb arbetare, som áro bundna av sanima kollektivavtal, 
tráffats överenskommelse oni villkor, som innebiir avvikelse frán kollektivavtalet, vare överens- 
kommelsen ej gállande i vidare mán iin avvikelsen má anses tilláten enligt kollektivavtalet.

4 Par. Arbetsgivare elkr arbetare, som iiro bundna av kollektivavtal, má under den tid 
avtalet ár gállande icke vidtaga arbetsinstállelse (lockout eller strejk ), ldockad, boikott eller 
annan dármed jámförlig stridsátgárd:

1. pá grund av tvist om avtalets giltighet, bestand eller riitta innebörd eller pa grund av 
tvist, huruvida visst förfarande strider mot avtalet eller mot vad i denna lag stadgas.

2. för att ástadkomma ándring i avtalet,
3. för att genomföra bestámmelse, avsedd att triida i tillámpning efter det avtalet ut- 

lupit, eller
4. för att bispringa annan i fall, da denne icke sjiilv áger vidtaga stridsatgárd.
Ar förening eller medlem dári bunden av kollektivavtal, má föreningen ej anordna eller 

eljest föranleda stridsátgiird, som enligt fiirsta stycket icke iir lovlig ej lieller genom liimnande 
av understöd eller pá annat sátt niedverka vid ulovlig stridsátgiird. som medlem vidtagit. För- 
ening, som sjálv ár bunden av kollektivavtal, vare jiimvál pliktig att söka liindra sina medleni- 
mar att vidtaga olovig stridsátgiird eller att, om sádan redan vidtagits, söka förmá dem att 
háva den.

Vad i denne paragraf stadgas skall gálla, ánda att avtalet inneháller bestiimmelse, som 
strider háremot. Har i kollektivavtal upptagits föreskrift oni lángre gáende förpliktelse, liinde 
den til efterráttelse.

5 Par. Ar kollektivavtal, för vars upphörende fordras uppságning, a ena sidan eller báda 
slutet av flera, áge part, att för egen del uppsiiga avtalet bos en eller flcra á andra sidan. Har 
avtal sálunda uppsagts till viss tid endast vad angár nágra parter, och vill annan part á den sida. 
frán vilken uppságning skett, eller part á andra sidan samtidigt lielt eller delvis frantriida av- 
talet, má han verkstálla uppságning inom tre veckor efter den dag. da uppsiigning eljest skolat 
senast verkstállas, eller, om den avtalade uppságningstiden understiger sex veckor, inom hálften 
av uppságningstiden.

6 Par. Lppságning av kollektivavtal skall ske skriftligen eller genom telegram.
Dárest meddelande om uppsiigning, under mottagarens senaste kánda adress, inlámnats för 

hefordran med post eller telegraf sá tidligt, att det hort framkomma under tid, inom vilken upp- 
ságning má verkstállas, skall uppságning anses hava skett áven om meddelandet ej riitteligen 
framkommer.

7 Par. Har arbetsgivare, arbetare eller förening, soin ár bunden av kollektivavtal, gjort sig 
skyldig till förfarande, som i synnerlig man strider mot avtalet eller mot vad L denna lag stadgas, 
och finnes förfarandet vara av vásentlig betydelse fiir avtalsförhállandet i dess helhet, má pá 
yrkande av part á andra siden avtalet kunna af arbetsdomstolen förklaras icke vidare vara 
gállande.

Ár avtalet á nagondera siden eller bada slutet av flera, och har i tvist mellan allenast vissa
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partcr i avtalet detta förklarats icke skola gálla i avseende íi dem, áge annan part á den sida, 
trán vilken talan váckts, eller part a andra siden inom tre veckor frán det doinen gavs uppsága 
avtalet att omedelbart upphöra att gálla i vad bonoin angar.

Dárest i anledning av viickt taJan visst förfarande förklarats strida mot kollektivavtal eller 
mot bestáinmelserna i denna lag, men riittelse det oaktat ej sker, iná arbetsdomstolen, ándá att 
tall, som avses i första stycket. ej föreligger, pá yrkande förklare, att á niotsiden arbetsgivare, 
arbetare eller förening skall, sa lánge ráttelse ej skett. vara befriad frán sádan förpliktelse enligt 
avtalet eller denne lag, vars fullgörande ined hiinsyn til det otillatna förfarandet finnes icke 
skáligen kunna páfordras.

8 Par. Asidosátter arbetsgivare, arbetare eller förening sina förpliktelser enligt kollek- 
tivavtal eller denna lag, gálde dárav uppkoimnen skada.

Vid bedömmande om och i vad mán skada uppstátt skall bánsyn tagas áven till intresset i 
avtalets upprátthállande och övriga sádana omstándigheter av annan án rent ekonomisk betydelse.

Om det med hánsyn till den skadevállandes ringa skuld, den skadelidandes förhállande i 
avseende á tvistens uppkomst. skadens storlek eller omstándigheterna i övrigt finnes skáligt má 
skadestándets belopp nedsáttas; fullstándig befrielse frán skadestándsskyldighet ma ock ága rum. 
Ej má i nágot fall skadestánd ádömas enskild arbetare till högre bclopp án tváhundra kronor.

9 I’ar. Aro flera ansvariga för skada, skall skadestándsskvldigheten dem emellan fördelas 
efter den större eller mindre skuld, som prövas ligga envar till last

Denna lag skall triida i kraft den 1. januari 1929.

Fylgiskjal IV.

LAG OM MEDLIXG I ARBETSTVISTER, 
given Stockholms slott den 28. maj 1920 (S. F. 245 i.

Vi Gf'STAF, etc. göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna som följer:
Par. 1. För vart och ett av de distrikt, i vilka riket för sádant ándamál av Konungen indelas, 

förordnar Konungen en förlikningsman med uppgift att. pá sátt nedan ságs, inedla i tvister inel- 
lan arbetsgivare oeh arbetere.

Dárest sá prövas pákallat. ma Konungen tillika antingen uppdraga at forlikningsman att 
jámvál utom sitt distrikt vara förlikningsman med visst, pa annat sátt bestámt verksamhetsom- 
ráde eller och för sádant verksamhetsomráde förordna sárskild förlikningsman.

Par. 2. Förlikningsman áligger:
att med synnerlig uppmarksamhet följa arbetsforhallandena inoin det honom anvisade 

verksamhetsomrádet:
att, i de fall oeh pa det sátt i'denna lag ságs. lámna sin medvirkan till hilággande av ar- 

betstvister, som inom samma omráde uppsta; samt
att eljast, pá anmodan, ga arbetsgivare ocli arbetare tillbanda för avágabringande av över- 

enskommelser, som áro ágnade att frámje ett gott forhállande dein emellan samt förekomma 
störande avbrott i arbetet.

Ástunda arbetsgivare och arbetare, att förhandling om sadan överenskommelse skall ága 
rum under ledning av opartisk ordförande, och kan förlikningsmannens medverkan för förhand- 
lingen icke lámnas eller anses den icke böra pákallas, ma pá framstállning av parterna social- 
styrelsen, dár den finiier omstándigheterne dártill föranleda, utse lámplig person att leda för- 
handlingarna.

Par. 3. Har inom förlikningsmans verksamhetsomrade uppkommit arbetstvist, som med- 
fört eller synes hota att medföra arbetsinstállelse av síörre betvdenhet, bör förlikningsmannen 
genom personligt besök a den plats, dár tvisten utbrutit, eller pa annat sátt tráda i förbindelse 
med de tvistande, göra sig noga underráttad om, vari tvisten bestar, hemstálla till de tvistande 
att i avbidan pá tvistens lösning ieke vidtaga. vidhálla eller utvidga arbetsinstállelse, kalla de 
tvistande att, sjálva eller genom utsedda oinbud, a hestánit tid och plats sammankomma till för- 
liandling ined varandra inför förlikningsmannen samt söka att under dessa förhandlingar, vilka 
anordnas pá sátt lámpligast synes, avágabringa tvistens lösning.

Aven om uppkommen arbetstvist icke inedfört eller synes hota att medföra arbetsinstállelse 
av större betydenhet. skall förlikningsmannen kalla de tvistande till förhandlingar, pá sátt hár 
ovan stadgats, dárest begáran dárom framstálles av arbetsgivare eller organisation, omfattande 
minst hálften av de av tvisten berörda arbetarna.
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Par. 4. För inkallanilc av dc tvistande skall förlikningsniannen. i dcn mán dc ej lanipiigcn 
kunna personligen kallas, anlita annan utviig, stini efter omstándigheterna kan anses ándamáls- 
enlig, sásoin nieddelande till förening, vilken dc tvistande a endera sidan tilhöra, eller till nágon, 
som för talan i tvisten, eller anslag a eller vid arbetsplatsen eller kungöretse i tidning. Arbets- 
givare ár pliktig att pá begáren av förlikningsmannen láta á eller vid arbetsplatsen anslá kallelse 
á arbetarna.

Det áligger de tvistande att efteikomma förlikningsinannens kallelse,
Par. 5. Ár arbetsinstállelse icke för handen och hava de tvistande, sedan förhandling ágt 

rum, á báda sidor för förlikningsmannen tilkánnagivit. att de anse fortsatt förhandling ej vare 
till gagn för tvistens lösning, má kallelse á de tvistande ej vidare av förlikningsmannen utfárdas, 
dock ágar han, om ándrade förhállanden dártill föranleda. inbjuda de tvistande till nve för- 
handlingar.

Par. (i. De förhandlingar, soni av förlikningsmannen anordnas med och mellan de tvis- 
tande, skola i frámsta rummet liava till syfte att ávágabringa överenskommelse i enlighet med 
anbud eller förslag, som under förhandlingarna kunna bliva framstállda fran de tvistande sjálva, 
ankommande dárvid pá förlikningsmannen att, om och i den mán sádant kan anses ágnat att be- 
fordra en god lösning at tvisten, hemstálla om de jámkninger eller medgivanden, som för ánda- 
niálet kunna synas lámpliga.

Par. 7. Det liör vara en var av de tvistande angeláget att, i den mán sádant erfordras för 
att bereda förlikningsmannen tillförlitlig grund för tvistens bedömande, pá anhállan av för- 
likningsmannen giva honom del av rákenskaper och andra liandlingar samt meddela statistiska 
och andra uppgifter, varöver de tvistande förfoga, ávensom hálla vederbörande arbetsplatser för 
förlikningsmannen tillgángliga. Den som, enligt vad nu ár sagt, gár förlikningsnian tillhanda 
áger att, i den omfattning han finner behövligt, göra förheháll, att vad förlikningsmannen pá 
sádant sátt erfar ej má av denne yppas.

Par. 8. Kan icke vid förhandlingarna inför förlikningsmannen enighet vinnas, niá han 
uppmana de tvistande att láta tvisten afgöres av sádan (skiljenámnd eller) skiljedomare i ar- 
betftvister, varom i lag ár sárskilt stadgat, eller att eljest lámna uppdrag át en eller flere per- 
soner, vilkas utlátande de tvistande utfáste sig att efterkomma, att, efter prövning, om oeh i 
vilkan nián de frán ena eller andra sidan framkomna pástáendena má vare befogade och pá vilket 
sátt följaktligen den föreliggande tvisten ráttast bör lösas, sasoin skiljemán skilja de tvistande 
emellan.

I hándelse uppmaning i sistnámnda syfte efterkommes av parterna, liör förlikningsmannen, 
i den nián sá befinnes behövligt, lánina sin medverkan för utsecnde av skiljemán, underrátta 
dessa om uppdraget samt i övrigt niedverka till, att det asyftade avgörandet má komnia till stand.

Ej má förlikningsman sjálf átaga sig skiljemannauppdrag i arbetstvister.
Par. 9. Vad i 3 Par ár stadgat avser ieke arbetstvist, som uppslátt inom náringsgren, in- 

dustriell anlággning eller arbetsföretag, dár sárskilld förhandl'ngs-, förliknings- eller skilje- 
námnd ár uppráttad, med mindre de tvistande á ömse sidor pákalla forlikningsmannens mellan- 
komst eller förhállandena göra sannolikt, att den sárskilda námnden icke varder för tvistens 
bilággande anlitad, eller ock förliandling infor sádan námnd i stadgad ordning ágt rum, utan 
att uppgörelse vunnits.

Ej heller ága stadgandena i berörda paragraf tillámpning i frága om tvist, som hánskjutits 
till sádan (skiljenámnd eller) skiljedomarc i arbetstvister, varom i lag ár sárskilt stadgat.

Par. 10. I frága om ráttsverkan av de tvistandes överenskommelser, utfástelser eller andra 
beslut under förhandlinger, om vilka i detina lag ár sagt. gáller. allt efter beslutens inneháll oeh 
det sátt, varpá de tilkommit, vad allmán Iag förmár.

Par. 11. Berör utbruten tvist, som pákallar förlikningsmans ingripande, áven annan för- 
likningsmans verksamhetsomráde, áligger det förlikningsmánnen, att sá fort ske kaii, om tvistens 
utbrytande ávensom, sá vitt möjligt, angáande densammas omfattning indsánda underráttelse till 
socialstvrelsen, som förordnar en av förlikningsmánnen att i tvisten medla eller dár sádant 
finnes pákallat hos Konungen anháller om dylikt förordnande för annan person.

Par. 12. Dár arhetstvist innebár synnerlig fara för arbetsfrcden eller sádant eljest prövas 
pákallat, áger Konungen uppdraga át sakkunniga och erfarna personer att i egenskap av sár- 
skild förlikningskommission, jámte vederbörande förlikningsman eller, dár han finnes icke lámp- 
ligen kunna taga befattning med arbetstvisten, i hans stálle medla i densamma.

Sádant uppdrag má áven lámnas sárskild person.
Par. 13. Förlikningsman skall föra dagbok angáende vad soiii förefallcr i dc tvister, med 

vilka han tager befattning. Överenskommelser, utfastelser eller andra beslut av de tvistande 
skola i náninda dagbok fullstándigt intages eller densamma bilággas.



352 Þingskjal 72

1'örlikningsinan skall inom tre nianader etter varje kalenderárs utgáng till soeialstvrelsen 
insánda beráttelse om sin verksamhet under áret saint oni förloppet av de tvister, som under 
detsamma handlagts.

Beráttelsen skall genom socialstvrelsens försorg hefordras till trycket.
Par. 14. Xármare föreskrifter rörande förlikningsmánnens och förlikningskommissions verk- 

sainhet meddelas av Konungen.
Par. 15. Angaende ersáttning till törlikningsman, ledamot av förlikningskommission och 

sadan opartisk ordförande, om vilken i 2 Par. siigs, gálle vad Konungen dárom stadgar.

Denne lag tráder i kraft den 1. juli 1920, dá lagen den 31. deeember 1906 angáende medling 
i arbetstvister upphör att gálla.

Fylgiskjal V.
K. M:TS KUNGÖRELSE

d. 31. dee. 1920 ined nármere föreskrifter ang. medling i arbetstvister (S. F. 898).
Vi fil'STAF, etc., göra veteriigt: att Vi, med stöd av 14 Par. i lagen den 28. maj 1920 (nr. 

245) om medling i arhetstvister, efter socialstyrelsens hörande, funnit gott förordna som följer:
Par. 1. Förlikningsman, soni avses i ! Par. i ovennámnda lag. förordnas av Kungl. Maj:t. 

för viss tid eller tills vidare.
Förlikningsman kan nár som helst av Kungl. Maj:t. entledigas.
Par. 2. Förlikningsman har att inom det honom jámnlikt ovannámnda lag tildelade verk- 

samhetsomráde med varsamhet och omsikt fullgöra vad honoin enligt samma iag áligger. Han 
ár och pliktig att avgiva utlátande i árende, som Kungl. Maj:t. eller socialstyrelsen för sádant 
ándamál till honom överlámnar.

Förlikningsman bör söka förskaffa sig kánnedom om kollektivavtal och övriga bestámmelser, 
som gálla ifrága om arbetsförhállandena inom hans verksamhetsomráde.

Par. 3. Vid fránvaro frán heinorten skall förlikningsman sörja för, att upplysning om lians 
vistelseort finnes att tillgá i hans hem eller á visst annat för socialstyrelsen tillkánnagivet stálle. 
l'ppgár fránvaron till mer an átta dagar i följd, skall socialstyrelsen underráttas om vistelseorten.

l’ar. 4. Den, som innehaft eller innehar uppdrag sasom förlikningsman, vare förbjudet att 
röja ej mindra yrkeshemlighet, varoni han undir fullförande av sitt uppdrag erliállit kánnedom, 
án áven annat förhállande, mot vars yppande, förheháll gjorts i enlighet med stadgandet i 7 Par
i ovannámnda lag.

Par. 5. Ej má förlikningsman av arhetsgivare eller arhetare eller deras organisationer till- 
godonjuta gottgörelse, i vad form det vara má. för sin inedverkan vid bilággande av uppkommen 
arhetstvist eller eljest.

Av förhandling, dári förlikningsman deltager, föranledda kostnader, sásom för protokolls- 
föring eller lokalhyra, liestridas av parterna efter eget avgörande

Par. 6. Dá genom förlikningsinans medverkan förlikning uti arbetstvist tráffes ávensom dár 
förlikningsman eljest, jámlikt 2 Par i ovennámnda lag, pá anmodan gár arhetsgivare och arbetare 
tillhanda för ávagahringande av överenskommelser, varom i herörda paragraf förmales, bör han 
dels söka fá i överenskommelsen införda sádana hestámmelser, som kunna vara ágnade att för 
framtiden förekomma störande avbrott i arhetet, dels ock verka för att át varje dylik överens- 
kommelse, som helst hör avfattas skriftligen, gives en klar och otvetydig formulering.

Par. 7. Finner sig förlikningsman icke kunna medhinna eller icke lámpligen böra taga 
hefattning med en eller flera inom hans verksamhetsomráde uppkomna arbetstvister, bör lian 
om förhállandet göra anmálan till socialstvrelsen, som har att skyndsamt med eget yttrande 
hos Kungl. Maj:t. anmála vad sálunda förefallit.

Par. 8. Intráffar inom förlikningsmans verksamhetsomrade omstándighet, som máste an- 
ses ága sárskild hetydelse för annan förlikningsmans verksamhet, hör denne harom underráttas.

Par. 9. Förlikningsmánnen stá under inseende av socialstyrelsen, som har att söka leda 
deras verksamhet sá, att största möjliga likformighet i tillámpningen av ovennámnda lag ocli 
denna kungörelse vinnes samt nödig samverkan förlikningsmánnen emellen ernás. Styrelsen áger, 
dár sá finnes lámpligt, kalla förlikningsmánnen, en eller flera, till överlággning inför general- 
direktören eller den ledamot i styrelsen, till vilkens handlággning árenden angáende medling i 
arbetstvister höra. Styrelsen hör söka lillhandahálla förlikningsmánnen sádana upplysningar, 
som kunna vara ágnade att frámja deras verksamhet.

Par. 10. Har enligt 12 Par. i ovennámnda lag sárskild förlikningskoinmission eller person 
förordnats att medla i viss arhetstvist, skall för sadan kommission eller person i tillámpliga
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delar gálla vad i denna kungörelse ár stadgat oni förlikningsman. Beráttelse över dylik medling 
böi insándas till socialstyrelsen sá snart ske kan oeh senest inom en mánad efter unndragets 
fullgörande.

I)enna kungörelse skail lánda till efterráttelse frán och med den 1. januari 1921. Genom 
kungörelsen uppháves instruktionen den 31. december 1906 (nr. 113 sid. 4) för förlikningsman 
för medling i arbetstvister.

Fylgiskjal VI.
LOV (Nr. 5) OM MÆGLING I ARBEJDSSTRIDIGHEDER 
Stadfæstet af H. M. Kong Christian X. den 18. Januar 1934.

Par. 1. Stk. 1. Efter Indstilling af „Den faste Voldgiftsret" udnævner Socialministeren tre 
Forligsmænd for hele Landet rned det Hverv paa de i denne Lov angivne Maader at medvirke til 
Bilæggelse af Stridigheder mellem Arbejdsgivere og Arbejdere. Udnævnelsen gælder for tre Aar, 
dog saaledes at der ved hvert Aars l’dlöb afgaar en Forligsmand, og at der i hvert Aars December 
Maaned udnævnes en Forligsmand i Stcdet for den afgaaende. For saa vidt angaar de i Medför af 
Lov af 28. Februar 1927 udnævnte 3 Forligsmænd, bliver den i Henhold til nævnte Lov stedfundne 
Lodtrækning med Hensyn til Tidspunktet for den enkelte Forligsmands Afgang afgörende for 
deres Afgang efter nærværende Lov. Genudnævnelse kan finde Sted.

Stk. 2. Endvidere udnævner Socialministeren, ligeledes efter Indstilling af „Den faste Vold- 
giftsret'j for 3 Aar ad Gangen en Stedfortræder for Forligsmændene. Genudnævnelse kan finde 
Sted.

Stk. 3. Den af „Den faste Voldgiftsret" foretagne Indstilling skal være tiltraadt af mindst 
eet af de henholdsvis af Arbejdsgiverne og Arbejderne valgte Medlemmer af Voldgiftsretten. 
Foreligger en saadan Indstilling ikke senest den 15. Deeember hvert Aar, foretager Socialmini- 
steren Udnævnelsen uden Indstilling.

Stk. 4. Afgaar en Forligsmand ved Döden, eller fremsætter han for Socialministeren Önske 
om Udtræden, som denne bifalder, vil der af „Den faste Voldgiftsret" være at foretage Indstilling 
efter foranstaaende Regler inden Forlöbet af 1 Maaned, efter at Begæring om Indstilling er frem- 
sendt fra Socialministeren. Foreligger Indstillingen ikke inden Udlöhet af denne Frist, udnævner 
Socialministeren uden Indstilling en ny Forligsmand, som afgaar til det Tidspunkt, da den, for 
livem han træder i Stedet, vilde være afgaaet.

Par. 2. Stk. 1. Forligsmændene vælger af deres Midte for et Aar ad Gangen en Formand, 
der er Forligsinstitutionens administrative Leder.

Stk. 2. Forligsmændene bör holde sig underrettede om Arljejdsforholdenes, og da særlig 
Lönforholdenes, almindelige Stilling til enhver Tid og sammentræder, saa ofte det skönnes for- 
nödent, efter Indkaldelse af Formanden for under hans Ledelse at dröfte foreliggende Situation.

Stk. 3. Forligsinstitutionen er berettiget til af enhver Arbejdsgiverorganisation eller Virk- 
somhed og Arbejderorganisation at forlange sig tilsendt Eksemplarer af enhver mellem disse 
Parter sluttet kollektiv Overenskomst.

Stk. 4. Ilet paahviler derhos enhver enkeltstaaende Arbejdsgiver og enhver Arbejdsgiver- 
eller Arbejderorganisation at tilstille Forligsinstitutionen Afskrift af udstedte Varsler om Ar- 
bejdsstandsninger, for saa vidt det opstaaede Stridsspörgsmaal ikke efter Sagens Xatur hörer 
hjemme til Afgörelse ved „Den faste Voldgiftsret". For de Organisationer, der er underkastet 
Septemberforligets Varselsbestemmelser, er det dog tilstrækkeligt at tilstille Forligsinstitutionen 
Afskrift af et udstedt 2det Varsel.

Stk. 5. Forligsmændene afgör ved en for hvert Kalenderaar fastsat Forretningsorden eller 
i hvert enkelt Tilfælde, i livilke Arbejdsforhold hver enkelt af de tre Forligsmænd i paakom- 
mende Tilfælde skal mægle. Den af en Forligsmand optagne Mægling gennemföres af ham uden 
Medvirken af de andre Forligsmænd (jfr. dog Par. 5) og föres af ham lil Afslutning, selv om det 
Tidsruin, for hvilket lian er udnævnt, er udlöbet.

Stk. 6. Forligsinstitutionen indgiver aarlig Indberetning om sin Virksomhed til Social- 
ministeren.

Par. 3. Stk. 1. Xaar der er Grund til at befrygte Arbejdsstandsning, eller Arbejdsstands- 
ning er indtraadt, og den Forligsmand, under hvem paagældende Sag hörer (jfr. Par. 2, Stk. 5), 
tillægger Stridens Virkninger og Omfang samfundsinæssig Betydning, kan han — for saa vidt 
Forliandlingerne mellem Parterne i Henhold til de mellem dem vedtagne Bestemmelser er fört og 
fra en af Siderne erklæret afsluttet uden Resultat — af egen Drift eller paa Foranledning af en 
af I’arterne indkalde de stridende Parter til Forhandling. I’arterne bestemmer selv, ved hvem de

Aljit. 1936. A. (511. löggjafarþing).
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vil lade sig repræsentere, dog inaa det ikke være ved nngen uden t'or de respektive Organisationer, 
Hovedorganisationer eller Virksomheder staaende Person.

Stk. 2. Det er I’arternes Pligt at efterkomme Forligsmandens Indkaldelse.
Stk. 3. Naar Forligsmanden har besluttet at mægie cller mægler til Hindring af en truende 

Arbejdsstandsning, kan lian paa hvilket som helst Tidspunkt för eller under Forhandlingerne 
som Betingelse for Mæglingen stille Krav til I’arterne om. at Arhejdsstandsningen ikke iværksættes, 
forinden Forhandlingerne af Forligsmanden er erklæret for afsluttet. Kravet kan dog höjst om- 
fatte et Tidsrum af en l'ge og kan under samme Arbejdsstrid kun stilles een Gang.

Par. 4. Stk. 1. Forligsmanden er under Forhandlingerne med Parterne berettiget til at 
göre Henstillinger om Indrömmelser, som maatte synes hensigtsmæssige for Stridens fredelige 
Afslutning.

Stk. 2. Hvis Forligsmanden under en Mægling i'aar den Opfattelse, at de mellem Parterne 
foreliggende Stridsspörsmaal eller nogle af disse enten ikke har været undergivet nogen egentlig 
Realitetsforhandling mellem I’arterne eller paa Grund af deres specielle faglige Karakter bör 
söges forhandlet til Ende direkte mellem Parterne, kan Forligsmanden forlange saadan Forhand- 
ling optaget og nægte at fortsætte Mæglingen, forinden denne Forhandling har fundet Sted. For- 
ligsmanden bestemmer Tidsfristen, inden hvis l’dlöb Forhandlingerne skal være afsluttet.

Stk. 3. Naar Forligsmandcn finder det formaalstjenligt, kan han fremsætte et Mæglingsfor- 
slag, som dog ikke uden hans Samtykke maa offentliggöres, saa længe ikke begge Parters Svar 
paa Mæglingsforslaget foreligger. Inden Forligsmanden fremsætter sit Mæglingsforslag, skal han 
med Hensvn til Forslagets formelle og tekniske Side raadföre sig nied Repræsentanter for hver af 
Parterne, og hvis Parterne tilhörer en Hovedorganisation, tillige ined en Repræsentant for liver 
af Hovedorganisationerne.

Stk. 4. Forligsmanden bestemmer efter Samraad med Parterne Fristen for Afgivelse af 
Svar paa Mæglingsforslaget med Hensyn til Vedtagelse eller Forkastelse.

Par. 5. For saa vidt en foreliggende Arbejdsstrid efter Forligsmændenes Skön er af vidt- 
rækkende samfundsmæssig Retydning, kan de beslutte, at Mæglingen i Striden udföres af alle 
tre Forligsmænd i Forening. Saadan Beslutning meddeles de interesserede Organisationer (Ho- 
vedorganisationer) eller Virksomheder, og i de Forhandlinger, som derefter finder Sted, deltager 
alle tre Forligsmænd. Formanden förer Forsædet under Forhandlingerne.

Par. 6. Stk. 1. Naar der under en Strid, som har givet en Forligsmand Anledning til at 
træde til efter Par. 3, opstaar t'enighed om Lön, Arbejdstid, Overarbejde o. lign., og den rette 
Erkendelse af, hvorledes de faktiske Forhold i denne Henseende har været, skönnes at være af 
Betydning for Stridens Afgörelse, er Forligsmanden berettiget til at afæske Parterne Erklæ- 
ringer herom.

Stk. 2. For saa vidt disse Erklæringer synes ham usikre eller ikke tilstrækkelig oplysende, 
liar Forligsmanden Ret til at begære Vidneforklaring optaget ved „Den faste Voldgiftsret".

Stk. 3. Forligsmanden har under disse Vidneafhöringer for Voldgiftsretten Ret til at være 
til Stede og kan vedrörende de i Stk. 1 nævnte Forhohl begære saadanne yderligere Spörgsmaal 
stillet til Vidnerne, som disses l'dsagn maatte give Anledning til.

Par. 7. Stk. 1. N'aar et Mæglingsforslag underkastes Afstemning inden for en Organisa- 
tion, maa det kun forelægges i Forligsmandens Affattelse, og der kan kun afgives rene Ja- eller 
N’ej- Stemmer. Enhver Afstemning om Mæglingsforslaget skal foregaa hemmeligt og skriftligt. 
Naar Afstemningsresultatet foreligger, skal Organisationen uden Ophold give Porligsmanden 
skriftlig Meddelelse om, hvor magne Ja- Stemmer og hvor mange N'cj- Stemmer der er afgivet, 
saavel som om det samlede Antal af stemmeberettigede Medlemmer. För en Afstemning finder 
Sted, skal Organisationen saa vidt görligt drage Omsorg for, at alle stemmeherettigede Medlem- 
mer faar Adgang til at göre sig bekendt med Mæglingsforslaget i dets Hellied.

Stk. 2. Opgörelsen af Resultatet af en l'rafstemning finder Sted efter nedennævnte 
Regler:

Et Mæglingsforslag anses for forkastet, nanr over 50 pCt. af de stemniedeltagende har stemt 
imod Forslaget og mindst 75 pCt. af de stemmeberettigede Medlemmer har deltaget i Afstem- 
ningen. For liver I’rocent (I’oint), hvormcd Stemmeafgivningsprocenten ligger uiider 75. skal den 
til Forkastelse nödvendige Procent af de afgivne Stemmer forhöjes med ’í.

Har Stemmedeltagelsen ikke andraget 25 pCt. af de stemmeberettigedes Antal. anses Forslaget 
som vedtaget.

Blanke og andre ugvldige Stemmesedler medregnes ikke ved Opgörelsen.
Stk. 3. Om Steinmeresultaterne, saaledes som de fremkommer i Afdelingerne, Forbundene 

eller Hovedorganisationen, maa intet offentliggöres eller meddeles, för Forligsmanden har offent- 
liggjort Hovedresultatet.
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Par. 8. Stk. 1. X'aar tler foreligger en Konfliktsituation, omfaltende flere Fag, og For- 
ligsmanden skönner, at denne kun kan löses under eet, kan han i de af ham til Konfliktsitua- 
tionens samlede Lösning stiliede Mæglingsforslag bestemme, at disse delvis eller fuldt ud skal 
betragtes som en Helhed, uanset hvorledes de Fag, der er inddraget i Konflikten, er organiseret 
(som selvstændige Fagforeninger, Fagforbund eller Arbejdsgiverorganisationer eller indordnede 
som Medlemmer af en Sainmenslutning af Fagforeninger, Fagforbund eller Arbejdsgivcrorgani- 
sationer). :E

Stk. 2. lil algörelse at, om et saadant Mæglíngsforslag er vedtaget eller forkastet, kan 
F orligsmanden forlange, at der skal foretages en Sammenlægning af Resultaterne for de for- 
skellige inddragne Fag, og de stillede Forslag skal da betragtes som vedtaget, hvis der som 
Helhed foreligger et Flertal for Vedtagelsen. Ved Udregningen lieraf skal i Tilfælde af Uraf- 
stemning denne lægges til Grund, medens, hvor Afgörelsen er truffet af en kompetent Forsam- 
ling, Afstemningen inden for denne skal benyttes som Fordelingsgrundlag. I de Tilfælde, hvor der 
inden for Afstemningsomraadet anvendes baade l'rafstemning og Afgörelse ved kompetent For- 
samling, beregnes Stemmeafgivningen saaledes: Man udregner, hvor stor Stemmeafgivningspro- 
centen har været for de Afstemningsomraader som Helhed, hvor Urafstemning anvendes. Det 
samlede Medlemstal inden for det Omraade, hvor Afgörelsen træffes af en kompetent Forsamling, 
redueeres herefter i Forhold til den udfundne Stemmcafgivningsprocent inden for Urafstemnings- 
omraadet, dog saaledes, at der ikke lierved regnes med en lavere Stemmeafgivningsprocent end 50. 
Det saaledes reducerede Medlemslal fordeles mellem Ja- og Nej- Stemmer i samme Forhold som 
de paa den kompetente Forsamling afgivne Stemmer, og de herved fremkomne Stemmetal sam- 
menlægges derefter med Stemmetallene fra Urafstemningsomraadet.

Stk. 3. For Organisationer under Arbejdsgiverforeningen udregnes Stemmevægten efter de 
hidtil gældende Regler. Hvor Organisationer under Arbejdsgiverforeningen og Organisationer uden 
for denne er interesseret i sammc Forslag, udregnes Stemmevægten efter den af den paagældende 
Organisations Medlemmer i det nærmest forudgaaende Kalenderaar udbetalte Arbejdslön.

Par. !). Det er forbudt at udstede Erklæringer eller före Vidner om, hvad der af Parterne 
oplyses eller foreslaas under de af en Forligsmand ledede Forhandlinger, medmindre dette ved- 
tages af beggc Partcr og det drejer sig om Bestanddele af Forliget.

Par. 10. Stk. 1. Overtrædelsen af denne Lovs Bestemmelser slraffes med Böde eller Hæfte 
indtil 3 Maaneder, for saa vidt ikke höjere Straf i Henhold til den övrige Lovgivning er forskyldt.

Stk. 2. Ved Paadömmelsen af Sager vedrörende Overtrædelse af de i Par. 4, Stk. 3, og i Par. 
7, Stk. 3, indeholdte Forbud mod Offentliggörelse eller Meddelelse anses det som en meget 
skærpende Omstændighed, at Meddelelse er tilflydt Offentligheden, ogsaa selv om dette sker 
gennent Pressen i Form af „Forlydender".

Stk. 3. Böder, der idömmes efter nærværende Lov, tilfalder Statskassen.
Par. 11. Stk. 1. Udgifter til Lönninger, Kontorhold m. v. udredes af Staten ved Bevilling 

paa de aarlige Finanslove eller ved særlig Lov.
Stk. 2. Enhver Tvist om Forligsmændenes Kompetence kan indankes til „Den faste Vold- 

giftsret’s” Afgörelse.
Par. 12. Dennc Lov træder i Kraft straks. Samtidig bortfalder Lov Xr. 37, af 28. Februar 

1927 om Mægling i Arbejdsstridigheder.

Fylgiskjal VII.

1916. 8. mars.
KOXGELIG RESOLl'TIOX, brorved i medhold av lov om arbeidstvister av 6. august 1915, 

Par. 27, 1, nedenstaaende utkast fastsættes som instruks indtil videre for forretningsforholdet 
mellem riksmæglingsmanden og kredsmæglingsmændene:

1. En kredsmæglingsmand skal, forinden han forbyr arbeidsstans cfter Par. 29, samraade 
med riksmæglingsmanden, hvis dertil er anledning.

2. Xaar en kredsmæglingsmand har nedlagt forbud mot arbeidsstans skal han uten ophold 
sende meddelelse herom til riksmæglingsmanden og redegjöre for de nærmere forhold, som har 
vært afgjörende for hans antagelse av, at betingelserne for forbudet forelaa.

3. Kredsmæglingsmanden skal indberette til riksmæglingsmanden, saasnart lian enten av 
eget tiltak ellcr efter begjæring av en part er skredet til mægling i en tvist, hvori arbeidsstans 
ikke er forbudt.
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Hvis kredsmæglingsniandcn ikke vil opta mægling i en tvist, bör han underrette riks- 
mæglingsmanden og oplv.se om grunden hertil.

4. Har en kredsmægiingsmand ledet mæglingcn, skal ban sende riksmæglingsmanden be- 
retning oin saken snarest mulig. Beretningen skal være sa uttömmende, at riksmæglingsmanden 
dcrav kan faa fuldstændig kjendskap til den Iiele tvist, dens grundlag og forskjellige tviste- 
punkter, saavelsom oin mæglingens forlöp, herunder ogsaa om parternes forslag og tilbud og et- 
livert forslag, som mæglingsmandcn maatte ha fremsat, selv om det ikke er indtat i möteboken. Be- 
retningen bör som regel ledsages av en avskrift av möteboken.

ó. Om nogen av parterne vedtar mæglingsmyndighetens forslag til lösning av tvisten, efterat 
mæglingen er sluttet, skal kredsmæglingsmanden seude beretning lierom til riksmæglings- 
manden. Det samme gjælder om den anden parts godkjendelse og om derav fölgende oprettelse 
av tarifavtale.

6. Om gjenoptagelse av mæglingen i en tvist og om forlöpet av den skal kredsmæglings- 
manden sende lignende beretning som i Par. 4 omhandlet.

7. Kredsmæglingsmændene ska! i det hele tat söke at bidra til, at riksmæglingsmanden 
gjennein beretninger faar anledning til at skaffe sig fuldt kjendskap til alle saker og deres 
beliandling av mæglingsmyndigheten.

8. Kredsmæglingsmændene bör, i tilfælde livor de er i tvil om, hvorledes de bör forholde 
sig, paa hensigtsmæssigste maate sætte sig i forbindelse med riksmæglingsmanden, og samraade 
med liam.

9. Enhver kredsmæglingsmand er pligtig til at overta mægling, som paalægges ham av riks- 
mæglingsmanden, selv om tvisten ligger utenfor hans distrikt.

10. Ved hvert aars utlöp indsender kredsmæglingsinændene en liste over de saker. som de 
har behandlet i aarets löp. Saklistens anordning fastsættes av riksmæglingsmanden.

11. Riksmæglingsmanden bör gjöre kredsmæglingsmændene liekjent med saadanne avgjörclser 
og overenskomster i tvister, som han antar kan være av interesse for deres virksomhet.

Fylgiskjal VIII.
LOV OM DEX’ FASTE VOLDGIFTSRET 

Stadfæstet af H. >1. Kong Christian X. den 4. Oktober 1919.
l’ar. 1. Den faste Voldgift bestaar af (i ordinære Dommere og 16 Suppleanter, en Formand, 

2 Xæstformænd eller, hvis Voldgiftsretten finder det fornödent, 3 Xæstformænd saint en Sekretær.
Saa længe „Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening" og ,,De samvirkende Fagforbund i 

I)anmark“ i overvejende Grad repræsenterer Landets ved Landbrug og Skovbrug, Industri, Haand- 
værk, Transport og Jordarbejde beskæftigede organiserede Arbejdsgivere og Arbejdere, vælger disse 
I'oreninger hver 3 af de ordinære Medlemmer og 8 Suppleanter. Er det nævnte Repræsentations- 
forhold ikke længer til Stede for en af de paagældende Foreningers Vedkommende, bliver For- 
slag til Ændring i Valgmaaden efter Forhandling mellem Foreningerne af disse at indsende til 
Indenrigsministeriet, som da gör Skridt til at söge Loven ændret.

Valget, som gælder for 2 Aar, foregaar hvert 2det Aar i Oktober Maaned, og Resultatet skal 
straks meddeles Rettens Sekretær, der hvert Aar indkalder de valgte ordinære Medlemmer — 
eventuelt ved Tilkaldelse af Suppleanter — til Valg af Formand og Xæstformænd for de fölgende 
Kalenderaar, hvilket Valg, der sker ved Stemmeflerhed, skal foregaa för den 1. December.

Koinmer Valget af Formand — eller Xæstformænd — ikke i Stand indenfor den fastsatte 
Frist, gör Sekretæren Indstilling til Præsidenten i Höjesteret, der i Forening med Præsidenterne 
for de övrige köbenhavnske kollegiale Retter foretager Valget blandt disse Retters juridiske 
Medlemmer.

Kommer noget af de övrige i denne I’aragraf omtalte Valg ikke i fuldgyldig Stand inden 
den for samme fastsatte Frist, gör Sekretæren derom Indstilling til Indenrigsmiiiisteriet, der 
med behörigt Hensvn til en ligelig Repræsentation indenfor Retten af Arbejdsgiver- og Arbejder- 
Interesser erstatter det manglende Valg ved l'dnævnelse.

Rettens Sekretær udnævnes af Indenrigsministeriet efter Rettens Indstilling. I Sekretærens 
Forfald lieskikkes en Stedfortræder midlertidig af Rettens Formand, men for længere Tid end en 
Maaned efter Rettens Indstilling af Indenrigsministeriet.

Rettens Sekretær indkalder til Retsmöderne de ordinære Dommere eller, efter den Række- 
fölge, ban forud med disse har aftalt, Suppleanterne.

Par. 2. De ordinære Medlemmer og Suppleanter niaa have Indfödsret, være fuldmyndige. 
ikke være dömte for en i den offentlige Mening vanærende Handling og ikke være ude af Raadiglied

oplv.se
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over dcres Bo. Formanden. Xæstformændene samt et af de fra hver Side valgte 3 ordinære Med- 
lemmer og et tilsvarende Antal Suppleanter inaa opfvlde Lovens Betingelser for Beskikkelse til 
fast Dommer i en ordinær Ret.

De juridiske Medlemmer at kollegiale Retter i Köbcuhuvn — afsct fra disses Forinænd —■ 
er pligtige at modtage Valg til Formands- <>g Næstformands-Stillingerne. Denne Pligt gælder dog 
ikke, naar vedkommende i 3 Aar har beklædt Stillingen.

Viser Arbejdet som Formand eller Xæstformand ved Voldgiftsretten sig at være saa oin- 
fattende, at det hindrer et til denne Stilling valgt Medlem af de nævnte Retter i at vare- 
tage de ham som saadan paahvileiide Embedspligter, bliver den fornödne Arbejdskraft for Retterne 
at tilvejebringe.

Hvis det viser sig, at det Voldgiftsretten paalagte Arbejde overstiger en cnkelt Rets Kræfter, 
foranlediger Indenrigsininisteriet efter Voldgiftsrettens Indstilling en eller flere tilsvarende Retter 
oprettede med afgrænsede Omraader. De nærmere hertil sigtende Besteminelser kan træffes ved 
kongelig Anordning efter forudgaaende Forhandling nied „Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening" 
og „De samvirkende Fagforbund".

Par. 3. Honorar for Formand, Xæstformænd og Sekretær samt Diæter for Rettens Medlemmer 
udredes ligesom Rettens Kontorudgifter. forsaavidt de ikke dækkes gennein de ved Rettens Kendelser 
paalagte Sagsomkostninger, af Staten gennem Bevilling paa Finansloven.

Par. 4. A. I'or Voldgiftsretten indbringes Spörgsmaal om Overtrædelsc af den mellem „Dansk 
Arbejdsgiver- og Mesterforening“ og „De samvirkende Fagforbund i I)anmark“ bestaaende Over- 
enskomst af 5. September 1899.

B. Endvidere skal i fölgende Tilfælde Overtrædelser af Overenskomster mellem en Arbejder- 
organisation paa den ene Side og enten en Arbejdsgiverorganisation eller en Enkeltvirksomhed 
(Enkeltmand, Firina, Aktieselskab) paa den anden Side, forsaavidt vedkoimnende Overenskomst 
ikke indeholder Bestemmelser i modsat Retning, kunne indklages for Voldgiftsretten efter neden- 
nævnte Regler og med de i I’ar. 5 nævnte Fölger:

1. Xaar en Arbejdsgiverorganisation gör sig skyldig i et Forhold, hvorved en Overens- 
komst med en Arbejderorganisation krænkes,

2. naar et eller flere Medlemmer af en Arbejdsgiverorganisation i Strid med en af Organisa- 
tionen indgaaet Overenskomst foretager noget, hvorved den vedkommende Arbejderorganisation 
eller dennes enkelte Medleinmers Ret efter Overenskomsten krænkes,

3. eller omvendt naar en Arbejderorganisation gör sig skyldig i et Forliold, eller Med- 
lennner af en saadan i Fællesskab foretager noget, hvorved en Overenskomst med en Arbejds- 
giverorganisation krænkes,

kan den Organisation, hvis Ret eller hvis Medleinmers Ret er krænket, paaklage dette For- 
hold ved at indklage den paagældende modstaaende Organisation for Voldgiftsretten.

4. Xaar en Enkeltvirksomlied har sluttet Overenskomst med en Arbejderorganisation kan 
Organisationen og Enkeltvirksomlieden indklage hinanden for Voldgiftsretten for lignende Over- 
trædelser som de under 1—3 nævnte.

5. Xaar en Arbejdsgiverorganisation eller Medlemmer af samme, henholdsvis en Enkelt- 
virksomhed, varsler Lockout overfor en Arbejderorganisation eller Medlemmer af samme, og 
den Arbejderorganisation, mod hvis medlemmer den bebudede Lockout er rettet, vil göre gældende, 
at Lockouten eller det uopfyldte Krav, hvorpaa den crklæres, er i Strid med indgaaede Overens- 
komster, og ved anbefalet Brev inden 3 Dage oveifor den Orgapisation, der selv eller hvis Med- 
lemmer liar bebudet Arbejdsstandsningen — henholdsvis overfor den Enkeltvirksomhed, der har 
bebudet Arbejdsstandsningen — har protesteret mod Lockoutens Lovlighed, kan enhver af Parterne 
inddrage Spörgsmaalet om I.ockoutens Lovlighed for Voldgiftsretten.

Efter tilsvarende Regler kan ogsaa Spörgsmaalet om Lovligheden af en Strejke, der af en 
Arbejderorganisation ellcr Medlemmer af sannne varsles overfor en Arbejdsgiverorganisation eller 
Medlemmer af en saadan eller overfor en Enkeltvirksomhed. af enhver af Parterne indbringes for 
Voldgiftsretten.

(>. Xaar en Arbejdsgiverorganisation eller Meillemmer af samme, henholdsvis en Enkelt- 
virksomhed, iværksettcr eller fortsætter Lockout overfor en Arbejderorganisation eller Med- 
lemmer af samme, kan sidstnævnte Organisation, naar den formener, at Lockouten i og for sig 
eller det uopfyldte Krav, hvorpaa den erklæres, er i Strid med bestaaende Overenskomster, lovlig 
afsagte Voldgiftskendelser eller en af den heromhandlede Voldgiftsret afsagt Dom, sagsöge Ar- 
bejdsgiverorganisationen, henholdsvis Enkeltvirksomheden, for Voldgiftsretten,

7. Xaar en Arbejderorganisatiou eller Medlenuner af samme paa lignendc Maade i Strid 
med bestaaende Overenskomster, Voldgiftskendelser eller den heromhandlede Voldgiftsrets Dom 
iværksætter eller fortsætter Strejke overfor en Arbejdsgiverorganisation eller Medlemmer af
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samme, henholdsvis overfor en Enkeltvirksomhed, kan Arbejdsgiverorganisationen, lienholds- 
vis Enkeltvirksomheden, sagsöge Arbejderorganisationen for Voldgiftsretten.

C. Ogsaa andre Tvistepunkter niellem Arbejdsgivere og Arbejdc-re kan, naar Voldgiftsretten 
med en Majoritet af mindst 5 billiger det, indhringes for samme, naar der mellem en Arbejds- 
giver- og Arbejderorganisation eller mellem en Enkeltvirksomhed og en Arhejderorganisation 
derom er truffet en almindelig eller for det enkelte Tilfælde speeiel Attale.

D. Forsaavidt en af de ovennævnte Organisationer eller Enkeltvirksomlieder er Medlem af 
en mere omfattende Organisation, skal Sögsmaalet anlægges af og mod den mere omfattende Or- 
ganisation, der hænder Dom og lider Dom paa Sagsögernes og sagsögtes Vegne.

Par. 5. A. 1. I de i I’ar. 4 B. Nr. 1—4 nævnte Tilfælde afgör Voldgiftsretten, hvorvidt 
det paaklagede Forhold er i Strid med indgaaede Overenskomster, og hvorvidt den paaklagede 
Beslutning som overenskomststridig er ugyldig, og kan den eller de for det paaklagede Forhold 
ansvarlige ikendes en Bod, der, saafremt Skade er sket, skal tilfalde den skadelidende og i andre 
Tilfælde tilfalde Sagsögeren.

Bestaar Overenskomstkrænkelsen i Undladelse af at betale et skyldigt Pengebelöh, kan 
Dommen i Stedet for Bod gaa ud paa Betaling af Belöbet.

Xaar ikke andet forud er vedtaget, kan der kun paalægges Organisationen som saadan ret- 
ligt Ansvar, naar den har gjort sig delagtig i det paaklagede Forliold.

2. Hvis Skade er lidt, beregnes Boden under behörigt Hensyn til, i hvilkcn Grad Over- 
trædelsen har været undskyldelig fra Overtrædei ens Sidc, efter den skete Skades Störrelse. Lige- 
som Boden i övrigt under særlig formildende Omstændigheder ganske kan hortfalde, skal Boden 
for en ulovlig Arbejdsstandsning bortfalde, naar overenskomststridig Adfærd fra den Side, mod 
hvem Arbejdsstandsningen er rettet, skönnes at have givet rimelig Grund til Arbejdsstandsningen.

3. Som særlig skærpende Onistændighed skal det anses, at Overtræderen har nægtet at lade
Sagen afgöre ved Voldgift, skönt efter Overenskomst pligtig liertil, eller har handlet i Strid med 
lovlig afsagt Voldgiftskendelse eller en af den heromhandlede Voldgiftsret afsagt Dom.

4. I de under Par. 4 B. Xr. 6 og 7 nævnte Tilfælde kan den eller de for det paaklagede For- 
hold ansvarlige ikendes en Bod cfter de i denne Paragrafs lste til 3die Stykke givne Begler. Hvis der 
i de heromhandlede Tilfælde bliver Spörgsmaal om dels at erklære en paabegvndt Arbejdsstandsning 
for ulovlig, dels at ikende Bod, kan Voklgiftsretten, naar det sidste Spörgsmaal kræver længere 
Tids Undersögelse, forelöbig afgöre det förste Spörgsmaal.

Xaar ikke andet forud er vedtaget, kan der kun paalægges Organisationen som saadan ret- 
ligt Ansvar, naar den har gjort sig delagtig i den paaklagede Arbejdsstandsnings Iværksættelse 
eller Fortsættelse, eller den paagældende Iíonflikt vedrörer I-'orstaaelsen af en foreliggende 
Priskurant med almindelige Bestemmelser eller en almindelig mellein Organisationerne bestaaende 
Overenskomst.

ó. Efter de i denne Paragraf givne Itegler kan Bod ogsaa paalægges i de Sager, der an- 
lægges for Voldgiftsretten ifölge Par. 4 A. og C.

B. 1. Hvor der haves Bet til Sögsmaal ved Voldgiftsretten er Sögsmaal ved de almindelige 
Domstole afskaaret, dog er den enkelte Arbcjder ikke dermed afskaaret fra ved disse at söge sig 
tilgodehavende Arbejdslön tilkendt, medmindre Organisationen under Sögsmaalet for Voldgifts- 
retten har frafaldet saadan Itet paa Arbejderens Vegne.

2. Xaar en Strejke eller Lockout ikke er retsstridig, er den blotte offentlige Meddelelse oin 
dens Varsling eller Ikrafttræden heller ikke retsstridig.

Par. 6. Bettens ordinære Sæde er i Köbenhavn, men naar det af Betten skönncs formaals- 
tjenligt, kan den sættes andet Sted. Mödetid bestemmes af Formanden. Betshog föres i Overens- 
stemmelse med de i Lov om Bettens Pleje Kap. 3. givne Begler. Bettens Sekretær fungerer som 
Betsskriver. Xæstformændene fungerer i Formandens Forfald.

Par. 7. Sag anlægges ved, at Sagsögeren til Betten indgiver Klageskrift i mindst to Eksem- 
plarer. Formanden indkalder Parterne til et snarest muligt berammet Betsmöde, idet han sam- 
tidig tilstiller sagsögte et Eksemplar af Klageskriftet. Formanden kan tillige bestemme en Frist. 
inden hvilken sagsögte för Betsmödet skal indlevere Svarskrift. l'ndtagelsesvis kan yderligere 
Skriftveksel tillades og Betsmödet udsættes.

Formanden kan efter Voldgiftsrettens Bemvndigelse, forinden den egentlige Domsforhandling. 
for at mægle Forlig mellem I’arterne eller for til Forberedelse af Domsforhandlingen at foran- 
ledige yderligere Udtalelser af Parterne indkalde til et forberedende Betsmöde, hvortil Bettens 
övrige Dommere ikke behöver at indkaldes.

Par. 8. Om Procesmaaden gælder i övrigt med de nödvendige Forandringer de for borgerlige 
Sager gældende Grundsætninger i Lov om Bettens Pleje, 2den Bog, samt Kap. 27—30. Den i Lovens 
Kap. 39 angivne særlige Procesmaade er anvendelig.
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I Kctten til at lade tnöde ved Kettergangsfuldmæglig for den faste Voldgiftsret gælder ingen 
Indskrænkninger for I’arterne. I hvilket Omfang en Kart er herettiget til at deltage i Forhand- 
lingerne for Retten ved Hjælp at flere Fuldmægtige, afgör Ketten, ligesom Retten træffer Afgörelse 
oin, liveni der foruden Parterne og Kettergangsfuldmægtigene hör have Adgang til Retsmöderne.

Hvor en Organisation sagsöger eller sagsöges paa en I'nderorganisations Vegne, er de i för- 
nævnte Lovs Par. 282 og Kap. 29 indeholdte Kegler om Partsafhöring og Partsed ogsaa anvende- 
lige paa den eller dem, paa hvis Vegne Sagen föres.

Par. 9. Forinanden kan, oin det findes fornödent. lade Stævning forkvnde for sagsögte efter 
Keglerne i Lov oin Kettens Pleje Par. 155, og uden at dette har fundet Sted, kan de i Par. 341, 
jfr. Par. 363 og Par. 434, bestemte Fölger af sagsögtes l'deblivelse ikke bringes til Anvendelse.

Deii, mod livem Sagen anlægges, er pligtig at möde for Voldgiftsretten ogsaa udenfor den 
Itetskreds, hvor han har Værneting.

Par. 19. Ketten bör virke hen til, at de mellem l’arterne indgaaede Voldgiftsaftaler over- 
lioldes. Hvis Sagen i sin Helhed henhörer under en faglig Voldgiftsret, kan Retten afvise Sagen; 
men hvis det maa antages at være ugörligt eller dog forbundet med uforholdsmæssigt Besvær 
eller Ophold at faa tilvejebragt en faglig Voldgiftskendelse. eller hvis hegge Parter önsker det, 
kan Retten dog selv træffe Afgörelsen.

Henhörer det foreliggende Spörgsinaal for en Del under en faglig Voldgiftsret, kan Retten 
ogsaa udsætte Domsafsigelsen til Voldgiftskendelsen er indhentet. Retten kan til Oplysning i en 
faglig Tvist sætte sig i direkte Forhindelse med Fagenes Voldgiftsretter og, naar den skönner det 
fornödent. tilkalde Bistand af fagkyndige, som har Ket til at udtale sig under Forhandlinger og 
saa vidt muligt skal være til Stede i lige Antal for hver af Parterne. Efter Voldgiftsrettens Be- 
stemmelse kan de fagkyndige overvære Voteringen.

l’ar. 11. Deii i I.ov oin Kettens Pleje Kap. 29 omtalte Pligt for I’arten til at give Möde 
personlig for Voldgiftsretten for at besvare Spörgsmaal gælder uden Afstandsbegrænsning. Efter 
Voldgiftsrettens Bestemmelse kan Afhöringen dog undtagelsesvis foretages for Underretten paa 
det Sted, livor Parten bor eller opholder sig.

Par. 12. Soin Vidne er enhver pligtig uden Afstandsbegrænsning at give Möde for Vold- 
giftsretten, naar denne bestemmer det.

I övrigt er enhver til Oplysning i Sager, der foreligger Voldgiftsretten til Afgörelse, pligtig 
at möde som Vidne for den I'nderret, i hvis Ketskreds han bor eller opliolder sig, efter Indkaldelse 
i Overensstenimelse med de til enhver Tid gældende Reglcr om Vidners Stævning.

Par. 13. Med Hensyn til Rettens Bemyndigelse til at udmelde Syns- og Skönsmænd skal 
Grænserne for Rettens Embedsomraade (Lov oin Kettens Pleje Par. 196, 2det Stvkke) anses at 
være den i Par. 171, 2det Stykke, 2det Punktum, angivne Afstand fra Voldgiftsrettens Mödested.

For Svns- og Skönmænds Pligt til at give Möde til Afhjemling finder Reglerne i nærværende 
Lovs Par. 12 tilsvarende Anvendelse.

Par. 14. Voldgiftsrettens Formand afgör ved Kendelse de Tvistigheder, soin under Vidne- 
förselen eller Syns- og Sköns- Optagelse opstaa for Iletten.

Kære sker til den Landsret, indenfor hvis Landomraade Kendelsen er afsagt.
Par. 15. Om Godtgörelse til Vidner, Syns- og Skönsmænd gælder Lov om Rettens Pleje 

henholdsvis I’ar. 192 og Par. 211.
Par. 16. De af Voldgiftsretten afsagte Domnie bliver at fuldbyrde soin endelige og rets- 

kraftige Doinme. Idömte Sagsomkostninger bliver at tillægge Voldgiftsrettens Kasse (jfr. Par. 3).
Par. 17. Ved en Organisation forstaas i denne Lov enten en Flerhed af Arbejdsgivere, 

der lieskæftiger Arbejdere ved Industri, Haandværk, Handels- og Kontorvirksomhed, Landbrug, 
Gartneri, Jord- eller Transportarbejde, og soin ved en dem alle forbindende med en Flerhed af 
Arbejdere indgaaet Overenskomst mod Overhoklelse af visse Pligter fra Arbejdernes Side er for- 
pligtede til at yde disse visse Arbejdsbetiiigelser, naar Arbejderne beskæftiges af dem ved de 
nævnte Virksomheder, eller en Flerhed af Arbejdere, livem der ved en saadan med en Arbejds- 
giverorganisation eller en Enkeltvirksomhed indgaaet Overenskomst mod Overholdelse af visse 
Pligter er tilsikret visse Arbejdsbetingelscr, naar de nævnte Arbejdere heskæftiges hos de paa- 
gældende Arbejdsgivere.

Ved kongelig Kesolution udfærdiget gennem Indenrigsministeriet, kan Voldgiftsrettens 
Myndighedsomraade dog udvides til Arbejdsforhold i Virksomheder, der ikke henhörer til In- 
dustri, Haandværk, Handels- og Kontorvirksomhed, Landbrug, Gartneri, Jord- og Transportar- 
bejde, naar den faste Voldgiftsret enstemmig anhefaler I'dvidelsen.

Saafremt den Organisation, som anlægger eller inoil hvem der anlægges Sag ved Voldgifts- 
retten, er saa ringe i Omfang eller Betydning, at den Nytte, Sagens Behandling ved Voldgiftsret-
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ten kan stifte, ikke skörines at staa i rimeligt Forhold til clet med Voldgiftsbehandlingen for- 
bundne Tab af Tid og Penge, er Voldgiftsretten beföjet ti' at afvisc Sagen.

Ligeledes er Voldgiftsretten beföjet til at afvise Sagen, saafremt der mellem de tvistende 
Parter mangler betryggende Regler til Sikring af en regelmæssig, voldgiftsretlig Afgörelse af 
faglig Strid.

Par. 18. Saa snart 5 Aar er forlöbet efter Lovens Ikrafttræden, foranlediger Indenrigs- 
ministeren nedsat et l'dvalg med lignende Sammensætning som det, der har forb'eredt Forslaget 
til nærværende Lov, for at foretage Gennemsyn af Loven og eventuelt foreslaa Forandringer i 
samme,

Fylgiskjal IX.

LAG OM ARBETSDOMSTOL 
given Stockholm slott den 22. juni 1928 (S. F. 2541.

Vi GUSTAF, etc göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna som följer:

Om arbelsdomstolens sammensáttning.
1 Par. För upptagande och avgörande av mál rörande kollektivavtal skall finnas en ar- 

betsdomstol med sáte i Stockholm.
2 Par. Arbetsdomstolen skall bestá av ordförande oeh sex ledamöter
3 Par. Ordföranden oeh tvá ledamöter förordnas av Konungen för viss tid bland personer, 

som icke kunna anses företrada arbetsgivar- eller arbetarinteressen. Ordföranden och en av leda- 
möterna, vilken förordnas att vara vice ordförande, skola vara lagkunniga och i domarvarv er- 
farna. Den andra ledamoten skall ága sárskild insikt och erfarenhet i arbctsförhállanden ocli 
dármed förbundna avtalsfrágor.

För vardera ledamoten förordnar Konungen en ersáttare, som uppfyller de för Iedamoten 
stadgade behörighetsvillkoren.

Aro báde ordföranden och vice ordföranden hindrade att tjánstgöra, föres ordet av den 
andre ledamoten, om han ár lagkunnig, men eljest av ersáttaren för den ledamot, som förordnats 
att vara vice ordförande.

4 Par. Fyra ledamöter, vilka skola vara i arbetsförhállanden erfarna och kunniga, för- 
ordnas av Konungen för tvá ár i sander, tvá efter förslag av svenska arbetsgivarföreningarnas 
förtroenderád och tvá efter förslag av landsorganisationcn i Sverige. För vardera siden förordnas 
enligt samma regler fyra ersáttare.

Förslag skall för att vinna avseende upptagna minst dubbelt sá mánga personer som de, 
vilka skola förordnas för den sidan. Har á nágondera siden vederbörligt förslag icke avgivits, 
förordnar Konungen ándá ledamöter, och ersáttare för den sidan.

5 Par. Ledamot eller ersáttare, som avses i 4 Par., skall vara svensk medborgare oeh liava 
uppnátt tjugufem árs álder. Ej má befattningen innehavas av den som ár omyndig eller försatt 
i konkurstillstánd, ej heller av den, som pá grund av honom ádömd straffpáföljd icke ma utöva 
allmán befattning eller genom utslag, som ánnu icke vunnit laga kraft, ár dömd till páföljd, som 
nu ár sagd, eller ár stálld under framtiden för brott, vilket kan medföra sádan páföljd, eller ár 
förklarad overdig att inför rátta föra andras talan.

6 Par. Har ledamot eller ersáttare, som avses i 4 l’ar., átagit sig uppdragen, áger han ej 
bliva entledigad, med mindra sárskilda omstándigheter dártill föranleda. Avságelse av uppdraget 
prövas av Konungen.

Avgár sádan ledamot eller ersáttare, förordnar Konungen annan för áterstáende delen av 
den tid, för vilken den avgángne varit utsedd. Hárvid skall vad i 4 Par. stadgas om förslag ága 
motsvarande tillámpning.

7 Par. Skulle vid nágot rettegangstillfálle ledamot utebliva eller finnas vara av jáv hin- 
drad att tjánstgöra, och kan ej ersáttare tillkallas, áger ordföranden kalla annan lámplig person 
i stállet.

8 Par. Den som ej avlagt domared skall. innan han tager sáte i arbetsdoinstolen, avlágga 
sádan ed inför ordföranden eller inför allmán underrátt.

9 Par. Arbetsdomstolen sammentráder pá kallelse av ordföranden sá ofta det erfordras för 
máls handlaggning. Domstolen má, dár det prövas nödigt, sammantráda utom Stockliolm.

10 Par. Arbetsdomstolen vare domför med ordförande och fyra ledamöter. Av ledamöter, 
som avses i 4 Par., skola lika inanga nárvara för vardera sidan.
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Besiktning á arbetsplats eller annan dvlik förráttning má kunna verkstállas av ordför- 
anden jámte tvá ledamöter, en för arlietsgivarsiden oeh en för arbetarsidan.

Ledamot, som avses i 4 Par., vare ej pá den grund att ban eller skyldeman till lionoin tilhör 
styrelse för förening av arbetsgivare eller arbetare bindrad att i mál, dári föreningen ár part, 
tjanstgöra i domstolen.

Om mál rörande kollektii>ai>lat och om rátl till tatan i sádana mál.
11 Par. Till mál rörande kollektivavt.nl hánföras mál, dári tvisten ár:
1. om kollektivavtals gildighet, bestánd eller rátta innebörd;
2. huruvida visst förfarande strider mot kollektivavtal eller mot vad i lagen om kollektiv- 

avtal stadgas; eller
3. om páföljd av förfarande, som förmenas strida mot kollektivavtal eller námnda lag.
Tvist, som eljest skulle höra under arbetsdomstolen, má i stállet enligt avtal hánskjutas till

avgörande av skiljemán, dár frága ej ár om förklaring, som avses i 7 Par. av lagen om kollek- 
tivavtal.

12 I’ar. Har nágon vid arbetsdomstolen válkt talan. som ej innefatter yrkande att mot- 
parten skal förpliktas nágot fullgöra eller underlata, och finnes det ej ága avsevárd betydelse för 
honom att sádan faststállelsetalan vinner prövning, má den avvisas av domstolen

13 Par. Förening, som slutit kollektivavtal, áge vid arbetsdomstolen vácke och utföra talan 
för den som ár eller varit inedlein i föreningen; och má denne sjálv ej kára, med mindre han 
visar, att föreningen undandrager sig att tala á hans vágnar.

Vill nágon föra talan vid arbetsdomstolen mot medlem eller förutvarande medlem i förening, 
som slutit kollektivavtal, skall áven föreningen instámnas; og má föreningen svara á medpar- 
tens vágnar dár denne ej sjálv utför sin talan.

Har förening eller förbund av flere arbetsgivar- eller arbetarföreningar slutit kollektivavtal, 
skall vad nu ár sagt oin medlem gálla sávál de sainmanslutna föreningarna som deras med- 
lemmar.

14. Par. Ár i kollektivavtal stadgat, att för bilággande av tvist rörande avtalet förhandling 
skall ága rum mellan parterna eller mellan dem överordnade föreningar, má arbetsdomstolen 
icke, förrán dylik förhandling ágt rum. till pröening upptaga sádan tvist, med mindre av omstándig- 
heterna framgar, att för förhandlingen mött liinder, vilket icke berott av káranden.

15 Par. Mot arbetsdomstolens beslut má talan ej fullföljas.

Om förfarandet vid arbetsdomstolen.
16 Par. I)en som vill anhángiggöra talan vid arbetsdomstolen har att till ordföranden 

ingiva eller i betalt brev med posten insánda ansökan om stámning, med uppgift á motparten 
samt á kárandens pástáenden och skálen dárför. Vid ansökningen bör káranden foga de hand- 
lingar han vil áberopa til sakens belysande.

Káranden har tillika att, i den mán ordföranden ej medgiver undantag, ingiva avskrift av 
ansökningen och av de vid densamma fogade handlingar i lika mánga exemplar som antalet
motparter.

17 I’ar. I anledning av ansökningen utfárdar ordföranden stámning, dári svaranden före- 
lágges, vid áventyr att málet ándock avgöres, att á viss tid instálla sig vid arbetsdomstolen. 
Hámval á káranden utfárdas skriftlig kallelse. Dár det finnes lámpligt, má ordföranden före- 
higge svaranden att inom viss tid före inálets handlaggning inkomma med skriftlig förklaring. 
Vad i 16 Par. stadgats om stámningsansöken har motsvarande tillámpning á förklaring.

Finnes anledning att málet ej hör under arbetsdomstolen eller av annen grund ej kan pá 
den inkomna ansökuingen upptagas till prövning, ankommer pá arbetsdomstolen att avgöra, 
huruvida stámning skall utfárdas.

Ordföranden ombesörjar, att parterna med posten eller pá annat sátt erhálla del, svaranden 
av stámningen jáinte avskrift av stámningsansökningen samt káranden av den á honom ut- 
fárdade kallelsen och avskrift av förklaring. Finnes det láinpligt, má motparten förelággas att, 
pá sátt om stámning i allmánhet gáller, verkstalla delgivningen

Atgárd, som enligt denna paragraf ankommer pá ordföranden, iná och enligt dennes upp- 
drag utföras av tjánesteman vid domstolen.

18 Par. Ingiver eller insánder part till arhetsdomstolen annan bandling án i 16 eller 17 
I’ar. ságs, och ár den av beskaffenhet, att motparten dárav bör erha'la del, skall vad i 16 Par. 
andra stycket samt 17 Par. tredje och fjárde stvckena stadgats ága motsvarande tillámpning.

19 Par. Arbetsdomstolen áger, om den finner erforderligt, sjálv inkalla vittnen och i övrigt 
inskaffa utredning.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarjiing). 46

kollektivavt.nl
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Inkallas nágon av domstolen sasom vittne eller för att upplysningsvis böras, skall bctráf- 
fande ersáttning av almánna mede! för instállelse ocb sadan crsáttnings átergáldande i tillámp- 
liga delar gálla vad i avseende a brottmál ár stadgat.

20 Par. I tvist vid arbetsdomstolen má den, som efter lag áv jávig att vittna, böras utan 
ed, dock ej den, som ár yngre án femton ár eller saknar förstandets fulla bruk eller pá grund av 
honom ádömd straffpaföljd ár utestángd frán behörigbet och ráttigheter. varom förmáles i 2 kap. 
19 Par. strafflagcn.

21 Par. Arbetsdomstolen áger dár den finner det pakallat, förelágga och utdöma vite, sá 
och besluta kvarstad eller skingringsförbud.

Ltdömt vite tilfaller kronan. Vite, vartill nágon blivit fálld föv underlatenhet att fullgöra 
domstolens dom, má i bándelse av bristande tillgang till dess gáldande ej förvandlas till fángelse.

22 Par. Det aligger arbetsdonistolen att vaka över att mál slutföres utan onödigt uppskov 
och om inöjligt avgöres efter allenast ett ráttegangstillfálle.

Dár det finnes lámpligt, má sárskild dom givas i del av malet eller rörande viss dári upp- 
konnnen fraga.

23 Par. Vteblir part fran arbetsdomstolens sammentráde, má utan binder dárav dom med- 
delas i inálet, oin parten niinst sju dagar före sammentrádet árhallit del av stámning eller 
kallelse att instálla sig vid doinstolen och icke visat laga förfall.

24 Par. Inkomna skriftcr och handlingar skola för várje mál sammanföras i en akt.
ProtokoII föres för várje mál sárskilt. I protokollet antecknas, vilka hava sátc i domstolen,

nárvarandc parter och ombud, yrkanden och medgivanden, som ickc finnas antecknade i in- 
komna skrifter, skiljaktiga meningar, som yppas vid omröstning, samt domstolens beslut, som 
ej meddelas genom dom. I övrigt upptages i protokollet vad domstolen anser erforderligt att 
dári anteckna.

25 Par. Arbetsdomstolens dom skall avfattas skriftligen utan samband med protokollct 
och undertecknas av dcm. som deltagit i avgörandet. Domen skall innehálla en kortfattad rcdo- 
görclse för tvistcn i den del domen omfatter. Skálen för domslutet skola angivas.

Vtskrifter av domen, á domstolens vágnar underskrivna av ordföranden, skola genom den- 
nes försorg íned posten utsándas till parterna. Áro flera parter a en sida, má gemensam utskrift 
sándas till en av dcm.

Har domen ej blivit offentligen avsagtl. skall den anses given den dag utskrifterna under- 
teeknas av ordföranden.

26 Par. Parterna ága utan avgift erhalla utskrift av arbetsdomstolens dom och protokoll.

Sarskilda bestammelser.
27 Par. I allt, varom ej i denna lag ár sárskilt stadgat, skall betráffande arbetsdomstolcn 

och ráttegángen dárstádes lánda till efterrattelse vad i fraga om radstuvurátt finnes föreskrivet, 
dár det ár tillámpligt.

28 Par. Átal mot ordförande eller ledamot i arbetsdomstolen för fel eller försummelse i 
embetet skall upptagas av Svea hovrátt.

29 Par. Erfordras nármare föreskrifter inn tillámpningen av denna lag, meddelas sádana 
föreskrifter av Konungen.

Denna lag skal! tráda i kraft den 1 januari 1929.
Förslag á ledamöter i arbetsdomstolen skola dock första gangen avgivas under ar 1928.
Mal rörande kollektivavtal, som anhángigg jorts vid allmán domstol före denna lags ikraft- 

Irádande, skall bebandles enligt áldre lag.
Genom denna lag uppbáves lagen den 28. maj 1920 ( nr. 246) om central skiljenámnd för 

vissa arbetstvister. Har före nya lagens ikrafttrádande pákallats tillámpning av skiljeavtal, enligt 
vilket tvist ma bánskjutas till den centrala skil jenámnden. skal! ski!jenámnden doek i enligbet 
med námnda lag den 28. inaj 1920 behandla ock avgöra tvist, som avses med pakallandet. I den 
mán tillámpning av dylikt skiljeavta! ej sálunda pákallats. vare det förfallet.
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Nd. 73 Breytingartillaga
við frv. til 1. uin bráðabirgðabreyting nokkurra laga.

Flm.: Pétur Halldórsson og Tbor Thors.

Við 1. gr. 9. liður falli niður.

Nd, 74. Nefndarálit
um frv. til laga um framlenging á gildi laga uni verðtoll og bráðabirgðaverðtolí. 

Frá fjárbagsnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 26. febr. 1936.

Sigfús .Tónsson, Gísli Sveinsson, Asgeir Asgeirsson, 
form. fundaskr. frsm.

Stefán Jób. Stefánsson. Ólafur Tbors.

Nd. 75. Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 128 31. des. 1935, um bráðabirgða- 
tekjuöflun til rikissjóðs.

Frá fjárbagsnefnd.

Frv. þessu befir verið vísað til fjárhagsnefndar, og telur lnin rétt, að það 
nái fram að ganga, enda voru gefin út um sama efni bráðabirgðalög 21. jan.
þ. á.

Við samningu umræddra laga nr. 128/1935 befir af vangá fallið úr í 2. gr. 
að tiltaka, að ákvæði 6. gr. tekju- og eignarskattslaganna nr. 6 frá s. á., um skatt 
af tekjum undir 1000 kr., béldist óbreytt. Var því óhjákvæmilegt að leiðrétta 
þetta.

Til nefndarinnar befir einnig borizt frá f jármálaráðherra tillaga til frekari 
breytingar á nefndum lögum, til öruggari skilnings á ákvæðum 2. gr., sem sé að 
tekið sé upp í greinina ákvæðið í 6. gr. tekjuskatlslaganna um lágmarksskatt 
félaga o. s. frv., en ráðberra telur þó, að ællazt bafi verið til þess, þegar lögin 
(bráðab. tekjuöfl.) voru samin, að þetta lágmarksákvæði stæði óbreytt, og eigi 
talin þörf á að taka það upp sérstaklega.

Nefndin lítur nú að vísu svo á, að með 1. nr. 128/1935 sé 6. gr. laga nr. 
6/1935 eigi felld úr gildi (enda bvergi tiltekið, að svo sé), beldur komi nýr skatt- 
stigi til framkvæmdar með binum nýrri lögum i stað þess, sem eldri lögin 
ákveða í 6. gr., og aðeins svo lengi sem lögin eru í gildi, en framkvæmd þeirra
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er einungis miðuð við árið 1936. Mælti þvi ætla, að þegar þau falla, þá rísi skatt- 
stigi 6. gr. tekjuskattsl. upp af sjálfu sér og greinin öll haldist þá óbreytt eins 
og liún er í þeini lögum. F2n með því að það álit getur og komið til greina, að 
hér umrætt lágmarksákvæði lieyri í raun rétlri til sjálfum skattstiganum, getur 
nefndin fallizt á, að taka megi það upp skýrum stöfum, og er þá eðlilegast að 
koma því inn í þetta frv., er hér liggur fyrir.

Leggur nefndin því til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTIXGE:

A eftir 1. gr. komi ný grein, er verði 2. gr. (og hreytist greinatalan eftir því), 
er svo hljóði:

A undan næstsíðustu málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
I'élög þau og stofnanir, er um ræðir í a-lið og e-lið 3. gr. laga nr. 6 9. jan. 

1935, greiði þó aldrei lægri skatt en 5', af skattskyldum tekjum. Sama er um 
skattgjald samkv. 2. gr. og skattgjatd erlendra félaga.

Alþingi, 27. fehr. 1936.

Sigfús Jónsson, Gísli Sveinsson, Stefán Jóh. Stefánsson.
form. fundaskr., frsm.

Ólafur Thors.

Nd. 76. Frumvarp til laga
um laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl.

Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson.

1- gr.
Hreppstjórar hafa laun í hlutfalli við íbúatölu umdæmis síns sem hér 

segir:
I hreppi með 100 íbúa eða færri eru launin 100 krónur. í lireppi með 101 — 

150 íbúa eru launin 120 krónur. I lireppi með 151—200 íbúa eru launin 140 
krónur og svo framvegis þannig, að launin hækka um 20 krónur fyrir hverja 
50 íbúa. Leggi hreppstjóri niður sýslan eða deyi fyrir lok fardagaárs, ber hon- 
um eða búi hans ýj2 árslauna fyrir hvern mánuð eða mánaðarhluta, sem hann 
hefir gegnt hreppstjórn á fardagaárinu. Arslaun greiðir sýslumaður hrepp- 
stjóra á manntalsþingi fyrir liðið fardagaár.

2. gr.
Þegar hreppstjóri í umboði sýslumanns framkvæmir lögtak eða aðrar 

fógetagerðir, ber honum fyrir hverja gerð lögmælt gjald samkvæmt gildandi 
lögum um aukatekjur ríkissjóðs, allt það er gjaldið fer ekki fram úr 10 krón-



í’ingskjal 76

um. Sé gjaldið hærra samkvæml aukatekjulögunum, fellur það, sem umfram 
er, til ríkissjóðs.

3. gr.
Haldi hreppstjóri í umboði sýslumanns uppboð, falla uppboðslaunin til 

lians óskipt, séu þau ekki hærri en 20 krónur; en það, sem þar er fram yfir, 
fellur til ríkissjóðs.

4. gr.
Þegar hreppstjóri fyrir liönd sýslumanns stendur fyrir uppskrift eigna eða 

virðingargerð, fær hann fyrir það verk sitt greitt eftir fjárhæð gerðarinnar:
Allt að kr. 200 ....................................... 2 krónur
Yfir — 200 allt að kr. 500 ... 3 —
_ — 500 ---------------  1000 ... 4 —
— — 1000 ---------------  2000 ... 5 —
— 2000 ...................................................... 6 —

365

5. gr.
Fyrir birtingu á fyrirkalli, stefnu, dómi, uppsögn eða málskröfu skal greiða 

hverjum stefnuvotti 2 krónur fyrir hvern þann, er hirt er.

6. gr.
Fyrir úttekt á jörðu greiðist hverjum úttektarmanni 7 krónur, svo og fyrir 

landskipti. Fyrir skoðunargerð eða matsgerð á fasteign eða lausafé, sem gerð 
er eftir beiðni eiganda, skal greiða hverjum skoðunar- eða virðingarmanni eftir 
fjárhæð matsgerðarinnar:

Allt að kr. 500 ..........................................
Yfir — 500 allt að kr. 1000 . . .
_ _ 1000 ---------------- 2000 ...
_ _ 2000 -------------- 4000 ...
— 4000 ......................................................

2 krónur
3 —
4 —
5 —
6 —

Fyrir skoðunar- eða matsgerðir, sem framkvæmdar eru eftir ráðstöfunum 
liins opinbera án beiðni eiganda, skal greiða hverjum virðingarmanni 7 krónur á 
dag.

7. gr.
Kostnaður við ferðir til starfa þeirra, sem um getur i 2.—6. gr., skal greiddur 

auk framangreindra gjalda og telst þannig: Fyrir 10 kílómetra vegalengd á 
landi eða 5 kílómetra á sjó eða minna skal greiða í ferðakostnað 1 krónu. Sé 
ferðin lengri, greiðist lilutfallslega samaþóknun fyrir þá vegalengd sem umfram 
er. Þóknunin telst eftir samanlagðri vegalengd fram og aftur, allt að 7 krónur 
fyrir sólarliring. Standi ferð lengur en sólarhring frá lieimili, skal greiða 50 aura 
i ferðakostnað fyrir hverja klukkustund. Sé gjaldtaki búsettur í kauptúni eða 
þorpi, greiðist ferðakostnaður því aðeins, að hann þurfi að fara út úr þorpinu.

8- gr.
Gjald til votta við réttarhöld eða notarialgerðir er 75 aurar til hvers votts 

fvrir klukkustund, eða hluta úr klukkustund, sem réttarhaldið stendur yfir. I
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cinkamálum greiðist gjald þetta til dómarans í réttinuiu. Fyrir hvert réttar- 
liald seinna í málinu skal sá greiða gjaldið, er málinu fær frestað.

9- gr.
Gjöld þau, er um getur í lögum þessum, greiðist einnig í opinberum málum 

og gjafsóknarmálum.
í einkamálum er gerðarbeiðandinn skyldur til að greiða gjaldið, áður en 

gerðin fer fram. Verði gjaldið eigi greitt fyrirfram, hefir sá lögtaksrétt á því, 
er gjaldið á að taka. — í opinberum málum og gjafsóknarmálum greiðast gjöld 
þessi fyrirfram úr ríkissjóði, gegn endurgjaldi frá þeim, sem dæmdur verður i 
málskostnað að Ivktum.

10- gr.
Fyrir eftirrit þau, er ræðir um í 3. gr. laga nr. 2 2. febr. 1894, svo og fyrir 

önnur eftirrit, sem einstakir menn hiðja um úr embættisbókum eða skjalasöfn- 
um embætta, skal greiða kr. 1,50 fyrir hverja örk, en hálfa örk eða minna 1 
krónu.

Akvæði greinar þessarar ná eigi til afrita þeirra, er ræðir um i 2. málsgreln
6. gr. reglugerðar 13. jan. 1916 um Þjóðskjalasafnið í Reykjavik.

11- gr.
Þegar vöruflutningaskip eða önnur skip, sem afgreiðslugjald eiga að greiða 

til ríkissjóðs, hafna sig á stöðum, þar sem lögreglustjóri er ekki búsettur, skulu 
þau, auk gjalds þess, sem ríkissjóði ber, greiða þeim, sem ritar á skipsskjölin i 
umboði lögreglustjóra, 5 aura af smálest bverri, nema skipstjóri kjósi heldur að 
senda skipskjölin tafarlaust til lögreglustjóra sjálfs og fá áritun bans á þau.

12. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 64 14. nóv. 1917, um laun 

hreppstjóra og aukatekjur m. m., og lög nr. 14 18. maí 1920, nm breyting á 
lögum um laun breppstjóra og aukatekjur m. m.

Greinargerð.
Um ástæður fyrir frumvarpi þessu vísast til álits milliþingan. í launamálum. 

Launamálanefnd síðasta þings mælti með þvi að það yrði samþ., en þá var málið 
flutt, en ekki útrætt.

Nd. 77. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 40 15. júní 1926, nm fræðslu barna.

Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson.

1. gr.
4. gr. laganna orðist svo:
Hver kaupstaður og bvert sýslufélag landsins er sérstakt fræðslubérað, 

nema önnnr skipan sé á gerð. Tvö sýslufélög eða fleiri geta, með samþvkki
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fræðslumálastjóra, gengið saman i eitt fræðsluhérað, ef það er samþykkt af bæði 
sýslunefndum og fræðsluilefndum sýslnanna.

Fræðslunefnd liefir á hendi stjórn fræðslumála i fræðsluhéraði liverju, undir 
umsjón fræðslumálastjórnar.

2. gr.
24. gr. laganna orðist svo:
í fræðslunefnd eiga sæti 5 nienn. Skipar kemislumálaráðherra formann 

fræðslunefndarinnar, en bæjarstjórn eða sýslunefnd 4 fræðslunefndarmenn, og 
skulu þeir kosnir hlutbundinni kosningu, ef þess er óskað. Skvlt er bæði konum og 
körlum, sjálfum sér ráðandi, yngri en 60 ára og heiJuin og hraustum að taka 
við kjöri í fræðslunefnd. Þegar tvö eða þrjú fræðsluhéruð ganga saraan i eitt, 
skal livort (hvert) þeirra kjósa tvo fræðslunefndarmenn, og er þá fræðslunefnd 
skipuð 7 niönnum, ef þrjú fræðsluhéruð liafa sameinazt. Fræðslumálastjórn 
getur fyrirskipað, að sérstök fræðslunefnd sé fyrir livert byggðarlag héraðsins, 
eða sérstakan liluta þess. þar sem samgöngur eru erfiðar milli byggðarlaga innan 
fræðsluhéraðs.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. um þetta efni var flutt á síðastl. þingi. Launamálanefnd, sem fékk 

málið til meðferðar, lagði til að því yrði breytt, og eru þær breytingar felldar inn 
í frumvarpið. Uin ástæður fyrir frv. visast til álits milliþingan. i launamálum.

Nd. 78. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 10 15. april 1928, um Landsbanka fslands.

Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson.

1- gr.
Við 33. gr. laganna bætist: Og skal einn þeirra vera aðalbankastjóri. Greini 

bankastjórana á, ræður meiri liluti. Þó er álvktun meiri hluta bankastjórnar 
ekki gildandi, ef aðalbankastjóri er lienni ekki samþykkur. Aðalbankastjóri 
getur ekki lieldur látið framkvæma það, er hinir bankastjórarnir báðir eru á 
móti, en skotið getur liann ágreiningsatriðinu til álits formanns bankaráðs. Sé 
hann samþykkur aðalbankastjóra um málið, er það lögmæt ákvörðun.

2. gr.
Við 37. gr. laganna. Orðin: „Bankastjórar liafa að árslaunum .... dýrtiðar- 

uppbót, sem bankaráðið ákveður“, falli burt, en í stað þeirra komi: Bankastjórar 
liafa laun eftir því sem ákveðið er í launalögum. Sömuleiðis skulu laun allra 
fastra starfsmanna bankans ákveðin i launalögum.
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3. gr.
Akvæði laga nr. 10 15. apríl 1928, er koma í bága við lög þessi, ern úr 

gildi felld.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvæði um stundarsakir.

Ákvæði 1. gr. um verkaskiptingu bankastjóranna koma ekki til fram- 
kvæmda á meðan allir núverandi bankastjórar Landsbankans gegna banka- 
stjórastörfum.

Greinargerð.

Frv. um þetta efni var flutt á síðastl. þingi, en varð ekki útrætt. Launamála- 
nefnd mælti með að það yrði samþykkt. Áð öðru leyti vísast til álits milliþingan. 
í launamálum.

Nd. 79. Frumvarp til laga
um skipun lögsagnarumdæma. *

Flutningsm.: Jörundur Brynjólfsson.

1- gr.
Lögsagnarumdæmi skulu vera sem hér segir:

1. Reykjavík.
2. Gullbringu- og Kjósarsýsla með Hafnarfirði.
3. Mýra- og Borgarfjarðarsýsia, Snæfellsness- og Hnappadalssýslur.
4. Dala-, Austur-Barðastrandar-, Stranda- og Vestur-Húnavatnssýslur.
5. Vestur-Barðastrandar- og Isafjarðarsýslur með ísafjarðarkaupstað.
6. Austur-Húnavatns- og Skagafjarðarsýslur.
7. Eyjafjarðarsýsla með Akureyri og Siglufjarðarkaupstað.
8. Þingeyjarsýsla.
9. Norður-Múlasýsla með Sevðisfirði.

10. Suður-Múlasýsla með Nesi í Norðfirði og Austur-Skaftafellssýsla.
11. Vestmannaeyjar.
12. Vestur-Skaftafells-, Rangárvalla- og Árnessýslur.

2. gr.
Umboðsstjórn lögsagnarumdæmis Reykjavíkur skal hagað samkvæmt lög- 

um nr. 67 7. mai 1928. Yfir livert binna lögsagnarumdæmanna skal skipaður 
einn sýslumaður, sem annast öll þau störf, sem sýslumönnum hafa áður ver- 
ið falin, svo sem dómarastörf fvrir umdæmið, yfirstjórn lögreglumála þess og 
innheimtu fyrir rikissjóð.
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3. gr.
Ríkisstjórnin skal fvrirskipa. bvar sýslumaður skal eiga búsetn í hverju 

lögsagnarumdæmi.

4. gr.
Ríkisstjórninni er beimilt, í samráði við sýslumann og að fengnum tillög- 

um bæjar- eða sveitarstjórna, að skipa lögreglustjóra um tíma úr ári eða óá- 
kveðinn tíma í kaupstað eða kauptúni, sem hefir 1000 íbúa eða þar vfir. Rikið 
skal bera kostnað af starfa lögreglustjórans allt að helmingi, en þó eigi hærri 
fjárhæð en neiniir ýí af lögreglukostnaði bæjarins.

ö. gr.
Ríkisstjórnin getur í samráði við hlutaðeigandi sýslumann falið lögreglu- 

stjóra, sem tekið liefir starfa samkv. 4. gr., tollgæzlu í lögregluumdæmi hans. 
Ríkið greiðir þá allan kostnað af starfi lians sem tollgæzlumanns.

6. gr.
Fjármálaráðunevtinu er lieimilt að hafa í þjónustu sinni tvo tollgæzlu- 

menn utan Revkjavíkur. Ennfremur er ríkisstjórninni heimilt að láta þá lög- 
reglnmenn, sem ríkisstjórnin ræður sérstaklega yfir samkv. lögum nr. 92 19. 
júní 1933, liafa eftirlit með tollgæzlunni.

7. gr.
Ríkisstjórnin lilutast til uni, að sú skipun lögsagnarumdæma, sem ákveðin 

er í 1. gr. þessara laga, komist á eftir því sem lögsagnarumdæmi losna, svo fljótt, 
sem því verður við komið. Þegar lögsagnarumdæmi, sem á að sameinast öðru 
iögsagnarunidænii, losnar, skal það eigi auglýst til umsóknar, heldur fer sain- 
einingin þá þegar fram.

8. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi fallin:
Lög nr. 22 14. júni 1929, um lögreglustjóra á Akranesi.
Lög nr. 14 25. jan. 1934, um lögreglustjóra í Bolungavík.
Lög nr. 16 25. jan. 1934, um lögreglustjóra í Keflavík.
Lög nr. 40 28. jan. 1935, um lögreglustjóra í Ólafsfirði.
Ennfremur þau ákvæði laga nr. 58 28. nóv. 1919, um breytingar á lögum 

nr. 30 22. nóv. 1918, um bæjarstjórn á Siglufirði, og laga nr. 48 7. maí 1928, 
um bæjarstjórn í Xeskaupstað, er brjóta í bág við ákvæði þessara laga.

9. gr.
Akvæði um stundarsakir viðvikjandi 8. gr.:
Þó skulu lög'reglustjórar i blutaðeigandi kauptúnum og kaupstöðum, sem 

ráðnir eru eftir hinum eldri lögum, lialda starfa síiium samkvæmt þeim, nema 
öðruvísi verði um samið.

Al|)l. lll.'lB. A. i.’iO. löggjat'arþingl. 47
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10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Um ástæður fyrir frumvarpi þessu vísast til álits milhþingan. í launamálum.

Nd. 80. Frumvarp til laga
um starfsmenn ríkisins og laun þeirra.

Flutningsm.: Jörundur Brvnjólfsson.

I. KAFLI 

Almenn ákvæði.

1. gr.
Starfsmaður rikisins telst hver sá, sem ráðinn er í þjónnstn þess samkvæmt 

lögiun þessum.

2. gr.
Allir starfsmenn ríkisins, scm tilgreindir eru i lögum þessum, skulu taka 

laun sainkvæmt fvrirmælum þeirra. Þó skal þeim starfsmönnum, sem sam- 
kvæmt eldri lögum hafa konunglega veitingu fyrir starfa sinum, gefinn kostur 
á að taka laun samkvæmt eldri lögum, en eigi nær það nema til fastra launa, 
og eigi til annara upphóta en aldursupphóta. Starfsmaður, sem á eftirlaunarétt 
samkvæmt eldri lögum, heldur eftirlaunaréttinum, en ekki nær sá réttur til 
viðhótar þeirrar, sem hann kann að njóta eftir þessum lögum. Greiða skal hann 
gjald i lífeyrissjóð eða tryggingarsjóð starfsmanna ríkisins af viðbót þeirri við 
laun sín, er hann kann að fá eftir þessum lögum, enda fær hann greiddan lif- 
eyri af þeirri upphæð samkvæmt ákvæðum um lífevrissjóð. Ef starfsmaður, 
sem svo er ástatt um, sem segir í þessari lagagrein, liefir tryggt ekkju sinni líf- 
fé, þarf liann ekki að kaupa nýjan lífeyri, og eftirlaunarétturinn helzt hinn 
sami og áður, en launaviðhót, sem liann fær eftir þessum lögum, telst ekki til 
hækkunar, livorki á líffé né eftirlaunum ekkju.

Um leið og lög þessi öðlast gildi, skulu allir þeir starfsmenn ríkisins, sem 
laun taka samkvæmt þeim og launalög liafa eigi áður náð til, öðlast öll réttindi 
og gangast undir allar skyldur, sem í lögunum er ákveðið, svo sem lögin liefðu 
verið í gildi, er þeir fyrst fengu veitingu fyrir starfa sínum.

Ef laun þeirra liafa verið lægri en eftir lögum þessum, skulu þeir og fá 
rétt til lifeyris, svo sem þeir hefðu greitt iðgjald í lífeyrissjóð frá því að þeir 
tóku við starfanum. En ef launin liafa verið hærri, skulu þeir eigi fá rétt til 
meiri lífeyris en er samkvæmt greiðslu þeirra til lífeyrissjóðs.
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II. KAFLI
Um veitingar starfa.

3. gr.
Engan má skipa starfsmann ríkisins samkvæmt lögmn þessum, nema hann 

hafi ríkishorgararétt og tali og rifi íslenzka tungu.

4. gr.
Þegar laus er starfi, sem rikið veitir samkvæmt lögum þessum, skal þegar 

auglýsa hann til umsóknar með minnst mánaðar fyrirvara. Skal starfinn aug- 
lýstur bæði í útvarpi og þvi blaði, sem flytur auglýsingar stjórnarvalda.

Hver umsækjandi hefir rétt til að fá að vita, hverjir aðrir sækja um starfann.

5. gr.
Enginn fær skipunarbréf fyrir launuðum starfa í þjónustu ríkisins 

yngri en 21 árs. Hann skal og hafa sýnt það sem settur starfsmaður eflir 
lögum þessum minnst eitt ár, að hann sé til starfans hæfur. Meðan hann er 
settur starfsmaður, fær hann aðeins % þeirra launa, sem ákveðin eru í lögum 
þessum fyrir starfann. Sá, sem skiptir um starfa í þjónustu ríkisins, skal og 
vera settur eitt ár í sínum nýja starfa, áður en liann fær skipun fyrir honum, 
og nýtur liann það ár sömu launa og við sinn fyrri starfa, þó eigi hærri launa 
en goldin eru við þann starfa, er hann tekur við, og eigi lægri en % þeirra launa. 
Greiða skal hann lífeyrisgjald af þeim launum, sem honum eru greidd þann 
tíma, sem liann er settur. En sá, sem eigi liefir verið í þjónustu rikisins áður, 
skal eigi greiða lífevrisgjald þann tíma, sem hann er settur, en verði liGnum 
starfinn veittur, skal honuni reiknaður lífeyrir svo sem hann hefði þá greitt líf- 
eyrisgjald af fullum launum.

Hver sá, sem settur liefir verið í starfa eftir lögum þessum, á rétt á að fá 
veitingu fyrir starfanum um leið og lianii byrjar þriðja starfsár sitt, nema hann 
hafi eigi náð 21 árs aldri eða hafi þegar verið sagt upp starfanum með lögleg- 
um fyrirvara og á formlegan hátt. Um leið og hann fær veitingu fyrir starfan- 
um, skal liann fá launahót fyrir þann tima, sem hann liefir verið settur lengur 
en eitt ár, svo sem liann hefði verið skipaður ári síðar en hann var settur.

6. gr.
Áður en manni er veittur starfi í þjónustu ríkisins, skal hann ganga undir 

læknisskoðun.

7. gr.
Yfirmenn hverrar starfsgreinar, svo sem vfirmenn stofnana, dómarar í 

Hæstarétti, sýslumenn, hæjarfógetar, lögreglustjórar, læknar, kennarar Háskól- 
ans, hókaverðir Landsbókasafnsins og starfsmenn í Stjórnarráðinu skulu hafa 
ráðuneytisveitingu fyrir starfa sínum. Ákvörðun um skipun yfirmanna starfs- 
greina, dómara í Hæstarétti, sýslunienn, bæjarfógeta, lögreglustjóra og skrif- 
stofustjóra í Stjórnarráði skal ætíð tekin á ráðherrafundi, og ræður þar afl
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atkvæða. En ef hver ráðherra er sér nin tillögu, eða atkvæði eru jöfn, skal sá 
ráða, er fer með þau niál, er starfsinaðurinn vinnur að. Vei tingarvald ráðu- 
neytisins er ennfreinur þessum takmörkunum hundið:

1. Yfirmenn starfsgreina og stofnana geta þeir einir orðið, sem með áskildu 
prófi eða viðurkenndri starfhæfni hafa sýnt, að þeir hafa þá þekkingu og 
leikni, sem krafizt er. Einnig að þeir hafi starfað minnst tvö ár við góðan 
orðstír við samhærileg störf eða í þeirri starfsgrein, sem væntanlegt vald- 
svið þeirra nær yfir.

2. Eigi má veita mönnum forstöðu starfsgreina, svo sem síma og póstmála, 
fræðslumála, læknaskipunar eða annara hliðstæðra starfsgreina gegn skrif- 
legum mótmælum % starfsmanna í hlutaðeigandi starfsgrein.

3. Læknisstarfa veitir heilhrigðismálaráðherra að fengnum tillögum land- 
Iæknis. Ef ágreiningur verður milli Iandlæknis og ráðherra um það, hverj- 
um skuli veittur starfinn, skal málið lagt fyrir ráðherrafund, og ræður þar 
afl atkvæða um hverjum veita skal (shr. 1. málsgr. þessarar greinar).

4. Kennara við Háskóla íslands skipar kennslumálaráðherra að fengnum til- 
lögum háskólaráðs. Ef ágreiningur verður milli háskólaráðs og ráðherra 
um veitinguna, skal málið útkljáð á ráðherrafundi.

5. Skólastjóra skipar kennslumálaráðherra að fengnum tillögum skólanefnda 
og fræðslumálastjóra. Ef tillögur fræðslumálastjóra og allrar skólanefndar 
fara saman, er ráðherra skvlt að taka þær til greina, en ef ágreiningur er 
milli þeirra aðila, skal málið útkljáð á ráðherrafundi.

8. gr.
Kennara, alla aðra en skólastjóra og háskólakennara, skipar fræðslumála- 

stjóri í umhoði kennslumálaráðherra, að fengnum tillögum skólanefnda og 
skólastjóra, eða skólastjóra eins, ef engin er skólanefnd. Ef ágreiningur verður 
milli skólastjóra og meiri liluta skólanefndar um hverjum veita skuli. ræður 
úrskurður fræðslumálastjóra.

9- gr.
Alla þá starfa, sem lög þessi ná til, aðra en þá, sem um getur í 7. og 8. gr., 

og prestsembætti, sem sérstök lög eru um, veitir forstjóri viðkomandi starfs- 
greinar eða stofnunar i samráði við starfsmannadóm (shr. 57. -61. gr ). Ef 
ágreiningur verður um veitingu milli forstjórans og starfsmannadómsins, getur 
starfsmannadómur fyrirskipað samkeppnispróf um starfann, en að öðrum kosti 
skal ágreiningurinn lagður undir úrskurð hlutaðeigandi ráðherra.

10. gr.
Óheimilt er hverjum, sem veitingarvald liefir samkvæmt lö^um þessum, 

að veita starfa þeim, sem honum er skyldur eða mægður að feðgatali eða er 
niðji eða maki lians, kjörforeldri eða kjörharn, fósturforeldri eða fósturbarn. 
Ef ráðherra liefir veitingarvald yfir starfa, er slíkt skyldmenni hans sækir um, 
skal hann afsala veitingarvaldinu i liendur hinna ráðherranna, og skal þó leita 
samþykkis starfsmannadóms uni veitinguna. En ef forstjóri hefir veitingar-
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valdið, skal liann afsala því í hendur starfsmannadóins, og skal þó ætíð fá sain- 
þykki hlutaðeigandi ráðherra fvrir veitingunni.

11- gr.
Hverjuin þeiin, seni veittur er starfi eða sýslan, er skylt að rækja starfa 

sinn nieð trúinennsku og vinna í hvívetna samkvæmt stjórnskipunarlögum 
rikisins.

Hver starfsmaðnr ríkisins skal, um leið og lionuin er veittur starfinn, fá 
skipunarbréf, þar sem teknar eru fram skyldur hans og réttindi.

í fyrsta sinn, sem manni er veittur starfi í þágu ríkisins, skal hann undir- 
rita drengskaparheit um að gæta starfa síns af trúmennsku.
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III. KAFLI

Um lausn frá störfum.

12. gr.
Þeir, er liafa veitingarvald yfir starfa, liafa og vald til að veita lausn frá 

starfanum eða víkja mönnum frá lionuin.

13. gr.
Enginn fær veitingu fyrir starfa i þjónustu ríkisins lengur en til 65 ára 

aldurs. En ef starfsmaður heldur lieilsu og starfskröftum, er heimilt með sam- 
þykki starfsmannadóms að setja liann yfir starfann til eins árs í senn, þar til 
liann er sjötugur að aldri, en um laun lians skal hlíta ákvæðum 32. gr.

14. gr.
Starfsmaður, sem fær ráðuneytisveitingu fyrir starfa sínum, skal ráðinn 

með eins árs gagnkvæmum uppsagnarfresti, shr. þó 19. gr. Ef starfi hans er 
lagður niður, nýtur liann fullra launa um eitt ár frá uppsagnardegi.

Aðrir starfsmenn ríkisins, sem ráðnir eru samkvæmt lögum þessum, skulu 
ráðnir með þriggja mánaða gagnkvæmum uppsagnarfresti, shr. þó 19. gr. Þeir 
liafa og rétt til þriggja mánaða launa, ef starfi þeirra verður lagður niður.

Ef starfi í rikisþjónustu er lagður niður og tekinn upp að nýju, áður en 
tvö ár eru liðin, skal þeim, er áður hafði starfann, gefinn kostur á að gegna 
honuni. Að honum frágengnum skal starfinn auglýstur á venjulegan hátt.

15. gr.
Ef starfsmaður ríkisins vanrækir starfa sinn sökum annara sýslana eða af 

öðrum þeim ástæðum, sem ekki verða taldar lögleg forföll, eða hegðar sér á 
]iann liátt. að ekki er samboðið stöðu lians, skal lionum vikið frá um stundar- 
sakir og mál hans rannsakað. Ef ekki verður ráðin bót á misfellunum, skal 
lionum vikið frá fyrir fullt og allt. Ef yfirmaður fær vitneskju um augljósa 
vanrækslu eða ósæmilega hegðun undirmanns síns og lætur óátalið, hefir hann 
gerzt undirmanni sinum sainsekur.
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16. gr.
Ef starfsmaður ríkisins er ákærður eða grunaður um glæp eða um verk, 

sem ósamrýmanleg eru stöðu hans, skal víkja lionum úr starfa um stundar- 
sakir, þar til mál hans er útkljáð.

Meðan frávikning samkvæmt 15. og 16. gr. stendur yfir, fær starfsmaður- 
inn helming fastra launa sinna. Ef hann verður algerlega sýknaður, tekur hann 
við starfa sínum aftur og fær þá greiddan hinn helming launanna.

17. gr.
Starfsmanni ríkisins, sem verður gjaldþrota og hefir með höndum fjár- 

geynislu eða innheimtu fyrir ríkið, skal vikja frá starfa, meðan þrotabúsmeð- 
ferðin stendur yfir, og að fullu, ef yfirmanui þeim, er veitingarvaldið hefir, 
þykir ástæða til. Laun verða engin greidd, þegar svo stendur á sem segir í 
þessari grein.

18. gr.
Ef fjármálaráðherra vill láta rannsaka fjárreiður starfsmanns, sem hefir 

sjálfstæða fjárgeymslu eða innheimtu fvrir ríkissjóð, er honum heimilt að víkja 
starfsmanninum frá allt að þriggja mánaða tíma og setja annan til að gegna 
starfanum, meðan rannsókn fer fram. Laun sín skal starfsmaður hafa óskert, 
meðan á slíkri rannsókn stendur.

19. gr.
Hver sá, sem leystur er frá starfa án þess að hann hafi um það beðið, hefir 

rétt til að fá skriflega greinargerð fyrir áslæðum þeim, er til frávikningar hans 
hafa legið. Reynist þær ástæður ekki réttmætar fyrir dómi, á hann fullkominn 
rétt á að taka aftur við starfanum eða fá þær bætur, sem því jafngilda.

IV. KAFLI 

Um aukastörf.

20. gr.
Engum er lieimilt að gegna launuðu aukastarfi fyrir rikið, nema að feng- 

inni skriflegri heimild þess ráðuneytis, sem yfir starfa hans ræður, og skal 
sú heimild aldrei gilda lengur en til eins árs í senn. Þó skal starfsmönnum ríkis- 
ins, öllum öðrum en dómurum hæstaréttar, heimilt að eiga sæti á Alþingi og 
taka laun fyrir, enda sjái þeir fyrir því að slarfinn sé fullkomlega ræktur á 
meðan, og her hinn skipaði starfsmaður kostnað, er af því leiðir.

21. gr.
Skylt er starfsmönnum ríkisins, án sérstaks endurgjalds, að undirhúa frum- 

vörp, gera áætlanir, tillögur og uppdrætti í sinni starfsgrein, ef þeim er það falið 
af ríkisstjórninni, en krafizt geta þeir að fá endurgreiddan framlagðan kostnað 
og aðstoð við verkið.

Ef hér er um svo mikið starf að ræða, að þeir þurfi þess vegna að kaupa 
aðstoð við sitt aðalstarf, skulu þeir fá þann kostnað endurgreiddan.
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22. gr.
Ef starfsmaður ríkisins tekur að sér að gegna einnig öðrum starfa í þágu 

rikisins, ber honum fyrir það Ló launin við þann starfa. Starfinn skal þó aug- 
lýstur sem hver annar laus starfi, sem ríkið veitir, minnst tvisvar á ári, og skal 
hann veittur svo fljótt sem fær maður fæst til að takast hann á liendur. Frá 
þessu ákvæði skal þó vera undanþága um prófessorsstarf við háskólann, sem 
rækt er jafnframt yfirlæknisstarfi við Landsspítalann eða forstöðu rannsóknar- 
stofu.

23. gr.
Hverjum starfsmanni rikisins er skvlt að gegna um stundarsakir endur- 

gjaldslaust öðrum starfa en sjálfs hans í sömu starfsgrein. Ef hann verður af 
þeirri sök að láta af að gegna sínum eigin starfa, má veita honum fúll laun 
fvrir þann starfa, er hann tekur við, ark ferðakostnaðar, ef til kemur, en 
sleppa verður hann þá tilkalli til launanna fyrir sinn fyrri starfa.

24. gr.
Enginn starfsmaður ríkisins má reka sjálfstæða alvinnu eða gegna launuðu 

aukastarfi við einkafyrirtæki, sem veldur honum erfiðleikum að anna starfa sín- 
um með fullkominni skyldurækni, eða aukastarfi, sem ekki getur samrýmzt 
þeirri virðingu og því trausti, sem maður í hans stöðu verður að njóta.

Skylt er starfsmanni að senda skriflega umsókn til þess yfirmanns, sem 
fer með veitingarvald stöðu hans, áður en hann má:

a. stofna atvinnufvrirtæki,
h. taka við launuðum starfa af öðrum en ríkinu, 
c. taka sæti í stjórn atvinnu- eða fjáraflafyrirtækis.

Ef yfirmaður, sem slíka umsókn fær, telur, að þar sé um að ræða starf- 
rækslu, sem hrjóti í hága við ákvæði þessarar greinar, skal hann tilkvnna hlut- 
aðeigandi starfsmanni, áður en fjórar vikur eru liðnar, að honum sé hannað að 
taka að sér starfið. Ef slíkt hann er lagt af öðrum en ráðherra, má starfsmaður 
skjóta málinu undir fulínaðarúrskurð ráðuneytisins.

Ef í ljós kemur, eftir að starfsmaður hefir hyrjað aukastarfið, að þær 
ástæður, sem farið var eftir, hrevtast til muna, eða hafa verið aðrar en uinsókn 
hans har með sér, og slíkar, að honum liefði ekki verið leyft að taka starfið að 
sér, ef hær hefðu verið kunnar, þá getur yfirmaðurinn, hvenær sem er, skipað 
starfsmanni að láta af aukastarfinu eða hætta aðalstarfinu að öðrum kosti.

V. KAFLI
Um skyldur starfsmanna.

25. gr.
Skylt er hverjum starfsmanni að hlýða liverskonar fyrirskipunuin yfir- 

manna sinna um starf sitt. Ef starfsmaður telur fvrirskipanirnar óréttmætar 
eða gagnstæðar starfsreglum, getur hann skotið máli sinu undir úrskurð for- 
stjóra starfsgreinar sinnar eða til ráðherra, ef um er að ræða fyrirskipanir for- 
stjóra starfsgreinar.
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Ef starfsmaður ólilýðnast yfirmanni sínuin, getur yfirmaðurinn vikið hon- 
um frá starfa, og fer um það mál eftir 15. gr.

26. gr.
Hverjum starfsmanni er skylt að láta sér lynda hreytingar á störfum hans, 

þó ekki sé neitt áskilið um það i skipunarbréfi. Hann verður einnig að láta sér 
lynda að flytjast til annars staðar, þó svo að hann missi einskis í um tekjur af 
starfanum og greiddur sé allur kostnaður af flutningi hans. Honuni skal þó gef- 
inn kostur á að segja upp starfa síinun fyrirvaralaust og halda rétti sínum til 
lífeyris, ef hann kýs það heldur en flutninginn. Starfsmanni, sem hefir fatlazt 
eða orðið vanburða, er skylt að taka við öðrum starfa, sem samsvarar starfs- 
hæfni hans.

27. gr.
Við starfsmannaskipti skal fráfarandi starfsmaður, umboðsmaður hans eða 

einhver honum nákominn skila starfanum í hendur viðtakanda og undir um- 
sjón síns næsta yfirmanns, nema forstjóri starfsgreinar mæli öðruvísi fyrir. 
Sama gildir, ef hreytingar verða á störfum vegna nýrrar starfsskiptingar.

28. gr.
Starfsmaður, sem lagt er til húsnæði, skal um viðhald íbúðar sinnar sæta 

söinu kjörum og leigjendur almennt.
Ef starfsmanni er fengin áhýlisjörð til afnota, fer mn meðferð og skil á 

henni eftir ábúðarlögum.
29. gr’

Öllum þeiin starfsmönnum, sem árlega taka fé úr ríkissjóði til endurgjalds 
kostnaði við starfann, skal skylt að senda stjórnarráðinu nægilega sundurlið- 
aða skýrslu um kostnað þennan við lok hvers almanaksárs, og skal sú skýrsla 
komin í hendur stjórnarráðsins fyrir lok fehrúarmánaðar.

VI. KAFLI 

Um greiðslu launa.

30. gr.
Arslaun starfsmanna rikisins skulu greidd með mánaðarlega og fyrir- 

fram við hyrjun mánaðarins. Endurgreiðsla á sér ekki stað, þótt maður láti af 
starfa, af hvaða ástæðum sem er, áður en sá mánuður er liðinn, sem greiðslan 
á við. Öll ný starfslaun og hiðlaun og greiðsla lífeyris hyrja með fyrsta degi liins 
næsta mánaðar eftir að starfi hefir verið veittur eða gefin lausn frá starfa, nema 
fram sé tekið, að launin skuli greiða frá öðrum degi.

31. gr.
Allar íhúðir starfsmanna rikisins í húsum, sem eru ríkiseign, og' öll hlunn- 

indi, sem þeir njóta af jörðum og jarðnæði, er ríkið á, skulu metin af fjár- 
málaráðuneytinu til ársleigu og leigan dregin frá við greiðslu launa hhitaðeig-
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andi starfsmanns að Jzi2 mánaðarlega. Leigumatið skal endurskoðað á 5 ára 
fresti. Arsleiga íbúða má þó ekki vera meiri en 18',' af launum, ef um fjöl- 
skyldumann er að ræða, og eigi meira en 12'af launum einhleypra. Er ríkið 
leggur starfsmanni til ljós og liita, skal það metið sérstaklega.

32. gr.
Ef sá, sem biðlaun hefir, eftirlaun eða lífeyri, er settur í starfa í þjónustu 

ríkisins, skulu honum eigi greidd biðlaun, eftirlaun eða lífeyrir, ineðan bann 
gegnir starfanum, enda séu honum greidd full laun við starfann.

VII. KAFLI

Um daglegan starfstíma og aukavinnu.

33. gr.
I öllum skrifstofum ríkisins og við afgreiðslu á pósthúsum og við siina 

skal reglulegur starfstími vera frá kl. 9 f. h. til kl. 6 e. h., og sé af þeim tíma 
ætluð lkí’ klst. til mötunar og livíldar. Viðtals- og afgreiðslutími skal eigi vera 
skennnri en 5 klst. hvern virkan dag.

Giftum konum, sem vinna á skrifstofum, má veita undanþágu þannig, að 
þær vinni skemur, allt niður í 4 klst.. cndu séu þá laun þeirra lækkuð í hlutfalli 
við vinnutíma, en lífeyrisgjald og réttur til lífeyris lielzt óbreytt.

Ef nauðsyn ber til, að sumt af starfsmönnunum vinni á öðrum tíma dags 
en að ofan segir, er þeim skylt að sæta þeim kostum, enda sé daglegur vinnu- 
tími þeirra jafnlangur.

Daglegur starfstími tollþjóna og afgreiðslumanna, annara en síniamanna og 
póstmanna, skal vera 8 klst. Þegar afgreiðshunenn vinna lengur en lögskilinn 
vinnutíma, skal það reiknað sem aukavinna.

34. gr.
Rektor við menntaskóla skal hafa 10 klst. kennsluskyldu á viku, skólastjóri 

Kennaraskólans 12 klst. kennsluskyldu, skólastjórar við aðra skóla, nema barna- 
skóla, 12—18 klst. kennsluskyldu, eftir stærð skólanna og starfi við stjórn þeirra. 
Fastir kennarar allra annara skóla en barnaskóla skulu hafa 30 klst. kennslu- 
skyldu á viku fram til 55 ára aldurs, en 24 klst. kennsluskyldu eftir þann aldur. 
Þegar kennarinn liefir kennslu í íslenzku eða öðru því máli, sem krefur stíla- 
gerðar, skal koma til frádráttar kennsluskyldunni 1 klst. í viku fyrii hverja 
10 stíla.

Kennsluskylda barnakennara er 36 klst. í viku fram til 55 ára aldurs. en 
30 klst. þar eftir. En fræðslumálastjórn skal ákveða i Iiverjum skóla til 4 ára í 
senn frádrátt frá kennsluskyldu fyrir skólastjórn og heimilisstjórn.

35. gr.
Skylt er starfsmönnum að mæta slundvislega til starfs síns, hvort heldur 

er að morgni eða eftir hlé. Skal hverjum skrifstofustjóra og verkstjóra skylt 
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarbing). 48
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að færa dagbók yfir, hvernig starfsmcnn þeir, sem hann ræðnr yfir, mæta til 
vinnu sinnar. Ef hann ræður yfir fleiri starfsmönnum en 5, getur hann gert 
kröfu til, að stimpilklukka sé á skrifstofunni eða vinnustofunni.

Við lok hvers mánaðar skal athugað, hvað vantar á vinnutíma starfsmanns 
vegna óstundvísi, og skal honum þá dæmd aukavinna allt að tvöföldum þeim 
tíma, er nemur óstundvísi hans, eða dregið af launum lians sem því neniur.

Ef um mikla og varanlega óstundvísi er að ræða, skal með það farið sam- 
kvæmt 15. gr.

36. gr.
Stofnanir rikisins geta krafizt yfirvinnu af starfsmönnum sínum, þegar nauð- 

syn ber til. Fyrir yfirvinnu skal hverjum starfsmanni goldið 125% launa sinna 
og skal miðað við, að hann vinni 2100 klst. á ári. Yfirvinnu má því aðeins láta 
fara fram, að ekki verði hjá komizt. Forstjórum er ekki heiniilt að telja sér 
eða taka greiðslu fvrir yfirvinnu.

VIII. IÍAFLI 

Um orlof og forföll.

37. gr.
Ef starfsmaður af sérstökum ástæðum óskar að ganga úr þjónustu rikisins 

um stundarsakir, skal liann með nægum fyrirvara senda skriflega umsókn um 
það til næsta yfirmanns síns, skýra frá ástæðum og gefa aðrar nauðsynlegar 
upplýsingar. Yfirmaður hans sendir síðan umsóknina ásamt umsögn sinni til 
forstjóra starfsgreinarinnar, eða ráðherra, ef ekki er annar forstjóri starfs- 
greinar, sem getur veitt leyfið, þó aldrei lengur en til eins árs í senn. Skylt er 
þeim, sem leyfið fær, að útvega í sinn stað mann, sem yfirmaður tekur gildan, 
nema sérstaklega verði um annað samið.

38. gr.
Ef ekki er öðruvísi fram tekið annarsslaðar í löguin þessum eða i skipunar- 

bréfi starfsmanns, skulu starfsmenn ríkisins eiga rétt til tveggja vikna orlofs 
á ári 5 fyrstu árin, sem þeir eru starfsmenn ríkisins eftir löguni þessuni, þriggja 
vikna orlofs næstu 5 árin, en mánaðarorlofs, er þeir hafa verið starfsmenn rík- 
isins í 10 ár.

39. gr.
Ef starfsmaður veikist og getur af þeim ástæðmn ekki stundað vinnu, skal 

hann þegar tilkynna það yfirmanni sínuni, sem þá getur úrskurðað, hvort lækn- 
isvottorð skuli heimtað.

Veikindadagar hvers einstaks starfsmanns skulu taldir og skráðir af hlut- 
aðeigandi yfirnianni, og skal það tilkynnt forstjóra starfsgreinar ársfjórðungs- 
lega, live margir þeir eru. Hver starfsmaður á rétt til óskertra launa, meðan 
veikindadagar hans fara ekki fram úr 30 á ári, og til liálfra launa fyrir þá veik- 
indadaga, sem þar eru yfir, allt að 60 dögum. Er hann (eða hún) liefir verið 
starfsmaður ríkisins í 5 ár, eykst rétturinn til fullra launa úr 30 dögum í 60
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daga og rétturinn til hálfra launa úr 60 döguni í 120 daga. Eftir 10 ára þjón- 
ustu lengist sá tími úr 60 dögum í 90 daga og úr 120 dögum i 180 daga. Eftir 
15 ára þjónustu lengist timinn úr 90 dögum i 120 daga og úr 180 í 210 daga. 
Eftir 20 ára þjónustu lengist tíminn úr 120 í 180 og úr 240 í 360 daga. Rétti til 
starfans lieldur starfsmaður þrátt fyrir veikindaforföH allt að einu ári.

40. gr.
Konur, sem eru starfsmenn hjá ríkinu, eiga eftir barnsfæðingu rétt til eins 

mánaðar fjarveru frá starfi með fullum launum. Ef heilsa sængurkonu leyfir 
ekki, að hún bvrji starf sitt að þeim tíma liðnum, getur hún að fengnu vottorði, 
sem stofnunin, sem hún vinnur við, tekur gilt, haldið hálfum launum enn í 
tvo mánuði. Frí frá starfi getur hún einnig fengið allt að þremur mánuðum 
fyrir barnsfæðingu, og reiknast henni þá hálf laun fyrir síðustu sex vikurnar af 
þeim tíma. Að öðru leyti gilda um forföll starfskvenna ákvæði 37. greinar.

IX. KAFLI 

Um framfærslusjóð.

41. gr.
Stofna skal sjóð, til að létta starfsmönnum ríkisins framfærslu barna sinna. 

Sjóðurinn stendur undir umsjón fjármálaráðuneytisins, er annast reikningshald 
hans. Ríkissjóður leggur fram sem stofnfé til sjóðsins 100 þúsund krónur.

42. gr.
Hverjum starfsmanni ríkisins er skvlt að greiða i framfærslusjóð 8% af 

launatekjum sínum. Skal því haldið eftir við greiðslu launa.

43. gr.
Hverjum starfsmanni, sem á börn og tekur laun samkvæmt lögum þessum, 

skal greitt með liverju harni, sem honum (eða henni) er skylt að hafa á fram- 
færi sínu og ekki hefir náð 14 ára aldri. Styrkur þessi skal einnig greiddur eftir 
lát framfærandans. Styrkurinn skal ákvarðaður árlega eftir tekjum sjóðsins, en 
framlagið skal vera jafnmikið fyrir öll börn, livar á landinu sem er, og hvort 
sem tekjur framfærandans eru litlar eða miklar. F’ramfærslustyrkurinn skal 
greiddur um leið og síðasta greiðsla árslaunanna fer fram.

44. gr.
Rikisstjórnin skal setja reglugerð fyrir sjóðinn, þar sem nákvæmar er á- 

kveðið um skipulag lians og stjórn.

45. gr.
Akvæði 40. 43. greinar falla úr gildi, ef stofnaður verður framfærslusjóður

fyrir alla þegna ríkisins, enda skal sá sjóður taka við öllum eignum og skyldum 
framfærslusjóðs starfsmanna ríkisins.
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X. KAFLI 

Um lífeyrissjóð.

46. gr.
Allir starfsmenn, sem lög þessi ná til, skulu tryggja sér lifeyri, er þeir láta 

af störfum sakir aldurs og vanheilsu, svo og lífeyri ekkjum sinuiu. Lífeyririnn 
skal ávaxtaður í sjóði, sem lieitir lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins. Skulu þeir, 
sem tryggja sér þannig lífeyri, verja til þess 7' < af laununi sínum, og er þeiin 
hundraðshluta lialdið eltir við greiðslu launa þeirra.

Lifeyrissjóðurinn stendur undir umsjón fjármálaráðuneytisins, er annast 
reikningshald lians.

47. gr.
Ríkisstjórnin kveður á með reglugerð um stjórn lifeyrissjóðs og skipulag 

og gefur, ef þurfa þykir, nánari fyrirmæli um, hverjir skuli tryggja sig í 
sjóðnum.

48. gr.
Þegar starfsmaður lætur af starfa sökum aldurs eða vanheilsu, skal hann 

fá greiddan úr sjóðnum lifeyri, sem nemur 27', < af launuin þeini samanlögðum, 
sem hann hefir greitt iðgjald af í sjóðinn, þó aldrei meira en 3j þeirra launa. 
sem liann liefði haft með því að halda starfa sínuni áfram. Starfsinanni, sem 
fatlast, þá er hann er að leysa af hendi skyldustarf sitt í þjónustu ríkisins, her 
fullkominn lífeyrir, 3ý starfslauna sinna, án tillits til aldurs eða þjónustutíma, 
nenia hann geti tekið við öðrum starfa sanikvæint 26. gr.

49. gr.
Ef starfi er felldur niður, og starfsmaður f;er ekki annan starfa í þjónustu 

rikisins, skal liaim eiga rétt á að fá endurgreitt úr lífeyríssjóði vaxtalaust og 
áfdráttarlaust iðgjöld þau, er hann hefir greitt í sjóðinn. Ef hann kýs hcldur, 
mega iðgjöld lians standa inni i sjóðnum, þar til liann er 65 ára, og f;er hann 
þá lífeyri sainkvænit 48. gr. og ekkja lians samkv. 50. gr.

50. gr.
Ekkja eftir starfsmann, sem hafði rétt til lifeyris eða naut lifeyris, er hann 

lézt, fær lífeyri úr lífeyrissjóði með undantekningum þeim, sem segir í 52., 53. 
og 56. gr. Lífeyrir ekkju nemur af föstum launum inanns hennai. er hann 
lézt eða lét af starfa.

51. gr.
Ríkissjóður áhyrgíst greiðslu hfeyris samkvæmt lögum þessuin. og greiðist 

hann með L? hinn fyrsta dag hvers mánaðar.

52. gr.
Ekkja starfsmanns öðlast ekki rélt til lifeyris úr sjóðnuin, if hún hefir 

gifzt eldri manni en 65 ára eða á banasæng hans, eða eftir að hann fékk lausn 
lrá starfa nieð lífeyri, eða ef hjónahandinu var algerlega slitið. áður en mað- 
urinn dó.



þingskjal 80 381

53. gr.
Réttur ekkju til lífeyris fellur burt:

1. ef hún giftist að nýju,
2. ef hún tekur sér bústað utan rikis, án samjiykkis stjórnar lífeyrissjóðs,
3. ef hún hirðir ekki lifeyri í 10 ár samfleytt án jiess að sanna lögleg forföll. 

Ef ekkja missir lifeyri, af því að bún liefir gifzt að nýju, á hún rétt á að
fá lífeyrinn aftur, er hún verður ekkja í annað sinn, nema hún hafi öðlazt rétt 
til nýs lífeyris við síðari giftinguna.

54. gr.
Ekkill konu, sem gegnt hefir starfa í þjónustu ríkisins, hefir sama rétt til 

lifeyris sem ekkja starfsmanns og með sömu takmörkunuin.

55. gr.
Starfsmaður, sem er 55 ára eða eldri, þegar lög þessi ganga í gildi, og ekki á 

rétt til eftirlauna eða lífeyris samkvænit eldri lögum, skal eiga frjálst val um, 
hvort hann greiðir lífeyrisgjald og nýtur lífeyris, eða hann greiðir eigi lífeyris- 
gjaldið og nýtur þá eigi heldur lífeyris eftir lögum þessum. Sama val skulu og 
þeir eiga, er fyrst verða starfsmenn ríkisins eftir 55 ára aldur, eftir að lög þessi 
eru gengin í gildi.

56. gr.
Starfsmenn, sem öðlazt hafa rétt til eftirlauna og lífeyris eftir tilskipun 31. 

mai 1855, lögum nr. 4 4. marz 1901, og 7. gr. laga nr. 51 27. júni 1921, halda 
jjeim rétti, enda greiði jieir lifeyrisgjald eftir fvrirmælum 7. gr. laga nr. 51 27. 
júní 1921.

Þeir, sem liafa tryggt ekkjum sinuni lifeyri samkvæmt lögum nr. 73 28. 
nóv. 1919, greiða aðeins 5', af launum sínum í lífeyrissjóðinn á ári, enda njóta 
ekkjur þeirra ekki neins úr sjóðnum.

XI. KAFLI 

Um starfsmannadóm.

57. gr.
Starfsniannadómur skal skipaður þrem niönnuni. Formaður dómsins er 

skipaður af fjármálaráðherra og skal hann jafnframt vera starfsmaður í fjár- 
málaráðuneytinu og liafa með höndum endurskoðun á öllu starfsmannahaldi 
ríkisins, launagreiðslum til starfsmanna þess og fjárreiðum ríkisstofnana. Annar 
niaður í dónnnnn skal vera fulltrúi fyrir jiá stjórnardeild, sem mál það heyrir 
undir, sem tekið er til meðferðar í livert skipti, kvaddur til þess af lilutaðeig- 
andi ráðherra. Ef um mál er að ræða, sem undir fjármálaráðuneytið lievrir, 
skal sá fulltrúi tilkvaddur af öllu ráðuneytinu. Þriðji maður í dómnum er for- 
stjóri jieirrar stofnunar, sem um ræðir í livert skipti. Auk þess á sæti með starfs- 
mannadómi fjórði maður, ef hlutaðeigandi starfsmannafélag æskir þess. Er hann 
þá fulltrúi starfsmannafélagsins, hefir ekki atkvæðisrétt, en ber fram tillögur 
um jiau efni, er dómurinn tekur til meðferðar. áður en jiau koma til atkvæða.
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58. gr.
Verkefni starfsmannadóms er:

1. Að ráða starfsmenn ásamt með forstjórum starfsgreina og stofnana sam- 
kvæmt 9. gr.

2. Að leggja úrskurð á, hvort starfi er nauðsynlegur, sem forstjóri starfs- 
greinar eða stofnunar vill að upp verði tekinn.

3. Að gera tillögur um fækkun starfsmanna og bætta skipun á starfsmanna- 
haldi ríkisins, eftir því sem hentar á hverjum tíma.

4. Að fella úrskurði þegar starfsmenn eru kærðir fvrir vanrækslu eða ódugnað 
í starfa.

59. gr.
Starfsmannadómur er því aðeins úrskurðarfær, að öllum dómendum hafi 

verið tilkynntur fundur með nægilegum fyrirvara, og að minnst tveir þeirra sæki 
fund og gjaldi atkvæði um úrskurðinn. Ef ekki kemst á fundur við lögmæta 
fundarboðun, skal boða til annars fundar á sama hátt. Ef eigi kemst enn á lög- 
mætur fundur, telst starfsmannadómur hafa afsalað sér úrskurðarvaldi i hlut- 
aðeigandi máli, og skal þá forstjóri starfsgreinarinnar eða stofnunarinnar, er í 
hlut á, eiga um það óskorað úrskurðarvald.

60. gr.
Úrskurðum starfsmannadóms má skjóta til ráðuneytisins, en þeim verður 

ekki breytt, nema með samþykki allra ráðherranna.

61. gr.
Um starfshögun starfsmannadóms skal nánar ákveðið í reglugerð, er stjórn- 

arráðið setur.

XII. KAFLI 

Um verðstuðul.

62. gr.
Hagstofa íslands skal rannSaka verðlag á höfuð-lífsnauðsynjum, svo sem 

húsnæði, fatnaði, matvöru, eldsneyti og ljósmeti, um land allt á árinu 1933 og 
reikna út vísitölu miðaða við það ár, og er sveitar- og hæjarfélögum skylt að 
sjá hagstofunni fyrir nauðsynlegum upplýsinguin í þessu skvni. Skal með reglu- 
gerð, er stjórnarráðið gefur út, nánar ákveðið, eftir hvaða reglum verðlag skal 
rannsakað og vísitala reiknuð. Skal samskonar rannsókn á verðlagi fara fram 
á ári hverju. Þegar vísitala sýnir 5 stiga lækkun eða liækkun eða meir frá verð- 
lagi ársins 1933, skal draga af launum starfsmanna eða greiða þeim launaupp- 
bót, eftir því sem vísitalan sýnir í livert sinn
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XIII. KAFLI 

Launaákvæði.

63. gr.
Ráðherrar, starfsnienn stjórnarráðsins, rikissjóðs og ríkishókhalds hafa 

að árslaunum:
Ráðherrar 11000 kr. og forsætisráðherra auk þess ókeypis húsnæði, ljós og 

hita, svo og risnufé, sem ákveðið er á fjárlögum.
Skrifstofustjórar (3) 8000 kr.
Aðalendurskoðandi ríkisins (1) og fulltrúi i stjórnardeild utanríkismála 

(1) 7200 kr.
Fulltrúar 1. stigs (3) 6600 kr. og fulltrúar 2. stigs (3) 5400 kr.
Ritarar 1. stigs (3) 4800 kr. og ritarar 2. stigs (3) 4200 kr.
Vélritarar (4) 1800—2400 kr.
Húsverðir í Stjórnarráðinu og í Arnarhváli (2) 4200 kr. Þeir sjá uin ræst- 

ingu í þessum byggingum, er greiðist fyrir eftir samningi.
Sendill (1) 2400 kr.
Ríkisféhirðir og ríkishókari 6600 kr. og rikisféhirðir auk þess 600 kr. á ári 

í talningarfé.
Fulltrúar ríkisféhirðis (1) og ríkisbókara (1) 4800 kr.
Ritari ríkisféhirðis (1) 3600 kr.
Vélritari ríkisféhirðis (1) 1800--2400 kr.
Eftirlitsmaður banka og sparisjóða (1) og eftirlitsmaður með starfsmanna- 

haldi rikisins 7200 kr.

64. gr.
Sendiherra íslands í Kaupmannahöfn liefir að launum 11000 kr. á ári og 

auk þess ókeypis bústað, ljós og hita. Ennfremur risnufé, sem ákveðið er á 
fjárlögum.

Fulltrúi sendiherrans (1) hefir að launum 6600 kr. á ári.
Vélritari sendiherrans (1) hefir að launum 1800—2100 kr. á ári.

65. gr.
Skrifstofustjóri Alþingis (1) hefir að launum 7500 kr. á ári.
Fulltrúi skrifstofustjóra Alþingis (1) hefir að launum 6000 kr. á ári.

66. gr.
Dómstjóri Hæstaréttar (1) hefir að launum 10000 kr. á ári.
Dómarar í Hæstarétti (2) hafa að launum 8000 kr. á ári.
Ritari Hæstaréttar (1) hefir að launum 6600 kr. á ári.

67. gr.
Starfsmenn lögreglustjórnar í Reykjavík hafa að árslaunum:
Lögreglustjóri 8000 kr.
1. fulltrúi (1) 6600 kr.
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2. fulltrúi (1) 6000 kr.
Endurskoðandi (1) 6000 kr.
Bókari og gjaldkeri (í) 4800 kr.
Ritari (1) 4200 kr.
Vélritarar (2) 1800 2100 kr.

68. gr.
Starfsmenn dómgæzlu í Reykjavík liafa að árslaunuin:
Lögmaður 8000 kr.
1. fulltrúi (1) 6600 kr.
2. fulltrúi (1) 6000 kr.
Gjaldkeri (1) 4800 kr.
Ritari (1) 4200 kr.
Vélritari (1) 1800 2400 kr.

69. gr.
Starfsmenn tollstjórnarinnar liafa að árslaunum:
Tollstjóri ríkisins, sem jafnframt er tollstjóri i Reykjavík, 8000 kr.
Fulltrúi (1) 6000 kr.
Aðalbókari (1) 6000 kr.
Gjaldkeri (1) 5400 kr.
Ritarar 1. stigs (6) 4200 kr.
Ritarar 2. stigs og innlieimtumenn (5) 3600 kr.
Yfir-tollvörður í Reykjavík (1) 6600 kr.
Tollverðir í Reykjavík (10) 4200 kr.
Tollgæzlumenn utan Reykjavikur (2) (5600 kr.

"0. gr.
Sýslumenn liafa að árslaunum, sbr. þó 100. gr.:
í Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðar umdæmi (1). í ísafjarðar- 

sýslna, ísafjarðarkaupstaðar og Vestur-Barðastrandar unidæmi (1), í Eyja- 
fjarðarsýslu, Akurevrar og Siglufjarðar umdæmi (1), i Vestmannaeyjasýslu 
(1), og í Vestur-Skaftafellssýslu, Rangárvallasýslu og Arnessýslu umdæmi (1) 
8000 kr.

í Mýrasýslu, Borgarfjarðarsýslu og Snæfellsness- og Hnappadalssýslu um- 
dæmi (1), i Suður-Múlasýslu, Xeskaupstaðar og Austur-Skaftafellssýslu um- 
dæmi (1) 7500 kr.

í Seyðisfjarðar og Xorður-Múlasýslu umdæmi (1), í Dalasýslu, Austur- 
Barðastrandarsýslu, Strandasýslu og Vestur-Húnavatnssýslu umdæmi (1), í 
Austur-Húnavatnssýslu og Skagafjarðarsýslu umdæmi (1), i Þingeyjarsýslu (1) 
7200 kr.

71. gr.
Eftirfarandi löggæzlu- og eftirlitsmenn hafa að árslaunum: 
Skipaskoðunarstjóri ríkisins (1) 6600 kr.
Vélritari skipaskoðunarstjóra (1) 1800—2400 kr. 
Löggildingarmaður mælitækja (1) 5400 kr.
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Eftirlitsmaður bifreiða, sem jafnframt skal vera bifreiðarstjóri ráðherra, 
(1) 5400 kr. Ráða má bann menn sér til aðstoðar, þegar aðal bifreiðaskoðun 
fer fram, og ef óhjákvæmilegt þykir á öðrum tímum, gegn þóknun, er stjórn- 
arráðið fellst á.

Rafmagnseftirlitsmaður (1) 5400 kr.
Löggæzlumaður á vegum (1) 5400 kr.
Eftirlitsmaður á Þingvöllum (1) 4200 kr.
Fangavörðurinn í Reykjavík (1) 4800 kr.
Forstöðumaður vinnuhælisins á Litla-Hrauni (1) 5400 kr.

72. gr.
Starfsmenn á varðskipum ríkisins hafa að árslaunum:
Skipstjórar (3) 7200 kr.
1. vélstjóri (2) 6000 kr. og (1) 5400 kr.
2. vélstjóri (2) 4800 kr. og (1) 4200 kr.
3. vélstjórar (2) 4200 kr.
1. stýrimenn (2) 5400 kr. og (1) 4800 kr.
2. stýrimenn (2) 4200 kr. og (1) 4000 kr.
3. stýrimenn (3) 3600 kr.
Skipstjórar, vélstjórar og stýrimenn hafa auk framantaldra launa ókeypis 

fæði á skipi sinu og einn fatnað hver á ári.
Loftskeytamenn á varðskipum ríkisins (3) hafa að launum 4000 kr. hver á 

ári, og auk þess fæði á skipi sínu.

73. gr.
Starfsmenn lieilbrigðisstjórnar og ríkisspítala hafa að árslaunum:
Landlæknir 8000 kr.
Yfirlæknar Landsspítalans, í lvfjadeild (1), handlækningadeild (1), Röntgen- 

deild (1) 7200 kr. Skylt er þeim að gegna prófessorsstarfi við háskólann, og 
bafi bver þeirra fyrir það % prófessorslaun.

Yfirlæknir Landsspítalans í kvnsjúkdómadeild og holdsveikisdeild (1) 
7200 kr.

Y'firlæknir á Kleppsspítala (1) og yfirlæknir á Vífilsstaðahæli (1) 7500 kr.
Yfirlæknir á Kristnesheilsuhæli (1) 7200 kr.
Aðstoðarlæknir á Vífilsstaðahæli (1) 6600 kr.
Ráðsmaður og gjaldkeri Landsspítalans (1) 5400 kr.
Ráðsmaður og gjaldkeri á Kleppsspítala og í Laugarnesi (1), gjaldkeri 

Vífilsstaðahælis (1) og ráðsmaður Kristneshælis (1) 4200 kr.
Y’firljósmóðir á Landsspítalanum (1) 4000 kr.
Y’firhjúkrunarkona á Landsspítala (1), Kleppsspítala (1), YYfilsstöðum 

(1), Kristnesi (1), Laugarnesi (1), Reykjum i Ölvesi (1) 4000 kr.
Deildarhjúkrunarkonur á Landsspítala (3) 3600 kr.
Hjúkrunarmenn á Kleppsspítala (4) 3600 kr.
Hjúkrunarkonur á Landsspítala (5), á Kleppsspítala (6), YYfilsstaðahæli (6), 

Kristneshæli (1) og aðstoðarljósmóðir á Landsspítala (1) 3200 kr.
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing), 49
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Gerfilinia- og umbúðasnúður ríkisins 3500 kr., og sé stjórnarráðinu heiinilt 
að setja taksta uni verð á gerfiliniuin.

74. gr
Héraðslæknirinn í Reykjavik (1) hefir að árslaunum 6000 kr.
Aðrir héraðslæknar hafa að byrjunarlaununi:
í héruðum Hafnarfjarðar (1), Keflavíkur (1), Eyrarbakka (1), Rangár- 

valla (1), Vestmannaevja (1), Akureyrar (1), Svarfdæla (1), Sauðárkróks (1), 
Blönduóss (1), Miðfjarðar (1), ísafjarðar (1) 2500 kr.

í béruðuni Grínisness (1), Mýrdals (1), Fáskrúðsfjarðar (1), Reyðarfjarð- 
ar (1), Xorðfjarðar (1), Hróarstungu (1), Seyðisfjarðar (1), Húsavíkur (1), 
Siglufjarðar (1), Hofséiss (1), Dala (1), Flateyrar (1), Þingeyrar (1), Patreks- 
fjarðar (1), Hóls (1), Ögurs (1), Stykkishóhns (1), Ólafsvíkur (1), Borgar- 
ness (1), Borgarfjarðar (1), Skipaskaga (1) 3000 kr.

í héruðum Síðu (1), Hornafjarðar (1), Berufjarðar (1), Fljótsdals (1), 
Þistilfjarðar (1), Öxarfjarðar (1), Reykdæla (1), Höfðahverfis (1), Vopnafjarð- 
ar (1), Hólmavíkur (í), Reykjarfjarðar (1), Hesteyrar (1), Bildudals (1), Flat- 
eyrar (1), Ölafsfjarðar (1) og Reykhóla (1) 3500 kr.

Laun héraðslæknanna allra liækka á finnn ára fresti uin 400, 300 og 300 
krónur, upp í 3500, 4000 og 4500 krónur á ári.

Fm borgun fyrir störf héraðslækna og ferðir jieirra fer eftir gjaldskrá jieirri, 
er gildir á bverjum tíina.

75. gr.
Dýralæknar (5) liafa að árslaununi 4200 kr.
Ríkið sér dýralæknum, öðruin en dýralækinun í Rcykjavik og á Akureyri, 

fyrir einbættisbústöðuni, svo fljótt sem auðið er.

76. gr.
Biskup landsins liefir að árslaunuin 8000 kr
Sóknarprestar jjjóðkirkjunnar liafa að árslaunum 6000 kr., sbr. jjó 101. gr. 

Fyrir prófastsstörf skal veita 500 kr. jjóknun.
Ríkisstjórninni er skylt að sjá sókiiarprestum í sveituin fyrir hæfilegri ibúð.

77. gr.
Starfsmenn Háskólans og annara visindastofnana hafa að árslaunum:
Háskólaprófessorar í lögfræði (3) 7200 kr. Skylt er jjeiin að vera vara- 

dómarar í Hæstarétti án sérstakra launa.
Háskólaprófessorar í læknisfræði (4) 7200 kr., sbr. ]jó 73. gr.
Háskólaprófessorar í guðfræði (2) 7200 kr.
Háskólaprófessorar í íslenzkum fræðum (3) 7200 kr. Auk jjess befir 

liver jjeirra 2000 kr. til ritstarfa í sinni fræðigrein.
Háskólaritari (1) 6000 kr.
Landsbókavörður 8000 kr.
1. bókavörður Landsbókasafnsins 6600 kr.
2. bókavörður Landsbókasafnsins 6000 kr.
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1. afgreiðslumaður Landsbókasafnsins 3600 kr.
2. afgreiðsluniaður Laudsbókasafnsins 3200 kr.
Húsvörður Landsbókasafnsins 4200 kr.
Þjóðskjalavörður 7200 kr.
Aðstoðarmaður þjóðskjalavarðar 3600 kr.
Þjóðmenjavörður 7200 kr.
Forstjóri efnarannsóknarstofu ríkisins 7200 kr. Auk þess befir bann 2000 

kr. á ári fyrir að vera starfandi kennari við Háskólann.
Aðstoðarmaður á efnarannsóknarstofu ríkisins'5000 kr.
Forstjóri rannsóknarstofu Háskólans og atvinnuveganna 7200 kr. Skylt er

honum að gegna prófessorsstarfi við Háskólann og hafi hann fyrir það j/, 
prófessorlaun.

Forstjóri veðurstofu ríkisins 7200 kr.
Fulltrúi á veðurstofunni (1) 6000 kr.
Aðstoðarmaður á veðurstofunni (1) 4200 kr.
Loftskeytamenn á veðurstofunni (2) 3600 kr.

78. gr.
Fræðslumálastjóri, skólastjórar og kennarar menntaskóla og sérskóla bafa 

að árslaunum:
Fræðslumálastjóri 8000 kr. á ári.
Fulltrúi fræðslumálastjóra 5400 kr.
Rektor menntaskólans í Reykjavik 7200 kr.
Kennarar menntaskólans í Reykjavík (40) 6000 kr.
Rektor menntaskólans á Akureyri 7200 kr 
Kennarar menntaskólans á Akureyri (8) 6000 kr.
Skólastjóri kennaraskólans í Reykjavík 6600 kr.
Kennarar kennaraskólans í Reykjavík (3) 4800 kr.
Skólastjóri stýrimannaskólans i Reykjavík 6600 kr.
Kennarar stýrimannaskólans i Reykjavík (2) 4800 kr.
Skólastjóri vélstjóraskólans í Reykjavík 6600 kr.
Kennari vélstjóraskólans í Revkjavík (4) 4800 kr.
Skólastjórar búnaðarskólanna á Hólum og Hvanneyri 6000 kr.
Kennarar búnaðarskólanna (2 1-2) 4200 kr.

79. gr.
Styrkir úr ríkissjóði til eftirtaldra gagnfræðaskóla og héraðsskóla eru 

bundnir því skilyrði, að skólastjórar og kennarar þeirra hafi að árslaunum:
Skólastjóri gagnfræðaskóla Revkjavíkur 6600 kr.
Skólastjórar gagnfræðaskólanna í Hafnarfirði (1), á Akurevri (1), ísafirði 

(1), Siglufirði (1) og Vestmannaevjum (4) 5400 kr.
Skólastjóri gagnfræðaskólans í Xesi í Norðfirði (4) 4800 kr.
Skólastjóri béraðsskólans á Laugarvatni (1) 6600 kr.
Skólastjórar liéraðsskólanna í Reykbolti (1) og á Laugum (1) 6000 kr., á 

Eiðum (1) 5400 kr.
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Skólasíjórar héraðsskólanna á Xúpi í Dýrafirði (1) og Reykjum í Hrúta- 
firði (1) 4800 kr.

Kennarar gagnfræðaskólanna í Reykjavík (3), Hafnarfirði (1), Akureyri 
(1), ísafirði (1), Siglufirði (1) og héraðsskólanna á Laugarvatni (3), í Revk- 
holti (2), á Lauguin (2) og á Eiðuni (1) 4200 kr.

80. gr.
Skólastjórar og kennarar harnaskóla hafa lann sem hér segir:
Barnakennarar við fastá skóla og kennarar málleysingaskólans í Reykja- 

vík skulu hafa að launum 450 kr. fyrir hvern starfsmánuð, en farkennarar 225 
kr. fyrir hvern starfsmánuð, og iniðast þessi laun barnakennara þó við, að þeir 
kenni að niinnsta kosti 40 skólaskyldum börnum. Starfsmánuðir barnakennara 
skulu taldir cinum fleiri-ár hvert en skóli þeirra stendur,

Skólastjórar barnaskóla og málleysingjaskólans hafa sönm laun og barna- 
kennarar, og auk þess skal þeim reiknaður L’ mánuður til launa fyrir skýrslu- 
gerðir og ennfremur launabætur, miðaðar við kennarafjölda í skólum þeirra, 
eftir þessum reglum: 200 kr. fyrir hvern af 5 fyrstu föstu kennurunum, 100 kr. 
fyrir livern af næstu 5 kennurunuin og 50 kr. fyrir hvern kennara þaðan af, allt 
þar til laun þeirra eru orðin 7000 kr.

Reykjavíkurbæ skal skylt að ábyrgjast barnakennurum sinuni 9 mánaða 
fast starf, annaðhvort við barnafræðslu eða annað, sem kennaranum er fært að 
leysa af hendi.

Ríkið leggur fram til kennaralauna 70 kr. fvrir hvert barn á skólaskyldu- 
aldri, þar sem er l'astur skóli, og 45 kr. fyrir hvert barn, þar sem farskóli er.

81. gr.
Starfsmenn á hagstofu, skattstofu og i tryggingarstofnun rikisins liafa að 

árslaunum:
Hagstofustjóri 7200 kr.
Fulltrúi á liagstofu (1) 6000 kr.
Ritari 1. stigs á hagstofu (1) 4800 kr.
Ritarar 2. stigs á hagstofu (2) 4200 kr.
Ritari 3. stigs á hagstofu (1) 3600 kr.
Vélritarar á hagstofu (3) 1800 2400 kr.
Skattstjóri 7200 kr., sbr. þó 99. gr.
Fulltrúi á skattstofu (1) 5400 kr.
Endurskoðendur á skattstofu (2) 4800 kr.
Starfsmönnum skattstofunnar er skylt að vinna fyrir ríkisskattanefnd eftir 

þörfum, þegar þvi verður við komið frá verkum skattstofnnnar.
Ríkisskattanefndamenn (3) 1200 kr.
Forstjóri tryggingarstofnunar rikisins 7200 kr.
Fulltrúi í tryggingarstofnun ríkisins (1) 6000 kr.
Gjaldkeri tryggingarstofnunar ríkisins (1) 4800 kr •
Ritarar 1. stigs i tryggingarstofnun rikisins (2) 4200 kr.
Ritari 2. stigs í tryggingarstofnun rikisins (1) 3600 kr.
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82. gr.
Fiskimálafulltrúi í Suðurlöndum hefir að árslaunum 10000 kr. Greiðir 

rikið einn þriðja af þeirri upphæð, Landshankinn einn þriðja og Útvegsbank- 
inn einn þriðja. Auk þess greiðisl kostnaður af einhæitinu af söniu aðilum í 
sömu hlutföllum.

Fiskimatsstjóri hefir að launum /200 kr. á ári.
Fiskimatsmenn (4) hafa að launuin 1200 kr. á ári.
Forstjóri Samáhyrgðar fiskiskipa liefir að laiinum (»600 kr. á ári.
Vélritari í Samábyrgð fiskiskipa (1) liefir að launum 1800—2400 kr. á ári.

83. gr.
Starfsmenn vegamálastjórnar, vitamálastjórnar og hyggingamálastjórnar 

ríkisins hafa að árslaunum:
Vegamálastjóri 8000 kr.
1. fulltrúi vegamálastjóra (1) 6600 kr. og 2. fulltrúi vegamálastjóra (1) 

6000 kr., enda séu háðir verkfræðingar.
Bókari og gjaldkeri veganiálastjóra (1) 3100 kr.
Vélritarar á vegamálaskrifstofu (2) 1800—2400 kr. 
úmsjónarmaður véla hjá vegamálastjóra (1) 4200 kr.
Vitamálastjóri 7500 kr.
Vitaverkfræðingur (1) 6000 kr.
Hafnarverkfræðingur (1) 6000 kr.
Gjaldkeri og hókari vitamálaskrifstofu (1) 4200 kr.
Efnisvörður vitamálastjóra, er jafnframt sé kafari (1), 5000 kr.
Húsameistari ríkisins 7200 kr.
Fulltrúi liúsameistara (1) 6000 kr.
Teiknarar á teiknistofu húsameistara (2) 4200 kr.

84. gr.
Starfsmenn síma og pósts hafa að árslaunum:
Síma- og póstmálastjóri 8000 kr.
Símamálafulltrúi 6600 kr. Skylt er lionum að sjá um útgáfu símaskrár og 

skal liann fá fyrir það verk 25 V af andvirði auglýsinga í skránni.
Bæjarsimastjóri Reykjavíkur 6600 kr.
Verkfræðingur sima og útvarps 6600 kr.
Ritsimastöðvarstjóri í Reykjavik 6600 kr.
Aðalgjaldkeri Landssímans i Reykjavik (1) 6000 kr. og auk þess talningar- 

fé 600 kr. á ári.
Aðalhókari landssímans í Reykjavík (1) 6000 kr.
Aðalvörður sjálfvirku stöðvarinnar í Reykjavik 6000 kr.
Stöðvarstjórar á siinastöðvum 1. flokks A utan Reykjavíkur, sem jafn- 

framt eru póstmeistarar (6) 6600 kr.
Loftskeytastöðvarstjórinn i Reykjavik 6000 kr. og stöðvarstjóri í Gufunesi 

6000 kr.
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Yarðstjórar á simastöðvum Reykjavíkur (2), Akureyrar (2), Seyðisfjarðar 
(2) og stöðvarstjórinn á shnastöð Hafnarfjarðar (1) 5400 kr.

Ritari og skjalaþýðari á aðalskrifstofu landssímans (1), endurskoðandi 
landssímans í Reykjavik (1), fjárlieimtumaður sínians í Reykjavík (1) og efnis- 
vörður landssímans (1) í Reykjavík 5400 kr.

Rókari landssímans í Reykjavík (1), bókari bæjarsíma Reykjavíkur (1) og 
vélavörður sjálfvirku stöðvarinnar (1) í Reykjavík 4200 kr.

Verkstjórar bæjarsíma Reykjavíkur (2) 5400 kr.
Forstöðumaður landssímaverkstæðisins 5400 kr.
Símritarar 1. stigs (24) hafa að byrjunarlaunum 3600 kr., en hækki á fjór- 

uni árum um 300 kr. i senn upp í 4800 kr.
Yarðstjórar við skeytamóttöku langlínustöðva og aðstoðarstúlkur við rit- 

síma og afgreiðslu (8) bafa að byrjunarlaunum 2400 kr., er liækki á fjórum 
árum um 150 kr. í senn upp í 3000 kr.

Rókari á aðalskrifstofu landssímans (1) og næturvörður landssímans í 
Reykjavík (1) 4200 kr.

Símavirkjar („innlagningamenn“, 6) 4200 kr.
Yélamenn sjálfvirku stöðvarinnar í Reykjavik (3) 3600 kr.
Símalagningamenn í Reykjavík (4) 3600 kr.
Umsjónarmenn með skeytasendingu (2) 3200 kr.
Yélritarar 1. stigs (6) 2400—3000 kr.
Yélritarar 2. stigs og simastúlkur (alls 51) bafa að byrjunarlaunum 1800 kr., 

er hækka eftir eitt ár í 2000 kr. og síðan í fjögur ár um 100 kr. á ári upp í 2400 kr.
Póstmálafulltrúi ríkisins 6600 kr.
Póstmeistarinn í Revkjavik 6600 kr.
Póstfulltrúar í Reykjavík (3) 4800 kr.
Póstritarar og póstafgreiðslumenn í Reykjavik (16) 4200 kr.
Rréfberar pósthússins í Reykjavík (5) 3200 kr. og að auki einn fatnað 

bver á ári.
Aðstoðarafgreiðslumenn (4) 2400 kr.
Síma- og póstafgreiðslumenn í Borgarnesi (1), Húsavik (1), Xesi í Norð- 

firði (1), Patreksfirði (1), Sauðárkróki (1), Stykkishólmi (1), Eskifirði (1), 
Akranesi (1) og Keflavík (1) 6000 kr.

A Rlönduósi (1), Fáskrúðsfirði (1) og Ölfusárbrú (1) 5400 kr.
A Flatevri i Önundarfirði 4800 kr.
Á Eyrarbakka (1), Þingevri (1) og Hvammstanga (1) 4200 kr. 
í Yík í Mýrdal (1) 4000 kr.
Á Ríldudal (1) 3800 kr.
I Rolungavík (1), á Egilsstöðum (1), Hólmavík (1), Ölafsvík (1) og Revð- 

arfirði (1) 3600 kr.
í Rúðardal (1), á Rreiðumýri eða Einarsstöðum (1), Hellissandi (1), Yopna- 

firði (1) og Þórshöfn (1) 3000 kr.
Á Djúpavogi (1) og Ólafsfirði (1) 2800 kr,
Á Flatey á Rreiðafirði (1) og Kópaskeri (1) 2500 kr.
í Rorgarfirði í Norður-Múlasýslu (1), Dalvík (1) og Skagaströnd (1) 2400 kr.
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Á Hofsósi (1) og Kirkjubæjarklaustri (1) 2000 kr.
I Garðsauka (1) 1800 kr.
A Haganesvík (1), Króksfjarðarhorni (1). Raufarhöfn (1) og Stað í Hrúta- 

firði (1) 1600 kr.
Póstafgreiðslumaður á Suðureyri við Súgandafjörð (1) 1000 kr.
Stöðvarstjórar við landsshnastöðvar 1. fl. B og 2. flokks stöðvar aðrar en 

þær, sem að framan eru taldar, hafa árslaun sem hér segir;
a. Við stöðvar, sem hafa minni tekjur af rekstri en 1000 krónur, 600 kr.
b. Við stöðvar, sem hafa í tekjur 1000 til 1500 krónur, 900 kr.
e. Við stöðvar, sem hafa í tekjur 1500 til 2000 kr., 1200 kr.
d. Við stöðvar, sem hafa í tekjur yfir 2000 kr., 1500 kr.

Með tekjum stöðva 1. fl. B. og 2. flokks skal telja tekjur 3. flokks stöðva,
er liafa afgreiðslu á sérstakri línu frá 1. fl. B. eða 2. flokks stöð,

Stöðvarstjórar á þeiin stöðvum, sem einkasímar eru tengdir, liafa auk árs- 
launa sinna 15 krónur fyrir hvert númer einkasímanna.

85. gr.
Starfsmenn ríkisútvarps hafa að árslaunum:
Útvarpsráðsmenn (7) 1000 kr. hver og formaður 500 kr. að auki.
Útvarpsstjóri 7500 kr.
Fulltrúi útvarpsstjóra (1) 6000 kr.
Fréttastjóri (1) 6600 kr. Fréttastjóri skal flytja yfirlitserindi um erlenda 

viðburði að minnsta kosti aðra hverja viku án sérstakrar þóknunar. /Xðstoðar- 
fréttamenn skulu annast upptöku frétta frá erlendum útvarpsstöðvum án 
sérstakrar þóknunar.

Aðstoðarmenn fréttastjóra (2) 1200 kr.
Þulur (1) 3600 kr.
Píanóleikari (1) 4800 kr.
Stöðvarstjóri á Vatnsendahæð 6000 kr.
Forstöðumaður viðgerðarstofu útvarpsins (1) 5400 kr.
Magnaraverðir (2) 4200 kr.
Ritari (1) 3600 kr.
Vélritarar (2) 1800—2400 kr.

86. gr.
Starfsmenn rikisútgerðarinnar hafa að árslaunum:
Útgerðarstjóri 7500 kr.
Fulltrúi útgerðarstjóra (1) 6000 kr.
Verkstjóri á afgreiðslu (1) 4800 kr.
Aðstoðarmaður verkstjórans (1) 3600 kr.
Bókari (1) og gjaldkeri (1) 4200 kr.
Ritari (1) 4200 kr.
Skipstjórar strandferðaskipanna (2) 8000 kr.
1. vélstjórar (2) 6000 kr.
2. vélstjórar (2) 4800 kr.
3. vélstjórar (2) 4200 kr.
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1. stýrimenn (2) 6000 kr.
2. stýrimenn (2) 4800 kr.
3. stýrimenn (2) 4200 kr.
Skipstjórar, vélstjórar og stýrimenn hafa auk framantaldra launa ókeypis 

fæði á skipi sínu og einn fatnað á ári.
Loftskeytamenn á strandferðaskipum ríkisins (2) 4200 kr., og auk þess fæði 

á skipi sínu.
87. gr.

Starfsmenn iðnaðarfyrirtækja ríkisins hafa að árslaunum:
Forstjóri prentsmiðju ríkisins 7500 kr.
Bókari og gjaldkeri ríkisprentsmiðju (1) 4800 kr.
Forstjóri vélsmiðju ríkisins 6600 kr.
Bókari og gjaldkeri vélsmiðjunnar (1) 4800 kr.
Bitari vélsmiðjunnar 3600 kr.
Verkstjórar vélsmiðjunnar (2) 5400 kr.
Forstjóri síldarverksmiðju rikisins á Siglufirði 7500 kr.
Bókari og gjaldkeri síldarverksmiðjunnar (1) 5400 kr.
Aðalverkstjóri síldarverksmiðjunnar (1) 1800 kr.
Verkstjórar síldarverksmiðjunnar (2) 4200 kr.
Formaður stjórnarnefndar síldarverksmiðjunnar 3000 kr. og aðrir stjórnar- 

nefndarmenn (2) 2000 kr.
88. gr.

Starfsmenn einkasölu ríkisins hafa að árslaunum:
Forstjóri 10000 kr.
Fulltrúi og skrifstofustjóri (1) 7200 kr.
Aðalbókari (1) 6000 kr.
Aðalgjaldkeri (1) 6000 kr.
Lyfjafræðingur (1) 5400 kr.
Viðtækjafræðingur (1) 4800 kr.
Ritarar 1. stigs (2) 4800 kr.
Ritarar 2. stigs (2) 4200 kr.
Vélritarar (4) 1800—2400 kr.
Birgðaverðir (2) 4800 kr.
Aðalafgreiðslumaður (1) 4800 kr.
Aðalsölumaður (1) 4800 kr.
Afgreiðslumenn (3) og aftappari áfengis (1) 4200 kr.
Afgreiðslnmenn (2) 3000 kr.
Deildarstjóri áfengisbúðar í Revkjavik (1) 5400 kr.
1. afgreiðslumaður áfengishúðar í Reykjavík (1) 4800 kr.
2. afgreiðslumaður áfengishúðar í Revkjavík (1) 3000 kr.
Sendisveinn (1) 1500 kr.

89. gr.
Ríkisstvrkur til Fiskifélags fslands er bundinn því skilvrði að starfsmenn 

þess hafi að árslaunum:
Forseti 7200 kr.
Bókari og gjaldkeri (1) 4200 kr.
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Fiskifræðingur (1) 5400 kr. 
Vélfræðingur (1) 5400 kr. 
Vélritari (1) 1800—2400 kr.

90. gr.
Ríkisstyrkur til Búnaðarfélags Islands er bundinn því skilyrði að starfs- 

menn þess hafi að árslaunum:
Búnaðarmálastjóri (1) 7200 kr.
Ráðunautar (5) 5400 kr.
Skógræktarstjóri (1) 5400 kr.
Fulltrúi á búnaðarmálaskrifstofu (1) 5200 kr.
Ritari (1) 4200 kr.
1. aðstoðarritari (1) 3600 kr.
Fiskiræktarráðunautur (1) 2400 kr.
Skógarverðir á Vöglum og Hallormsstað (2) 2400 kr.

91. gr.
Bústjórar á búum Kleppsspítala (1), Vífilsstaða (1), Hvanneyrar (1), 

Hóla (1) liafa að árslaunum 4200 kr. og auk þess ókeypis fæði. Þegar skóla- 
stjórar eða kennarar búnaðarskólanna eru jafnframt bústjórar skólabúanna, 
hafa þeir % bústjórnarlaun auk sinna aðallauna.

92. gr.
Starfsmenn Landsbanka íslands bafa að árslaunum:
Formaður bankaráðs 3200 kr.
Bankaráðsinenn (4) 1600 kr.
Aðalbankastjóri (1) 16000 kr.
Bankastjórar (2) 12000 kr.
Aðalbókari (1) og aðalgjaldkeri (1) 7200 kr.
Aðalendurskoðandi (1) og endurskoðandi útibúa (1) 6600 kr.
Fulltrúar 1. stigs (8) 6600 kr.
Fulltrúar 2. stigs (3) 5400 kr.
Ritarar 1. stigs (11) 4800 kr.
Ritarar 2. stigs (10) 4200 kr.
Sendimenn („verðir“, 4) 3600 kr.
Sendisveinar (2) 1500 kr.
Vélritarar (17) 1800—2400 kr.
Húsvörður (1) 4200 kr.
Útibússtjórar (4) á Akureyri, Isafirði, Eskifirði og Selfossi 7500 kr.
Útibússtjóri í Hafnarfirði 6600 kr.
Bókarar útibúa (4) og gjaldkerar (4) 4800 kr.
Ritarar í útibúum (5) 2800 kr.
Vélritarar i útibúum (4) 1800—2400 kr.
Endurskoðendur í útibúum (4) bafa þessi árslaun:
Endurskoðendur (gæzlustjórar) á ísafirði (1) 2400 kr., Akureyri (1) 2400 

kr., á Eskifirði (1) 2000 kr. og á Selfossi (1) 1800 kr.
Alþt. lít.'iti. A. t 50. loggjafarþing). 50
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93. gr.
Starfsmenn útvegsbanka íslands h.f. hafa að árslaunum.
Formaður hankaráðs 2000 kr. og aðrir bankaráðsmenn (4) 1000 kr.
Aðalbankastjóri 12000 kr.
Bankastjórar (2) 8000 kr.
Skrifstofustjóri (1), bókari (1) og gjaldkeri (1) 7200 kr.
Fulltrúar 1. stigs (7) 6600 kr.
Fulltrúar 2. stigs (4) 5400 kr.
Ritarar 1. stigs (3) 4800 kr.
Ritarar 2. stigs (4) 4200 kr.
Vélritarar (5) 1800—2400 kr.
Húsvörður 4200 kr.
Útibússtjórar (4) 7500 kr.
Bókarar (4) og gjaldkerar (3) útibúanna 4800 kr.

94. gr.
Starfsmenn Búnaðarbanka íslands bafa að árslaunum:
Aðalbankastjóri (1) 12000 kr.
Bankastjórar (2) 2500 kr.
Bókari (1) 7200 kr.
Gjaldkeri (1) 6600 kr.
Ritarar (3) 4800 kr. og vélritarar (2) 1800—2400 kr.
Útibússtjóri á Akurevri (1) 6000 kr. og gjaldkeri þar (1) 3000 kr.
Húsagerðarmeistari Bvggingar- og landnámssjóðs (1) 6600 kr. og teiknari 

(1) 4800 kr.
95. gr.

Vélritarar liafa að árslaunum 1800 2400 kr. eftir leikni við starfið, eg skulu 
þeir komnir í bámarkslaun eftir 4 ára starf. Vélriturum, sem vinna að brað- 
ritun, skal greiða 2400—3000 kr. eftir leikni við starfið.

XIV. KAFLI

Ákvæði um stundarsakir.

96. gr.
I’egar lög þessi öðlast gildi, skulu niður falla allar persónulegar launa- 

bætur, aukalaun og búsaleigustvrkir, sem áður bafa verið greiddir starfs- 
niönnuni þeim, er laun taka samkvæmt lögum þessum, einnig aukatekjur toll- 
stjóra og lögmanns í Beykjavík, svo og sýslumanna um leið og ný skipun lög- 
sagnarumdæma kemur til framkvæmda.

97- gr.
Xiður skulu falla sérstakar greiðslur þær, er áður bafa fallið starfsmönn- 

um Stjórnarráðsins eða öðrum starfsmönnum ríkisins fyrir vörzlu opinberra 
sjóða, vegna lána til prestssetra, fyrir stjórn landhelgismála, fyrir umsjón 
með landsverzlun, fyrir ritstjórn stjórnartíðinda, fyrir ritstjórn, reiknings-
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liald og afgreiðslu lögbirtingablaðs, fyrir meðferð einkaréttarmála, fyrir með- 
ferð fátækramála, fyrir reikningsbald berklavarna, fyrir umsjón með skjala- 
safni Stjórnarráðsins, fyrir gjaldkerastörf í Stjórnarráði, fvrir skrásetning 
vörumerkja og störf í þágu Bjargráðasjóðs íslands. Skal á ráðherrafundi á- 
kveðið hverri stjórnardeild skuli falið livert þessara starfa, nema öðruvísi sé 
ákveðið í lögum, eða livofrt ríkisbókhaldi og skrifstofu ríkisféhirðis skuli þau 
að einhverju leyti falin og þá án sérstakrar þóknunar til einstakra starfsmanna, 
nema ekki verði komizt hjá vfirvinnu, og greiðist lnin þá samkvæmt 36. gr.

Aðalendurskoðandi ríkisins skal endurskoða reikninga Búnaðarfélags ís- 
lands, Tryggingarstofnunar ríkisins og einkasölu ríkisins, svo og vera próf- 
dómari löggiltra endurskoðenda án sérstakrar þóknunar.

Eftirlitsmaður með starfsmannahaldi rikisins skal hafa á bendi gæzlu slysa- 
trygginga án sérstakrar þóknunar.

Fulltrúi í utanrikisniálum skal vera ritari utanríkismálanefndar og ann- 
ast þýðingar og önnur störf fvrir ráðherra þann, er fer með utanríkismál, án 
sérstakrar þóknunar, nema um yfirvinnu sé að ræða, og greiðist þá fyrir 
hana samkv. 36. gr.

Bíkisbókhaldið skal annast reikningshald lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 
(embættismanna) án sérstakrar þóknunar til starfsmanna.

Laun ritara Hæstaréttar sem fulltrúa í Stjórnarráðinu skulu niður falla.

98. gr.
Fulltrúi á skrifstofu Alþingis skal annast afgreiðslu Alþingistíðinda án 

sérstakrar þóknunar.
Bikisbókbaldið annast fjárreiður Arnarhvols án sérstakrar þóknunar til 

starfsmanna.
Skipaskoðunarstjóri skal annast eftirlit með skipastóli ríkisins án sérstakr- 

ar þóknunar.
Fangavörður í Bevkjavík skal bafa eftirlit með gæzluföngum og vera 

sendimaður Hæstaréttar án sérstakrar þóknunar.
Landlæknir skal bafa á bendi eftirlit með lyfjabúðum og vera formaður í 

stjórn Landspítalans án sérstakrar þóknunar.
Sérstök greiðsla umfram laun frá Vífilsstaðahæli til yfirlækijis þar (1200 

kr.) skal niður falla.
Sérstök þóknun til biskups fyrir reikningsbald og embæltiskostnað skal 

falla niður, en skrifstofa bans annast reikningsbaldið fyrir það fé, sem liún fær.
Háskólaritari skal annast reikningsbald rannsóknarstofu Háskólans án 

sérstakar þóknunar.
Forstöðumaður efnarannsóknarstofu ríkisins s.kal annast efnarannsóknir 

fyrir síldarverksmiðjur ríkisins án sérstakrar þóknunar, en verksmiðjurnar 
greiði ferðakostnað bans og dvalarkostnað utan Beykjavíkur.

Bisna skólastjóra menntaskólanna skal falla niður.
Skólastjóri stýrimannaskólans skal annast jarðskjálftamælingar án sér- 

stakrar þóknunar.
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Veganiálastjóri skal hafa eftirlit ineð brunainálum, með verksmiðjum og 
véluni og vera ráðunautur stjórnarinnar í vatnamálum án sérstakrar þóknunar.

Sérstök þóknun til bafnfræðings fyrir skrifstofustörf hjá vitamálastjóra 
(3500 kr.) skal falla niður, nema þegar yfirvinnu er þörf, og greiðist þá fyrir 
liana samkv. 36. gr.

Sérstök greiðsla til landsimastjóra fyrir símaverkfræðingsstörf skal falla 
niður, svo og öll aukalaun hans.

Talningarfé ritsímastjórans í Reykjavík skal falla niður.
Loftskeytastöðvarstjóri landsimans skal hafa eftirlit með loftskeytatækj- 

um á skipuni ríkisins án sérstaks endurgjalds.
Stöðvarstjórarnir á Vatnsenda og Gufunesi skulu aimast ræstingu á þess- 

um stöðvum án sérstaks endurgjalds.
Þóknun fyrir sölu á frímerkjum til starfsmanna á pósthúsum skal niður 

falla.
Sérstök þóknun til útvarpsstjóra fyrir eftirlit með viðtækjaverzlun rikis- 

ins skal falla niður.
Sérstök þóknun til húnaðarmálastjóra fyrir fóðurtilraunir skal falla niður.
Aðalbankastjóri Búnaðarbankans skal annast stjórnarstörf Kreppulána- 

sjóðs án sérstakra launa.

99. gr.
Gengisnefnd skal leggjast niður.
Eftirlit með bátum og eftirlit með vélum skal leggjast niður.
Húsameistari ríkisins skal vera formaður skipulagsnefndar endurgjalds- 

laust, en ríkisstjórnin skipar hina nefndarmennina tvo og skal þóknun þeirra 
vera 500 kr. á ári.

Meðan skattstjéiri fær sérstaka þóknun frá Reykjavíkurbæ fyrir störf sín 
í niðurjöfnunarnefnd, skal draga jafnháa upphæð henni frá laununi lians frá 
ríkinu, þaimig, að öll laun hans fyrir skattstjórn og niðurjöfnun verði 7200 kr.

Núverandi préifessor í heimspeki við Háskólann skal lialda þvi starfi til 
65 ára aldurs, og skulu laun lians vera 7200 kr., en er hann lætur af starfi, skal 
það lagl niður.

Meðan skólastjóri hændaskólans á Hvanneyri hefir jörðina Hvanneyri og 
skéilahúið á leigu, skulu laun lians vera samkvæmt löguni nr. 71 28. nóv. 1919.

Þorvarður Þorvarðsson bókari i Gutenberg skal halda starfi sínu með ó- 
hreyttum laununi til 65 ára aldurs.

Vfirlæknar á Xýja og Gamla Kleppi halda núverandi launakjörum, unz 
sameiningin fer fram.

Meðan Einar E. Sæmundsen er skéigvörður á Suður- og Vesturlandi held- 
ur hann núverandi launakjörum, en er hann lælur af starfi, skal skógræktar- 
stjóri taka skógvörzlu lians án sérstakrar þóknunar.

Xúverandi formaður hankaráðs og aðrir bankaráðsnienii Landsbankans 
skulu halda núverandi laununi sinuni, þar til kjörtímabil þeirra er útrunnið. 
Sama gildir og um bankaráð Étvegsbankans. Emifremur halda núverandi banka-



stjórar Landsbankans og Búnaðarbankans lögboðnum lostuin launum, nema 
öðruvisi senijist.

100. gr.
Launaákvæði 70. gr. um sýslumenn ganga í gildi jafnóðum og ný skipun 

lögsagnarumdæma kemur til framkvæmda. Þangað til liafa sýslumenn laun 
samkvæmt lögum nr. 71 28. nóv. 1919.

101. gr.
Akvæði 76. gr. um laun presta ganga í gildi jafnóðum og ný prestakallaskip- 

un kemur til framkvæmda. Þangað til skulu laun presta vera 25% hærri en 
samkvæmt lögum nr. 71 28. nóv. 1919, en öll blunnindi um embættiskostnað, 
erfiðleikauppbætur og ódýrt liúsnæði falli niður.

102. gr.
Ákvæði 80. gr. um laun barnakennara ganga í gildi jafnóðnm og bvert 

skólahérað nær vfir minnst lieila sýslu og liver kennari kenni minnst 50 börnum. 
Þangað til skulu laun barnakennara vcra 25'í liærri en samkvæmt löguni nr. 
75 28. nóv. 1919.

Kennslumálaráðberra er beimilt að veita undanþágu frá ákvæði undanfar- 
andi málsgreinar um barnafjölda á bvern kennara, ef sérstakar ástæður mæla 
með að dómi fræðslnmálastjóra.

103. gr.
Ákvæði 41.—14. gr., um framfærslusjóð, koma til framkvænida jafnóðum 

og starfsmenn koma undir launaákvæði 63.—95. greinar þessara laga. Þó skulu 
starfsmenn, sem laun taka samkvæmt eldri lögnm og vngri eru en 35 ára ganil- 
ir, eiga kost á að gangast undir ákvæði 44.—14. gr.,# og færast laun þeirra þá 
um leið í bámark. Skulu þeir liafa tilkynnt Sljórnarráði innan árs frá gildis- 
töku þessara laga, bvort þeir sæta þessum kosti, ella bafa þeir tapað þessum 
réttindum.
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XV. KAFLI 

Niðurlagsákvæði.

104. gr.
Með lögum þessuni falla úr gildi eftirfarandi lög, lagafyrirmæli og laga- 

greinar, að öðru en því, sem fram er tekið í lögum þessum.
Konungsbréf frá 8. apríl 1844 um islenzkukunnáttu.
Konungsúrskurður 27. mai 1857 uin íslenzkukunnáttu.
Konungsúrskurður 8. febr. 1863 um próf í íslenzku.
Lög nr. 71 28. nóv. 1919 um laun embættismanna.
Opið bréf 31. mai 1855, er lögleiðir á íslandi lög um ávísanir embættis- 

launa.
Tilskipun 31. maí 1855 um eftirlaun.
Lög nr. 4 4. marz 1904 um eftirlaun.



Lög nr. 5 4. marz 1904 um skyldu embættismanna að kaupa sér geymdan 
lífeyri.

Opið bréf 31. mai 1855 mn skyldu embættismanna til að sjá ekkjum sín- 
um borgið með fjárstyrk eftir sinn dag.

Lög nr. 28 20. okt. 1905 um viðauka við opið bréf 31. maí 1855.
Lög nr. 51 27. júní 1921 um lífeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra. 
Lög nr. 15 7. maí 1928 um lífeyri fastra starfsmanna Búnaðarfélags ís-

lands.
Lög nr. 47 16. nóv. 1907 um iaun prófasta.
Lög nr. 4 27. febr. 1880 um eftirlaun presta.
Lög nr. 48 16. nóv. 1907 um ellistyrk presta og eftirlaun.
Lög nr. 49 16. nóv. 1907 um skyldu presta að kaupa ekkjum sínum lífeyri. 
Lög nr. 13 3. okt. 1884 um eftirlaun prestsekkna.
Lög nr. 63 8. sept. 1931 um hýsing prestssetra.
Lög nr. 17 7. júlí 1931 um bókasöfn prestakalla.
3. gr. laga nr.-35 19. maí 1930 um fræðslumálastjórn.
9.—15. gr. laga nr. 75 28. nóv. 1919 um skipun barnakennara og laun þeirra. 
Lög nr. 33 27. júní 1921 um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra. 
6. og 7. gr. laga nr. 15 15. júní 1926 um veðurstofu.
Launaákvæði laga nr. 40 14. júní 1929 um stjórn póstmála og símamála. 
Launaákvæði laga nr. 65 7. maí 1928 um samstjórn tryggingastofnana

landsins.
Launaákvæði laga nr. 46 8. sept. 1931 um fiskimat.
Launaákvæði laga nr. 67 7. mai 1928 um dómsmálastarfa, lögreglustjórn 

og gjaldbeimtu o. fl. í Rvík.
Launaákvæði laga nr. 48 20. júní 1923 um eftirlitsmann með bönkum og 

sparisjóðum.
Akvæði um laun og eftirlaun í lögum nr. 10 15. apríl 1928 um Lands- 

banka Islands.
Akvæði um laun og eftirlaun í lögum nr. 31 14. júní 1929 um Búnaðar- 

banka Islands.
Ákvæði um laun núverandi landsímastjóra í lögum nr. 8 9. jan. 1934, 

um stjórn og' starfrækslu póst- og símamála.
Launaákvæði laga nr. 7 9. jan. 1935 um fiskimatsstjóra.
Ennfrenmr öll þau önnur ákvæði eldri laga, er brjóta í bága við lög þessi.

105. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Gr einargerð-

L’m ástæður fyrir frumvarpi þessu vísast lil álits milliþinganefndar í launa- 
málum. Erv. þetta var flutt á siðastl. þingi, en blaut ekki afgreiðslu. Xú er það 
flutt nær óbreytt.
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Nd. 81. Breytingartillögur
við frumv. til 1. uni breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

I. Frá Jörundi Brynjólfssyni og fíjarna fíjarnasyni.

Á undan frumv.gr. komi:
Við 2. gr. laganna. A. 9.
Liðinn skal orða svo:
Gnúpverjavegur: Frá vegamótum Skeiðavegar sunnan Laxár um brú á 

Kálfá og norðan Skaftboltsmúla að Ásólfsstöðum.

IL Frá Jóni Páhnasyni.

Aftan við frumvarpsgreinina komi ný grein, cr verði 2. gr., svo hljóðandi: 
A eftir C. 6. í 2. gr. laganna komi:

a. Norðurárdalsvegur: frá Laxárbrú að Þverá.
b. Fyrir „til Skagastrandar“ í C. 7. komi: að Hofi á Skagaströnd.

Nd. 82. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 63 28. jan. 1925, um útflutningsgjald.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Til nefndarinnar var vísað tveim frumvörpum nær samhljóða um þetta 
efni. Er lagt til í báðum frumv., að útflutningsgjald af óunnuni fiskúrgangi 
verði lækkað í kr. 1.00 af hverjum 100 kg.

Eins og nú er komið um verð á fiskúrgangi hér á landi, telur nefndin ekki 
rétt, að hinn bái tollur á þessari útflutningsvöru baldist, og leggur því til, að 
frumvarpið verði samþykkt með cftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Yið 1. gr. Orðin „þurrkuðum og“ falli burt
2. Fyrirsögnin orðist svo:

Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 63 28. janúar 1935, um 
útflutningsgjald.

Finnur Jónsson, 
form.

Alþingi, 29. febr. 1936.

Páll Þorbjörnsson, Gisli Guðmundsson,
frsm. fundaskr.

Sigurður Kristjánsson.

frumv.gr
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Ed. 83. Nefndarálit
um frv. til laga um cyðingu svartbaks (veiðibjöllu).

Frá allsherjarnefnd.

Xefndin liefir athugað frv. og leggur til að það verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 29. febr. 1936.

Sigurjón A. Ólafsson, Ingvar Pálmason, Þorsteinn Briem, 
form. fundaskr. frsm.

Páll Hermannsson. Magnús Guðmundsson,

Nd. 84. Breytingartillögur
við frumv. til 1. um brevt. á 1. nr. 61 23. júni 1932, um lax- og silungsveiði.

Fim.: Pétur Otlesen.

1. Á eftir 1. g'r. frv. kemur ný grein, sem verður 2. gr.:
Aftan við 3. málsgr. 13. gr. laganna bætist nýr málsliður:
Ennfremur er ráðherra heimilt, að fengnum tillögum veiðimálastjóra,

að leyfa veiði í sjó i lagnet eða króknet, sem fest er við girðingu út frá landi.
2. A eftir 10. gr. frv. keniur ný grein:

Fyrir „1.50“ í 1. málsgr. 76. gr. laganna kemur: 2.50.
Greinatalan breytist samkv. atkvæðagreiðslu.

Nd. 85. Nefndarálit
um frv. til 1. um brcvt. á 1. nr. 5 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum. 

Frá sjávarútvegsnefnd.

Xefndin hefir athugað frv. og leggur til, að það verði samþykkt með eftir- 
farandi

BREYTIXGV.

Við 1. gr. Á eftir „kampalampavörpu“ komi: á tilteknuni svæðum. 

Alþingi, 29. febr. 1936.

Finnur Jónsson, Gísli Guðmundsson, Páll Þorbjörnsson. 
form., frsm. fundaskr.

Sigurður Kristjánsson. Gísli Guðmundsson.
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Nd. 86. Breytingartillaga
við frv. til 1. um bráðabirgðabreyting nokkurra laga.

Flm.: Hannes Jónsson.

Við 1. gr. 15. liður falli niður.

Nd 87. Breytingartillögur
við frv. til 1. um fóðurtrvggingarsjóði.

Flm.: Pétur Ottesen.

1. Við 2. gr. 2. málsgr. orðist þannig:
Þegar stofna skal fóðurtryggingarsjóð í sýslufélagi, skal gera um það 

samþykkt á sýslufundi, og telst bún samþykkt af sýslunefnd, ef meiri 
hluti hennar greiðir henni atkvæði.

í samþykkt skal ákveða, á hvern hátt afla skuli fjár í fóðurtryggingar- 
sjóð, og má kveða svo á, að gjaldinu sé jafnað að nokkru eða öllu leyti 
niður á búfjáreigendur og eftir hvaða reglum það skuli gert.

Ennfremur er sýslunefnd heimilt að taka upp í samþykkt ákvæði um 
það, að framlag til fóðurtryggingarsjóðs falli niður, er sjóðurinn hefir náð 
ákveðnu hámarki, og að liöfuðstól sjóðsins megi aldrei skerða, svo og 
önnur ákvæði um meðferð sjóðsins og ráðstafanir gegn fóðurskorti, þar á 
meðal heimild til þeirra ráðstafana, er um getur í 10. gr.

2. A eftir 9. gr. kemur ný grein, er verður 10. gr., svo hljóðandi:
Stjórn fóðurtryggingarsjóðs er heimilt, ef samþykkt kveður svo á, að 

semja við verzlanir héraðsins, eina eða fleiri, mii að þær hirgi sig af fóður- 
vörum, eftir því sem sjóðssljórnin telur nauðsynlegt, og annist öll útlán 
vörunnar og innlieimtu á andvirði hennar, gegn því að sjóðsstjórnin sjái 
hlutaðeigandi verzlunum fyrir vaxtalausu láni úr sjóðnum í allt að 8 mán- 
uði til fóðurvörukaupanna.

3. 10. gr. fellur niður.

Nd. 88. Breytingartillaga
við hrtt. á þskj. 67 rFóðurtryggingarsjóðirj.

Flm.: Pétur Ottesen.

Við 6. hrtt. Aftan við stafl. h. bætist ný málsgr.:
Akvæði þriðju og fjórðu málsgreinar koma þó ekki til framkvæmda þar, 

sem svo er ákveðið í samþykkt, að fóðurtryggingarsjóð megi ekki skerða.
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing)'. 51
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Ed. 89. Breytingartillögur
við frv. til 1. uni atvinnu við sigling'ar á íslciízkum skipum.

Frá Magnúsi Jónssvni.

1. Við 5. gr. í stað ,,75“ kemur: 60.
2. Við 7. gr. í stað „75“ keniur: 60.

Nd. 90. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 63 Lax- og silungsveiðij.

Frá Bjarna Asgcirssyni.

Við III. brtt. Meginniál brtt. orðist svo:
A eftir fyrsta niálsl. 33. gr. laganna konii nýr málsl., svo hljóðandi: Sama 

gildir um böfuðkvíslar i ósum.

Nd. 91. Frumvarp til laga
um sauðfjárbaðanir.

Flm.: Pétur Ottescn, Þorbergur Þorlcifsson, Gísli Guðmundsson.

1- gr.
Þrifaböðun skal árlega fara fram á öllu sauðfé í landinu á tímabilinu frá 

15. nóv. til 31. janúar.

2. gr.
Skylt er hverjum fjáreiganda að framkvæma böðun á öllu því sauðfé, er 

liann hefir undir liöndnm, og blita cftirliti þvi, cr um getur í 6. gr.

3. gr.
Hreppsnefndir og bæjarstjórnir skulu, hver í sínu umdænii, hlutast til um, 

að allir fjáreigendur í lireppum eða kaupstöðum hafi pantað næg baðlyf á 
sauðfé sitt svo snemma, að böðun geti farið fram samkvæmt fvrirmælum laga 
þessara.

4. gr.
Landbúnaðarráðherra ákveður, í samráði við forstöðumann rannsóknar- 

stofu háskólans, hvaða baðlyf skuli notuð.

5. gr.
Skylt er hverri lireppsnefnd og bæjarstjórn að sjá uni, að æfinlega séu, að 

dómi baðstjóra, til í lireppnmn eða kaupstaðnum nægilega margar sundþrær til
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þess að baða fé í. Kostnað þann, sem af því leiðir að bæta úr því, sem áfátt kann 
að vera í þessu efni, er lög þessi koina til framkvæmda, greiða fjáreigendur.

6- gr.
Sýslunefndir skipa baðstjóra i hverjuni lireppi, einn eða fleiri, og bæjar- 

stjórnir i kaupstöðum. Baðstjóri skipar fyrir um, livenær baða skuli innan þess 
timatakmarks, sem til er tekið i í. gr., og liefir eftirlit með þvi, að allir baði, 
enda ber lionum að vera viðstaddur böðunina. Að öðru leyti setur landbúnaðar- 
ráðherra, í samráði við Búnaðarfélag íslands, nánari reglur um baðanir, og 
ber baðstjóra að sjá um, að þeim reglum sé fylgt í öllum greinum. í reglum 
þessum má skipa fvrir um, að böðun fari fram sem mest samtímis á þeim 
svæðum, er fé gengur saman á. Kaup baðstjóra greiðist úr sveitar- eða bæjar- 
sjóði.

7. gr.
Nú skipar landbúnaðarráðherra fyrir um baðanir á sauðfé til útrýmingar 

fjárkláða á stærri eða minni svæðum samkv. 1. gr. laga nr. 90 frá 3. mai 1935, 
og skal þá framkvæmd þessara laga frestað á því svæði, sem útrýmingarböðun 
tekur til, svo lengi sem þurfa þykir og ráðherra ákveður.

8. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglum þeim, sem settar eru samkvæmt þeim, 

varða sektum frá 20—2000 krónum, sem renna í sveitarsjóð, þar sem brotið cr 
framið. Skal farið með þau mál sem almenn lögreglumál.

9. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 58 30. nóv. 1914, um sauð- 

fjárbaðanir.
10. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Þingskjal 9Í

Greinargerð.

Frumv. sambljóða þessu var flutt á síðasta þingi, og lagði landbúnaðarn. 
Xd. það til, að frumv. yrði afgreitt með svo hljóðandi rökstuddri dagskrá:

„Þar sem yfirstandandi þing liefir afgreitt lög um útrýmingu fjár- 
kláðans, og þar sem í gildi eru lög um þrifabaðanir, þá telur deildin enga 
þörf á nýrri löggjöf um þetta efni og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá." 
Þetta frv. er nú flutt enn á ný í þeirri von, að Alþingi átti sig á þvi, að nauð- 

svn ber til þess að skerpa eftirlitið með þrifaböðunum i landinu, meðal annars 
með tilliti til þess að halda fjárkláðanum i skefjum, en reynslan hefir sýnt, að 
það er vonlitið um, að lengra verði komizt í þessu efni, livað mörgum tugum þús-
unda sem fleygt verður í svo kallaðar útrýmingarbaðanir.

Fjárkláðinn hefir auðsjáanlega magnazt, vegna vanrækslu, í ýmsum héruð-
um að baða árlega og úr nægilega góðu þrifabaði. Þessa vanrækslu eiga hin 
væntanlegu lög um þrifaböðun að fyrirbyggja.
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Nd. 92. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 128 31. deseniber 1935, uni bráðabirgðatekjuöflun 
til ríkissjóðs.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Á eftir orðunum „1. gr. laga nr. 82 26. april 1935“ í 1. niálsgr. 2. gr. laga nr. 

128 31. des. 1935, um bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs, komi: Ef binn skatt- 
skyldi hluti teknanna er undir 1000 kr., greiðist af bonum 1'z< .

2. gr.
A undan næstsíðustu niálsgr. 2. gr. laganna komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Félög þau og stofnanir, er um ræðir i a-lið og e-lið 3. gr. laga nr. 6 9. jan. 

1935, greiði þó aldrei lægri skatt en 5'< af skattskyldum tekjmn. Sama er um 
skattgjald samkv. 2. gr. og skattgjald erlendra félaga.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildí.

Nd. 93. Frumvarp til laga
um gengisskráningu.

Flm.: Hannes Jónsson.

1. gr.
Skipuð skal nefnd, er hafi á hendi skráningu á gengi erlends gjaldeyris. 
í nefndinni eiga sæti 3 menn, er fjárniálaráðberra skipar, einn eftir til-

nefningu Landsbanka íslands, og sé bann formaður nefndarinnar, einn eftir til- 
nefningu Búnaðarfélags Islands og einn eflir tilnefningu Fiskifélags íslands.

2- gr.
Gengi hins erlenda gjaldeyris skal nefndin skrá með tillili til þess, að höf- 

uðatvinnuvegir þjóðarinnar, landbúnaður og sjávarútvegur, fái endurgreitt til- 
kostnaðarverð fyrir útflutningsvörur sinar.

3. gr.
Nefndin hefir rétt til að krefjast npplýsinga hjá stofnunum og einstökum 

inönnmn um allt það, er lienni þykir þörf á, til að geta ákveðið nieðaltals-til- 
kostnaðarverð þeirrar vöru, sem seld er á erlendum markaði.

Nefndin er bundin þagnarskvldu.

4. gr.
Nefndin lieldur fundi svo oft sem formaður telur þörf á. Skylt er for- 

manni og að kveðja nefndarmenn til funda, ef annarbvor samnefndarmanna 
lians óskar þess.



Pingskjal 93 405

5. gr.
Ríkisstjórnin ákveður þóknun lil nefndarmanna fyrir störf þeirra. Greiðir 

hver aðili þóknun þess nefndarinanns, er hann tilnefnir, en skrifstofukostnaður 
nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði eftir reikningi, seni fjármálaráðherra úr- 
skurðar.

6- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnfranit eru úr gildi felld ákvæði laga nr. 

48 4. júní 1924 og laga nr. 9 27. maí 1925, er koma í hága við lög þessi.

Grein argerð.

Fyrir síðasta þingi lá frumv. um breyting á löguni uin gengisskráningu, en 
það náði ekki afgreiðslu. Síðan það var borið fram hefir orðið sú breyting á, 
að störf gengisnefndar liafa verið lögð niður um sinn.

Varla mun nokkur niaður, sem eitthvað þekkir til aðalatvinnuvega vorra 
■— landbúnaðar og sjávarútvegs —, Játa sér detta í hug að neita þeirri staðreynd, 
að báðir þessir atvinnuvegir hafa verið reknir árum saman með stórtöpum.

Það getur ekki verið ágreiningur um, að nauðsyn beri til að ráða bót á 
þessu ófremdarástandi. En til þess að hera fram rökstuddar tillögur i þá átt er 
nauðsynlegt að gera sér grein fyrir þvi, hverjar eru aðalástæðurnar fyrir því, 
að svona er komið.

Jafnframt lækkuðu söluverði framleiðshivaranna á erlendum markaði hef- 
ir stéttasamkeppnin um hækkun kaupgjalds ásamt kröfum til meiri lífsþæg- 
inda liækkað kostnaðarhliðina í rekstri alvinnuveganna. Við þetta bætist aukin 
vaxtag'reiðsla af slöðugt hækkandi skulduni, sem myndast af rekstrartöpum 
atvinnuveganna. Bilið milli framleiðslukostnaðar og söluverðs afurðanna hefir 
því farið stöðugt vaxandi.

Innanlands liefir þessi jafnvægisröskun komið fram i taunilausri skulda- 
söfnun og gjaldþrotum framleiðenda, auknu atvinnuleysi og stórtöpuni hanka 
og sparifjáreigenda.

Út á við hefir þetta öfugstreymi komið i ljös sem óhagstæður verzlunar- 
jöfnuður, og hefir liann verið greiddur, eins og kunnugt er, með stöðugum lán- 
tökum erlendis i nafni ríkis og einstaklinga. Samdráttur í magni framleiðslu- 
varanna liefir og hafl sín áhrif í þá ált að auka þessa óhagstæðu útkoniu.

Fræðilega má finna fleiri en eina leið til lausnar þessu vandaniáli. En sú 
leiðin, sem auðveldast er að fara og flestar þjóðir liafa gengið inn á í sama 
augnamiði, er hækkun á skráningu erlends gjaldeyris.

Sænskur hagfræðingur, Erik Lundberg, sem dvaldi hér á landi á vegum 
ríkisstjórnarinnar nokkurn hluta ársins sem leið, lieldur því fram og rökstyður 
að erlendi gjaldeyririnn sé nú of lágt melimi sem nemi um 40',.

Þó svo kynni að fara við fullkomnari rannsókn um þetta efni, að hið raun- 
verulega gildi krónunnar reyndist ekki það sama og hér er nefnt, þá er þessi 
niðurstaða svo nálægt þvi, sem menn úr ýmsum stjórnniáiaflokkuni hér, sem 
kunnugastir eru afkoniu atvinnuveganna, liafa haldið fram, að ástæðulítið er
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að ætla, að víðtækari rannsókn leiddi til niðnrstöðn, seni viki í verulegum atrið- 
um frá þeirri, sem þegar er fengin.

Hvergi mundi slíkt ósamræmi í skráningu gjaldevrisins geta átt sér stað 
þar, sem sala gjaldevris væri frjáls og óþvinguð.

Hér hafa atvinnuvegirnir, landbúnaður og sjávarútvegur, verið sviptir öll- 
uni umráðarétti yfir gjaldeyrinmn, og þó leggja þeir til allar þær gjaldeyris- 
vörur, sem þjóðarbúið á. Þeir einir verða að inna af liendi það ldutverk að 
fullnægja þörf landsmanna á gjaldeyri til vörukaupa frá útlöndum og til greiðslu 
afborgana og vaxta af erlendum lánum. Veltur þvi afkoma þjóðarbúsins og allra 
landsmanna, hverrar stéttar sem eru, á því, að þessir atvinnuvegir fái borið sig 
fjárbagslega. Er því í frv. þessu lagt lil, að skráningu bins erlenda gjaldeyris 
verði hagað með tilliti til þessa.

I greínargerð með frv. um breytingu á lögum um gengisskráningu, sem lá 
fyrir síðasta þingi, og í framsögu við 1. umr. þess er gerð grein fyrir, bversu 
brýn fjárliagsleg nauðsyn þessum höfuðatvinnuvegum þjóðarinnar er á rétt- 
látri skráningu bins erlenda gjaldeyris, og visast til þess.

Ed. 94. Nefndarálit
um frv. til 1. um framlengingu á gildi 1. nr. 90 19. júní 1935, um útflutning á kjöti. 

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 2.' marz 1936.

Páll Hermannsson, Jón Baldvinsson, Pétur Magnússon.
form., frsm. fundaskr.

Sþ. 95. Tillaga til þingsályktunar
um undirbúning á raforkuvcitu frá Sogsvirkjuninni til almenningsþarfa í nær- 
liggjandi byggðarlögum.

Flm.: Eiríkur Einarsson, Pétur Magnússon.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta framkvæma rannsóknir 
og gera áætlanir og tillögur, til viðbótar þeiin skýrsluin, sem fyrir eru, um 
það, er hér segir:

1. Hentugustu raforkuveituleiðir frá orkuveri Sogsins til byggðarlaga, þar sem 
rafveita þaðan gæti belzt komið til framkvæmda, svo sem nálægra, þéttbýlla 
sveita, næstu kauptúna o. s. frv.

2. Stofn- og rekstrarkostnað raforkuveitu um þau svæði, er áætlanirnar ná til. 
Skal þar bæði veitt beildaryfirlit um kostnað raforkunnar í þessum byggð- 
arlögum og jafnframt, svo sem verða má, sýnt, bve raforkan myndi verða
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dýr hinuni sérstöku lieiniilum að stofnkostnaði og í notum. Skal það skýrt, 
hve mikil raforka er áætluð hverju heimili og íil hverra nota.

3. Kostnaðartilhögun að því er snertir stofnun slíkrar rafveitu, rekstur hennar, 
styrkþörf o. s. frv.
Rannsóknir þessar, áællanir og tillögur skulu gerðar af þeim, er ríkis- 

stjórnin lögum samkvæmt hefir til ráðuneytis í slíkum málum. Sé þeim lokið 
áður en reglulegt /Vlþingi 1937 kemur saman og verði hagað þannig, að al- 
menningur geti sem bezt gert sér grein fyrir kostnaðarhliðinni í samanburði við 
notagildi raforkunnar.

Greinargerð.
l’m málefni það, sem tillaga þessi lýtur að, hefir svo mikið verið rætt og 

ritað, að löng greinargerð er óþörf. Almenningi er kunnugt, að þétthýlar sveitir 
og kauptún eru allnærri aflstöð Sogsins, og jafnframt, að eini fyrirsjáanlegi 
möguleiki þeirra byggðarlaga til raforkunota cr Sogsvirkjunin. A Suðurlands- 
undirlendi er óvíða því að fagna, að hæjarlækur sé við hendina, er hjóði afl sitt 
til Ijósa og annara nauðsynja, er rafmagnið veitir. Aðstaðan annarsvegar og 
þörfin hinsvegar tekur af öll tviinæli um nauðsyn á fullkominni rannsókn og 
áætlunum, er framkvæmdirnar verða svo að miðast við. — Þeir, sem byggja 
héruð, er hér koma til greina, mega ekki sækja nauðsynjar sinar í hendur fjár- 
veitingavaldsins og Reykjavíkurkaupstaðar eftir hugboði einu um, liverjar 
kvaðir fylgja því, sem óskað er eftir. Fullkomin rannsókn og áætlanir, sem fólk- 
inu er gefinn kostur á að kvnna sér, verða að segja þar til vegar.

Það er til þess ætlazt, að störf þau, sem framkvæma skal samkvæmt til- 
lögu þessari, verði ríkinu ekki kostnaðarsöm, þar eð svo er að sjálfsögðu ráð 
fyrir gert, að þau verði unnin af sérfróðum mönnum, er ríkið hefir í þjónustu 
sinni, enda er sú tilætlun laga þeirra, sem um rakorkumál fjalla.

Bráðabirgðaáætlanir, sem gerðar hafa verið um raforkuveitu frá Soginu 
til almenningsþarfa í nærliggjandi héruðum, munu að vísu verða til léttis 
við framhald rannsókna þeirra, sem hér er farið fram á, að gerðar verði, 
en hitt er kunnugt, að undirbúningi samkv. tillögunni er ekki nærri lokið. Þau 
störf, sem eftir eru við rannsóknir þessar og áætlanir, eiga vel að geta verið 
framkvæmd fyrir þing 1937, og lengur má það ekki dragast.

Að síðustu skal það tekið fram, að tillagan cinskorðar alls ekki rannsóknar- 
svæðið, þótt hún nefni sem það sjálfsagðasta nálæg héruð og kauptún.

Nd. 96. Breytingartiílögur
við frv. til laga um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júni 1933.

Frá Bergi Jónssyni.
Aftan við frvgr. bætist:
Við 2. gr. B. 12 c. bætast nýir stafliðir:

a. Vegur frá þjóðveginum á Mikladal um Miðvörður að Haga á Barðaströnd 
og þaðan að Vatnsfirði.

b. Vegur frá Vatnsfi’.ói póslleiðina á þjóðveginn í Reykhólasveit.
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Nd. 97. Frumvarp til laga
um sveitarstjórnarkosningar.

Frá allsherjarnefnd.

I. KAFLI
Bæjarstjórnir og hreppsnefndir. Tala bæjarfulltrúa og hreppsnefndarmanna. 

Kjörtímabil og hvenær kosningar fara fram.

1. gr.
í hverjum kaupstað skal vera bæjarstjórn. Bæjarstjórnir utan Reykjavíkur 

skulu skipaðar 7—15 bæjarfulltrúum, en í Revkjavík 15—21 liæjarfulltrúum. 
Þegar lireppur fær kaupstaðarréttindi, ákveður ráðherra tölu bæjarfulltrúa 
samkvæmt tillögum hreppsnefndar. Ráðherra getur breytt tölu bæjarfulltrúa 
innan þeirra takmarka, sem hér eru sett, samkvæmt tillögum bæjarstjórnar.

2. gr.
í hverjum hreppi skal vera hreppsnefnd. Hreppsnefndir skulu skipaðar

3—7 hreppsnefndarmönnum. Hreppsnefnd getur breytt tölu hreppsnefndar- 
manna innan þeirra takmarka, sem hér eru sett, með samþykki sýslunefndar.

3. gr.
Bæjarstjórnir og hreppsnefndir skulu kosnar til 1 ára í senn (sbr. þó 5. gr.). 

Um leið og kosnir eru bæjarfulltrúar eða hreppsnefndarmenn, skal kjósa menn 
til vara um sama tímabil, er taka sæti í bæjarstjórn eða hreppsnefnd i forföllum 
þeirra eftir þeim reglum, sem greinir í XV. kafla þessara laga. Fer um kosning- 
una samkvæmt ákvæðum þessara laga.

4. gr.
Alniennar bæjarstjórnar- og lireppsnefndarkosningar skulu fara fram 4. 

hvert ár. Bæjarstjórnarkosningar og lireppsnefndarkosningar í hreppum, þar 
sem fullir 2/s lilutar kjósenda eru búsettir i kauptúni, skulu fara fram síðasta 
sunnudag í janúarmánuði, en í öðrum hreppum síðasta sunnudag í maímánuði. 5

5. gr.
Ef kosning bæjarstjórnar eða lireppsnefndar ferst fyrir á tilskildum eða 

auglýstum tíma, skal efna til kosninga á ný svo fljótt, sem þvi verður við komið.
Þegar hreppur fær kaupstaðarréttindi, skal kjósa bæjarstjórn svo fljótt, 

sem því verður við komið, nema lög ákveði annað.
Þegar lireppi er skipt, skal kjósa hreppsnefnd i hinum nýju hreppum svo 

fljótt sem því verður við komið.
Nú hefir í kaupstað, þar sem kosinn er bæjarstjóri, eigi náðst meiri hluti 

bæjarfulltrúa fyrir kosningu hans, þannig að bæjarstjóri sé í andstöðu við meiri



hluta bæjarstjórnar, og getur ráðherra þá ákveðið, að bæjarstjórnarkosningar 
skuli fara fram á ný.

Nú verður bæjarstjórn eða hreppsnefnd af einbverjuni ástæðum ekki full- 
skipuð fyrir það, að varanienp eru ekki fyrir bendi til að taka autt sæti í bæjar- 
stjórn eða hreppsnefnd, og skal þá kosning fara frani á bæjarfulltrúa eða brepps- 
nefndarmanni og varamanni í bið auða sæti svo fljótt, sem því verður við koinið.

Kjörtímabil bæjarstjórnar í nýjum kaupstað og kjörtimabil lireppsnefndar 
í nýjum hreppi skal aldrei standa lengur en til næstu almennra bæjarstjórnar- 
eða hreppsnefndarkosninga. Sama gildir um bæjarstjórn, sem kosin er að nýju 
samkvæmt heimild 4. málsgreinar, og nm bæjarfulltrúa og breppsnefndarmenn, 
sem kosnir eru samkvæmt 5. málsgrein þessarar greinar.

Allar kosningar, sem fara fram samkvæmt þcssari grein, skulu yfirkjör- 
stjórnir auglýsa mjög rækilega og með nægum fyrirvara, að svo miklu leyti 
sem því verður við komið.
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II. KAFLI
Kosningarréttur og kjörgengi.

6. gr.
Kosningarrétt við kosningar til bæjarstjórna og breppsnefnda liafa allir, 

karlar og konur, sem
1. eru 21 árs að aldri, þegar kosning fer fram,
2. eru íslenzkir rikisborgarar eða liafa jafnan rétt við þá,
3. hafa óflekkað mannorð,
4. eru fjárráðir.

Um óflekkað mannorð og fjárræði gilda sömu reglur og þegar um er að 
ræða kosningarrétt við kosningar til Alþingis.

Kjósandi neytir kosningarréttar síns í þeim kaupstað eða breppi, þar sem 
liann er búsettur, eftir þeim reglum og með þeim skilyrðum, er lög þessi setja.

7. gr.
Kjörgengir í bæjarstjórn og breppsnefnd eru allir þeir, sem kosningarrétt 

hafa og hans mega neyta í viðkomandi kaupstað eða lireppi.
Ekki mega hjón né nienn skyldir að niðjatali sitja sanilímis í breppsnefnd 

eða bæjarstjórn.

8. gr.
Skylt er bæði konum og körlum, yngri en 60 ára og beilum og braustum; 

að taka við kjöri í bæjarstjórn og lireppsnefnd. Þeim, er setið liefir í bæjarstjórn 
eða hreppsnefnd, er þó óskylt að taka við kjöri fyrr en jafnlangur tími er liðinn 
síðan hann átti þar síðast sæti, enda tilkvnni bann yfirkjörstjórn í síðasta lagi 
3 dögum áður en framboðsfrestur er út runninn, að bann skorist undan 
endurkjöri.

Alþt. 19,36. A. (50. löggjafarþing). 52
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III. KAFLI 
Kjördeildir.

9. gr.
l'ni skiptingu kaupstaða og hrcppa í kjördeildir við bæjarstjórnar- og 

hreppsnefndarkosningar gilda ákvæði laga uni kosningar til Alþingis.

IV. KAFLI 
Kjörstjórnir.

10. gr.
Bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningum stjórna kjörstjórnir. I hverjum 

kaupstað og hvcrjuni hreppi skal vera yfirkjörstjórn, skipuð 3 inönnum. I hverri 
kjördeild hrepps eða kaupstaðar skal vera undirkjörstjórn, skipuð 3 mönnum. 
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd kýs, að viðhöhðum hlutfallskosningum, kjörstjórnir 
til eins árs í senn úr hópi kjósenda kaupstaðarins eða hreppsins, og jafnmarga 
til vara. Kjörstjórn velur sér oddvita og skiplir að öðru leyti nieð sér störfum.

Varamenn taka sæti í kjörstjórnum í forföllum aðahnanna eftir sömu regl- 
um og þegar um kjörstjórnir við kosningar til Alþingis er að ræða, og á sama 
hátt skal fylla tölu kjörstjórnar, cf varamenn eru ekki fyrir hendi.

V. KAFLI 
Kjörskrár.

11. gr.
Kjörskrár til bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosninga semja bæjarstjórnir í 

kaupstöðum og hreppsnefndir í hreppum. Skulu kjörskrár saindar í febrúar- 
mánuði ár hvert, samtímis því sem kjörskrár fyrir kosningar til Alþingis eru 
samdar. Sérstaka kjörskrá skal semja fyrir hverja kjördeild. Kjörskrár í kaup- 
stöðum og í hreppum, þar sem almennar hreppsnefndarkosningar fara fram 
í janúarmánuði, gilda frá 24. janúar næsta ár á eftir að þær eru samdar til 23. 
janúar næsta ár þar á eftir, en í öðrum hreppum frá 24. mai það ár, sem þær 
eru samdar, til 23. maí næsta ár á cftir.

12. gr.
Á kjörskrá til bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosninga skal taka:

1. Þá, sem fullnægja öllum skilyrðum 6. greinar þessara laga, og eru, þegar 
kjörskrá er samin, heimilisfastir i þeirri kjördeild, sem kjörskráin nær til.

2. Þá, sem skortir það eitt á að fullnægja skilyrðum 1. töluliðs þessarar greinar, 
að þeir hafa ekki fyllt 21 árs aldur, ef þeir hafa náð þeiin aldri áður en kjör- 
skráin gengur úr gildi, enda skal þess þá getið í atlmgasemd við nafn þeirra, 
hvaða mánaðardag þeir hafa náð fullum aldri.
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13. gr.
Um allan frágang kjörskrár til bæjarstjórnar- cða hreppsnefndarkosninga, 

að öðru leyti en því, er segir í 12. gr. uni það, ef vanrækt hefir verið að semja 
kjörskrá í tæka tið, uin aðgang almennings að kjörskrá frá því að liún hefir 
verið samin og þangað til hún gengur i gildi, fer á sama hátt sem um kjörskrár 
við kosningar til Alþingis.

14. gr.
Nú eiga bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar að fara fram, og skal 

þá tveimur mánuðum áður leggja kjörskrá fram til sýnis almenningi, og fer 
um allt, er að því lvtur, á sama hátt sem um kjörskrár fyrir kosningar til Al- 
þingis. l’m kjörskrárkærur og alla meðferð þeirra fer einnig á sama hátt sem 
um kjörskrárkærur, þegar um kosningar til Alþingis er að ræða.

15. gr.
Nú her nauðsyn til, að bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar, aðrar 

en almennar bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar (shr. 5. gr.), fari fram 
með svo stuttum fyrirvara, að ekki er unnt að láta kjörskrá liggja jafnlengi 
frammi eða veita þá fresti og fyrirvara, sem annars er gert ráð fyrir, og má þá 
bæjarstjórn eða lireppsnefnd stytta þetta allt hlutfallslega, enda auglýsi hún það 
nákvæmlega, jafnframt því sem kosningin er auglýst.

16. gr.
Allar bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar skulu fara fram samkvæmt 

gildandi kjörskrá. Ekki má kjósandi greiða atkvæði nema i einni kjördeild við 
sömu bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar og ekki við fleiri en einar 
bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar, sína á liverjum stað, er fara fram 
samtímis eða með styttra millibili en eins árs. Ef kjósandi er á kjörskrá í fleiri 
kjördeildum en einni eða í fleiri kaupstöðum eða hreppum en einuni, ræður 
hann sjálfur, hvar hann neytir kosningarréttar síns.

Sá, sem stendur á kjörskrá með athugasemd við nafn sitt (sbr. 12. gr.), 
skal hafa rétt til að greiða atkvæði, ef hann samkvæmt athugasemdinni hefir 
öðlazt atkvæðisrétt á kjördegi, annars ekki.

VI. KAFLI 
Framboð.

17. gr.
Þegar bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar eiga að fara fram, skulu 

framboðslistar afhentir oddvita yfirkjörstjórnar eigi síðar en 28 dögum fyrir 
kjördag. Oddviti skal gefa vottorð uni móttöku livers lista.

A framboðslista skulu að jafnaði vera tvöfalt fleiri nöfn frambjóðenda en 
kjósa á bæjarfulltrúa eða hreppsnefndarmenn. Nú berst yfirkjörstjórn listi með 
fleirum nöfnum en tilskilið er, og skal þá nema af listanum öftustu nöfnin, seni 
fram yfir eru tilskilda tölu.
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Hverjum framboðslista skal fylgja skriflcg yfirlýsing frá kjósendum i kaup- 
staðnum eða hreppnum um að þeir styðji kosningu listans. Þessir meðmælendur 
livers lista mega í Reykjavík ekki vera færri en 100 og ekki fleiri en 200, í öðr- 
um kaupstöðum ekki færri en 20 og ekki fleiri en 40, og í hreppum ekki færri 
en 10 og ekki fleiri en 20.

Yfirkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Úrskurði kjörstjórnar má áfrýja 
til bæjarstjórnar eða hreppsnefndar. l’rskurði bæjarstjórnar eða hreppsnefndar 
má aftur áfrýja á sama liátt sem fyrir er mælt í 33. gr., ef úrskurður fellur um, 
að bæjarfulltrúi eða hreppsnefndarmaður hafi misst kjörgengi.

Ef frambjóðandi deyr áður en kosning fer fram, en eftir að framboðsfrestur 
er liðinn, má innan þriggja daga setja mann í sæti bans á listanum, ef fullur 
helmingur meðmælenda listans krefst þess.

VII. KAFLI 
Umboðsmenn.

18. gr.
Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg tilkynning 

frá frambjóðendum listans, hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans.
úm umboðsmenn við bæjarstjórn'ar- og hreppsnefndarkosningar gilda hlið- 

stæðar reglur við það, sem gildir um umboðsmenn við kosningar til Alþingis.

VIII. KAFLI 
Kosningaundirbúningur.

19- gr.
Yfir- og undirkjörstjórnir skulu balda gerðabækur og bóka gerðir sínar á 

sama liátt sem kjörstjórnir við kosningar til Alþingis.

20. gr.
Jafnskjóft sem framboðsfrestur er liðinn, heldur yfirkjörstjórn fund og 

tekur til meðferðar að úrskurða framboðslistana. Skal umboðsmönnum gefinn 
kostur á að vera viðstaddir, og fer um allt, er að þessu lýiur, í samræmi við 
gildandi reglur um úrskurðun framboðslista við kosningar til Alþingis.

21. gr.
Þegar úrskurðað er, hverjir listar verði í kjöri, merkir yfirkjörstjórn þá 

með bókstöfum A, B, C o. s. frv. i samræmi við gildandi rcglur um lista við 
kosningar til Alþingis. Ef listar eru ekki bornir fram af pólitískum flokkum, 
merkir yfirkjörstjórn þá í stafrófsröð, eftir því sem þeir bafa borizt benni eða 
eftir samkomulagi við umboðsmemi.

Þvi næst gerir yfirkjörstjórn þegar í stað almenningi kunna listana með 
auglýsingu, sem birt er á sama bátt, sem á hverjum stað er títt að birta opin-



berar auglýsingar. f auglýsingunni skal greina bókstaf hvers lista og nöfn fram- 
bjóðenda á hverjum lista í réttri röð.

22. gr.
Yfirkjörstjórn sér nm gerð kjörseðla, er notaðir verða á kjörfundi við 

bæjarstjórnar- eða lireppsnefndarkosningar.
Kjörseðil skal gera þannig:
A hæfilega stórt blað úr góðum þvkkum pappír skal prenta eða fjölrita 

listana hvcrn við annars hlið í röð eftir bókstöfum þeirra. Niður undan bókstaf 
hvers lista, sein skal vera stór og greinilegur og standa yfir miðjum listanum, 
skulu vera nöfn frambjóðenda listans í réttri röð, ásamt stöðu og heimili, ef 
nauðsyn þykir til aðgreiningar. Listarnir skulu aðgreindir með feitum lang- 
strikum, og skal að minnsta kosti em. breitt bil vera fyrir framan nöfnin á 
hverjum lista. Efst á seðlinum skal standa sem fyrirsögn Kjörseðill við bæjar-
stjórnar (hreppsnefndar) kosningar í ..............................kaupstað (hreppi), með
dagsetningu og árlali.

Yfirkjörstjórn afhendir undirkjörstjórnum í tæka tíð jafnmarga kjörseðla 
sem kjósendur eru á kjörskrá í hverri kjördeild og 10rr framyfir. Skal hún gæta 
sömu varúðar um alla meðferð kjörseðla og ganga jafntryggilega frá þeim til 
sendingar og skylt er um kjörseðla við kosningar til Alþingis.

Yfirkjörstjórnir skulu sjá um, að undirkjörstjórnir liafi við hendina á kjör- 
degi öll nauðsynleg kjörgögn, eins úr garði gerð og þegar um kosningar til 
Alþingis er að ræða. Þannig séndir hún þeim jafnframt kjörseðlunnm kjörbók 
til afnota við kosninguna, árituð umslög: stórt umslag með utanáskrift yfir- 
kjörstjórnar og minni umslög undir ónýtta seðla, ágreiningsseðla og afgangs- 
seðja, svo og handbók kosningalaga, sem út er gefin til leiðbeiningar við kosn- 
ingar til Alþingis, ásamt sérprentun af þessum lögum.

Atkvæðakassa, tilheyrandi poka og innsigli, sem notað er við kosningar til 
Alþingis, er heimilt að nota við bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar.
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IX. KAFLI
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar.

23. gr.
Þeir, sem staddir eru eða gera ráð fyrir að verða staddir utan þess kaup- 

staðar eða lirepps, þar sem þeir standa á kjörskrá, þá er bæjarstjórnar- eða lirepps- 
nefndarkosning fer fram, og af þeim ástæðum geta ekki sótt kjörfund, liafa 
heimild til að greiða atkvæði utan kjörfundar livar scm er á landinu, og þó að- 
eins hjá einhverjum bæjarfógeta eða sýslumanni (í Reykjavík lögmanni), eða 
á skrifstofu eða heimili hreppstjóra, og að svo miklu leyti, sem þeir liafa kjör- 
gögn fyrir hendi.

I kauptúnum, þar sem er sérstakur lögreglustjóri, sem ekki er jafnframt 
sýslumaður, er heimilt að greiða atkvæði hjá lionum, og ber hlutaðeigandi sýslu- 
manni að láta honuni kjörgögn í té i þessu skyni.
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Scm kjörgögn við þcssa kosningu skal nota afgangs utankjörfundargögn 
frá kosningum til Alþingis, og fer uni allt, cr að kosningunni lýtur, í sainræmi 
við gildandi ákvæði mn utankjörfundaratkvæðagreiðslu við kosningar til Alþingis.

X. KAFLI
Atkvæðagreiðsla á kjörfundi.

24. gr.
Um kjörstaði og útbúnað þeirra gilda sömu reglur og við kosningar til 

Alþingis. L'ni atkvæðagreiðslu á kjörfundi við bæjarstjórnar- og hreppsnefndar- 
kosningar fer að öllu leyti samkvæmt gildandi ákvæðum um atkvæðagreiðslu 
á kjörfundi við kosningar til Alþingis, þcgar um er að ræða blutbundnar kosn- 
ingar. Ura skil af liendi undirkjörstjórna til yfirkjörstjórna fer einnig á sama 
liátt og við kosningar til Alþingis.

XI. KAFLI 
Kosningarúrslit.

25. gr.
L'm það, ef ekki bjóða sig fleiri fram við bæjarstjórnar- eða lireppsnefndar- 

kosningar en kjósa á bæjarfulltrúa eða hreppsnefndarmenn, um talning atkvæða, 
um mat á gildum og ógildum atkvæðuni og um úrslit kosninga, liverja skuli 
úrskurða kosna sem bæjarfulltrúa eða lireppsnefndarmenn og liverja vara- 
nienn, í liverri röð og hverjar atkvæðatölur þeirra séu livers um sig, fer sam- 
kvæmt gildandi ákvæðum um kosningar til Alþingis, þegar um lilutbundnar 
kosningar er að ræða.

Um það, ef kosningu í kjördeild þarf að fresta eða hún fcllur niður, eða ef 
atkvæðasending kemur ekki til skila til yfirkjörstjórnar í tæka tíð eða ferst með 
öllu, fer í samræmi við gildandi ákvæði um kosningar til Alþingis.

XII. KAFLI
Óleyfilegur kosningaróður og kosningaspjöll.

26. gr.
Tilsvarandi framferði við það, sem talið er óleyfilegur kosningaróður eða 

kosningaspjöll við kosningar til Alþingis, er jafnóleyfilegt að viðhafa við bæjar- 
stjórnar- eða hreppsnefndarkosningar.

XIII. KAFLI 
Kosningakærur.

27. gr.
Bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar má kæra skriflega fyrir bæjar- 

stjórn eða breppsnefnd, og skal kæran komin þeiin i liendur innan 14 daga frá



415

því er lýst var úrslituin kosningar. Skal leita umsagnar kjörstjórnar uni kærur, 
og skal hún láta uppi álit sitt innan viku í kaupstöðum og 14 daga í hreppuin frá 
því að hún fékk kæruna, og bæjarstjórn kveða upp úrskurð sinn innan viku og 
hreppsnefnd innan 14 daga þar frá. Úrskurði bæjarstjórnar iná skjóta til ráð- 
herra, og skal tilkynning um áfrýjunina koniin innan viku til ráðuneytisins og 
skjöl þau, er áfrýjuninni kunna að fylgja sett á póst innan saina tima. l’rskurði 
hreppsnefndar má skjóta til oddvita sýslunefndar, og skal áfrýjunin komin hon- 
um í hendur innan 14 daga frá dagsetningu úrskurðarins.

Að öðru levti fer um kærur út af brotum á lögum þessuin í samræmi við 
gildandi ákvæði um kærur út af brotum á lögum um kosningar til Alþingis.
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XIV. KAFLI
Kosningar innan bæjarstjórna og hreppsnefnda.

28. gr.
Bæjarstjórn kýs sér forseta úr flokki bæjarfulltrúa og hreppsnefndir odd- 

vita úr flokki lireppsnefndarmanna (sbr. þó 3. málsgr. þessarar greinar).
í kaupstöðum þeim, þar sem er kosinn, eða verður kosinn, sérstakur bæjar- 

stjóri (borgarstjóri), skal hann kosinn af bæjarstjórn eftir hverjar almennar 
bæjarstjórnarkosningar, og er kjörtími lians hinn sami og kjörtimabil bæjar- 
fulltrúa. Ekki hefir bæjarstjóri (borgarstjóri) þannig kosinn atkvæðisrétt í 
bæjarstjórn eða nefndum nema hann sé einnig bæjarfulltrúi. I’ó liefir bæjar- 
stjóri (borgarstjóri) óbundið málfrelsi og tillögurétt í bæjarstjórn og nefndum 
hennar. Ekki má kjósa bæjarstjóra (borgarstjóra) í fastar nefndir bæjarstjórn- 
ar, nema hann sé jafnfraint bæjarfulltrúi. Pó á liann sæti í föstum nefndum 
innan bæjarstjórnar sem aukamaður, og má kjósa hann formann ncfnda, þótt 
ekki liafi hann þar atkvæðisrétt.

Nú gegnir, samkvæmt sérstökum lögum, hæjarfógeti eða lögreglustjóri 
bæjarstjórastörfum í bæjarstjórn eða oddvitastörfum í hreppsnefnd, og fer þá 
um atkvæðisrétt lians, málfrelsi og tillögurétt samkvæmt því, sem segir um 
bæjarstjóra (borgarstjóra) í 2. málsgrein þessarar greinar.

Endurkjósa má bæjarstjóra (borgarstjóra), og setur bæjarstjórn með sam- 
þykkt, staðfestri af ráðherra, ákvæði um starfssvið hans, laun og skrifstofufé, 
er greiðist úr bæjarsjóði.

Bæjarstjórn kýs á sama fundi og fastar nefndir eru kosnar tvo endurskoð- 
endur bæjarreikninganna og tvo til vara. Kosning nefnda og endurskoðenda 
gildir um eitt ár. Bæjarstjórn ákveður laun endurskoðenda og setur þeiin er- 
indisbréf.

Heimilt er bæjarstjórn Beykjavíkur að ákveða með samþykkt, staðfestri af 
atvinnumálaráðherra, að fleiri en einn horgarstjóri skuli vera í Bevkjavík, og 
setja jafnframt reglur um skiptingu starfa þeirra á meðal. Ennfremur getur 
bæjarstjórn kaupstaðar með samþvkkt ákveðið að setja sérstakt þæjarráð, er 
liafi með höndum framkvæmd tiltekinna málefna bæjarins ásamt bæjarstjóra



(borgarstjóra). Heimilt er að láta bæjarráð taka að meira eða minna levti við 
starfi fastra nefnda.

29. gr.
Kosningar í nefndir, er bæjarstjórn eða breppsnefnd kýs, skulu jafnan 

vera leynilegar og hlutbundnar, ef fleiri skal kjósa en einn mann. Skal beita 
hlutfallskosningu sem bér segir: Þeir bæjarfulltrúar eða breppsnefndarmenn, 
er komið bafa sér saman um að kjósa allir sömu menn í sömu röð, afhenda 
forseta bæjarstjórnar eða oddvita breppsnefndar, þegar til kosninga kemur, lista 
yfir þá í þeirri röð. Þegar hann hefir tekið við listunum, merkir hann hvern 
þeirra bókstaf A, B, C o. s. frv., eftir því, sem bann sjálfur ákveður eða ákveðið 
hefir verið með samkomulagi eitt skipti fyrir öll þann kjörtíma. Síðan les forseti 
(oddviti) upp stafnafn bvers lista og nöfn þau, er á bonum standa. Þá kjósa 
bæjarfulltrúarnir þannig, að liver ritar á kjörmiða aðeins stafnafn (A, B, C og 
s. frv.) þess tista, er bann vill kjósa eftir. Kjörmiðarnir eru afbentir forseta 
(oddvita), og nefnir bann uppbátt bókstaf hvers miða, en skrifarar rita jafn- 
óðum og telja sainan, bve mörg atkvæði bafi fallið á bvern lista, hve mörg á 
A, bve mörg á B o. s. frv. Tölu þeirri, sem liver listi þannig fær, er svo skipt, 
fyrst með 1, siðan með 2, síðan með 3 o. s. frv., eftir þvi sem með þarf. Hluta- 
tölur bvers lista eru ritaðar í röð, bver niður undan annari, og yfir dálkinum 
er ritaður bókstafur þess lista.

Kosningin fer eftir blutatölunum, þannig að sá listi fær fyrsta mann, er 
bæsta á hlutatöluna, sá listi næsta mann, er á næstbæsta hlutatölu, o. s. frv. þar 
til fullskipað er. Ef jafnbáar blutatölur koma á tvo eða fieiri lista, skal varpa 
lilutkesti um, bver listinn skuli koma að manni.

Af hverjum lista skulu menn bljóta kosningu i þeirri röð, sem þeir standa 
á listanum. Sé ekki stungið upp á fleiri nefndarmönnum en kjósa á, lýsir for- 
seti (oddviti) þá rétt kjörna án atkvæðagreiðslu.

30. gr.
Hver nýkosin breppsnefnd skal kjósa sýslunefndarmann og annan til vara. 

Xú fara sýslunefndarmaður og varasýslunefndarmaður báðir úr nefndinni áður 
en kjörtímabil þeirra er liðið, og skal þá þegar kjósa í þeirra stað.

Umboð sýslunefndarmanns og varamanns bans fellur niður jafnframt þvi, 
sem út er runnið kjörtimabil þeirrar breppsnefndar, sem hann er kosinn af.

Sáttanefndarmenn, skólanefndarmenn og aðrir starfsmenn kaupstaða og 
breppa, sem kosnir hafa verið almennum kosningum, skulu bér eftir kosnir af 
bæjarstjórnum og hreppsnefndum.
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XV. KAFLI
Hvernig varamenn taka sæti í bæjarstjórnum og hreppsnefndum.

31. gr.
Varamenn bæjarfulltrúa eða breppsnefndarmanna taka sæti i bæjarstjórn 

eða hreppsnefnd eftir þeirri röð, sem þeir eru kosnir, þegar bæjarfulltrúar eða
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hreppsnefndarmenn þess lista, sein þeir eru kosnir á, falla frá, flytjast burtu 
eða forfallast á annan hátt frá að eiga sæti í bæjarstjórn eða hreppsnefnd.

Ef bæjarfulltrúi eða hreppsnefndarmaður forfallast um stundarsakir vegna 
veikinda eða annars, á hann rétt á að láta varamenn taka sæti sitt á meðan.

Varamenn taka sæti í þeim nefndum innan bæjarstjórnar eða hrepps- 
nefndar eða skipuðum af bæjarstjórnum eða hreppsnefndum, er sá bæjarfull- 
trúi eða hreppsnefndarmaður sat í, er þeir taka sæti fyrir.
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XVI. KAFLI
Kosningar innan sýslunefnda.

32. gr.
Sýslunefnd er skylt að láta fara fram hlutfallskosningu við kosningar til 

aukanefnda og annara starfa, er hún kýs menn til, og fer um kosninguna eftir 
fyrirmælum 29. gr.

XVII. KAFLI
Missir kjörgengis. Bæjarfulltrúa, hreppsnefndarmanni eða sýslunefndarmanni 

veitt lausn eða vikið frá.

33. gr.
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd úrskurðar, hvort bæjarfulltrúi, hreppsnefnd- 

armaður eða sýslunefndarmaður hafi misst kjörgengi eða hvort veita skuli hon- 
um lausn. Skjóta má úrskurði breppsnefndar til sýslunefndaroddvita og úr- 
skurði bæjarstjórnar til ráðherra.

Sýslunefnd úrskurðar þau atriði, sem í 1. málsgr. segir, ef sýslunefndar- 
maður á hlut að máli.

Úrskurði sýslunefndaroddvita og ráðherra eftir þessari grein má skjóta til 
dómstólanna.

XVIII. KAFLI 
Kostnaður.

34. gr.
Kostnaður við bæjarstjórnarkosningar greiðist úr bæjarsjóði. Kostnaður 

við hreppsnefndarkosningar greiðist úr hreppssjóði.

XIX. KAFLI 
Refsiákvæði.

35. gr.
Brot gegn lögum þessum varða refsingum í samræmi við refsiákvæði laga 

uin kosningar til Alþingis.
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþingl. 53
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XX. KAFLI
Niðurlags- og bráðabirgðaákvæði.

36. gr.
Jafnfranit því sem lög þessi öðlast gildi, falla úr gildi lög nr. 59 14. júni 

1929, uiii kosningar í niálefnum sveita og kaupstaða, lög nr. 119 29. des. 1933 
og lög nr. 58 23. nóveniber 1934, uni brevtingar á téðuni kosningalögum, svo 
og önnur ákvæði laga, sem koma í bága við ákvæði þessara laga.

Almennar hreppsnefndarkosningar um land allt, samkvæmt lögum þessum, 
fara í fyrsta skipti fram á sama ári og hinar næstu almennu bæjarstjórnarkosn- 
ingar, þ. e. árið 1938. Þangað til skal kjósa í breppsnefndir samkvæmt lögurn 
nr. 59 14. júní 1929, um kosningar i málefnum sveita og kaupstaða, og þó 
þannig, að umboð allra hreppsnefndarnianna, hvort sem þeir hafa setið lengur 
eða skemur, fellur niður þegar eftir hinar almennu hreppsnefndarkosningar 1938.

G r e i n a r g e r ð .

Allsherjarnefnd flylur frv. þetta, og er það samhljóða frv., sem flutt var á 
síðasta þingi, en varð ekki útrætt. Einstakir nefndarmenn eru andvígir ýmsum 
ákvæðum frv. og munu flytja lirtt. um þau við síðari umræður málsins.

Ed. 98. Frumvarp til íaga
um ráðstafanir til varnar þvi, að skipum sé leiðbeint við ólöglegar fiskveiðar. 

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

1- gr.
Ilver sá, sem sendir skeyti til skips, sem ætla má, að sé að veiðum hér við 

land, eða tekur á móti skeyti frá slíku skipi, skal skvldur að leggja fram lykil 
að liverju því dulmáli, sem notað kann að vera við skeytasendinguna. Það er 
m. a. dulmál samkvæmt lögum þessum, ef notað er í skeyti mál í óvenjulegri 
merkingu.

2. gr.
Hver sá, sem skeyti sendir til veiðiskips eða frá þvi, skal undirrita á hverju 

slíku skeyti drengskaparvottorð um það, að ekkert sé í efni skeytisins, sem stuðl- 
að geti að brotuni á fiskveiðalöggjöfinni, forðað sökunaut við töku eða gefið 
veiðiskipi bendingu um ferðir varðskipanna. Vndirrita má slíkt drengskaparvott- 
orð í eitt skipti fyrir öll hjá landssímastjóra. Starfsnienn loftskeytastöðva í landi 
mega ekki afgreiða dulmálsskeyti til veiðiskipa eða skevti frá veiðiskipum til 
manna i landi fyrr en fyrir þá liefir verið lagður lykill að slíku skeyti; skulu 
loftskeytamennirnir þýða dulmálsskeytin áður en þeir afgreiða þau, og þyki 
þeim efni skeytanna að einhverju leyti grunsamlegt, skulu þeir gera dómsmála-
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ráðuneytinu aðvart áður en þcir afgreiða skeytin. Dómsmálaráðuneytinu skal og 
heimilt að láta athuga skeyti þessi, livenær sem því þykir með þurfa, og jafn- 
vel stöðva þau, ef ástæða þykir til. Landssiminn skal sjá um, að rituð séu i sér- 
staka bók öll skeyti til og frá veiðiskipum, með nákvæmri stund og dagsetn- 
ingu og í töluröð. Ennfremur skal loftskeytamönnum varðskipanna og starfs- 
mönnum við loftskevtastöðvar í landi, sem til þess eru kvaddir, skylt að bók- 
færa, eftir því sem þeim er frekast unnt, öll skeytaviðskipti og talstöðvasamtöl 
milli veiðiskipa innbyrðis og skeytaskipti þeirra við land. Skulu stöðvarnar, varð- 
skipin og innlend veiðiskip í byrjun livers inánaðar senda landssímastjóranum 
frumrit allra þeirra skeyta, sem milli lands og skipa hafa farið á síðastliðnum 
mánuði, og eftirrit þeirra skeyta skipa á milli, sem náðst hafa, en hann sendir 
þau dómsmálaráðuneytinu að lokinni skoðun.

Sjávarútvegsnefnd Alþingis skal hafa aðgang að öllum plöggum varðandi 
greint eftirlit.

Með reglugerð má kveða nánar á um framkvæmd laga þessara og refsa 
fyrir brot á reglugerðinni sem eftir lögunum.

3. gr.
Hver sá, sem sannur verður að því, með skeytmn, firðtali, ljósmerkjum 

eða á hvern annan hátt að hafa ætlað að stuðla að hrotum á fiskveiðalöggjöf- 
inni, forða sökunaut frá töku eða gefa veiðiskipi bendingar um ferðir varðskip- 
anna, skal sæta 3 15 þúsund króna sekt, eða fangelsi, sem hækka má allt að
2 ára hegningarvinnu, ef sakir eru miklar eða hrot ítrekað.

Önnur brot á lögum þessum varða sektum, nema þvngri refsing sé lögð 
við að lögum.

4. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum og reglugerð, settri samkvæmt þeim, 

skal farið sem með opinber lögreglumál.

5- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Eftir ósk dómsmálaráðherra er frv. þetta flutt samkvæmt 23. gr. stjórnar- 
skrárinnar.

Fylgiskjal.

BRÁÐABIRGÐALÖG
um ráðstafanir til varnar því, að skipum sé leiðbeint við ólöglegar fiskveiðar.

Vér Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi i Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láen- 
borg og Aldinborg,
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Geruin kunnugt: Dóinsmálaráðherra Vor liefir þegnlega borið upp fyrir Oss, 
að óhjákvæmilegt sé að setja þegar i stað ákvæði um ráðstafanir til varnar 
því, að skipum sé leiðheint við ólöglegar fiskveiðar; orsök þessa sé sú, að 
uppvíst hefir orðið við réttarrannsókn, að íslenzkir menn hafa gerzt njósn- 
arar fyrir hrezka togaraskipstjóra um hreyfingar varðskipanna, en ákvæði 
islenzkra laga til varnar njósnarstarfseininni ekki nógu ýtarleg. Þar sem 
stendur á eins og að framan segir, teljum Vér hrýna nauðsyn hera til að 
setja hráðahirgðalög samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar um þetta efni.

Fvrir því hjóðum Vér og skipum:

1- gr.
Hver sá, sem sendir skeyti til skips, sem ætla má, að sé að veiðum hér við 

land, eða tekur á móti skeyti frá sliku skipi, skal skyldur að leggja fram lykil 
að hverju því dulmáli, sem notað kann að vera við skeytasendinguna. Það er 
m. a. dulmál samkvæmt lögum þessum, ef notað er í skeyti mál í óvenjulegri 
merkingu.

2. gr.
Hver sá, sem skeyti sendir til veiðiskips eða frá því, skal undirrita á hverju 

slíku skeyti drengskaparvottorð um það, að ekkert sé í efni skeytisins, sem 
stuðlað geti að hrotum á fiskveiðalöggjöfinni, forðað sökunaut við töku eða 
gefið veiðiskipi hendingu um ferðir varðskipanna. Vndirrita má slíkt dreng- 
skaparvottorð í eitt skipli fyrir öll hjá landssímastjóra. Starfsmenn loftskeyta- 
stöðva i landi mega ekki afgreiða dulmálsskeyti til veiðiskipa eða skeyti frá 
veiðiskipum til nianna i landi fyrr en fyrir þá hefir verið lagður lvkill að slíku 
skeyti; skulu loftskeytaniennirnir þýða dulmálsskevtin áður en þeir afgreiða þau, 
og þyki þeim efni skeytanna að einhverju leyti grunsamlegt, skulu þeir gera 
dónismálaráðuneytinu aðvart áður en þeir afgreiða skeytin. Dónismálaráðu- 
neytinu skal og heimilt að láta atlmga skeyti þessi, livenær sem því þykir með 
þurfa, og jafnvel stöðva þau, ef ástæða þykir lil. Landssiminn skal sjá um, að 
rituð séu í sérstaka hók öll skeyti til og frá veiðiskipum með nákvæmri stund og 
dagsetningu og í töluröð. Ennfreniur skal loftskeytamönnum varðskipanna og 
starfsmönnum við loftskeytastöðvar í landi, sem til þess eru kvaddir, skylt að 
hókfæra, eftir því sem þeim er frekast unnt, öll skeytaviðskipti og talstöðvasam- 
töl milli veiðiskipa innhyrðis og skeytaskipti þeirra við land. Skulu stöðvarnar, 
varðskipin og innlend veiðiskip í hyrjun hvers mánaðar seiida landssimastjór- 
anum frumrit allra þeirra skeyta, sem milli lands og skipa hafa farið á síðast- 
liðnuni mánuði, og eftirrit þeirra skeyta skipa á milli,'sem náðst liafa, en hann 
sendir þau dónismálaráðuneytinu að lokinni skoðun.

Sjávarútvegsnefnd Alþingis skal hafa aðgang að öllum plöggum varðandi 
greint eftirlit.

Með reglugerð má kveða nánar á um framkvænid laga þessara og refsa fyrir 
hrot á reglugerðinni sem eftir lögunum.

3. gr.
Hver sá, sem sannur verður að því með skeytum, firðtali, ljósmerkjum eða 

á hvern annan liátt að liafa ætlað að stnðla að hrotuni á fiskveiðalöggjöfinni,
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forða sökunaut frá töku eða gefa veiðiskipi bendingar uni ferðir varðskipanna, 
skal sæta 3—15 þúsund króna sekt, eða fangelsi, seni bækka má allt að 2 ára 
hegningarvinnu, ef sakir eru miklar eða brot ítrekað.

Önnur brot á lögum þessum varða sektuni, nema þyngri refsing sé lögð við 
að lögum.

4. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum og reglugerð, settri samkvæmt þcim, 

skal farið sem með opinber lögreglumál.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samkvæmt þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða.

Gert á Amalíuborg 14. janúar 1936.
Undir Vor konunglega liönd og innsigli.

Christian R.
(L.S.).

Hermann Jónasson.

Nd. 99. Breytingartillaga
við frv. lil 1. um brevt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Eiríki Einarssyni.
Framan við frvgr. komi:
A eftir A. 5. í 2. gr. laganna bætist tveir nýir liðir:

1. Gaulverjabæjar- og Stokkseyrarvegur: Frá Suðurlandsvegi austan Mjólkur- 
bús Flóamanna um Gaulverjabæ og Stokkseyri til Eyrarbakkavegar á vega- 
mótum milli kauptúnanna.

2. Villingaholtsvegur: Frá Suðurlandsvegi hjá Hraungerði til Villingaholts.

Ed. 100. Breytingartillögur

við frv. til 1. um atvinnu við siglingar á íslenzkuin skipum.

Frá Jóni A. Jónssyni.
1. Við 4. gr.

a. e-liður falli niður. 
h. d-liður falli niður.

2. Við 6. gr. Aftan við greinina komi ný málsgr., svo hljóðandi:
A næstu fimm árum eftir að lög þessi öðlast gildi skulu þeir skipstjórar.
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sem öðlazt hafa réttindi samkvæmt þessari grein, geta fengið undanþágu hjá 
atvinnumálaráðherra til þess að vera skipstjóri á allt að 100 rúmlesta fiski- 
skipi í innanlandssiglinguni, ef þeir sanna með vottorði tveggja sjódóms- 
manna, þar sem þeir hafa starfað, að þeir hafi verið skipstjórar á fiskiskipi 
yfir 30 rúmlestir í fimm ár eða lengur og aldrei á þeim tíma hlekkzt á 
vegna þekkingarskorts eða vanrækslu í skipstjórninni, og að vottorðsgef- 
endur mæli með því, að undanþágan verði veitt.

Nd. 101. Nefndarálit
um frumv. til 1. um brevt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og 1. m\ 
20 24. marz 1934, um breyt. á þeim lögum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. rækilega og borið það saman við núgildandi 
þingsköp, og einnig farið yfir öll þingsköpin með hliðsjón af því, hvort á þeim 
bæri að gera frekari breytingar. Nefndin var öll á einu máli um það, að sam- 
þykkja bæri leiðréttingar þær, er frv. liefir að geyma livað snertir vitnanir til 
stjórnarskrárinnar. Einnig taldi nefndin rétt að lögfesta ný ákvæði, er leitt gætu 
til þess, að umræður á Alþingi drægjust síður úr hófi fram, og liefir nefndin í 
því skyni komið sér sanian um nokkra breytingu á 16. gr. frv. Nefndin hefir 
og orðið sammála um að hera fram nokkrar hrtt. við frv., sem allar miða að því 
að koma á framfæri nokkrum frekari leiðréttingum á þingsköpum Alþingis 
heldur en frv. hefir að geyma. Nefndin er og sammála um að mæla með brtt. 
þeim, er fram liafa koinið á þskj. 56, en allar þær brlt. eru einungis málfars- 
breytingar, sem nefndin telur réttmætar.

Hinsvegar liefir nefndin ekki getað orðið saminála um 10. og 20. gr. frv. 
Meiri lil. n. (B.J, HV og StJSt) telur þessar greinar réttmætar og eðlilegar og 
horfa til umbóta og mælir með því, að þær verði samþykktar óbreyttar, en minni 
hl. n. (GÞ og TT) álítur, að þessar gr. frv. (10. og 20. gr.) eigi ekki stoð í stjórn- 
arskránni, og vill því leggja til, að greinar þessar verði felldar burt úr frv.

Með skírskotun til framanritaðs ber nefndin fram við frv. eftirfarandi

BREYTINGAR.

1. Við 1. gr. Greinin orðist þannig:
a. A eftir orðunum „nýkosinna þingmanna“ í upphafi 2. málsgr. 1. gr. laga 

nr. 29 1915 komi: og varamanna.
b. Fyrir „(Stjskr. 1915 § 16)“ í niðurlagi 2. málsgr. 1. gr. sömu laga komi: 

(Stjskr. 41. gr.).
2. A eftir 2. gr. frv. komi ný gr., er verði 3. gr.

Á eftir orðunum „kærur yfir kosningum“ i fyrri málsgr. 4. gr. laga nr.
29 1915 komi: eða kjörgengi.



Þingskjal 101 423

3. 3. gr. frv., er verði 4. gr., orðist þannig:
Meginmál 2. gr. laga nr. 20 1934 orðist þannig:
Eftir kosningar þær, sem ræðir um í 3. og 4. gr., skal velja til efri 

deildar þá tölu þingmanna, er þar skulu eiga sæti. Skal hver þingflokkur 
skyldur að tilnefna þá tölu þingmanna sinna, er honum her í hlutfalli við 
atkvæðamagn lians í sameinuðu þingi. Xú skýtur einhver þingflokkur sér 
undan þessari skyldu, og tilnefnir forseti þá þingmann eða þingmenn úr 
þeim flokki í réttu hlutfalli við atkvæðamagn flokksins. Forseti tilkynnir 
síðan, hverjir þingmenn þannig hafa verið tilnefndir, og teljast þeir rétt 
kjörnir eða skipaðir til efri deildar (27. gr. stjskr.).

4. Ný gr., er verði 5. gr. frv., hljóði þannig:
Aftan við 7. gr. laga nr. 29 1915 komi: nema þingflokkar hafi komið sér 

saman um að skipa sér í sæti eftir flokkum.
5. Ný gr., er verði 6. gr. frv., hljóði þannig:

í stað orðanna „allan þingtímann það ár“ í fyrri málsgr. 8. gr. laga nr. 
29 1915 komi: allt það þing.

6. Ný gr., er verði 7. gr. frv., verði þannig:
Meginmál 3. gr. laga nr. 20 1934 orðist svo:
Nú losnar sæti efri deildar þingmanns, og annar maður er kosinn í 

hans stað, og tilnefnir þá þingflokkur sá, er sætið hafði, einn mann úr sín- 
um flokki til efri deildar.

7. Á eftir 4. gr. frv. komi ný gr., er verði 8. gr., svo hljóðandi:
Aftan við 2. málsgr. 4. gr. laga nr. 20 1934 (utanríkismálanefnd skipuð 

7 mönnum) komi: og 7 til vara.
8. 12. gr. frv., er verði 17. gr., orðist þannig:

I stað orðanna „alþjóðlegt málefni (Stjskr. 1874 § 37)“ í fyrri málsgr. 
31. gr. 1. nr. 29 1915 komi: landsmál (Stjskr. 49. gr.).

9. A eftir 12. gr. frv. komi ný gr„ er verði 18. gr„ þannig:
Orðin „eða umboðsmaður hans“ í 2. málsl. 32. gr. laga nr. 29 1915 

falli niður.
10. Ný gr„ er verði 19. gr. frv., hljóði svo:

9. gr. laga nr. 20 1934 falli niður.
11. Meginmál 16. gr. frv„ er verði 23. gr., orðist þannig:

Ef umræður dragast úr hófi fram, getur forseti úrskurðað, að ræðu- 
tími livers þingmanns skuli ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd, og 
einnig getur forseti stungið upp á, að uinræðum sé hætt. Svo getur og for- 
seti lagt til, hvort lieldur í byrjun umræðu eða síðar, að umræðum um 
mál skuli lokið að liðnuili ákveðnum tíma. Eigi má þó, meðan nokkur 
þingmaður kveður sér liljóðs, takmarka ræðutima við neina umræðu 
meira en svo, að hún standi skemur en 3 klukkuslundir alls. Tillögur for- 
seta skulu umræðulaust hornar undir atkvæði í þingdeild þeirri, sein hlut á 
að máli, eða sameinuðu þingi, og ræður afl atkvæða úrslitum. Sömuleiðis 
geta 3 þingmenn í efri deild, 6 í neðri deild og 9 í sameinuðu þingi krafizt 
þess, að greidd séu atkvæði um það umræðulausi, hvort umræðu skuli lokið, 
umræðutími eða ræðutími hvers þingmanns takniarkaður. Nöfn þeirra þing-



424 Þingskjal 101—102

manna skulu lesin upp og rituð í gerðabókina. Eftir ákvæðum þessarar 
greinar og 35. gr., að því er varðar sameinað þing, skal einnig fara á þing- 
setningarfundum.

Nú hefir verið samþykktur takmarkaður umræðutími eða ákveðinn 
ræðutími hvers þingmanns, og skal þá forseti skipta sem jafnast á milli 
fvlgismanna og andstæðinga máls þess, sem er til umræðu, án þess að 
hann sé bundinn við, í hvaða röð þingmenn hafa kvatt sér hljóðs, eða milli 
flokka, ef hentara þvkir. Ákvæði þessarar greinar ná einnig til ræðutíma 
ráðherra.

12. Við 24. gr. frv. (IV. Útvarp umræðna). Orðin „og 37“ i b-lið falli niður.
13. A eftir 24. gr. frv. komi ný gr., er verði 32. gr„ svo liljóðandi:

Orðin „eða umboðsmaður hans“ í 54. gr. laga nr. 29 1915 falli hurt.
14. Við 28. gr. frv. Orðin „og er jafnframt" -■- og til enda greinarinnar falli 

niður.

Alþingi, 3. marz 1936.

Héðinn Valdimarsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Bergur Jónsson, 
form. frsm. fundaskr.

Thor Thors. Garðar Þorsteinsson.

Nd. 102. Frumvarp til laga
um heimild fyrir hreppsfélög til þess að stofna hyggingarsjóði í sveitum.

Flm.: Þorhergur Þorleifsson, Gísli Guðmundsson.

1- gr.
Heimilt er hreppsfélögum að slofna byggingarsjóði fyrir hændur, og tak- 

markast starfssvið sjóðanna alltaf af hreppamörkum. Skal heiti liinna einstöku 
sjóða dregið af nafni viðkomandi hrepps.

2. gr.
Verksvið byggingarsjóða er að veita hændum hagkvæm og ódýr lán til 

þess að reisa íhúðar- og peningshús.

3- gr.
Nú vilja menn stofna byggingarsjóð í hreppi, og skal þá sveitarstjórn boða 

til almenns sveilarfundar, með nægum fyrirvara og leggja fyrir hann uppkast 
að samþykkt um byggingarsjóð fvrir lireppinn. Atkvæðisrétt á fundinum hafa 
allir bændur.

Fundur er lögmætur, ef helmingur þeirra, er atkvæðisrétt hafa, mæta á 
fundi, sem boðað hefir verið löglega til. Sé fundur lögmætur og nái uppkastið 
samþvkki % hluta atkvæðisbærra fundarmanna, skal stofna byggingarsjóð, og 
er samþykktin hindandi fyrir alla sveitarhúa. Samþykkt sveitarfundarins skal
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aftur leggja fyrir hreppsnefnd til endanlegrar samþykktar. Samþykki lirepps- 
nefnd gerðir sveitarfundarins, sendir hún atviiuiumálaráðuneytinu saniþykkt- 
ina til staðfestingar. Sé saniþykktin felld í hreppsnefnd, skal þegar hera hana 
undir annan sveitarfund, sem sc hoðaður á sama hátl og fyrri fundurinn. Sam- 
þykki sá fundur að stofna hyggingarsjóð, telsl hann stofnaður, enda þótt sam- 
þykki hreppsnefndar komi ekki til. Sendir lireppsnefnd síðan samþykktina til 
staðfestingar, eins og fyrr grcinir.

4. gr.
Byggingarsjóður nýtur árlegs styrks úr ríkissjóði, scm svarar 4 krónum 

á hvern íbúa hreppsins. Hreppssjóður greiðir að minnsta kosti jafnt á móti. 
Nú er sveit aðeins hluti úr hreppi, er þá heimilt, að tillagi sveitarsjóðs til hygg- 
ingarsjóðs sé jafnað niður á íhúa sveitarinnar, þá sem gjaldskyldir eru til 
sveitarsjóðs, eftir sömu reglum og útsvörum, enda greiði þá ríkissjóður eigi hærra 
framlag en 4 kr. á livern íbúa sveitarinnar. Byggingarsjóðir, sem stofnaðir verða 
samkvæmt 1. gr., skulu tilkvnna ráðherra stofnunina fvrir 1. april, og öðlast 
þeir þá rétt til framlags úr rikissjóði samkv. lögum þessum frá næslu áramót- 
um á eftir.

5. gr.
I stjórn hyggingarsjóðs skulu vera 3 menn, 2 kosnir á hreppsfundi, en 1 til- 

nefndur af hreppsnefnd, til þriggja ára í senn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verk- 
um. Einnig skulu kosnir á hreppsfundi 2 endurskoðendur til þriggja ára í senn. 
Stjórn sjóðsins getur tekið þóknun fyrir starf sitt. sem þó má ekki fara fram 
úr 300 kr. á ári.

0. gr.
Byggingarsjóður skal jafnan vera í handhæru fé í peningastofnunum með 

ríkissjóðsábvrgð, að svo miklu leyti sem honum er ekki varið til útlána.

7. gr.
Byggingarsjóður lánar fé lil þess að reisa íhúðar- og peningsliús, er nauð- 

synleg teljast og við koma búrekstri hænda. Þó skulu lán til íbúðarhúsa ávallt 
sitja í fyrirrúmi fyrir lánum til peningshúsa. Þeir bændur skulu ganga fyrir 
uin lánveitingar úr sjóðnum, sem leiða gild rök að því fyrir stjórn sjóðsins, að 
þeir geti ekki fengið lán hjá öðrum lánsstofnunum. Lán til eins manns mega 
ekki fara fram úr 5000 kr., og fyrstu 10 árin ekki fram úr 3000 kr. til eins 
manns.

8. gr.
Lán þau, er byggingarsjóður veitir, skulu tryggð með fyrsta veðrétti, allt 

að 85% virðingarverðs, en 15'i séu tryggð með öðru veði, er stjórn hyggingar- 
sjóðsins tekur gilt. Lánin skulu veiít affallalaust, og endurgreiðast á allt að 20 
árum með jöfnum afhorgunum. Auk þess greiðir lánþegi sem svarar einn ár- 
gjaldi til viðhótar í stað vaxta.

9. gr.
Teikningar þær, sem hús þau eru gerð eftir, sem byggingarsjóður lánar íil, 

skulu samþykktar af teiknistofu bvggingar- og landnámssjóðs, og er teikni-
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stofunni skylt að láta teikningar og aðrar upplýsingar í té ókeypis, ef þess er 
óskað.

10- gr.
Alvinnumálaráðuneytið gefur út reglugerð uni störf byggingarsjóða í 

sveitum. Þar skal ineðal annars ákveða, hvernig og á hvaða hátt eftirliti skuli 
hagað ineð þeiin byggingum, seni reistar verða fyrir lán úr sjóðum þessuin.

11- gr.
Xú telja menn ekki lengur þörf á, að hyggingarsjóðurinn sé aukinn. Skal þá 

boða til hreppsfundar á sama liátt og segir í 3. gr. Sé sainþykkt á sama hátt, að 
tillög í sjóðinn hætti, eins og lil hans var stofnað, hætta framlög frá ríki og 
hreppssjóði.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Það virðist vera af flestum viðurkennt, að það sé ekki æskilegl, að sveit- 
irnar tæmist meir af fólki en orðið er. Eitt af frumskilyrðum þess, að það fólk, 
sem enn er eftir i sveitunum, megi haldast þar við, er það, að hyggingarmál- 
um sveitanna sé komið i gott horf.

A næstu árum er óhjákvæmilegt að endurhyggja hæina i tugatali í hverri 
einustu sveit á landinu. Eins og liagur sveitanna er nú, og líkindi eru til, að 
hann verði í næstu framtíð, er það sýnilegl, að yfirleitt munu hændur ekki geta 
ráðizt í húsabyggingar, nema fá hagkvæm lán til þess. Lánsstofnanir þær, sem 
hændur eiga aðgang að í þessu skyni, eru: Ræktunarsjóðurinn og hvggingar- og 
landnámssjóður. Þessar lánsstofnanir geta nokkuð hjálpað, en ekki nægilega. 
Lánheiðnirnar hrúgast nú upp hjá þessum lánsstofnunum sveitanna, en tiltölu- 
lega lítið liægt að afgreiða. Mun þetta innan skamms liafa í för með sér alvar- 
legar afleiðingar, sem hljóta að leiða til þess, að Alþingi verður að taka málið 
að sér og finna leið til þess að gera hændum kleift að endurhyggja hina hrynj- 
andi hæi. 1 þessu frumv. er hent á leið til að leysa þetla knýjandi nauðsynja- 
mál án mikilla fjárframlaga frá rikinu. Það er talið að í sveitunum séu um 50 
þús. manns, þar með talin nokkur kauptún, sem ekki eru sérstakir hreppar. 
Þegar þau eru frá talin, mun ekki fjarri sanni, að ihúar sveitanna séu allt að 
45 þúsund. Þótt hyggingarsjóðir yrðu stofnaðir í öllum sveitum landsins, yrðu 
fjárframlög ríkisins samkvæmt því, sem frumv. gerir ráð fyrir - ekki yfir 
180 þús. kr. á ári. Verði ekkert gert i þessum niálum mcir en húið er, munu marg- 
ar fjölskyldur úr sveitunum flosna upp á næstu árum og flytja í kaupstaðina 
og hætast þar við í atvinnuleysingjahópinn. Afleiðingin af þessu öllu verður 
svo sú, samkvæmt því ástandi, sem ríkjandi er, að fjárveitingavaldið mun telia 
sig knúið til þess að auka fjárframlag til svonefndra atvinnuhóta, og er þar 
fljótt að koma í hverjar 100 þúsundirnar, eins og reynslan sýnir. Þarf ekki að 
lýsa því, hvort muni vivnlegra lil þjóðþrifa, að verja nokkurri upphæð úr 
ríkissjóði til þess að tryggja framtíð fólksins á hinni grænu gróandi jörð, eða
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fleygja álíka upphæð eða meira í arðlitla alvinnubótavinnu handa þessu sama 
fólki á mölinni við sjóinn, og byggja þar yfir það, með lánsfé, sem tekið er af 
veltufé atvinnuveganna í landinu.

Nd. 103. Frumvarp til laga
um fóðurtryggingarsjóði.

(Eftir 2. umr. í Nd.). 

t. gr.
Ríkissjóður skal leggja fram allt að 75 þús. krónur árlega til fóðurtrygg- 

ingarsjóða samkvæmt lögum þessum.
I byrjun hvers árs skal reikna út, hvernig skipta beri 75000 króna framlagi 

milli sýslufélaga í réttu hlutfalli við búfjáreign framteljenda í hverri sýslu. í 
reglugerð skal ákveða, hvernig búféð skuli lagt í einingar, til að skipta fénu 
eftir. Strax og skipting hefir farið fram, skal tilkvnna oddvitum sýslunefnda, 
hver sé hlutur hverrar sýslu á yfirstandandi ári.

2. gr.
Sýslunefndir geta stofnað fóðurtryggingarsjóði eftir þvi, sem ákveðið er i 

lögum þessum.
Þegar stofna skal fóðurtryggingarsjóð í sýslufélagi, skal gera um það sam- 

þykkt á sýslufundi, og telst hún samþykkt af sýslunefnd, ef meiri lduti hennar 
greiðir henni atkvæði.

I samþvkkt skal ákveða, á hvern hátt afla skuli fjár í fóðurtryggingarsjóð, og 
má kveða svo á, að gjaldinu sé jafnað að nokkru eða öllu leyti niður á húfjár- 
eigendur og eftir hvaða reglum það skuli gert.

Ennfremur er sýslunefnd heimilt að taka upp i samþykkt ákvæði um það, 
að framlag til fóðurlryggingarsjóðs falli niður, er sjóðurinn hefir náð ákveðnu 
hámarki, og að liöfuðstól sjóðsins megi aldrei skerða, svo og önnur ákvæði um 
meðferð sjóðsins og ráðstafanir gegn fóðurskorti, þar á meðal heimild til þeirra 
ráðstafana, er um getur í 10. gr.

Eftir að sýslunefnd hefir gert samþvkkt um stofnun fóðurtryggingarsjóðs, 
skal bera hana undir atkvæði þeirra, er gjaldskyldir eru til sjóðsins samkvæmt 
samþykkt sýslunefndar.

Skal það gert á fundum i lireppunum, og séu þeir boðaðir á sama hátt og 
almennir sveitafundir. Fundina skal halda áður en 6 viknr .eru liðnar frá því að 
samþykktin var gerð á sýslufundi.

3. gr.
Nú liefir frumvarp sýslunefndar um slofnun fóðurtryggingarsjóðs verið 

samþykkt af meiri hluta þeirra hreppsfélaga, sem ekki hafa lýst þvi yfir sam- 
kvæmt 3. gr., að þau vilji ekki taka þátt í sjóðsmynduninni, og er þá fóður- 
tryggingarsjóður löglega stofnaður í viðkomandi sýslu, en ella er samþykktin 
fallin það ár.
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4. gr.
Heimilt er þeim lireppum, þar sem eru starfandi fóðurbirgðafélög, að vera 

utan þátttöku í stofnun fóðurtrvggingarsjóðs, enda tilkynni þau oddvita sýslu- 
nefndar ákvörðun sína eigi síðar en 1 vikum frá því sýslunefnd hefir samþvkkt 
stofnun fóðurtrvggingarsjóðs.

5. gr.
Xú er fóðurtryggingarsjóður löglega stofnaður samkvæmt 2., 3. og 4. gr., 

og á hann þá rétt á því framlagi úr ríkissjóði til sýslunnar, sem um gelur í 1. gr., 
en þó aldrei meira en því nemur, sem sýslubúar leggja fram sjálfir.

6. gr.
Stjórn bvers fóðurtryggingarsjóðs skal skipuð þrem mönnum. Kýs sýslu- 

nefnd tvo, en sá þriðji skal skipaður af landbúnaðarráðlierra, að fengnum til- 
lögum Búnaðarfélags íslands, og er liann formaður.

7. gr.
Sýslunefnd ákveður innheimtumenn sjóðsgjalda, og má fela það oddvitum 

hreppanna. Innheimtumenn afbenda sjóðsstjórninni gjöldin, og skal hún sjá um, 
að sjóðurinn sé ávaxtaður á tryggan hátt, og aldrei má festa liann þannig, að 
hann sé ekki lil í handbæru fé á haustnóttum.

Reikningsár fóðurtryggingarsjóða sé miðað við 1. sept. Sjóðsstjórnir semja 
reikninga fóðurtryggingarsjóða og senda þá til ríkisstjórnarinnar fyrir 1. nóv., 
og skulu þeir endurskoðaðir með landsreikningunum.

í reikningum fóðurtryggingarsjóða skal halda sérreikning fyrir hverja jörð 
i sýslunni, og skal á lionum sjáðst, hvað goldið er í sjóðinn vegna þess búf jár, sem 
framfleytt er á jörðinni, og á jarðarhluta hvers bónda, séu þeir fleiri en einn. 
A sama hátt skal sjást, hvað hver bóndi fær að láni úr sjóðnum eða þiggur sem 
styrk. A 5 ára fresti skal endurgreiða ábúendum þeirra jarða, sem ekki hafa 
þurft að nota sjóðinn, hálf 1 framlag þeirra í liann fvrir umrætt árabil.

Verði ábúendaskipti á jörð. má á sama bátt endurgreiða fráfarandi ábúanda 
hálft framlag lians í sjóðinn, enda séu þá öll sömu skilyrði til staðar, önnur en 
færri ára ábúð.

Ákvæði þriðja og fjórðu málsgreinar koma þó ekki til framkvæmda þar, 
sem svo er ákveðið i samþvkkt, að fóðurtryggingarsjóð megi ekki skerða.

8. gr.
Stjórnir fóðurtryggingarsjóða skulu á hverju bausti afla sér hjá forðagæzlu- 

mönnum glöggs yfirlits um ásetning, hver í sinu unidæmi. Sé nokkur ástæða til 
að ætla, að einhverja búfjáreigendur innan umdæmisins skorti féiður handa 
búfé sínu á komandi vetri, og sé ekki bægt að tryggja ásetningu þeirra á annan 
bátt, skal sjóðsstjórnin verja sjóðnum til kaupa fóðurbætis, og geyma bann á 
þeim stöðum í sýslunni, sem hagkvæmast er fvrir búfjáreigendur.

9. gr.
Þegar fóðurskortur verður, úthlutar sjóðssljéirnin fóðurbæti til þeirra 

hreppa, sem verst eru staddir. Þessi útblutun fer fram að fengnum tillögum forða-
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gæzlumanna, og sjá hreppsnefndir uin úthlutunina, liver innan síns lirepps. Fóð- 
urhætirinn skal lánaður vaxtalaust, en sjá skal hrcppsnefnd um fulla greiðslu 
á andvirði hans, eigi síðar en 14. ágúst sumarið eftir að fóðurbætirinn var lán- 
aður. l'ni trygging fyrir andvirði fóðurhætis til handa hreppsnefndum sé ákveðið 
i samþykkt.

10- gr.
Stjórn fóðurtryggingarsjóðs er heimilt, ef samþykkt kveður svo á, að semja 

við verzlanir héraðsins, eina eða leiri, um að þær hyrgi sig af fóðurvörum, eftir 
því sem sjóðsstjórnin telur nauðsynlegt, og annist öll útlán vörunnar og inn- 
heimtu á andvirði liennar, gegn því að sjóðsstjórnin sjái hlutaðeigandi verzlun- 
um fyrir vaxtalausu láni úr sjóðnum í allt að <S mánuði til fóðurvörukaupanna.

11- gr.
Nú verður almennur fóðurskortur vegna óvenjulegra vetrarharðinda, og 

er þá sjóðsstjórninni heimilt, með samþykki sýslunefndar og að fengnum til- 
lögum viðkoniandi hreppsnefndar, að láta nokkuð af fóðurforða sjóðsins endur- 
gjaldslaust til þeirra hænda, sem verst eru staddir með fóðurforða og efnahag, 
enda sé sannað, að ásetning þeirra að haustinu liafi ekki verið verri en í með- 
allagi.

A sama liátt má hæta tjón á fóðri, sem einstakir hændur verða fyrir, svo 
sem ef hey hrenna, ef vatn eyðir hevi o. fl. Þó má aldrei bæta þann skaða meira 
en að 1 hluta, að dómi forðagæzlumanna og hreppsnefndar, og því aðeins, að 
minnst I3 heildarforðans liafi eyðilagzt.

Aldrei má þó verja meira en hálfum höfuðstól sjóðsins til styrktar sam- 
kvæmt þessari grein.

12. gr.
Atvinnumálaráðuneytið (landhúnaðarráðherra) skal semja fyrirmynd að 

sainþvkkt fyrir fóðurtryggingarsjóði sýslufélaganna.
Sýslunefndir setja fóðurtryggingarsjóðum samþvkktir, sem skulu vera i 

samræmi við fyrirmynd ráðunevtisins, og senda þær síðan ráðuneytinu til 
staðfestingar.

13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 104. Breytingartillaga
við frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 46 15. júni 1926, um útsvör.

Frá Bjarna Ásgeirssyni.

Á eftir 1. gr. frv. komi ný grein, sem verður 2. gr., svo hljóðandi: 
a. A undan e-lið í 8. gr. laganna komi nýr liður, er verði e-liður. svo hljóðandi:

Ef liann á sérstaka húseign, svo sem sumarhústað, sem hakar hlutaðeig-
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andi sveit aukin útgjöld til almenningsþarfa, svo sem hækkun á sýslusjóðs- 
gjaldi, enda fari útsvarið ekki fram úr því, er þeirri gjaldahækkun nemur. 

b. e-liður sömu greinar verði st'rstök málsgrein á eftir stafliðum greinarinnar.

Nd. 105. Frumvarp til laga
um breyting á löguin nr. 61 23. júni 1032, um lax- og silungsveiði.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- gr.
Á 1. grein laganna verði þessar breytingar:

1. A eftir skilgreiningu á orðunum „Ós í sjó'1 komi:
Þar sem svo hagar til, að stöðuvötn taka við inn af sjávarósum og 

ós mundi talinn óeðlilega langt inn frá sjó eftir reglunni, getur veiðimála- 
stjóri, að fengnum tillögum veiðimálanefndar, sett annað takmark, og sé 
það ákveðið í eitt skipti fyrir öll meðan lögin slanda óbreytt.

2. í orðaskýringarnar bætist í réttri stafrófsröð:
Áll: Þeir staðir langs eftir valni eða á, þar sem dýpi er mest. Xú eru 

fleiri álar en einn, og heitir sá höfuðáll, sem vatnsmestur er.
Kvisl: Þar sem á fellur ekki í einu lagi, heldur skiptist um kletta, 

liólma eða sandeyrar, sem eru upp úr þegar vatnsborð er lægst.
3. Grðið „Valn“ með skýringum falli niður, en i staðinn komi:

Stöðuvaln: Öll þau vötn ofan ósa, sem ekki er í greinilegur straumur, 
annar en sá, sem orsakast af sjávarföllum eða afrennsli í stórflóðum.

Straumvötn: Öll þau vötn ofan ósa, sem í er greinilegur straumur, 
þegar enginn vöxtur er i vatni og um lágfjöru.

2. gr.
Fyrsti liður 16. greinar íaganna orðist þannig:
Eigi má veiða lax nema’ á límabilinu frá 20. maí til 15. sept. ár hvert. 

Þó er ádráttarvciði eigi heimil eftir 31. ágúst, en stangarveiði getur ráðherra 
leyft til 20. sept., ef veiðimálasljóri mælir með því.

3- gr-
Síðasti málsliður 20. greinar laganna orðist þannig:
Skírteini um veiði til klaks heimilar þó eigi veiði i öðrum fiskihverfum en 

því, sem klakið er starfrækt við, nema með fullu samþykki veiðieigenda eða 
fiskiræktarfélaga, ef til eru, og má binda leyfið því skilyrði, að sleppt sé hæfi- 
legri tölu seiða í það vatn, sem veitt var í. 4

4. gr.
Aftan við 1. lið 22. greinar laganna bætist:
Þó getur ráðherra veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef veiðimálastjóri 

mælir með því.
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5. gr.
Fyrir „4,5 cm“ í 1. lið 28. greinar laganna konii: 3,5 cm.

6. gr.
Fvrir „4,5 cm“ í 1. lið 29. greinar laganna komi: 3,5 cm.

7. gr.
2. liður 30. gr. laganna orðist svo:
Girðingar mega aldrei ná yfir meira en G. hluta af breidd árinnar og aldrei 

meira en Vi hluta af breidd óss eða leiru. Aldrei má girða yfir aðalstraum- 
línu ár.

8. gr.
Við 2. málsgr. 31. gr. laganna bætist: Frá ákvæðum þessarar málsgrein- 

ar er ráðberra þó heimilt, þegar sérstaklega stendur á og veiðimálastjóri mæl- 
ir með, að veita undanþágu og levfa, að fjarlægð milli fastra veiðivéla sé 
nokkru minni en hér er tiltekið.

Aftan við sömn lagagrein bætist ný málsgrein:
Nú hagar svo til, að styttra verður milli lagna tveggja veiðieigenda en svo, 

að beimilt sé eða leyft samkvæmt 2. málsgrein, og vill hvorugur vikja. Þá skal 
mat skera úr ágreiningi. Þar, sem fastar veiðivélar eru settar, skal lögnin vera 
löggilt af hlutaðeigandi lögreglustjóra í samráði við veiðimálastjóra. Nánari 
ákvæði um löggildingu lagna skulu sett með reglugerð, er landbúnaðarráð- 
herra seinur.

9. gr.
Upphaf fyrri málsl. 33. gr. laganna orðist svo: Nú rennnr á eða ós í kvísl- 

um o. s. frv.

10. gr.
Aftan við 1. málsgr. 46. gr. laganna bætist: Þó má ákveða í samþykkt, að 

félagsfundir skuli vera fulltrúafundir, þar sem félagssvæði eru stór.

11- gr.
Fyrir „10 ára“ í 64. grein laganna komi: 30 ára.

12. gr.
Fyrir „1.50“ í 1. málsgr. 79. gr. laganna kemur: 2.50.

13. gr.
Aftan við 84. grein laganna bætist ný grein, og brevtist greinatala sam- 

kvæmt því. Greinin verði þannig:
1. Nú hefir einhver veiðieigandi, sá er veiði átti áður en lög þessi komu 

til framkvæmda, misst hana með öllu fyrir þá sök, að ákvæði laganna fyrir- 
muna lionum að nota þá veiðiaðferð, er hann áður mátti einni við koma, og 
skal hann þá eiga kröfu til skaðabóta eftir mati, sbr. 83. gr.
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2. Kröfur uni bætur skulu scndar ráðherra. Leitar hann um þær umsagnar 
veiðimálastjóra og veiðimálanefndar og skipar matsmenn. Skaðabætur greið- 
ist að ^2 ár ríkissjóði og ] ó úr svslusjóði eða sýslusjóðum viðkomandi sýslu eða 
sýslna.

14. gr.
Aftan við 91. gr. laganna bætist: Sama gildir um ólöglegt veiðifang.

Ed. 106. Breytingartillaga
við frv. til 1. um evðingu svarlbaks (veiðibjöllu).

Frá Jóni A. Jónssyni.

Við 2. gr. Fyrir „10“ keniur: 5.

Nd. 107. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 2 9. jan. 1935, um ráðstafanir til þess að greiða fyrir 
viðskiptum með sláturfjárafurðir og ákveða verðlag á þcim.

Flm.: Sigurður Kristjánsson.

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Til þess að greiða fyrir innanlandsverzlun með sláturfjárafurðir, skipar 

ríkisstjórnin 5 manna kjötverðlagsnefnd til eins árs.
Búnaðarfélag íslands, Samband ísl. samvinnulelaga og í sameiningu Kaup- 

félag Borgfirðinga og Sláturfélag Suðurlands tilnefna sinn mann hvert í nefndina.
Bæjarstjórn eða sveitarstjórn fjölmennasta bæjarfélags eða sveitarfélags á 

liverju verðlagssvæði tilnefna bver einn mann. I’essir menn taka sæti í nefndinni 
eftir eftirfarandi regluin:

Þegar verðlag á sláturfjárafurðum er ákveðið á liverju verðlagssvæði, á 
sæti i nefndinni sá fulltrúi, sem kosinn er á því verðlagssvæði. Að öðru leyti á 
það sæti sá fulltrúinn, sem bæjarstjórn Beykjavíkur kýs.

Fimmta manninn skipar landbúnaðarráðberra án tilnefningar. Skal sá 
maður vera formaður nefndarinnar.

Xefndin ræður fulltrúa, sem annast dagleg störf. Hún getur valið sér trún- 
aðarmenn eða skipað eftirlitsnefndir, eftir því sem þörf krefur.

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.

2. gr.
3. gr. laganna orðíst svo:
Hver sá, sem slátrar fé til sölu eða kaupir fé til slátrunar innanlands, skal 

greiða af kjötinu verðjöfnunargjald samkvæmt lögum þessum og ákvörðun
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kjötverðlagsnefndar. Af sláturfé, sem fluit er út lifandi, greiðist ekki verðjöfn- 
unargjald, en senda ber kjötverðlagsnefnd skýrslu irni þann útflutning jafn- 
skjótt og fé er flutt út.

3. gr.
A undan síðustu málsgr. 4. gr. laganna kemur ný málsgr., svo hljóðandi:
A Vesturlandi, Norðurlandi og Austurlandi má þó ekki heimta hærra verð- 

jöfnunargjald en 5G af nettóverði, sem kjöteigendum er greitt.

4. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Þeir, sem slátra fé til sölu, skulu gefa kjötverðlagsnefnd skýrsiu um dag- 

lega slátrun, staðfesta af kjötmatsmönnum — af oddvita sveitarstjórnar, ef 
um heimaslátrun er að ræða — og standa skil á verðjöfnunargjaldinu til nefnd- 
arinnar. Stjórn félaga, sem aðeins skipta við meðlimi sína, skulu einnig senda 
slíka skýrslu og standa skil á verðjöfnunartillaginu.

Gjalddagi er þegar slátrun fer fram.
Nefndin geymir verðjöfnunarsjóð á tryggum stað þann tíma, sem hún 

hefir liann' undir höndum.
5. gr.

6. og 7. gr. laganna verða ein grein, sem verður 6. gr., svo hljóðandi:
Verðjöfnunarsjóði skal varið til endurgreiðslu cða verðuppbótar fyrir það

kjöt, sem selzt hefir lægra verði en fengizt hefir hæst fvrir samskonar kjöt á 
innlendum eða erlendum markaði.

Haga skal verðupphót þannig, að kjöteigendur fái sem allra jafnast verð 
fyrir kjöt, sem er að uppruna jafngóð markaðsvara, hvort sem það er kælt, 
fryst eða saltað.

6. gr.
8. gr. laganna verður 7. gr. og 9. gr. laganna verður 8. gr.

7. gr.
10. gr. laganna verður 9. gr., svo hljóðandi:
Kjötverðlagsnefnd skal takmarka flutning sláturfjár og sláturfjárafurða 

milli verðlagssvæða, ef hætta er á, að markaður verði ofhlaðinn á einhverjum 
stað.

Slíkum takmörkunum skal þó ekki beita gegn smásendingum, sem ein- 
göngu eru ætlaðar til heimilisneyzlu viðtakanda.

8. gr.
11. gr. laganna falli niður. 12. gr. laganna verður 10. gr. 13. gr. laganna 

verður 11. gr. 14. gr. laganna verður 12. gr. og 15. gr. laganna verður 13. gr.

Greinargerð.

Frumvarp um sama efni og þetta og nær því samhljóða þessu flutti ég á 
síðasta þingi samkvæmt tilmæhuu fjötda hænda í flestum byggðarlögum lands-

Alþt. 1936. A. (5(1. löggjafarþing). 55
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ins. Frumvarpið náði þó ekki samþykki þingsins, en þeini röddum hefir fjölgað, 
sem telja brýna þörf á brevtingum á kjötsölulögunum í sömu átt og hér er 
lagt til. Alllöng greinargerð fylgdi fruniv. í fyrra, og vísast til liennar, að því 
leyti sem hún á enn við, en það á hún um öll höfuðrök fyrir frumvarpinu.

Nd. 108. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 5 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Aftan við 1. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Heimilt er ráðherra að veita vélbátum undanþágu frá banni þessu, til að

stunda kampalampaveiðar á tilteknum svæðum með venjulegri kampalampa- 
vörpu.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 109. Frumvarp til laga
um framlenging á gildi laga nr. 33 7. maí 1928, um skattgreiðslu h/f Eimskipa- 
félags íslands.

Frá fjárhagsnefnd.

1. gr.
Gildi laga nr. 33 7. maí 1928, um skattgrciðslu h/f Eiinskipafélags Islands, 

framlengist fyrir árin 1937 og 1938.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt samkvæmt ósk h/f Eimskipafélags Islands í bréfi 

dags. 3. marz þ. á. Nánar í framsögu.

Nd. 110. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 119. jan. 1935, um gjaldeyrisverzlun o. fl.

Flm.: Ólafur Thors, Sigurður Kristjánsson.

1. gr. laganna skal orða svo:
Landsbanki íslands og Útvegsbanki íslands liafa einkarélt til þess að verzla 

með erlendan gjaldeyri. Þó skal útgerðarmönnum heimilt að ráðstafa þeim er-
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lendum gjaldevri, sem fæst fyrir útflutningsvörur þeirra, að því leyti sem þeir 
þurfa hann til greiðslu á vörum til útgerðar sinnar.

Ráðherra setur með reglugerð nánari fvrirmæli mn gjaldevrisverzlunina.
Með reglugerð er heimilt að setja þau ákvæði, er þurfa þykir til þess að 

tryggja> að íslenzkar afurðir, sem fluttar eru til útlanda, verði greiddar með 
erlendum gjaldeyri, og að hann renni til bankanna, með þeirri undantekningu, 
sem gerð er i þessari grein.

Greinargerð.
Með framkvæmd laga nr. 11 9. jan. 1935 eru útgerðarmenn sviptir þvi 

lánstrausti, sem þeir áður höfðu og hagnýltu sér til innkaupa á útgerðarvörum 
erlendis. Sjá erlendir seljendur sér vfirleitt ekki fært, meðan lögin eru fram- 
kvæmd eins og nú, að láta vörur af hendi við útgerðarmenn án bankatrygg- 
ingar fyrir greiðslu á umsömdum tíma, því synjun um yfirfærslu getur valdið 
vanskilum. Bankarnir munu liinsvegar tregir til, og stundum ófáanlegir til að 
gefa tryggingaryfirlýsingar. Liggur við borð, að þetta skapi útgerðinni óvið- 
unandi verðlag á útgerðarvörum, svo sem olíu, kolum, salti og veiðarfærum, 
eða jafnvel stöðvi alveg ýmsa útgerðarmenn. Sýnist það ekki ná nokkurri átt 
að meina útgerðarmönnum að nota sinn eiginn gjaldeyri til þess að kaupa 
vörur til útgerðarinnar og þannig tryggja öflun gjaldevrisvaranna.

Þingskjal 110112

Nd. 111. Nefndarálit
um frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 18 25. jan. 1934, um kosningar til Alþingis.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. og er sammála um að leggja til, að það verði 
samþykkt óhreytt.

Alþingi, 5. marz 1936.

Héðinn Valdimarsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Thor Thors,
form. frsm. fundaskr.

Jörundur Brynjólfsson. Garðar Þorsteinsson.

Nd. 112. Breytingartillögur
við frv. til I. um fóðurtryggingarsjóði.

Frá Jóni Sigurðssyni.

1. A undan 1. gr. komi ný gr., sem verður 1. gr., svo hljóðandi:
Heimilt er sýslunefndum og hæjarstjórnum að gera samþykktir fyrir

hlutaðeigandi sýslur og kaupstaði:
a. um stofnun fóðurtryggingarsjóða til að tryggja búpening sýslu- og kaup- 

staðarhúa fyrir fóðurskorti i harðindum.
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1). uni stofnun íuatforðasjóðs til þess að tryggja sýslu- og kaupstaðarbúa 
fyrir kornvöruskorti til manneldis.

2. 1. gr. verður 2. gr. og orðist svo:
Ríkissjóður leggi árlega fram allt að 75 þús. krónur til fóðurtrvgg- 

ingar- og matforðasjóðs.
Framlagi ríkissjóðs til sjóðanna skal skipta þannig, að það sé jafnt 

framlagi sýslu og kaupstaða. X'ú nenia framlög lil sjóðanna frá sýshun 
og kaupstöðum eittlivert ár kærri fjárkæð samanlagl en tillag ríkissjóðs, og 
jafnast það þá milli sjóðanna í rétlu hlutfalli við framlög til þeirra annars- 
staðar frá á þvi ári.

3. Við 2. gr., sem verður 3. gr.
a. A undan gr. komi fvrirsögn: Um fóðurtryggingarsjóði.
b. Fyrsta málsgr. falli niður.

4. A eftir 12. gr., sem verður 13. gr., komi fyrirsögn og 5 nýjar gr.. svo hljóð- 
andi:

Þingskjal 112

Um matforðasjóði.

a. (11. gr.). Heimilt er sýslunefndum og bæjarstjórnum í jieim sýslum og 
kaupstöðum, þar sem hafis getur hindrað allar samgöngur á sjó, að 
gera samþykktir um slofnun malforðasjóðs.

b. (15. gr.). Hlutverk sjóðsins sé að tryggja það, að árlega sé til fyrirliggj- 
andi nægur forði af kornvöru til manneldis á hentugum stað i sýslunni 
eða kaupstaðnum þá mánuði ársins, er bafís getur lokað ölkun skipa- 
leiðum til þessara héraða eða kaupstaða.

Höfuðstól sjóðsins má ekki skerða. Xú hefir eyðzl af sjóðnum, og 
verður ekki innkeimt, og skal þá bæjar- eða sýslusjóður greiða mat- 
forðasjóði það að fullu fyrir lok reikningsárs sjóðsins án tillags frá 
ríkissjóði.

e. (16. gr.). Framlag til sjóðsins greiðist úr sýslu- eða bajarsjóði. Sýslu- 
nefnd og bæjarstjórn ákveða jafnan fyrir eitt ár í senn, hve hátt tillagið 
til sjóðsins skuli vera það ár.

d. (17. gr.). Stjórn sjóðsins skipa 3 menn, kosnir af sýslunefnd eða bæjar- 
stjórn í kaupstöðmn til eins árs í senn. Stjórnin skiptir sjálf með sér 
verkum.

Stjórn sjóðsins annast um þær framkvæmdir, er samþykktin lcggur 
kenni á herðar; hún semur árlega reikning matforðasjóðs. Skal reikn- 
ingur undanfarins árs lagður fram á sýslufundi eða bæjarstjórnarfundi 
til samþykktar.

Á sýslufundi og á bæjarstjórnarfundi í kaupstöðum skal semja áætl- 
un um lekjur og gjöld matforðasjóðs næsta reikningsár. Afrit af mat- 
forðasjóðsreikningnnum ásamt áætkminni skal formaður nefndarinnar 
senda atvinnumálaráðuneytinu að afstöðnum sýslufundi, eða þeim bæj- 
arstjórnarfundi, er afgreiddi málið. Reikningsár sjóðsins er frá 1. okt. 
til 30. sept.

e. (18. gr.). Xú er samþykkt gerð af sýslunefnd eða bæjarstjórn um stofnun
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niatforðasjóðs, og skal hún þá send atvinnumálaráðherra til staðfest- 
ingar. Virðist lionnm hún koma í hága við grundvallarreglur laga eða 
rétt ínanna, er samþvkktin endursend án staðfestingar. Að öðrum kosti 
staðfestir hann samþykktina, skipar fyrir um birtingu liennar og til- 
tekur, hvenær hún öðlast gildi. Samþykkl, er ráðherra liefir staðfest, 
má eigi breyta á annan hátt en hún er stofnuð.

5. Við 13. gr. Greinin verður 19. gr.

Nd. 113. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. ö 18. maí 1920, um hann gegn botnvörpuveiðmn. 

Flm.: l’ctur Ottesen.

Við 1. gr. Fyrir orðin „á tilteknum svæðunf1 til enda greinarinnar komi: 
með venjulegri kampalampavörpu á tilteknum svæðum, þar sem ekki eru stund- 
aðar aðrar fiskiveiðar.

Nd. 114. Breytingartillaga
við frv. til 1. um fóðurtryggingarsjóði.

Frá Jóni Sigurðssyni.

Fvrirsögn frv. orðist svo:
Frv. til 1. um fóðurtryggingar- og matforðasjóði.

Ed. 115. Breytingartillaga
við frv. til 1. um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu).

Frá f jármálaráðherra.

Við 4. gr. Fyrri málsgr. greinarinnar orðist þannig:
Xú er ákveðið í samþykkt, að eyða skuli svartbak með skotum. og greiða 

þá sýslusjóður og hlutaðeigandi s\eitarsjóður sinn helming skotmannslauna hvor.

Nd. 116. Frnmvarp til laga
um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu).

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Hvervelna skal svartbakur (veiðibjalla) réttdræpur,
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2. gr.
Heimilt er sýslunefndum eða bæjarstjórnum að gera samþykktir, er at- 

vinnumálaráðherra staðfestir, um eyðingu svartbaks, og skal þeim skylt að 
gera það, ef 5 eða fleiri æðarvarpseigendur eða leigutakar æðarvarpslanda, 
búsettir innan sýslunnar eða í kaupstaðnum, krefjast þess, og skal samþykkt 
gerð innan árs frá því er krafa hefir fram komið, og sendir þá sýslumaður 
samþykktina atvinnumálaráðberra til staðfestingar og löggildingar.

3. gr.
Nú er samþvkkt send ráðherra til staðfestingar, en í hana þykir vanta 

nauðsvnleg ákvæði, eða hún þykir fara i hága við gildandi lög eða reglugerð- 
ir, og synjar þá ráðherra staðfestingar og endursendir frumvarpið og greinir 
ástæður fyrir svnjuninni.

Að öðrum kosti staðfestir liann samþykktina, skipar fyrir um birting 
hennar og tiltekur hvenær hún öðlast gildi. Gildir hún þá upp frá því fyrir 
alla, sem heima eiga eða land hafa til afnota á samþykktarsvæðinu.

4. gr.
Nú er ákveðið í samþvkkt, að eyða skuli svartbak með skotum, og greið- 

ir þá rikissjóður helming skotmannslauna, en sýslusjóður og hlutaðeigandi 
sveitarsjóður sinn fjórðung livor. Þó er ríkissjóði eigi skylt að greiða meira en 
20 aura fvrir hvern skotinn svartbak.

Sýslumaður ræður svartbaksskyttur, ef þurfa þykir, eftir tillögum 
hreppsnefndar.

5. gr.
Hver sá, er liindrar skipaðar svarthaksskvttur að verki, eða reynir að 

varna því, að eyðing svartbaks megi fram fara i samræmi við staðfestar sam- 
þykktir, sæti sektum frá 50—500 krónum.

6. gr.
Skyldur er hver jarðarábúandi að evða öllum svartbakseggjum í landi á- 

býhsjarðar sinnar, eða öðrum þeim lönduni, sem hann hefir umráð yfir, ef 
þess er kostur. Vanræki jarðaráhúandi þessa skyldu sína af ásetningi eða 
skeytingarleysi, sæti hann sektum frá 50—300 krónum.

7. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum falla að tveini þriðju til uppljóstrar- 

manns og einum þriðja til hlutaðeigandi sveitarsjóðs.
Mál þau, sem rísa kunna út af hrotum á lögum þessum, skal farið með sem 

opinber lögreglumál.
8. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 6 frá 19. febr. 1892, um eyð- 
ing svartbakseggja.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegár gildi.
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Ed. 117. Frumvarp til laga

um einkaleyfi til að flytja út hrafntinnu og selja hana á erlenduin markaði.

Flm.: Pétur Magnússon.

1- gr.
Frá gildistöku laga þessara til ársloka 1910 veitist Agli Árnasyni, kaup- 

manni í Reykjavík, einkaleyfi til þess að flylja úl úr landinu og selja á erlendum 
markaði hrafntinnu og aðrar svipaðar bergtegundir. sem notaðar eru til þess að 
húða með steinbyggingar.

2. gr.
Einkaleyfishafa ber að greiða til ríkissjóðs þriár krónur í útflutningsgjald 

af hverri smálest ofannefndra bergtegunda, sem hann kanu að flytja út.

3. gr.
Meðan leyfistíminn stendur er öllum öðrum óheimilt að flytja út vöru þá, 

er einkaleyfið nær til. Brot gegn því ákvæði varðar sektum frá 500—5000 kr.

4. gr.
Verði útflutningur sérleyfishafa, að liðnu þessu ári, minni en 100 smálestir 

á ári, er atvinnumálaráðherra heimilt að svipta hann sérleyfinu.

5- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frv. samhljóða þessu var flutt á síðasta þingi, og vísast til greinargerðar 
fyrir því.

Ed. 118. Breytingartillaga

við frv. til 1. um kennslu í vélfræði.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Við 13. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Kostnaður við námskeiðin greiðist úr rikissjóði eftir samningi við Fiski-

félag íslands, þó ekki yfir 1000 kr. árlega.
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Nd. 119. Nefndarálit

um frv. til laga um landssmiðju.

Frá meiri hl. f járhagsnefndar.

Nefndin hefir klofnað um málið. Meiri hl. (AA, SigfJ og StJSt) leggur til, 
að frv. verði samþvkkt óbrevtt. Minni hl. (GSv og ÓTh) vill láta fella frv. og mun 
skila sérstöku nefndaráliti.

Alþingi, 6. marz 1936.

Sigfús Jónsson, Stefán Jóh. Stefánsson, Asgeir Asgeirsson.
form. frsm.

Nd. 120. Frumvarp til laga
um viðauka við og breyting á lögum nr. 43 19. maí 1930, um greiðslu kostnaðar 
af Skeiðaáveitunni o. fl.

Flm.: Jörundur Brynjólfsson, Bjarni Bjarnason.

1- gr.
Landsstjórninni heimilast að gefa eftir skuld þá, er stofnað hefir verið til 

vegna áveitu á Skeiðin, að öðru en því, er í lögum þessum segir, og með þeim 
skilmálum, er þar greinir.

Ennfremur er stjórninni heimilt að taka að sér greiðslu á áveituskuldiun 
jarðanna Skálmholts, Skálmholtshrauns og Þjótanda, og fer um endurgreiðslu 
jjeirra skulda til ríkissjóðs eftir ákvæðum þessara laga um greiðslu á áveitu- 
skuldum annara jarða áveitusvæðisins.

2. gr.
Hver jarðeigandi á áveitusvæðinu, sem njóta vill ívilnunar laga þessara, 

skal greiða áveituskatt, er nemi 1 kr. á hektara áveitulands hans i 30 ár. Aveitu- 
skattur þessi skal trvggður með lögveði í jörðinni og hafa forgangsrétt fvrir öll- 
um samningsbundnum veðskuldum, enda skal kvöðin innfærð í veðmálabækur 
sýslunnar.

3. gr.
1 stað þess að greiða áveituskatt samkv. 2. gr. skal landeiganda heimilt að 

láta land af hendi upp í áveitukostnað í eitt skipti fyrir öll.
Heimild þessi er þó því skilyrði lAmdin, að nægilcga mikið land fáist sam- 

fellt frá einni eða fleiri jörðum til stofnunar nýhýlis, að dómi þeirra, er falin 
er framkvæmd laganna samkv. 11. gr.
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4. gr.
Nú er land tekið samkvæint ósk landeiganda upp í greiðslu á áveitukostn- 

aði, sbr. 3. gr., og skal það þá þannig gert, að af hverjum 8 bekturum áveitu- 
lands fær ríkissjóður 2 hektara, en 3 liektara, ef beitiland er tekið i staðinn. 
Heimilt er þó landbúnaðarráðherra að víkja frá þessu hlutfalli, ef sérstök á- 
stæða þykir til með tilliti til gæða landsins og legu.

5. gr.
Hafi landeigandi gert mannvirki á binu tekna landi, svo sem flóðgarða o. 

s. frv., skal meta þau til verðs á móti landi og taka þeim mun minna land, er 
mannvirkjunum nemiir. Mat mannvirkjanna skal fara fram samkv. ákvæðum 
jarðræktarlaganna um mat á mannvirkjum lil landskuldargreiðslu.

6- gr.
Þar, sem svo stendur á, að landi jarðar eða torfu liefir verið skipt milli 

fleiri ábúenda eða eigenda, en óbentugt þykir að taka land upp í áveitukostnað 
í réttum hlutföllum við skiptin, skal beimilt að taka land án tillits til skiptanna. 
En fari svo, að einn landeigandi eða notandi verði barðara úli en annar við land- 
tökuna, skulu ný landskipti þegar fara fram samkvæmt landskiptalögum.

7. gr.
Jafnóðum og lokið er útmælingu þeirra landa, er tekin kunna að verða upp í 

áveitukostnað, skulu sett upp greinileg landamerki milli þeirra og aðliggjandi 
jarða, eftir því sem atvinnumálaráðberra nánar mælir fyrir um. Gera skal 
uppdrátt af þeim löndum, er ríkissjóður fær.

8. gr.
Nú er land látið upp í áveitukostnað af jörð, sem er í leiguábúð, og breytir 

það í engu umsömdum leigumála jarðarinnar.

9. gr.
Lönd þau, er rikissjóður fær samkvæmt ákvæðum laga þessara, skal fara 

með samkvæmt því, er lög nr. 2Ö 1936, um nýbýli og sanivinnubyggðir, mæla 
fyrir um, eftir því sem við verður komið. En þangað til skal landsstjórnin, að 
svo miklu leyti sem unnt er, leigja út löndin, og skulu ábúendur þeirra jarða, er 
löndin eru tekin frá, liafa forleigurétt fyrir það verð, er ríkisstjórnin ákveður.

10- gr.
Útmæling landa samkvæmt ákvæðum laga þessara skal fram fara, að svo 

miklu leyti sein unnt er, sumarið 1936. En verði verkinu ekki lokið á þeim tíma, 
skal það framkvæmt á suniarinánuðununi 1937.

11- gr-
Búnaðarfélagi íslands skal falið að annast framkvæmd laga þessara, undir 

yfirstjórn landbúnaðarráðberra, samkv. reglugerð, er liann setur, og greiðist 
kostnaðurinn úr ríkissjóði.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 56
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12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Með lögum, er sett voru 1930, var ríkisstjórninni heimilað að taka að sér að 

annast greiðslu áveituskulda Skeiðamanna. Áveituskuldirnar var svo Skeiða- 
mönnum ætlað að greiða ríkissjóði smám saman með 20 gjaldi af áveituskuld- 
inni eins og hún var þegar lögin öðluðust gildi. Síðar skyldu þeir svo greiða 
nokkur prósenl af verðhækkun jarðanna eftir fasteignamati, og loks nokkur 
prósent verðhækkunarskatt við sölu. Rikisstjórnin hefir nú notað heimild þá, 
er lögin gáfu, til að taka að sér greiðslu þessara áveituskulda. En þegar á að 
fara að innheimta þau gjöld, er bændunum á Skeiðum her að greiða samkvæmt 
þessum lögum, er það sjáanlegt, að þeim er það langt um megn. Ef ætti að gera 
þær kröfur gildandi, sem lögin tiltaka, væri gersamlega eyðilagður fjárhagur 
bændanna og þeir myndu flæmast frá jörðunum, og þeir, er við þeim tækju, 
mundu sízt gera ríkissjóðnum meiri eða betri skil. Slíkt leiddi því aðeins til 
ófarnaðar eins. Það virðist því ekki annað geta komið til mála en að ívilna bænd- 
ununi það mikið í þessuni skuldum, að þeir geti haldizt við á jörðunnm. Það 
er í sjálfu sér ekkert einkennilegt, þó að bændur geti nú ekki greitt það, sem 
hugsanlegt var, að þeir kynnu að geta goldið 1930, þegar það var ákveðið. Siðan 
hefir ástandið breytzt svo stórkostlega. Þetta frumv. er sniðið eftir lögum um 
uppgerð á áveituskuld Flóamanna. Skeiðamönnum er hér gert að greiða lilut- 
fallslega jafnmikið og Elóamenn greiddu. ()g sýnist það sanngjarnt.

Gert er ráð fyrir, að þeir greiði með landi, eftir því sem þeir liafa aðstöðu 
til. Er vonandi, að rikissjóður geti gert sér það land arðberandi, með því að stofna 
nýbýli á þvi, eða ef hagkvæmara þykir, með því að leigja löndin út.

Sakir þess að áveituskuldir jarðanna Skálmholts, Skálmholtshrauns og 
Þjótanda féllu ekki undir ákvæði laganna frá 1930 um greiðslu kostnaðar af 
Skeiðaáveitunni, eru þessar jarðir nú sérstaklega greindar í 1. gr. 1930 voru 
þær i eign erlends hlutafélags, og því þótli ekki þá ástæða til að láta lögin taka 
til þeirra. Nú eru þær bændaeign, og eigendur þeirra þurfa ekki síður en aðrir 
á stuðningi að lialda.

Ed. 121. Breytingartillögur
við frv. til laga um eftirlit með útlendingum.

Frá allsherjarnefnd.

1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Útlendingum, sem koma hingað til lands, er óheimilt að fara í land til 

dvalar nema þeir hafi skilríki, sem sýni á fullnægjandi hátt, hverjir þeir eru.
2. Við 3. gr. Fyrir ,,stjórnarráðsins“ á tveim stöðum komi: dómsmálaráðherra.
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3. Við 4. gr.
a. Síðasti málsl. 1. málsgr. orðist svo: Eftirrit af farþegaskrá eða lirdrátt úr 

lienni skal jafnan senda lögreglustjóra eða umhoðsmanni hans, þegar 
eftir að skip eða loftfar liefir haft samband við land. Eftirrit þetta eða 
útdrátt skal senda lögreglustjóra eða umboðsmanni hans alstaðar þar, 
sem skip eða loftfar hefir látið farþega í land eða tekið þá úr landi, enda 
beri skráin eða útdrátturinn greinilega með sér, liverjir farþegar til út- 
landa eða frá hafi farið í eða úr skipi eða loftfari í þvi lögsagnarumdæmi.

h. 1 stað orðsins „framfylgja“ i 2. málsgr. komi: fullnægja.
4. Við 5. gr.

a. í stað „ávallt áður en liann“ o. s. frv. til enda 1. málsgr. komi: eigi síðar 
en innan viku frá komu sinni skýra lögreglustjóra, þar sem hann ætlar 
að dvelja, frá fyrirætlun sinni og gera grein fvrir högum sínum.

b. 2. málsgr. falli hurt.
5. Við 6. gr. Fyrir orðið „fátækrastyrk“ komi: framfærsluslyrk.
6. Við 7. gr. Fyrir orðið „sveitarstyrksþurfi" komi: framfærslustyrksþurfi.
7. Við 12. gr. 1. málsgr. Orðin „einkum ef“ o. s. frv. til enda málsgr. falli hurt.
8. Við 12. gr. Fyrir orðið „samkvæmt“ í 5. málsgr. komi: á.

Ed. 122. Lög
um framlenging á gildi laga nr. 90 19. júní 1033, um útflutning á kjöti. 

(Afgreidd frá Ed. 7. marz).

Samhljóða þskj. 10.

Nd. 123. Nefndarálit
um frv. til 1. um landssmiðju.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Eins og segir í nefndaráliti meiri hl. fjárhagsn. (þskj. 119), gat nefndin 
ekki koinið sér saman um tillögur i málinu, og urðum við undirritaðir i minni 
liluta. Leggjum við til, að frv. sé fellt.

Það er álit okkar, að slík lagasmíð sem þessi um landssmiðjuna sé óþörf, 
því að smiðjan, ef lnin er þarft fyrirtæki og nauðsynlegt, getur lialdið áfram 
að vera til og starfa hér eftir eins og hingað til án sérstakrar lagasetningar. En 
frv. cr sýnilega einn liðurinn í því gálausa verki stjórnarflokkanna — sem runnið 
er undan rifjum sósíalistanna — að koma sem flestum stofnunum á ríkið og 
láta það svæla undir sig hvert fyrirtækið á fætur öðru. Ýms ákvæði frv. eru og 
beinlínis skaðleg og því óhæfa að lögfesta þau, en meiri hl. nefndarinnar vildi 
ekki að neinu ljá máls á þvi að breyta þar um til batnaðar, né Iieldur vildi liann 
aðhyllast þá tillögu frá minni hl. að leita umsagnar þeirra manna eða stofnana
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um málið, sem annað tveggja eru þessum efnuni kunnugir og hafa þekkingu 
til að bera eða eru núverandi og væntanlegir viðskiptaaðiljar við þessa smiðju.

Þegar það var sýnt, að ekkert slíkl fékkst fram í nefndinni og leiðir skildu, 
sneri minni hlutinn sér til þess manns, sem hæði hefir sérþekkingu um ýmislegt 
þessu viðkoinandi og er trúnaðarmaður félags þeirrar stéltar, sem óneitanlega 
verður að taka mark á, er um þetta ræðir, sem er Helgi Hermann Eiríksson 
verkfræðingur, skólastjóri iðnskólans í Revkjavík og formaður landssambands 
iðnaðarmanna. Fyrirspurn minni ld. um álit hans á efni og ákvæðum frv. svar- 
aði hann á þessa leið:

„Með frumvarpi þessu er af hálfu ríkisins farið inn á harðvítuga og ójafna 
samkeppni við eina grein íslenzks iðnaðar, sem á aldagamla sögu og þróun að 
baki sér, samkeppni, sem vegna sérréttinda þeirra, er rikið tekur sér, hlýtur að 
miða að gjaldþroti og eyðileggingu þeirra iðnfyrirtækja, sem fyrir eru í grein- 
inni og mest liafa lagt í framfarir og áhættu. Það er út af fyrir sig, að ríkisvaldið 
leggur í sanikeppni við þegna sina og skattgreiðendur og reynir að gera þeim 
erfiðar fyrir, og festir auk þess fé í fyrirtækjum, sem það á engan veg eða vanda 
af að hafa, en hitt kastar tólfunum, þegar það auk þess ákveður sér viðskipti 
og útsvarsfrelsi með valdboði.

I 2. gr. frumvarpsins er landssmiðjmmi fyrirskipað að smiða fyrir ein- 
staklinga og félög í samkeppni við einkasmiðjur, en jafnframt er heimilað, að 
banna ekki aðeins ríkisstofnunum, lieldur og fyrirtækjum, sem njóta ríkisstyrks, 
að skipta við aðrar smiðjur en landssmiðjuna. Að vísu er ákveðið, að verð og 
vinnubrögð skuli vera sambærileg, en bæði er það, að vinnubrögðin er ekki hægt 
að meta fyrr en eftir á, og auk þess er oft lengi hægt að vefja og deila um það, 
hvað séu sambærileg vinnubrögð, og jafnvel verð líka. Yarð sú raunin á, þegar 
ríkisstofnunum fyrir nokkrum árum var fyrirskipað að skipta aðeins við lands- 
smiðjuna, jafnfamt því að hún hafði óbundnar bendur í samkeppni við hinar 
smiðjurnar um aðra vinnu. Hér á með lagafyrirmæli að taka frá einkasmiðjun- 
um ndkinn hluta þeirrar vinnu, sem þær hafa nú aðgang að, og verður afleið- 
ingin óhjákvæmilega sú, að þær verða að draga saman seglin að iniklum mun 
og gera mikið af vélum og verðmætum athafnalaust.

Hér er því um aukinn kostnað að ræða fyrir þjóðina, aukinn innflutning 
á vélum og verkfærum, en önnur áhöld, samskonar vélar og verkfæri, sem nú 
eru þegar til í landinu hjá hinuin smiðjunum, gerð atvinnulaus. Ennfremur 
er mjög sennilegt, að nokkuð atvinnuleysi meðal járniðnaðarmanna mundi 
fylgja breytingunni, jafnvel þótt landssmiðjan gæti tekið við nokkru af þeim 
vinnukrafti, sem binar smiðjurnar yrðu að losa sig við.

Loks verður ekki annað sagl en að það sé langt gengið að þvinga einka- 
fyrirtæki, eins og t. d. Eimskip, til þess að skipta við landssmiðjuna, þótt þau 
njóti ríkisstyrks, bvernig sem þeim likar viðskiptin að öðru leyti.

I 4. gr. er gert ráð fyrir, að rikissjóður láni landssmiðjunni fé. Er þar við 
tvennt að atliuga. I fyrsta lagi er landssmiðjunni þar með gert greiðara fyrir 
um lánsfé og rekstrarfé en keppinautunum, og í öðru lagi er fest fé skattgreið- 
enda að óþörfu.

í 7. gr. er loks ákveðið, að landssmiðjan skuli eigi greiða útsvar. Er það
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þriðja höfuðatriðið, sem léttir henni samkepþni við aðrar sniiðjur og gerir liana 
ójafna og ósanngjarna. En auk þess eru þar enn rýrðar tekjur viðkomandi bæj- 
arfélags, bæði með því að svipta það tekjiun frfá þessum atvinnurekanda, og svo 
með því að rýra gjaldþol þeirra atvinnurekenda, einkasmiðjanna, sem nú greiða 
útsvar til bæjarins.

Þá þvkir mér rétt að benda á eftirfarandi atriði, er ekki virðast nægilega 
athuguð frá iðnfræðilegu sjónarmiði.

Smíði hrevfivéla (mótora), sem ákveðin er í 1. gr., þarf langvinnra og kostn- 
aðarsamra tilrauna, ef ekki á að kaupa leyfi til þess að smíða þekkta gerð og 
stvðjast við þá reynslu, sem fengizt hefir uin smíði hennar. Árleg sala slíkra 
véla mun liafa verið um 300000 kr. og minni síðan innflutningshömlur hörðn- 
uðu. Vélar þessar eru mjög mismunandi að stærð, 1—100 hestorku, og fáar 
seldar af hverri stærð. Það má því telja víst, að smiðjan gæti ekki selt nema 
stærstu vélarnar fyrir kostnaðarverð. Meginþorri vélanna, allar þær smærri, 
yrðu annaðhvort að vera miklu dýrari en tilsvarandi útlendar vélar eða að selj- 
ast undir kostnaðarverði.

Ég tel og óheppilegt, að ríkisstjórnin ein tilnefni þá kunnáttumenn, sem 
meta eiga nýsmíði hugvitsmanna samkv. 2. gr. Ráðherrar liafa sjaldnast iðn- 
ræna þekkingu og eru sterkpólitískir menn. Það er því ávallt liætta á því, að 
stjórnmálaskoðanir hugvitsmannsins og kunnáttumamia þeirra, sem valdir 
verða, hafi álirif á valið og tilraunirnar, þegar stjórnin á að velja matsmennina, 
en ekki það, hverjir bezt geta dæmt um þá hluti. Verkfræðingafélag fslands, 
Landssainband iðnaðarmanna, eftirlitsráð landssmiðjunnar o. fl. væru líklegri 
til þess að geta bent á heppilegustu matsmennina, því það er væntanlega ekki 
tilætlunin, að landssmiðjan eigi að kosta til tilrauna með livað sem til hennar 
berst af þessu tagi.

Svipað er að segja um val forstjórans. Ríkisstjórnin á að ráða til þess mann, 
er sé vel að sér um vélfræði og smíði. Víðasthvar annarsstaðar eru heimtuð á- 
kveðin próf af þeim mönnum, sem fengin cru í hendur umsvifamikil og hátt- 
launuð ábyrgðarstörf, og viðkunnanlegra virðist, að þeirri reglu væri einnig 
fylgt hér. Ákvæði greinarinnar um þetta eru mjög tevgjanleg og mikið til út í 
bláinn.“

Minni hl. nefndarinnar er ljóst, að þessi ummæli hr. H. H. E. eru fullkom- 
lega á rökum byggð, og mætti þar þó bæta við fleirum athugasemdum, um þær 
afleiðingar, er ákvæði frv. hlytu að liafa í för með sér, ef lögfest verða, og gera til 
samans málið allskostar óaðgengilegt eins og það er lagt fyrir. Verður nánar 
vikið að því í framsögu.

Alþingi, 7. marz 1930.

Gísli Sveinsson, 
fundaskr., frsm.

Olafur Thors.
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Ed. 124. Breytingartillaga
við frv. til 1. uni atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum.

Frá Jóni A. Jónssvni.

Við 51. gr. c. Fyrir „1200“ kemur: 1300.

Ed. 125. Frumvarp til laga
um sérstaka heiinild til að afiná veðskuldbindingar úr veðmálabókum.

Flm.: Jón A. Jónsson.

1- gr.
Sýslumenn og bæjarfógetar, og í Reykjavik lögmaður, skulu þegar eftir 

að lög þessi öðlast gildi gera skrá, liver fyrir sitt umdæmi, um þau þinglyst 
veðbréf í fasteignum, sem dagsett eru fyrir 1. janúar 1905 og ekki hafa verið 
afmáð úr veðmálabókunum.

í skrár þær, sem um er getið i 1. málsgr., skal þó ekki taka þau fasteigna- 
veðsbréf, er standa skulu um aldur og æfi eða alla lifstíð eins eða fleiri eða til- 
tekinn tíma svo langan, að þau hafi ekki átt að vera greidd að fullu fvrir 1. 
janúar 1930.

2. gr.
Þegar skrár þær, sem í 1. gr. getur, eru fullgerðar, skal lilutaðeigandi 

dómari senda eigendum þeirra fasteigna, sem veðsettar eru, og' eigendum veð- 
bréfanna fyrirspurn um, hvort veðskuldin muni vera greidd eða ekki.

Nú bera afsals- og veðmálabækur ekki með sér, hver er eigandi fasteignar, 
og er dómara þá ekki skylt að senda lionum fyrirspurn eftir 1. málsgr. þess- 
arar gr., nema liann á annan liátt viti um eigandann. Hið sama er, ef veðbréf 
sýnir ekki, liver er eigandi þess, eða Iiaiin er látinn eða óvíst er um bústað hans 
eða lianii er fluttur af landi hurt, eða stofnun á i lilut, sem liðin er undir lok.

3. gr.
Nú berst dómara svar eða svör við fyrirspurn, sem hann hefir sent sam- 

kvæmt 2. gr., og skal liann þá, ef það eða þau að áliti hans sýna, að veðbréf 
það, sem við er átt, sé ekki greilt að fullu, gera athugasemd um þetta i veð- 
málahókina, þar sem veðbréfið er skráð, og í fasteignaskrána. Jafnframt gerir 
liann athugasemd um þetta í skrá þá, sem í 1. gr. getur.

4. gr.
Nú eru liðnir 4 mánuðir frá þvi fyrirspurnir þær, sem um er rætt i 2. gr., 

voru sendar, og skal þá dómari gefa út opinbera stefnu í samrænii við regl- 
urnar um ógildingu viðskiplabréfa með dómi, til ógildingar þcirra veðbréfa,
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sem í skrá eru tekin samkvæmt 1. gr. og ekki falla burt cftir reglum 2. og 3. 
gr. Stefna skal í einni stefnu í lögsagnarumdæmi hverju, og birtir dómari stefn- 
una þrisvar í Lögbirtingablaðinu. Fyrir birtinguna greiðist ekkert gjald.

Stefnur samkvæmt þessari gr. skal birta fyrir 1. apríl 1937.

5. gr.
Þau mál, sem 1. gr. ræðir um, skulu rekin fyrir aukarétti, þar sem dómari 

er búsettur. Réttargjöld greiðast ekki í þeim inálurn.

6. gr.
Nú gefur einliver sig fram á þeim degi, sem til er tekinn í stefnunni, eða 

áður, og færir þær líkur eða sannanir, er dómari tekur gildar, fyrir því, að það 
veðskuldabréf, sem um ræðir, sé ekki að fullu greitt, og fellur þá málið niður, 
að því leyti sem það bréf snertir, en dómari gerir athugasemd í veðmálabók 
um þetta eftir reglum 3. gr.

7. gr.
Nú gefur einhver sig fram og skýrir frá, að umstefnt veðskuldabréf sé enn 

í gildi, en að það bafi glatazt fyrir honuni, og skal honum þá veittur frestur, 
ekki stvttri en 1 mánuður og ekki lengri en tí mánuðir, til þess að færa sönn- 
ur á það, að eigandi hinnar veðsettu eignar kannist við veðskuldbindinguna eða 
að veðhafi hafi undirbúið málssókn til ógildingar bréfinu. Ef veðbafi gerir 
hvorugt, fer um bréfið eins og segir í 8. gr., en kannist eigandi fasteignarinnar 
við veðskuldbindinguna, fer um það eftir 6. gr., ella skal bíða dóms í hinu nýja 
máli, og fer þá um bréfið eftir úrslitum hans.

8. gr.
Um þau veðskuldabréf, sem enginn gefur sig fram sem eigandi að í síðasta 

lagi á þeim degi, er stefna tilgreinir, skal með dómi ákveða, að þau megi af- 
má úr veðmálabókum, og skal það síðan gert ókeypis og vísað til heimildar í 
dóminum.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Lög nr. 20 1933, sem gáfu sömu heimild til þess að afmá úr veðmálabókum 
þær veðskuldbindingar, sem vissa er fyrir, að þegar eru greiddar eða niður fálln- 
ar, hafa ekki verið notfærð í sumuni lögsagnarunidæmum. Þess vegna er fram 
á það farið, að löggjafarvaldið endurveiti þessa heimild nú. Slík lagafyrirmæli 
hafa verið gefin þrisvar, árin 1893, 1896 og 1933.
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Ed. 126. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 63 28. jan. 1935, uin útflutningsgjald.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Síðasti málsliður 1. málsgr. 2. gr. laganna orðist þannig: Af hverjum 100 

kg. af fiskúrgangi, hausum og beinum, óunnuin, kr. 1.00.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 127. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 29 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og lögum nr. 
20 24. marz 1934, um brevting á þeim lögum.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

1- gr.
a. A eftir orðunum „nýkosinna þingmanna" í upphafi 2. málsgr. 1. gr. laga 

nr. 29 1915 komi: og varamanna.
b. Fyrir „(Stjskr. 1915 § 16)“ i niðurlagi 2. málsgr. 1. gr. sömu laga komi:

(Stjskr. 41. gr.).

2. gr.
a. Á eftir orðinu „eið“ i 2. gr. sömu laga komi: eða drengskaparheit.
b. Fyrir „(Stjskr. 1874 § 30)“ í sömu lagagrein komi: (Stjskr. 42. gr.).

3. gr.
Fyrir „Fái þá heldur eigi neinn" i 3. málsl. 2. málsgr. 3. gr. sömu laga 

kemur: Fái þá heldur enginn.

4. gr.
Á eftir orðunum „kærur vfir kosningum“ í fyrri málsgr. 4. gr. sömu laga 

komi: eða kjörgengi.

5. gr.
Meginmál 2. gr. laga nr. 20 1934 orðist þannig:
Eftir kosningar þær, sem ræðir um í 3. og 4. gr., skal velja til efri deildar 

þá tölu þingmanna, er þar skulu eiga sæti. Skal hver þingflokkur skyldur að 
tilnefna þá tölu þingmanna sinna, er honum ber i hlutfalli við atkvæðamagn 
hans í sameinuðu þingi. Nú skýtur einhver þingflokkur sér undan þessari skyldu, 
og tilnefnir forseti þá þingmann eða þingmenn úr þeiin flokki í réttn hlutfalli 
við atkvæðamagn flokksins. Forseti tilkynnir síðan, hverjir þingmenn þannig



hafa verið tilnefndir, og tcljast þeir rétt kjörnir eða skipaðir til efri deildar 
(stjskr. 27. gr.).

6. gr.
Aftan við 7. gr. laga nr. 29 1915 komi: nenia þingflokkar hafi komið sér 

sanian um að skipa sér í sæti eftir flokkum.

7. gr.
í stað orðanna „allan þingtímann það ár" i fyrri málsgr. 8. gr. sömu laga 

komi: allt það þing.

8. gr.
Meginmál 3. gr. laga nr. 20 1934 orðist svo:
Nú losnar sæti efri deildar þingmanns, og annar inaður er kosinn í hans 

stað, og tilnefnir þá þingflokkur sá, er sætið hafði, einn mann úr sínum flokki 
til efri deildar.

9. gr.
1. málsliður 2. málsgr. 11. gr. laga nr. 29 1915 orðist svo:
Forsetar Alþingis skipa í sameiningu skrifslofustjóra þingsins, og skulu 

laun hans ákveðin í launalögum.

10. gr.
a. Aftan við 2. málsgr. 1. gr. laga nr. 20 1934 (utanríkismálanefnd skipuð

7 mönnum) komi: og 7 til vara.
h. Fyrir „og mega ekki fleiri vera en 5 i neinni nefndinni" í 4. málsgr. sömu 

greinar komi: og mega ekki vera fleiri en 5 í hverri nefnd.

11- gr.
Aftan við 18. gr. laga nr. 29 1915 bætist: ef um lagafrumvarp er að ræða, 

en 1 nóttu síðar, ef um er að ræða þingsályktunartillögur.

12. gr.
Aftan við 19. gr. sömu laga bætist: og ekki heldur um frumvörp, sem nefnd 

flytur óskipt eða flutt eru að heiðni einhvers ráðherranna.

13. gr.
Aftan við 5. gr. laga nr. 20 1934 hætist: (Stjskr. 39. og 40. gr.).
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14- gr.
Fyrir „(Stjskr. 1903 S 9)“ i fyrri málsgr. 24. gr. laga nr. 29 1915 komi: 

(Stjskr. 40. gr.).
15. gr.

a. Fyrir „(Stjskr. 1903 § 9)“ í fyrri málsgr. 25. gr. sömu laga komi: (Stjskr. 
40. gr.).

b. Fyrir „(stjskr. 1903 §9)“ i siðari málsgr. sömu greinar komi: (stjskr. 
40. gr.).

Alþt. 1930. A. f50. löggjiifiirþing). 57



450 al 127

16. gr.
2. málsgr. 26. gr. sömu laga orðist svo:
Þá er Alþingi, sem nú segir, skipar eina málstofu, þarf, til þess að gerð verði 

fullnaðarályktun um mál, meira en helmingur þingmanna að vera á fundi og 
eiga þátt í atkvæðagreiðslu. Þingmaður, sem er á fundi, en greiðir ekki atkvæði, 
án lögmætra ástæðna, telst taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Ræður þá afl atkvæða 
um einstök málsatriði. En til þess að lagafrumvarp, að undanskildum frum- 
vörpum til fjárlaga og fjáraukalaga, verði samþykkt i lieild sinni, verða aftur 
á móti að minnsta kosti tveir þriðjungar atkvæða, sem greidd eru, að vera með 
frumvarpinu (Stjskr. 40. gr.).

17. gr.
Fyrir siðari málslið 3. málsgr. 29. gr. sömu laga („Sé henni hreytt . . . einni 

umræðu“) komi: Sé henni hreytt þar, skal hún endursend hinni deildinni og 
tekin þar til einnar umræðu. Ef tillögunni er þá aftur breytt, skal hún lögð fvrir 
hina deildina af nýju, og um hana viðhöfð ein umræða. Sé henni þar enn breytt, 
skal hún lögð fyrir sameinað þing og útkljáð þar með einni umræðu.

18. gr.
a. í stað orðanna „alþjóðlegt málefni (Stjskr. 1874 js 37)“ í fyrri málsgr. 31. 

gr. sömu laga komi: landsmál (Stjskr. 49. gr.).
h. Fyrir niðurlagsorð sömu lagagr. („Yið þessa umræðu má ekki gera neina 

ályktun“) komi: Við þessa umræðu má enga ályktun gera.

19- gr.
Orðin „eða umboðsmaður hans“ í 2. málsgr. 32. gr. sömu laga falli niður.

20. gr.
9. gr. laga nr. 20 1934 falli niður.

21. gr.
a. Eyrir „Eigi má hann annars ávarpa neinn“ í síðari málsl. 31. gr. laga nr. 29

1915 kemur: Eigi má hann annars ávarpa nokkurn.
b. Aftan við sömu lagagrein bætist ný málsgrein:

Yið útvarpsumræður skulu ræðumenn, aðrir en forseti, jafnan mæla úr 
ræðustól, og heimilt er þeim endranær að flytja ræður siuar þaðan.

22. gr.
a. Fyrir „Ráðherra eða umhoðsmaður hans“ í 35. gr. sömu laga keniur:

Ráðherrar.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgr.:

Þegar útvarpað er umræðum um þingmál, skal farið eftir reglum Y. 
kafla.

23. gr.
Fvrir „það er til ráðherra eða umboðsmanns hans og framsöguinanns 

kemur“ í 2. málsl. 36. gr. söniu laga kenuir: við ráðherra og framsögumann.
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24. gr.
37. gr. sömu laga orðist svo:
Ef umræður dragast úr hófi fram, getur forseti úrskurðað, að ræðutími 

hvers þingmanns skuli ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd, og einnig getur 
forseti stungið upp á, að umræðum sé hætt. Svo getur og forseti lagt til, hvort 
heldur í byrjun umræðu eða siðar, að umræðum um mál skuli lokið að liðnum 
ákveðnum tíma. Eigi má þó, meðan nokkur þingmaður kveður sér hljóðs, tak- 
marka ræðutíma við nokkra umræðu meira en svo, að hún standi skemur en 
3 klukknstundir alls. Tillögur forseta skulu umræðulaust bornar undir atkva^ði 
í þingdeild þeirri, sem hlut á að máli, eða sameinuðu þingi, og ræður afl atkvæða 
úrslitum. Sömuleiðis geta 3 þingmenn í efri deild, 6 í neðri deild og 9 í samein- 
uðu þingi krafizt þess, að greidd séu atkvæði um það umræðulaust, hvort um- 
ræðu skuli lokið, umræðutími eða ræðuthni hvers þingmanns takmarkaður. 
Xöfn þeirra þingmanna skulu lesin upp og rituð í gerðahókina. Eftir ákvæðum 
þessarar greinar og 35. gr„ að þvi er varðar sameinað þing, skal einnig fara á 
þingsetningarfundum.

Xú hefir verið samþvkktur takmarkaður umræðutími eða ákveðinn ræðu- 
tími hvers þingmanns, og skal þá forseti skipta sem jafnast á milli fylgismanna 
og andstæðinga máls þess, sem er til umræðu, án þess að liann sé bundinn við, 
í hvaða röð þingmenn hafa kvatt sér hljóðs, eða milli flokka, ef hentara þvkir. 
Akvæði þessarar greinar ná einnig til ræðutíma ráðherra.

25. gr.
Fvrir „(Stjskr. 1903 § 12)“ í 41. gr. sömu laga komi: (Stjskr. 51. gr.).

26. gr.
a. Þrír fyrstu málsliðir 42. gr. sömu laga („Heimilt er þingmanni . . . hvort 

frá skuli vísa“) falli burt.
b. Fyrir „Heimilt er og þingmanni" í fjórða málslið sömu greinar komi: Heim- 

ilt er þingmanni.
c. Aftan við síðari málsgr. sömu greinar bætist: Slíka tillögu má og gera í 

prentuðu nefndaráliti.

27. gr.
Aftan við fyrri málslið 1. málsgr. 43. gr. sömu laga bætist: eftir því sem 

við verður komið.

28. gr.
a. Fyrir „Hvorug þingdeildin má gera ályktun um neitt“ í upphafi 44. gr. sömu 

laga kemur: Hvorug þingdeildin má gera nokkra ályktun.
b. Fyrir „(Stjskr. 1903 § 11)“ í 1. málsgr. sömu lagagr. komi: (Stjskr. 48. gr.).
c. Aftan við sömu málsgr. bætist: Þingmaður, sem er á fundi, en greiðir ekki 

atkvæði án lögmætra ástæðna, telst taka þátt í atkvæðagreiðslunni.
d. Aftan af 3. málsgr. sömu greinar falli orðin „(53. gr.)“.
e. Síðasti málsliður 1. málsgr. sömu greinar orðist svo:
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Forseti sker úr, hvort þau rök skuli gild talin, en þingmaður sá, sem 
hlut á að máli, getur skotið þeim úrskurði undir atkvæði deildarinnar eða 
þingsins.

29. gr.
Fjórir síðustu málsliðir 45. gr. sömu laga („Forseti og einn ... á að fara 

fram“) falli niður.
30. gr.

Síðari málsliður 47. gr. sömu laga falli niður.

31. gr.
Fyrir „(Stjskr. 1871 § 40)“ i 49. gr. sömu laga komi: (Stjskr. 52. gr.).

32. gr.
Á eftir 50. gr. sömu laga kemur nýr kafli með 10 nýjum greinum, er verða 

51.—60. gr. þeirra, svo látandi, og breytist kafla- og greinatala á eftir sam- 
kvæmt því:

V. Útvarp umræðu.

Hverju 
skylt er að 
útvarpa.

Jafnrétti
þingllokka.

Frh. 1. umr 
fjárlaga og 
vantraust.

Ræðutími 
í öðrum 
málum.

Utvarp
með sam- 
þykki ann- 
ara flokka.

a. (51. gr.) Útvarpa skal þingsetningu og þinglausnum.
Þá skal og útvarpa framsöguræðu fjármálaráðherra um frv. til fjár-

laga og, ef óskað er, hálfrar stundar ræðum af hálfu annara þingflokka, 
enda hefir fjármálaráðherra þá og rétt til stundarfjórðungs svarræðu.

1). (52. gr.). Þegar útvarpað er umræðum um þingmál, skulu þingflokkar 
hafa rétt til jafnlangs ræðutíma og forsetar gefa þingmönnum færi á að 
taka til máls þannig, að flokkarnir skiptist á. Við útvarpsumræðu gilda 
ekki ákvæði 35. gr. um málfrelsi ráðherra. I'orseti veitir þingmanni utan 
flokka færi á að eiga þátt í útvarpsumræðu að einhverju leyti.

e. (53. gr.). Við framhald fyrstu umræðu fjárlaga mega ræður í fvrstu uin- 
ferð vara eina stund, en síðan hálfa stund þrjár umferðir, og enn aðrar 
þrjár stundarfjórðung. Skal þá útvarpi umræðu um fjárlög að fullu lok- 
ið. Sama regla gildir um útvarp umræðu um vantraust.

Það er umferð, þegar fulltrúar allra þingflokka hafa tekið til máls.
d. (54. gr.). Þegar útvarpað er umræðum um önnur mál en fjárlög, skal 

hverjum þingflokki heimill hálfrar stundar ræðutími í fvrstu umferð, en 
úr því stundarfjórðungs.

Ekki skal útvarpað lengur en þrjár stundir við hverja umræðu, nema 
samþvkki allra þingflokka komi til.

Takmarka má fyrirfram umræðutíma um þingmál, önnur en þau, er 
um ræðir í 51. og 53. gr„ þótt umræðu sé útvarpað, allt niður í 2 klukku- 
stundir (sbr. 37. gr.), enda styttir þá forseti umferðir að sama skapi.

e. (55. gr.). Nú óskar þingflokkur, að umræðu verði útvarpað, og snýr þá 
formaður flokksins tilmælum sínum til forseta. Skal forseti þegar til- 
kynna það formönnum annara þingflokka, en þeir leita samþykkis flokks 
síns svo fljótt sem anðið er. Útvarpa skal umræðu þegar samþykki allra 
flokka kemur til.
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f. (56. gr.). Nú næst ckki samkomulag niilli þingflokka um útvarp umræðu, 
og skal forscti þá tilkynna það þeim, scni kröfuna átti. Ef þingflokkur 
ítrekar kröfu sina, skal uniræðunni útvarpað. Réttur til útvarps án sam- 
þykkis annara þingflokka gildir þö aðeins uni tva-r umræður umfram þann 
flokk, sem sjaldnast hefir neytt þessa réttar.

g. (57. gr.). Dag og stund útvarpsuniræðu skal tilkynna í útvarpi og á þing- 
fundi svo fljótt seni unnt er.

h. (58. gr.). Umræðum skal útvarpa í söniu röð og kröfur um úlvarp bárust 
forseta, enda sé að öðru leyti fullnægt ákvæðuni þingskapa. Forseti get- 
ur þó vikið frá þessari röð, ef sérslakar ástæður liggja til.

i. (59. gr.). Formenn þingflokka eru réttir aðilar gagnvart forseta og þing- 
mönnum flokksins um allt það, er að útvarpi uniræðu lýtur.

j. (60. gr.). Forseti sker úr ágreiningi, seni verður uni skilning á reglum 
þessum eða framkvæmd þeirra.

33. gr.
a. Fyrir „Hvorug þingdeildin má taka við neinu málefni" í 51. gr. sömu laga 

keinur: Hvorug þingdeildin má taka við nokkru málefni.
b. Fyrir „(Stjskr. 1871 § 38)“ i sömu lagagr. kemur: (Stjskr. 50. gr.).

34. gr.
Síðari málsgr. 53. gr. sömu laga falli niður.

35. gr.
a. Orðin „eða umboðsmaður hans“ í 54. gr. sömu laga falli niður.
b. Á eftir orðunum „er um það greiða atkvæði, samþvkkja“ í sömu grein 

komi: Um stjórnarfrumvörp eða frumvörp, sem flutt eru fvrir hönd ríkis- 
stjórnarinnar, ræður þó einfaldur meiri hluti.

c. Fyrir „þó mega afbrigðin þau ein vera“ í sömu lagagrein koini: Afbrigði 
mega þau ein vera.

36. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

37. gr.
Þegar lög þessi liafa öðlazt slaðfestingu, skal fella meginmál þeirra ásamt 

meginmáli 1. 8. gr. laga nr. 20 24. marz 1934 og 1. gr. laga nr. 54 14. nóv. s. á. 
inn í lög nr. 29 3. nóv. 1915, og gefa þau út svo brevtt sem lög um þingsköp 
Alþingis.

Nd. 128. Nefndarálit
um frv. til 1. um sauðfjárbaðanir.

Frá meiri lil. landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefir athugað frumvarpið, og leggur meiri hl. hennar til, að það 
verði afgr. með svo hljóðandi

Útvarp án 
samþykkis 
annara 
flokka.

Boðun út-
varps-
umræðu.
Röð út-
varps-
umræðna.

Aðild
flokks-
formanna.
Úrskurðar-
vald
forseta.
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RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem siðasta þing afgreiddi lög um útrýmingu fjárkláðans, og þar sem 

i gildi eru lög um þrifabaðanir, þá telur deildin enga þörf á nýrri löggjöf um 
þetta efni, og tekur því fyrir næsta mál á dagskrá.

Einn nefndarmaður (PO) vill samþykkja frumvarpið.

Alþingi, 10. marz 1936.
Bjarni Ásgeirsson, Jón Pálmason, Páll Zóphóniasson, Emil Jónsson. 

form. frsm. fundaskrifari.

Nd. 129. Nefndarálit
um frv. til 1. um sauðfjárbaðanir.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Minni hlutinn leggur til, að frv. verði samþykkt óbrevtt.

Alþingi, 10. marz 1936.
Pétur Ottesen.

Nd. 130. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 4 9. jan. 1935, um vinnumiðlun.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd telur, að það sé æskilegt, að vinnumiðlunarskrifstofur geti 
fengið sem nákvæmastar upplýsingar um atvinnu verkafólks, sem leitað getur 
atvinnu til skrifstofa þessara, og er því meðmælt, að frv. þetta nái fram að 
ganga með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.

a. 1 stað orðsins „vikulega“ komi: eigi sjaldnar en mánaðarlega.
b. Ný málsgr. komi aftan við greinina:

Vinnumiðlunarskrifstofur skulu, að fengnum tillögum frá Vinnu- 
veitendafélagi íslands, láta útbúa form fvrir þessar kaupgjaldsskrár, og 
skulu þau afhent atvinnurekendum ókeypis.

2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1936.

Alþingi, 10. marz 1936.
Héðinn Valdimarsson, Thor Thors, Stefán Jóli. Stefánsson.

form., frsm. fundaskr.
Jörundur Brynjólfsson. Garðar Þorsteinsson,
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Ed. 131. Frumvarp til laga

um eftirlit incð útlendingum.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr-
1 lögum þessum er maður talinn „útlendingur“ eða „útlendur“, ef ekki er 

skylt að leyfa honuin landsvist á íslandi sanikvæmt landslögum eða þjóð- 
réttarreglum.

2. gr.
Oheimilt er að afskrá hér á landi útlenda sjómenn án leyfis dónisniálaráð- 

dvalar nema þeir liafi skilríki, sem sýni á fullnægjandi hátt, hverjir þeir eru.

3. gr.
Óheimilt er að afskrá hér á landi útlenda sjómenn án leyfis dómsmálaráð- 

herra. Skipstjóri ber ábyrgð á því, að afskráning útlendra sjómanna af skipi hans 
fari ekki fram án þess að greint leyfi sé fengið. Láti skipstjóri hjá liða að afla sliks 
leyfis eða setji óafskráðan útlendan sjómann á land, er liann, útgerð skipsins 
eða umboðsmenn hennar hérlendis skyldir að greiða allan kostnað, sem leiðir 
ar ólöglegri dvöl sjómannsins hér á landi og af heimsendingu hans. Sömu viður- 
lögum varðar það fyrrgreinda aðilja, ef útlendur maður, sem unnið liefir ó- 
skráður á skipi, fer hér af skipinu án levfis dómsmálaráðherra.

Framangreindar reglur taka einnig til loftfara, eftir þvi sem við á.

4. gr.
Skipstjórar og loftfarstjórar eru skvldir til að lialda skrá yfir farþega, sem 

þeir flytja hingað til lands frá útlöndum og héðan til útlanda. Löggæzlumenn 
og tolhnenn skulu jafnan hafa aðgang að skrám þessum. Eftirrit af farþegaskrá 
eða útdrátt úr lienni skal jafnan senda lögreglustjóra eða umboðsmanni hans, 
þegar eftir að skip eða loftfar hefir haft samband við land. Eftirrit þétta eða 
útdrátt skal senda lögreglustjóra eða umboðsmanni lians alstaðar þar. sem skip 
eða loftfar hefir látið farþega í land eða tekið þá úr landi, enda beri skráin eða 
útdrátturinn greinilega með sér, hverjir farþegar til útlanda eða frá liafi farið 
í eða úr skipi eða loftfari í því lögsagnarumdæmi.

Ef skipstjórar og loftfarstjórar fullnægja ekki skyldum þeim, sem lög 
þessi og fyrirmæli dómsmálaráðherra um eftirlit með útlendinguin leggja þeim 
á herðar, þá eru þeir, hlutaðeigandi útgerð og uinboðsmenn hennar hér á landi 
skyldir að greiða allan kostnað, sem leiðir af vanrækslu þeirra, svo sem kostnað 
vegna ólöglegrar dvalar útlendings hér á landi og af heimsendingu lians.

5- gr.
Ef útlendingur, sem ekki á fast heimilisfang hér á landi, keniur hingað til 

lands til þess að setja á stofn eða starfrækja fyrirtæki, leita sér atvinnu, fást
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við einhverja slarfsemi í tekjuöflunarskyni eða taka sér hér fast aðsetur, þá 
skal hann eigi síðar en innan viku frá komu sinni skýra lögreglustjóra, þar sem 
hann ætlar að dvelja, frá fyrirætlun sinni og gera grein fyrir högum sínum.

Þeir útlendingar, sem tilkynningarskyldir eru samkvæmt fyrri ákvæðum 
greinar þessarar, skulu, ef þeir flytja úr einu lögsagnarumdæmi í annað, til- 
kynna það hlutaðeigandi lögreglustjórum. Svo skulu þeir og tilkynna lögreglu- 
stjóra, þar sem þeir síðast dvöldu, ef þeir flytja af landi brott.

Lögreglustjórar skulu halda nákvæma skrá yfir tilkynningarskylda út- 
lendinga í umdæmi þeirra. Dómsmálaráðherra ákveður tilhögun skránna.

6- gr.
Rétt er að meina þeim mönnum útlendum að stíga hér á land, setjast hér 

að eða dveljast liér, sem:
1. Eigi geta sannað eða gert sennilegt, að þeir fái framfært sig eða þá, sem 

á vegum þeirra eru, án þess að þiggja hér framfærslustyrk næstu 2 ár eftir 
að þeir hafa hingað flutzt.

2. Haldnir eru næmum sjúkdómi, enda þótt eigi sé lögskylt að heita só.tt- 
vörnum, ef landlæknir telur ástæðu til að meina mönnum landsvist þess 
vegna.

3. Gera eigi grein fyrir því eða skýra rangt frá því, í hvaða skyni þeir eru 
hingað komnir.

4. Komnir eru hingað til starfa eða athafna, sem dómsmálaráðherra telur 
ólöglegar, ósæmilegar eða hættulegar hagsmunum ríkis eða almennings, 
eða högum þeirra er að öðru leyti svo háttað, að vist þeirra hér megi 
teljast hættuleg eða bagaleg hagsmunum ríkis eða almennings.

5. Hefir verið vísað burt úr öðru riki af ástæðum þeim, sem í 4. tölul. greinir.
6. Hafa orðið sekir, þar sem þeir hafa áður dvalizt, um verk, sem svívirðileg 

eru að almenningsáliti, eða lögregla þar lýsir eflir þeim vegna brota á 
landslögum þar.

7. gr.
Nú hefir útlendur maður setzt að hér á landi, og skal þá vísa honum hurt:

1. Ef liann verður hér framfærslustyrksþurfi.
2. Ef hann verður sekur, áður en hann hefir dvalizt liér full 5 ár samfleytt, 

að lagadómi um verk, sem svívirðilegt er að almenningsáliti. Skal það 
þá tekið fram í refsidómi, að sökunautur skuli verða af landi burt, þegar 
liann hefir þolað refsingu samkvæmt dónnnun.

8. gr.
Ef útlendur maður hefir setzt að hér á landi eða lekið hér dvöl, þá getur 

dómsmálaráðherra ákveðið, að liann skuli verða af landi hrott:
1. Ef hann vanrækir tilkynningarskyldu sína samkv. 5. gr.
2. Ef liann verður uppvís að því að hafa skýrt vísvitandi rangt frá um atriði 

þau, sem i 6. gr. segir.
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3. Ef svo reynist eða verður ástatt um liann sem í 6. gr. 2. og' 1.—6. tölul. segir.
4. Ef hegðun hans eða hagir að öðru leyti gefa tilefni til brottvísunar.

9. gr.
Xú er manni meinuð landsvist samkvæmt fyrirmæluin laga þessara, og 

skal hann þá flytja sig af landi hurl ásamt skuldaliði sínu. Þó getur dómsmála- 
ráðherra leyft honum eða þeim, sem á vegum hans hafa hér verið, landsvist 
framvegis, ef sérstakar ástæður mæla með því.

Allur kostnaður, sem af hrottvísun manns úr landi leiðir, greiðist af þeim, 
sem á brott er vísað, og má gera lögtak í eignum hans fyrir kostnaðinum. Að 
þvi leyti sem kostnaður greiðist ekki samkvæmt framansögðu, skal hann 
greiddur úr ríkissjóði.

10. gr.
Hver sá, sem gerir sér það að atvinnu að nokkru eða öllu leyti að hýsa gesti, 

skal hafa gestabók, löggilta af lögreglustjóra, gegnumdregna og tölusetta. Skulu 
allir þeir, er gistingu taka eina nótt eða lengur, rita með eigin hendi nöfn sín, 
heimili, slöðu og síðasta dvalarstað í bókina. Lögreglumönnum skal jafnan 
heimilt að skoða bók þessa og taka eftirrit af henni. Dómsmálaráðherra getur 
einnig skyldað forstjóra gistihúsa til þess að senda lögreglunni eftirrit úr 
gestabók.

11- gr.
Dómsmálaráðherra skal setja reglugerð um framkvæmd laga þessara og 

liafa strangt eftirlit með því, að lögreglustjórar og lögreglumenn framfylgi á- 
kvæðum laganna. Hann ákveður samstarf þeirra við dómsmálaráðuneytið.

12. gr.
Brot gegn ákvæðum 2. gr. varðar sektum eða fangelsi, ef miklar sakir eru.
Brot gegn öðrum ákvæðum laga þessara, svo og reglugerð og fyrirmæl- 

mn, sem dómsmálaráðherra setur með heimild i lögunum, varðar sektum eða 
fangelsi, ef miklar sakir eru.

Ef sá maður, sem nieinuð hefir verið landsvist hér eða vísað af landi burt 
samkvæmt lögum þessum, kemur aftur hingað tii lands án þess að liann liafi til 
þess leyfi dómsmálaráðherra, skal hann sæta sektum eða fangelsi, ef miklar sakir 
eru, enda sé lioinun gefið til vitundar í refsidóini eða í brottflulningsskipun, að 
endurkoma til landsins varði þessmn viðurlögum.

Forstöðumann gistihúss má auk refsingar dæma til að hafa fyrirgert rétti 
til að halda gistihús eða standa fyrir gistihúsi eða veitinga, ef um er að ræða 
stórfellt eða ítrekað brot gegn ákvæðum 10. gr.

Tilraun til brota á lögum þessmn og hluldeild i þeim er refsiverð.
Sektir samkyæmt lögum þessum renna i ríkissjóð.

13. gr.
Með mál úl af hrolum á lögum þessum og reglugerð og fyrirmælum, settum 

samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lögreglumál.
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 58
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Ef halda þarf annars réttarrannsókn um liagi útlendra nianna hér vegna 
einhverra atriða, varðandi framkvæmd laga þessara, þá skal hún fara að hætti 
opinberra mála.

14. gr.
Lög nr. 10 frá 18. inaí 1920, uni eftirlit ineð útlendingum, eru úr gildi nuinin.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ. 132. Tillaga til þingsályktunar
um sjómælingar og rannsókn fiskimiða.

Flm.: Sigurður Kristjánsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta úthúa varðskipið Þór og láta 
hann í júnímánuði næstk. eða á öðrum tíma, er sérfróðum mönnum þykir hent- 
ugri, mæla upp ákveðin svæði í Grænlandshafi í þeim tilgangi:

1. að rannsaka skilyrði til þess að stunda þar þorskveiðar að lokinni vetrar- 
vertíð ár hvert.

2. að finna þar lúðumið, sem vitað er, að aðrar þjóðir, t. d. Skotar og Norð- 
menn, þekkja, en við þekkjum ekki.

Greinargerð.

Arni Friðriksson fiskifræðingur hefir, sem kunnugt er, fært sterkar sannanir 
fyrir því, að þorskgöngur þær, sem valda aflabrögðum hér við Suðurland og 
Vesturland á vetrarvertíð, muni leggja leið sína af Islandsmiðum vestur um 
Grænlandshaf.

Eftir sjómælingum, sem Þjóðverjar liafa gert milli íslands og Grænlands 
(sjá sjókort Dana nr. 147), liggur grunn frá Vestfjörðum alla leið til Grænlands- 
strandar. Er dýpi á grunni þessu víðast innan við 200 faðma og allt niður í 60 
faðma miðleiðis. Hið mikla svæði milli íslands og Grænlands er annars svo 
lítið rannsakað, að þar geta verið mörg óþekkt fiskimið. En allra sízt vita ís- 
lendingar sjálfir skil á þessu. Nú liefir Árni Friðriksson sýnt fram á það. að 
fiskur liljóti að fara eftir ákveðnum leiðum milli íslands og Grænlands. Og að 
ef unnt væri að finna þessar fiskislóðir, þá mundi lika auðvelt að lialda áfram 
vertíð á þeim fiskislóðum í framhaldi af vetrarvertiðinni.

Vorið 1934 var að tilhlutun Á. F. undirhúinn rannsóknarleiðangur í þessu 
skyni, í júnímánuði. En af honum varð þó ekki, vegna rekíss á þeim slóðum, 
sem rannsóknirnar voru fyrirliugaðar á.

Ólafur Jóhannesson konsúll á Palreksfirði tók sig þá til og sendi í júlímánuði 
sama ár togarann Gylfa í rannsóknarferð frá Vestfjörðum vestur að Grænlæ’ds- 
strönd.
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í skýrslu þeirri, sem Ó. J. konsúll lét Árna Friðrikssyni í té og birt er í 
Arsriti Fiskifélags Islands 1935, segir m. a.: .,128 sm. norður af Bjargi var 62 
faðma dýpi, og voru þar gerðir þrír 20 mínútna drættir.1) Fengust ea. 6 körfur 
af þorski í hverjum. Óvenjumikið dýralíf. Þaðan var haldið áfram með stefnu 
á Ingólfsfjall (á Grænlandi). Togað á leiðinni 20 mínútur í hvert skipti, 2—3 
körfur af þorski í hverjum drætti. Ft af Angmagsalik er grynni, 70—100 sjó- 
mílur á lengd, en 20—30 sjómílur á breidd. Þar var togað, og fekkst um karfa 
af þorski í drætti. Þá var haldið 75 sjómílur út frá strönd Grænlands. Þar fekkst 
mergð af ufsa að morgni dags, en ekkert, þegar leið á daginn. Á leiðinni heim 
var farið um 20 sm. sunnar. Sáust tveir norskir línuveiðarar vera að veiðuin á 
miklu dýpi. Þar var ekki hægt að toga, vegna þess að virar voru of stuttir."

Tilraunir þessar sýna, að þorskur var alstaðar á leiðinni frá íslandi til Græn- 
lands. Virðist það góð sönnun fvrir máli Árna Friðrikssonar. En nú er aðeins 
eftir að ákveða beztu miðin og þann tíma, sem þorskurinn er á hverjum stað.

Það er eflaust, að mál þetta er mikið hagsmunamál fyrir Islendinga, eða 
verður það í framtíðinni. En auk þess er á það að líta, að það er vanvirða fvrir 
íslenzku þjóðina að búa við beztu fiskimið beimsins, en þekkja þau minnst allra 
þeirra þjóða, er þar stunda veiðar.

I fróðlegri smáritgerð eftir Arna Friðriksson í Xáttúrufræðingnum, 1. liefti 
1935, skýrir hann frá aflamagni flestra Evrópuþjóðanna árið 1930. Islendingar 
eru fámennastir þeirra, að undanskildum Færeyingum. En þó eru aðeins þrjár 
þjóðir, sem fiska meira en þeir: Norðmenn, Englendingar og Þjóðverjar. En 
þegar athugað er, hvað kemur á bvern mann, þá hrapa þessar þjóðir nokkuð 
langt niður fyrir Islendinga, því afli íslendinga var 3200 kg. á mann, afli Norð- 
manna 396 kg. á mann, afli Englendinga 20 kg á mann, og afli Þjóðverja 5 kg. 
á mann.

Svo miklir aflamenn eru íslendingar, að þótt þeir eigi við að keppa 11 vold- 
ugar fiskveiðaþjóðir á miðuin Islands, þá veiða þeir þó nál. helmingi alls þess 
fisks, sem á þessum miðuni aflast. Þessi undur gerast bér á fiskimiðununi af 
þjóð, sem er aðeins rúnil. 100 þúsundir, og þó eru aðeins 19r< af þjóðinni fiski- 
menn, þar með talið skuldalið þeirra. En hér gerast önnur undur í sambandi 
við fiskveiðarnar. Þau undur, að íslenzka ríkið lætur nær því engan eyri af 
mörkum til rannsókna á lífi og lifsskilyrðum fiska.

Danir eru ekki mikil fiskveiðaþjóð í sainanburði við Islendinga. Afli þeirra 
árið 1930 var 25 kg. á mann, en afli Islendinga, sem áður segir, 3200 kg. á mann. 
En Danir verja árlega 11 niillj. króna til allskonar rannsókna í sambandi við 
fiskveiðar. En við Islendingar nnintnn láta af mörkum um 12 þús. kr. á ári í 
þessu sama augnamiði, þegar með ern talin laun Árna Friðrikssonar.

Viðvíkjandi 2. lið tillögunnar skal það tekið fram, að kunnugt er, að Skotar 
og Norðmenn þekkja lúðumið á liafinu vestur af Islandi. Nú er það einnig þekkt, 
að í Bandaríkjum Ameríku er geysimikiH markaður fyrir lúðu, og mundi að- 
staða Islendinga til þess að hagnýta sér þann markað vera bagstæð, ef þeir gætu 
aflað þann fisk á heimamiðum.

1) Frá Bjargi til ('.. .lapctus Stecnstrup á (ir;cnlan<li iskannnt norðan við Angmagsalik) 
cru um 26(1 sjómílur.
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Viðvíkjandi kostnaðarlilið þessa máls er það að segja, að útgerð Þórs miin 
kosta uni 600 kr. á dag. En þótt hann lægi aðgerðarlaus, ínundi það og kosta 
nokkuð, svo þær 600 kr. yrðu ekki nettóútgjöld fyrir ríkissjóð. Nokkru mundi 
og þurfa til að kosta í útbúnaði, en stórfé vrði það ekki.

Það skal að lokum tekið frain, að tilraunir þær og rannsóknir, sem hér er 
lagt til að gerðar verði, eru hugsaðar sem hyrjun að víðtækum rannsóknum á 
þvi, hvernig vér fáum liagnýtt þá fiskstofna, sem kunna að finnast á ísl. fiski- 
miðum, en rétt hefir þótt að takmarka tillögu þessa við afmarkað verkefni.

Nd. 133. Nefndarálit

um frumv. til 1. um laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl.

Frá meiri hl. launamálanefndar.

Nefndin hefir athugað frumvarpið, og leggur meiri hl. nefndarinnar til, að 
frumvarpið verði samþykkt án breytinga. Einn nefndarmaður (PZ) vill fella 
frumvarpið og annar nni. (JG) áskilur sér rétt til að flytja þá hrevtingu, að 
hreppstjórar í kauptúnshreppum, þar sem nokkurt fjölmenni er og sýslumaður 
er ekki búsettur, hafi hærri laun en frumvarpið gerir ráð fvrir.

Alþingi, 11. marz 1936.

Jörundur Brynjólfsson, Jón Pálmason, Guðbr. ísherg, 
form. frsm. fundaskr.

Jónas Guðmundsson.

Nd. 134. Nefndarálit

um fruinv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 10 15. april 1928, um Landshanka íslands.

Frá launainálanefnd.

Nefndin hefir yfirfarið frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt 
án brevtinga.

Alþingi, 11. marz 1936.

Jörundur Brynjólfsson, Jón Pálmason, Guðbr. ísberg. 
form. frsm. fundaskr.
Páll Zóphóníasson. Jónas Guðmundsson.
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um frumv. til 1. uin laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl.

Frá minni hl. launamálanefndar.

Með frumvarpi þessu er gert ráð fyrir, að hreppstjóralaun hækki, og nemur 
sú hækkun um 14000 kr. fvrir alla hreppstjóra landsins. Jafnframt eru auka- 
tekjur þeirra hækkaðar allverulega, en hve mikil sú hækkun er alls, verður ekki 
sagt, enda áraskipti að því, en þau eru vart minni en hækkun föstu launanna.

Eins og nú er háttað högum þjóðarinnar og launakjörum alls almennings, 
sé ég ekki ástæðu til að hækka laun hreppstjóra. Margir þeirra hafa lítil embætt- 
isverk, og eiga fyrir þau litil laun. Aðrir, og sérstaklega hreppstjórar hreppa, 
sem i eru stór kauptún, hafa aftur á móti allmikið að gera, og gæti verið rétt- 
mætt að hækka laun þeirra eitthvað frá því, sem nú er, þeirra vegna, en þá er á 
hitt að líta, hver laun þeir hafa samanborið við aðra og samanborið við getu 
þjóðarinnar, og verð ég að álíta, að jafnvel þó telja verði launin lág, þá standist 
þau samanburð við laun margra annara, og sé því ekki ástæða til að hækka þau.

Ég legg þvi til, að frumvarpið verði fellt.

Alþingi, 11. marz 1936.

Páll Zóphóniasson.

Nd. 135. Nefndarálit

Ed. 136. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 5 18. mai 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum. 

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarpið og leggur til, að það verði samþykkt 
óbreytt.

Alþingi, 11. marz 1936.

Ingvar Pálmason, Jón A. Jónsson, Signrjón A. Ólafsson, 
form. frsm. fundaskr.

Nd. 137. Fnimvarp til laga
um kennslu í vélfræði.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

Samhljóða þskj. 37 með þeim viðauka við 13. gr., er felst í brtt. á þskj. 118.
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við frv. til 1. uin breyt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og 1. nr. 20 
24. marz 1934, um breyt. á þeim lögum.

Frá Stefáni .tóh. Stefánssyni.

1. Á eftir 29. gr. frv. komi ný gr., er verði 30. gr., þannig:
Aftan við 1. málslið 46. gr. laga nr. 29 3. nóv. 1915 komi: og skal þá sú 

yfirlýsing forseta koma í stað atkvæðagreiðslu.
2. Við 32. gr., sem verður 33. gr. (IV. Utvarp umræðu). Síðasti málsl. b-liðs 

gr. orðist þannig: Rétt skal þingmönnum utan flokka að eiga þátt í útvarps- 
umræðum, þó þannig, að enginn þeirra fái lengri tíma en lielming þess, er 
hver þingflokkur liefir til umráða, og ekki skulu þingmenn utan flokka, 
ef fleiri eru en einn, fá lengri tíma samanlagt við útvarpsumræðu en hver 
einstakur þingflokkur.

3. Við 37. gr. I stað orðanna „meginmáli 1.- 8. gr. laga nr. 20 24. marz 1934 
og“ komi: því, sem óbreytt stendur af 1.—8. gr. laga nr. 20 24. marz 1934 
svo og.

4. Greinatala breytist samkv. atkvgr.

Nd. 139. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og 1. nr. 20 
24. marz 1934, um brevt. á þeim lögum.

Flm.: Pétur Ottesen.

1. Við 16. gr. A eftir orðunum „belmingur þingmanna“ bætist: úr bvorri 
deild.

2. Við 24. gr. Orðin „nieira en“ í þriðja málsl. fyrri efnismálsgr. falli burt.

Nd. 138. Breytingartíílögur

Ed. 140. Breytingartillaga
við frv. til laga um eftirlit með útlendingum.

Frá allsherjarnefnd.

Við 11. gr. Uppbaf gr. orðist svo:
Dómsmálaráðherra setur reglugerð um framkvæmd laga þessara, þar á 

meðal livort og hvenær ferðanienn skuli bafa vegabréf. Hefir bann strangt 
eftirlit o. s. frv.
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um eftirlit með útlendingum.

Nd. 141. Frumvarp til laga

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
I lögum þessum er maður talinn „útlendingur" eða „útlendur“, ef ekki er 

skylt að leyfa lionum landsvist á íslandi samkvæmt landslögum eða þjóð- 
réttarreglum.

2. gr.
Útlendingum, sem koma hingað til lands, er óheimilt að fara í land til 

dvalar nema þeir hafi skilríki, sem sýni á fullnægjandi hátt, hverjir þeir eru.

3. gr.
Óheimilt er að afskrá hér á landi útlenda sjómenn án leyfis dómsmálaráð- 

lierra. Skipstjóri ber ábvrgð á því, að afskráning útlendra sjómanna af skipi hans 
fari ekki fram án þess að greint leyfi sé fengið. Láti skipstjóri hjá líða að afla sliks 
leyfis eða setji óafskráðan útlendan sjómann á land, er hann, útgerð skipsins 
eða umboðsmenn hennar hérlendis skyldir að greiða allan kostnað, sem leiðir 
af ólöglegri dvöl sjómannsins hér á landi og af heimsendingu hans. Sömu viður- 
lögum varðar það fyrrgreinda aðilja, ef útlendur maður, sem unnið hefir ó- 
skráður á skipi, fer hér af skipinu án leyfis dómsmálaráðherra.

Framangreindar reglur taka einnig til loftfara, eftir því sem við á.

4. gr.
Skipstjórar og loftfarstjórar eru skvldir til að halda skrá yfir farþega, sem 

þeir flytja liingað til lands frá útlöndum og héðan til útlanda. Löggæzlumenn 
og tollmenn skulu jafnan liafa aðgang að skrám þessum. Eftirrit af farþegaskrá 
eða útdrátt úr henni skal jafnan senda lögreglustjóra eða umboðsmanni hans, 
þegar eftir að skip eða loftfar hefir haft samband við land. Eftirrit þetta eða 
útdrátt skal senda lögreglustjóra eða umboðsmanni hans alstaðar þar, sem skip 
eða loftfar liefir látið farþega i land eða tekið þá úr landi, enda beri skráin eða 
útdrátturinn greinilega með sér, hverjir farþegar til útlanda eða frá hafi farið 
í eða úr skipi eða loftfari í því lögsagnarumdæmi.

Ef skipstjórar og loftfarstjórar fullnægja ekki skyldum þeim, sem lög 
þessi og fyrirmæli dómsmálaráðherra um eftirlit með útlendingum leggja þeim 
á herðar, þá eru þeir, hlutaðeigandi útgerð og umboðsmenn hennar hér á landi 
skyldir að greiða allan kostnað, sem leiðir af vanrækslu þeirra, svo sem kostnað 
vegna ólöglegrar dvalar útlendings hér á landi og af heimsendingu hans.

5- gr.
Ef útlendingur, sem ekki á fast heimilisfang liér á landi, kemur hingað til 

lands til þess að setja á stofn eða starfrækja fyrirtæki, leita sér atvinnu, fást
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við einhverja starfsemi í tekjuöflunarskyni eða taka sér hér fast aðsetur, þá 
skal hann eigi síðar en innan viku frá komu sinni skýra lögreglustjóra, þar sem 
liann ætlar að dvelja, frá fyrirætlun sinni og gera grein fyrir högum sínum.

Þeir útlendingar, sem tilkynningarskyldir eru samkvæmt fyrri ákvæðum 
greinar þessarar, skulu, ef þeir flylja úr einu lögsagnarumdæini í annað, til- 
kynna það hlutaðeigandi lögreglustjórum. Svo skulu þeir og tilkynna lögreglu- 
stjóra, þar sem þeir síðast dvöldu, ef þeir flytja af landi hrott.

Lögreglustjórar skulu halda nákvæma skrá yfir tilkynningarskylda út- 
lendinga í umdæmi þeirra. Dómsmálaráðherra ákveður tilhögun skránna.

6. gr.
Rétt er að meina þeim mönnum útlendum að stíga hér á land, setjast hér 

að eða dveljast hér, sem:
1. Eigi geta sannað eða gert sennilegt, að þeir fái framfært sig eða þá, sem 

á vegum þeirra eru, án þess að þiggja hér framfærslustyrk næstu 2 ár eftir 
að þeir hafa hingað flutzt.

2. Haldnir eru næmum sjúkdómi, enda þótt eigi sé lögskylt að beita sótt- 
vörnum, ef landlæknir telur ástæðu til að meina mönnum landsvist þess 
vegna.

3. Gera eigi grein fyrir því eða skýra rangt frá því, í hvaða skyni þeir eru 
hingað komnir.

4. Komnir eru hingað til starfa eða athafna, sem dómsmálaráðherra telur 
ólöglegar, ósæmilegar eða hæltulegar hagsmunum ríkis eða almennings, 
eða högum þeirra er að öðru leyti svo háttað, að vist þeirra hér megi 
teljast hættuleg eða bagaleg hagsmunum rikis eða almennings.

5. Hefir verið vísað burt úr öðru ríki at' ástæðum þeim, sem i 4. lölul. greinir.
6. Hafa orðið sekir, þar sem þeir hafa áður dvalizt, um verk, sem svívirðileg 

eru að almenningsáliti, eða lögregla þar lýsir eftir þeim vegna brota á 
landslögum þar.

7. gr.
Nú hefir útlendur maður setzt að hér á landi, og skal þá visa honum burt:

1. Ef hann verður hér framfærslustyrksþurfi.
2. Ef hann verður sekur, áður en hann hefir dvalizt hér full 5 ár samfleytt, 

að lagadómi um verk, sem svivirðilegt er að almenningsáliti. Skal það 
þá tekið fram í refsidómi, að sökunautur skuli verða af landi burt, þegar 
hann hefir þolað refsingu samkvæmt dómnum.

8. gr.
Ef útlendur maður hefir setzt að hér á landi eða tekið hér dvöl, þá getur 

dómsmálaráðherra ákveðið, að liann skuli verða af landi brott:
1. Ef hann vanrækir tilkynningarskyldu sina samkv. 5. gr.
2. Ef hann verður uppvís að því að hafa skýrt visvitandi rangt frá um atriði 

þau, sem i 6. gr. segir.
3. Ef svo revnist eða verður ástatt um hann sem i 6. gr. 2. og 4.—6. tölid. segir.
4. Ef hegðun hans eða hagir að öðru leyti gefa tilefni til hrottvísunar.
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9. gr.
Nú er manni nieinuð landsvist samkvæmt fyrirmælum laga þessara, og 

skal liann þá flytja sig af landi burt ásamt skuldaliði sínu. Þó getur dómsmála- 
ráðherra leyft lionuni eða þeim, sem á vegum hans hafa hér verið, landsvist 
framvegis, ef sérstakar ástæður mæla með því.

Allur kostnaður, sem af hrottvísun manns úr landi leiðir, greiðist af þeim, 
sem á hrott er vísað, og má gera lögtak í eignuin hans fyrir kostnaðinum. Að 
því leyti sem kostnaður greiðist ekki samkvæmt framansögðu, skal hann 
greiddur úr ríkissjóði.

10. gr.
Hver sá, sem gerir sér það að atvinnu að nokkru eða öllu leyti að hvsa gesti, 

skal hafa gestahók, löggilta af lögreglustjóra, gegnumdregna og tölusetta. Skulu 
allir þeir, er gistingu taka eina nótt eða lengur, rita með eigin hendi nöfn sin, 
heimili, stöðu og síðasta dvalarstað í hókina. Lögreglumönnum skal jafnan 
lieimilt að skoða bók þessa og taka eftirrit af henni. Dómsmálaráðherra getur 
einnig skvldað forstjóra gistihúsa til þess að senda lögreglunni eftirrit úr 
gestabók.

11- gr.
Dómsmálaráðherra setur reglugerð um framkvæmd laga þessara, þar á 

meðal hvort og hvenær ferðamenn skuli hafa vegahréf. Hefir hann strangt 
eftirlit með því, að lög'reglustjórar og lögregluinenn framfylgi ákvæðum lag- 
anna. Hann ákveður samstarf þeirra við dómsmálaráðuneytið.

12. gr.
Brot gegn ákvæðum 2. gr. varðar sektum eða fangelsi, ef miklar sakir eru.
Brot gegn öðrum ákvæðum laga þessara, svo og reglugerð og fyrirmæl- 

um, sem dómsmálaráðherra setur með heimild í lögunum, varðar sektum eða 
fangelsi, ef miklar sakir eru.

Ef sá maður, sem ineinuð hefir verið landsvist hér eða vísað af landi burt 
samkvæmt lögum þessum, kemur aftur hingað til lands án þess að liann liafi til 
þess leyfi dómsmálaráðherra, skal liann sæta sektum eða fangelsi, ef miklar sakir 
eru, enda sé honum gefið til vitundar í refsidómi eða í hrottflutningsskipun, að 
endurkoma til landsins varði þessum viðurlögum.

Forstöðumann gistihúss má auk refsingar dæma til að hafa fyrirgert rétti 
til að halda gistihús eða standa fyrir gistihúsi eða veitinga, ef um er að ræða 
stórfellt eða ítrekað brot gegn ákvæðum 10. gr.

Tilraun til hrota á lögum þessum og lilutdeild í þeim er refsiverð.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í rikissjóð.

13. gr.
Með mál út af hrotum á lögum þessum og reglugerð og fyrirmælum, settum 

samkvæmt þeim, skal fara sem alnienn lögreglumál.
Ef halda þarf annars réttarrannsókn um liagi útlendra manna liér vegna 

einhverra atriða, varðandi framkvæmd laga þessara, þá skal liún fara að liætti 
opinberra mála.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafuvþing'). 59
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14. gr.
Lög nr. 10 frá 18. inaí 1920, um eftirlit með útlendingum, eru úr gildi numin.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 142. Breytingartillaga

við frv. til 1. um laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl.

Flm.: Jónas Guðmundsson.

Við 1. gr. Á eftir orðunum „hverja 50 íbúa“ komi: Hreppstjórar í kaup- 
túnum, sem eru sérstök hreppsfélög og hafa yfir 500 ibúa eða fleiri, skulu auk 
framangreindra launa fá greidda 50 aura fyrir livern íbúa kauptúnsins, enda sé 
sýslumaður eigi búsettur í kauptúninu.

Nd. 143. Breytingartillögur

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og 1. nr. 20 
24. marz 1934, um brevt. á þeim lögum.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

1. Við 16. gr. Aftan við orðin „greiðir ekki atkvæði“ í 2. málslið komi: við 
nafnakall.

2. Við 28. gr. Aftan við orðin „greiðir ekki atkvæði" í c-lið komi: við nafna- 
kall.

Nd. 144. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 138 [Þingsköp Alþingis].

Frá Garðari Þorsteinssyni og Thor Thors.

Við 2. lið. Liðurinn orðist þannig:
Við 32. gr. Síðasti málsl. h-liðs gr. orðist þannig: Heimilt er þingflokkum 

að leyfa utanflokka þingmönnum að tala í þeim tíma, er þeim er ætlaður i út- 
varpsumræðum.



Þingskjal 145—147 467

Nd. 145. Breytingartillaga
við frv. til 1. ura breyt. á 1. nr. 4 9. jan. 1935, uni vinnumiðlun.

Frá Héðni Valdimarssyni.

Við 1. gr. 2. efnismálsgr. I stað orðsins „form“ komi: eyðublöð.

Nd. 146. Frumvarp til laga
um brevting á lögum nr. 4 9. janúar 1935, um vinnumiðlun.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Á eftir 2. gr. laganna komi ný gr., svo hljóðandi:
Allir þeir, er hafa með höndum fastan atvinnurekstur með aðkeyptu vinnu- 

afli verkamanna, í þeim kaupstöðum, þar sem eru starfandi vinnumiðlunarskrif- 
stofur í sararæmi við lög um vinnumiðlun, skulu eigi sjaldnar en mánaðarlega 
senda vinnumiðlunarskrifstofunni á staðnum afrit af kaupgjaldskrám sínum, 
enda séu þær þannig útbúnar, að auðvelt sé að sjá af þeim, hve mikil upphæð 
hefir verið greidd í vinnulaun, hverjum einstökum manni á þeim tíma, er skráin 
nær yfir.

Vinnumiðlunarskrifstofur skulu, að fengnuin tillögum frá Vinnuveitenda- 
félagi íslands, láta úthúa form fyrir þessar kaupgjaldsskrár, og skulu þau afhent 
atvinnurekendum ókeypis.

2. gr.
Brot á lögum þessum varða sektum, frá 10—1000 kr„ og skulu mál út af 

brotunum rekin að hætti almennra lögreglumála.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1936.

Ed. 147. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 29 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og lögum nr. 
20 24. marz 1934, um breyting á þeim lögum.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
a. A eftir orðunum „nýkosinna þingmanna“ í upphafi 2. málsgr. 1. gr. laga 

nr. 29 1915 komi: og varamanna.
b. Fyrir „(Stjskr. 1915 § 16)“ í niðurlagi 2. málsgr. 1. gr. sömu laga komi: 

(Stjskr. 41. gr.).
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2. gr.
a. A eftir orðinu „eið“ í 2. gr. sömu laga komi: eða drengskaparlieit.
b. Fyrir „(Stjskr. 1874 § 30)“ í sömu lagagrein komi: (Stjskr. 42. gr.).

3. gr.
Fyrir „Fái þá heldur eigi neinn“ í 3. málsl. 2. málsgr. 3. gr. sömu laga 

kemur: Fái þá heldur enginn.

4. gr.
A eftir orðunum „kærur yfir kosningum" í fyrri málsgr. 4. gr. sömu laga 

komi: eða kjörgengi.

5. gr.
Meginmál 2. gr. laga nr. 20 1934 orðist þannig:
Eftir kosningar þær, sem ræðir um í 3. og 4. gr., skal velja til efri deildar 

þá tölu þingmanna, er þar skulu eiga sæti. Skal liver þingflokkur skyldur að 
tilnefna þá tölu þingmanna sinna, er honuni her í hlutfalli við atkvæðamagn 
hans i sameinuðu þingi. Nú skýtur einhver þingflokknr sér undan þessari skyldu, 
og tilnefnir forseti þá þingmann eða þingmenn úr þeim flokki í réttu hlutfalli 
við atkvæðamagn flokksins. Forseti tilkynnir síðan, hverjir þingmenn þannig 
liafa verið tilnefndir, og teljast þeir rétt kjörnir eða skipaðir til efri deildar 
(stjskr. 27. gr.).

6. gr.
Aftan við 7. gr. laga nr. 29 1915 komi: nema þingflokkar hafi komið sér 

saman um að skipa sér í sæti eftir flokkum.

7. gr.
1 stað orðanna „allan þingtimann það ár“ í fyrri málsgr. 8. gr. sömu laga 

komi: allt það þing.

8. gr.
Meginmál 3. gr. laga nr. 20 1934 orðist svo:
Xú losnar sæti efri deildar þingmanns, og annar maður er kosinn í hans 

stað, og tilnefnir þá þingflokkur sá, er sætið hafði, einn mann úr sínum flokki 
til efri deildar.

9. gr.
1. málsliður 2. málsgr. 11. gr. laga nr. 29 1915 orðist svo:
Forsetar Alþingis skipa í sameiningu skrifstofustjóra þingsins, og skulu

laun hans ákveðin i launalögum.

10. gr.
a. Aftan við 2. málsgr. 4. gr. laga nr. 20 1934 (utanríkismálanefnd skipuð 

7 mönnum) komi: og 7 til vara.
h. Fyrir „og mega ekki fleiri vera en 5 í neinni nefndinni“ i 4. málsgr. söinu 

greinar komi: og mega ekki vera fleiri en 5 í hverri nefnd.
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11- gr-
Aftan við 18. gr. laga nr. 29 1915 bætist: ef uni lagafrumvarp er að ræða, 

en 1 nóttu síðar, ef uni er að ræða þingsályktunartillögur.

12. gr.
Aftan við 19. gr. söniu laga bætist: og ekki beldur uin frumvörp, sein nefnd 

flytur óskipt eða flutt eru að beiðni einhvers ráðberranna.

13. gr.
Aftan við 5. gr. laga nr. 20 1934 bætist: (Stjskr. 39. og 40. gr.).

14. gr.
Fyrir „(Stjskr. 1903 § 9)“ í fyrri inálsgr. 24. gr. laga nr. 29 1915 komi: 

(Stjskr. 40. gr.).

15. gr.
a. Fvrir „(Stjskr. 1903 § 9)“ í fvrri niálsgr. 25. gr. sömu laga koini: (Stjskr.

40. gr.).
b. Fyrir „(stjskr. 1903 § 9)“ í síðari niálsgr. söinu greinar komi: (stjskr.

40. gr.).

16. gr.
2. málsgr. 26. gr. sömu laga orðist svo:
Þá er Alþingi, sem nú segir, skipar eina málstofu, þarf, til þess að gerð verði 

fullnaðarályktun um mál, meira en belmingur þingmanna úr livorri deild að 
vera á fundi og eiga þátt í atkvæðagreiðslu. Þingmaður, sem er á fundi, en 
greiðir ekki atkvæði við nafnakall, án lögmætra ástæðna, telst taka þátt í at- 
kvæðagreiðslunni. Ræður þá afl atkvæða um einstök málsatriði. En til þess að 
lagafrumvarp að undanskildum frumvörpum til fjárlaga og fjáraukalaga, verði 
samþykkt í heild sinni, verða aftur á móti að minnsta kosti tveir þriðjungar 
atkvæða, sem greidd eru, að vera með frumvarpinu (Stjskr. 40. gr.).

1”. gr.
Fyrir síðari málslið 3. málsgr. 29. gr. söinu laga („Sé lienni breytt . . . einni 

umræðu“) komi: Sé benni breytt þar, skal bún endursend liinni deildinni og 
tekin þar til einnar uinræðu. Ef tillögunni er þá aftur breytt, skal liún lögð fyrir 
hina deildina af nýju, og um bana viðhöfð ein umræða. Sé benni þar enn breytt, 
skal hún lögð fyrir sameinað þing og útkljáð þar með einni umræðu.

18. gr.
a. 1 stað orðanna „alþjóðlegt málefni (Stjskr. 1874 § 37)“ í fyrri málsgr. 31. 

gr. sömu laga komi: landsmál (Stjskr. 49. gr.).
b. Fyrir niðurlagsorð sömu lagagr. („Við þessa umræðu má ekki gera neina 

ályktun“) komi: Við þessa umræðu má enga ályktun gera.
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19. gr.
Orðin „eða umboðsmaður hans“ í 2. málsgr. 32. gr. sömu laga falli niður.

20. gr.
9. gr. laga nr. 20 1934 falli niður.

21. gr.
a. Fyrir „Eigi má hann annars ávarpa neinn“ í síðari málsl. 34. gr. laga nr. 29

1915 kemur: Eigi má hann annars ávarpa nokkurn.
b. Aftan við sömu lagagrein bætist ný málsgrein:

Við útvarpsumræður skulu ræðumenn, aðrir en forseti, jafnan mæla úr 
ræðustól, og heimilt er þeim endranær að flytja ræður sínar þaðan.

22. gr.
a. Fyrir „Ráðherra eða umboðsmaður hans“ í 35. gr. sömu laga kemur:

Ráðherrar.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgr.:

Þegar útvarpað er umræðum um þingmál, skal farið eftir reglum V. 
kafla.

23. gr.
Fyrir „það er til ráðherra eða umboðsmanns lians og framsöguinanns 

kemur“ í 2. málsl. 36. gr. söniu laga kemur: við ráðherra og framsögumann.

24. gr.
37. gr. sömu laga orðist svo:
Ef umræður dragast úr liófi fram, getur forseti úrskurðað, að ræðutími 

hvers þingmanns skuli ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd, og einnig getur 
forseti stungið upp á, að umræðum sé liætt. Svo getur og forseti lagt til, hvört 
heldur í byrjun umræðu eða síðar, að umræðum um mál skuli Iokið að 
liðnum ákveðnum tíma. Eigi má þó, meðan nokkur þingmaður kveður sér 
hljóðs, takmarka ræðutíma við nokkra umræðu svo, að hún standi skemur en 
3 klukkustundir alls. Tillögur forseta skulu umræðulaust bornar undir atkv:eði 
í þingdeild þeirri, sem lilut á að máli, eða sameinuðu þingi, og ræður afl atkvæða 
úrslitum. Sömuleiðis geta 3 þingmenn í efri deild, 6 í neðri deild og 9 í samein- 
uðu þingi krafizt þess, að greidd séu atkvæði um það umræðulaust, livort um- 
ræðu skuli Iokið, umræðulími eða ræðutími hvers þingmanns takmarkaður. 
Nöfn þeirra þingmanna skulu lesin upp og rituð í gerðabókina. Eftir ákvæðum 
þessarar greinar og 35. gr., að því er varðar sameinað þing, skal einnig fara á 
þingsetningarf undum.

Nú hefir verið samþykktur takmarkaður umræðutími eða ákveðinn ræðu- 
tími hvers þingmanns, og skal þá forseti skipta sem jafnast á milli fvlgismanna 
og andstæðinga máls þess, sem er til umræðu, án þess að liann sé bundinn við, 
í hvaða röð þingmenn liafa kvatt sér hljóðs, eða milli flokka, ef hentara þykir. 
Ákvæði þessarar greinar ná einnig lil ræðutíma ráðherra.
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25. gr.
Fyrir „(Stjskr. 1903 § 12)“ i 41. gr. sömu laga komi: (Stjskr. 51. gr.).

26. gr.
a. Þrír fvrstu málsliðir 42. gr. söniu laga („Heimilt er þingmanni . . . hvort 

frá skuli vísa“) falli burt.
b. Fyrir „Heimilt er og þingmanni“ í fjórða málslið sömu greinar komi: Heim- 

ilt er þingmanni.
c. Aftan við siðari málsgr. sömu greinar bætist: Slíka tillögu má og gera í 

prentuðu nefndaráliti.

27. gr.
Aftan við fyrri málslið 1. málsgr. 43. gr. sömu laga bætist: eftir því sem 

við verður komið.

28. gr.
a. Fvrir „Hvorug þingdeildin má gera ályktun um neitt“ í uppbafi 44. gr. sömu 

laga kemur: Hvorug þingdeildin má gera nokkra ályktun.
b. Fyrir „(Stjskr. 1903 § 11)“ í 1. málsgr. sömu lagagr. komi: (Stjskr. 48. gr.).
c. Aftan við sömu málsgr. bætist: Þingmaður, sem er á fundi, en greiðir ekki 

atkvæði við nafnakall án lögmætra ástæðna, telst taka þátt í atkvæða- 
greiðslunni.

d. Aftan af 3. málsgr. sömu greinar falli orðin „(53. gr.)“.
e. Síðasti málsliður 4. málsgr. sömu greinar orðist svo:

Forseti sker úr, hvort þau rök skuli gild talin, en þingmaður sá, sem 
hlut á að máli, getur skotið þeiin úrskurði undir atkvæði deildarinnar eða 
þingsins.

29. gr.
Fjórir síðustu málsliðir 45. gr. sömu laga („Forseti og einn ... á að fara 

fram“) falli niður.

30. gr.
Aftan við 1. málslið 46. gr. sömu laga komi: og skal þá sú yfirlýsing for- 

seta koma í stað atkvæðagreiðslu.

31. gr.
Síðari málsliður 47. gr. sömu laga falli niður.

32. gr.
Fyrir „(Stjskr. 1874 § 40)“ í 49. gr. sömu laga komi: (Stjskr. 52. gr.).

33. gr.
Á eftir 50. gr. sömu laga kemur nýr kafli með 10 nýjum greinum, er verða 

51.—60. gr. þeirra, svo látandi, og breytist kafla- og greinatala á eftir sam- 
kvæmt þvi:
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Hverju 
skylt er að 
útvarpa.

Jafnrétti
þingtlokka.

Frh. 1. umr. 
fjárlaga og 
vantraust.

Ræðutími 
í öðrum 
málum.

Útvarp 
með sam- 
þykki ann- 
ara flokka.

Útvarp án 
samþykkis 
annara 
flokka.

Boðun út-
varps-
umræðu.
Röð út-
varps-
umræðna.

Aðild
flokks-
formanna.
Úrskurðar-
vald
forseta.

V. Útvarp umræðu.
a. (51. gr.) Útvarpa skal þingsetningu og þinglausnum.

Þá skal og útvarpa framsöguræðu fjárinálaráðherra um frv. til fjár- 
laga og, ef óskað er, hálfrar stundar ræðum af hálfu annara þingflokka, 
enda hefir fjárxnálaráðherra þá og rétt til stundarfjórðungs svarræðu.

b. (52. gr.). Þegar útvarpað er umræðum um þingmál, skulu þingflokkar 
hafa rétt til jafnlangs ræðutíma og forsetar gefa þingmönnum færi á að 
taka til niáls þannig, að flokkarnir skiptist á. Við útvarpsumræðu gilda 
ekki ákvæði 35. gr. um málfrelsi ráðherra. Rétt skal þingmönnum utan 
flokka að eiga þátt í útvarpsumræðum, þó þannig, að enginn þeirra fái lengri 
tíma en lielming þess, er liver þingflokkur liefir til umráða, og ekki skulu 
þingmenn utan flokka, ef fleiri eru en einn, fá lengri tíma samanlagt við 
útvarpsumræðu en hver einstakur þingflokkur.

e. (53. gr.). Við framhald fyrstu mnræðu fjárlaga mega ræður í fvrstu um- 
ferð vara eina stund, en síðan liálfa stund þrjár umferðir, og enn aðrar 
þrjár stundarfjórðung. Skal þá útvarpi umræðu um fjárlög að fullu lok- 
ið. Sama regla gildir um útvarp umræðu um vantraust.

Það er umferð, þegar fulltrúar allra þingflokka liafa tekið til máls.
d. (54. gr.). Þegar útvarpað er umræðum um önnur mál en fjárlög, skal 

liverjum þingflokki lieimill hálfrar stundar ræðutíini í fyrstu umferð, en 
úr því stundarfjórðungs.

Ekki skal útvarpað lengur en þrjár stundir við hverja umræðu, nema 
samþvkki allra þingflokka komi til.

Takmarka má fyrirfram umræðutíma um þingmál, önnur en þau, er 
um ræðir í 51. og 53. gr., þótt umræðu sé útvarpað, allt niður í 2 klukku- 
stundir (sbr. 37. gr.), enda styttir þá forseti umferðir að sama skapi.

e. (55. gr.). Nú óskar þingflokkur, að umræðu verði útvarpað, og snýr þá 
formaður flokksins tilmælum sínum til forseta. Skal forseti þegar til- 
kynna það formönnum annara þingflokka, en þeir leita samþvkkis flokks 
síns svo fljótt sem auðið er. Útvarpa skal umræðu þegar sainþykki allra 
flokka kemur til.

f. (56. gr.). Nú næst ekki samkomulag milli þingflokka um útvarp umræðu, 
og skal forseti þá tilkynna það þeim, sem kröfuna átti. Ef þingflokkur 
ítrekar kröfu sína, skal umræðunni útvarpað. Réttur til útvarps án sam- 
þykkis annara þingflokka gildir þó aðeins um Ivær umræður umfram þann 
flokk, sem sjaldnast liefir neytt þessa réttar.

g. (57. gr.). Dag og stund útvarpsumræðu skal tilkynna í útvarpi og á þing- 
fundi svo fljótt sem unnt er.

h. (58. gr.). Umræðum skal útvarpa í sömu röð og kröfur um útvarp bárust 
forseta, enda sé að öðru leyti fullnægt ákvæðum þingskapa. Forseti get- 
ur þó vikið frá þessari röð, ef sérslakar ástæður liggja til.

i. (59. gr.). Formcnn þingflokka eru réttir aðilar gagnvart forseta og þing- 
mönnum flokksins um allt það, er að útvarpi umræðu lýtur.

j. (60. gr.). Forseti sker úr ágreiningi, sem verður um skilning á reglum 
þessum eða framkvæmd þeirra.



Pingskjal 147—148 473

34. gr.
a. Fyrir „Hvorug þingdeildin niá taka við neinu málefni“ í 51. gr. sömu laga 

kemur: Hvorug þingdeildin má taka við nokkru málefni.
b. Fyrir „(Stjskr. 1874 § 38)“ í sömu lagagr. kemur: (Stjskr. 50. gr.).

35. gr.
Síðari málsgr. 53. gr. sömu laga falli niður.

36. gr.
a. Orðin „eða umboðsmaður bans“ í 54. gr. sömu laga falli niður.
b. Á eftir orðunum „er um það greiða atkvæði, samþykkja" í sömu grein 

komi: Um stjórnarfrumvörp eða frumvörp, sem flutt eru fyrir hönd ríkis- 
stjórnarinnar, ræður þó einfaldur meiri bluti.

c. Fvrir „þó mega afbrigðin þau ein vera“ í sömu lagagrein komi: Afbrigði 
mega þau ein vera.

37. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

38. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella meginmál þeirra ásamt 

því, sem óbreytt stendur af 1.—8. gr. laga nr. 20 24. marz 1934, svo og 1. gr. laga 
nr. 54 14. nóv. s. á. inn í lög nr. 29 3. nóv. 1915, og gefa þau út svo breytt sem 
lög um þingsköp Alþingis.

Nd. 148. Frumvarp til laga
um fræðslu barna.

Frá meiri bluta menntamálanefndar.

I. KAFLI
Um fræðsluskvldu og undanþágur.

L gr.
Öll börn á landinu eru skólaskyld á aldrinum 7—14 ára. Skólaskyldan 

befst 1. maí það almanaksár, sem barnið verður fullra 7 ára, og endar með fulln- 
aðarprófi það ár, sem það verður fullra 14 ára.

Þar sem búsrými og kennslukraftar leyfa, er skólanefnd heimilt að veita 
6 ára börnum skólavist.

2. gr.
Undanþágur frá skólavist má veita, þegar full trygging er fyrir því, að 

börnin bíði engan linekki við það, en skyld eru þau börn, er slíka undanþágu fá, 
að ganga undir öll próf, sem fyrirskipuð eru eða fyrirskipuð kunna að verða af

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing), 60



fræðslumálastjórninni fvrir börn á skólaskyldualdri. I’etta ákvæði na*r einnig 
til bandiðju og likamsuppeldis.

Fræðslumálastjórnin getur veitt beilum skólahverfum undanþágu frá 
skólaskyldu fyrir börn innan 10 ára aldurs. Undanþágu þessa má þó ekki veita 
í kaupstöðum eða skólabverfum, þar sem heimanganga er auðveld. Umsóknir 
til fræðslumálastjórnarinnar sendast fyrst námsstjóra, en hann sendir þær síðan 
til fræðslumálastjóra ásamt umsögn sinni.

Xámsstjóri getur veitt undanþágu:
a. þegar sótt er um undanþágu frá skólavist fyrir einstök börn.
b. þegar sótt er um leyfi til fullnaðarprófs fyrir börn yngri en 14 ára.

Þessar umsóknir skulu stílaðar til námsstjóra, en sendar skólastjóra þess
skóla, sem barnið á sókn að. Skólastjóri sendir síðan umsóknina til námsstjóra 
ásamt umsögn sinni.

Allar umsóknir um undanþágur skulu ritaðar á sérstök eyðublöð, sem 
fræðslumálastjórnin lætur gera.
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3- gr.
Undanþágu frá skólaskyldu skal veita þeim börnum, sem að dómi kenn- 

ara og skólalæknis eru óhæf til náms eða skóladvalar með öðrum börnum vegna 
andlegs eða siðferðilegs vanþroska. Svo fljótt, sem við verður komið, skal stofna 
eitt eða fleiri bæli fyrir þessi börn. Slík liæli skulu starfrækt af rikinu, og á 
kostnað þess, eftir reglugerð, er fræðslumálastjórnin setur.

Ríkið kostar skólavist þeirra barna, sem vegna blindu, beyrnardeyfu, mál- 
belti eða annara líkamsgalla geta ekki stundað nám í venjulegum barnaskólum.

4. gr.
Hvert námsliæft barn, sem er fullra 14 ára, á:

1. að geta lesið móðurmálið skýrt og ábeyrilega og sagt munnlega frá þvi, 
er það les. Það skal og geta gert skriflega og nokkurnveginn ritvillulausa 
og mállýtalausa grein fyrir þvi efni, er það þekkir vel. Kunna skal það 
utanbókar nokkur íslenzk kvæði, einkum ættjarðarljóð og söngljóð, og geta 
skýrt rélt frá efni þeirra með eigin orðum.

2. að geta skrifað læsilega og hreinlega rithönd.
3. að liafa lesið með leiðsögn og skýringum valda kafla úr biblíunni eða biblíu-

sögur, sérstaklega um Jif og kenningu Krists. Skal lögð áberzla á, að það 
hugfesti einkum orð bans og hafi þau rétt eftir. Kunna skal barnið utan- 
bókar nokkra valda sálma.

4. að kunna fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölum og höfuðatriði 
ahnennra brota, tugabrota og prósentureiknings og vera Ieikið í að beita þess- 
ari kunnáttu til úrlausnar auðveldum dæmum, sem fyrir koma í daglegu 
lifi, meðal annars til að reikna flatarmál og rúmmál einfaldra bluta. Það 
skal og vera leikið í að reikna með lágum tölum í buganum.

5. að vita nokkuð um merkustu menn þjóðar vorrar að fornu og nýju og þau 
timabil, er þeir lifðu á.

6. að vera leikið í að nota landabréf og liafa fengið sem ljósasta þekkingu á
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átthögum sínum, náttúru íslands, högum þjóðar vorrar og þjóðskipulagi.
Það skal og bera skyn á legu og atvinnuvegi h.elztu landa í Evrópu, vita 
hvernig álfur og höf liggja á linettimun og liafa fengið nokkra þekkingu í 
jarðeðlisfræði.

7. að hafa vanizt á að athuga algengustu fyrirbrigði náttúrunnar. sem það 
hefir fyrir augum, svo að það geti lýst þeim, það skal vita um lielztu atriði, 
er að hollustuháttum lúta, meðal annars um áhrif heilsuspillandi nautna- 
meðala, t. d. vínanda og tóhaks og liafa nokkra þekkingu á bvggingu og 
störfum mannlegs líkama. Ennfremur skal það þekkja nokkrar íslenzkar 
jurtir og geta skýrt frá lifnaðarháttum og einkennum helztu dýra, einkum 
innlendra.

8. að kunna nokkur einföld sönglög, einkitm sálmalög og lög við íslenzk 
ættjarðarljóð.

9. að geta gert einfaldar dráttmyndir.
10. að hafa fengið nokkra tilsögn í handiðju og
11. að liafa stundað leikfimi, a. m. k. þá leikfimi, sem hægt er að stunda á- 

haldalítið og án sérstaks liúsnæðis.

5. gr.
Auk þeirrar fræðslu, sem 4. gr. ræðir um, skulu börn á skólaskyldualdri 

öðlast þá frekari fræðslu, sem fyrirskipuð kann að verða með reglugerðum ein- 
stakra barnaskóla.

II. KAFLI
Um skólahahl og kennsluskipun.

6. gr.
Alls staðar á landinu, þar sem því verður við komið, skulu vera fastir heim- 

angönguskólar fyrir öll skólaskyld börn. Heimavistarskólar skulu vera fyrir öll 
þau börn, sem geta ekki gengið í skóla sökum vegalengdar. Eru aðstandendur 
þessara barna skyldir að kosta dvöl þeirra liinn lögskipaða námstima, sbr. þó 9. gr.

Lágmark liins árlega námstima þeirra barna, er enga undanþágu fá, skal 
vera:

a. I heimangönguskólum með 3 kennara eða fleiri:
1. Fyrir 7—9 ára börn 33 vikur á ári, 500 kennslustundir.
2. Fyrir 10—14 ára börn 24 vikur á ári, 700 kennslustundir.

b. I heimangönguskólum með 1—2 kennurum:
1. Fyrir 7—9 ára börn 33 vikur á ári, 500 kennslustundir.
2. Fyrir 10—14 ára börn 24 vikur á ári, 600 kennslustundir.

e. í heimavistarskóhun á hvert skólaskylt harn að stunda nám minnst 12—13 
vikur á ári, og séu námsvikur aldrei færri en 88 samtals á aldrinum 7—14 
ára, nema undanþága liafi verið veitt. Nú er undanþága frá skólahaldi fyrir 
yngri börn en 10 ára veitt lieilu skólahverfi, og á þá námstími 10—14 ára 
barna að vera minnst 16 vikur á ári.
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7. gr.
Nú óhlýðnast forcldrar eða þeir aðrir, sem börn liafa á framfæri, fyrir- 

skipunum, sem gerðar eru samkvæmt lögum þessum, án gildra ástæðna. og 
varðar það dagsektum, 2—5 kr., eftir úrskurði lögreglustjóra. Sektin rennur í 
fræðslusjóð (bæjarsjóð).

Sé um alvarleg eða ítrekuð brot að ræða, skal málið lagt fyrir barnaverndar- 
nefnd, sem befir rétt til þess, í samráði við skólastjóra og námsstjóra, að svipta 
aðstandendur umráðarétti yfir barninu.

8. gr.
íleti framfærandi barns á lögskipuðum skólaaldri fyrir fátæktar sakir ekki 

staðizt kostnað þann, er leiðir af .lögboðinni skóladvöl þess eða fræðslu, skal sá 
kostnaður að einbverju eða öllu leyti greiðast úr fræðslusjóði (bæjarsjóði) 
sem önnur gjöld til skólabalds. Umsóknir um slíkan styrk séu komnar til 
skólanefndar fyrir 30. okt. ár livert.

9. gr.
Hin lögskipaða fræðsla skólaskyldra barna veitist ókeypis, og greiðist kostn- 

aðurinn við bana úr fræðslusjóði (bæjarsjóði) að öðru en þvi, sem lagt er fram 
úr ríkissjóði. Greiða skal sérstaklega úr ríkissjóði til beimavistarskóla fé sem 
svarar ráðskonukaupi, og úrskurðar fræðslumálastjórnin til 5 ára í senn, bve 
bá sú fjárhæð skuli vera.

Lögskipaða fræðslu þeirra barna, sem fá undanþágu frá skólaskvldu, skulu 
beimilin annast á sinn kostnað.

III. KAFLI
Um skólahverfi og skólanefndir, fræðsluhéruð og fræðsluráð.

10. gr.
Hver sýsla og liver kaupstaður í landinu er fra'ðslubérað út af fyrir sig. 

Þó skal sameina lirepp eða bluta úr breppi fræðslubéraði annarar sýslu, ef slíkt 
hentar betur vegna staðbátta, þegar fræðslumálastjórn mælir svo fyrir.

Hvert fræðslubérað er eitt eða fleiri skólabverfi, og er einn barnaskóli í 
liverju.

11- gr.
í bverju skóJabverfi er skólanefnd skipuð 5 mönnum, nema þegar breppur 

eða bæjarfélag skiptist í fleiri skólabverfi. Þá skulu vera 3 menn í liverri skóla- 
nefnd, og kjósa lireppsbúar 2, en í kaupstöðum kýs bæjarstjórn og kennarar 
sinn manninn livor aðili.

Þar sem skólahverfi og breppur falla saman, kjósa breppsbúar 4 menn i 
skólanefnd.

Þar sem 2 hreppar eða partar úr tveimur breppum mynda skólabverfi, skulu 
2 menn kosnir í skólanefnd í livorum hreppi, nema fræðslumálastjórn mæli 
öðruvísi fvrir.
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Þar seni 3 eða 4 hreppar eða partar úr 3 eða 4 hreppum niynda skólahverfi, 
skal 1 maður kosinn úr hverjuni hreppi. Þó hefir hreppshluti því aðeins rétt til 
að kjósa skólanefndarmenn, að a. m. k. 1 -s skólahverfisbúa eigi þar heima.

Séu lirepparnir aðeins 3, skipar námsstjóri 1 mann í nefndina.
Kosning skólanefndarmanna fer frani á sama hátt og þá er kosið er i 

hreppsnefndir og samtimis, þegar því verður viðkomið. Um atkvæðisrétt og 
kjörgengi i skólanefndir gilda sönm reglur og um sveitarstjórnarkosningar.

Þar sem skólar eru fleiri en einn í sama kaupstað, skal skólanefnd fyrir 
livern skóla skipuð 3 mönnum. Kýs fræðsluráð kaupstaðarins einn þeirra, en 
skipaðir kennarar viðkomandi skóla annan.

Þar sem kaupstaður er eitt skólahverfi, kýs nýkosin hæjarstjórn 4 skóla- 
nefndarinenn, og er skólanefndin þar jafnframt fræðsluráð kaupstaðarins.

Varamenn skulu kosnir á sama hátt og aðalmenn og jafnmargir.
Fræðslumálastjórnin skipar formenn allra skólanefnda.
Fræðsluráð skal vera í hverju skólahéraði, skipað 5 mönnuni. í kaup- 

stöðum, sem skipt er í skólahverfi, skulu 4 fræðsluráðsmenn kosnir hlutbundinni 
kosningu af nýkosinni hæjarstjórn, en fræðslumálastjórn skipar formann.

Utan kaupstaða kýs sýslunefnd 4 fræðsluráðsmenn, og skulu eigi fleiri en 
einn vera úr sama skólahverfi. Sýslumaður er sjálfkjörinn formaður fræðslu- 
ráðs. Formaður sér um sendingu allra skýrslna, sem fræðslumálastjórnin óskar 
eftir um starfsemi fræðsluráðs.

Skólanefndir og fræðsluráð skulu kosin til jafnlangs tima og hreppsnefndir 
og bæjarstjórnir.

12. gr.
Formaður kallar skólanefnd sarnan til funda svo oft sem þörf krefur. 

Skvlt er honuni að kveðja nefndina til fundar, þegar þess er krafizt af einum 
nefndarmanna eða skólastjóra. Skólastjóri skal ávallt hoðaður á fundi skóla- 
nefndar og hefir þar málfrelsi og tillögurétt.

Skólanefndin getur enga álvktun gert, nema meiri hluti hennar sé á fundi. 
Afl atkvæða ræður úrslitum. Þegar atkvæði eru jöfn, skal atkvæði formanns 
ráða. Allar ályktanir skulu ritaðar í gerðabók. Enginn skólanefndarmaður Iiefir 
atkvæðisrétt um þau mál, er snerta hann sjálfan.

13. gr.
Skólanefnd liefir umsjón með allri harnafræðslu í skólahverfi sínu, með 

þeim takmörkununi, er sett kunna að verða í erindisbréfum skólastjóra og 
námsstjóra. Hún auglýsir eða lætur auglýsa kennarastöður, þegar þær eru 
lausar, og tekur á móti unisóknum um þær.

Skólanefnd skal, þegar f jöldi umsókna leyfir, mæla með eigi færri en þremur 
unisækjendum fyrir hverja kennarastöðu, sem auglýst hefir verið, og telur hún 
þá þann umsækjanda fyrstan, er hún mælir fastast með, og síðan aðra i þeirri 
röð, er hún telur að þeir komi til greina. Nú hafa þrjár eða fleiri kennarastöður 
verið auglýstar, og er skólanefnd þá eigi skylt að niæia með fleiri cn tveimur 
umsækjendum fyrir liverja kennarastöðu.

Skylt er skólanefnd að leita álits skólastjóra um unisækjendur, ef velja á
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kennara, en námsstjóra, ef uin skólastjóra er að ræða. Verði ágreiningur um 
umsækjendur innan skólanefndar eða milli skólanefndar annarsvegar og skóla- 
stjóra eða námsstjóra hinsvegar, getur hver aðili um sig gert tillögur til fræðslu- 
málastjórnarinnar, og skal fylgja tillögunum rökstudd greinargerð.

Stundakennara og forfallakennara ræður skólastjóri í samráði við skóla- 
nefnd.

Skólanefnd hefir eftirlit með skólasókn skólaskvldra barna i skólahverfinu 
og annast um það, með aðstoð skólastjóra, að þau skorti ekkert, er með þarf 
til þess, að skólavistin komi þeim að sem fyllstum notum. Skylt er lienni að 
hafa umsjón með skólaliúsum og annast um, að herhergi þau, sem þar eru 
ætluð til kennslu og íbúðar, séu útbúin í fullu samræmi við þær reglur, sem 
heilbrigðisstjórnin setur. Hún sér um úlvegun kennsluáhalda þeirra, sem skylt 
er að liafa í skólum, semur skýrslur, eða lætur semja, um skólaskyld börn í 
skólahverfinu og áætlun um útgjöld vegna skólahalds næsta ár, og sendir hvort- 
tveggja fræðsluráði innan þess tíma, er það ákveður.

Utan kaupstaða skal einn skólanefndarmanna vera féhirðir skólans. Hann 
tekur á móti þvi fé, sem veitt er úr fræðslusjóði til skólahalds í skólahverfinu, og 
annast allar greiðslur fyrir skólann. í lok livers reikningsárs semur liann reikn- 
ing yfir tekjur og gjöld skólans og leggur hann fyrir skólanefnd. Síðan skal 
senda reikninginn fræðsluráði til endurskoðunar og samþykktar.

Afrit af reikningum skal senda fræðslumálastjóra.
Reikningsár skólanna er almanaksárið.
Aðrar frainkvæmdir fyrir skólanefnd hefir formaður á hendi, enda ber 

honum að sjá um, að störf nefndarinnar séu vel af liendi leyst.
Fræðslumálastjórnin gefur út fyrirmyndir að skólareglugerðum, annari 

fyrir lieimangönguskóla og hinni l'yrir heimavistarskóla. Skólanefnd seniur 
siðan frumvarp til reglugerðar og sendir það fræðslumálastjórninni til stað- 
festingar.

Skólanefnd sér um alla skýrslugerð, sem fræðslumálastjórnin heimtar um 
hag barnafræðslunnar í skólahverfinu.

Verði ágreiningur milli skólanefndar og fræðsluráðs eða fræðsluráðs og 
bæjarstjórnar (sýslunefndar) um fjárframlög til skólahalds, skal liann lagður 
undir úrskurð fræðslumálastjórnarinnar.

IV. KAFLI
Um fræðslusjóði og skólabvggingasjóði.

14. gr.
í hverju fræðsluliéraði skal vera fræðslusjóður, er stendur straum af öllum 

útgjöldum til barnafræðslunnar. Þegar gerð hefir verið heildaráætlun um kostn- 
að við skólahald í fræðsluhéraðinu sanikvæmt skýrslum og áætlunum skóla- 
nefnda, skal fræðsluráð reikna út áætlaðan kostnað á hvert barn í fræðsluhér- 
aðinu. Skal síðan heildarkostnaðinum af barnafræðslunni jafnað niður á lireppa 
fræðsluhéraðsins í hlutfalli við tölu skólaskyldra barna í hverjum hreppi. Jafna



Þingskjal 148 479

skal niður svo hárri fjárhæð árlega, að öruggt megi telja, að hún hrökkvi fvrir 
útgjöldum sjóðsins næsta ár, að viðbættu tillagi til skólabyggingasjóðs.

Fræðslusjóðsgjald skal rnnlreinrt með sýslusjóðsgjaldi og á sama hátt.

15. gr.
Stofnaður skal skólabvggingasjóður í hverju fræðsluhéraði utan kaupstaða, 

og skal lronunr varið til skólabvgginga, viðhalds og endurbóta á skólahúsunr 
og vaxta og afborgana af lánunr, sem tekin hafa verið til slíkra hygginga.

Tekjur sjóðsins eru þessar:
a. 10% af þeinr tekjuin sýslusjóðs, sem lagðar eru á hvern hrepp eftir skatta- 

framtali og íbúatölu hreppsins,
b. 15%—20% af tekjum fræðslusjóðs sýslunnar,
c. andvirði gamalla skólahúsa og skólaáhalda, er seld kunna að verða,
d. sektir samkvæmt 7. gr. þessara laga,
e. samskot, gjafir, vinnuloforð o. s. frv., sem sjóðnum kann að áskotnast.

Fyrsti liður fellur niður að nokkru eða öllu leyti, þegar sjóðurinn þarf
hans ekki lengur með, þá er og heimilt að lækka tillag fræðslusjóðs, þegar 
ástæður levfa.

16. gr.
Fræðsluráð hefir á hendi alla stjórn fræðslusjóðs og skólabyggingasjóðs,
Fræðsluráð og viðkomandi skólanefnd annast um franrkvænrdir á bygg- 

ingu nýrra skóla, endurbótum og viðhaldi.
Fræðslumálastjórnin setur með reglugerð nánari ákvæði um fræðslusjóði 

og skólabyggingasjóði.
17. g1’-

Þar sem ekki eru þegar fastir skólar, skulu þeir reistir á næstu árum, svo ört 
senr tekjur skólabyggingasjóðs leyfa og í þeirri röð, sem þörf krefur.

Pukissjóður greiðir allt að þriðjungi kostnaðar við að reisa fasta lieinran- 
gönguskóla utan kaupstaða, en helming kostnaðar við hyggingu heimavistar- 
skóla jafnóðurn og skólarnir eru reistir. Hinn hlutann greiðir viðkomandi skóla- 
hyggingarsjóður.

Ríkisstyrkurinn er bundinn því skilyrði, að skólalóðin sé eign skólans og að 
fræðslumálastjórnin liafi sanrþykkt stærð lrennar, skólastaðinn og uppdrátt að 
lrúsinu, og að það sé hyggt undir eftirliti trúnaðarnranns hennar.

Heimilt er fjármálaráðherra að taka fyrir lrönd ríkissjóðs lán til greiðslu á 
löghoðnunr skólabyggingastyrk, ef fjárveiting hrekkur ekki til, og ábyrgjast lán 
fyrir skólabvggingasjóði.

V. KAFLI 
Um einkaskóla.

18. gr.
Heinrilt er fræðslunrálastjórninni að löggilda barnaskóla, senr reknir eru 

fvrir fé einstakra nranna eða stofnana, ef þeir starfa sanrkvæmt reglugerð, er



hún samþykkir, enda lúti slíkir skólar sama eftirliti og sömn reghun og aðrir 
barnaskólar.

Kennarar við slíka skóla verða að uppfylla öll skilyrði, seni sett eru eða sett 
kunna að verða um rétt til að kenna í barnaskólum landsins.

Fyrir þau börn, er slíka skóla sækja, þarf ekki undanþágu samkvænit 2. gr.. 
en forstöðumaður skal í byrjun bvers skólaárs senda viðkomandi skólanefnd í 
hreppum og fræðsluráði í kaupstöðum skýrslu um það, bvaða börn sækja skól- 
ann, og tilkynna sömu aðiljum allar breytingar jafnóðum og þær verða.

Ekki eiga slikir skólar beimtingu á styrk af almannafé.
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VI. KAFLI 
Um próf.

19. gr.
Próf skal árlega balda í kunnáttu og leikni allra barna frá 7—14 ára aldurs.
Prófdómarar skulu vera við fullnaðarpróf og landspróf, og séu þeir skip- 

aðir af skólanefnd í kaupstöðum, en námsstjóra annarsstaðar á landinu.
Prófdómarar bafa sama kaup og stundakennarar.
Kostnaður við próf greiðist úr fræðslusjóði.
Hin árlegu próf skulu haldin að vorinu eða í lok skóladvalar hvers aldurs- 

flokks.
Nú kemur prófskylt barn ekki til prófs, án gildra forfalla, og' skal þá prófa 

barnið á heimili þess eða á öðrum stað, sem skólanefnd ákveður, og greiðir sá 
prófkostnaðinn, er barnið befir til framfæris. Séu áslæður til, er beimilt að 
leita aðstoðar lögreglustjóra um að fá barn prófað og beita sektarákvæðum 
samkvæmt 7. gr.

Heimilt er að prófa barn lieinia, sem ekki getur komizt á prófstað.

20. gr.
Xú hefir námshæft 14 ára barn ekki náð lögskipaðri kunnáttu og eigi stað- 

izt fullnaðarpróf, og skal þá skólanefnd i samráði við skólastjóra sjá því fyrir 
frekari fræðslu, unz það stenzt próf í þeim námsgreinuin, er því var ábótavant í.

Skólastjóri og skólalæknir ákveða, livers krafizt skal af þeim börnum, sem 
að þeirra dómi teljast óliæf til að ljúka fullnaðarprófi.

21. gr.
Þau börn, sem með fullnaðarprófi liafa sýnt, að þau liafi lokið lögskipuðu 

námi, skulu fá vottorð um kunnáttu sina og þroska, undirritað af skólastjóra 
(eða prófanda) og prófdómara.

22. gr.
Fræðslumálastjórnin selur reglur um tilbögun prófa og skýrslur þær, er 

lienni skal senda árlega uni prófin.
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23. gr'
Prófdómarar skulu undirrita prófskýrslur ásamt skólastjóra og senda 

skólanefnd eða námsstjóra skriflegt álit sitt um kennsluna og skólastarfið, ef 
þess er óskað.

VII. KAFLI 
Um námsstjóra.

24. gr.
Auk þeirrar umsjónar og eftirlits með kennslunni, sem skólanefndum og 

skólastjórum er falið, skulu skipaðir eftirlitsmenn með barnafræðslunni í land- 
inu, og nefnast þeir námsstjórar. Skulu valdir liinir hæfustu menn lir stétt ís- 
lenzkra barnakennara til þess starfs, og séu þeir skipaðir til 5 ára í senn. Stjórn 
Sambands íslenzkra barnakennara (S. I. B.) gerir tillögur um námsstjóra til leið- 
beiningar fyrir fræðslumálastjórnina.

Landinu öllu utan kaupstaða skal fræðslumálastjórnin skipta í 6 eftirlits- 
svæði, og sé einn námsstjóri í hverju.

25. gr.
Skólastjórar barnaskólanna í kaupstöðum skulu vera námsstjórar, hver í 

sínum skóla. Þeim skal látin í té aðstoð við daglegt eftirlit og skrifstofuhald, 
svo að þeir geti gegnt námsstjórninni. Fer um það eftir nánari ákvörðunum 
fræðslumálastjórnar og skólanefndar á hverjum stað.

Heimilt er fræðslumálastjórninni að skipa námsstjóra fyrir kaupstaðaskóla, 
ef ástæða þvkir til.

26. gr.
Námsstjórar eru skyldir að heimsækja alla barnaskóla á eftirlitssvæðinu, 

a. m. k. einu sinni á ári. Þeir skulu veita kennurum og skólanefndum allar þær 
leiðbeiningar, sem þeir geta, líta eftir störfum þeirra og leitast við að samræma 
starfsemi skólanna á eftirlitssvæðinu. Þeir bafa rétt til íhlutunar um allt það, 
er barnafræðslu og starfrækslu barnaskóla varðar, liver á sínu svæði.

Námsstjórar veita einstökum börnum undanþágu frá skólaskvldu (sbr.
2. gr.), skipa skólanefndarmann, er svo stendur á (sbr. 11. gr.), mæla með 
mönnum í skólastjórastöður (sbr. 13. gr.) og skipa prófdómara í sínu umdæmi 
(sbr. 19. gr.).

27.gr.
Fræðslumálastjórnin gefur út erindisbréf fyrir kennara, skólastjóra, náms- 

stjóra, skólanefndir og fræðsluráð. Skal þar nánar tekið fram um skvldur þeirra 
og störf. Hún skal og í samráði við skólaráð semja skrá yfir þau kennslutæki, er 
hverjum skóla ber að hafa til afnota.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 61
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VIII. KAFLI 
Ýmis ákvæði.

28. gr.
Lækniseftirlit með beilbrigði skólabarna og kennara og bollustubáttum 

skólanna skal baga eftir þvi, sem fræðslumálastjórnin ákveður i samráði við 
yfirstjórn beilbrigðismálanna.

29. gr.
Lögboðin leyfi í barnaskólum landsins skulu vera þessi:
1. desember, jólafrí frá 16. des. lil 3. jan., að báðum dögumim meðtöldum, 

öskudagurinn, páskaleyfi frá pálmasunnudegi til 3. i páskum, að báðum dögun- 
um meðtöldum, sumardagurinn fyrsti og bvítasunnuleyfi frá laugardegi til 
þriðjudags að báðum dögum meðtöldum.

30. gr.
Svo fljótt, sem verða má, skal komið á fót og starfrækt rannsóknardeild í 

uppeldisvísindum við Háskóla íslands, er starfi í sem nánustu sambandi við 
barnaskóla og aðrar uppeldisstofnanir landsins (sbr. 3. gr. laga nr. 31 frá 23. 
júní 1932, um byggingar báskóla).

31. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og eru frá sama tíma nuniin úr gildi lög 

um fræðslu barna, nr. 40 1926, og ömiur ákvæði, sem kunna að koma í bága 
við lög þessi, sbr. þó ákvæði til bráðabirgða.

Ákvæði til bráðabirgða.

Þar sem ekki eru komnir fastir skólar samkvæmt fyrirmælum þessara 
laga, og á meðan svo stendnr, gilda ákvæði liinna eldri fræðslulaga um farkenn- 
ara og farkennslu að öðru en því, er snertir stjórn þessara mála í béraði og 
skólakostnað, en þar skulu gilda ákvæði 10. og 11. gr. og 14.—16. gr. þessara laga. 
Tala kennslustaða í farskólabéraði skal ákveðin í samráði við námsstjóra.

Heimilt er þó fræðslumálastjóra að veita undanþágu frá ákvæðum 11. gr. 
frv. um skólanefndir, þannig að ein skólanefnd starfi í sama breppi eins og nú, 
þó að farskólar séu fleiri en einn og liafi þar fleiri eða færri kennslustaði.

Á tveimur næstu áruni fari fram á kostnað rikisins rækileg rannsókn á 
því, bvernig bagkvæmast verði að skipta landinu í skólabverfi.

Að þeirri rannsókn lokinni gerir fræðslumálastjórnin tillögur um skipt- 
ingu, og skulu þær lagðar fyrir viðkomandi sýslunefndir til samþykktar, svo 
fljótt sem við verður komið. Náist ekki samkomulag, fellir fræðslumálastjórn- 
in úrskurð um málið.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt eflir tilmælum kennsluniálaráðberra og er i aðalatriðum 

sambljóða frv. til laga um fræðslu barna, sem lagt var fyrir Alþingi 1934, og
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vísast til greinargerðar, er fvlgdi því frv., auk tveggja fylgiskjala, er fara hér á 
eftir. Einstakir nefndarmenn eru óbundnir ura einslök atriði frumvarpsins.

Fylgiskjal I.

ÁLYKTANIR OG TILLÖGUR

með hliðsjón af svörum skólanefndanna við nýja fræðslulagafrumvarpið.

A síðastliðnu suinri voru nokkrir menn úr kennarastétt sendir um landið 
til þess að bera hið nýja fræðslulagafrumvarp undir skólanefndir víðsvegar um 
land, og var svo til ætlazt, að allar skólanefndir í landinu, a. m. k. utan kaup- 
staða, fengju tækifæri til þess að láta í ljósi skoðun sína á frumvarpinu og svara 
ákveðnum spurningum, er snertu þær höfuðbreytingar, sem frumvarpið gerir 
á núverandi fvrirkomulagi barnafræðslunnar, og gera ákveðnar tillögur.

Svör bafa nú borizt frá 148 skólanefndum. Auk þess böfðu áður sent um- 
sagnir og athugasemdir milli 30—40 einstaklingar, nefndir og félög, og frv. auk 
þess víða verið rætt á fundum kennara og sveitarfélaga um land allt.

Það má fullvrða, að frv. er orðið allljóst þeim, sem helzt fara með fræðslu- 
málin í landinu, og má því telja, að nú muni komnar fram þær athugasemdir 
við það, sem nauðsynlegastar eru, að dómi allra þessara gagnrýnenda.

Benda umsagnirnar ótvírætt í þá átt, að höfuðstefna frv. í fræðslumálum 
þjóðarinnar á komandi árum sé rétt. Hitt er vitanlegt, að markmiði því, sem 
frv. stefnir að, verður ekki náð í skjótri svipan, ekki sízt eins og nú horfir um 
alla afkoinu þjóðarinnar. En einmitt þá, þegar svo árar sem nú, er ekki sízt 
nauðsynlegt að skapa sér markmið, þó allfjarri sé, sem stefnt skal í áttina til, 
og forðast þá liættu, að láta reka á reiðanum stefnu- og skipulagslaust.

Höfuðstefna frumvarpsins er í því fólgin:
1. að tryggja grundvöll barnafræðslunnar með því að færa skólaskylduna 

niður a. m. k. í þéttbýli,
2. að koma á föstum heimavistarskóhun í slrjálbýlinu,
3. að allstór svæði sameinist um skólahald, svo að stofnkostnaður og árlegur 

rekstur verði sem ódýrastur, og
4. að settir séu eftirlitsmenn með allri barnafræðslu, er væru einnig leiðbein- 

andi og ráðgefandi um uppeldismál.
Um 1. atriðið virðist það vera einróma álit manna í bæjum og þorpum, 

að færa beri skólaskylduna niður í 7 ára aldur, enda bafa flestir bæir og fjöl- 
mörg þorp þegar gert það. Þessi breyting á löggjöfinni snertir því litið þéttbýlið.

Öðru máli gegnir um strjálbýlið. Þar þvkir skilyrðislaus skólaskylda frá 7 
ára aldri illframkvæmanleg víða og vart æskileg. Flestar sveitir telja sig lika 
geta sinnt lestrarkcnnslunni eins og hingað til. Hvernig sem dómarnir kunna 
að vera um þá undirbúningsfræðslu, þá er það ljóst, að strjálbýlið hefir hér 
sérstöðu, þótt markið væri sett allbátt í binu uppbaflega frv. Því það er um 
eitt af tvennu að velja, að bafa skólaskvlduna í landinu jafnlanga alstaðar, eins 
og gert var ráð fyrir, og veita undanþágu þar sem það á við, eða hafa skóla- 
skylduna að löguin aðra í sveitum en í þéttbýlinu. Uin hitt má deila, hvort
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undanþáguheimild frá skólaskyldunni á að ná aðeins til 8 ára aldurs eða til 10 
ára aldurs. Og um það eru sveitirnar sjálfar ekki sammála. Þó liafa flestar 
kosið. að undanþáguheiniildin fyrir sveitir gilti til 10 ára aldurs og v;eri veitt 
þar, sem lestrarkennslan v;eri forsvaranlega leyst af her.di á heimikmuni. 
Þennan eindregna vilja verður að taka til greina. Því er það lagt til, að undan- 
þáguheimildin í frv. verði úr 8 ára aldri færð í 10 ára aldur, en þó aðeins þar 
sem eru heimavistarskólar eða örðug heimanganga i fasta skóla.

Yfirleitt má segja, að um þetta atriði séu menn sammála. Það keniur al- 
slaðar berlega í ljós, að farskólahaldið síðastliðin 30 ár, og þ;er breytingar, sem 
orðið hafa í sveitum, hafa fært mönnum heim sanninn um, að það fyrirkomu- 
lag er ekki til frambúðar. Koma menn þá ekki auga á aðra úrlausn fyrir striál- 
býlið en heimavistarskólana. Vm hitt eru menn ekki alls kostar sammála. hve 
stór svæði skuli standa að einum og sama skóla, né möguleikana á að koma 
þeini upp.

l’m niöguleikana til þess að reisa og reka heimavistarskólana i strjálbýlinu 
eru skiptar skoðanir.

í fyrsta lagi er koslnaðurinn þyrnir í augum inargra, sem að líkum lætur. 
Og eru menn á einu máli um það, að nijög örðugt sé að bera þann kostnað, og 
sumir telja það ókleift. Þó hefir fullur helmingur þeirra, sem svarað hafa fyrir- 
spurnunum, fallizt á þá tekjuöflunarleið’, sem frv. gerir ráð fyrir í IV. kafla (14. 
og 15. gr.), eða 75 nefndir alls. Benda smnar nefndir, sem á móti eru, á það, að 
það sé nefskattur á barnaeigendur, að fræðslugjaldinu sé jafnað niður á hreppa 
i fræðsluhéraði í hlutfalli við tölu barna. Þetta er misskilningur, því gjaldinu er 
ekki jafnað niður á barnaeigendur, heldur hreppa. er innbeimta síðan hjá hrepps- 
búum með niðurjöfnun eftir efnum og ástæðum. Ef til eru heppilegri leiðir eða 
réttlátari, þá hefir nefndunum láðst að benda á þær. Ýmsir benda á, að heppi- 
legra væri, að hver hreppur væri sér um sinn fræðslukostnað. Það er hann líka 
í raun og veru samkv. frv., þó lionuni sé ætlað að starfa með öðrum hreppum, 
þar sem því verður við komið, að framkvæmd fraiðslunnar.

En það veltur á miklu um franikvæmd þessa máls, að hrepparnir fáist til 
að starfa saman að byggingu og starfrækslu skólanna í strjálbýlinu. Og það 
keinur óneitanlcga fram öflugur samstarfsvilji í svörum skólanefndanna. því 71 
skólanefnd, eða um það bil helmingur allra nefndanna, er reiðubúinn til sam- 
starfs við önnur sveitarfélög. Er það m. a. ljós vottur þess, hve þörfin á breyttu 
fyrirkomulagi er orðin brýn, því vitanlegl er, að mikill hluti þeirra nefnda, sem 
liinn flokkinn fylla, tala fyrir liönd hreppsfélaga, sem vegna staðhátta geta ekki 
átt samleið með öðruni, þó fegin vildu. - Svörin við þessari spnrningu gefa því 
öllu betri vonir um frainlíðarmöguleikana en búast mátti við í byrjun.

Vm tekjustofna skólabyggingarsjóða i sveituni hafa ýmsir gert tillögu um að 
núgildandi skenimtanaskattur eða skemmtanaskattsauki renni i sjóðinn. Er það 
athugunarefni. Þá inætti og liafa í liuga þann möguleika, sem einnig er oft 
nefndur, að næsta verkefni hins íslenzka happdrættis ætti að vera það, að hjálpa 
til að byggja upp barnaskólana í landinu, og byrja þá þar, sem nú er mest þörfin, 
en það er í sveitunum.

4. atr. Vm þetta atriði, námsstjórana, voru nefndirnar ekki sérstaklega
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spurðar. En í almennum athugasenirium við frv. liaí’a sumar þeirra látið i ljós 
þá skoðun, að það fé, sem færi til námsstjóranna, mynrii belnr notað á annan 
hátt barnafræðslunni til framdráttar. Þessar nefndir hafa þó ekki rökstutt 
mál sitt. Er kennurunum sjálfum bezt um það kunnugt, að skipun eftirlitsmanna, 
sem stöðugt yrðu á ferðinni milli skóla til leiðbeininga, uppörvunar og eftirlits 
með öllu fræðslustarfinu í lanriinu, er sú bezta trygging sem hægt er að setja 
fyrir því, að sú orka og það fé, sem til fræðslumálanna gengur, verði lanrii og 
lýð að sem mestum og beztum notum.

Þær höfuðbreytingar, sem frv. felur í sér, eru í stuttu máli þessar:
1) 1 hæjum og hinum stærri kauptúnum gætir breytinganna ekki verulega. 

Elestir hæirnir og mörg kauptúnin hafa fært skólaskylriuna niður i 7 ár og önnur 
eru í þann veginn að gera það. Þar mynrii þess þá helzt gæta, að árlegur starfs- 
tími kennaranna er Iengriur og nám yngstu alriursflokkanna fært meir yfir á 
vor og haust en nú er. Af uppelriisfræðilegum ástæðum er þetta nauðsynlegt og 
vísast til þess, sem um það er sagt í greinargerð frv. (við 6. gr.). Og af „prakt- 
iskum“ ástæðum ekki síður. Það mun bráðlega koma í ljós, og er raunar þegar 
augljóst orðið, að sívaxanrii bæir og kauptún geta ekki stöðugt stækkað skólahús 
sín eða byggt ný og látið þau stanria auð hálft árið að kalla. Það verður að nota 
skólahúsnæðið hetur en nú er gert, og það verður með því eina móti að lengja 
starfsár kennaranna eins og felst í frv.

2) Sveitirnar mynriu flestar óska eftir unrianþágu frá skólaskylriu milli 7— 
10 ára alriurs, og yrði því hin raunverulega skólaskylda þar sú sama og nú, þ. e. 
frá 10—14 ára. En sú heimilri til hanria fræðslumálastjórninni, að færa skóla- 
skylduna niður, ef heimilin sinna ekki lestrarkennslunni svo i lagi sé, ætti að 
verða til þess að skólanefnriirnar litu betur eftir heimakennslu en nú á sér stað. 
og veitir ekki af.

3) Farskólafyrirkomulagið mynrii smátt og smátt þoka fyrir hinu nýja 
skipulagi, eftir því sem áhugi og efni stæðu til. Þau sveitarfélög, sem inöguleika 
hafa til samvinnu um skóla, færu að tala sig saman og finna grundvöll unriir 
samstarfið. Reynt yrði að efna til byggingasjóða, ákveða skólastæði o. þ. u. 1. þegar 
ákveðið mark er til að stefna að. Hætt mynrii með öllu að styrkja skólaskýli 
hér og þar, sem reist eru af vanefnum til lítillar framhúðar. Loks yrði svo 
fræðsluinálastjórn að hafa úrskurðarvald um það, hvar skóli skuli reistur og 
hve stórt svæði skuli að honum stanria.

Þannig mynrii smátt og smált þokast í áttina að settu marki. Höfuðatriðið 
er það, að stefna nú þegar í áttina til þess skipulags, sem telja má heillavænlegast 
og til frambúðar. Það má því segja, að frv. sé nánast áætlun, sem framkvæmri 
yrði á löngum tima.

4) Sú verulegasta brevting, sem á yrði nú, ef frv. nær fram að ganga. er 
skipun eftirlitsmanna. Yrðu þá settir 6 námsstjórar, og hefði hver þeirra sitt 
ákveðna svæði til yfirsóknar. Þessir menn yrðu sveitunum hollir ráðunautar 
og gætu á margvíslegan hált stutt að því, að þessi löggjöf næði betur tilgangi 
sinum.
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Fylgiskjal II.

ÁLIT OG TILLÖGUR

148 skólanefnda um nokkur atriði frumvarps þess til laga um fræðslu barna, 
sem lagt var fyrir Alþingi 1934 og sent var skólanefndum og kennurum til 

umsagnar 19. nóv. s. á.

I. Skólaskyldualdurinn.
1. Fellst skólanefndin á ákvæði frumvarpsins um almenna skólaskvldu fyrir 

7—14 ára börn?
Svar: Já: 11 sveitir, 19 þorp.

2. Telur skólanefnd heppilegra að hafa skólaskylduna 7—14 ára með viðbót 
á þessa leið: „Fræðslumálastjóri getur þó veitt undanþágu, þegar að- 
standendur barna í heiluin skólabverfum óska eftir að fá að kenna — 
eða láta kenna — börnum sínum hcima upp að vissu aldurstakmarki. 
Ekki má þó veita þessa undanþágu lengur en til 10 ára aldurs, og þá að- 
eins þar, sem heimavistarskólar eru eða mjög örðug heimanganga í 
fasta skóla“?

Svar: Já: 85 sveitir, 2 þorp.
3. Fallist skólanefnd ekki á það, sem að ofan greinir, hvaða tillögur gerir 

hún þá um skólaskvlduna?
Svar: Óbreytt frá því sem er: 22 sveitir.

II. Skólahald og kennsluskipun.
1. Telji skólanefnd vandkvæði á því, að aðstandendur beri einir allan kostn- 

að við dvöl barna í heimavistarskóla, hvaða tillögur gerir hún þá til þess 
að bæta úr þessu?

Má i þessu sambandi athuga, að í núgildandi fræðslulögum eru hlið- 
stæð ákvæði við 8. gr. frumvarpsins, sem lítið eða ekkert hafa verið 
notuð vegna þess, að fólk telur það engu betra en að fá sveitarstyrk. Þessi 
grein nær því ekki tilgangi sínum. Þess vegna er atliugandi, livort ekki 
ætti að gera öllum þeim, sem koma þurfa börnum í heimavistarskóla, 
jafnt undir höfði — ríkum sem fátækum — með því að greiða dvalar- 
kostnað heimavistarskólabarnanna úr skólasjóði að nokkru eða öllu 
levti, og þeim kostnaði verði síðan jafnað niður á lireppsbúa eftir efnum 
og ástæðum, eins og gert er um aðrar þarfir hreppanna. Þá væri og at- 
hugandi, hvort ekki mætti vænta þess, að ríkissjóður tæki þátt í heima- 
vistarkostnaðinum með því að taka þátt í launagreiðslum til ráðskonu 
hvers skóla. Aðalatriðið í þessu sambandi er þetta: Er ekki hægt að koma 
því svo fyrir um heimavistarskólabörn, að aðstandendum þeirra verði 
sizt gert kostnaðarsamara að koma börnum sínum í skóla en þeim, sem 
eru svo vel í sveit sett, að þeir geti látið börn sin sækja lieimangöngu- 
skóla ?

Svar: Flestar skólanefndir telja rétt, að ríkissjóður greiði kaup ráðs- 
konu, og sumar einnig öll kennaralaunin. Ennfremur telja margar nefndir 
nauðsynlegt, að stofnaðir séu sjóðir í sveitum, sem styrkt gætu aðstand-
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endur barna, sem sækja heimavistarskóla, og líta þá suniar þannig á, að 
ríkið eigi að leggja fram tillag til sjóðsins.

2. Telur skólanefnd skiptingu kennslutínians inilli barnanna eftir aldri 
ekki lientuga fyrir sveitirnar eins og ráð er fyrir gert í frunivarpinu ?

Svar: Já: 66 sveitir, 10 þorp.
3. Ef ekki, livaða tillögur gerir skólanefndin þá um skiptinguna?

Svar: Aðrar skólanefndir telja, að skipting námstímans eigi að vera 
reglugerðaratriði. Einnig er af mörgum á það bent, að skipun kennsl- 
unnar bljóti að fara að miklu leyti eftir því, bvort skólaskvldan er frá 
10—14 ára eða 7—14 ára.

III. Sameining hreppa eða breppsbluta um beimavistarskóla.
1. Hvaða breppa eða breppshluta telur skólanefnd helzt geta sameinazt um 

skóla vegna staðbátta og barnafjölda?
Svar: 68 sveitir og 3 þorp eru fylgjandi sameiningu breppsfélaga. 

Flestir þeir breppar, sem mótfallnir eru sameiningu, bafa þá sérstöðu 
vegna mannfjölda eða staðbátta, að þeir verða að vera út af fyrir sig.

2. Hvar ætti væntanlegur skóli belzt að standa?
Svar: ..............................................................................................................
Að gefnu tilefni má geta þess, að auðvitað kemur ekki til mála að 

ákveða í fræðslulögum, hvaða hreppar eða hreppshlutar skuli samein- 
ast um skóla.

IV. Öflun tekna til skólalialds og skólabygginga.
1. Fellst skólanefndin ekki á tillögur frumvarpsins um þetta atriði (14. og 

15- gr-) ?
Svar: Já: 67 sveitir, 8 þorp.

2. Ef ekki, bvaða tillögur gerir skólanefndin um fræðslusjóði og skólabygg- 
ingarsjóði?

Svar: .............................................................................................................
V. Aðrar aths. og tillögur.

Hér á eftir skal skólanefnd færa albugasemdir og tillögur viðvíkjandi 
öðrum greinum frumvarpsins eftir því, sem henni finnast ástæður tiJ.

Svar: Engar markverðar.

Nd. 149. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 55 1928, um bann gegn dragnótaveiði i landhelgi.

Frá fyrri minni bl. sjávarútvegsnefndar.

Xefndin befir klofnað í málinu. Tveir nefndarmenn (SK og GG) treysta 
sér eigi til að mæla með því, að frv. verði samþ., en undirritaðir telja, að eins 
og nú bagar til um fiskútflutning og afkomu sjávarútvegsins, megi teljast ó- 
verjandi að spyrna gegn samþykkt þess. Svo sem kunnugt er, má flytja héðan
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úr landi til Stóra-Bretlands ákveðinn þunga fisks á ári hverju, og er skammt- 
ur þessi að engu leyti bundinn við verðmæti. Nú hagar svo til, að hann er að 
langmestu leyti fylltur með þorski, en þorskurinn er veiddur með ærnum til- 
kostnaði, og er hann þó verðlítill lil þessa útflutnings. Almennt mun vera 
greitt fyrir hann 7—8 aura hvert kg., og þeir, sem kaupa, telja þetta vera of 
hátt verð og að eigi sé unnt að greiða þetta verð, nema aðrar dýrmætari fisk- 
tegundir fvlgi. Er þetta þvi hvorttveggja, óhagkvæm veiði fyrir seljanda, nema 
i uppgripaafla, og óhagkvæm kaup fyrir þann, er flvtur út, auk þess, sem 
fyrir þorskinn fæst lítill erlendur gjaldevrir i hlutfalli við ýmsar aðrar fisk- 
tegundir, ef miðað er við þunga hans. Jafnhliða og stundaðar eru óhagkvæm- 
ar þorskveiðar og útflutningur á honum, eru kolamiðin liér við land að miklu 
leyti látin ónotuð, nema ef vera skyldi af landhelgisþjófum. Kolaveiðar með 
dragnót eru þó langsamlega arðmeiri en þorskveiðar með lóð, miðað við til- 
kostnað, fyrir þá, sem liafa vanizt þeim, og liafa þær með ári hverju sýnt betri 
og betri árangur. Verð á kola til útflutnings er venjulega 35—40 aurar hvert 
kg., og telja þeir, sem kaupa, mikluni mun meiri hagnaðarvon að greiða þetta 
verð fyrir kola en 7—8 aura fyrir livert kg. af þorski, og liefir sú staðreynd gert 
landhelgisveiðar togara svo eftirsóttar undanfarin ár sem raun ber vitni um. 
Liggur i augum uppi, að útflutningur á kola veitir miklum mun meiri gjald- 
eyri inn í landið en útflutningur á þorski, í hlutfalli við þunga.

Þá má geta þess, að dragnótaveiði er auðvelt að stunda með smábátum 
þann tíma, sem ekki eru aðrar veiðar stundaðar, og yrðu auknar dragnóta- 
veiðar þannig til þess að auka atvinnuna í landinu.

Um dragnótina er það vitað, að fiskifræðingar telja liana óskaðlega 
ungviði og álíta, að hún á engan hátt spilli annari veiði. Kröfurnar um að 
opna landhelgina fvrir dragnótaveiði eru að verða æ háværari. og má m. a. 
benda á, að síðasta fiskiþing samþykkti tvær áskoranir til Alþingis í þessu 
máli. Önnur er um að leyfa landsmönnum kolaveiðar, að hrygningartíma 
undanskildum, liin er meðmæli með þessu frv. um að skora á Alþingi að 
samþykkja það, með þeirri breytingu, að fyrir 15. júni komi 1. júlí, og verði 
veiðin heimiluð skipuin allt að 30 smálestum að stærð. Viljum við mæla með 
því, að fvrri till. verði tekin til greina, en treystumst ekki til að mæla með því 
að gera upp á milli skipa vegna stærðar. Einn nm. (JJós) er erlendis.

Leggjum við til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGU.

Við 1. gr. Fyrir „15. júni“ komi: 1. júlí.

Alþingi, 14. marz 1936.

Finnur Jónsson, 
form., frsm.

Páll Þorbjörnsson,
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Nd. 150. Frumvarp til laga
um afnám laga um samþvkktir um herpinótaveiði.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1- gr.
Lög nr. 56 10. nóv. 1913, um samþvkktir um herpinótaveiði á Eyjafirði 

og Skagafirði, og lög nr. 85 14. nóv. 1917, um samþykktir um herpinótaveiði á 
fjörðum inn úr Húnaflóa, skulu úr gildi numin.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Lög þau, er hér um ræðir, eru fyrir löngu orðin dauður bókstafur. Sam- 
þykktir hafa að vísu nokkrar verið settar samkv. þeim, en ekki veit n. til, að 
þeim hafi verið framfylgt um margra ára skeið, heldur hefir þvert á jnóti 
tíðkazt að veiða síld i herpinót á hinum bönnuðu svæðum, án þess kvartað 
bafi verið eða kært yfir. Frv. þetta er flutt samkv. einróma áskorun fiski- 
þingsins 1936.

Nd. 151. Breytingartillögur
við frv. til 1. um fóðurtryggingarsjóði.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. Framan við 1. gr. komi ný grein, sem verði 1. gr. og orðist svo (greina- 
talan brevtist samkv. því):

Heimilt er sýslunefndum og ba’jarstjórnum að gera samþykktir fvrir 
hlutaðeigandi sýslu- eða bæjarfélög um stofnun fóðurtryggingarsjóða til 
varnar gegn fóðurskorti.

2. Síðari málsgr. 1. gr., sem verður 2. gr., orðist svo:
1 byrjun hvers árs skal reikna út, hvernig skipta beri framlagi ríkis- 

sjóðs milli sýslu- og bæjarfélaga, og séu skiptin gerð i réttu hlutfalli við 
búfjáreign framteljenda. 1 reglugerð skal ákveða, hvernig búféð skuli lagt 
í einingar til að skipta framlaginu eftir. Strax og skipting hefir farið fram, 
skal tilkynna oddvitum sýslunefnda og bæjarstjórna, hver sé hlutur hverr- 
ar sýslu og bæjar á yfirstandandi ári.

3. Við 2. gr., sem verður 3. gr. Greinin orðist þannig:
Þegar stofna skal fóðurtryggingarsjóð í sýslu- eða bæjarfélagi, skal 

gera um það samþykkt á fundi sýslunefndar eða bæjarstjórnar.
1 samþykkt skal ákveða, á hvern liátt afla skuli fjár í fóðurtryggingar- 

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 62
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sjóð, og niá ákveða, að gjaldinu sé jafnað að nokkru eða öllu leyti á bú- 
fjáreigendur og eftir hvaða reglum það sé gert. Hver bóndi stendur inn- 
heimtumanni skil á greiðslu fyrir það búfé, sein framfleytt er á jörðinni 
eða hans ábúðarhlula af benni. Heimilt er sýslunefnd og bivjarstjórn að 
taka upp í samþykkt ákvæði um það, að framlag til fóðurtryggingarsjóðs 
falli niður, er sjóðurinn befir náð ákveðnu bámarki, svo og önnur ákvæði 
um meðferð sjóðsins og ráðstafanir gegn fóðurskorti, þar á meðal, að til sé 
lágmarksfóðurforði, eftir því sem bann liefir vcrið ákveðinn í hverjum 
hreppi. Einnig að höfuðstól sjóðsins megi aldrei skerða og heimild til þeirra 
ráðstafana, sem um ræðir í 11. gr.

4. Við 3. gr., sem verður 4. gr. Greinin orðist svo:
Nú befir samþykkt um stofnun fóðurtryggingarsjóðs verið samþykkt 

með meiri hluta atkvæða á fundi sýslunefndar eða bæjarstjórnar, og skulu 
þá sýslunefndarmenn, ef um sýslu er að ræða, bera samþykktina upp á 
almennum sveitarfundi, hver í sínum hreppi. Til fundanna skal boða eins 
og venja er um slíka fundi, og séu þeir haldnir áður en 6 vikur eru liðnar 
frá því samþykktin var gerð á sýslufundi. Á funduin þessum hafa þeir ein- 
ir atkvæðisrétt, sem búfé eiga og eru 18 ára eða eldri.

Nú hefir frumvarp sýslunefndar um stofnun fóðurtryggingarsjóðs verið 
samþykkt af meiri hluta þeirra hreppsfélaga, sem ekki hafa lýst því yfir 
samkv. 5. gr., að þau vilji eigi taka þátt í sjóðsstofnuninni, og skal þá odd- 
viti sýslunefndar senda ráðuneytinu samþykktina til staðfestingar. Virðist 
ráðuneytinu samþykkt, sem því hefir verið send til staðfestingar, koma í 
bága við grundvallarreglur laga eða rétt manna, endursendir það bana 
ásamt synjunarástæðum. Að öðrum kosti staðfestir ráðuneytið samþykktina, 
skipar fyrir um birting liennar og tiltekur, hvenær hún öðlast gildi. Gildir hún 
þá fyrir alla þá, sem i viðkomandi sýslu búa (sbr. þó 5. gr.).

Samþykkt, sem ráðuneytið befir slaðfest, má ekki breyta á annan bátt 
en hún var sett.

I bæjarfélögum skal samþykktin einnig borin upp á almennum fundi í 
bæjarfélaginu, og gilda þar sömu ákvæði uin atkvæðisrétt og í sveitum. Sé 
meiri bluti atkvæðisbærra fundarmanna fylgjandi samþykktinni, skal bún 
send til staðfestingar, og gilda þá sömu ákvæði eins og um sýslusamþykkt.

5. Við 4. gr. Greinin verður 5. gr.
6. Við 5. gr., sem verður 6. gr. Greinin orðist svo:

Fóðurtryggingarsjóður, sem stofnaður er samkvæmt lögum þessum, á 
rétt á framlagi rikissjóðs, sem um getur i 2. gr., en þó aldrei bærri uppbæð 
en fram er lögð á móti.

7. Við 6. gr., cr verður 7. gr. A eftir orðunum „kýs sýslunefnd“ komi: eða 
bæjarstjórn.

8. Við 7. gr., sem verður 8. gr. Greinin breytist svo:
a. Á eftir „sýslunefnd“ í 1. málsl. komi: eða bæjarstjórn.
b. Á undan siðustu málsgr. komi: Em búfjáreigendur í kaupstöðum gilda 

sömu ákvæði og um ábúendur á jörð.
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9. Aftan við 9. gr., sem verðnr 10. gr., bætist: Sé uni bæjarfélag að ræða, tekur 
bæjarstjórn að sér lilutverk lireppsnefndar í sveitum.

10. Við 10. gr. Greinin verður 11. gr.
11. Við 11. gr., sem verður 12. gr.: Á eftir orðunum „hey brenna“ komi: 

óvátryggð.
12. Við 12. gr., sem verður 13. gr. Síðari málsgr. orðist svo:

Ef starfsemi fóðurtryggingarsjóðs leggst niður í þeirri mynd, sem lög 
þessi gera ráð fvrir, er sjóðurinn eign blutaðeigandi sýslu- eða bæjarfélags. 
Aldrei má þó verja sjóðnum eða vöxtum hans til annars en fóðurtrygginga.

Nd. 152. Breytingartillaga

við frv. til 1. um landssmiðju.

Frá Jakob Möller.
Við 2. gr.

1. Aftan við fyrri málsl. fyrri málsgr. bætist: og sannað með útboði, að svo sé.
2. Aftan við síðari málsl. sömu málsgr. bætist: eins og áður segir.

Ed. 153. Nefndarálit

um frv. til 1. um ráðstafanir til varnar því, að skipum sé leiðbeint við ólöglegar 
fiskveiðar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþ. með breytingum þeim, sem fluttar 
eru á þskj. 154. Eru þær breytingartillögur fluttar eftir bendingu frá og í sam- 
ráði við póst- og símamálastjóra og með vitund dómsmálaráðherra. Einn nefnd- 
arm. (MG) lætur þess getið, að hann líti svo á, að sömu ráðstafanir og í frv. 
felast hefði verið hægt að gera með reglugerð, byggðri á lögum nr. 82 14. nóv. 
1917. Ennfremur áskilur hann sér rétt til frekari athugunar á sektarákvæðum 
frumvarpsins.

Alþingi, 14. marz 1936.

Sigurjón A. Ólafsson, Ingvar Pálmason, Magnús Guðmundsson. 
form. fundaskr. og frsm.

Páll Hermannsson. Þorsteinn Briem.
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Ed. 154. Breytingartillögur

við frv. til 1. um ráðstafanir til varnar því, að skipum sé leiðheint við ólöglegar 
fiskveiðar.

Frá allsherjarnefnd.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Hver sá, seni sendir eða tekur á móti skeyli — hvort heldur er loftskeyti 

eða talskeyti — til eða frá skipi, scin ætla niá, að sé að veiðum hér við land, 
skal skyldur að leggja frain lykil að liverju því duhnáli, sem notað kann að 
vera við skeytasendinguna. Það er m. a. dulniál samkvæmt lögum þessuin, ef 
notað er í skeyti mál í óvenjulegri merkingu.

2. Við 2. gr. Greinin orðist þannig:
Hver sá, sem sendir skeyti til eða frá veiðiskipi, skal undirrita á hverju 

sliku skeyti drengskaparvottorð um það, að ekkert sé í efni skeytisins, sem 
stuðlað geti að hrotuin á fiskveiðalöggjöfinni, forðað sökunaut við töku 
eða gefið veiðiskipi hendingu um ferðir varðskipanna. Undirrita má slíkt 
drengskaparvottorð í eitt skipti fyrir öll hjá landssímastjóra.

Starfsmenn loftskeytastöðva eða lofttalstöðva mega ekki afgreiða dul- 
málsskeyti til eða frá veiðiskipi fyrr en fyrir þá hefir verið lagður lykill að 
skeytunum, og skulu þeir þýða skeytin, cftir þvi sem kringumstæður levfa 
og ástæður þykja til. Þyki loftskeytamanni skeyti eða skeytaviðskipti að 
einhverju leyti grunsamleg, skal hann stöðva afgreiðslu slikra skeyta og 
gera landssímastjóra þegar í stað aðvart, en liann rannsakar málið nánar 
og tilkynnir dómsmálaráðherra.

Undanþegin þessum ákvæðum eru skcyti frá útlöndum og frá erlend- 
um skipum um íslenzkar strandarstöðvar til skipa í liafi. Þyki loftskeyta- 
manni skeyti þau eða skeytaviðskipti, er um ræðir í þessari málsgrein, að 
einhverju leyti grunsamleg, skal hann þegar gera landssímastjóra aðvart, 
en hann tilkynnir dómsmálaráðherra,

3. A eftir 2. gr. komi tvær nýjar greinar, er verða 3. og 4. gr., svo liljóðandi: 
a. (3. gr.). 011 skeyti til og frá veiðiskipum eða milli veiðiskipa — hvort

heldur eru loftskeyti, talskeyti eða lofttal — skulu rituð á skeytaeyðu- 
hlöð og send landssímastjórninni að liðnum hverjum mánuði, en lands- 
siminn geymir þau að minnsta kosti í 5 ár.

„Orðsendingar" til og frá veiðiskipum eru stranglega bannaðar, 
nema í lifsháska, aðrar en þær, sem eingöngu snerta loftskeytaþjón- 
ustuna, enda skulu afrit af þeim fylgja með skeytunum.

Til frekara eftirlits her starfsmönnum strandastöðva landssimans og 
loftskeytamönnum ó varðskipunum að taka og skrá, eftir því sem þeim 
er frekast unnt, loftskevta- og talstöðvaviðskipti milli veiðiskipa innhyrðis 
og senda mánaðarlega til landssímastjórnarinnar.

Dómsmálaráðuneytið liefir hvenær sem er aðgang að öllum þeim 
plöggum, er varða greint eftirlit, enda liafi sá eða þeir, sem dómsmála-
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ráðherra útnefnir til þess, undirrilað þagnarheit sainkvænit fyririnælum 
alþjóðareglugerðar þar um.

h. (4. gr.). Með reglugerð niá ákveða nánar uni franikvæmd laga þessara og 
refsa fyrir brot á reglugerðinni sem eftir lögununi.

4. 3., 4. og 5. gr. verði 5., 6. og 7. gr.

Sþ. 155. Tillaga til þingsályktunar
um flutning þingfrétta í útvarpi.

Flm.: Gisli Sveinsson.

Alþingi ályktar að verða við ósk útvarpsstjórnar um, að þingið taki í sínar 
liendur flutning þingfrétta í útvarpi, og sé forsetum falið að ráða nú þegar 
mann til þess að gegna því starfi.

Nd. 156. Nefndarálit
um frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 46 15. júní 1926, um útsvör,

Frá allsherjarnefnd.

Xefndin hefir athugað frv. þetta og mælir með, að það verði samþykkt. 
Xefndin vill taka það fram, að hún skoðar þessa breytingu á útsvaral. aðeins 
gerða til hráðabirgða og telur rétt, að gagngerð endurskoðun fari frani á út- 
svaralögunum, og telur heppilcgt, að nefnd sú, sem nú starfar að undirbúningi 
löggjafar um tekjuöflun sveita og bæja, taki einnig þetta mál til athugunar.

Xefndin mælir því með frv. með eftirfarandi

BREYTIXGU.
A eftir 8. gr. komi ný gr., svo hljóðandi:
Við 29. gr. A eftir 2. mgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Aleð reglugerð, er rikisstjórnin setur, má skylda kaupgreiðendur til að halda

eftir hluta af kaupi fastra starfsmanna til greiðslu á útsvari þeirra til hæjar- 
eða sveitarsjóðs.

Alþingi, 15. marz 1936.

Héðinn Valdimarsson, Garðar Þorsteinsson, Thor Thors, 
form. frsm. fundaskr.

Jörundur Brvnjólfsson, Stefán Jóh. Stefánsson. 
með fyrirv.
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Ed. 157. Nefndarálit
um frv. til 1. um framlenging á gilcli 1. um verðtoll og bráðabirgðaverðtoll.

Frá fjárhagsnefnd.

Frv. þetta er komið frá hv. Nd. Hefir nefndin atlmgað frv. og borið það 
saman við lagaákvæði þau, sem hér er farið fram á að framlengja. Leggur 
nefndin til, að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 16. marz 1936.

Jón Baldvinsson, Bernh. Stefánsson, Magnús Jónsson.
form. fundaskr., frsm.

Ed. 158. Nefndarálit
mn frv. til 1. um framlenging á gildi 1. nr. 33 7. maí 1928, um skattgreiðslu h/f 
Eimskipafélags Islands.

Frá fjárhagsnefnd.

Frv. þetta er komið frá neðri deild, og hefir fjárhagsnefnd athugað það og 
borið saman við fyrri lagaákvæði hér að lútandi. Leggur nefndin einróma til, 
að frv. verði samþ. óbreytt.

Alþingi, 16. marz 1936.

Jón Baldvinsson, 
form.

Bernh. Stefánsson, 
fundaskr.

Magnús Jónsson, 
frsm.

Ed. 159. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 4 9. janúar 1935, um vinnumiðlun.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
A eftir 2. gr. laganna komi ný gr., svo hljóðandi:
Allir þeir, er hafa með höndum fastan atvinnurekstur með aðkevptu vinnu- 

afli verkamanna, i þeim kaupstöðum, þar sem eru starfandi vinnumiðlunarskrif- 
stofur í samræmi við lög um vinnumiðlun, skulu eigi sjaldnar en mánaðarlega 
senda vinnumiðlunarskrifstofunni á staðnum afrit af kaupgjaldsskrám sínum, 
enda séu þær þannig útbúnar, að auðvelt sé að sjá af þeim, hve mikil upphæð 
hefir verið greidd í vinnulaun, hverjum einslökum manni á þeim tíma, er skráin 
nær yfir.
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Vinnumiðlunarskrifstofur skulu, að fengnuni tillögum frá Vinnuvcitenda- 
félagi fslands, láta útbúa eyðublöð fyrir þessar kaupgjaldsskrár, og skulu þau 
afhent atvinnurekenduin ókeypis.

2. gr.
Brot á lögum þessum varða scktum, frá 10 1000 kr., og skulu niál út af

brotunum rekin að bætti alinennra lögreglumála.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1936.

Ed. 160. Lög
um breyting á löguin nr. 5 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpuveiðuin. 

(Afgreidd frá Ed. 16. inarz).
Samhljóða þskj. 108.

Nd. 161. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 152,1 rLandssiniðjal.

Frá Jakob Möller.
Tillagan orðist svo:
og sannað með útboði, að svo sé, ef forstöðuinaður blutaðeigandi fyrirtækis 

eða stofnunar æskir þess.

Nd. 162. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 152 [Landssmiðja].

Frá Emil Jónssyni og Stefáni Jób. Stefánssyni.

Fvrri tölul. brtt. orðist þannig:
og getur ráðberra látið sanna með útboði, að svo sé, þegar um meiri háttar 

verk er að ræða.

Ed. 163. Frumvarp til laga
um landssmiðju.

(Eftir 3. umr. í Xd.).

1- gr.
Rikisstjórnin lætur starfrækja smiðju, er fæst við viðgerðir skipa, smíði 

mótora og annara véla, og aðra smíði, og nefnist hún landssmiðja.
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2. gr.
Landssmiðjan annast allskonar smíði fvrir einstaklinga og félög, er þess 

kunna að óska, og auk þess annast hún alla smíði, sem hún getur tekið að sér, 
fyrir þá starfrækslu, er ríkið hefir með höndum, og þær stofnanir, sem eru 
rikiseign, svo sem skipaútgerð, skóla, sjúkrahús, vita- og vegamálaskrifstofur, 
landssíma og ríkisútvarp, enda séu vinnubrögð og verðlag, að dómi ríkisstjórn- 
arinnar, ekki óhagstæðari en annarsstaðar innanlands, og getur ráðherra látið 
sanna með úthoði, að svo sé, þegar um meiri háttar verk er að ræða. Ríkis- 
stjórnin getur mælt fyrir um, að stofnanir, sem styrktar eru með fé úr rikis- 
sjóði, skuli skipta við landssmiðjuna um smíði þá, er þær þurfa að láta gera 
innanlands, enda sé um samhærilegt verð og vinnubrögð við aðrar samskonar 
smiðjur að ræða, eins og áður segir.

Landssmiðjunni er heimilt að verja árlega af ágóða sínum nokkrum hluta, 
er ríkisstjórnin ákveður, til þess að vinna að smíðum, er íslenzkir hugvitsmenn 
hafa gert uppdrætti að. Þó skal jafnan leitað umsagnar kunnáttumanna, er ríkis- 
stjórnin tilnefnir, um væntanlega nytsemi nýsmíðinnar, áður en hún er ákveðin.

3. gr.
Ríkisstjórnin afhendir landssmiðjunni lóð undir nauðsynleg mannvirki, og 

sé þess gætt, að bæta megi við byggingar eftir því, sem starfssvið smiðjunnar 
stækkar. Skal landssmiðjan hafa hverskonar umráðarétt yfir lóðinni. Ennfremur 
skal ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast lán, cr landssmiðjan tekur til bygginga 
og vélakaupa, allt að 100000 krónum. Jafnskjótt og lóðin hefir verið afhent, 
skal landssmiðjunni lieimilt að hefja smíði þeirra verkstæða, er henni eru nauð- 
synlegust, að því leyti, sem fé hrekkur lil, og skal ríkisstjórnin gæta þess, að 
mannvirki þessi séu i samræmi við heildaruppdrátt, er hún fellst á, af þeim 
byggingum, sem ætla má, að reistar verði á lóðinni vegna starfrækslu lands- 
smiðjunnar.

4. gr.
Nú er lagt fé til landssmiðjunnar i fjárlögum, og skal þá litið á það sem 

lánsfé, er landssmiðjunni sé skylt að endurgreiða, enda verði samningur gerður 
milli landssmiðjunnar og ríkisstjórnarinnar um lánskjör og endurgreiðslu áður 
en fé sé afhent.

5. gr.
Ríkisstjórnin ræður forstjóra fyrir landssmiðjuna, og skal það vera maður 

vel að sér um vélfræði og um smíði. Forstjóri annast stjórn fyrirtækisins i 
samráði við ráð það, sem samkv. lögum nr. 31 9. jan. 1935, um eftirlit með 
opinberum rekstri, hefir eftirlit með landssmiðjunni. Rikisstjórnin ákveður laun 
forstjóra og annara fastra starfsmanna landssmiðjunnar, þar til þau verða 
ákveðin í launalögum. Forstjóri ræður aðra starfsmenn til landssmiðjunnar.

6. gr.
Nú verður ágóði af starfsemi landssmiðjunnar, og skal þá leggja hann í 

stofnsjóð fyrirtækisins, eftir að lagt hefir verið til hliðar fyrir fyrningu og í
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varasjóði, svo scni fyrir cr mælt í reglugerð, cr ríkisstjórnin setur, endurgreidd 
lán þau, sem fyrirtækið kann að liafa tckið, cða fc lagt til hliðar til endurgreiðslu 
þeirra.

7. gr.
Landssmiðjan greiðir cigi útsvar til bæjar cða sveitar, en greiða skal hún 

til hæjar eða sveitar eftir regluni þeiin, scm mælt cr fyrir um i lögum nr. 47
4. júní 1924, um aukaútsvör ríkisstofnana.

Landssmiðjan greiðir tekjuskatt til ríkisins cins og væri liér um einkafyrir- 
tæki að ræða.

8. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Sþ. 164. Tillaga til þingsályktunar
um landhclgisgæzlu á Faxaflóa.

Flm.: Pctur Ottescn, Olafur Thors.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina: 
a. Að láta nú þcgar smíða mcgilcga stóran, traustan og ganghraðan, vopnaðan

vclhát til þcss að annasl landhclgis- og vciðarfæragæzlu á Faxaflóa. 
h. Að lcigja til gæzhmnar, mcðan á smíðinni stcndur, þar til hæfan vélhát, er

húinn sé nauðsynlcguin tækjum.

Greinargerð.

Landhelgisgæzlu og gæzlu veiðarfæra utan landhelgi cr mjög áhótavant á 
Faxaflóa. Hlýzt af þcssu hvorutvcggja stórljón árlega.

Nú licfir liallað undan fæti með landhelgisgæzhma við það, að Óðinn, annað 
aðalvarðskip ríkisins, hcfir vcrið scldur til útlanda. Má nú ekki við svo húið 
standa stundu lcngur, að það skarð sé ckki fyllt, cnda var heimild sú, sem ríkis- 
stjórnin fékk til þcss að lcita tilboða i Óðin og sclja hann, ef viðunanlegt boð 
t'cngist, hundin því skilyrði, að landhelgisgæzlan hiði ckki lmekki við söluna. Til- 
lagan miðar að því, að nú þcgar verði hafizt handa að ráða bót á þessu að því 
cr Faxaflóa sncrtir, mcð þeim hætti, cr í tillögunni felst. Xánar í framsögu.

Nd. 165. Tillaga til þingsályktunar
mn síldvciði i Faxaflóa og fyrir suðurströnd landsins.

Flm.: Olafur Thors, Pétur Ottcscn.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að hlutast til um: 
a. Að síldarútvcgsncfnd úthluti að minnsta kosti hluta vcrkunar- og út-

flutningslcyfa á matjcssaltaðri sild til skipa, cr síldveiði stunda í Faxaflóa 
Alþt. 1936. A. (511. löggjdfurþing). 63
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og fyrir suðurströnd landsins, ef nefndin ákveður að takmarka útflutning 
á síld, sem þannig er verkuð.

b. Að síldarútvegsnefnd rannsaki og geri tillögur um, hversu bezt verði að 
öðru leyti bagnýttir síldveiðiinöguleikar í Faxaflóa og við suðurströnd 
landsins, og bafi bún birt álit sitt og tillögur fyrir 1. júní næstk.

Greinargerð.

Sildveiðar í reknet bafa uni alllangt árabil verið stundaðar í Faxaflóa, og 
befir binni siauknu beitusíldarþörf hér við flóann nú upp á siðkastið verið full- 
nægt með lieiinaveiddri síld.

En þegar fullnægt Iiefir verið beitusildarþörfinni. en það befir oft verið 
gert á tiltölulega stuttum tíina, þá befir veiðunum verið bætt, oftast seint i 
ágúst eða fyrst í september þrátt fyrir mikinn afla oft og löngum, og befir þannig 
aldrei verið á það reynt fyrr en á síðastl. ári, hvað sild veiddist bér lengi fram 
eftir hausti. En reynsla sú, sem þá fékkst af sildveiðunum í Faxaflóa, sýndi það, 
að liér í flóanum og fyrir suðurströndinni var gnægð síldar fram á nýár.

Það bendir því allt til þess, að síldveiði i Faxaflóa sé nokkurn veginn árviss 
og að reknetaveiði bregðist þar ekki frá því í apríl og fram eftir liausti.

Á síðastl. ári mun nær helmingur þeirrar sildar, bæði að magni og verði, 
sem flutt var söltuð á erlendan markað, liafa verið veidd i Faxaflóa og við suð- 
urströnd landsins.

Veiðin skiptist þannig á vcrstöðvarnar:
Stykkishólmur ........................................ 255 tuinnir
Grundarfjörður........................................ 375 —
Akranes .................................................... 8613 —
Reykjavik ................................................ 2373
Hafnarfjörður .......................................... 14065 —
Keflavík .................................................... 12444 -
Sandgerði ................................................ 6257
Eyrarbakki .............................................. 543 —
Stokkseyri ................................................ 1669 -—
Vestmannaevjar ...................................... 5449 —

Samtals 52043 tunnur

Ftflutningur þessarar síldar skiptist þannig i
Matjes.

2213

i markaðslöndin:

Damnörk . .
Grófs.

.................... 4418
Krydds.

2850
Sykurs.

172
Samtals.

9653
Svíþjóð ............................ 18600 4322 84 15 1694 33061
Pvzkaland . 8459 99 8459
Pólland 1000 99 1000
Ýiiis lönd . . .................... 52

23070
10

16004
1

11296
99

1866
63

52236
Verðmæti þessarar síldar var kr. 2455000.
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Eins og þessi skýrsla ber með sér, er það ekkert smáræðisverðmæti, sem 
liafzt liefir npp úr sildveiðunum i Faxaflóa og við suðurströnd landsins á síðastl. 
ári, og hefir nú reynslan sýnt það mjög greinilega, að sú skoðun, sem uppi 
hefir verið um það, að Faxaflóasild vieri ekki útflutningshæf vara, er ekki á 
neinum rökum reist. Að vísu mun grófsöltuð Faxaflóasíld tæplega eða ekki 
samkeppnisfær á sænskum markaði við síld, sem veidd er við Xorðurland, og 
því ekki ráðlegt að verka síldina þannig, ef nóg framhoð er af norðansíld, en 
aftur á móti reyndist maljessöltuð Faxaflóasíld vel. Bendir þessi reynsla til 
þess, að siki úr Faxafióa sé fiillt eins vel eða betur fallin til þessarar verkunar 
en norðansíld. Aðalgallinn á norðansíldinni er sá, að hún er of feit fyrir matjes- 
síldarverkun. Er síldin liefir legið nokkurn tíma í tunnunni, rennur nokkuð af 
lýsi úr lienni, og það enda þótt luin sé geymd í liúsi. (ierir þetta það að verkum, 
að ofan á sildinni flýtur lýsishrák og samlímis sjatnar í tunnunni. Hafa síldar- 
kaupmenn kvartað undan þessu. En um Eaxaflóasíldina er það þannig, að fitu- 
magnið í henni er að jafnaði miiiiia, og rennur því eigi lýsi úr síldinni. Tunnan 
er því full þegar hún er opnuð og sildiii spegilfögur og engin hrák flýtur ofan á 
pæklinum. Má því hiklaust telja, að Faxaflóasíld sé einmitt mjög vel fallin til 
niatjesverkunar og likleg til þess að verða mjög eftirsótt vara. I’að sanna og 
unimæli kaupenda sildarinnar.

Sú staðreynd, að Faxaflóasíldin er svo vel fallin til matjesverkunar eins 
og raun her vitni um, felur í sér mjög sterkar líkur, ef ekki vissu fyrir því, að 
síldveiðar til útflutnings í Faxaflóa og fyrir suðurslrönd landsins eigi mikla 
framtíð fyrir sér, og það því fremur. sem eftirspurn eftir matjessild liefir farið 
vaxandi í ýnisuni löndum ár frá ári, samtíinis því, sem markaðurinn fyrir 
grófsaltaða síld liefir þrengzt og salan á henni minnkað.

Fyrri liður þáltill. miðar að því. að ef síldarútflutningsnefnd takmarkar 
verkun og útflutning á matjessaltaðri sild, þá verði tryggt, að þeir, er síldveiðar 
stunda í Faxaflóa og fyrir snðurströnd landsins, njóti nokkurs réttar um verkun 
og útflutning matjessíldar.

há sýnir reynslan frá síðastl. ári, að undir það renna enn fleiri stoðir, að 
síldveiðar á Faxaflóa til útflutnings geti orðið tryggnr atvinnuvegur og drjúg 
tekjulind.

Hinsvegar liafa veiðar þessar þangað til á síðastl. ári lítið eða ekkert verið 
stundaðar með verkun síldarinnar til úlflutnings fyrir augum, og er það að 
vonuiii að mestu órannsakað mál, hversu slíkur atvinnuvcgur yrði rekinn sem 
arðvænlegast. Xú er svo fyrir mælt í löguni nr. 74 29. des. 1934, um síldarút- 
vegsnefnd, útflutning á síld, hagnýtingu markaða o. fl., að síldarútvegsnefnd 
skuli hafa með liöndum slíkar rannsóknir, og er í síðari liluta till. lialdið sér 
að þeim þingvilja, er meiri hl. Alþingis með þeiin lögum liefir lýst.

Skal nú að því vikið að færa fram nokkur rök fyrir þvi, að eigi sé að ófvrir- 
synju óskað rannsókna i þessu efni.

Sú Faxaflóasíld, sem var kryddsöltuð á síðastl. ári, reyndist mjög vel, og 
mun vera hægðarleikur að fá samskar verksmiðjur lil þess að gera fyrirfram 
samninga um kaup á Faxaflóasíld upp i að minnsta kosti nokkurn hluta þess 
síldarmagns, sem þær þurfa að nota. Eru verksniiðjurnar alltaf hræddar við,
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að sildveiði kunni að bregðast við Xorðurland, og vilja því tryggja sig með 
kaupuin á fleiri en einuni stað. Sama er að segja um þá sild, sem var sykur- 
söltuð; bún gaf góða raun. Þá eru og vafalaust fleiri leiðir til þess að gera þá 
sild, sem veidd er bér syðra, að góðri og eftirsótlri markaðsvöru erlendis. Má 
í því sambandi benda á það, að miklar likur eru til, að Faxaflóasíldin sé mjög 
vel fallin til reykingar, og betur en norðurlandssildin, einkum fyrst á vorin og 
framan af sumri, en þá er Faxaflóasíldin ágadlega vel fallin til reykingar, því 
þá er fitumagn liennar eigi meira en það, að bún rcnnur ekki við reykinguna. 
Síld þessi liefir árum sainan verið reykt til innanlandsnotkunar og þótt bin bezta 
vara. Englendingar og Þjóðverjar reykja kynstrin öll af síltl, og kaupa Þjóð- 
verjar mikið af nýrri síld til reykingar, aðallega frá Xoregi og Englandi. Það er þvi 
litlum vafa undirorpið, að þegar full þekking væri fengin á þeim aðferðum, 
sem notaðar eru við meðböndlun síldarinnar undir reykingu, um reykinguna 
og útbúnaðan allan og meðferð á benni þangað til bún er komin á markaðs- 
staðinn, að þá væri bægl að fá góðan markað erlendis fyrir reykta Faxaflóasíld, 
og er þetta þeim mun nieira virði, þar sem með þessuni liætti nuetti lengja 
síldveiðatímann, því síldin er einmitt, eins og að framan greinir, bezt fallin til 
reykingar að vorlagi og fyrri part sumars, eða áður en bún er orðin útflutnings- 
hæf með venjulegum söltunaraðferðum. Þá má og benda á það, að mikil líkindi 
eru til, að selja nuetti að vorlagi og einnig að baustinu isaða síld til Þýzkalands. 
A þeini tíma er þar oft ágætt verð á nvrri sild, enda bafa Þjóðverjar stundum 
að baustinu keypt ísaða síld frá Austfjörðum, en síldveiði þar er, eins og kunn- 
ugt er, mjög stopul, og það svo, að stundum koma mörg ár í röð, sem engin 
síld veiðist, og befir undir slikuin kringumstæðum verið seld Faxaflóasíld þang- 
að austur til beitu.

Fleiri verkunaraðferðir á Faxaflóasíld imetti nefna, svo sem flökun og þrá- 
aða síld, en báðar þær verkunaraðferðir eru mikið notaðar í síldveiðalöndum og 
gefa góða raun, en þetta o. fl„ ásamt því öðru, er bér befir verið drepið á, er 
ærið rannsóknarefni.

Hér bafa nú verið færð rök að því tvennu, að rétt sé og bagkvæmt frá liags- 
munasjónarmiði heildarinnar að tryggja eftir því sem föng standa til, að síldar- 
útgerð við Faxaflóa verði ekki afskipt vegna opinberra ráðstafana, sem og að 
gerð verði gangskör að því að rannsaka, bversu sú veiði verði bezt bagnýtt i 
framtíðinni. Er þess vænzt, að Alþingi líti með skilningi á þetta mikilsverða 
mál, og eigi siður fyrir það, að útvegsmenn, er á síðastl. bausti seltu sig í skuldir 
til kaupa á síldveiðarfærum, búa nú við mjög rýra þorskvertíð, og cr þeini því 
bráð nauðsyn á að fá notið Jieirra afkomuskilyrða, sem ýtrasta bagnýting siltl- 
veiðanna gæti fært þeim. F.n auk þess liggja ýms rök að því, að rétt sé að stuðla 
að því, að svo niiklu leyti sem liægt er, að síldarfrainleiðsla landsmanna sé ekki 
jafnstaðbundin og verið befir, og á það jafnt við, bvort litið er til fjárliagslegs 
öryggis eða beilbrigðrar þróunar i þjóðlífinu.

Að lokuni þykir rétt að benda á það, að með þessari till. er eigi verið að 
draga einbliða fram blut vissra útvegsnianna eftir búsetu á kostnað annara 
stéttarbræðra þeirra. Reynsla síðasta liausts sannar, að útvegsnienn bvaðanæfa 
af landinu töldu sér bag í þvi að stunda síldveiði i Faxaflóa, en bitt má vel
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játa, að sú veiði er að sjálfsögðu handliægust heimainöniuun, rétt á saina hátt 
og síldarútgerð á norðurniiðuni liggur hezt við fyrir Xorðlendinga.

Nd. 166. Nefndarálit
um frv. til 1. uin breyt. á 1. nr. 55 1928, uni bann gegn dragnólaveiði í landhelgi.

Frá öðrum minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Með löguni nr. 27 20. júní 1923 var rikisstjórninni veitt heimild til, „þegar 
þess er krafizt og full ásta'ða þykir til, að takmarka eða hanna notkun allskonar 
dragnóta, þar á nieðal kolanóta — Snurrevaad i landhelgi". í 3. gr. laganna 
var ákveðið, að stjórnarráðið skyldi, áður en ákvörðun er tekin, leita álits ,.hlul- 
aðeigandi hreppsnefnda og stjórnar Fiskifélags íslands".

A Alþingi 1928 voru svo sett ný lög uni „bann gegn dragnótaveiði i land- 
lielgi". Samkvcæint þeini lögum eru dragnótaveiðar í landhelgi algerlega bann- 
aðar 9 inánuði ársins, en leyfðar á tímabilinu frá 1. sepl. til 1. des„ þó ineð þeiin 
takinörkunuin, að ríkisstjórninni er eins og áður hehnilt að ákveða frekaii tak- 
markanir eða bann, ef krafa kennir þar uin. og að fengnuin tillögum hlutað- 
eigandi hreppsnefnda og stjórnar Fiskifélagsins. Kannig eru hin svokölluöu ,.hér- 
aðabönn" til orðin. Eftir kröfum íbúanna i einstökum landshlutum hefir ríkis- 
stjórnin fyrirskipað algert bann gegn dragnótaveiði á tilteknum svæðum, og það 
einnig á þeim líma (1. sept. 1. des.), sem veiðin annars vivri heimil sainkvæint 
liinum almennu ákvæðum laganna.

Með bráðahirgðalögum nr. 85 (i. júlí 1932 var lögunum frá 1928 hreytt á 
þá leið, að leyfilegt skyldi að veiða með dragnót síðari h.luta júlímánaðar, í 
ágústmánuði og í desembermánuði. Auk þess skyldi ráðherra geta veitt leyfi 
(til eins árs í senn) til dragnótaveiða allt að Iveim niánuðuni til viðbótar „með- 
fram einslökum lögsagnarunidæmum". En þessi bráðabirgðalög voru felld á 
Alþingi 1933.

Þingið 1933) breytti hinsvegar lögunmn frá 1928 með því að hæta við 2. gr. 
eftirfarandi ákvæði: „Á svæðinu frá Hjörleifshöfða veslur um til I.átrahjargs 
skulu veiðar með dragnótum leyfðar i landhelgi frá 15. júní til 30. nóveinher ár 
hvert. Á Breiðafirði og Faxaflóa skal slík veiði þó aðeins lieimil skipum. sem 
skrásett eru innan Jögsagnarumdæma. er að þeim liggja, öðrumhvorum eða 
báðuin".

Héraðabönn á þessu svæði voru þar með eiimig afnuniin.
Eagabreyting þessi átti að gilda til ársloka 1931. En á Alþingi 1931 var breyt- 

ingin framlengd til tveggja ára, og gildir nú til ársloka 193(5.
(íildandi fyrirmæli um þessi efni eru því til ársloka 1930 sem hér segir:
1. Á svæðinu frá Hjörleifshöfða vestur mn til Eátrabjargs eru leyfðar drag- 

nótaveiðar í landhelgi frá 15. júní til 1. des. (5’L. nián.). Veiðirétturinn á Faxa- 
fléia og Breiðafirði er þó takmarkaður við skip úr tilteknum lögsagnarumdæinum.

2. Annarsstaðar við landið er dragnótaveiði höimuð í 9 mánuði, en leyfð í



3 mánuði, nema á þeim svæðum, sem héraðahönnin taka til. Þar er veiðin al- 
veg bönnuð.

í frv. því, sem fyrir liggur, er lagt til að lengja liinn almenna veiðitima um 
mánuð, þannig að hann verði við landið allt 512 mánuður, frá 15. júní til

30. nóv. (eins og nú við hluta af landinu) og að héraðabönnin verði algerlega 
afnumin.

Á þetta gelur undirrilaður íninni hluli eigi fallizl.
Minni hlulinn telur, að fara verði sérstaklega gæíilega í öllu því, er leljas! 

mætti til þess fallið að draga úr verndun landhelginnar frá því, sem nú er, og 
telur ekki, að slíkt geti réttlætzt sem kreppuráðstöfun.

Fiskimenn víðsvegar um land eru því mjög mótfallnir, að rýmkað verði 
um leyfi til dragnótaveiðanna, og afnám héraðahannanna sa'tir sérstaklega harðri 
mótspyrnu frá þeim, sem að þessum hönnum hafa staðið. Og meðan ágreiningur 
um áhrif þessarar veiðiaðferðar er svo mikill sem nú. virðist með öllu ófært að 
taka þennan sjálfsákvörðunarrétt af héruðununi. Enda myndi rýmkunin sum- 
staðar aðallega verða til hagshóta fyrir útlendinga.

A það má líka benda, að slík rýmkun sem þessi myndi ekki verða til að 
styrkja baráttu íslendinga fyrir útfærslu landhelgislinunnar.

Minni hl. leggur því til, að frv. vcrði fellt.

Álþingi, 16. marz 1936.

(jísli Guðmundsson, Sigurður Kristjánsson.
frsm.

502 Þingskjal 166—167

Nd. 167. Frumvarp til laga
um áburðarverksmiðju ríkisins.

Flm.: Bjarni Ásgeirsson, Emil .Jónsson, I’áll Zóphóníasson.
«

1- §r-
Bíkisstjórninni er heimilt að stofna og starfrækja verksmiðju til þess að 

framleiða tilbúinn áburð, í Reykjavík eða annarsstaðar á Suðurlandi, þar sem 
lientast þykir, ef endanlegar áætlanir um stofnun og rekstur sýna svipaða út- 
komu, að dómi ríkisstjórnar, og frumáætlun sú, er lögð hefir verið fram.

2. gr.
Til greiðslu kostnaðar, er leiðir af fyrirmælum fyrslu greinar. er ríkisstjórn- 

inni heimilt að taka lán fyrir hönd ríkissjóðs, allt að 1]2 milljón króna, sem 
greiðist af tekjum stofnunarinnar á næstu 15 til 25 árum.

3. gr.
Rekstri stofnunarinnar skal hagað eftir reglugerð, er rikissljói nin seíur, 

þegar verksniiðjan hefir verið reist.
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4. gr.
Lög þessi öðlasl þegar gildi.

Ákvæði um stundarsakir.
Fyrir kostnað við áætlanir og undirhúning nni stofnun verksmiðjunnar

heiniilast rikisstjórninni að greiða úr ríkissjóði allt að fininitíu þúsund krón- 
um, en það fé skal síðar endurgreiðast í ríkissjóð af slofnkostnaði verksmiðj- 
unnar.

Greinargerð.

Friunvarp samhljóða þessu var flutt á síðasta þingi, og fylgdi því þá svo 
hljóðandi grcinargerð:

„Ríkisstjórnin hefir á þessu og síðasta ári látið framkvæma ýmsar rann- 
sóknir viðvíkjandi möguleikum á þvi að setja á stofn hér á landi verksmiðju 
til þess að framleiða tilhúinn áhurð (köfnunarefnisáhurð). Áætlun, sem ríkis- 
stjórnin lét erlendan verkfræðing gera á síðastliðnu sumri, virðist sýna ótvi- 
rætt, að unnt sé að framleiða hér á landi á fjárhagslega tryggum grundvelli 
það magn af köfnunarefnisáhurði, er vér höfum nolað að meðaltali síðastliðin
2—3 ár, fyrir jafnvel lægra verð en vér verðnm nú að greiða fyrir þennan áhurð 
til útlanda. Sé framleiðslan aukin um 10- -50L , sýnir áætlunin, að verðið getur 
orðið allmiklu lægra en vér greiðum mi. Áætlunin gerir ráð fyrir að framleiða 
köfnunarefnisáburðinn með nýjustu aðferðum (Eleetrolyse) og nota islenzkan 
kalksand sem hindiefni. Með þvi að gert er ráð fyrir því, að nálega helmingur 
framleiðslukostnaðarins, þar með talið vextir og afhorgun stofnláns, verði eftir 
i landinu, sem vinnulaun, raforka o. s. frv., má vænta þess, að nokkur árlegur 
gjaldeyrissparnaður yrði að því að starfrækja slika áhurðarverksmiðju. Þegar 
lánsfé hefir verið tryggt, mundi þurfa 11—10 mánaða tíma til að reisa verk- 
smiðjuna, og ætti því, ef nægilegur undirhúningur yrði hafinn á öndverðu næsta 
ári, að vera unnt að hyrja að starfrækja verksmiðjuna á miðju sumri árið 1937, 
en þá er ráðgert, að raforkustöðin við Ljósafoss verði fullgerð. Ef þetta mætti 
takast, ætti að vera unnt að framleiða í tæka tíð allan þann tilhúinn áburð. sem 
nota þarf á árinu 1938. Áætlun nm verð á raforku er gerð í samráði við Raf- 
magnsveitu Reykjavíkur. Gert er ráð fyrir þvi, að verksmiðjan greiði 130 110
þúsund krónur árlega í vinnulaun, auk þeirra vinnulauna. sem verða greidd við 
hyggingu hennar“.

Áætlun hins erlenda verkfræðings hefir nú verið þýdd á íslenzku og verður 
hráðlega prentuð og lögð fram á Alþingi, svo að þingmönnnm gefist greiðari að- 
gangur að henni. Annars er hún í fé>rum landbúnaðarnefndar á frummálinu, og 
verður lánuð til athugunar þeim þingmönnum, er þess óska, eftir því sem við 
verður komið.
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við frv. til 1. uni viðauka vin og hreyt. á 1. nr. 13 19. maí 1930, um greiðslu 
kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl.

Frá Eiríki Einarssyni.

A eftir 10. gr. komi ný gr., er verður 11. gr.. svo hljóðandi (og breytist 
greinatalan samkv. því):

Jafnframt þvi sem ákvæði laga þessara um greiðslu skuldar, er slofnað 
hefir verið til vegna áveitu á Skeiðin, koma til framkvæmda, lætur ríkisstjórnin 
gera áætlanir um og mæla fyrir auknum skurðum og ræsum á áveitusvæðinu 
og síðan framkvæma umbótaverkin samkvæmt þvi, svo að nægi til fráræslu á 
áveitulöndunum, engjunum til öryggis í votviðratíð um sláttinn. Skal við 
þær aðgerðir einnig seð um, að Skeiðaáveitan verði eigi, vegna árennslis, til 
skemmda á engjum þeirra, er eiga lönd að áveitusvæðinu. — Kostnaður við allt 
það, er ræðir um í grein þessari, greiðist úr ríkissjóði, án annarar endurgreiðslu 
af hálfu jarðareigenda en þeirrar, sem mælt er fyrir um í lögum þessum.

Nd. 168. Breytingartillaga

Nd. 169. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 151 [Fóðurtryggingarsjóðir 1.

Frá Páli Zóphóníassyni.

Við 3. Aftan við till. bætist:
Ennfremur má sýslunefnd ákveða í samþykkt, að ákveðinn hluti af fóður- 

forðanum skuli geymast í fóðurbætistegundum, sem nota megi til manneldis, 
og að grípa megi til hans, ef matvöruskorlur verður vegna þess að ís loki sigl- 
ingum eða að verja megi ákveðnum hluta af vöxtum sjóðsins til að greiða 
vaxtatap verzlana, ef samið er við þær að geyma matvöruforðann.

Nd. 170. Breytingartillaga
við till. til þál. um síldveiði í Faxaflóa og fyrir suðurslrönd landsins.

Frá Guðbr. ísberg, Jónasi Guðmundssyni og Sigfúsi Jónssyni.

Tillgr. orðist þannig:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hlutast til um, að sildarútvegs- 

nefnd rannsaki og geri tillögur um, hversu hezt verði hagnýttir síldveiðimögu- 
leikar í Faxaflóa og við suðurströnd landsins, og hafi hún hirt álit sitt og tillögur 
fyrir 1. júní næstk.
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við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Flm.: Jón Olafsson.

Framan við frvgr. komi: í stað „Múla“ í 2. gr. A. 10. komi: Galtalæk.

Nd. 171. Breytingartillaga

Nd. 172. Nefndarálit

um frumv. til 1. um breytingar á 1. nr. 121 12. des. 1935, um fiskimálanefnd, út- 
flutning á fiski, hagnýtingu markaða o. fl.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Xefndin befir klofnað um þetta mál. Meiri blutinn (Finnur Jónsson, Gísli 
Guðmundsson og Páll Þorbjarnarson) getur ekki fylgt frunivarpinu og mun 
skila sérstöku áliti. Jóh. Þ. Jóscfsson var fjarverandi (erlendis), þegar ákvörðun 
var tekin i nefndinni, en undirritaður minni lduti leggur til, að frunivarpið verði 
samþykkt óbreytt.

Til viðbótar því, sem fram er tekið í grcinargcrð sainhljóða frumvarps á 
þskj. 192 1935 og. til er vísað í greinargerð þessa fruinvarps, vill minni blutinn 
vekja athvgli á því, að fiskimálanefnd befir leiðzt út í mjög alvarlegan ágrein- 
ing við fiskeigendur landsins (S. í. F.). Eru miklar líkur til, að fisksölu lands- 
manna stafi veruleg hætta af misskilningi fiskimálanefndar á ætlunarverki sinu. 
Með þessuiu síðuslu tiltektuni fiskimálanefndar er sköpuð ný ástæða til þess 
að aðhvllast frumvarpið og flýta afgreiðslu þess.

Alþingi, 17. marz 1930.

Sigurður Kristjánsson.

Nd. 173. Breytingartillögur
við frv. til lag'a um fóðurtryggingarsjóði og við brtt. á þskj. 151.

Flm.: Pétur Ottesen, Bjarni Ásgeirsson.

1. Við brtt. 151, 4. Meginniál till. orðist svo:
Xú hefir sýslunefnd með meiri liluta atkvæða gert samþykkt um stofn- 

un fóðurtryggingarsjóðs, og skulu þá sýslunefndarmenn bera frumvarpið 
upþ bver í sínum breppi á almennum sveitarfundi, er boðað sé til samkv. 

Alþt. 1,936. A. (50. löggjat'iirþing), 64
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niðurlagsákvieðum 28. gr. sveilarstjórnarlaganna, og skulu þeir fundir 
haklnir áður en 6 vikur eru liðnar frá sýslufundi þeiin, sem samþvkktina 
g'erði.

Atkvieðisrétt á fundum þessum hafa þeir einir, seni húfé eiga og eru 18 
ára eða eldri. I’egar frumvarp sýslunefndar til sainþykktar um stofnun 
fóðurtryggingarsjóðs liefir verið borið upp á funduin í þeim hreppum, sem 
samþykktinni er ællað að taka til. skuhi fundargerðirnar sendar oddvita 
sýslunefndar, en liann telur sainan atkvieðin. Ef meiri liluti samanlagðra 
atkvieða á hreppafundunum hefir goldið samþykktinni jákvæði sitt, sendir 
oddviti liana atvinnumálaráðherra til staðfestingar. Virðist ráðherra hún 
koma í bága við grundvallarreglur laga eða rétt nianna, er sainþykktin 
endursend án staðfestingar. Að öðrum kosti slaðfestir hann samþykktina, 
skipar fyrir um birting hennar og tiltekur, hvemcr hún öðlist gildi.

Xú hefir biejarstjórn með ineiri liluta alkv. gert samþykkt uin stofnun 
fóðurtryggingarsjóðs, og skal biejarstjórn þá með auglýsingu boða alla bú- 
fjáreigendur í hiejarfélaginu, 18 ára og eldri, með niegilegum fyrirvara á 
fund til þess að greiða alkvieði nm samþykktina. Telst hún samþykkt, ef meiri 
liluti fundarmanna geldur lienni jákvieði sitt. Sendir biejarstjórn hana sið- 
an atvinnumálaráðherra til staðfeslingar, og fer um liana að öðru leyti 
sem um sýslusamþykkt vieri að ræða.

Samþykkt, sem ráðherra liefir staðfest, má ekki breyta á annan hátt 
en liún var selt.

2. Við 4. gr. frv. Aftan við greinina hietist: enda btelir oddviti við niðurlags- 
ákvieði í samþykkt, áður en hún er send til staðfestingar, um það, fvrir 
livcrja hreppa sýslunnar hún skuli gilda, ef hún tekur ekki til þeirra allra.

3. Við 12. gr. frv. Greinin orðist svo:
Atvinnumálaráðuneytið scnmr fyrirmynd að sainþykktuin fóðurtrygg- 

ingarsjóða til hliðsjónar fyrir sýslunefndir.
1. Við brtt. 151, 12. Efnismálsgr. brtt. verður nv grein á undan síðustu gr. frv.

Ed. 174. Nefndarálit

um frv. tíl 1. um breyt. á 1. nr. (>3 28. janúar 1935. um útflutningsgjald.

F r á s j á v a r ú t v e g s n e f n d.

Xefndin hefir athugað frv. og getur eftir atvikum fallizl á það. meðal annars 
sökum verðfalls. sem orðið hefir á þessari vöru. Leggur hún því til, að frv. verði 
samþ. óbreytt.

Alþingi, 18. marz 193(>.

Ingvar Pálmason, Sigurjón A. Ölafsson, Jón A. Jónsson. 
form. fundaskr., frsm.

5(ll>
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um framkvæmd viðgerða á íslenzkum skipum.

Flin.: l’áll Porbjörnsson.

Nd. 175. Frumvarp til laga

1- gr-
Eigendur íslenzkra skipa skulu skyldir að láta framkvæina allar viðgerðir 

á skipum sínum hér á landi, ineð þeini undantekningum og skilyrðum, seni 
nánar greinir í löguni þessum.

2. gr.
f£f skip bilar í liafi, en er þó sjálfrátl ferða sinna, skal sigla því til íslenzkrar 

liafnar til viðgerðar, nema svo sé ástall, að öryggi skips og áhafnar þyki betnr 
borgið ineð því að lialda skipinu til erlendrar hafnar.

3- gr.
I’ær einar smiðjur niega laka að sér viðgerð slórskipa, sem fá til þess sér- 

staka löggildingu. Uni löggildingu þessa fer cftir reglugerð. sem atvinnuinála- 
ráðherra setur um það efni.

4. gr.
Ef engin löggilt skipasmiðja getur tekið að sér viðgerð á skipi, þá er eig- 

anda skipsins frjálst að sigla skipinu til annars lands Iiafnar og fá þar viðgerð.

5. gr.
Xú vill eigandi skips. uniboðsniaður eða válryggjandi láta fram fara við- 

gerð á skipi, en ekki næsl samkomulag mn verð á viðgerðinni eða liann dregur 
i efa, að fullnægjandi viðgerð fáist hér á landi, og neitar af þeim sökum að gera 
samning um viðgerðina við hérlenda skipasmiðju. og er honum Jiá eigi að síður 
óheimilt að senda skipið til annars lands til viðgerðar, nema því aðeins, að hami 
hafi áður fengið álit sitt staðfest með úrskurði gerðardóms.

6. gr.
Gerðardómur, sem nefndur er i 5. gr., skal skipaður þannig:
Eigandi skips eða mnboðsmaður hans tilnefnir 1 mann i zlóminn, vá-

tryggjandi skipsins tilnefnir 1 mann. Eélag járniðnaðarmanna í Reykjavík til- 
nefnir 1 mann og forstjórar löggiltra skipasmiðja tilnefna í saineiningu 1 mann, 
en skipaskoðunarstjóri ríkisins er sjálfkjörinn oddamaður.

Gerðardómur skal liraða úrskurði sínum svo sem verða má, að sem minnst- 
um töfum valdi eða baga fyrir skipseigendur.
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7. gr.
Ef forstjóri löggiltrar skipasmiðju lítur svo á, að misbeitt hafi veri'ð ákvæð- 

um 2. gr., getur liann k;ert yfir því til lögreglustjóra, Telji lögreglustjóri, að 
ekki sé uin skýlaust lögbrot að ræða, vísar liann málinu til gerðardóms, er um 
getur í 5. gr.

Stjórn fél. járniðnaðarmanna i Beykjavik hefir sama rétt sem forsljóri 
skipasmiðju til þess að kæra yfir nieinlu broti í þessu efni.

8. gr.
Brot á lögum þessuni varða sektum, alll að 10000 kr., nema þvngri begning 

liggi við að lögum.

Greinargerð.

Frumvarp þetta er sainið i samráði við nefnd lrá járniðnaðarmönnum og 
var uppbaflega ætlazt til, að það yrði lagt fyrir siðasla Alþingi. en úr þvi varð 
ekki.

Frá þeim lima er frumvarpið var samið og þar lil nú lieí’ir ýmislegt gerzt, 
sem styrkir þá kröfu, að viðgerðir skipa færist að mestu inn í landið sjálft og 
verði framkvæmdar af landsmönnum.

Um 1. gr.
Greinin her það ótvirætt með sér, að viðgerðir á islenzkum skipum skuli 

framkvæmdar hérlendis undir öllum venjulegum kringumstæðum. Til stu'ðn- 
ing's þessari kröfu, sem greinin fclur í sér, er rélt að taka fram eftirfarandi:

a) Fitt af þeim alvarlegustu viðfangsefnum, sem liafa verið og eru, er 
atvinnuleysið í landinu, og þá að sjálfsögðu einuig meðal járniðnaðarmanna, og 
a'ð því athuguðu virðist ofannefnd krala sjálfsögð og eiga fyllsta rétt á sér. 
Fn við það, að öll sú vinna, er að skipavir'ðgerðum lýtur, yrði framkvæmd hér 
lieima, þá myndi atvinna meðal járnsmiða aukast meira en að bálfu frá Jiví, sem 
nú er. Auk Jiess myndi það leiða til mikillar atvinnuaukningar á öðrum svið- 
um, svo sem hjá trésniiðum, málurum. rafvirkjum og fleirum.

b) Þá er vert að taka Jiað fram, að á þessum tiniuni, þegar svo mjög þrengir 
að með erlendan gjaldeyri, ber að veita Jiví atbygli, hve mörg bundruð þúsunda 
króna fara út úr landinu fyrir innkeypta vinnu, sem með fullum rétti má segja, 
a'ð liægt væri að framkvæma hérlendis og Jiannig spara sér erfiðleika og kostn- 
að, sem yfirfærslurnar Jiafa í för með sér.

e) Því hefir verið lialdið fram af ýmsuni, að hérlend skipaviðgerðarverk- 
stæði væru ekki samkeppnisfær við bliðstæð erlend fyrirtæki. Þar til er því að 
svara, að á síðari árum liefir orðið stórfelld breyting til bóta í því efni, og má 
þar til nefna: liinar nýju dráttarbrautir, fullkomnari verkfieri til botnvið- 
gerðar, auk þeirra tækja, sem fyrir voru. í Jiessu sambandi skal einnig geta þess, 
að ýmsir dómbærir menn, svo sem vélstjórar, skipstjórar o. fl., balda því fram, 
að hérlendir verkamenn í þessari iðngrein séu engir eftirbátar starfsbra’ðra 
sinna erlendis hvað vinnuafköst eða kunnáttu snerlir.
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d) Að lokmn cr vcrt að bcnda á það, að þegar öll viðgerðavinna við íslcnzk 
skip cr komin i hcndur landsmanna, myndi það mjög ýta undir frekari fram- 
kvæmdir í þcssari iðngrein, og að likindum skapa niöguleika til nýiðnaðar á ýms- 
um sviðuni. Mætti þar ncfna t. d. smíði á snucrri mótorvclum, ýmiskonar lýsis- 
vinnsluvélum, smærri gufukötlum, geynium (tönkum) fyrir allskonar vökva, 
vindum í smærri skip og l»áta, dragnótarvindum, linuvindum, stoppmaskínum, 
dælum (punipum) af ýmsuni gcrðum og stærðmn. Ennfrcmur má ncfna margs- 
konar tæki til fiskiveiða handa botnvörpungum og smærri skipum, cinnig ýmis- 
konar landbúnaðarvélar og vcrkfæri. og margskonar áböld handa hinum ýmsu 
iðngrcinum landsins, scm og þcim, cr upp kunna að rísa í landinu.

Margt fleira mætti tclja upp, cn til þcss virðist ckki ástæða í þessari grein- 
argerð.

Um 2. gr.
Greinin felur í scr þær undanþágur, sem nauðsynlcgar cru til öryggis skip- 

um og áhöfn. Að öðru lcyti skýrir grcinin sig sjálf.

Um 3. gr.
Um lcið og allar skipaviðgcrðir cru framkvæmdar í landinu, cr það nauð- 

synlegt, að þcir einir hafi þær mcð höndum, scm til þcss cru fullkomlcga færir, 
bæði livað verkfæri og kunnáttu áhra’rir, og þar mcð tryggja það, að verkþiggj- 
andi hafi ekki áslæðu til tortryggni cða atlmgascmda um það, livcrnig vcrkið 
cr af hcndi lcyst.

Um 1. gr.
I’ótt hcr sc talað um viðgcrðir, scm ckki sc bægt að framkvæma bcrlcndis, 

cr samt scm áður óbætt að fullyrða, að slikt gctur tæplega kondð til grtina, nema 
um sc að ræða cndurnýjun á aðalvcl cða gufukatli, og þó bafa allstórfelldar 
cndurbætur vcrið framkvæmdar á þcssu bvorutvcggja bcr, og mcð góðum árangri.

Um 5., 6. og 7. gr.
Greinarnar skýra sig sjálfar.

Um 8. gr.
Til þcss að fyrirbyggja tillmeigingar til brota á lögum þcssum, þótti rctt 

að sctja þcssi rcfsiákvæði, og þar scm talað cr um, að þyngri begning gcti átt 
scr stað, cr átt við óforsvaranlcgt kærulcysi, ofdirfsku, fullt ofurkapp og gá- 
lcysi, bvar af blotizt gcli tjón, Ineði á mönnum og skipi. Xánari skýringa virð- 
ist ckki vera þörf.

Nd. 176. Breytingartillögur
við brtt. á þskj. 112 ' FóðurtryggingarsjóðirU

Fhn.: Pctur Ottcscn.

1. Við 1. Liðurinn orðist svo:
A undan 1. gr. kcmur ný grcin, cr vcrður 1. gr„ svo hljóðandi:
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Heimilt er sýslunefndum og bívjarstjórnum að gera samþykklir fyrir 
hlutaðeigandi sýslu- eða bæjarfélög:
a. um stofnun fóðurtryggingarsjóða til að tryggja búpening sýslu- og bæj- 

arbúa gegn fóðurskorti.
b. um stofnun matforðasjóða lil þess að tryggja sýslu- og bajarbúa gegn 

kornvöruskorti til manneldis.
2. Við 2. Liðurinn orðist svo:

1. gr. verður 2. gr. og orðast svo:
Ríkissjóður skal leggja árlega fram alJt að 75 þús. krónum til fóðurtrygg- 

ingar- og matforðasjóða, er skiptisl þannig. að alll að 60 Jiús. krónum sé 
varið til fóðurtryggingarsjóða, en allt að 15 þús. krónum til matforða- 
sjóða.

í byrjun livers árs skal reikna út, bvernig skipta beri framlagi rikis- 
sjóðs til fóðurtryggingarsjóða milli sýslu- og biejarfélaga, og séu skiptin gerð 
í réttu hlutfalli við búfjáreign framteljenda. í reglugerð skal ákveða, hvernig 
búféð skuli lagt í einingar til að skipta framlaginu eftir. Þegar er skiptin liafa 
farið fram, skal tilkynna oddvítuni sýslunefnda og bæjarstjórna, hver sé 
hlutur hverrar sýslu og bæjar á yfirstandandi ári.

Franilagi ríkissjóðs til matforðasjóða skal skipta þannig, að J,að sé 
jafnt framlagi sýslu- og bæjarfélaga, þó ekki yfir 1000 kr. á ári til bvers.

I’ingskjal 170 177

Ed. 177. Nefndarálit

um frv. til laga um sérslaka beimihl til að afmá veðskuldbindingar úr veð- 
málabókum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. þella verði samþykkt með Jiessari

BREYTINGU:

Við 1. gr. 1. rnálsgr. I slað orðanna „og í Reykjavík lögmaður" komi: í þeim 
lögsagnaruindæniuni, J,ar sem ekki voru afmáðar veðskuldbindingar úr veð- 
málabókum samkvæint löguin nr. 20 1933.

Alþingi, 18. marz 1936.

Sigurjón Á. Ólafsson. Ingvar I’áhnason, Magnús Guðmundsson, 
form. fundaskr. frsm.

Þorsteinn Briem. Páll Hcrmannsson.
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Ed. 178. Frumvarp til laga

um ráðstafanir til varnar því, að skipum sé leiðbeint við ólöglegar fiskveiðar.

(Eflir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Hver sá, sem sendir eða tekur á móti skeyti livort heldur er loftskeyti 

eða talskeyti -- til eða frá skipi, sem ívtla má, að sé að veiðum liér við land, 
skal skyldur að leggja fram lykil að livcrju því dulmáli, sem notað kann að vera 
við skeytasendinguna. hað er m. a. dulinál samkvæmt lögum þessuni, ef notað 
er í skeyti mál í óvenjulegri merkingu.

2. gr.
Hver sá, sem sendir skeyti til eða frá veiðiskipi, skal undirrita á hverju 

slíku skeyti drengskaparvottorð um það, að ekkert sé í efni skeytisins, sem stuðl- 
að geti að brotum á fiskveiðalöggjöfinni, forðað sökunaut við töku eða gefið 
veiðiskipi bendingu um ferðir varðskipanna. Vndirrita má slíkt drengskapar- 
vottorð í eitt skipti fyrir öll hjá landssímastjóra.

Starfsmenn loftskeytastöðva eða lofttalstöðva mega ekki afgreiða dulmáls- 
skeyti til eða frá veiðiskipi fyrr en fyrir þá befir verið lagður lykill að skeytun- 
um, og skulu þeir þýða skeytin, eftir því sem kringumstæður leyfa og ástæður 
þykja til. Þyki loftskeytamanui skeyti eða skeytaviðskipli að einhverju leyti 
grunsamleg, skal hann stöðva afgreiðslu slikra skeyta og gera landssimastjóra 
þegar í stað aðvart, en hann rannsakar málið nánar og tilkynnir dómsmálráð- 
lierra.

Undanþegin þessum ákvæðum eru skeyti frá útlöndum og frá erlendum 
skipum um íslenzkar strandarstöðvar til skipa í liafi. Þyki loftskeytamanni skeyti 
þau eða skeytaviðskipti, er um ræðir i þessari málsgrein. að einhverju leyti 
grunsamleg', skal hann þegar gera landssímastjóra aðvari, en liann tilkynnir 
dómsmálaráðherra.

3. gr.
011 skeyti til og frá veiðiskipum eða milli veiðiskipa - bvort heldur eru 

loftskeyti, talskeyti eða lofttal skulu rituð á skeytaeyðublöð og' send lands- 
símastjórninni að liðnum bverjum niánuði, en landssíminn geymir þau að 
minnsta kosti í 5 ár.

„Orðsendingar“ til og frá veiðiskipum eru stranglega bannaðar, nema i lífs- 
háska, aðrar en þær, sem eingöngu snerta loftskeytaþjónustuna, enda skulu af- 
rit af þeim fylgja með skeytunum.

Til frekara eftirlits ber starfsmönnum strandastöðva landssímans og loft- 
skeytamönnum á varðskipunum að taka og skrá. eftir því sem þeim er frckast 
unnt, loftskeyta- og talstöðvaviðskipti milli veiðiskipa innbyrðis og senda mán- 
aðarlega til landssimastjórnarinnar.

Dómsmálaráðuneytið befir bvenær sem er aðgang að öllum þeim plöggum.
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cr varða grcint cflirlit, cnda hafi sá cða þcir, scm dómsmálaráðherra útncfnir 
til þcss, undirrilað þagnarheit samkvæmt fyrirmælum alþjóðareglugcrðar þar uin.

4. gr.
Mcð rcglugerð niá ákvcða nánar uni framkvæind laga þcssara og rcfsa fyrir 

hrot á reglugerðinni scin cftir lögunum.

5. gr.
Hver sá, scni sannur vcrður að því, incð skcytuin, firðtali, ljósincrkjuin 

cða á livcrn annan liátt að liafa ætlað að stuðla að brotuin á fiskvciðalöggjöf- 
inni, forða sökunaut frá löku cða gcfa vciðiskipi hcndingar um fcrðir varðskip- 
anna, skal sæta 3 15 þúsund króna sckt, cða fangelsi, scm hækka má allt að
2 ára hegningarvinnu, ef sakir cru miklar cða hrot ítrckað.

Önnur hrot á lögum þcssuni varða scktuin, ncma þyngri rcfsing sé lögð 
við að lögum.

6. gr.
Með inál út af brotuin á löguin þcssum og rcglugerð, scttri samkvæmt þeim, 

skal farið sem með opinber lögreglumál.

7. gr.
Lög þessi öðlast þcgar gildi.

Nd. 179. Frumvarp til laga
um innflutning, sölu og mcðfcrð á skotvopnum, skotfærum, allskonar sprengj- 
um og hhitum og cfni í þau.

Frá meiri lil. ansherjarnefndar.

1- gr.
Dóinsinálaráðherra skal hcimilt að ákvcða mcð rcglugcrð, hvcrskonar skot- 

vopn, skotfæri og sprcngjur skuli flutl til landsins og scld almcnningi, um álagn- 
ing á þau, svo og hvcrnig fara skuli mcð hirgðir þær af skotvopnum, skot- 
færum, hlutum og efni í þau, scm fyrir bcndi kunna að vera í landinu. í rcglu- 
gerðinni skal cnnfremur kveðið á mn hcimild manna til að liafa skotvopn í 
vörzlum sínuin, og skulu þau ákvæði cinnig ná til þcirra skotvopna, skotfæra, 
sprengja o. s. frv., sem cru í vörzlum cinstaklinga, fclaga og firma við gildis- 
töku laga þessara.

2. gr.
Það skal vera aðalregla, að þeim cinum sc vcitt heimild til þcss að liafa 

í vörzlum sínum tæki þau, scm í 1. gr. getur, cr sýna skilríki fyrir því, að þcim 
sé það gagnlegt, eða nauðsynlegt vcgna atvinnu sinnar.

Halda skal skrá yfir þá menn, cr lcyft hefir vcrið að hafa tæki þessi í vörzl- 
um sinuni, og um það, hverskonar tæki það eru.
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3. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerð, settri samkvæmt þeim, varða allt 

að 10000 kr. sekt, ef eigi liggur við þyngri refsing eftir öðrum lögum. Auk 
þess skulu skotvopn þau, skolfæri og sprengjur, sem inn eru flutt eða eru í 
vörzlum manna í heimildarleysi, gerð upptæk og andvirði þeirra renna í ríkissjóð.

4. gr.
Með mál út af brotum gegn löguin þessum og reglugerð, settri samkvæmt 

þeim, skal fara sem almenn lögreglumát.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. þetta var flntt af allsherjarnefnd Ed. á haustþinginu 1935, eftir ósk 

dómsmálaráðherra, og fylgdi því þá greinargerð, seni vísast til. Málið komst ekki 
gegnum Xd. vegna tímalevsis, og er þvi borið fram að nýju.

Nd. 180. Frumvarp til laga
uni breytingar á lögum nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað, og lögum nr. 
85 19. júni 1933, um hreyting á þeim löguni.

Flm. Emil Jónsson.

1. gr.
13. gr. laganna orðist svo:
Iðnaður heitir í lögum þessuin hver sú grein handiðnaðar, sem sérnám þarf 

til og lætur gera sjálfstætt sveinspróf samkvæmt reglugerð um iðnaðarnám.
Sá rekur iðnað, sem ber fjárhagslega ábyrgð á iðnrekstrinum. Sá slundar 

iðnað, sem vinnur að lionuin um leugri eða skemmri tíma.

2. gr.
14. gr. laganna orðist svo:
Enginn, livorki stofnun né einstaklingur, má reka iðnað, ncma meistari í 

iðninni veiti lionum forstöðu.
Enginn má stunda iðnað, nema meistarar, sveinar og nemendur í iðninni. 

Þó er hverjum sem er heimilt að vinna iðnaðarvinnu fyrir sjálfan sig og sitt 
heimili.

3. gr.
15. gr. laganna orðist svo:
Heimilt er sérfélögum, sveina- og meistarafélagi í sömu iðn, að gera sin 

á milli samning um það, að nota megi ólært verkafólk til iðnaðarstarfa undir 
Alþt. lflflfi. A. 150. loi'gjnfarbingl. fiá
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stjórn lærðs iðnaðarnianns inn ákveðinn stnttan tima í senn, þegar sérstaklcga 
stendnr á og brýn þörf er á auknuni vinnukrafti í iðninni.

Nú er sveina- og meistarafélag ekki til í einhverri iðn, og getur þá nieiri 
hluti sainiðnaðarinanna á staðmun veitt sainskonar leyfi.

1. gr.
16. gr. laganna orðist svo:
Sá inaður hefir iðnréttindi, seni:

a. hefir fengið viðurkennd meistararéttindi áður en lög þessi öðlast gildi, eða
b. hefir sveinsbréf í iðn sinni, eða 
e. hefir iðnbréf í iðn sinni, eða
d. hefir liaft félagsréttindi í sveinafélagi fyrir 1. janúar 1930.

5. gr.
17. gr. laganna orðist svo:
Hver maður, karl eða kona, á rétt á að fá meistarabréf, ef hann:

1. fullnægir þeiin skilyrðum, sem sett eru í 1. —5. tölul. 3. gr., og
2. a. Hefir fengið viðurkennd meistararéttindi áður en lög þessi öðlast gildi, eða 

b. liefir sveinsbréf í iðn sinni og að sveinsprófi loknu unnið ekki skemur
en 3 ár samtals sjálfstætt og undir stjétrn meistara.

Meisturum einum er heimilt að taka nemendur til verklegs náms i iðn sinni.

6. gr.
18. gr. laganna orðist svo:
Heimilt skal ráðherra, að fengnum tillögmn Landssambands iðnaðarmanna, 

að ákveða, að enginn fái meistarabréf nema að afloknu meistaraprófi, enda sé 
þá jafnframt ákveðið, bverjar kröfur skuli gerðar til meistarapréifs.

7. gr.
19. gr. laganna orðist svo:
Geta skal þess í ineistarabréfi, bverskonar iðnpróf aðili bafi leyst af hendi. 

Meistarabréf veitir aðilja beimild til þess að reka þá iðn, sem sveinsbréf hans 
greinir, svo og að stjórna iðnrekstri fyrir aðra, hvar sem er á landi bér, hvort 
sem það er frá fastri atvinnustöð eða ekki, svo og rélt til að ráða sér aðstoðar- 
menn eftir þörfum, þó þá eina, sem rétt bafa til iðnaðarvinnu samkvæmt lög- 
mn þessum.

Rétt er að veita sama aðilja meistarabréf í fleiri en einni iðn, ef bann full- 
nægir skilyrðmn um bverja einstaka þeirra.

8. gr.
20. gr. laganna orðist svo:
1 byggingarsamþykktum kaupstaða má ákveða, að enginn megi veita hús- 

byggingum forstöðu, nema bann liafi til þess löggildingu byggingarnefndar, 
enda sé bann meistari í búsasmíði eða múrsmíði. Kf aðrir taka að sér framkvæmd 
slíkra verka, þá skulu þeir hafa á vinnustaðiuun fyrir sína hönd mann, sem 
fullnægir þessu skilyrði.
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9. gr.
21. gr. laganna orðist svo:
Sá hefir fyrirgert rétti sinnni samkva'int meistarabréfi, sem:

1. Missir einhvers þeírra skilyrða. sein í 1.--3. tölul. og 1. málsl. 1. tölnl.
3. gr. segir.

2. Missir þeirra annara skilyrða (sbr. 5. lölul. 3. gr.), er sett eru annars eða 
sett kunna að verða til þess að halda réttinum.

Ef félag á hlut að máli, þá skal svo með fara sem í 2. málsgr. 5. gr. segir.

10- gr.
22. gr. laganna orðist svo:
Lögreglustjóri, þar sem aðili á lögheimili, lælur af hendi meistarabréf. 

samkvæmt tillögu viðkomandi iðnráðs.
Xú synjar lögreglustjóri um meistarabréf, eða ágreiningur verður um það, 

hvort aðili liafi misst rétt sinn, og er aðilja þá rétt að bera málið undir ráðherra. 
Ennfremur getur liann leitað úrlausnar dómstóla um það mál, enda skal þá stefna 
lögreglustjóra fyrir gestarétt á varnarþingi hans.

11 • gr.
23. gr. laganna orðist svo:
I hverjum kaupstað skal vera iðnráð. Sknlu lögreglustjórar að jafnaði leita 

umsagnar iðnráðanna um þau mál. er undir þá falla samkvæmt II. kafla þess- 
ara laga og samkvænit löggjöfinni um iðnaðarnám.

Ráðberra skal með reglugerð setja ákvieði um kosningu iðnráða og nán- 
ari ákva'ði um starfsvið þeirra.

12. gr.
21. gr., sem verður uppliaf III. kafla laganna, orðist svo:
Halda skal skrá yfir öll þau leyfi, sem veitt eru lögum þessum samkvæmt. 

Ráðberra setur fyririnæli um þessi efni.

13. gr.
25. gr. laganna orðist svo:
Oskert skal atvinnuheimild þegna annara ríkja hér á landi, að því leyti sem 

þeir kunna að eiga rýmri atvinnurétt bér samkvæmt samningum en lög þessi 
greina.

11. gr.
26. gr. laganna orðist svo:
(ijalda skal rikissjóði fyrir: Iðjuleyli kr. 100.00. Meistarabréf kr. 50.00.
Ráðberra er beimilt að færa gjaldið niður allt að hehningi, ef sérstök þöif 

þykir á þeim atvinnurekstri, sönnuð er fátækt aðilja, en jafnframt nauðsyn 
bans á því að koma upp atvinnunni til framfæris sér og sinuni o. s. frv.

15. gr.
27. gr. laganna orðist svo:
I’að varðar sektum, frá 100 5000 kr., ef maður byrjar á iðju án leyfis eða
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hcldur áfrani iðju án þess afí fullnægja scttum skilyrðuni, cða cftir að hann 
hcfir misst lögmælt skilyrði cða leyfir öðruin að rcka iðju í skjóli iðjulcyfis síns.

I’að varðar scktum, frá 500 2000 kr„ og rcttindainissi í 5 10 ár, cf um
ítrckuð hrot cr að ræða, cf maður:

1. Rckur iðnað, scm mcistarahrcf þarf til, án þcss að liafa fengið það cða cftir 
að hann hcfir misst hcimildina.

2. Leyfir öðrum að rcka iðn í skjóli nicistarabrcfs síns.
3. Tekur að scr verk, er i 20. gr. scgir, án þcss að fullnægja skilyrðum þeirrar 

greinar.
4. Tekur ncmcndur til vcrklcgs náms, cnda þótt liann cigi ckki rctt til þess, 

eða tekur ncmcndur til náms í annari iðn cn þcirri, scm liann cr mcistari í 
cða hcfir rcttindi mcistara, eða lieldur ncmcndur án löglegs námssamnings, 
áritaðs af svcinafélagi, cf til cr á staðnum.

5. Tekur niann til iðnaðarvinnu, scm ekki hcfir rétt til þess samkv. 14., 15. 
og 16. gr.

16. gr.
28. gr. laganna orðist svo:
Scktir samkvæmt 27. gr. rcnna í ríkissjóð. Dæma skal aðilja til að grciða 

gjöld þau fyrir lcyfi, cr lionuni hcfði horið að gjalda, cf liann hcfir rekið iðju 
eða iðnað ranglcga lcyfislaust.

Mál vegna hrota þeirra, cr í 26. gr. gctur, skulu sæta mcðfcrð almennra 
lögrcglumála.

17. gr.
29. gr. laganna orðist svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1937.

G r e i n a r g e r ð .

Mcð lögiun nr. 18 31. maí 1927 cr fyrst ákvcðið um rcttindi og skyldur 
iðnaðarinanna á íslandi. Xokkrar tilraunir munu að vísu hafa verið gerðar áður 
i þcssa átt, cn án nokkurs árangurs. Þessi lög hafa svo gilt síðan, óhrcytt að kalla 
má, ncma hvað lítilfjörlcgar hrcytingar voru gcrðar á þcim mcð lögum nr. 
85 19. júní 1933.

Þar scm hcr var um að ræða liina fyrstu tilraun til lagasctningar um svo 
mcrkilcgt mál, var ckki að furða, þó að ckki yrði strax náð því marki, sem að 
var stcfnt, og að á löguni þcssum yrðu nokkrir vcrulegir ág'allar frá sjónar- 
miði iðnaðarmanna. En iðnaðarmcnn tóku lögununi fcgins hcndi, staðráðnir í 
því að nota scr þau cftir föngum, og hafa gcrt það, cn líka jafnákveðnir í þvi 
að reyna að fá úr hætt þciin ágölhun, scm þcir töldu á lögunum vcra.

Síðan hafa því nokkrum sinniun vcrið horin fram frumvörp hér á Alþingi 
í þcssu skyni, cn þau hafa engin náð fram að ganga, ncma lögin nr. 85 19. júní 
1933, scm fyrr cr gctið.

Þeir gallar, scm iðnaðarmcnn tclja á lögunum cru þcssir helztir:
1. Lögin gilda ckki fyrir allt landið, hcldur aðcins fyrir kaupstaðina. Slíkt nær

vitaskuld ckki ncinni átt. Eða hvaða vit gctur vcrið í þvi að láta lögin gilda
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fyrir Siglufjörð, Xorðfjörð og Seyðisfjörð, en ekki fyrir Húsavík, Akrancs 
cða Kcflavík, svo að nefnd scu nokkur dæmi? Engu síður cr áslæða til að 
láta lögin gilda í svcituin hcldur cn kaupstöðum cða annarsstaðar við sjó, 
því að höfuðmarkmið laganna cr það. að tryggl sc, að iðnaðarvinna sc unnin 
af kunnáttumönnum, og á það auðvitað við cngu síður og cr jafnnauð- 
synlegt í sveitum cins og í kaupstöðum.

2. f 13. gr. laganna cru gcrðar svo viðtækar undantckningar frá lögunuin. 
að nálcga hvaða fúskari scm cr gctur tckizt á hcndur hvaða iðnaðarvinnu 
sem er. hctta nær vitanlega ckki hcldur ncinni átt, og hcfir uni þctta atriði 
staðið hin harðasta dcila, alla líð síðan lögin gcngu í gildi. Að vísu hcfir 
iðnaðarinönnuin incð saintökum sínuin tckizt að slemnia stigu fyrir þcssu 
að miklu leyti, cn þar scni ckkcrt virðist mæla íncð þvi, að svo víðtækar 
undantekningar scu gcrðar frá höfuðstcfnu laganna, liggur nærri að fclla 
þær úr gildi.

3. Með 18. gr. laganna cr hæjarstjórnum og lögrcglustjórum gcfið allvíðtækt 
vald til að heimila ófaglærðum mönnum rctt til að rcka iðnað, þar scm ckki 
cru til fyrir hcndi nægilcga margir lærðir nicnn í Jicirri iðn, og sömuleiðis 
rctt til iðnkcnnslu. Þcnnan rctt hafa iðnaðarmcnn viljað takmarka að mikl- 
um mun, því að það cr vitanlcgt, að ckki cykst kunnátta ncins við Jiað citt, 
að fulllærðir mcnn cru ckki til á staðnum, ncma síður sc.

Þessi rcttur, samkv. 18. gr., hcfir þegar vcrið takinarkaður nokkuð, 
mcð löguni um iðnaðarnám frá siðasla l>ingi, og virðist ckki ósanngjarnt, 
að franivcgis vcrði mcð Jictta atriði farið cins og 3. gr. frv. gerir ráð fyrir, 
að saniiðnarnienn á staðnum komi sér sainan um Jictta atriði.

1. Margir iðnaðarmenn, er fullkomin iðnréttindi höfðu áður cn lögin gcngu í 
gildi 1. jan. 1928. hafa verið mjög óánægðir mcð það að þurfa að kaupa á 
ný iðnréttindi, — iðnhréf cða mcistarahréf.

Með þcssum hrcytingum, sem hér liggja fyrir, cr gcrt ráð fyrir því, 
að þeir, sem réttindi hafa til iðnrekstrar eða iðnaðarvinnu, haldi þeim án 
sérstakrar greiðslu, en þeir einir þurfi að kaupa réttindi sín, er meistara- 
réttindi vilja fá hér eftir.
Auk þessa má um frv. taka fram cftirfarandi:

1. (ierð er grein fyrir muninum á að stunda iðnað og rcka iðnað, og livað úl- 
hcimtist til Iivors fyrir sig.

2. Iðnhréfin eru fclld niður, cnda hafa þau aldrci vcrið vcl séð. Eftir vcrða þá 
aðeins svcinshréf og mcistarahréf mcð skýrt afmörkuðum réttindasviðum.

3. Heimild cr tekin upp um Jiað fyrir ráðhcrra að ákvcða, að próf þurfi að 
þreyta til að öðlast meistararéttindi. Annars liefir vcrið látið nægja, að 
sveinn vinni undir stjórn meistara í 3 ár, en margt mælir með því, að 
meistarar verði látnir þreyta próf, á sinn hátt líkt og sveinsprófin eru. 
Aðrar hreytingar þurfa varla skýringa. Ohætt má fullyrða, að að þessu frum-

varpi standi allflestir iðnaðarinenn landsins óskiptir, og þeir cru nú orðnir a*ði- 
margir. Á iðnþinginu siðasta, scm haldið var á Akurcyri síðasll. suinar, þar scm 
mættir voru 50 fulllrúar fyrir á annað þúsund iðnaðarmcnn, var frv. sainjiykkl 
að mestu eins og hér er gengið frá þvi, mcð samhljóða atkvæðum.
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Nd. 181. Breytingartillaga

við frv. til 1. uni sauðf járbaðanir.

Frá Jóni Pálmasyni og Guðbr. ísberg'.

Við 6. gr. Síðasta setning 'greinarinnar orðist svo: Kaup baðstjóra greiðist 
úr ríkissjóði.

Nd. 182. Frumvarp til laga

um Raufarhafnarlæknisliérað.

Flm.: Gísli Guðniundsson.

1- gr-
Stofna skal sérstakt læknishérað, er nefnist Raufarhafnarlæknishérað, og 

skipa sérstakan héraðslækni lil að þjóna því. Skal hann hafa búsetu á Raufarhöfn.

2. gr.
Raufarhafnarlæknishérað nær yfir Auslur-Sléttu frá Rifi og vesturhluta 

Þistilfjarðar að Kollavík, og minnka núverandi Öxarfjarðar- og Þistilfjarðar- 
læknishéruð seni því svarar.

3. gr.
Laun liéraðslæknis skulu ákveðin af heilbrigðisstjórninni, unz þau verða 

ákveðin í launalögum.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

íbúar Raufarhafnar og nágrennis þurfa nú að sækja lækni til Kópaskers, 
sem er mjög erfitt og kostnaðarsaint. Sömuleiðis eiga vesturbæir Þistilfjarðar 
mjög erfiða læknissókn til Þórshafnar. Er frv. flutt samkvæmt áskorun almenns 
borgarafundar á Raufarhöfn 13. febr. siðastl.

Aherzla skal á það lögð, að heilbrigðisástand á Raufarhöfn hefir undan- 
farið verið allalvarlegt, og að slysahætta er þar jafnan nokkur í sambandi við 
iðnrekstur.

Að öðru leyti visast til þeirra ástæðna. sem fram eru færðar í erindi til 
Alþingis, sem samið er af nefnd, er nefndur borgarafundur kaus til að rita 
Alþingi um málið.
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Fylgiskjal.
Erindi til Alþingis.

Hinn 13. febrúar þ. á. var almennur borgarafundur baldinn hér á Raufar- 
liöfn, þar seni m. a. var rætt um þá nauðsyn, að bér verði bið bráðasta stofnað 
nýtt læknisbérað. Fundurinn kaus okkur undirritaða til að skrifa binu háa Al- 
þingi um málið.

Við viljum því hér með draga fram nokkur rök fyrir nauðsyn þessa máls, 
sem jafnfranil geta verið til skýringar fyrir þá báttvirta þingmenn, sem ekki 
cru kunnugir staðháttum. ’

Þess skal og getið, að liéraðslæknir okkar, br. Jón Árnason á Ivópaskeri, 
er því mjög meðmæltur, að hér verði settur læknir, og er það því í fullu samráði 
við bann, að fram á þetta er farið, og nokkur af eftirfarandi atriðum eftir hon- 
um höfð.

1. Ö.varfjarðarbérað nær, sem kunnugl er, frá Ormarsá, austan við Raufar- 
böfn, að Tunguheiði og upp á Hólsfjöll. Mun vegarlengdin enda á milli, 
béðan og upp á Hólsfjöll, eigi skenmiri en ca. 200 km„ en frá bústað lækn- 
isins til Raufarbafnar eigi skemmri en 60 km., og auk þess beiðarvegir all- 
snjóþungir og óvarðaðir á milli. Getur því að vetrarlagi verið næstum ó- 
kleift að ná í lækni um fleiri daga, iafnvel þótt hann sé lieima, og sjúk- 
lingar því lijálparlausir þann tíma.

2. Kostnaður við læknisvitjanir bingað til Raufarbafnar og grennd verður svo 
mikill, að öllum þorra nianna er nær ókleifur.

Héraðslæknirinn befir gefið okkur þær upplýsingar, að meðaltalskostn- 
aður við liverja ferð sina liingað verði ca. kr. 70.00 auk læknishjálpar, og 
kostnaður við að sækja lækni til Þórsbafnar, sem stundum hefir verið gert, 
verður oftast meiri, enda liefir sá læknir eimiig viðáttumikið liérað og því 
ekki ætíð að hann geti við slíku snúizt.

3. Hér í þorpinu eru liðlega 200 manns beimilisfastir, og í grenndinni, sveitinni, 
sem liugað er að tilheyri þessu læknisbéraði, annað eins, svo það mundu verða 
ca. 100 nianns, sem læknis yrðu njótandi með hægara móti við þessa breyt- 
ingu. Auk þess kenmr bér á sumrin fjöldi skipa, einkuni veiðiskipa, inn- 
lendra sem útlendra, sem slundum þurfa til læknis að leita, og svo er rekin 
bér sildarbræðsluverksmiðja, sem af getur stafað slysahætta, sem af aimari 
vélaiðju.

4. Samkvæmt niilliríkjasanmingnuni síðasta milli íslands og Noregs, „norsku 
saniningununi“, er Raufarböfn ein af þeim höfnuni, sem Norðmenn hafa 
leyfi til að notfæra sér, svo langl sem það nær, enda koma þeir oft bér 
við, er þeir koma bér upp á sunirin lil síldveiða við Norðurland, til að taka 
vatn o. fl., áður þeir leggja út til veiða. Af þessum skipum, ásamt öðrum 
útlendmn skipum, er liingað koma beint frá útlöndum, getur alltaf stafað 
farsóttarhætta, og því nauðsyn, að læknir sé ekki búsettur fjarri slíkum 
stöðum.

5. Héraðslæknirinn skýrir svo frá, að fyrir nokkrum árum bafi berklaveiki 
verið nálega óþekkt bér á Raufarböfn og Austur-Sléttu, en sé nú á sein-
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ustu árum mjög að breiðast úr, og að ekkcrt viðlit sé fyrir sig i slíkri fjar- 
lægð, er hann sitji, með víðáttumikið læknishérað, að liafa það eftirlit, sem 
nauðsynlegt sé í þvi efni.
Vér viljum þvi skora á hið háa Alþingi að athuga þau rök, er hér eru færð 

fram fyrir nauðsyn þess, að hér verði stofnað nýtt læknishérað.
Oss er það ljóst, liver útgjöld slíkt liefir i för með sér fyrir rikið, en þegar 

betur er að gáð, gæti það ef til vill orðið sparnaður, að hér væri læknir, bæði 
fyrir rikið og einstaklinga.

Óskum vér svo, að málaleitun vorri verði vel tekið af hinu háa Alþingi. 

Með mikilli virðingu.

Raufarhöfn, 15. febrúar 1936.

Hólmsteinn Helgason. Einar B. Jónsson. Friðmundur Jóhannesson.

Til Alþingis íslands, Reykjavík.

Nd. 183. Nefndarálit
um frv. til 1. um námskeið fyrir atvinnulausa unglinga i bæjum og kauptúnum. 

Frá minni Id. menntamálanefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið ásátt um málið. Undirritaður minni hl. legg- 
ur til, að frv. sé samþykkt óhreytt. En þrir nefndarmenn, Rjarni Bjarnason, 
Pétur Halldórsson og Eiríkur Einarsson, liafa tjáð sig mótfallna frv. af ýmsum 
ástæðum og munu skila sérstöku áliti.

Alþingi, 19. marz 1936.

Asgeir Ásgeirsson, Sigurður Einarsson, 
form. fundaskr., frsm.

Nd. 184. Nefndarálit
um frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 121 12. des. 1935, um fiskimálanefnd, útflutning 
á fiski, hagnýtingu markaða o. fl.

Frá meiri hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefir klofnað um mál þetta. Minni ld. (SK) vill samþvkkja frv., 
en meiri hlutinn telur starf sölusamhands íslenzkra fiskframleiðenda að ýmsu 
leyti svo fjarskylt starfi fiskimálanefndar, að varhugavert sé að fela stjórn 
sölusambandsins þau mál, er nú heyra undir fiskimálanefnd. Ennfremur ei 
hlutverk sölusambandsins, samkvæmt samþvkktum þess, eingöngu það, að sjá
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uni sölu á saltfiski, og eins og erfiðleikar við |,á sölu eru nú miklir, telur meiri 
hk, að eig'i inuni af veita, að franikvænidastjórar sölusambandsins einbeiti sér 
við saltfiskssöluna. Hafa þeir og til þessa hvorki talið sér rétt né skylt að skipta 
sér af annari afurðasölu. Ekki vcrður annað séð en þessi skoðun ineiri ld. n. 
fari sanian við vilja fiskeigenda í þessu máli, og má því til sönnunar benda á, 
að síðasta fiskiþing felldi tillögu uin að sameina fiskiiuálin undir eina stjórn. 
Að þessu atlniguðu leggur meiri hl. lil, að frv. þetta verði afgreitt ineð svo 
hljóðandi

RÖKSTEDDRI DAGSKRÁ:
Þar eð ekkert það hefir koinið frain í fiskimálunum, er bendir til þess, að 

eðlilegt sé eða hagkvæmt að leggja störf fiskimálanefndar undir stiórn sölu- 
sambands íslenzkra fiskfrainleiðenda, og nýafstaðið fiskiþing hefir fellt tillögu 
um slíka sameiningu, tclur deildin samþykkt þessa frv. þýðingarlausa og jafn- 
vel skaðlega fyrir framkvæmd fiskimálanna og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 18. marz 1936.
Einnur Jónsson, Gísli Guðmundsson, Páll I’orbjörnsson.

form., frsm. fundaskr.

Nd. 185. Nefndarálit
um till. til þál. um atlnigun á atvinnumöguleikum á Bíldudal og um aðsloð við 
bágstadda íbúa kauplúnsins.

Frá f járhagsnefnd.

I’ær ráðstafanir gegn alvinnuleysi á Bildudal, sem till. ræðir um. niiindu 
væntanlega kosta nokkurl fé, en þar sem tilk er aðeins borin fram í annari deild 
þingsins, niundi samþykkt hennar ekki veita stjórninni neinar heimildir til að- 
gerða umfrain það, sem lnin liefir í gildandi lögiini. Leggur nefndin því til. að 
till. verði visað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi. 19. marz 1936.
Sigfús Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson, Gísli Sveinsson,

form. frsm. fundaskr.
Olafur Thors. Stefán Jóh. Slefánsson.

Nd. 186. Nefndarálit
um frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að kaupa Bíldudalseign. 

Erá fjárhagsnefnd.

Xendin er á einn máli nm það, að varlmgavert sé. að ríkissjóður fari að 
kaupa land og lniseignir i einstökum þorpuni og kaupstöðuni. en telur, að rikis-

Al]»t. 1936. A. ( 5(1. löggjafarþing), 66
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stjórnin geti lagt hreppsfélögum lið til að eignast sjálf lönd og réttindi, þegar 
það telst æskilegt fyrir almenningshag. Leggur neíndin því til, að inálinu verði 
vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 19. marz 1936.

Sigfús Jónsson, Asgeir Ásgeirsson, Gísli Sveinsson,
fonn. frsm. fundaskr.

Ölafur Tliors. Stefán Jóh. Stefánsson.

Nd. 187. Frumvarp til laga

um breyting á tilskipun fvrir ísland uni sildar- og ufsaveiði með nót, frá 12. 
fehr. 1872.

Flm.: Páll Þorbjörnsson.

1- gr.
Aftan við 1. gr. tilskipunarinnar bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Heimilt er að veiða með herpinót i netlögum án þess að landshlutur sé

greiddur, enda sé nótinni ekki fest við land né lagt við festar í netlöguin. Xót- 
inni telst ekki lagt við festar, þótt skip, sem er að liáfa veiði úr herpinót, liggi 
fyrir akkeri. Xú er slíkri nót fest við land eða lagt við festar innan netlaga, og 
skal þá greiða landshlut sem að framan segir.

2. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 1 1936, um breyting á lil- 

skipun fyrir ísland um síldar- og ufsaveiði með nót, frá 12. febr. 1872.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Grei narger ð.
A haustþinginu 1931 var borið fram frv. um sama efni, og varð það að 

lögum, en þau lög voru aftur úr gildi nuniiu með löguni nr. 1 1936. og fyrir því 
er frv. þetta nú borið fram.

Sþ. 188. Breytingartillaga
við till. til þál. um flutning þingfrétta í útvarpi.

Frá Gísla Guðinundssyni.

I stað „ráða nú þegar mann til að gegna því starfi“ komi: setja nú þegar 
reglur um val fréttanna.
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Nd. 189. Nefndarálit
um frv. til laga um meðferð cinkamála í liéraði.

Frá allsherjarnefnd.

A siðastliðnu Alþingi fékk nefndin frv. til meðferðar og sendi það þá til um- 
sagnar Málaflutningsmannafélagi íslands og lagadeild háskólans. En vegna þess 
að þá var orðið mjög áliðið þings, var þess ekki að vænta, að umsagnir bærust 
frá þessum aðiljum. Þegar nefndin fékk frv. til meðferðar af nýju á yfirstand- 
andi Alþingi, ítrekaði nefndin beiðni sina um umsögn frá áðurgreindum tveim 
aðiljum. Nefndinni hefir ekki borizt nein umsögn frá lagadeild háskólans, og 
stafar það af veikindum, annríki og öðrum forföllum lagadeildarkennaranna, og 
sér nefndin sér ekki fært að draga afgreiðslu málsins lengur og bíða eftir um- 
sögn lagadeildarinnar. Frá Málaflutningsmannafélagi íslands liefir nefndinni 
borizt allýtarleg unisögn, sem saniin var af sérstakri nefnd, og álitsgerðin síðan 
samþykkt á félagsfundi, og liefir félagið sent nefndinni umsögn þessa með bréfi, 
dags. 5. þ. m., og leggur félagið eindregið með frv., þó það bendi á nokkrar, 
frekar smávægilegar breytingar, er það telur heppilegra að gera á frv. Fer hér 
á eftir kafli úr áliti félagsins, sem fjallar mn frv. almennt:

„Félagið hefir árum saman barizt fyrir gagngerðum endurbótum á réttar- 
farslöggjöfinni allri og með því sýnt, að það tclur gildandi löggjöf um réttar- 
far óviðunandi. Það fagnar því þess vegna, að sá skriður er koniinn á málið, sem 
frumvarpið ber vott um, og óskar þess eindregið, að endurskoðun annara hluta 
réttarfarslöggjafarinnar verði hraðað sem mest.

Nefndin er sammála um, að frv. sé til mikilla Jjóta frá því, sem nú er, og 
leggur til, að félagið mæli með því. að það verði samþykkt, jafnvel þó að þær 
breytingar, sem æskilegt væri, að fengjust á því. na’ðit ekki fram að ganga“.

Allsherjarnefnd hefir alhugað frv.. ba'ði út af fyrir sig og með hliðsjón af 
breytingum þeim, sem Málaflutningsmannafélagið leggur til, að á því verði 
gerðar. Er nefndin öll á einu máli um það, að í frv. felist mjög mikilvægar og 
timabærar breytingar á réttarfarslöggjöfinni, og vill nefndin því eindregið mæla 
með frv.

Nefndin befir athugað gaumgiefilega breytingar þær, er Málaflutnings- 
mannafélag íslands hefir lagt fyrir nefndina, og getur fallizt á sumar þeirra, en 
telur aðrar ekki þess eðlis, að ástæða sé til þess, að þær verði til greina teknar.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt nieð eftirfarandi

BREYTINGEM.

1. Yið 5. gr. 5. tölul. Milli „sainkvæmf' og ..83“ komi: 82 og.
2. Yið 7. gr. Aftan við greinina komi ný málsgr., svo bljóðandi:

Érskurði samkvæmt 21. gr. iná ]><>. ef hagkvæmara þykir, rita í sérstaka 
bók, úrskurðabók, sem ríkissjóður leggur einnig til og löggilt er á sama 
hátt og sáttabók,
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3. Við 15. gr. Síðari málsl. orðist svo:
Gegn lögmæltum ritlaimum er sáttanefnd skylt að láta aðiljum í té 

staðfest eftirrit af sált. Rila mega þeir og sátt samstundis á sáttak.eru eða 
blað fest við hana.

4. Við 24. gr. Fyrsta málsl. skal orða svo: Vrskurði skal rita i sáttabók eða úr- 
skurðabók (sbr. 7. gr.).

5. Við 39. gr.
a. Við 1. málsl. 1. málsgr. bíetist: og kveður dómari þá upp úrskurð um 

þessi atriði.
b. A eftir orðinu „taka“ í siðustu málsgr. bætist: einnig.

6. Við 56. gr. Fyrir „100“ í 1. málsgr. koini: 50.
7. Við 59. gr. Við 1. málsl. 1. málsgr. bætist: enda liafi þeir opna skrifstofu á 

tilteknum stað og tilkynni sefudómara það.
8. Við 63. gr.

a. „Héraðsdóiiismálaflutningsmenn“ á tveimur stöðum í greininni verði: 
málafhitningsmenn.

b. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo bljóðandi:
Stjórnendur félagsskapar löggiltra málaflutningsmanna geta veitl 

einstökum félagsmömnun áminningar og gert þeiin á hendur allt að 100 
króna sekt til félagssjéiðs fyrir framferði í starfi þeirra, er telja má stétt- 
inni ósamboðið. Rétt er aðilja að bera slikt mál undir félagsfund, er úr- 
skurðar málið til fullnaðar.

9. Við 71. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo bljóðandi:
Ef báðir aðiljar æskja þess, getur dómari ákveðið, að að svo stöddu 

megi sækja og verja mál um eitt ákveðið sakarefni, svo sem um skaða- 
bótaskyldu, með áskildum rétti til þess að ræða síðar um kröfuhæð og ann- 
að, er bana varðar, og kveður þá dómari upp dóm um það atriði og sér um 
að áfrýja lionum sérstaklega innan viku frá dómsuppsögn, og liitt eða bin 
atriðin livíla þá á meðan. Ef á þennan bátt eru kveðnir upp tveir eða fleiri 
dómar í eiuu máli, eru þeir, eftir því sem á stendur. aðfarargrundvöllur 
báðir eða allir saman. Synjunarákvörðun dómara um sundurgreining sak- 
arefnis, þá er bér segir, má kæra sérstaklega til æðra dóms, en tímann, scm 
kærumálið tekur, skal þó eftir föngum nota til að afla gagna, sbr. 110 og 
111- gr.

10. Við 109. gr.
a. Síðari niálsl. 1. málsgr. orðist svo: Ákvörðun dómara um þessi alriði má 

kæra til æðra dóms, og frestar kæra málaflutningi, en nota skal þó tím- 
ann, sem kæran tekur, til öflunar gagna samkvæmt 110. og 111. gr.

b. 2. málsgr. orðist svo:
Mál skal munnlcga flytja. Dómari gelur þó Ieyfl skriflegan mál- 

flutning:
1. Ef bann telur liættu á þvi, að það skýrist ekki nægilega með niiinn- 

legum málflutningi.
2. Ef annarhvor aðilja eða umboðsmenn þeirra óska skriflegs málfluln- 

ings og dómari telnr þau tilmæli á rökum byggð.
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11. Við 114. gr. 3. inálsl. orðist svo: í þessu skyni getur dómari kvatt aðilja fyrir 
dóni af sjálfsdáðum, ef aðili sætir lögsógu lians eða ef aðilja væri skylt, ef 
hann væri vitni í inálinu, að koma fyrir dómara þess sainkvænit 124. gr., 
en annarskostar biður dómari þann héraðsdóinara, er lögsögu liefir yl’ir 
aðilja, að kveðja bann fyrir sig o. s. frv.

12. Við 133. gr. Fyrir „Dómari getur lcyft“ í uppbafí 4. málsgr. koini: Dóni- 
ari leyfir.

13. Við 172. gr. í 2. tölul. komi milli ,.niðurjöfnunarnefndar“ og „um“: tafar- 
laust og ókeypis.

14. Við 192. gr. Aftan við greinina komi ný málsgr., svo látandi:
Ágreiningsatkvæði skulu birt á sama bátt sem dómar og úrskurðir. 

Alþingi, 19. marz 1936.

Héðinn Valdimarsson, Stefán Jób. Stefánsson, Tbor Thors, 
form. frsm. fundaskr.

Cfarðar Þorsteinsson. Jörundur Brynjólfsson.

Nd. 190. Tillaga til þingsálvktunar
um friðun Faxaflóa.

Flm.: Ólafur Thors, Pétur Ottesen.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera binar ýlrustu tilraunir til 
þess að fá viðurkenningu fyrir því, að Faxaflói verði talinn innan íslenzkrar 
landbelgi, enda verði bann þá friðaður fyrir botnvorpuveiðum.

Gr e i n ar gerð.

íslendingar liafa lengi skilið, að vegna fiskveiða landsmanna mundi það 
bin mesta nauðsyn að friða sem bezt brygningarstöðvar nvljafiskanna. Hér bafa 
því fyrir löngu verið gerðar ýmsar ráðstafanir þessu til tryggingar, þ. á. m. 
lagasetning um bann gegn botnvörpuveiðum, ásamt rikulegu framlagi úr ríkis- 
sjóði til landhelgisgæzlunnar.

Hinsvegar liggja mörg brygningarsvæði og uppeldisstöðvar fiskseiðanna 
utan landbelgislínunnar. og geta íslendingar því ekki verndað þau með lagafyrir- 
mælum, nema með þvi móti, að landbelgislínan verði færð út, þannig að svæði 
þessi verði innan islenzkrar landhelgi, en til þess befir verið talið þurfa sam- 
þykki annara þjóða, eða svo befir a. m. k. verið litið á til þessa af bendi íslend- 
inga. Iðulega liafa þá líka beyrzt raddir um, að nauðsvn bæri til að taka það 
mál upp við blutaðeigandi þjóðir, og liafa ábugasamir menn flutt mábð inn á 
Alþingi í því formi að skora á rikisstjórnina að freista þess að ná slíkum samn- 
ingum, og hafa jafnframt verið leidd sterk rök, eða jafnvel sannanir að því, að 
friðun hrygningarsvæðanna og uppeldisstöðva fiskseiðanna væri eigi aðeins
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liagsmunamál íslendinga, heldur og' allra þeirra þ.jóða, sem reka fiskveiðar 
fyrir ströndum landsins.

Eigi hefir þó lekizt til þessa að leiða þeíta niikla velferðarinál þjóðarinn- 
ar frani til signrs, enda ef til vill ekki á því haldið með nægilegri þrautseigju.

Ilinsvegar liefir ekkert komið fram við flutning málsins, er skeri úr um, að 
vonlaust sé um sigurvænlegan árangur. Er þvi hér enn skorað á ríkisstjórnina 
að hefjast nú handa, og að þessu sinni eigi stílað liærra en að fara fram á viður- 
kenningu fyrir því, að Faxaflói megi teljast innan íslenzkrar landhelgi, að því 
tilskildu, að liann verði friðaður gegn hotnvörpuveiðum, en áður hefir þess 
verið krafizt, að allir firðir og flóar og helztu hátamið yrðu talin til landhelginnar. 
Takist að friða Faxaflóa, er það afarstór og þýðingarmikill sigur, því hæði er 
það svo, að í Faxaflþa og næsta nágrenni hans eru aðalhrygningarsvæði þorsks- 
ins, og flóinn því alveg tilvalin klakstöð þess ungviðis, og auk þess ætti frekar 
að mega gera sér vonir mn, að auðnast mætti síðar að fá aðra flóa og firði frið- 
aða, eftir að friðun Eaxaflóa i reyndinni hefði horið tilætlaðan ávöxt til hags- 
hóta öllum þeim, er fiskveiðar reka hér við land.

Það skal viðurkennt, að líkur henda til, að þetta mál verði ekki auðsótt hjá 
ýnisuni liiinun voldugustu þeirra þjóða, er um það eiga að fjalla, og ber margt 
til, að slíkum málaleitunum liefir verið treglega tekið. En þó má geta þess, að á 
alþjóðafundi, er haldinn var í Haag 1930, tóku fulltrúar 17 af 33 þjóðum, er fund- 
inn sátu, vel á þvi, að landhelgi allra landa yrði víkkuð frá því, sem nú er, og 
ennfremur þykja þær deilur, er nú standa yfir milli Xorðmanna og Breta út af 
þvi, að Xorðmenn færðu út landhelgina fyrir Xorður-Xoregi, án áður fengins sam- 
þykkis annara þjóða, vekja von mn, að stórþjóðirnar séu a. m. k. viðmælandi í 
þessum efnum. Miui í þeim deiluni hafa komið til tals, og ekki verið þvert tekið 
fyrir, að viss svæði utan viðurkenndrar landhelgislínu yrðu friðuð gegn botn- 
vörpuveiðum, ýmist nokkurn liluta árs eða með öllu, eða m. ö. o., að orðið sé við 
svipaðri kröfu af liendi Xorðmanna og hér er farið fram á að því er Fax.aflóa 
snertir. Þykir því tímabæ’rt og líklegast til árangurs, a'ð málið sé tekið upp nú, 
— og einmitt á þessuni grundvelli.

Ekki þykir ástæða til að freista þess að leiða hér fram þau rök, er sterkust 
þættu og hklegust til þess að sannfæra aðra þjóðir, er hér reka veiðar, um, að 
einnig þeirra hag sé bezt borgið með friðun Faxaflóa. í þeim efnum verða að 
sjálfsögðu, þegar á hólminn kemur, tekin upp öll þau rétt rök, er áður liafa 
verið fram færð, og við bætt eftir því, sem íslenzk vísindi og reynsla á því sviði, 
lögkænska og hyggindi megna. Og um hitt þarf eigi heldur að rita langt mál, 
að enda þótt með friðun Faxaflóa sé nokkuð skertur réttur íslenzkra botnvörp- 
unga til veiða, þá er hvorttveggja, að svo er til ætlazt, að einnig þeir uppskeri 
margfaldan óbeinan ávöxt af friðuninni, sem og hitt, að islenzkir valdhafar 
liafa í hendi sér að bæta augnabliksskaðann, t. d. með því að aflétta einhverjum 
skattinum af útveginum, enda verður því eigi með sanni haldið fram, að fram- 
tíðarhorfur togaraútvegsins velti a'ð neinu verulegu leyli á fiskveiðum í Faxaflóa.

Hinsvegar má leiða miklar líkur að þvi, að í aðra liönd blasi við liinir stór- 
vægilegustu liagsinimir, þvi telja má víst, að verði Faxaflói friðaður gegn botn- 
vörpuveiðum, muni fiskisæld vaxa í fíóanum, svo að hér verði að nýju gnægð
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fisks allan ársins liring. P.eynsla stríðsáranna lier þess og órækan vott. Þarf ekki 
um að tala, hver fengur slikt er, þar sem annarsvegar er Reykjavíkur- og Hafn- 
arfjarðar-inarkaðurinn, en í þeiin kaupstöðum hýr nú 1 :i hluti þjóðarinnar, en 
svo hinsvegar Iiinar nýju aðferðir til hagnýtingar þess afla, sem liægt er að koma 
nýjum í frystingu, en við þá hagnýtingu aflans hafa framsýnir menn nú um 
nokkurt árahil tengt mestar vonir um lífvænlega afkomu útvegsins. Skulu hér 
engar fullyrðing'ar í frammi hafðar, en öfgalaust þykir mega segja, að ekki sé 
ólíklegt, að fáist því til leiðar komið, að Faxaflói verði friðaður gegn boln- 
vörpuveiðum, þá muni liefjasl ný gullöld fiskveiða hér í flóanum, sem liklegri er 
en allt annað, er nú verður auga á komið, til að standa undir lífsframfæri þess 
fólks, er hér hefir saman safnazl og Jiyggt afkomuvonir sínar á atvinnurekstri, 
sem eins og sakir standa sýnist liæpið að sé lífvænlegur, og a. m. k. ekki bær að 
risa undir þeim kröfum, sem nú eru til hans gerðar.

Sþ. 191. Þingsályktun
um flutning þingfrétta í útvarpi.

(Afgreidd frá Sþ. 19. marz).
Samliljóða þskj. 155.

Nd. 192. Breytingartillögur
við frv. til 1. um sveitarstjórnarkosningar.

Frá Tlior Thors, Jörundi Brvnjólfssyni og Garðari Þorsteinssyni.

1. Við 2. gr. 2. málsl. orðist svo:
Hreppsnefndir skulu skipaðar 3—7 mönnum.

2. Við 4. gr. 2. málsl. orðist svo:
Bæjarstjórnarkosningar og hreppsnefndarkosningar í þeim kauptún- 

um, sem eru sérstakt hreppsfélag, skulu fara fram síðasta sunnudag í jami- 
armánuði, en aðrar hreppsnefndarkosningar síðasta sunnudag í júnímánuði. 
Þó cr ráðherra heimilt að veita leyfi til, að hreppsnefndarkosningar l'ari 
fram síðasta sunnudag í janúarmánuði i þeim lireppum, þar sem fullir 
hlutar íhúa hreppsins eru húsettir í kauptúni.

3. Við 17. gr. A undan greininni komi ný grein, sem verður 17. gr., svo hljóð- 
andi (og breytist greinatalan samkv. því):

Allar kosningar samkvæmt lögum þessum skulu leynilegar. Bæjar- 
stjórnir skulu kosnar með hlutfallskosningu. Sama gildir um lireppsnefndir, 
ef þj0 kjósenda krefst þess skriflega við oddvita kjörstjórnar 6 vikum fyrir 
kjördag.

4. Við 17. gr. (sem verður 18. gr.). Fppliaf 1. málsgr. orðist svo:
Þegar hæjarstjórnar- eða lilutbundnar hreppsnefndarkosningar eiga að 

fara fram, skulu framhoðslistar o. s. frv.
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5. ViS 22. gr.
a. 2. málsgr. orðist svo: Kjörseðil við hlutbundnar kosningar skal gcra 

þannig:
b. A cftir 3. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi: Kjörseðla við óhlut- 

hundnar kosningar skal gcra alla jafnstóra, mcð sama lit, úr strikuðum 
pappír, þannig:

Nr. á kjörskrá.
Aðalmenn: .................................................................................................................................

Nr. á kjörskrá.
Varamenn: .........................................................................................................

6. Við 24. gr.
a. A undan orðinu „hreppsnefndarkosningar“ í 2. málsl. komi: hlutbundnar.
b. Siðustu málsl. orðist svo: Atkvæðagreiðsla við óhlutbundnar hreppsnefnd- 

arkosningar fcr fram mcð þcim liætti, að kjósandi gengur inn í kjörklef- 
ann að horði því, cr þar stcndur, og athugar, hvaða tala stcndur á kjör- 
skránni fyrir framan nöfn þcirra. cr hann vill vclja scm aðalmcnn og 
varamcnn, og skrifar þær mcð rithlýi á kjörscðilinn, hvcrja tölu fyrir ncð- 
an aðra. Að öðru lcyti fcr um þessar kosningar svo scm um óhluthundnar 
kosningar til Alþingis. l’in skil af hendi undirkjörstjórna til yfirkjör- 
stjórna fcr cinnig á sama hátt og við kosningar til Alþingis.

7. Við 25. gr.
a. A undan orðinu ,,hrcppsncfndarkosningar“ í 1. málsl. komi: hlutbundnar.
b. Á cftir 1. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:

Ef um óhluthundnar kosningar cr að ræða, fcr talning atkvæða fram 
mcð þeim hælti, að formaður kjörstjórnar les upp tölurnar. sem á kjör- 
scðlinum standa, og rcttir hann svo meðkjörstjórum til athugunar, cn 
þcir merkja jafnótt á blað atkvæðatöluna við nafn hvers, sem kosinn 
cr. I>eir, sem flcst atkvæði hafa fcngið scm aðalmenn, skulu rétt kjörnir 
sem aðalmenn, og þcir, scm flest atkvæði liafa scm varamenn og ekki 
cru kjörnir aðalmenn, skulu rétt kjörnir varamenn.

8. Við 29. gr. 1. málsl. orðist svo: Iíosningar í nefndir, er hæjarstjórn eða 
hreppsnefnd kýs, skulu jafnan vcra levnilegar og ennfremur hlutbundnar, 
cf þcss cr krafizt og flciri skal kjósa cn cinn mann.

9. Við 30. gr. 2 fyrstu málsgr. falli niður.
10. Við 31. gr.

a. Á eftir orðunum „hreppsnefndarmanna“ komi: kosinna hlutbundnum 
kosningum.

b. Á eftir 1. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Varamenn hrcppsnefndarmanna kosinna óhlutbundnum kosningum

,’)2S
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taka sæti þannig, að fyrsli varamaður tekur sæti fyrsta aðalmanns, annar 
varamaður tekur sæti annars aðalmanns o. s. frv.

11. Við XVI. kafla. Fyrirsögn kaflans hljóði þannig: Kosningar í sýslunefndir 
og innan sýslunefnda.

12. A undan 32. gr. komi 2 nýjar greinar svo hljóðandi (og breytist greina- 
talan samkvæmt því):
a. (33. gr.). í hverjum hreppi skal kjósa einn sýslunefndarmann til 1 ára 

og einn varamann til saina tíma. Kosning til sýslunefndar fer fram á 
sama tíma og kosið er til hreppsnefndar og er stjórnað af sömu kjör- 
stjórn. Nú fara sýslunefndarmaður og varasýslunefndarmaður báðir úr 
nefndinni áður en kjörtimabil þeirra er liðið, og skal þá þegar kjósa í 
þeirra stað fyrir þann tíma, sem eftir er af kjörtímahilinu. Til kjör- 
fundar skal boða skriflega með a. m. k. 14 daga fyrirvara. Ivosning sýshi- 
nefndarmanns skal liaga í samræmi við óhlutbundnar hreppsnefndar- 
kosningar. Kæra má kosningu skriflega innan 14 daga, og sker sýslu- 
nefnd úr.

b. (31. gr.). Nú er hreppi skipt, og gengur þá sýslunefndarmaður lians og 
varasýslunefndarmaður þegar úr sýslunefnd. Skal þá þegar kjósa sýsiu- 
nendarmann og varasýslunefndarmann i hinum nýju hreppum fyrir þann 
tíma, sem eftir er af kjörtímabilinu. Kosningu skal liaga eftir fyrirmæl- 
um 32. gr.

13. Við 32. gr. Á cftir orðunum „er hún kýs menn til“, komi: ef þess er krafizt.
11. Við 33. gr. 1. málsl. orðist svo: Bæjarstjórn eða hreppsnefnd úrskurðar,

hvort hæjarfulltrúi eða hreppsnefndarmaður hafi misst kjörgengi eða hvort 
veita skuli honum lausn.

15. Aftan við 2. málsgr. 36. gr. hætist: Samsvarandi gildir um kosningu sýslu- 
nefndarmanna.

Ed. 193. Frumvarp til laga

um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla.

Flm.: Sigurjón Á. Ólafsson, Jón Baldvinsson.

1- gr.
Rétt á að koma til greina við úrskurðun styrkveitinga samkvæmt ákvæðum 

laga þessara eiga:
1. Sjúklingar, sem lialdnir eru berklaveiki, lioldsveiki, kynsjúkdómi, geðveiki 

(þar með taldir fávitar), eða öðrum alvarlegum, langvinnum sjúkdómi (þar 
með taldir ofdrykkjumenn og aðrir eiturlyfjaneytendur),

2. Daufdumb og alvarlega málhölt, svo og blind og mjög sjóndöpur eða á 
annan liátt örkumla börn og unglingar.

3. Orkumla menn, er þarfnast gervilima, umbúða eða annara þessháttar tækja.
Alþt. lttttti. A. i 50. löggjafarl>ing >, 07
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2. gr.
Samkvæmt löguni þessum verður styrkur ekki vcittur þeim, sem er svo 

efnuin búinn eða framfærandi hans, að ætla má, að hann sé fær um að standast 
sjálfur kostnaðinn af sjúkdómi sínum eða örkumli án þess að stofna afkomu 
sinni í tilfinnanlega liættu.

Samkvæmt lögum þessum verður styrkur ekki heldur veittur til greiðslu 
kostnaðar, sem hlutaðeigandi á rétt á að fá greiddan samkvæint lögum um al- 
þýðutryggingar.

3. gr.
Ráðherra úrskurðar, að fengnum tillögum landlæknis, liver sé styrkhæf- 

ur samkvæmt ákvæðum laga þessara og hvort og á livern hátt styrk skuli veita 
samkvæmt þeim, enda séu lögð fram fullnægjandi efnahags- og læknisvottorð, 
svo og önnur nauðsynleg skilriki.

Ráðherra setur reglur um, hverra efnahags- og læknisvottorða, svo og 
liverra annara skilríkja sé krafizt til úrskurðar samkvæmt lögum þessum, og 
segir fyrir um, hvernig vottorðin og skilríkin skuli úr garði gerð. Ráðherra 
segir og fyrir um, hvernig ganga skuli frá öllum reikningum, sem farið er 
fram á að greiða af styrk þeim, sem veittur er samkvæmt lögum þessum.

4. gr.
Xú liefir sjúklingur (shr. 1. tölulið 1. greinar) verið úrskurðaður styrk- 

hæfur samkvæmt lögum þessum, og á liann þá rétt á styrk úr ríkissjóði til 
greiðslu kostnaðar við nauðsynlega og hæfilega langa dvöl í sjúkrahúsi 
eða hæli við lians liæfi, svo og alla viðeigandi aðhlvnningu þar, þar með talin 
nauðsynleg læknislijálp og lyf, enda sé um að ræða slíkt sjúkrahús eða hæli, 
sem rekið er af ríkinu, eða sjúkrahús eða liæli, sem ráðherra hefir samið við 
um vist og greiðslur fyrir slíka sjúklinga, er þangað leita.

Ráðherra skal leita samninga við þau sjúkraliús og liæli í landinu, önn- 
ur en þau, sem rekin eru af ríkinu, um vist hinna ýmsu sjúklinga, sem úr- 
skurðaðir eru styrkhæfir samkvæmt lögum þessum og þangað leita, enda 
séu þau sjúkrahús eða hæli hæf til að veita sjúklingunum viðtöku og láta 
þeim i té viðeigaudi aðhlynningu og nauðsynlega læknishjálp.

5. gr.
Nú liefir harn eða unglingur, sem svo er ástatt um, sem segir í 2. tölulið

1. greinar, verið úrskurðaður styrkliæfur samkvæmt lögum þessum, og á hann 
þá rétt á styrk úr ríkissjóði til greiðslu % kostnaðar við nauðsynlega og hæfi- 
lega langa dvöl í skóla við lians liæfi, og í heimavist, ef þess er þörf, enda 
sé um að ræða slikan skóla, sem rekinn er af rikinu.

6. gr.
Ráðlierra er heimilt að úrskurða, að fengnum tillögum landlæknis, að 

ríkissjóðsstyrk skuli veita:
1. Sjúklingi (shr. 1. tölulið 1. greinar ), sem er úrskurðaður styrkhæfur 

samkvæmt lögum þessum, til greiðslu allt að % kostnaðar við nauðsyn-
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lcga dvöl í sjúkraliúsi cöa liæli, öðrmn en þcim, scm um gctnr í 4. gr., 
ef nauðsyn liefir borið til að vista sjúklinginn þar til bráðabirgða, annað- 
hvort vegna þess, að ckki licfir fcngizt rúm fyrir bann í sjúkrahúsi cða 
hæli, sem um getur í 4. gr., eða sjúklingurinn befir ckki verið flutnings- 
fær í slíkt sjúkrahús cða bæli.

Uppbæð styrksins úrskurðar ráðhcrra nieð tilliti til dvalarkostnaðar 
i sjúkrabúsum eða liælum, sem rckin cru af ríkinu, svo og með tilliti til 
gildandi samninga við sjúkraliús þau cða hæli, scm samið hefir verið við 
um vist slíkra sjúklinga.

2. Sjúklingi (sbr. 1. tölulið 1. greinar), sem úrskurðaður er styrkhæfur sam- 
kvæmt lögum þcssum og ckki dvclur í sjúkrahúsi eða bæli, iil greiðslu 
allt að % nauðsynlegs lækningakostnaðar, enda sc læknishjálpin mikils- 
báttar eða langvarandi, svo sem ljóslækningar berklasjúklinga, nudd og 
rafmagnsaðgerðir mænusóttarsjúklinga, geitnalækningar o. s. frv.

Uppbæð styrksins úrskurðar ráðberra samkvæmt gildandi lækna- 
gjaldskrám.

3. Barni eða unglingi, sem svo er ástalt um, sem segir í 2. tölulið 1. greinar, 
og úrskurðaður er styrkbæfur samkvæmt lögum þessum, til greiðslu allt 
að 4 5 kostnaðar við nauðsynlcga og bæfilcga langa vist í skóla við bans 
hæfi, öðrum en þeim, sem rekinn cr af ríkinu, enda geti barnið eða ung- 
lingurinn ekki sótt skóla ríkisins, eða skóli ríkisins ekki veitt því fræðslu 
við þess hæfi.

Uppbæð styrksins úrskurðar ráðberra með tilliti til kostnaðar við 
dvöl í skóla við hæfi slikra barna og unglinga, sem bér um ræðir og rek- 
inn er af ríkinu.

4. Örkmnla manni (sbr. 3. tölulið 1. greinar), sem úrskurðaður er styrk- 
bæfur samkvæmt lögum þessum, til greiðslu allt að kostnaðar við út- 
vcgun nauðsynlcgra gcrvilima, umbúða cða annara þesshóttar tækja.

Uppbæð stvrksins úrskurðar ráðbcrra samkvæmt eða með tilliti til 
sanmings, er bann gcrir við gervilima- og umbúðasmið um smíði gervi- 
lima og umbúða og slikra tækia fyrir örkumla menn, sem úrskurðaðir eru 
styrkhæfir samkvæmt lögum þessum og leita viðskipta við hann.

7. gr.
Styrk, sem veittur er samkvæmt lögum þessum, greiðir ráðberra að fram- 

lögðum gildum reikningum fyrir livern stvrkþega, ef um stvrk er að ræða 
samkvæmt 4. eða 5. gr. cða 1. cða 3. tölulið 6. greinar, greiðir ráðherra stvrk- 
inn til þess sjúkrabúss eða bælis eða skóla, þar sem styrkþeginn hefir verið 
vistaður, en ef um styrk er að ræða samkvæmt 2. eða 4. tölulið 6. greinar, til 
þess eða þeirra, er styrkþeganum liafa látið það í té, er þar greinir.

8. gr.
Sjúkrahús eða bæli eða skóli eða annar viðtakandi stvrks þess, sem veitt- 

ur er samkvæmt lögum þcssum (sbr. 7. gr.), á rétt á, ef bann er utan þess lög- 
sagnarumdæmis, þar scm stvrkþcgiun á framfærslusveit, að rikissjóður greiði
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allan kostnaðinn eins og liann er talinn ot> úrskurðaður samkvæmt 4., 5. og 6. 
gr., en ef viðlakandinn er innan þess lögsagnarumdæmis, þar sem styrkþeg- 
inn á framfærslusveit, á hann rétt á, að framfærslusveitin greiði það, sem á 
vantar fulla greiðslu, er ríkissjóðsstyrkurinn liefir verið greiddur. Þó skal aldrei 
krefja ríkissjóð né framfærslusveit um greiðslu þessa kostnaðarhluta fyrr 
en styrkþeginn sjálfur eða framfærandi hans hefir verið krafinn um greiðsl- 
una, og ekki nema að svo miklu levti sem sú krafa hefir engan árangur borið.

Ráðherra innheimtir siðan fyrir liönd ríkissjóðs af framfærslusveit 
styrkþegans það, sem samkvæmt 1. málsgrein þessarar greinar hefir verið 
greitt úr ríkissjóði til hráðabirgða fram yfir ákveðinn eða úrskurðaðan ríkis- 
sjóðsstyrk til styrkþegans samkvæmt þessum lögum. Framfærslusveit á aftur 
endurgreiðslukröfu á sjúklinginn eða framfæranda hans.

Framfærslusveit innheimtir ekki þennan kostnaðarhluta af styrkj)eganum 
eða framfæranda hans gegn vilja hans, ef hann er ekki fær um að inna 
greiðsluna af liendi án þess að stofna afkomu sinni í tilfinnanlega hættu, og 
telst þá greiðsla sveitarinnar á þessum kostnaðarhluta ekki veittur sveitar- 
styrkur.

9- gr.
Xú devr sá, er styrks hefir notið samkvæmt lögum þessum, og lætur eng- 

an eftir sig, er lionuni lifandi hæri skylda til að framfæra, og renna þá eftir- 
látnar eigur hans, ef nokkrar eru og eftir þvi, sem þær hrökkva, til endur- 
greiðslu styrksins, þannig, að fyrst er endurgreiddur útlagður kostnaðarhluti 
framfærslusveitar, sem ógreiddur kann að vera, og síðan ríkissjóðsstyrkurinn.

10. gr.
Sá, er styrks nýtur samkvæmt lögum þessum til að dvelja í sjúkrahúsi eða 

hæli (sbr. 4. gr. og 1. tölulið 6. greinar) og er að einhverju leyti vinnufær, er 
skyldur til, auk þess að hlíta öllum almennum sjúkrahúsreglum, að taka þátt 
í þeim störfum í sjúkrahúsinu eða hælinu, sem hann að dómi vfirlæknis 
sjúkraliússins eða hælisins er fær um að inna af liendi, enda sé um að ræða 
sjúkrahús eða hæli, sem rekið er af rikinu, sveitarfélagi, almennri al- 
þýðutryggingu eða sjúkrasamlagi innan liennar, eða ef um annað sjúkrahús 
eða hæli er að ræða, að í samningi milli þess og ráðherra sé heimiluð slík vinna.

Ráðherra er lieimilt, að fengnum tillögum yfirlæknis sjúkraliúss eða hælis 
og i samráði við landlækni, að setja reglur um vinnu sjúklinga, er þar dvelja 
og styrks njóta samkvæmt lögum þessum, og má í þeim reglum tryggja sjúk- 
lingunum þóknun fyrir arðherandi vinnu, sem þeir Jeysa af hendi í sjúkra- 
húsum eða hælum eða í samhandi við sjúkrahús eða liæli, sem rekin eru af 
ríkinii, svo og þegar um önnur sjúkrahús eða liæli er að ræða, að svo miklu 
leyti sem því vcrður komið í kring með samningi milli þeirra og' ráðherra.

11- gr-
Sá, er styrks nýtnr samkvæmt lögum þessum til að dvelja í skóla (shr.

5. gr. og 3. tölulið 6. greinar), er skvldur til, auk þess að hlíta almennum skóla- 
reglum, að taka þátt i þeim störfum í skólanum eða í sambandi við skólann,
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sem forstöðumaður í samráði við lækni skólans telur hann færan um að inna 
af hendi, og fer uni allt, er að þessu lýtur, i samræmi við ákvæði 10. greinar 
uin vinnu sjúklinga í sjúkrahúsuin eða liæluin.

12. gr.
Nú lilítir ekki sá, er styrks nýtur sanikvænit lögum þessum, fyririnælum 

læknis uni viðurkenndar ráðstafanir eða aðgerðir, livort heldur er lionuin til 
lækninga eða til að firra aðra sjúkdónishættu, eða liann lilítir ekki viðurkenndum 
reglum i sjúkrahúsi, liæli, skóla eða annarsstaðar þar, sem hann er styrktur 
til vistar, og er þá ráðherra heiinilt, að fengnuin tillögum landlæknis, að svipta 
liann rétti til stvrkveitinga samkv. þessum löguin.

13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi öll ákvæði i lögum, sem 

konia í bága við ákvæði laga þcssara, sbr. einkuni lög nr. 60 14. júni 1929, um 
varnir gegn berklaveiki, og lög nr. 46 23. júni 1932, um breyting á þeiin löguni, 
og fellur 14. grein hinna fyrrnefndu laga, svo sem henni er breytt með liinuni 
síðarnefndu löguin, úr gildi, lög nr. 91 23. júní 1932, um varnir gegn kynsjúk- 
dóimun, lög nr. 3 4. febrúar 1898, um aðgreining holdsveikra frá öðrum mönn- 
uni, og lög nr. 57 30. júni 1909, um breyting á þeini löguni, lög nr. 54 23. júní 
1932, uin afnám laga nr. 33 20. október 1905, um stofnun geðveikrahælis. og lög 
nr. 24 19. júní 1922, um kennslu lieyrnar- og málleysingja.

Greinargerð. -
Frumvarp þetta var flutt á siðasta þingi af fulltrúum Alþýðuflokksins í 

neðri deild, en var ekki afgreitt frá deildinni. Frumvarpið er nú flutt með þeirri 
breytingu, sem ininni hl. allsherjarnefndar Nd. lagði til, að yrðu á því gerðar.

Að öðru leyti vísast til greinargerðar, er frv. fylgdi í fyrra (sjá Alþtíð. 1935, 
A. 406).

Nd. 194. Nefndarálit
um frv. til 1. um eftirlit með útlendingum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin liefir athugað frumvarpið og mælir með, að það sé saniþ. nieð 
eftirfarandi

BREYTINGU.
Yið 5. gr. 2. málsgr. í stað orðanna -flytja úr einu lögsagnarmndæmi i ann- 

að“ komi: skipta uin bústað.
Alþingi, 20. marz 1936.

Héðinn Valdimarsson, Thor Tliors, Jörundur Brynjólfsson. 
forrn., frsni. fundaskr.

Stefán Jóh. Stefánsson. Garðar Þorsteinsson.
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Nd. 195. Breytingartillögur
við brtt. á þskj. 101 (Útsvör).

Frá Páli Zóphóníassyni.
a-liður orðist svo:
Ef liann á sérstakan sumarbústað, sem bakar hlulaðeigandi sveit útgjöld til 

ahnenningsþarfa, svo sem hækkun á sýslusjóðsgjaldi, enda fari útsvarið ekki 
fram úr þvi, er þeirri gjaldahækkun ncniur.

Nd. 196. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. -16 15. júní 1926, um útsvör.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
2. töluliður 4. gr. laganna orðist þannig:
Tekjur aðila, þær er hann hafði síðastliðið ár, og að þvi leyti sem útlenda 

gjaldþcgna varðar (6. gr. B. 1—2) á tekjur þær, er þeir liafa haft á gjaldárinu, 
nema á þá verði lagt útsvar á næsta ári eftir almcnnum reglum. Þá skal at- 
huga, í hverju tekjurnar voru fólgnar, hversu mikil fyrirhöfn, kostnaður og 
áhætta var samfara öflun þeirra.

2. gr.
í stað orðsins „gjaldárinu“ í 9. gr. 1. tölul. b og 2., 3. og 4. tölul. komi: út- 

svarsárinu.

3- gr.
12. gr. 2. og 3. mgr. falli burt.

4. gr.
14. gr. 2. mgr. orðist þannig:
Skjóta má málum þessum til ríkisskattanefndar.

5. gr.
24. gr. útsvarslaganna orðist þannig:
Sá gjaldandi og sú sveitarsljórn, er ekki vill hlíta úrskurði yfirskatta- 

nefndar, getur næslu 2 almanaksmánuði eftir dagsetningu úrskurðar hennar 
skotið lionum til ríkisskattanefndar. Ríkisskattanefnd skal liafa lokið úrskurði 
eigi siðar en 2 mánuðum eftir að kæra kemur til nefndarinnar. Ríkisskatta- 
nefnd hefir sama rétt til þess að krefjast upplýsinga sem yfirskattanefnd, en 
nefndin breytir aðeins þeim útsvörum, sem úrskurður yfirskattanefndar hefir 
gcngið um og síðan liefir verið áfrýjað til hennar.

Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður um útsvarsupphæð.
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6. gr.
Á eftir 2. tölul. 25. gr. koini: sbr. 6. gr. B. 1—2.

7. gr.
í stað orðsins „atvinnumálaráðunevti“ í 26. gr. konii: ríkisskattanefnd.

8. gr.
28. gr. orðist þannig:
Hjón bera ábyrgð á útsvarsgreiðslu bvors annars, enda búi þau saman, 

þegar niðurjöfnun fer fram.

9. gr.
A eftir 2. mgr. 29. gr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Með reglugerð, er ríkisstjórnin setur, má skylda kaupgreiðendur til að liakla 

eftir bluta af kaupi fastra starfsmanna til greiðslu á útsvari þeirra til bæjar- 
eða sveilarsjóðs.

10. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 10 9. jan. 1935.

11- gr.
Þá er lög þessi liafa öðlazt staðfestingu konungs, skal fella texta þeirra, 

svo og laga nr. 59 1931 og laga nr. 51 1933 inn í meginmál laga nr. 46 1926, um 
útsvör, og gefa þau út þannig breytt, en jafnframt sé VI. kafli þeirra felldur 
úr textanum.

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Nd. 197. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 105 3. maí 1935, um Ræktunarsjóð Islands.

Flm.: Sigurður Einarsson.

L gr.
Síðasta málsgr. 13. gr. laganna orðist þannig:
Af lánum samkvæmt staflið a. og b. skal greiða afborganir frá uppbafi 

samkvæmt ákvæðum 19. gr., en lán samkvæmt staflið e., d. og e. mega vera af- 
borgunarlaus 4 fyrstu árin.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Samkvæmt 1. nr. 17 13. júni 1925, um Ræktunarsjóð íslands, máttu lán til 

íbúðarbúsa, peningslnisa og blöðubygginga vera afborgunarlaus 4 fyrstu árin,
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en í 1. nr. 105 3. maí 1935, féll sú heimild úr gildi, og er þetta frumvarp fram 
borið til leiðréttingar á þvi, þar sem sama þörf virðist vera á því, að þessi lán 
megi vera afborgunarlaus 1 fyrstu árin hér eftir sem áður.

Ed. 198. Frumvarp til laga

um fóðurtryggingarsjóði.
(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
Heimilt er sýslunefndum og bæjarstjórnum að gera samþykktir fyrir lilut- 

aðeigandi sýslu- eða bæjarfélög um slofnun fóðurtryggingarsjóða til varnar 
gegn fóðurskorti.

2. gr.
Ríkissjóður skal leggja fram allt að 75 þús. krónur árlega til fóðurtrygg- 

ingarsjóða samkvæmt lögum þessum.
í byrjun livers árs skal reikna út, hvernig skipla beri framlagi ríkissjóðs 

milli sýslu- og bæjarfélaga, og séu skiptin gerð í rétlu hlutfalli við búfjáreign 
framteljenda. t reglugerð skal ákveða, hvernig búféð skuli lagt í einingar til að 
skipta framlaginu eftir. Strax og skipting befir farið fram, skal tilkynna oddvit- 
um sýslunefnda og bæjarstjórna, hver sé hlutur bverrar sýslu og bæjar á yfir- 
standandi ári.

3. gr.
Þegar stofna skal fóðurtryggingarsjóð í sýslu- eða bæjarfélagi, skal gera 

um það samþykkt á fundi sýslunefndar eða bæjarstjórnar.
í samþykkt skal ákveða, á bvern bátt afla skuli fjár í fóðurtryggingarsjóð, 

og má ákveða, að gjaldinu sé jafnað að nokkru eða öllu leyti á búfjáreigendur 
og eftir hvaða reglum það sé gert. Hver bóndi’ stendur innheimtumanni skil á 
greiðslu fyrir það búfé, sem framleitt er á jörðinni eða hans ábúðarhluta af 
benni. Heimilt er sýslunefnd og' bæjarstjórn að taka upp i samþykkt ákvæði um 
það, að framlag til fóðurtryggingarsjóðs falli niður, er sjóðurinn liefir náð 
ákveðnu bámarki, svo og ömmr ákvæði um meðferð sjóðsins og ráðstafanir 
gegn fóðurskorti, þar á meðal að til sé lágmarksfóðurforði eftir því sem liann 
befir verið ákveðinn í hverjum lircppi. Einnig að höfuðstól sjóðsins megi aldrei 
skerða og heimild til þeirra ráðstafana, sem um ræðir i 11. gr.

4. gr.
Xú befir sýslunefnd með meiri hluta atkvæða gert samþykkt um stofnun 

fóðurlryggingarsjóðs, og skulu þá sýslunefndarmcnn bera frumvarpið upp hver 
í sínum hreppi á almennum sveitarfundi, er boðað sé til samkv. niðurlagsákvæð- 
um 28. gr. sveitarstjórnarlaganna, og sku.lu þeir fundir haldnir áður en 6 vikur 
eru liðnar frá sýslufundi þeim, sem samþykktina gerði. Atkvæðisrétt á fundum 
þessum bafa þeir einir, sem búfé eiga og eru 18 ára cða eldri. Þegar frumvarp
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sýslunefndar til samþykktar uni stofnun fóðurtryggingarsjóðs liefir verið borið 
upp á fundum í þeiin breppum, sem samþykktinni er ætlað að taka til, skulu 
fundargerðirnar sendar oddvila sýshmefndar, en bann telur saman alkvæðin. 
Ef meiri hluti samanlagðra atkvæða á hreppafuinlunum befir goldið samþykkt- 
inni jákvæði sitt, sendir oddviti liana atvinnumálaráðherra til slaðfestingar. 
Virðist ráðherra hún koma í bága við grundvallarreglur laga eða rétt inanna, 
er samþykktin endursend án staðfestingar. Að öðrum kosti slaðfestir liann sam- 
þykktina, skipar fyrir um birting hennar og tilteknr, livenær hnn öðlist gildi.

Nú liefir bæjarstjórn með nieiri hluta alkv. gert samþykkt um stofnun fóð- 
nrtrygging'arsjóðs, og skal bæjarstjórn þá með auglýsingu boða alla búfjáreig- 
endur í bæjarfélaginu, 18 ára og eldri, með nægilegum fyrirvara á fund til þess 
að greiða atkvæði um samþykktina. Telst bún samþykkt, ef nieiri bluti fundar- 
manna geldur henni jákvæði sitt. Sendir bæjarstjórn liana síðan atvinnumála- 
ráðherra til staðfestingar, og fer um liana að öðru leyti sem um sýslusamþykkt 
væri að ræða.

Samþykkt, sem ráðherra liefir staðfest, má ekki breyta á annan liátt en lnin 
var sett.

5. gr.
Heimilt er þeim hreppum, þar sem eru starfandi fóðurbirgðafélög, að vera 

utan þátttöku í stofnun fóðurtryggingarsjóðs, enda tilkvnni þau oddvita sýslu- 
nefndar ákvörðun sína eigi síðar en 1 vikum frá því sýslunefnd liefir samþvkkt 
stofnun fóðurtryggingarsjóðs, enda bætir oddviti við niðurlagsákvæði i samþykkt, 
áður en hún er send til staðfestingar, um það, fyrir hverja breppa sýslunnar luin 
skuli gilda, ef hún tekur ekki til þeirra allra.

6. gr.
Fóðurtryggingarsjóður, sem stofnaður er samkvæmt lögum þcssum, á rétt 

á framlagi ríkissjóðs, sem um getur í 2. gr., en þó aldrei hærri upphæð en fram 
er lögð á móti.

7. gr.
Stjórn hvers fóðurtryggingarsjóðs skal skipuð þrem mönnuin. lvýs sýslu- 

nefnd eða bæjarstjórn tvo, en sá þriðji skal skipaður af landbúnaðarráðherra, 
að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands, og er bann forinaður.

8. gr.
Sýslunefnd cða bæjarstjórn ákveður innbeinitumenn sjóðsgjalda, og má fe!a 

það oddvitum breppanna. Innheimtumenn afhenda sjóðsstjórninni gjöldin, og 
skal bún sjá um, að sjóðurinn sé ávaxtaður á tryggan bátt, og aldrei má festa 
liann þannig, að liann sé ekki til í bandbæru fé á baustnóttum.

Reikningsár fóðurtryggingarsjóða sé miðað við 1. sept. Sjóðsstjórnir semja 
reikninga fóðurtryggingarsjóða og senda þá til ríkisstjórnarinnar fyrir 1. nóv., 
og skulu þeir endurskoðaðir með landsreikningunum.

í reikninguin fóðurtryggingarsjóða skal lialda sérreikning fyrir bverja jörð 
í sýslmmi, og skal á bonuni sjást. bvað goldið er í s jéiðinn vegna þess búfjár, sem

l'lltH. A. i.-)(l. lögg j;ifai'l>iiig' «8
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framfleytt er á jörðinni, og á jarðarhluta livers bónda, séu þeir fleiri en einn. 
A sama liátt skal sjást, hvað liver bóndi fær að láni úr sjóðnuni eða þiggur seni 
styrk. Á 5 ára fresti skal endurgreiða ábúenduni þeirra jarða, sem ekki liafa 
þurft að nota sjóðinn, bálfl frainlag þeirra í bann fyrir umrætt árabil.

Verði ábúendaskipti á jörð, má á sama liátt endurgreiða fráfarandi ábúanda 
bálft framlag bans í sjóðinn, enda séu þá öll sömu skilyrði til staðar, önnur en 
færri ára ábúð.

l'm búfjáreigendur í kaupstöðum gilda sömu ákvæði og um ábúendur á jörð.
Ákvæði þriðju og fjórðu málsgreinar koma ekki til framkvæmda þar, sem 

svo er ákveðið í samþykkt, að fóðurtryggingarsjóð megi ekki skerða.

9- gr.
Stjórnir fóðurtryggingarsjóða skulu á liverju liausti afla sér bjá forðagæzlu- 

inönnum glöggs yfirlits um áselning, bver í sínu umdæini. Sé nokkur ástæða til 
að ætla, að einhverja búfjáreigendur innan umdæmisins skorti fóður banda 
búfé sínu á komandi vetri, og sé ekki luegt að tryggja ásetningu þeirra á anuan 
bátt, skal sjóðsstjórnin verja sjóðnum til kaupa fóðurbætis, og geyma bann á 
þeim stöðum í sýslunni, sem liagkvæmast cr fyrir búfjáreigendur.

10. gr.
I’egar fóðurskortur verður, útblutar sjóðssljórnin fóðurbæti til þeirra 

hreppa, sem verst eru staddir. I’essi útblutun fer fram að fengnum tillögum forða- 
gæzlumanna, og sjá breppsnefndir um úthlutunina, liver innan síns hrepps. Fóð- 
urbætirinn skal lánaður vaxtalaust, en sjá skal lireppsnefnd um fulla greiðslu 
á andvirði lians, eigi síðar en 11. ágúst sumarið eftir að fóðurbætirinn var lán- 
aður. f'm trygging fyrir andvirði fóðurbætis til banda hreppsnefndum sé ákveðið 
í samþykkt. Sé um bæjarfélag að ræða, tekur bæjarstjórn að sér lilutverk lirepps- 
nefndar í sveitum.

11- gr.
Stjórn fóðurtryggingarsjóðs er beimilt, ef samþykkt kveður svo á, að semja 

við verzlanir héraðsins, eina eða fleiri, nm að þær birgi sig af fóðurvörum, eftir 
því sem sjóðsstjórnin tehir nauðsynlegt, og annist öll útlán vörunnar og inn- 
beimtu á andvirði liennar, gegn því að sjóðsstjórnin sjái blutaðeigandi verzlun- 
um fyrir vaxtalausu láni úr sjóðnum í allt að 8 mánuði til fóðurvörukaupanua.

12. gr.
Xú verður almennur fóðurskortur vegna óvenjulegra vetrarharðinda, og 

er J)á sjóðssljórninni beimilt, með samþykki sýslunefndar og að fengnum til- 
lögum viðkomandi hreppsnefndar, að láta nokkuð af fóðurforða sjóðsins endur- 
gjaldslaust til þeirra bænda, sem verst eru staddir með fóðurforða og efnahag, 
enda sé sannað, að ásetning Jieirra að haustinu hafi ekki vc-rið verri en í með- 
allagi.

Á sama bált má bæta tjón á fóðri, sem einstakir bændur verða fvrir, svo 
sem ef hey brenna óvátryggð, ef vatn eyðir lieyi o. fl. I’ó má aldrei bæta þann
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skaða nieira en að '3 hlula, að tlómi forðagæzlumanna og hreppsnefndar, og því 
aðeins, að ininnst þs heildarforðans hafi cyðilagzt.

Aldrei iná þó verja meira en hálfuin höfuðstól sjóðsins til stvrktar sam- 
kvænit þessari grein.

13. gr.
Atvinnumálaráðuneytið seinnr fyrirniynd að samþykktum fóðurtryggingar- 

sjóða til hliðsjónar fvrir sýsluncfndir.

14. gr.
Ef starfsemi fóðurtryggingarsjóðs leggst niður í þeirri mynd, sein lög þessi 

gera ráð fyrir, er sjóðurinn eign hlutaðeigandi sýslu- eða hæjarfélags. Aldrei má 
þó verja sjóðnum eða vöxtum lians til annars en fóðurlrygginga.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 199. Nefndarálit
um frv. til laga um námskeið fyrir atvinnulausa unglinga í bæjum og kaup- 
túnum.

Frá meiri liluta menntamálanefndar.

Meiri hlutinn vill henda á, að nokkur tilraun liefir verið gerð með skóla fyrir 
atvinnulausa unglinga í Reykjavík, en lítil reynsla enn fengin um árangur hans.

Ennfremur liafa gagnfræðaskólar heimild til að efna til námskeiða þar 
sem þörf þykir. Meiri hl. leggur til, að málinu verði vísað til rikisstjórnarinnar.

Alþingi, 20. marz 1936.
Pétur Halldórsson, Eiríkur Einarsson. Bjarni Bjarnason. 

frsm.

Ed. 200. Nefndarálit
um frv. til laga um ríkisútgáfu námshóka.

Erá menntamálanefnd.

Nefndin hefir atlmgað frv. Tveir af nefndarmönnum (PHerm og JJ) vilja 
afgreiða það með lítilsháttar hreytingu, en G. L. gerir ráð fyrir að flytja við það 
sérstakar hreytingartillögur og er mótfallinn vissum atriðum í frv.

PHerm og JJ leggja lil, að á frv. verði gerðar þessar

BREYTINGAR:
1. Við 3. gr. í stað orðanna „stjórn Samhands“ komi: fulllrúafundi Samhands.
2. Við 7. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:

Til þess að standast kostnaðinn við úlgáfu námshóka þeirra, scm út
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eru gefnar samkvæint þessuin lögum, lætur rikisstjórnin innheimta nánis- 
bókagjald af liverju lieimili, þar seni er skólaskylt barn, eitt eða fleiri. 
Nánisbókagjaldið skal nenia 5—8 kr. á lieiniili tvö fyrstu árin eftir að lögin 
koina í gildi, en eftir það 5 kr. árlega. Húsráðandi greiðir námsbókagjaldið 
fyrir hciinilið, og innheinitir lögreglustjóri það á manntalsþingum, samkv. 
skráni, er sveitar- eða bæjarstjórnir semja fyrir lok janúarmánaðar ár hvert 
og lagðar skulu fram um leið og skattskrár. Ráðherra kveður á uin, að fengn- 
um tillögum ríkisstjórnar, live hátt gjaldið skuli vcra. Gjaldið hefir lög'taks- 
rétt, og er innlieimtugjaldið 2'<" hjá þeini innheimtumönnum, sem ekki 
hafa skrifstofufé eftir reikningi.

3. Við 16. gr. Orðið „þegar“ á eftir „skólaskyldum börnum“ fellur niður.

Alþingi, 19. marz 1936.

Jónas Jónsson, Guðrún Lárusdóttir, Páll Hermannsson. 
form., frsm. fundaskr.

Ed. 201. Breytingartillögur
við frv. til 1. um rikisútgáfu námsbóka.

Frá Guðrúnu Lárusdóttur.

1. Við 3. gr. í staðinn fyrir „hinn þriðji er tilnefndur .... gagnfræðaskólana“ 
komi: hinn þriðji er tilnefndur af Synodus.

2. Við 10. gr. Greinin falli niður.
3. Við 12., 13. og 1-1. gr. Greinarnar falli niður.

Greinatala breytist samkv. atkvgr.

Sþ. 202. Tillaga til þingsályktunar
um framkvæmd landhclgisgæzlu og björgunarstarfsemi.

Frá sjávarútvegsnefnd Nd.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjörnina að verja öllu andvirði varðskipsins 
Óðins til smíða á bátum til landhelgisgæzlu og björgunarstarfsemi. Ennfremur 
skorar Alþingi á ríkisstjórnina að láta nú þegar gera uppdrætti af einuin slíkum 
bát og kostnaðaráætlun um byggingu hans, að fengnu áliti um stærð og gerð 
bátanna frá þeim mönnum, sem mesta reynslu liafa við landhelgisgæzlustarfið. 
Verði byggingu bátsins hraðað sem mest og siðan byggingu hinna annara gæzlu- 
báta, en á meðan leigðir hæfilega niargir vélbátar til gæzlunnar.
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Framanrituð þingsálvktunartillaga er borin frani eftir ósk atvinnumálaráð- 
herra, og er hún í samræmi við óskir nýafstaðins fiskiþings. Sjávarútvegsnefnd 
fiskiþingsins samdi nefndarálit það, sem hér fer á eftir:

„Það verður ekki um deilt, að eins og strandgæzlan liefir verið rekin á 
síðustu árum, er hún alveg óviðunandi.

Þetta sanna m. a. liinar sifellt endurteknu árlegu kvartanir og kröfur úr 
öllum landsfjórðungum um verndun fyrir ágangi innlendra og erlendra togara, 
sem oft gerast fram úr liófi nærgöngulir. Ekki aðeins með þvi að spilla fiski- 
miðum, heldur og í því að eyðileggja veiðarfæri manna.

Og til þess að sanna, að hér er ekki farið með neitt fleipur, má skírskota 
til hréfs forstjóra landhelgisgæzlunnar, en hann segir svo i hréfi til ríkisstjórn- 
arinnar 31. júli 1934:

„. . . Nú er það vitanlegt, að gæzlan þessi umgetnu ár var mjög ófullkomin, 
og mun það vart verða þolað í framtíðinni, að aðeins eitt skip annist gæzluna, 
meðan tvö liggja aðgerðarlaus og veiðiþjófar sópa fiski og vciðarfærum manna 
burt úr landhelginni.“

Enda þótt ekki fari ávallt saman nauðsyn og hagsmunir hvers landsfjórð- 
ungs í strandgæzlumálunum, þá er ei að siður nauðsynlegt að taka þessi mál 
til atluigunar fyrir landið í heild, til þess vel sé og samræmi fáist.

Forstjóri Skipaútgerðar ríkisins hefir upplýst, að rekstur skipanna undan- 
farandi ár svari til þess, að einu þeirra hafi stöðugt verið haldið úti. Þegar þess 
er hinsvegar gætt, að þrátt fyrir allan sparnað hefir þessi útgerð kostað 655 
þús. kr. 1933, en úthald t. d. Ægis eins í fullum gangi kostar ekki meira cn 260 
þús. kr., þá er auðsætt, að hin „dauðu skip“ eða óvirku hvíla svo þungt á land- 
inu, að ekki má við svo húið standa.

Það er vafalaust með hliðsjón hér af, sem það hefir nú verið ákveðið að 
selja eitt varðskipanna úr landi. Og með tilliti til þess, sem að frainan er sagt, 
finnst nefndinni það ekki óhyggilega gert, þó með því s'kilyrði, sem hér 
segir:

Að öllu andvirði skipsins verði varið til kaupa á smærri skipum til strand- 
g'æzlu, og að þeim skipum verði liverju fyrir sig fengið ákveðið svæði til gæzlu, 
þannig, að þau fái og finni skvldu sína í því að skoða það sem sinn sérstaka 
verkaliring.

Með þessari breytingu á að vinnast tvennt:
1. Aukin og staðbundin gæzla, og
2. Mikill sparnaður í úthaldi skipanna.

Þessi skip eru hugsuð 60--80 sniál., með ea. 11 mílna hraða á vöku. Á ár- 
legur rekstur þeirra ekki að þurfa að fara fram úr 60 70 þúsundum króna
fyrir livert þeirra.

Nefndinni er ljós þörfin á aukinni landhelgisgæzlu. Og það sýnir þörfina 
hetur en nokkuð annað, hve kröfurnar eru tíðar og miklar úr öllum áttum, 
enda þótt ekki verði fullkomlega hægt að sinna þeim í náinni framtíð.

Að athuguðu máli, þar sem staðþekking hefir verið lögð til grundvallar,
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eru eftirfarandi tillögur um gæzluskip Jiað allra minnsta, sera liægt er að fara 
fram á:

1) Eitt skip fyrir Yestfirði milli Bjarga.
2) Eitt skip fyrir Xorðurland, frá Horni að Langanesi.
3) Eitt skip fyrir Austfirði.
-1) Eitt skip fyrir Yestmannaeyjar og Suðurland, og 
5) Eitt skip fyrir Faxaflóa og Snæfellsnes.

Með sérstakri hliðsjón af sölu Óðins úr landi, og með tilliti til ráðstöfunar 
á því fé, svo sem að framan cr sagt, telur nefndin brýna nauðsyn að athuga 
eftirfarandi í því sambandi.

Slysavarnafélag íslands var stofnað 1928. Hefir félagið innt af hendi mikið 
og margþætt starf og gert mjög mikið gagn. Hefir það safnað miklu fé til björg- 
unarmála í landinu, enda eru vinsa'ldir félagsins óvenjulegar.

Auk þess að koma upp nauðsynlegum björgunartækjuin á mestn bættu- 
svæðum, má segja, að það sé meginstarf og bugsjón félagsins i hverjum lands- 
fjórðungi að eignast fullkomið björgunarskip.

Xefndin telur víst, að með dugnaði félagsins og vinsældum lakist því að 
eignast nauðsynlegustu björgunartæki, þar sem þeirra er mest þörf. Og innan 
tiltölulega lítils tíma einnig að eignast áðurnefnd björgunarskip. Hinsvegar telur 
nefndin vart gerandi ráð fyrir, að félagið hafi bolmagn til þess að reka slík 
skip í hverjum landsf jórðungi. En hvernig verður þá bægí að balda skipunum úti?

Erá nefndarinnar sjónarmiði verður þessum skipum því aðeins haldið úti, 
að ríkissjóður geti og vilji taka það hlulverk að sér.

I’egar nú þess er gætt, sem reynslan befir sýnt, að ríkið hefir ekki getað 
haldið uppi fullkominni strandgæzlu, má Ijósl vera, að það getur t'kki tekið 
að sér til viðbótar rekstur I eða fleiri skipa, sem eingöngu ætti að nota til 
slysavarna.

Er þá að áliti nefndarinnar engin önnur leið betri en sú, að sameina björg- 
unarstarfsemi á sjó og landhelgisgæzlu, með því að láta sömu skipin annast 
hvorttveggja.

Er þá tveimur nauðsynjainálum hrundið í framkvæmd í senn, sem annars 
þyrfti að bíða eftir ófyrirsjáanlegan tíma.

Xú vill svo vel til, að álit nefndarinnar fer alveg saman við tillögur nefndar 
þeirrar, sem skipuð var af atvinnumálaráðuneytinu 7. júní s.I. og í voru Jiessir 
menn: Pálmi Loftsson, forstjóri Skipaútgerðar ríkisins, Þorst. l’orsteinsson, for- 
seti Slysavarnafél. íslands, Ivristján Bergsson, forseti Fiskifélags íslands, og 
Ólafur T. Sveinsson, skipaskoðunarstjóri.

X’efnd Jiessi hefir einróma sent atvinnumálaráðuneytinu svo hljóðandi 
tillögu:
„1) Að landhelgisgæzlan, ásamt þeirri hjálparstarfsemi við fiskiflotann, sem 

varðskipunum er ælluð, sé ódýrust og öruggust með 4—5 mótorbátum, 
60 70 tonna stórum, og 1 varðskipi á stærð við Óðin eða Ægi.

2) Að leitað verði samvinnu við stjórn Slysavarnafélagsins um björgunarmálin, 
og að hinir fyrirbuguðu björgunarbátar verði byggðir þannig, að þeir séu 
hentugir fyrir laudbelgisgæzluna. með Jiað fyrir augum, að þeir verði not-
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aðir til hvorstveggja, í því tilfelli, að Slysavarnafélagið ekki geti rekið bá 
fyrir eiginn reikning. Og að ríkið leigi báta til gæzlunnar, þar til sú reynsla 
er fengin.“
Þar seni nefndin telur fullvíst, að framkvæmd þessara mála hnígi mjög 

í þessa átt í næslu framtíð, þá leggur nefndin áherzlu á, að i bili verði aðeins 
kevptur 1 bátur í stað Óðins, svo með þeirri reynslu, sem þar fæst, verði skorið 
úr, hvaða gerð skipa sé baganlegust til þessa starfs.

En að afgangurinn af söluverði Oðins verði gevmdur þar til þessi reynsla 
er fengin, en þá varið eingöngu til slíkra skipabygginga.

Að þessu atbuguðu leggur nefndin til, að fiskiþingið samþykki svo hljóðandi 
ályktun:

„Fiskiþingið lýsir ánægju sinni yfir framkoinnum tillögum þeirrar nefndar. 
er atvinnumálaráðherra skipaði með bréfi dags. 7. júní 1935, um samvinnu í 
landhelgisgæzlu og björgunarstarfsemi á sjó, þannig, að 1 5 vel útbúnir vélbátar
annist landhelgisgæzlu og slvsavarnir á tilteknum svæðum við strendur landsins. 
ásamt einu til tvciin stærri varðskipum. Telur fiskiþingið, að á þennan hátt sé vel 
séð fyrir hvorutveggja, án þess að ofbjóða greiðslugetu rikissjöðs.

Skorar þvi fiskiþingið á ríkisstjórnina og Alþingi að koma tillögum þessum 
hið allra fyrsta í franikvæmd, með því að láta byggja 3—I vel úlbúna og vopn- 
aða vélbáta í stað Oðins, verði citt skip fyrs! byggt til reynslu. en til bráðabirgða 
leigð skip til gæzlunnar.“

Fiskiþingi, 21. febrúar 1936.
Guðniundur Pétursson, Öl. B. Björnsson, Finnur Jónsson. 

formaður. ritari.
Friðrik Steinsson. Jón Olafsson, 

með fvrirvara.

Nd. 203. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 192 rSveitarstjórnarkosningar].

Frá Stefáni Jóh. Stefánssyni og Héðni Valdimarssyni.

Við 3. tölulið. í stað orðanna „Bæjarstjórnir skulu kosnar með hlutfalls- 
kosningu" komi: Bæjarstjórnir og hreppsnefndir i hreppum, þar sem fullir -:! 
hlutar kjósenda eru búsettir í kauptúni, skulu kosnar með hlutfallskosningu.

Ed. 204. Frumvarp til laga
um brevting á vegalögum, nr. 101 19. júni 1933.

Flm.: Jónas Jónsson, Jén Baldvinsson.

2. gr. laganna brevtist á þessa leið:
I. Fyrir 1. málslið í A. 1. komi tveir nýir málsliðir:

Suðurlandsvcgiir, sem er tviskiptur frá Reykjavik í Ölfus, önnur
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leiðin uin Lækjarhotna, cn liin iini Hafnarfjörð, Krísuvík og Selvog. 
Úr Ölfusi um Flóa og Holl austur vfir hrú á Ytri-Rangá.

II. Fvrir orðin „um Ilóla í Xesjum" í 3. inálsl. A. 4. komi: yfir Horna- 
fjarðarfljót innra (uin Hoffell að Bjarnanesi) og yfir Hornafjarðar- 
fljót ytra uni Hóla í Xesjuin.

III. Fyrir orðin „Lón að Lónslieiði" í saina málslið komi: Lón um Hraun- 
hólskletta að Lónsheiði.

IV. Aftan við A. 9. hætist: og þaðan að Ásólfsstöðum.
V. Fyrir orðin i A. 11. „inn Fljótshlíð að Hlíðarenda“ komi: inn Fljótshlíð 

að Múlakoli.
VI. A eftir A. 11. hætist nýr liður:

Meðallandsvegur: Frá Suðurlandsvegi austan við Asakvíslar yfir
Eldhraun að Langholti i Meðallandi.

VII. Á eftir B. 5. hætist nýr liður:
Reykholtsdals- og Hálsasveilarvegur: Frá Kláffossbrú að Lambá.

VIII. Á eftir B. tí. hætist nýr liður:
Mýravegur: Frá Stvkkishólinsvegi vestan Langár, niður Álftanes- 

lirepp sunnanverðan niður fyrir Hólsvatn og þaðan vestur um Álftárós og 
Laxárliolt að Ökrum i Hraunhreppi.

IX. Á eftir B. 8. hætast nýir liðii:
a. Útnesvegur: Frá Ólafsvíkurvcgí, austan Fróðárheiðar um Breiða- 

vík að Sandi.
b. Skágarstrandarvegur: Frá Slykkishólmsbraut í Helgafellssveit á 

Vesturlandsveg í Miðdölum.
X. Á eftir B. 10. hætist nýr liður:

Kaldrananeshreppsvegur: Frá Strandavegi við Selá, um Bjarnar- 
fjörð, Bala, Kaldbak og Veiðileysu að Reykjarfirði (Kúvikum).

XI. Á eftir B. 11. hætast nýir liðir:
a. Reykhálasveitarvegur: Af Geiradalsvegi í Þorskafjörð.
1). Barðastrandarvegur: Frá þjóðveginum, milli Geirseyrar og Bíldu-

dals, af Mikladal og að Haga á Barðaströnd.
XII. Á eftir B. 12. a. hætast nýir stafliðir:

a. Af Breiðadalsheiði til Suðureyrar í Súgandafirði.
li. Frá Gemlufalli að Xúpi og frá Gemlufalli að Höfða í Dýrafirði.

XIII. Á eftir B. 12. I). hælist nýr stafliður:
Frá Þingevri til Haukadals og frá Þingeyri í Ilvamm i Dýrafirði,

XIV. Á eftir B. 13. hætist nýr liður:
Ármúlavegur: Frá vegamótum Langadalsvegar við hrú á Langa- 

dalsá til Ármúla.
XV. Á eftir C. 10. liætast nýir liðir:

a. Blönduhliðarvegur: Frá Héraðsvatnahrú á Grundarstokk, um
Blönduhlíð og Viðvíkursveit, um hrú á Gljúfurá á Hofsósveg. 

h. Lágheiðarvegur: Frá Sigíufjarðarvegi um Lágheiði til Ólafsfjarðar.
XVI. Á eftir C. 12. koma nýir liðir:

a. Svarfaðardalsvegur: Frá Ásgarði að Urðum.

Ihngskjal 204
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b. Svatbarðsslrandarvegur: Frá Grenivik uin Fnjóskárbrú og Laufás, 
á Xorðurlandsveg á Svalbarðsströnd.

e. Kmnarvegur: Frá Xorðurlandsvegi hjá Krossi um Köldukinn að 
Garði í Aðaldal.

XVII. Aftan við C. 13. bætist: og þaðan um Kálfaströnd að Reykjahlíð.
XVIII. Á eftir C. 13. bætist nýr liður:

Fjallavegur: Frá Reykjablíð um brú á Jökulsá að Grímsstöðum á 
Fjöllum.

XIX, Á eftir C. 15. bætist nýr liður:
Langanesvegur: Frá Þórshöfn um Langanes að Skálum.

XX. Á eftir D. 1. keniur nýr liður:
YopnaQarðarvegnr: Frá Austurlandsvegi bjá Möðrudal og í Vopna-

fjörð.
XXI. Fyrir „Stranda- og Yopnafiarðarvegur" i D. 2. komi: Stranda- og 

Jökulsárhlíðarvegur.
XXII. A eftir D. 2. komi nýr liður:

Hróarstunguvegur: Frá Rangárbrú um Kirkjubæ og' brú á Lagar-
fljóti í nánd við Lagarfljótsfoss á Úthéraðsveg.

XXIII. Aftan við D. 3. bætist: Fm Gönguskörð og Xjarðvíkurskriður til Borg-
arfjarðar.

XXIV. Á eftir D. 6. komi nýr liður:
Þúrdulsheiðarvegur: Frá Austurlandsvegi í Skriðdal um Þórdals-

heiði til Revðarfjarðar.

Greinargerð.
Stærsta breytingin i þessu frv. frá núvcrandi vegalögum felst undir I., þar 

sem stungið or upp á því, að Suðurlandsvegur verði tvískiptur austur í Ölfus, 
og ný leið valin um Hafnarfjörð, Krísuvík og Selvog, aðallega sein vetrarvegur.

Höfuðtilgangurinn með lagningu þessarar nýju Suðurlandsbrautar undir
I. er að fá eins tryggt samband og' nnnl er milli Revkjavíkur og Suðurlands- 
undirlendisins að vetrarlagi. Hefir þessi leið hin beztu skilyrði í því augna- 
miði, þar sem hún liggur aðeins 168 m. yfir sjó þar sem hún er liæst, en annars 
allmiklu lægra langsamlega mcstan hluta leiðarinnar.

Til samanburðar má geta þess, að núverandi leið vfir Hellisheiði liggur 
hæst 370 m. yfir sjó, eða um 200 m. b.ærra, leiðin um Þrengslin kemst upp i 
rúmlega 200 m., eða 100 m. bærra, og Þingvallaleiðin kemst í svipaða liæð 
(260 m.).

Það er því bert, að þetla er sú langlægsta leið, sem liægt er að fá milli þess- 
ara tveggja slaða, cf ekki er farið cnn lengra vestur á Revkjanesið, en því 
fylgja aftur ókostir nokkrir, sem siðar mun Iítillega verða vikið að. Vega- 
lengdin frá Reykjavík að Ölfusárbrú þessa leið er um 103 km. og því að vísu 
alhniklu lengri en núverandi vegur yfir Hellisheiði, sem mun vera um 60 km. 
(59 km.). En til samanburðar má geta þess, að Þrengslaleiðin mun vera um 
70 km. og Þingvallaleiðin 93 km.

Al|it. 193(1. A. (511. löggjiil’arl>ingl. 69
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Vegarsfæðið mun vera mjög svipað því, seni vcnjulega gerist hér á landi, 
hvorki verra né betra. Þó eru tvær sinávegis torfærur á leiðinni, en hvorug 
stór. Hin fyrri er Kleyfarvaln. Þar inun verða að fara með veginn norðvestan 
með vatninu, en á nokkruni hluta þess svæðis hagar svo til, að klettar ganga 
þverlmýpt niður i vatnið. Meðfrani höinruni þessum er vatnið mjög grunnt, 
1—2 ni., og getur stundum verið alveg á þurru, svo að sennilega má fá mjög 
ódýra fyllingu með þvi að sprengja úr berginu og láta grjótið detta niður fvrir. 
Ekki er þetta svæði heldur lengra en svo, að nema mun samtals tæpum 1 km. 
Hin torfæran er sandkamburinn fyrir framan Hlíðarvatn, því að örðugt mjög 
mun að fara með veginn ofan við vatnið. Sandkambur þessi mun vera Jaus 
fyrir og breytast ef til vill eitthvað af ölduróti sjávar, og þyrfti því sennilega 
að trvggja hann eitthvað með sterkri steinsetningu. Ósinn þvrfti lika að brúa, 
en livorugt þetta mun vera mjög kostnaðarsamt, þar sem lengd kambsins er 
ekki nema um 12—1300 m.

Einn höfuðkostur vegar þessa er sá, að hann liggur um ræktanlegt land 
og að nokkru leyti bvggt, og bætir þar úr mjög brýnni þörf, auk þess að vera 
vetrarvegur fyrir Suðurlandsundirlendið. Neðsti liluti Ölfuss, Þorlákshöfn, 
Selvogur, Herdisarvík og Krísuvík geta öll notað þennan veg, sér til mikils hag- 
ræðis, en sum þessi héruð eru nú að mestu og önnur að öllu leyti veglaus. Hinn 
nýi vegur um I’rengslin liggur aftur á móti algerlega um allsóræktanlegt og 
ónothæft land til nokkurs hlutar. —- Þetta sjónarmið réði því og, að vegstæð- 
ið var valið um Krísuvík en ekki vestar, þó að þar hefði sennilega mátt fá all- 
gott vegstæði um eða undir 100 m. yfir sjó þar sem það var hæst, enda hefði 
vegalengdin líka vaxið þá um 5—10 km.

Fvrir hiniini öðrum breytingum á vegalöguiuim, eða viðaukum við þau, 
mun verða gerð sérstök grein i umræðum.

Nd. 205. Nefndarálit

um frv. til 1. um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu).

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir atlmgað frv. þetta allrækilega og telur, að rétt sé að samþykkja 
það með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Yið 1. gr. Aftan við greinina bælist: Þó er bannað að eyða honum um varp- 

tímann. Eyðing svartbaks með eitri er bönnuð.
2. Við 1. gr. Síðari málsgr. orðist þannig:

Hreppsnefnd ræður svartbaksskvtlur, hver fvrir sinn hrepp.
3. Við 5. gr. I stað „50—500“ komi: 10—100.
4. Við 6. gr. Greinin falli burt.
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5. Við 7. gr. Eyrri málsgr. orðist þannig:
Sektir samkv. lögnm þessum skuli: renna til hlutaðeigandi sveitarsjóðs.

Alþingi, 21. marz 1936.

Héðinn Valdimarsson, Garðar Þorsteinsson, Thor Thors, 
form., með fyrirv. frsm. fundaskr.

Jörundur Brvnjólfsson, Stefán Jóh. Stefánsson.
með fyrirv.

Ed. 206. Frumvarp til laga
um sérstaka heimild til að afmá veðskuldhindingar úr veðmálabókum.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Sýslumenn og bæjarfógetar i þeim lögsagnarumdæmum, þar sem ekki voru 

afmáðar veðskuldhindingar úr veðmálahókum samkvæmt lögum nr. 20 1933, 
skulu þegar eftir að lög þessi öðlast gildi gera skrá, hver fyrir sitt umdæmi, um 
þau þinglýst veðhréf í fasteignum, sem dagsett eru fyrir 1. janúar 1905 og ckki 
hafa verið afmáð úr veðmálabókunum,

í skrár þær, sem um er getið í 1. málsgr., skal þó ekki taka þau fasteigna- 
veðsbréf, er standa skulu mn aldur og æfi eða alla lífstíð eins eða fleiri eða til- 
tekinn tíma svo langan, að þau hafi ekki átl að vera greidd að fullu fyrir 1. 
janúar 1930.

2. gr.
Þegar skrár þær, sem í 1. gr. getur, eru fullgerðar, skal hlutaðeigandi 

dómari senda eigendum þeirra fasteigna, sem veðsettar eru, og eigendum veð- 
bréfanna fyrirspurn um, livort veðskuldin muni vera greidd eða ekki.

Nú hera afsals- og veðmálahækur ekki með sér, liver er eigandi fasteignar, 
og er dómara þá ekki skylt að senda honum fyrirspurn eftir 1. málsgr. þess- 
arar gr., nema hann á annan hátt viti mn eigandann. Hið sama er, ef veðbréf 
sýnir ekki, liver er eigandi þess, eða hami er látinn eða óvíst er um bústað lians 
eða hann er fluttur af landi hurt, eða stofnun á í Iilut, sem liðin er undir lok.

3. gr.
Nú herst dómara svar eða svör við fyrirspurn, sem liann liefir sent sam- 

kvæmt 2. gr., og skal hann þá, ef það eða þau að áliti hans sýna, að veðbréf 
það, sem við er átt, sé ekki greitt að fullu, gera athugasemd um þetta i veð- 
málabókina, þar sem veðhréfið er skráð, og í fasteignaskrána. Jafnframt gerir 
liann athugasenid um þetta í skrá þá, sem í 1. gr. getur.

4. gr.
Nú eru liðnir 4 mánuðir frá því fyrirspurnir þær, sem um er rætt í 2. gr., 

voru sendar, og skal þá dómari gefa lit opinhera stefnu í samræmi við regl-
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urnar uni ógildingu viðskiptabrcfa mcð dómi, til ógildingar þcirra vcðbréfa, 
sem í skrá cru tckin samkvæmt 1. gr. og ckki falla burt eftir regluin 2. og 3. 
gr. Stefna skal í cinni stefnu í lögsagnaruindæmi hvcrju, og birtir dómari stefn- 
una þrisvar i Lögbirtingablaðinu. Fyrir birtinguna grciðist ekkcrt gjald.

Stefnur samkvæmt þcssari gr. skal birta fyrir 1. april 1937.

5. gr.
Þau mál, scm 1. gr. ræðir um, skulu rckin fyrir aukarctti, þar sem dómari 

er búsettur. Réttargjöld greiðast ckki í þciin niáluni.

6- gr.
Nú gefur cinbvcr sig fram á þeim dcgi, scm til cr tckinn í stcfnunni, eða 

áður, og færir þær líkur cða sannanir, cr dómari tckur gildar, fyrir því, að það 
veðskuldabréf, sem um ræðir, sé ekki að fullu grcitt, og fcllur þá málið niður, 
að þvi leyti sem það bréf snertir, cn dómari gcrir atbugascmd í veðmálabók 
um þetta cftir reglum 3. gr.

7. gr.
Nú gcfur einhver sig fram og skýrir frá, að umstefnt vcðskuldabréf sé enn 

í gildi, en að það bafi glalazt fyrir honum, og skal honum þá vcittur frcstur, 
ekki styttri en 1 mánuður og ckki lcngri cn 6 mánuðir, til þess að færa sönn- 
ur á það, að cigandi hinnar vcðsettu cignar kannist við veðskuldbindinguna cða 
að veðbafi bafi undirbúið málssókn til ógildingar bréfinu. Ef veðbafi gcrir 
hvorugt, fer um bréfið cins og scg'ir í 8. gr., cn kannist cigandi fastcignarinnar 
við vcðskuldbindinguna, fcr um það cftir 6. gr., clla skal bíða dóms i hinu nýja 
máli, og fcr þá um bréfið eflir úrslitum bans.

8. gr.
Um þau veðskuldabréf, scm cnginn gcfur sig fram scm cigandi að í siðasta 

lagi á þeim degi, cr stefna tilgreinir, skal mcð dómi ákveða, að þau megi af- 
má úr veðmálabókum, og skal það síðan gcrt ókcypis og vísað til hcimildar i 
dóminum.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 207. Tillaga til þingsályktunar
um breyting á ákvæðum tilskipunar 20. nóv. 1922, um eftirlit mcð skipum og 
bátum og öryggi þeirra.

Frá samgöngumálanefnd.

Neðri dcild Alþingis álvktar að skora á atvinnu- og samgöngumálaráðherra 
að brcyta ákvæðum í inngangi tilskip. frá 20. nóv. 1922, um eftirlit með skipum 
og bátum og öryggi þeirra, þannig að fyrir orðin: „Faxaflói fyrir innan linu 
Grótta—Akrancs“ komi: Faxaflói fyrir innan línu Grótta—Þormóðsskcr.
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Greinargerð.

Tillagan er flntt cftir beiðni stjórnar b/f Skallagríms í Borgarnesi. Nánar 
í framsögu. Einn nefndarmaður, Finnur Jónsson, var ekki viðstaddur á fundi, 
þegar ákveðið var að flytja tillöguna.

Nd. 208. Breytingartillögur
við brtt. á þskj. 192 (Sveitarstjórnarkosningar).

Frá Páli Zóphóníassyni.

1. Við 3. Annar málsl. orðist svo: Bæjarstjórnir og hreppsnefndir í þeim lirepp- 
uni, seni ern sérstakt kauptún, skulu kosnar með hlntfallskosningu.

2. Við 5. b. Orðin „Nr. á kjörskrá. Varanienn:“ falli burt.
3. Við 6. b.

a) Orðin „og varamenn11 í 1. málsl. falli lnirt.
b) Eftir 1. niálsl. bætist: og skal velja helmingi fleiri- en i lireppsnefnd 

eiga að sitja.
4. Við 7. b. Síðari málsliður orðist svo: Þeir, sein flest atkvæði hafa fengið, 

skulu rétt kjörnir, og teljast þeir í þeirri röð, sem atkvæðamagn þeirra 
segir til uni. Bétt kjörnir seni varamenn teljast þeir, sem næstir eru að 
atkvæðamagni, og er sá fyrsti varamaður, er hæstur er með atkvæðatölu, 
sá næsthæsti er annar o. s. frv.

Nd. 209. Tillaga til þingsályktunar
um áveitur.

Flm.: Eiríkur Einarsson.

Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að undirbúa og leggja 
fyrir næsta reglulegt Alþingi frumvarp til laga um viðhald og eftirlit allra hinna 
stærri áveitufyrirtækja, er styrkt hafa vcrið eða styrkt verða af ríkisfé, og skal 
lhð sameiginlega eftirlit með áveitunum falið Búnaðarfélagi íslands.

Jafnframt skal rikisstjórnin láta kunnáttumenn athuga, hvort ekki sé nauð- 
synlegt að stofna tilraunastöð á aðaláveitusvæðunum og koma því máli til fram- 
gangs, ef rannsókn leiðir í ljós, að slíks sé þörf.

Greinargerð.

Á aukaþingi 1933 var flutt í efri deild Alþingis og samþvkkt þar þingsálykt- 
unartillaga sama efnis og sú, sem hér er borin fram. Nú er einungis sleppt þeim 
lið hinnar fyrri tillögu, er þess var æskt, að ríkisstjórnin gengist fyrir þvi, að lög 
yrðu sett, er bættu úr misrétti hinna ýmsu áveitufélaga um greiðslur stofnkostn-
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aðar. Þar sein mest gætir ósamræmis í þessum efnum og lagfæring einkum að- 
kallandi um stofnkostnaðargreiðslu Skeiðaáveilubænda, má nú vænta, að úr 
verði bætt með lagafrumvarpi því, er liggur fyrir þinginu þar að lútandi. Verður 
því ekki talið nauðsynlegt að árétta hér þann tillögulið.

Hin atriði ályktunarinnar frá 1933 þykir nú rétt að bera fram í neðri deild 
þingsins, ef það mætti verða til þess að flýta fyrir framgangi þessara mikils- 
varðandi, en vanræktu mála. - - Að öðru leyti lel ég frekari greinargerð óþarfa 
nú við endurflutning tillögunnar.

Nd. 210. Frumvarp til laga
um eftirlit með útlendingum.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

Samliljóða þskj. 111 með þeirri breytingu á 5. gr., sem felst i brll. á þskj. 191.

Nd. 211. Breytingartillögur
við till. til þál. um sildveiði í Faxaflóa og fyrir suðurströnd landsins.

Frá Thor Thors.

1. Við a-lið. Aftan við orðin ,.í Faxaflóa“ bætist: við Snæfellsnes.
2. Við b-lið. I stað orðanna ,.í Faxaflóa og við suðurströnd landsins“ komi: 

á framangreindum stöðum.
3. Fyrirsögnin orðist svo:

Till. til þál. um síldveiði í Faxaflóa, við Snæfellsnes og' fyrir suður- 
strönd landsins.

Sþ. 212. Breytingartillögur
við till. til þál. um landhelgisgæzlu á Faxaflóa.

Frá Thor Thors.

1. Við a-lið. Aftan við liðinn baúist: og við Snæfellsnes.
2. Fyrirsögnin orðist svo:

Till. til þál. um landhelgisgæzlu á Faxaflóa og við Snæfellsnes.

Ed. 213. Lög
um framlenging á gildi laga nr. 33 7. maí 1923, um skattgreiðslu li f Fimskipa- 
félags íslands.

(Afgreidd frá Fd. 23. marz).
Samhljóða þskj. 109.
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Nd. 214. Frumvarp til laga
um sérstaka dómþinghá í Djúpárhreppi í Rangárvallasýslu.

Flm.: Jón Ólafsson.

1- gr.
Djúpárlireppur í Rangárvallasýslu skal vera scrslök dómþingliá, með þing- 

stað í Þykkvabæ.
2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Fruinvarp þetta er flutt eftir beiðni sýslumannsins í Rangárvallasýslu, og' 

cr hin sérstaka ástæða til þess sú, að um siðustu áramót var hinum forna Ása- 
hreppi skipt i tvo hreppa, þannig að Þykkvibær mcð Bjóluhverfi og Háfshverfi 
mynduðu sérstakt hreppsfélag (Djúpárhrepp), og er aðalmannfjöldi þessa 
hrepps i Þykkvabæ. Virðist því einsætt að þingið verði við tilmælum sýslu- 
manns.

Nd. 215. Breytingartillaga
við frv. til 1. um eyðingu svartbaks (veiðihjöllu).

Frá fjármálaráðherra.

Við 4. gr. Fyrri málsgr. greinarinnar orðist þannig:
Xú er ákveðið i samþykkt, að eyða skuli svartbak með skotum, og greiða 

þá sýslusjóður og hlutaðeigandi sveitarsjóður sinn helming skotmannslauna livor.

Nd. 216. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 205 (Svartbakur).

Frá Sigurði Einarssyni.

Við 1. Síðari málsl. falli burt.

Ed. 217. Breytingartillaga
við frv. til laga um rikisútgáfu námsbóka.

Frá Guðrúnu Lárusdóttur.

Við 3. gr. 3. málsl. („Nú er slikt félag . .. í nefndina") fellur niður.
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Ed. 218. Frumvarp til laga

um ríkisútgáfu námsbóka.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Ráðherra gefur út, að fengnum tillögum fræðslumálastjóra og ritstjórnar, 

(sbr. 3. gT.) skrá vfir námsbækur þær, sem nauðsynlegar eru til barnafræðsl- 
unnar í landinu, þannig, að uppfvlltar verði kröfur fræðslulaganna. I skránni 
skal greina, til bverra námsgreina bækurnar skuli ná og hverjar kröfur skuli 
gera um efni og' efnismeðferð liverrar bókar.

2. gr.
Ríkið gefur út allar námsbækur, sem nauðsynlegar eru til barnafræðslunnar 

í landinu sainkvæmt skrá þeirri, er um getur í 1. grein, og dreifir þeim út á meðal 
allra skólaskyldra barna í landinu, hvorttveggja í samræmi við ákvæði þessara 
laga.

3. gr.
Ritstjórn námsbóka þeirra, sem út eru gefnar samkvæmt þessum löguiu, 

annast þriggja manna nefnd, skipuð til fjögra ára í senn og á þennan bátt: Einn 
skipar ráðherra, annar er lilnefndur af fulltrúafundi Sambands íslenzkra barna- 
kennara, hinn þriðji er tilnefndur af félagi kennara við héraðsskólana, þar með 
talinn Eiðaskóli, og gagnfræðaskólana. Xú er slíkt félag ekki til, og skipar ráðherra 
þá einnig þriðja manninn i nefndina. Varamenn skulu skipaðir og tilnefndir af 
sömu aðilum og til sama tíma, og taka þeir sæti í nefndinni í forföllum aðal- 
manna. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum. Ritstjórnin velur bækur til út- 
gáfu í samræmi við skrá þá, er um getur í 1. grein, og eftir því sem fræðslulög 
og þörf skólanna krefja á hverjum tima, og' er útgefanda (sbr. 4. gr.) að öðru 
leyti til aðstoðar og ráðuneytis um allt, sem útgáfuna varðar. Sérstaklega lætur 
nefndin til sín taka alla gerð og fyrirkomulag kennslubóka, samninga við höf- 
unda, stærð upplaga og allan frágang bókanna. Ritstjórnin fær 10 kr. kaup á 
mann fyrir hvern fundardag, og telst sú þóknun til kostnaðar við útgáfuna.

4. gr.
Ríkisprentsmiðjan annast útgáfu námsbóka þeirra, sem út eru gefnar sam- 

kvæmt þessum lögum. Hún annast prentun þeirra, bókband og útsendingu. 
Forstöðumaður ríkisprentsmiðjunnar annast framkvæmdir starfa fyrir rit- 
stjórnina.

5. gr.
I tæka tíð fyrir byrjun hvers skólaárs senda skóla- og fræðslunefndir, hver 

úr sínu skóla- eða fræðsluhéraði, ríkisprentsmiðjunni greinargerð um, hverjar 
og hve margar námsbækur muni þurfa lianda skólaskyldum börnum í héraðinu 
á skólaári því, er í hönd fer. Greinargerðinni skal fylgja skýrsla yfir tölu skóla-
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skyldra barna hcraðsins, og skal j)ess gctið, á hve mörgum heiniilum liin skóla- 
skyldu hörn scu. Ríkisprenlsmiðjan scndir síðan öllum skóla- og fræðsluncfnd- 
uni nægan nánishókaforða til skólaársins.

Ríkisprcntsmiðjan og ritstjórnin sctja nánari rcglur uni tilhögun á útscnd- 
ingu nánisbókanna, til tryggingar því, að hvcrgi vcrði skorlur á nánisbókuni, og 
til varnar því, að upplögununi verði cvtl í óliófi.

6. gr.
Ríkissjóður greiðir ríkisprcntsniiðjuuni kostnað við útgáfu og útscndingu 

nánishóka jieirra, sem ríkisprentsniiðjan gcfur út samkvænit þessuni löguni. 
Skal sú greiðsla nema réttu kostnaðarvcrði.

7. gr.
Til þess að standast kostnaðinn við útgáfn nánishóka þeirra, scni út cru 

gcfnar samkvæmt þessuni lögum, lætur ríkisstjórnin innheinita náinshókagiald 
af livcrju liciniili, jiar scni cr skólaskylt harn, citt cða fleiri. Xámsbókagjaldið 
skal nenia 5—8 kr. á hcimili tvö fyrstu árin cftir að lögin konia í gildi, cn eftir 
það 5 kr. árlega. Húsráðandi grciðir nánishókagjaldið fyrir heiinilið, og inn- 
heiintir lögrcglustjóri það á nianntalsþinguni, sainkv. skrám, er svcitar- cða 
hæjarstjórnir scmja fyrir lok janúarniánaðar ár livcrl og lagðar skulu fram 
um Icið og skattskrár. Ráðherra kvcður a um, að fcngnum tillögum ritstjórnar, 
hvc hátt gjaldið skuli vera. Gjaldið Iict'ir lögtaksrctt, og cr iiiiihcimtugjaldið 
2'< hjá þcim innhcinitnmönnuni, scm ckki liafa skrifstofnfc cftir rcikningi.

Xú nægja ckki greidd námshókagjöld til að standast áfallinn útgáfu- og 
útsendingarkostnað, og cr þá ráðhcrra hcimilt að taka lán til útgáfunnar mcð 
allt að tí'I ársvöxtuni, cr síðar verður grcitt af námshókagjölduni, cf þau 
hrökkva til. Ef afgangur verður hinsvcgar af íiámshókagjöldum, að greiddum 
útgáfu- og útscndingarkostnaði, skal liann lagður í scrstakan sjóð, námsbóka- 
sjóð, til cflingar útgáfunni, og skal sjóðurinn vcra í vörzlum fjármálaráðhcrra.

8. gr.
Skólanefndir og fræðsluncfndir fcla skólasljórum við fasla skóla og um- 

ferðakcnnurum við unifcrðakcnnslu að úthýla námshókuin þcim, scm úl cru 
gefnar sainkvæmt þcssum lögum, ókcypis á mcðal skólaskyldra ncmcnda sinna, 
cftir þörfum þeirra, cn gæta sknlu þcir alls hófs um cyðsln bókaforðans og 
ganga rikt cftir því, að ncnicndurnir fari vcl mcð hækurnar, enda taki citt harnið 
við af öðru á sama heimili um notkun námshókanna. I’m allt þctta má sctja 
nánari ákvæði i rcgluin þcim, cr um gctur í 5. grcin.

9. gr.
Xámshækur þær, scm lit cru gcfnar samkvæmt þcssum lögum, mcga ckki 

án heimildar ráðhcrra ganga kaupum og sölum. að viðlögðum scktum, 10 100
krónuin, enda skal þcss gctið nieð grcinilcgri álctrun á hvcrju cintaki.

10. gr.
Ráðhcrra skal, að fcngnuni tillögum ritstjórnariimar, lcggja fyrir ríkis- 

prentsniiðjuna að gcfa út cða útvcga og úthýla til skólaskyldra harna á sama
1936. A. (5U. löggjat'nr|)iiig'i, 7(|
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hátt sem náinshókum þeim, seni út eru gefnar samkvæmt þessum lögum, öðr- 
uin skólanauðsynjum, svo sein forskriftarbókuin, stílabókum, teiknibókum, 
vinnubókum, pappír og ritföngum, enda sýni það sig, að greidd námsbókagjöld 
hrökkvi fyrir slíkum viðbótarkostnaði.

11- gr.
Ráðberra er lieiinilt, að fengnuin tillögum ritstjórnarinnar, að leggja fyrir 

ríkisprentsmiðjuna að gefa út náinsbækur í lestri fvrir byrjendur og aðrar 
bækur lil sinábarnakennslu, til undirbúnings binni opinberu barnafræðslu, og 
útbýta þciin á tilsvarandi bált við það, sein fyrir er mælt um aðrar námsbækur, 
sem út eru gefnar samkvæmt þessum löguin. Ráðberra leggur ekki fyrir ríkis- 
prentsmiðjuna að befja þessa útgáfu fyrr en jafnóðum og að svo miklu levti 
sem greidd námsbókagjöld hrökkva fyrir kostnaðinum.

12- gr.
Ráðherra er lieimilt, að fengnum tillögum ritstjórnarinnar, að leggja fyrir 

ríkisprentsmiðjuna að gefa út fleiri eða færri námsbækur og aðrar skólanauð- 
synjar fyrir nemendur annara almennra skóla en barnaskóla og útbýta þeim á 
sama bátt sem námsbókum til barnafræðslunnar, sem út eru gefnar samkvæmt 
þessum lögum. Ráðberra leggur ekki fyrir ríkisprentsmiðjuna að liefja þessa 
útgáfu fyrr en jafnóðum og að svo miklu leyli sem greidd námshókagjöld brökkva 
fyrir kostnaðinum, en jafnframt því, sem útgáfa námsbóka er hafin samkvæmt 
þessari grein, er ráðberra beimilt að ákveða, að námsbókagjöld þau, sem inn- 
lieinit eru samkvæmt 7. grein, skuli liækka á hverju því heimili, þar sem er ncm- 
andi, einn eða fleiri, í almennum skóla, öðrum en barnaskóla, enda gangi útgáfa 
þeirra námshóka fyrir. sem sameiginlegar geta verið sem flestum skólum. Ráð- 
herra bækkar námsbókagjaldið samkvæmt þessari grein smátt og smátt, cftir 
þvi sem útgáfan er aukin samkvæmt benni, en aldrei má námsbókagjaldið nema 
meiru en 15 krónum á beimili. Af beimili, þar sem er skólaskylt barn og jafn- 
framt neinandi i öðrum skóla en barnaskóla, skal aðeins tekið hið hærra náms- 
hókagjald. Ráðherra setur sérstakar reglur til tryggingar þvi. að hið hærra náms- 
bókagjald innbeimtist með skilum af liverju gjaldskyldu lieimili.

13. gr.
l'm afskipli fræðslumálastjórnarinnar, ritstjórn, útgáfu, útsendingu og 

dreifingu námsbóká þeirra og skólanauðsynja, sem um getur í 10., 11. og 12. 
grein, fer að öllu leyti á tilsvarandi hátt við það, sem fyrir er mælt um náms- 
hækur lianda skólaskyldum hörnum, sem út eru gefnar sainkvæmt þessum 
lögum.

14. gr.
Ráðherra er lieiniilt, að fengnum tillögum ritstjórnarinnar, að fela ríkis- 

prentsmiðjunni að gefa út eða útvega og selja við kostnaðarverði til almennra 
skóla landabréf, veggmvndir og aðrar slíkar skólanauðsvnjar.
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15. gr.
Nú eru fyrir á niarkaðininn námsbækur, sem að dómi ritstjórnarinnar 

fullnægja kröfum þeim, sem gerðar eru til slíkra námsbóka í skrá þeirri, 
er um getur í 1. greiu, og er þá rikisprentsmiðjunni heimilt, í samráði við 
ritstjórnina, að semja um kaup á upplögum þeirra bóka við því verði, er mið- 
að sé við koslnaðarverð. Leita skal staðfestingar ráðberra á öllum slíkum 
kaupsamningum. Um námsbækur þær, sem keyptar bafa verið samkvæmt 
þessari grein, gilda að öllu leyti sömu reglur sem um námsbækur þær, sem út 
eru gefnar samkvæmt þessum löguin. Þó nær bann 9. greinar við söh.i bók- 
anna ekki til annara eintaka en þeirra, sem rikisprentsmiðjan liefir látið úti 
og letrað á slíkt bann.

16. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og skal skólaskyldum börnum séð fyrir 

ókeypis námsbókum frá og með skólaárinu 1937—1938.

Nd. 219. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 32 23. júni 1932, um brúargerðir.

Frá Gísla Guðmundssvni.

Við 3. gr. Aftan við greinina bætist:
18. Sandá eða Brunná, neðan þjóðvegar, í Öxarfirði.

Ndc 220. Frumvarp til laga
um nieðferð einkamála í béraði.

(Eftir 2. umr. i Nd.).

Sanibljóða þskj. 12 með þessuni breytingum:

5. gr. bljóðar svo:
Einkamál almennt skal leggja til sátta fyrir sáttamenn. Ef slík mál eru 

ekki löglega lögð til sátta eða lögleg sátlatilraun er ekki frainkvæmd, þar sem 
þess er kostur, þá skal visa máli frá dómi. Sbr. þó 11. og 15. lölul. 3. málsgr. 
þessarar greinar.

Undaaþegin sátlatilraun eru:
1. Mál til heimtingar bóta fyrir gæzluvarðliald eða afplánun refsingar að ósekju.
2. Gagnsakir, ef ekki er krafizt sjálfstæðs dóms um gagnkröfu.
3. Mál, sem liöfða má með opinberri stefnu.
4. Mál, liöfðuð á liendur erlendis búsettum niamii, sem ekki befir, sækjanda 

vitanlega, umboðsmann bér á landi, er beimild liafi til að gera sátt l'yrir 
liönd verjanda.



öóG I’ingskjal 220

Héraðsdómari leilar sátta i:
1. Málum uni faðerni barna.
2. Málum milli húsbænda og bjúa og lærimeistara og nemanda sainkvæmt 

hjúa- og námsmannalögum.
3. Málum til kaupgreiðslu kaupafólks, vor-, baust- og vetrarmanna bjá þeim, 

er landbúnað reka, þeirra, er vinna á eða við útgerð manns og ekki eru lög- 
skráðir samkvæmt sjómannalöguin, verkafólks við Iiverskonar iðju eða iðu- 
að, daglaunamanna við bverskonar vinnu í landi, bifreiðarstjóra, sendi- 
sveina, afgreiðslumanna við verzlanir og annara, sem líkt er ástalt uin.

4. Málum, sem sjó- og verzlunardómur fer með.
5. Máliun, þar sem varnaraðiljum, einum eða fleirum, er skylt að þola dóm 

utan varnarþings sins samkv. 82. og 83. gr.
(5. Málum til staðfeslingar kyrrsetningu eða lögbanni.
7. Skiptamálum og nauðasamninga.
8. Sakauka- og meðalgöngumálum.
9. Gagnsökum, þar sem sjálfstæðs dóms er krafizt um gagnkröfu.

10. Vixilmálum og tékka og skuldabréfa samkvæmt 3. tölulið 207. gr.
11. Þar sem aðiljar bafa skriflega fvrirfram saniið um að ganga frambjá 

sáttanefnd.
12. Landamerkja- og fasteignamákim.
13. Hjónabandsmálum.
14. Málum um rétt manna til atvinnurekslrar, til firma, vörumerkis, og máluni 

þeiin. er i lögmn um blutafélög greinir og áður skyldu sæta gestaréttar- 
meðferð. ef þau fara eigi til sjó- og verzlunardóms.

15. Ef báðir aðiljar lýsa því skriflega fyrir dómara við þingfestingu. að úti- 
lokað sé, að sátt komizt á í málinu fyrir sáttamönnum.

1(). Ef gallar þykja vera á sáttatilraun sáttamanna, en dómari telur sækjanda 
ekki verða gefin sök á þeim, getur bann krafizt þess, að dómari leiti sátta 
í málinu.

7. gr. bljóðar svo:
Ríkissjóður leggur lil tölusetla, gegnunidregna og innsiglaða bók í livert 

sáttaunukemi. Dómsmálaráðuiieytið löggiklir sáttabækur. Sáttamenn rita í bók 
skýrslu um stað og stund sáttafundar, nöfn aðilja, bverjir sótt liafi fundinn, úr- 
skurði, ákvarðanir um frest og annað, er taka þarf ákvörðun um. Aðiljar skulu 
rita nöfn sín undir bókanir.

Vrskurði sanikvæmt 21. gr. má þo, ef hagkvæmara þykir, rita í sérstaka 
bók, úrskurðabók, sem ríkissjóður leggur einnig til og löggilt er á sama hátt og 
sáttabók. •

15. gr. liljóðar svo:
Ef sátt kemst á, þá skal rita efni beimar í sáttabók, enda ber sáttamönnum 

að sjá um, að það sé löglegt og skýrt og greinilega orðað. Gegn lögmætum rit- 
launuui er sáttanefnd skylt að lála aðiljum í té staðfest eftirrit af sátt. Rita mega 
þeir og sátt samstundis á sáttakæru eða blað fest við liana.
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21. gr. bljóðar svo:
Crskurði skal rita í sáttabók eða úrskurðabók (sbr. 7. gr.). í úrskurði skal 

greina nöfn, beimili og stöðu aðilja, kröfur og aðalefni niáls og franikonmar 
varnarástæður, og ineta gildi þeirra. Loks skal draga niðurstöðuna sanian í 
stutt mál, bvað inna skuli af liendi, ef því er að skipta, uni greiðslu vaxta og 
málskostnaðar o. s. frv. Úrskurði skal venjulega upp kveða þegar i stað, og aldrei 
síðar en viku eftir lok málflutnings. Ef aðiljar, annar eða báðir, eru viðstaddir, 
skal lesa úrskurð í lieyranda liljóði.

39. gr. bljóðar svo:
Dóniþing í þingbúsum og öðrum húsum, sem notuð eru til alinennings 

nota, skal lieyja í bevranda bljóði, nema aðiljar óski eða dómari telji bentara 
vegna aðilja, vitna eða almennings bagsnnma að lievja þing fyrir luktum dyr- 
um, og kveður dómari þá upp úrskurð um þessi atriði. Rétt er dómara að vísa 
almenningi eða einstökum mönnuni út úr þingsal, ef návist þeirra liorfir til 
truflunar þingfriði, eða maður keniur annars ósamiilega fram við dómara eða 
aðra.

Ef sækjanda máls verður vísað út úr þingsal samkvæmt 1. málsgr., fellur 
mál bans niður. Ef verjanda er vísað úl, getur siekjandi þegar krafizt dóms í 
málinu, eins og það þá er.

Ef einstakur inaður ljær hús sín til þingbalds. getur liann bannað óviðkom- 
andi mönnum aðgang að því. Ákvæðin bér að franian taka og til þingbalds i 
búsum einstakra nianna, eftir því sem við á.

Dómari getur bannað, að viðlögðum allt að 10(10 króna sektum, nema þyngri 
refsing liggi við að öðrum lögum, að skýra opinberlega í orðum eða á annan liátt 
frá því, sem gerist i þingböldum, sem liann befir ákveðið, að lialda skuli fvrir 
luktum dyruin.

Akvæði greinar þessarar taka einnig til skipta-, fógeta- og uppboðsgerða, 
eftir því sem við á.

56. gr. liljóðar svo:
Héraðsdómari getur veitt bverjum þeim löggildingu til að vera béraðsdóins- 

málflutningsmaður, sem hefir islenzkan ríkisborgararétt, befir náð 25 ára aldri, 
befir óflekkað mannorð, er lögráður, hefir forræði á búi sinu og hefir lokið 
embættisprófi í lögfræði við Háskóla íslands, enda liafi liann sýnt nieð flutn- 
ingi 1 mála fyrir einbverjum liéraðsdómi, og sé eitt þeirra að minnsta kosti opin- 
bert mál og tvö málanna að minnsta kosti munnlega flutt, að liann sé bæfur til 
starfans. Enginn má þreyta raun þessa oftar en þrisvar, og skal liann áður en 
liann gerir það leggja fyrir dómara vottorð dóinsinálaráðuneytisins um það, 
að bann fullnægi öðrum lögniíellum skilyrðum til að fá löggildingu sem liéraðs- 
dómsmálflutningsmaður. Eyrir löggildinguna skal greiða 50 króna gjald i 
ríkissjóð.

Lögfræðingar þeir, sem stunda málflutning fyrir béraðsdómi í Reykjavík 
sjálfstætt eða sem fulltrúar bæstaréttariuálflulningsinanna, þegar lög þessi öðl- 
ast gildi, skulu þó hafa rétt til að flytja þar mál áfram fyrst um sinn, en lokið 
skulu þeir hafa rauninni innan þriggja ára frá þeini lima. t
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I’ar, sem héraðsdómur er eigi fjölskipaður, selur dómsmálaráðherra 2 próf- 
dómendur úr flokki dómara landsins, hívstaréttarmálflutningsmanna eða pró- 
fessora lagadeildar háskólans til að dæma uin málflutningsraun samkv. 1. máls- 
gr. Ilinn reglulegi dómari ákveður þóknun fyrir þelta slarf, og greiðist hún úr 
ríkissjóði.

59. gr. hljóðar svo:
Héraðsdómsmálflulningsmönnum er skylt að flytja þau opinher mál og 

gjafsóknar- eða gjafvarnarmál, sem þeim verða falin, þar í kaupstað, er þeir 
liafa skrifstofu, eða þar í grennd, enda liafi þeir opna skrifstofu á tilteknum stað, 
og tilkynni dómara það. Annars ráða þeir því sjálfir, hvaða inálflutningsstörf 
þeir taka að sér.

Xú óskar aðili, er skipa skal lalsmann, að fá sér ákveðinn héraðsdóins- 
málflutningsmann skipaðan, og skal þá veita lionum það, neina einhverjar sér- 
stakar ástæður mæli því í gegn.

Ef mál er munnlega flutt, ber héraðsdómsinálflutningsmanni að gera það 
sjálfur eða fela flutning þess öðrum löggiltum málflutningsmanni. Annars er 
liéraðsdómsmálflutningsmanni rétl að láta fulltrúa sinn flytja mál fyrir dómi, 
þar á meðal skipta-, fógeta- og uppboðsrétti.

(>3. gr. hljóðar svo:
Eöggiltir málaflutningsmenn skulu velja sér úr sinum hópi þrjá fulltrúa 

til að koma fram fyrir liönd sína og stéttarhrivðra sinna gagnvart dómurum og 
stjórnarvöldum í málum, er stétlina varða. Dómsmálaráðuneytið setur reglur 
um kjör fulllrúa og gæzlu þeirra á málum sléttarinnar, i samráði við einn eða 
fleiri löggilla málaflutningsmcnn eða stjórn félags þeirra. ef slikur félagsskapur 
kynni að verða stofnaðnr áður en reglur þessar yrðu settar.

Stjórnendur félagsskapar löggiltra inálaflutningsmanna geta veitt einsíökmn 
félagsmönnum áminningar og gert þeim á hendur alll að 100 króna sekt til fé- 
lagssjóðs fyrir framferði i slarfi þeirra, er telja má stéttinni ósamboðið. Rétl er 
aðilja að hera slíkt mál nndir félagsfund, er úrskurðar málið til fullnaðar.

71. gr. hljóðar svo:
Xú liefir aðili ekki sótt i einu máli þa'r kröfur, sem runnar eru af sömu 

rót, og er lionuni þá heimilt að sækja þær i öðru máli, en ekki má þá dæma 
Aerjanda til greiðslu málskostnaðar, nema ekki liafi verið unnt að liöfða mál um 
allar eða báðar kröfurnar í einu lagi.

Xú hefir aðili liöfðað mál til lieimtu nokkurs liluta af kröfu, og skal hon- 
uni þá að visu heimilt að sækja um afganginn i öðru máli, en dæma skal liann 
þá til að greiða andstæðing sinum málskostnað, nema liann sanni, að hann 
vissi ekki að krafan var hærri, áður en fyrra málið var tekið til dóms, enda 
verði bonum ekki gefin sök á þeirri vanvizku. Ákvæði þessarar málsgreinar 
gilda þó ekki, ef nokkur liluti kröfunnar hefir verið tekínn lögtaki samkvæmt 
lögum um lögtak eða verið hafður til skuldajafnaðar.

. Xú hefir aðili lofað að greiða tveimur inönnmn eða fleirmn liluta af sömu
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kröfu, krafa skiptist milli ábyrgðarniaima eða erfingja, eða fleiri en einn eignast 
kröfu í ákveðnuin hlutföllum, og er þá bverjum þeirra rétí að s;ekja sér sinn 
bluta kröfu, en taka skal til greina, er dæma skal um niálskostnaðarkröfu. 
bvort skuldunautur mátti gera ráð fyrir eða olli sjálfnr skiptingu kröfunnar.

Xú Iiefir aðili skipt kröfu, sem nemur yfir 500 krónuni, og liefir Iiann þar 
með firrt sig rétti til að krefjast úrskurðar sáttanefndar, nenia bann afsali sér 
því af kröfunni, seni er frain yfir 500 krónur.

Ef báðir aðiljar æskja þess, getur dóniari ákveðið, að að svo stöddu niegi 
sækja og verja mál um eitt ákveðið sakarefni, svo sem um skaðabótaskyldu, með 
áskildum rétti til þess að ræða síðar um kröfubivð og annað, er bana varðar, og 
kveður þá dómari upp dóm um það atriði og sér um að áfrýja bonuin sérstak- 
lega innan viku frá dómsuppsögn, og bitt eða bin atriðin livíla þá á meðan. Ef 
á þennan liátt eru kveðnir upp tveir eða fleiri dómar í einn máli, eru þeir, eftir 
því sem á stendur, aðfarargrundvöllur báðir eða allir saman. Synjnnarákvörðun 
dómara um sundurgreining sakarefnis, þá er bér segir, má kæra sérstaklega til 
æðra dóms, en tíniann, sem kæruniálið íekur, skal þó eftir föngum nota til að 
afla gagna, sbr. 110. og 111. gr.

100. gr. bljóðar svo:
Xú befir verjandi mótmælt kröfum sækjauda að einbverju leyti eða öllu. 

sbr. 106, gr., og eigi verður sátt eða máli visað frá dómi, og skal dómari þá 
kveða á um það, livort flytja skuli mál skriflega eða niunnlega. en breyta má 
liann þeirri ákvörðun eftir að gagna Iiefir verið aflað, ef það virðist þá beppilegt. 
Ákvörðun dómara um þcssi atriði má k;vra til æðra dónis. og frestar kæra niála- 
flutningi, en nota skal þó tímann, sem kæran tekur, til öflunar gagna samkvæmt
110. og 111. gr.

Mál skal munnlega flytja. Dómari gelur j>ó leyft skriflegan inálflutning:
1. Ef bann telur bættu á því. að það skýrist ekki uægilega nieð nuinnlcguni 

málflulningi.
2. P2f annarbvor aðilja eða mnboðsiuenn þeirra óska skriflegs málflutnings 

og dómari telur þau tilmæli á rökum byggð.

111. gr. bljóðar svo:
Aðiluin ber að gefa eftir fönguni glöggar og greinilegar skýrslur og yfir- 

lýsingar fyrir dómi. Dómara ber að fvlgjast með málinu í ölluiii atriðum og 
spyrja aðilja eða umboðsinenn þeirra um livert það atriði, er lionuni þykir 
éiljóst og máli kann að skipta, á bvaða stigi máls sem er, og kosta kapps um, að 
yfirlýsingar þeirra og skýrslur verði nægilega glöggar. í þessu skyni getur dóni- 
ari kvatt aðilja fyrir dóm af sjálfsdáðuin, ef aðili sætir lögsögu bans eða ef að- 
ilja væri skvlt, ef bann væri vilni í málinu, að koma fyrir dómara þess sanikvivmt 
124. gr., en annarskostar biður dóniarinu þann béraðsdóniara, er lögsögu liefir yfir 
aðilja, að kveðja baun fyrir sig til að gefa skýrslu um þau tiltekin málsatriði. sem 
þörf þykir vera, ef aðili vill ekki gefa skýrslu fyrir dómara málsins. Auk þess 
er dómara skylt að leiðbeina bverjum ólöglærðuni inaiini, sem ekki gerir sér 
atvinnu af niálflutningsstörfum. bívði um formshlið máls og efnis. eftir því sem



dómara virðisl nauðsyn til bera. Dómari getur beinl því til aðilja, að afla gagna 
nm tiltekin málsatriði, eftir því sem bonnm þykir nauðsyn vera, til skýringar máli.

133. gr. hljóðar svo:
Þegar vitni kemur fyrir dóm, skal dómari áminna það alvarlega um að 

svara spurningum eftir beztu vitund og gefa þær sannar og réttar upplýsingar 
um málsatvik að öðru leyti, er það getur, og tjáir bann þvi, að það skuli vera 
við J)vi Jjúið, að staðfesta skýrslu sina fyrir dómi með eiði eða drengskaparheiti.

Vitni skal, áður en yfirheyrsla um málsatvik hefst, skýra dómara frá nafni 
sínu, aldri, stöðu, heimili eða dvalarstað. I’á eða siðar skal vitni einnig skýra 
dómara frá öðru því, er honum kann að þykja ástæða til að spyrja það um varð- 
andi hagi þess, og máli kann að skipta um vitnaskyldu þess, heimild til að vitna, 
hæfileika þess til að staðfesla framburð sinn og um sönnunargildi bans. Vitna- 
stefnandi leggur venjulega í upphafi fram skriflegar spurningar til vitnis, en 
þegar þær eru afgreiddar, getur hann látið spyrja vitni um sérhvað annað, er 
máli skiptir eflir munnlegum eða skriflegum framhaldsspurningum. Vitna- 
slefndur getur, bæði í sambandi við vitnaspurningar vitnastefnanda, eftir því 
sem dómara þykir bentugt, og síðar, bvort sem bann befir siefnt vitni eða ekki, 
og bvort sem vilnastefnandi neytir réttar síns til að spyrja vitni eða ekki, látið 
spyrja það um allt það, er bann hyggur máli skipta.

Dómari leggur spurningar fyrir vitni, lagar þær til og skýrir eftir þörfum. 
Óákveðnar, tvíræðar, veiðandi, ósæmilegar eða sýnilega þýðingarlausar spurn- 
ingar má ekki leggja fyrir vitni. Dómari getur einnig af sjálfsdáðum beint 
spurningum til vitnis um hvert það atriði, er hann telur þurfa frekari skýringar. 
Ilann tekur við svörum vitnis, skýrir þau fyrir því og bókar þau, þannig að 
efni þeirra komi skýrt og rétt fram.

Dómari leyfir aðiljum eða umboðsmönnum þeirra sjálfum að spyrja 
vitni, ef heníugt þykir, en stjórna skal hann þá vitnaleiðslu sem annars, að því 
leyti sem þörf ber til, enda getur hann bvenier sem er algerlega tekið hana í 
sínar liendur með venjulegum hætti.

Spyrja má aðeins eitt vitni i senn. Dómari skal, ef aðili óskar þess eða hon- 
um þykir það hentugt, láta önnur vitni fara út úr þingsalnum, meðan á yfir- 
heyrslu hvers einstaks vitnis stendur.

I’egar yfirlieyrslu tveggja eða fleiri vitna er lokið, cn áður en staðfesting 
fer fram, getur dómari kvatt þau, tvö eða fleiri, vitni fyrir dóm saman, borið 
saman skýrslur þeirra, ef og að því leyti sem þær virðast ósamhljóða, vakið 
athygli vitnanna á ósamra'minu og reynt að fá samræmi milli þeirra.

Ef spurning vitnis er svo löguð, að svar við benni varðar einkahagi vitnis 
eða annara, getur dómari látið vitni svara lienni skrifle ga og bókað siðan svar- 
ið, enda sannfæri vilnið sig um, að svarið sé rétl bókað, án þess að það sé lesið 
upp fyrir því. Ákvörðun dómara eftir þessari málsgrein verður ekki skotið 
til æðra dóms.

172. gr. bljóðar svo:
Gjafsókn má veita, auk þess. sem sérslaklega kann að vera ákveðið í lögum:
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1. Kirkjum, skólum, sjúkrahúsum, seni rekin eru á kostnað hins opinbera, 
hreppsfélögum, bæjarfélögum og stofnunum, sein hafa að niarkmiði um- 
önnun sjúkra og aðra mannúðar- og líknarstarfsemi.

2. Einstökum mönnum, sem eru svo illa slæðir fjárhagslega, að þeir niega ekki 
án þess fjár vera frá framfærslu sinni eða sinna eða frá atvinnurekstri sin- 
um, er fara mundi til málsins. Með beiðni um gjafsókn fylgi vottorð for- 
manns niðurjöfnunarnefndar um fjárhag og ástæður umsækjanda, og er 
skylt að láta slikt vottorð í té tafarlaust og ókeypis.
Annars ríkis borgurum má því aðeins gjafsókn veita, að samskonar hlnnn- 

indi séu veitt íslenzkum rikisborgurum í þeirra landi.

192. gr. hljóðar svo:
Xú er dómur fjölskipaður og mál munnlega l'lutt, og skulu þá allir dóm- 

endur hafa lieyrt flutning þess. Ef þeir mega ekki allir taka þátt í uppsögu 
dénns, skal dómara nefna í slað þess eða þeirra. sem við hefir misst, og endur- 
taka munnlegan flutning málsins. Afl atkvæða skal ráða úrslitum um hvert 
atriði. Xú verður dómari í minni hluta um eittbvert atriði, og skal hann þá 
allt að einu taka þátt í ályktun um önnur atriði. er siðar skal til lykta ráða. 
Eormaður dómsins stýrir atkvæðagreiðslu og sér um samningu dóms. Allir skulu 
dómendur sitja dómþing, þegar dómur er upp kveðinn, og undirrita hann.

Agreiningsatkvæði skulu hirt á sama hátt sem dómar og úrskurðir.

Nd. 221. Frumvarp til laga
um viðauka við lög nr. 36 11. júlí 1911, um forgangsrétt kandidata frá Háskóla 
íslands til embætta.

Frá menntamálanefnd.

Aftan við 1. gr. laganna bætist:
Þeir, sein lokið hafa kandidats- eða meistaraprófi í islenzkum fræðum við 

heiinspekideild háskólans, skulu hafa forgangsrétt um kennslu í íslenzkri tungu, 
sögu og bókmenntum við alla skóla ríkisins, þegar kennsla í þessum greinum 
nemur fullu kennarastarfi.

Greinargerð.
Heimspekideild Háskóla íslands hefir ritað nefndinni um forgangsrétt 

þeirra, sem lokið liafa ineistaraprófi i íslcnzkum fræðuin, til kennslu i islenzkum 
fræðum, og er frv. þetta flutt af því tilefni.

Fylgiskjal I.

HÁSKÓLI ISLANDS
HEIXISPEKISDEILDIN „ „„„

Reykjavik, 12. marz 1936.
A fundi háskólaráðs 29. nóv. s.l. var lögð fram inálaleitun frá nemöndum 

heimspekisdeildar háskólans, þar sem farið var fram á, að háskólaráðið hlutað-
Alþt. Htíltí. A. (50. liiggjiifarþingl. 71
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ist til um, að sclt yrðu lög, scm trvggðu kandídötum og mcisturuin frá hcim- 
spekisdeild forgangsrétt til allrar kennslu i íslenzkri tungu, bókmenntum og sögu 
við skóla ríkisins og þá skóla, sem styrktir eru af rikisfé. 1 bréfi stúdentanna 
segir svo m. a.:

„1 lögum nr. 36 frá 11. júli 1911, 1. gr., er tekið fram, að þeir menn einir liafi 
rétt til embætta á íslandi, cr einbættispróf liafa frá Háskóla íslands i þeim grein- 
um, sem þar cru kenndar til prófs. En enn sjálfsagðara virðist oss, að til hvers 
embættis sé sérmenntaður maður í þeirri grein að öðru jöfnu tekinn fram yfir 
mann, scm háskólamenntun hefir hlotið á allt öðru sviði. Nú sækja guðfræðingar 
aldrei um læknaslöður, læknar aldrei um sýslumannsembætti né lögfræðingar 
um prestaköll, en kennarastöður i islenzku og sögu skipa nú margir menn, sem 
enga sérmenntun hafa hlotið í þeim greinum. Virðist það og vafasamur hagn- 
aður þjóðinni, að kosta sérfræðikennslu h.anda stúdentum, en vilja svo ekki nota 
starfskrafta þeirra að náminu loknu. . . .“

Háskólaráðið fellst algerlega á þessa tillögu stúdentanna og lét því semja 
frumvarp um þetta efni og fól heimspekisdeild að koma þvi á framfæri. Leyfi 
ég mér því hér með f. h. heimspekisdeildar að senda háttvirtri menntainálanefnd 
neðri deildar ncfnt frumvarp mcð ósk um, að hún flytji það á þessu þingi.

Árni Pálsson, 
deildarforseti.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.
Frumvarp til laga

um viðauka við lög nr. 36 11. júli 1911, um forgangsrélt kandídata frá Háskóla 
íslands til embætta.

Þeir, sem lokið hafa kandídats- cða mcistaraprófi í íslenzkum fræðuin við 
heinispekisdeild háskólans, skulu liafa forgangsfétt til kcnnslu, hvort heldur er 
fastrar kennslu eða tímakennslu, í íslenzkri tungu, bókmenntum og sögu við 
alla skóla rikisins, svo og við alla aðra skóla, er slyrks njóta af ríkisfé.

Nd. 222. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 208 (Sveitarstjórnarkosningar).

Frá Páli Zóphóníassvni.
l'yrsta hrtt. orðist svo:
Við 3. Meginmál till. orðist þannig:
Allar kosningar samkvæmt lögum þessiun skulu vera leynilegar. Bæjar- 

stjórnir í bæjum og hreppsnefndir í kauptúnum, sem eru sérstök lireppsfélög, 
skal kjósa hlutfallskosningu. Sama gildir um kosningar í öðrum hreppum, ef 
jio kjósenda krefst þess bréflega við oddvita kjörstjórnar 6 vikuin fyrir kjördag.
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Nd. 223. Nefndarálit
uni frv. til 1. um breyting á 1. nr. 2 9. janúar 1935, uin ráðstafanir til þess að 
greiða fyrir viðskiptum með slálurfjárafurðir og ákveða verðlag á þeim.

Frá fyrsta minni lil. landbúnaðarnefndar.

Nefndin liefir klofnað í málinu, og lcggjum við undirritaðir nefndarmenn til, 
að málið verði afgr. með svo liljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Þar sem ekkert nýtt hefir komið fram, sem gefi ástæðu til að breyla löguni 
nr. 2 frá 9. jan. 1935, og þar sem þessi lög bafa yfirleitt reynzt vel í framkvæmd- 
inni, sér deildin enga ástæðu til að breyta þcim að svo stöddu, og tekur því fyrir 
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 23. marz 1936.

Páll Zóphóníasson, Emil Jónsson. 
frsm.

Ed. 224. Lög
um breyting á lögum nr. 63 28. jan. 1935, um útflutningsgjald.

(Afgrcidd frá Ed. 21. marz).
Sambljóða þskj. 126.

Ed. 225. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 1 9. jan. 1935, um vinnumiðlun.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þetta og leggur til, að það verði samþ. óbreytt. 
Einn nefndarmanna (ÞBr) var fjarverandi er málið var afgreitt í nefndinni,

og er því afstaða bans til þess ókunn.

Alþingi, 24. marz 1934.

Sigurjón Á. Ólafsson. Ingvar Pálniason, Páll Hermannsson. 
form., frsm. fundaskr.

Magnús Guðmundsson.
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Ed. 226. Frumvarp til laga
uni breyting á lögum nr. 51 7. maí 1928, um Menningarsjóð.

Frá meiri liluta iiienntainálanefndar.

1- §r.
Síðasta málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Menningarsjóður skal auk þess fá árlega af' óskiptum rekstrarhagnaði 

áfengisverzlunar ríkisins, í viðbót við þær tekjur, sem hann hefir af sektum 
fyrir brot á áfengislöggjöfinni, uppliæð, sem nægir til þess að sjóðurinn hafi 50 
þús. krónur í heildartekjur. Framlagið frá áfengisverzlun rikisins greiðist í fyrsta 
sinn 1936.

2. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Menntamálaráð íslands liefir með hönduin stjórn Menningarsjóðs.

3. gr.
Niðurlag 6. gr. laganna orðist svo:
Auk þess er sjóðsstjórninni heimill að verja allt að 1000 kr. árlega af fé 

listadeildar til að standa straum af almennum sýninguni íslenzkra listaverka 
innanlands og' utan. Þó má ekki styrkja sýningu erlendis oftar en þriðja hvert ár.

Greinargerð.

19. des. s.l. samþykkti efri deild Alþingis svo hljóðandi ályktun til rikis- 
stjórnarinnar:

„Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að leggja fyrir næsta 
Alþingi frumvarp um að tryggja Menningarsjóði fastar árstekjur, miðað við 
meðaltal af tekjum sjóðsins siðustu 7 ár (1928 1934), 50 þús. krónur, þannig að
við tekjur þær, sem sjóðurinn hefir af sektum fyrir brot á áfengislöggjöfinni, 
verði bætt því, sem á vantar, úr ríkissjóði, ef sektirnar nema ekki nefndri upp- 
hæð.“

Menntamálaráð íslands hafði sent Alþingi ýtarlegt bréf um málið, sem 
fylgir hér með til skýringar. Kemur þar í Ijós, að tekjur sjóðsins hafa miög 
gengið til þurrðar síðan sala hófst á sterkum vinuin í landinu. Auk þess hefir 
sjóðnum verið gert að skyldu að borga steinasafn Guðm. heitins Bárðarsonar af 
sínum litlu tekjum. Niðurstaðan er þvi sú, að nú sem stendur getur sjóðurinn 
nálega ekkert gert að sínu upprunalega ætlunarverki, hvorki að styðja rann- 
sóknir á náttúru landsins, útgáfu bóka, sem hafa menningargildi fyrir almenning, 
eða til að kaupa listaverk af islenzkum listamömium. En kreppan kennir alveg 
óvenjulega hart við þessa menn, visindamenn, rithöfunda og listamenn. Alþingi 
hefir á margan liátt reynt að bæta úr afleiðingum yfirstandandi f járhag'serfið- 
leika fyrir aðrar stéttir þjóðfélagsins, eu hér er farið fram á að tryggja að nokkru 
leyti starfsskilyrði þessara manna.



I’ingskjal 22G 565

Víða erlendis er það algengt að styrkja listir og vísindi á þennan hátl. í Dan- 
mörku er Carlsbergssjóðurinn, sem veitir gróðannni af bjórfrainleiðslu Dana á 
stórniannlegan liátt til eflingar andlegu lífi í landinu, og í Noregi er allmiklu 
af ágóða áfengisverzlunar ríkisins varið beint til ákveðinna nienningarþarfa, 
eins og hér er lagt til. Menntamálaráð íslands, sem er skipað fulltrúuni þingflokk- 
anna, leggur ennfreinur til, að allar deildir Menningarsjóðs séu undir einni 
stjórn. Hefir revnslan sýnt, að það er að ýnisu leyti ckki heppilegl, að inenn verði 
fulltrúar í frainkvænidarnefnduin eingöngu vegna lifsstöðu sinnar. Hefir Alþingi 
áður hreytt löguni í söniu átt og hér er gert ráð fyrir, vegna slíkrar reynslu. 
Menntamálaráðið mun liafa í liyggju, ef þessi breyling næði frani að ganga, að 
haga bókaútgáfu sjóðsins nieira en gert hefir verið eftir núthnaþörf þióðarinnar, 
og að fylla í tilfinnanlegustu eyður í hókagerð landsmanna.

Frv. þetta er flutt sainkv. tihnælum kennsliunálaráðherra.

Fylgiskjal I.

MENNTAMÁLARÁÐ ÍSLANDS
Reykjavík, 18. nóveniber 1935.

Hér ineð levfir Menntamálaráð Islands sér að fara þess á leit við hið liáa 
Alþingi, að Menningarsjóði tslands verði franivegis tryggðar árlegar tekjur, er 
nemi að minnsta kosti 50000 krónuni, þannig að við tekjur þær, seni sjóðurrnn 
liefir af sektuni fyrir hrot á áfengislöggjöfinni. verði bætt því, seni á vantar, 
úr ríkissjóði, ef sektirnar nema ekki nefndri fjárhæð.

Tekjur Menningarsjóðs liafa verið svo sem nú skal greina:

Árið 1928
— 1929
— 1930
— 1931
— 1932
— 1933
— 1931

71862 kr. 
41713 — 
68202 — 
73603 -
51579 — 
20775 — 
22719 —

Samtals 353453 kr. 
eða að meðaltali 50493 krónur á ári hverju.

I’ess verður þó að geta, að með lögum nr. 7G 23. júní 1932 var ákveðið, að 
1 i hluti tekna Menningarsjóðs á líiiiabilinu frá 15. april 1932 lil ársloka 1933 
skyldi renna í rikissjóð. en með löguni nr. 50 19. júní 1933 var ákveðið, að Ls 
hluli tekna sjóðsins frá 1. jan. 1931 til loka saina árs skyldi renna í ríkissjóðinn. 
Jafnfranit þessu var sú kvöð lögð á Menningarsjóð að greiða á 5 áruin 25000 
krónur til frú Helgu Finnsdóttur fyrir náttúrugripasafn nianns liennar, Guð- 
niundar heitins Rárðarsonar prófessors.

Það er vitanlega óþarft að vekja athygli hins háa Alþingis á þvi, að tekju- 
vonir sjóðsins eru nú ekki miklar, eftir að bann við iimflutnhigi áfengra drykkja
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hefir verið afmmiið til fulls, svo að gera má ráð fyrir, að sjóðurinn geti ekki 
framvegis gegnt ætlunarverkum sínuni til nokkurrar hlítar.

Tilgangur Menningarsjóðs er „að styðja ahnenna menningu i landinu, rann- 
sókn íslenzkrar náttúru og þróun þjóðlegrar listar“. Það er alkunnugt, að nú 
eru starfandi vor á meðal ekki allfáir rithöfundar og fjöldi listanianna og nátt- 
úrufræðinga. Hitt er ekki siður kunnugt, að kjör slíkra manna hafa jafnan 
verið bághorin hér á landi. Stofnun Menningarsjóðs har vitni um eindreginn 
vilja þings og þjóðar til þess að ráða hætur á því ineini, enda mundi vandalaust 
að sýna og sanna, að sjóðurinn liefir orðið mörgum efnilegum rithöfundum, 
vísindamönnum og listamönmun til mikils gagns, þótt mikilla muna sé vant, 
að hann hafi getað fullnægt jafnvel hinum brýnustu þörfum. Yér vonum því, 
að hið háa Alþingi haldi enn fram hinni sömu stefnu, sem mörkuð var með 
stofnun Menningarsjóðs, enda þarf ekki orðum að því að eyða, að sjaldan hefir 
þess verið meiri þörf en nú á þessnm erfiðu krepputhnmn, að islenzk menn- 
ingarviðleitni njóti styrks og aðhlynningar ríkisins.

Jónas Jónsson, Barði Guðmundsson,
formaður. ritari.
Árni Pálsson. Pálmi Hannesson.

Fylgiskjal II.
Reykjavík, 1. marz 1936.

Til Alþingis, Reykjavik.
Yér undirritaðir leyfum okkur hér með að skora á hið háa Alþingi að sam- 

þykkja frumvarp það, sem komið hefir fram um fasta fjárveitingu til Menning- 
arsjóðs.

Eins og liinu háa Alþingi er kunnugt um, hefir fé það, sem Menningarsjóður 
hefir haft til umráða, stuðlað mjög að þróun íslenzkrar listar og vísinda.

Hinsvegar viljum vér vekja athygli á þvi, að kjör íslenzkra vísinda- og lista- 
manna hafa aldrei verið cins erfið og nú, þar sem tekjur Menningarsjóðs liafa 
mjög minnkað, auk hinna erfiðu tíma, sem nú eru.

Yonum vér því, að hið háa Alþingi bregðist vel við þessari málaleitun vorri.

Asmundur Svcinsson. Gunnfríður Jónsdóttir. Finnur Jónsson. Jón Stefánsson.
Asgrimur Jónsson. Jón Jónsson. Tón Þorleifsson. Kristin Jónsdóttir. 

Brynjólfur Þórðarson. Jóhann Briem. Einar Jónsson. Guðni. Einarsson. 
Eggert Guðmundsson. Rikarður Jónsson. Ivristján H. Magnússon.
Asgeir Bjarnþórsson. Jóhannes úr Kötlmn. Tómas Guðniundsson. 

Mag'nús Ásgeirsson. Eggert M. Laxdal. Indr. Einarsson. Kristinn I’étursson. 
Bjarni Sæmundsson. Pálmi Hannesson. Jón Arnfinnsson. Helgi Pjeturss. 

Ásmundur Jónsson frá Skúfstöðum. Einar H. Kvaran. Steinn Steinarr. 
Halldór Stefánsson. Þorst. Gíslason. Kristmann Guðmimdsson.

Halldór Kiljan Laxness. Árni Eriðriksson. Geir Gígja. Magnús Björnsson. 
Steinþór Sigurðsson. Gísli Gestsson. Bjarni Jósefsson.

Ólafur Þórarinsson. Jóhannes Áskelsson.
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Nd. 227. Frumvarp til laga
iun afnám laga nr. 30 9. jan. 1935, um hciinild handa ríkisstjórninni til einkasölu 
á bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o. fl.

Fhn.: Gísli Sveinsson, Ólafur Tliors, Jakoh Möller, Pétur Halldórsson, 
Guðbr. Isberg, Sigurður Kristjánsson, Garðar Þorsteinsson.

1- gr-
Lög nr. 30 9. jan. 1935, um heimild handa ríkisstjórninni til einkasölu á 

bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o. fl., eru úr gildi nuinin.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Einkasölulög þau, sem hér um ræðir, voru knúin fram á Alþingi þvert ofan 

í rökstudd mótmæli þeirra, er þekkingu höfðu á málinu. Framkvæmd laganna 
hefir og verið með þeim ódæmum, sem lýst var á síðasta þingi, en þar sem bót 
hefir enn eigi fengizt á þessu, og lögin vafalaust verka áfram til skaðsemdar, 
þykir rétt og tímabært að leggja til, að þau verði numin úr gildi þegar í stað.

Nánar í framsögu.

Ed. 228. Breytingartillögur
við frv. til 1. um ríkisútgáfu námshóka.

Frá meiri hl. menntamálanefndar.

1. Við 7. gr. Aftan við fyrri málsgr. hætist nýr málsliður:
Geti framfærandi skólaskylds harns ekki greitt námsbókagjaldið, skal 

það greiðast úr sveitarsjóði sem önnur gjöld til skólalialds.
2. Við 16. gr. Aftan við greinina hætist: enda skal námshókagjald samkvæmt

7. gr. innheimt í fyrsta sinni 1937.

Nd. 229. Breytingartillaga
við hrtt. á þskj. 192 (Sveitarstjórnarkosningar).

Frá Slefáni .Tóh. Stefánssyni og Héðni Valdimarssyni.

Við 2. tölul. Liðurinn orðist svo:
Bæjarstjórnarkosningar og hreppsnefndarkosningar í hreppum, þar sem 

fnllir 2;; hlutar kjósenda eru húsettir i kauplúni, skulu fara fram síðasta sunnu- 
dag í janúarmánuði, en aðrar hreppsnefndarkosningar siðasta sunnudag i júní- 
inánuði.
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Ed. 230. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á og viðauka við 1. nr. 38 27. júní 1925 (Sala á prestsmötu). 

Frá landbúnaðarnel’nd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþ.

Alþingi, 25. marz 1936.

Páll Hermannsson, Jón Baldvinsson, Pétur Magnússon.
form., frsm. fundaskr.

Nd. - 231. Viðaukatillaga
við frv. til 1. uni viðauka við 1. nr. 36 11. júlí 1911. uni forgangsrétl kaildidata 
frá Háskóla íslands til embætta.

Frá menntamálanefnd.

Aftan við frvgr. bætist: eða sérstakur kennari er tekinn til slarfsins.

Nd. 232. Frumvarp til laga
um viðauka við sveitarstjórnarlög, nr. 12 31. maí 1927.

Flm.: Ólafur Thors, Bjarni Ásgeirsson.

1. gr.
Þegar jafna skal niður sýslusjóðsgjaldi samkv. 41. gr. sveitarstjórnarlaga, 

nr. 12 31. mai 1927, skal áður draga frá skaltmati fasteigna í hverjum breppi 
fasteignamat þeirra sumarbústaða eða slíkra liúsa, sem utanbreppsmenn eiga 
og nota, enda séu þeir ekki útsvarsskyldir vegna þeirra húseigna í hreppnum 
samkvæmt útsvarslögum.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Það er kunnugt, að nokkuð tíðkast nú orðið, að kaupstaðabúar reisi sér 
sumarbústaði í nærsveitum, til þess að geta notið hollustu sveitaloftsins og sveita- 
lífsins fyrir sig og sína, og er ekki nema gotl eitt um það að segja. Yfirleilt hafa 
hlutaðeigandi byggðir einnig hag' af þessu á ýmsa lund, en þó getur sá böggull 
fylgt skannnrifi, að eignir þessar eru sem fasteignir samkv. núgildandi lögum
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taldar til undirstöðu þess mælikvarða, sem lagður er fyrir niðurjöfnun sýslu- 
sjóðsgjalds í héruðunum, eða skiptingu þess milli hreppanna, að nokkrum hluta, 
en að öðru levti ber eigandi af þeim alla skatta og skyldur. — Til þess að ráða 
bót á þessu er frv. þetta borið fram, sein viðauki við sveitarstjórnarlögin frá 
1927, að því er snertir áðurnefndan mælikvarða, svo sem hann er ákvarðaður 
í 44. gr. téðra laga.

Nánar i framsögu.

Nd. 233. Frumvarp til laga
um sveitarstjórnarkosningar.

(Eftir 2. umr. í X'd.).

I. KAFLI
Bæjarstjórnir og- hreppsnefndir. Tala bæjarfulltrúa og hreppsnefndarmanna. 

Kjörtímabil og hvenær kosningar fara fram.

1- gr.
I hverjum kaupstað skal vera bæjarstjórn. Bæjarstjórnir utan Reykjavíkur 

skulu skipaðar 7 15 bæjarfulltrúum, en í Reykjavík 15 21 bæjarfulltrúum.
Þegar hreppur fær kaupstaðarréttindi. ákveður ráðherra tölu bæjarfulltrúa 
samkvæmt tillögum hreppsnefndar. Ráðherra getur breytt tölu bæjarfulltrúa 
innan þeirra takmarka, sem hér eru sett, samkvæmt tillögum ba’jarstjórnar.

2. gr.
í hverjum hreppi skal vera hreppsnefnd. Hreppsnefndir skulu skipaðar 

3—7 mönnum. Hreppsnefnd getur breytt tölu hreppsnefndarmanna innan þeirra 
takmarka. sem hér eru sett, með samþykki sýshmefndar.

3. gr.
Bæjarstjórnir og hreppsnefndir skulu kosnar íil 1 ára í senn (sbr. þó 5. gr.). 

Vm leið og kosnir eru bæjarfulltrúar eða hreppsnefndarmenn. skal kjósa inenn 
til vara um sama tímabil, er taka sæti í bivjarstjórn eða breppsnefnd i forföllum 
þeirra eftir þeim reglum, sem greinir í XV. kafla þessara laga. Eer um kosning- 
una samkvæmt ákvæðum þessara laga.

1. gr.
Ahnennar bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar skulu fara frani 1. 

hvert ár. Bæjarstjórnarkosningar og hreppsnefndarkosningar i þeim kauptúmim, 
sem eru sérstakt hreppsfélag, skulu fara fram síðasla sunnudag í janúarmánuði, 
en aðrar hreppsnefndarkosningar siðasta sunnudag í júnímánuði. Þó er ráðherra 
heimilt að veita leyfi til, að hreppsnefndarkosningar fari fram síðasta sunnudag
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í janúarmánuði í þeiin hreppum, þar seni fullir 'fj hlutar íbúa hreppsins eru 
búsettir í kauptúni.

5. gr.
Ef kosning bæjarstjórnar eða hreppsnefndar ferst fyrir á tilskildum eða 

auglýstum tima, skal efna til kosninga á ný svo fljótt, seni því verður við komið. 
í’egar hreppur fær kaupstaðarréttindi, skal kjósa bæjarstjórn svo fljótt,

sem því verður við koinið, neina lög ákveði annað.
Þegar Iueppi er skipt, skal kjósa hreppsnefnd í liinuin nýju hreppum svo 

fljótt sem því verður við komið.
Nú hefir i kaupstað, þar sem kosinn er bæjarstjóri, eigi náðst nieiri hluti 

bæjarfulltrúa fyrir kosningu lians, þannig að bæjarstjóri sé i andstöðu við nieiri 
hluta bæjarstjórnar, og getur ráðherra þá ákveðið, að bæjarstjórnarkosningar 
skuli fara frain á ný.

Nú verður bæjarstjórn eða breppsnefnd af einhverjuni ástæðuin ekki full- 
skipuð fyrir það, að varamenn eru ekki fyrir bendi til að taka autt sæti í bæjar- 
stjórn eða lireppsnefnd, og skal þá kosning fara frani á bæjarfulltrúa eða lirepps- 
nefndannanni og varanianni i hið auða sæti svo fljótt, sein því verður við komið.

Kjörtíinabil bæjarstjórnar i nýjuin kaupstað og kjörtímabil hreppsnefndar 
i nýjuin hreppi skal aldrei standa lengur en til næstu ahnennra bæjarstjórnar- 
eða hreppsnefndarkosninga. Sama gildir uin bæjarstjórn, sem kosin er að nýju 
sanikvæmt heimild 4. málsgreinar, og um bæjarfulllrúa og hreppsnefndarmenn, 
sem kosnir eru samkvæmt 5. málsgrein þessarar greinar.

Allar kosningar, sem fara fram samkvæmt þessari grein, skulu yfirkjör- 
stjórnir auglýsa injög rækilega og með nægum fyrirvara, að svo miklu leyti 
sem því verður við komið.
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II. KAFLI
Kosningarréttur og kjörgengi,

6- gr.
Kosningarrétl við kosningar til bæjarsljórna og hreppsnefnda liafa allir, 

karlar og konur, sem
1. eru 21 árs að aldri, þegar kosning fer fram,
2. eru íslenzkir ríkisborgarar eða bafa jafnan rétt við þá,
3. bafa éiflekkað mannorð,
1. eru fjárráðir.

Um óflekkað maimorð og fjárnæði gilda sömu reglur og þegar um er að 
ræða kosningarrétt við kosningar til Alþingis.

Kjósandi neytir kosningarréttar síns i þeim kaupstað eða lireppi, þar sem 
bann er búsettur, eftir þeiin reglum og með þeim skilyrðum, er lög þessi sctja.

7. gr.
Kjörgengir í bæjarstjórn og hreppsnefnd ern allir þeir, sem kosningarrétt 

liafa og bans mega neyta i viðkomandi kaupstað eða lireppi.



Ekki niega Iijón né nienn skyldir að niðjatali sitja samtímis í hreppsnefnd 
eða bæjarstjórn.

8. gr.
Skylt er bæði konum og körluin, yngri en 60 ára og beilum og braustum, 

að taka við kjöri i bæjarstjórn og hreppsnefnd. Þeini, er setið hefir í bæjarstjórn 
eða lireppsnefnd, er þó óskyll að taka við kjöri fyrr en jafnlangur tími er Iiðinn 
síðan hann átti þar síðast sæti, enda tilkynni bann yfirkjörstjórn í siðasta lagi 
3 dögum áður en framboðsfrestur er út runninn, að hann skorist undan 
endurkjöri.

III. KAFLI 
Kjördeildir.

9. gr.
Um skiptingu kaupstaða og lireppa í kjördeildir við bæjarstjórnar- og 

breppsnefndarkosningar gilda ákvæði laga mn kosningar til Alþingis.
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IV. KAFLI 
Kjörstjórnir.

10. gr.
Bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosninguin stjórna kjörstjórnir. I hverjum 

kaupstað og liverjuni lireppi skal vera yfirkjörstjórn, skipuð 3 mönnum. í hverri 
kjördeild hrepps eða kaupstaðar skal vera undirkjörstjórn, skipuð 3 möimum. 
Bæjarstjórn eða lireppsnefnd kýs, að viðhöfðum blutfallskosningum, kjörstjórnir 
til eins árs í senn úr hópi kjósenda kaupstaðarins eða lireppsins, og jafnmarga 
til vara. Kjörstjórn velur sér oddvita og skiptir að öðru leyti með sér störfuni.

Varamenn taka sæti í kjörstjórnum í forföllum aðalmanna eftir sömu regl- 
um og þegar um kjörstjórnir við kosningar til Alþingis er að ræða, og á sama 
liátt skal fylla tölu kjörstjórnar, ef varamenn eru ekki fyrir liendi.

V. KAFLI 
Kjörskrár.

11- gr-
Kjörskrár lil bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosninga scmja bæjarstjórnir í 

kaupstöðum og hreppsnefndir i hreppum. Skulu kjörskrár samdar í febrúar- 
mánuði ár hvert, samthnis því sem kjörskrár fyrir kosningar til Alþingis eru 
samdar. Sérstaka kjörskrá skal semja fyrir hverja kjördeild. Kjörskrár í kaup- 
stöðum og í hreppum, þar sem almennar hreppsnefndarkosningar fara fram 
í janúarmáiiuði, gilda frá 21. janúar næsta ár á eftir að þær eru samdar til 23.
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janúar næsta ár þar á eftir, en í öðrum hreppum frá 21. mai það ár, sem þær 
eru saindar, til 23. mai næsta ár á eftir.

12. gr.
A kjörskrá til bæjarsljórnar- eða breppsnefndarkosninga skal taka:

1. Þá, sem fullnægja öllum skilyrðum 6. greinar þessara laga. og eru, þegar 
kjörskrá er samin, beimilisfastir i þeirri kjördeikl, sem kjörskráin nær til.

2. Þá, sem skortir það eitt á að fullnægja skilyrðum 1. töluliðs þessarar greinar, 
að þeír hafa ekki fyllt 21 árs aklur, ef þeir bafa náð þeim aldri áð'ur en kjör- 
skráin gengur úr gildi, enda skal þess þá getið i athugasemd við nafn þeirra, 
bvaða mánaðardag þeir bafa náð fullum aldri.

13. gr.
Em allan frágang kjörskrár til bæjarstjórnar- eða breppsnefndarkosninga, 

að öðru leyti en þvi, er segir í 12. gr. um það, ef vanrækt befir verið að semja 
kjörskrá i tæka tíð, um aðgang almennings að kjörskrá frá því að bún befir 
verið samin og þangað til bún gengur i gildi, fer á sama bátt sem um kjörskrár 
við kosningar til Alþingis.

14. gr.
Nú eiga bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar að fara fram, og skal 

þá tveimur mánuðum áður leggja kjörskrá fram til sýnis almenningi, og fer 
um allt, er að þvi lýtur, á sama liátt sem um kjörskrár fyrir kosningar til Al- 
þingis. l’m kjörskrárkærur og alla meðferð þeirra fer einnig á sama liátt sem 
um kjörskrárkærur, þegar um kosningar til Alþingis er að ræða.

15. gr.
Nú ber nauðsyn til, að bæjarstjórnar- eða breppsnefndarkosningar, aðrar 

<‘ii almennar bæjarst jórnar- eða breppsnefndarkosningar (sbr. 5. gr.), fari fram 
með svo stuttum fyrirvara, að ekki er unnt að láta kjörskrá liggja jafnlengi 
frammi eða veita þá fresti og fyrirvara, sem annars er gert ráð fyrir, og má þá 
bæjarstjórn eða breppsnefnd stytta þetta allt blutfallslega, enda auglýsi bún það 
nákvæmlega, jafnframt því sem kosningin er auglýst.

16- gr.
Allar bæjarstjórnar- og breppsnefndarkosningar skulu fara fram samkvæmt 

gildandi kjörskrá. Ekki má kjósandi greiða atkva^ði nema í einni kjördeild við 
sömu bæjarstjórnar- eða breppsnefndarkosningar og ekki við fleiri en einar 
bæjarstjórnar- eða breppsnefndarkosningar, sína á hverjum stað, er fara fram 
samtímis eða ineð styttra millibili en eins árs. Ef kjósandi er á kjörskrá í fleiri 
kjördeildum en einni eða í fleiri kaupstöðum eða breppum en einum, ræður 
bann sjálfur, livar liann neytir kosningarréttar síns.

Sá, sem stendur á kjörskrá með atbugasemd við nafn sitt (sbr. 12. gr.), 
skal bafa rétt til að greiða atkvæði, ef bann samkvæmt atbugasemdinni befir 
öðlazt atkvæðisrétt á kjördegi, annars ekki.
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VI. KAFLI 
Framboð.

17. gr.
Allar kosningar sanikvæmt lögurn þessum sknln vcra leynilegar. Bæjar- 

stjórnir í bæjum og hreppsnefndir í kauptúinim, seni eru sérstök hreppsfélög, 
skal kjósa hlutfallskosningu. Saina gildir uni kosningar i öðrum hreppum, ef 
1 kjósenda krefst þess bréílega við oddvita kjörstjórnar (5 vikuni fyrir kjördag.

18. gr.
I’egar bæjarstjórnar- eða blulbundnar hreppsnefndarkosningar eiga að fara 

fram, skulu frainboðslistar afhenlir oddvita yfirkjörstjórnar eigi síðar en 23 
döguin fyrir kjördag. Oddvili skal gefa voltorð um móttöku bvers lista.

A franiboðslista skulu að jafnaði vera tvöfalt fleiri nöfn frambjóðenda en 
kjósa á bæjarfulltrúa eða breppsnefndarmenn. Nú berst vfirkjörstjórn listi með 
fleirum nöfnum en tilskilið er, og skal ]»á nema af listanum öftustu nöfnin, sem 
fram yfir eru tilskilda tölu.

Hverjum framboðslista skal fylgja skrifleg yfirlýsing frá kjósendum í kaup- 
staðnum eða hreppnum um að þeir styðji kosningu listans. Þcssir meðmælendur 
hvers lista mega í Reykjavik ekki vera færri en 100 og ekki fleiri en 200, í öðr- 
um kaupstöðum ekki færri en 20 og ekki fleiri en 10, og í lircppum ekki færri 
en 10 og ekki fleiri en 20.

Vfirkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Vrskurði kjörstjórnar má áfrýja 
til bæjarstjórnar eða lireppsnefndar. Lrskurði bæjarstjórnar eða breppsnefndar 
má aftur áfrýja á sama bátt sem fyrir er mælt í 30. gr., ef úrskurður fellur um, 
að bæjarfulltrúi eða hreppsnefndarmaður liafi misst kjörgengi.

Ef frambjóðandi deyr áður en kosning fer fram, en eftir að framboðsfrestur 
er liðinn, má innan þriggja daga setja mann i sæti lians á listanum, ef fullur 
helmingur meðmælenda listans krefst þess.

VII. KAFLI 
Umboðsmenn.

19- gr.
Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg tilkynning 

frá frambjóðendum listans, hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans.
Um umboðsmenn við bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar gilda lilið- 

stæðar reglur við það, sem gildir um umboðsmenn við kosningar til Alþingis.
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VIII. KAFLI 
Kosningaundirbúningur.

20. gr.
Yfir- og undirkjörstjórnir skulu halda gerðabækur og bóka gerðir sínar á 

sama liátt seni kjörstjórnir við kosningar til Alþingis.

21. gr.
Jafnskjótt sem framboðsfrestur er liðinn, beldur vfirkjörstjórn fund og 

tekur til meðferðar að úrskurða framboðslistana. Skal uniboðsmönnum gefinn 
kostur á að vera viðstaddir, og fer um allt, er að þessu lýtur, í samræmi við 
gildandi reglur um úrskurðun framboðslista við kosningar til Alþingis.

22. gr.
Þegar úrskurðað er, bverjir listar verði í kjöri, merkir yfirkjörstjórn þá 

með bókstöfum A, B, C o. s. frv. í samræmi við gildandi reglur um lista við 
kosningar til Alþingis. Ef listar eru ekki bornir fram af pólitískuin flokkum, 
merkir yfirkjörstjórn þá í stafrófsröð, eftir því sem þeir bafa borizt benni eða 
eftir samkomulagi við umboðsmenn.

Því næst gerir yfirkjörstjórn þcgar í stað almenningi kunna listana með 
auglýsingu, sem birt er á sama bátt sem á bverjum stað er títt að birta opin- 
berar auglýsingar. í auglýsingunni skal greina bókstaf hvers lista og nöfn fram- 
bjóðenda á bverjum lista í réttri röð.

' 23. gr.
Yfirkjörstjórn sér um gerð kjörseðla, er notaðir verða á kjörfundi við 

bæjarstjórnar- eða lireppsnefndarkosningar.
Kjörseðil við hlutbundnar kosningar skal gera þannig:
A bæfilega stórt blað úr góðum þykkuin pappír skal prenta eða fjölrita 

listana bvern við annars blið í röð eftir bókstöfum þeirra. Niður undan bókstaf 
hvers lista, sem skal vera stór og greinilegur og standa yfir miðjum listanum, 
skulu vera nöfn frambjóðenda listans í réttri röð, ásamt stöðu og heimili, ef 
nauðsyn þykir til aðgreiningar. Listarnir skulu aðgreindir með feitum lang- 
strikum, og skal að minnsta kosti ]/L’ em. breitt bil vera fyrir framan nöfnin á 
hverjum lista. Efst á seðlinum skal standa scm fyrirsögn Kjörseðill við bæjar-
stjórnar (hreppsnefndar) kosningar í ..............................kaupstað (hreppi), með
dagsetningu og ártali.

Kjörseðla við óblutbundnar kosningar skal gera alla jafnstóra, með sama 
lit, úr strikuðum pappír, þannig:

Xr. á kjörskrá.
Aðalmenn: .....................................................................................................................
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Xr. á kjörskrá.
Varaincnn:

Yfirkjörstjórn afhendir undirkjörstjórnum í tæka tið jafnmarga kjörseðla 
sem kjósendur eru á kjörskrá í liverri kjördeild og 10'7 framyfir. Skal hún gæta 
sönni varúðar uni alla meðferð kjörseðla og ganga jafntryggilega frá þeim til 
sendingar og skylt er um kjörseðla við kosningar til Alþingis.

Yfirkjörstjórnir skulu sjá um, að undirkjörstjórnir hafi við hendina á kjör- 
degi öll nauðsynleg kjörgögn, cins úr garði gerð og þegar um kosningar til 
Alþingis er að ræða. Þannig sendir hún þeim jafnframt kjörseðlunum kjörbók 
til afnota við kosninguna, árituð umslög: stórt umslag með utanáskrift vfir- 
kjörstjórnar og minni umslög undir ónýtta seðla, ágrciningsseðla og afgangs- 
seðla, svo og handhók kosningalaga, sem út er gefin til leiðbeiningar við kosn- 
ingar til Alþingis, ásamt sérprentun af þessum lögum.

Atkvæðakassa, tilheyrandi poka og innsigli, sem notað er við kosningar til 
Alþingis, er heimilt að nota við hæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar.

IX. KAFLI
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar.

24. gr.
Þeir, sem staddir eru eða gera ráð fyrir að verða staddir utan þess kaup- 

staðar eða lirepps, þar sem þeir standa á kjörskrá, þá er hæjarstjórnar- eða lirepps- 
nefndarkosning fer fram, og af þeini ástæðum geta ekki sótt kjörfund, hafa 
heimild til að greiða atkvæði utan kjörfundar livar sem er á landinu, og þó að- 
eins hjá einhverjuin hæjarfógeta eða sýslunianni (í Reykjavík lögmanni), eða 
á skrifstofu eða heimili lireppstjóra, og að svo mikhi leyti, sem þeir liafa kjör- 
gögn fyrir hendi.

í kauptúnum, þar sem er sérstakur lögreglustjóri, sein ekki er jafnframt 
sýslumaður, er lieiinilt að greiða atkvæði hjá honuin, og ber hlutaðeigandi sýslu- 
manni að láta lionuin kjörgögn í té i þessu skyni.

Sem kjörgögn við þessa kosningu skal nota afgangs utankjörfundargögn 
írá kosningum til Alþingis, og fer um allt, er að kosinngmmi lýtur, í samræmi 
við gildandi ákvæði um utankjörfundaratkvæðagreiðslu við kosningar til Alþingis.

X. KAFLI
Atkvæðagreiðsla á kjörfundi.

25. gr.
Um kjörstaði og úthúnað þeirra gilda sömu reglur og við kosningar til 

Alþingis. Um atkvæðagreiðslu á kjörfundi við hæjarstjórnar- og hluthundnar
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hreppsnefndarkosningar fer að öllu leyti samkvivmt gildandi ákvæðum uin 
atkvæðagreiðslu á kjörfundi við kosningar til Alþingis, þegar um er að rivða 
hlutbundnar kosningar. Atkvæðagreiðsla við óhlutbundnar hreppsnefndarkosn- 
ingar fer fram nieð þeim liætti, að kjósandi gengur inn i kjörklefann að borði 
því, er þar stendur. og atluigar, hvaða lala stendur á kjörskránni fyrir frainan 
nöfn þeirra, er hann vill velja sem aðahnenn og varainenn, og skrifar þær með 
rithlýi á kjörseðilinn, hverja tölu fyrir neðan aðra. Að öðru leyti fcr um þessar 
kosningar svo sem uin óhluthundnar kosningar til Alþingis. Um skil af hendi 
undirkjörstjórna til yfirkjörstjórna fer einnig á sania liátt og við kosningar til 
Alþingis.

XI. KAFLI 
Kosningarúrslit.

26. gr.
Um það, ef ekki bjóða sig fleiri frain við bívjarsljórnar- eða hlutbundnar 

hreppsnefndarkosnipgar en kjósa á bæjarfulltrúa eða hreppsnefndarmenn. um 
talning atkvæða, um mat á gildum og ógilduni atkvæðuni og um úrslit kosninga. 
bverja skuli úrskurða kosna seni ba’jarfulltrúa eða hreppsnefndarnienn og 
hverja varainenn, i hverri röð og hverjar atkvæðatölur þeirra séu livers um sig. 
fer samkvæmt gildandi ákvæðum um kosningar til Alþingis, þegar urn hlut- 
bundnar kosningar er að rivða.

Ef um óhlutbundnar kosningar er að ræða. fer talning atkvæða fram með 
þeim liivtti, að formaður kjörstjórnar les upp tölurnar, sein á kjörseðlinum 
standa, og réttir hann svo meðkjörstjórum lil athugunar, en þeir merkja jafnótt 
á hlað atkvæðatöluna við nafn hvers, sem kosinn er. l’eir, sem flest atkvæði 
hafa fengið sem aðalmenn, skulu rétt kjörnir sem aðalmenn, og þeir, sem flest 
atkvæði hafa sem varamenn og ekki eru kjörnir aðalmenn, skulu rétt kjörnir 
varamenn.

Um það, ef kosningu í kjördeild þarf að fresta eða lnin fellur niður, eða ef 
atkvæðasending kemur ekki til skila til yfirkjörstjórnar í tæka tíð eða ferst með 
öllu, fer í samræmi við gildandi ákvæði um kosningar til Alþingis.

XII. KAFLI
Öleyfilegur kosningaróður og kosningaspjöll.

27. gr.
Tilsvarandi framferði við það, sem talið er óleyfilegur kosningaróður eða 

kosningaspjöll við kosningar til Alþingis, er jafnóleyfilegt að viðhafa við hæjar- 
stjórnar- eða hreppsnefndarkosningar.
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XIII. KAFLI 
Kosningakærur.

28. gr.
Bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar niá kærá skriflega fyrir bæjar- 

stjórn eða hreppsnefnd, og skal kæran koniin þeim í bendur innan 14 daga frá 
því er lýst var úrslitum kosningar. Skal leita umsagnar kjörstjórnar uni kærur, 
og skal hún láta uppi álit sitt innan viku í kaupstöðum og 14 daga í hreppum frá 
því að hún fékk kæruna, og hæjarstjórn kveða upp úrskurð sinn innan viku og 
hreppsnefnd innan 14 daga þar frá. l’rskurði hæjarstjórnar iná skjóta til ráð- 
herra, og skal tilkynning um áfrýjunina komin innan viku til ráðuneytisins og 
skjöl þau, er áfrýjuninni kunna að fylgja sett á póst innan saina tíina. Érskurði 
hreppsnefndar má skjóta til oddvila sýslunefndar, og skal áfrýjunin koinin hon- 
uin í hendur innan 14 daga frá dagsetningu úrskurðarins.

Að öðru leyti fer uni kærur út aj hrotuni á löguin þessuin í saniræmi við 
gildandi ákvæði uni kærur út af hrotuni á löguin uin kosningar til Alþingis.

XIV. KAFLI
Kosningar innan bæjarstjórna og hreppsnefnda.

29. gr.
Bæjarstjórn kýs sér forseta úr flokki hæjarfulltrúa og hreppsnefndir odd- 

vita úr flokki hreppsnefndarmanna (sbr. þó 3. málsgr. þessarar greinar).
I kaupstöðum þeim, þar sem er kosinn, eða verður kosinn, sérstakur hæjar- 

stjóri (horgarstjóri), skal liann kosinn af hivjarstjórn eftir hverjar almennar 
bæjarstjórnarkosningar. og er kjörtími lians hinn sami og kjörtímahil hæjar- 
fulltrúa. Ekki hefir hæjarstjóri (horgarstjóri) þannig kosinn atkvæðisrétt í 
hæjarstjórn eða nefndum nenia hann sé cinnig hæjarfulllrúi. IJó liefir hæjar- 
stjóri (horgarstjóri) óhundið málfrelsi og fillögurétt í hæjarsljórn og nefndum 
liennar. Ekki má kjósa hæjarstjóra (horgarstjóra) í fastar nefndir hæjarstjórn- 
ar, nema hann sé jafnframt hæjarfulltrúi. Þó á liann sæti í föstum nefndum 
innan hæjarstjórnar sem aukamaður. og má kjósa hann formann nefnda, þótt 
ekki hafi hann þar atkvæðisrétt.

Nú gegnir, samkvæmt sérstökum lögum, bæjarfógeti eða lögreglustjóri 
bæjarstjórastörfum í hæjarstjórn eða oddvitastörfum í hreppsnefnd, og fer þá 
um atkvæðisrétt lians, inálfrelsi og tillögurétt samkvæmt því, sem segir mn 
hæjarstjóra (horgarstjóra) í 2. inálsgrein þessarar greinar.

Endurkjósa má hæjarstjóra (horgarstjóra), og setur hæjarstjórn með sam- 
þykkt, staðfestri af ráðherra, ákvæði um starfssvið lians, laun og skrifstofufé, 
er greiðist úr hæjarsjóði.

Bæjarstjórn kýs á sania fundi og fastar nefndir eru kosnar tvo endurskoð- 
endur hæjarreikninganna og tvo til vara. Kosning nel'nda og endurskoðenda 
gildir um eitt ár. Bæjarstjórn ákveður laun endurskoðenda og setur þeiin er- 
indisbréf.

Al|>t. 1936. A. (50. lög’gjufai’lnng'). 73
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Heiniilt cr bæjarstjórn Rcykjavíkur aíS ákvcða mcð samþykkt, staðfcstri af 
alvinnumálaráðhcrra, að flciri cn einn borgarstjóri skuli vcra í Reykjavik, og 
setja jafnframt rcglur mn skiptingu slarfa þcirra á nicðal. Ennfrcmur getur 
bæjarstjórn kaupstaðar mcð samþykkt ákvcðið að sctja scrstakt bæjarráð, cr 
hafi mcð höndum framkvæmd tiltckinna málcfna bæjaríns ásamt bæjarstjóra 
(borgarstjóra). Hcimilt cr að láta bæjarráð taka að meira cða minna Icyti við 
starfi fastra nefnda.

30. gr.
Kosningar i ncfndir, cr bæjarstjórn cða hrcppsncfnd kýs, skulu jafnan 

vcra leynilcgar og ennfremur hluthundnar. cf þcss cr krafizt og flciri skal kjósa 
cn cinn mann. Skal bcita hlutfallskosningu scm hcr scgir: Þcir hæjarfulltrúar cða 
breppsnefndarmenn, cr komið hafa scr saman um að kjósa allir sómu menn í 
sömu röð, afhcnda forscta bæjarstjórnar cða oddvita hrcppsncfndar, þegar til 
kosninga kcnmr, lista yfir J>á i þeirri röð. I’cgar liann hcfir tekið við listunum. 
mcrkir liann hvcrn þcirra bókstaf A, B, o. s. frv., cftir þvi, scm hann sjálfur 
ákvcður cða ákvcðið hefir vcrið með samkomuJagi citl skipti fyrir öll þann kjör- 
tíma. Síðan lcs forscti (oddviti) upp stafnafn hvcrs lista og nöfn þau. cr á honum 
standa. Þá kjósa bæjarfulllrúarnir Jiannig, að hvcr ritar á kjörmiða aðcins stafnafn 
(A. B. ('. o. s. frv ) Jæss lisla. cr bann vill kjósa cftir. Kjöriniðarnir cru athcntir for- 
scta (oddvita), og ncfnir bann upphátt bóksíaf hvcrs miða, cn skrifarar rita jafn- 
óðum og tclja saman, hvc mörg atkvæði hafi fallið á hvcrn lista, hvc mörg á 
A, hvc mörg á B o. s. frv. Tölu Jicirri, scm hvcr listi þaimig fær, cr svo skipt, 
fyrst nicð 1, síðan mcð 2, síðan mcð 3 o. s. frv., cftir þvi scm mcð þarf. Hluta- 
íölur hvcrs lista cru ritaðar í röð, livcr niður undan annari, og yfir dálkinum 
cr ritaður bókstafur þess lista.

Kosningin fcr cftir hlutatölunum, þannig að sá listi fær fyrsta inann, cr 
liæsta á hlutatöluna, sá listi næsta inaiin, cr á næsthæsta hlutalölu, <>. s. frv. þar 
til fullskipað cr. Ef jafnbáar hlutatölur koma á tvo cða flciri lista, skal varpa 
hlutkesti um, livcr listinn skuli koma að manni.

Af hvcrjum lista skulu mcnn hljóta kosningu í þcirri röð, scm þcir standa 
á listanuni. Sc ckki stungið upp á flciri ncfndarmöimmn cn kjósa á, lýsir for- 
scti (oddviti) J)á rctt kjörna án atkvæðagrciðslu.

31. gr.
Sáttancfndarmenn, skólanefndarnienn og aðrir starfsmenn kaitpslaða og 

. lircppa, scm kosnir liafa vcrið almcnnuni kosningum, skulu hcr cftir kosnir af
bæjarstjórnum og hreppsncfndum.

XV. KAFLI
Hvernig varamenn taka sæti í bæjarstjórnum og hreppsnefndum.

32. gr.
Varamcnn bæjarfulltrúa cða hrcppsncfndarmanna kosinna hlutbundum 

kosningum taka sæti i bæjarstjórn cða hrcppsncfnd cftir Jicirri röð, scm ]>cir
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eru kosnir, þegar bæjarfulltrúar eða hreppsnefndarmenn þess lista, sem þeir 
eru kosnir á, falla frá, flytjast burtu eða t'orfallast á annan liátt frá að eiga sæti 
í Irejarstjórn eða hreppsnefnd.

Varamenn hreppsnefndarmanna kosinna óbbitbundnum kosningum taka 
sæli þannig, að fyrsti varamaður tekur sæti fyrsta aðalnianus, annar varamaður 
tekur sæti annars aðalmanns o. s. frv.

Ef bæjarfulltrúi eða breppsnefndarmaður forfallast um stundarsakir vegna 
veikinda eða annars. á bann rétt á að láta varamann taka sæti sitt á meðan.

Varamenn taka sæti í þeim nefnduni innan bæjarstjórnar eða lirepps- 
nefndar eða skipuðum af bæjarstjórnum eða hreppsnefndum, er sá bæjarfull- 
trúi eða hreppsnefndarmaður sat í, er þeir taka sæti fyrir.

XVI. KAFLI
Kosningar í svslunefndir og innan sýslunefnda.

33. gr.
í hverjum hreppi skal kjósa einn sýslunefndarmann til t ára og einn vara- 

mann til sania tíma. Kosning til sýslunefiidar fer frani á sama tíma og kosið er 
til hreppsnefndar og er stjórnað af sóniu kjörstjórn. Xú fara sýslunefndarmaður 
og varasýslunefndarmaður báðir úr uefndinni áður en kjörtíniabil þeirra er liðið, 
og skal þá þegar kjósa í þeirra stað fyrir þann tíma, seni eftir er af kjörtímabil- 
inu. Til kjörfundar skal boða skriflega með a. ni. k. 1 I daga fyrirvara. Kosning 
sýslunefndarmanns skal baga í samræmi við óhlutbundnar hreppsnefndarkosn- 
ingar. Kæra má kosningu skriflega innan 1 1 daga, og sker sýslunefnd úr.

34. gr.
Xú er lireppi skipt, og gengur þá sýslunefndarmaður lians og varasýslu- 

nefndarniaður þegar úr sýslunefnd. Skal þá þegar kjósa sýslunefndarmann og 
varasýslunefntlarmann í liinuin nýju hreppum fyrir þaun tínia, sem eftir er af 
kjörtímabilinu. Kosningu skal baga eflir fyrirmælum 33. gr.

35. gr.
Sýslunefnd er skylt að láta fara fram blutfallskosningu við kosningar til 

aukanefnda og anuara starfa, er bún kýs menn til, ef þess er krafizt, og fer um 
kosninguna eftir fyrirmælum 30. gr.

XVII. KAFLI
Missir kjörgengis. Bæjarfulltrúa, hreppsnefndarmanni eða sýslunefndarmanni 

veitt lausn eða vikið frá.

36. gr.
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd úrskurðar, livort bæjarfulltrúi eða lirepps- 

nefndarmaður liafi misst kjörgengi eða bvort veita skuli lionuni lausn. Skjóta
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má úrskurði hreppsnefndar til sýslunefndaroddvita og úrskurði bæjarstjornar 
til ráðherra.

Sýshmefnd úrskurðar þau alriði, seni i 1. málsgr. segir, ef sýslunefndar- 
niaður á hlut að máli.

Úrskurði sýslunefndaroddvita og ráðherra eftir þessari grein má skjóta til 
dómstólanna.

XVIII. KAFLI 
Kostnaður.

37. gr.
Kostnaður við bæjarstjórnarkosningar greiðist úr bæjarsjóði. Kostnaður 

við lireppsnefndarkosningar greiðist úr hreppssjóði.

XIX. KAFLI 
Refsiákvæði.

38. gr.
Brot gegn lögum þessum varða refsinguni í sainræmi við refsiákvæði laga 

um kosningar til Alþingis.

XX. IÍAFLI
Niðurlags- og bráðabirgðaákvæði.

39. gr.
.lafnframt því sem lög þessi öðlast gildi, falla úr gildi Iög nr. 59 11. júní 

1929, um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða, lög nr. 119 29. des. 1933 
og lög nr. 58 23. nóvember 1931, um hreytingar á téðum kosningalögum, svo 
og önnur ákvæði laga, sem koma i hága við ákvæði þessara laga.

Almennar hreppsnefndarkosningar um land allt, sanikvæmt lögum þessum, 
fara í fyrsta skipti fram á sama ári og hinar næstu almennu bæjarstjórnarkosn- 
ingar, þ. e. árið 1938. Þangað til skal kjósa i hreppsnefndir samkvæmt Iöguin 
nr. 59 11. júní 1929, um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða, og þó 
þannig, að umhoð allra hreppsnefndarmanna, hvort sem þeir hafa setið lengur 
eða skeniur, fellur niður þegar eftir hinar almennu hreppsnefndarkosningar 1938. 
Samsvarandi gildir um kosningu sýslunefndarmaima.

Nd. 234. Breytingartillaga
við frv. til 1. um meðferð einkamála i liéraði.

Frá Stefáni Jóh. Slefánssyni.

Við 71. gr. í stað orðanna „sér um að“ í 1. málsl. síðustu málsgr. komi: má.
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Nd. 235. Viðaukatillögur
við frv. til 1. um brcyt. á 1. nr. 119. jan. 1935, uin gjaldeyrisverzlun.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Aftan við frvgr. bætast þrjár nýjar greinar. scm vcrða 2., 3. og 4. gr.:
a. (2. gr.). Við 1. gr. laga nr. 11 9. jan. 1935 bætist ný niálsgr., svo hljóðandi:

Hcimilt er að ákveða mcð reglugerð, að allir, scm ferðast lil útlanda, 
þurfi scrstök skirtcini frá gjaldeyris- og innflulningsnefnd fyrir því, að þeir 
bafi aflað scr nauðsynlcgs erlends gjakleyris á löglegan bátt. Ennfremur að 
eigcndum flutningstækja sé óbcimilt að sclja mönnum farmiða eða flytjá 
fólk til útlanda ncma framangreindum skilyrðum sé fullnægt.

b. (3. gr.). 5. gr. sömu laga orðist svo:
Lögrcglustjórar, hvcr i sínu umdæmi (og lögrcglustjórinn í Reykjavík), 

skulu láta hagstofunni í té nákvæma skýrslu um magn, tegund og söluverð 
útfluttrar vöru, jafnskjótt og skip það, cr vörurnar flytur, leggur frá landi. 
Ennfremur skulu þcir eigi síðar cn 5. bvcrs mánaðar láta bagstofunni í té 
skýrslu um innflutning í næsta mánuði á undan, og skal skýrslan vera í því 
formi, er hagstofustjóri ákveður.

c. (4. gr.). Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 236. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 73 (Bráðabirgðabrcyting nokkurra laga).

Frá fjárliagsnefnd.

í stað orðanna „9. liður falli niður“ komi: 9. liður orðist svo: Á árinu 1937 
skal frcstað framkvæmd laga nr. 98 19. júní 1933, um læknishéraða- og presta- 
kallasjóði.
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Nd. 237. Nefndarálit
um frv. til 1. um breytingar á 1. nr. 2 9. jan. 1935, um ráðstafanir til þess að 
greiða fyrir viðskiptum með sláturfjárafurðir og ákvcða verðlag á þeim.

Frá öðrum minni bl. landbúnaðarnefndar.

Við undirritaðir leggjum til, að l'rv. vcrði samþ. mcð cftirfarandi

BREYTINGVM.
1. Við 1. gr. Grcinin fcllur niður.
2. Við 2. gr. Grcinin fellur niður.
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3. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Aftan við 2. málsgr. 4. gr. laganna bætist: og verðjöfnunargjalds af 3. 

flokks lambakjöti mn allt að helmingi.
4. Við 4. gr. Greinin fellur niður.
5. Við 5. gr. Greinin orðist svo:

Við a-lið 6. gr. laganna bætist: Endurgreiðsla þessi má þó aldrei vera 
svo mikil, að verðið á útflutta kjötinu verði hennar vegna hærra en hæsta 
verð á innlendum markaði.

(5. Við 6. gr. Greinin fellur niður.
7. Við 7. gr. Greinin orðist svo:

Aftan við 10. gr. laganna bætist: I’ó má aldrei á tímabilinu frá 15. júlí 
til 1. október flytja kindakjöt af öðrum verðlagssvæðum inn á 1. verðlags- 
svæði eins og það er nú ákveðið.

8. Við 8. gr. Greinin fellur niður.

Alþingi, 25. marz 1936.

Bjarni Ásgeirsson, Pétur Ottesen, 
form. frsm.

Ed. 238. Frumvarp til laga
um uppeldisheimili fyrir vangæf börn og unglinga.

Flm.: Guðrún Lárusdóttir.

1. gr.
Vangæf börn og unglingar eru í lögum þessum talin drengir og stúlkur, sem 

eru svo siðferðislega vanþroska, að þau brjóta begningarlögin, sýna vítaverða 
ósiðsemi eða eru svo ódæl heima fyrir, að aðstandendur og kennarar ráða ekki 
við þau.

2. gr.
Stofna skal, svo fljótt sem við verður komið, tvö uppeldisbeimili fyrir van- 

gæf börn og unglinga, annað fyrir drengi og bitt fyrir stúlkur. Skal bið fyrra 
taka til starfa ekki síðar en haustið 1937 og bitt ekki síðar en baustið 1938.

3. gr.
Ríkið starfrækir beimili þessi á sinn kostnað, cftir reglugerð, er kennslu- 

málaráðherra setur i samráði við barnaverndarráð og fræðslumálastjóra.

4. gr.
Uppeldisheimili þessi skulu geta tekið, bvort um sig, 25 30 börn og ung-

linga, allt að 18 ára gamla, sem barnaverndarnefndir eða lögreglustjórar ráð- 
stafa þangað. Verði aðsókn meiri en búsrúm leyfir, ganga börn innan 15 ára
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aldurs fyrir þeini eldri, og þau börn látin sitja i fyrirrúmi, sem fátækust eru eða 
erfiðust þykja heima fyrir.

5. gr.
Kennslumálaráðherra ákveður, í samráði við harnaverndarráð, hvar þessar 

stofnanir verða, en þó skulu þær vcra í sveit, þar sem cr nægilegt landrými til 
búskapar. svo að börnin og unglingarnir geli vanizt algengri sveilavinnu.

Ákvæði um stundarsakir.

Þangað til slofnanir þessar taka til starfa, skal ríkissjóður greiða allt að 
hálfri meðgjöf með vangæfum börnum og unglingum, sem barnaverndarnefndir 
eða lögreglustjórar ráðstafa á sveitaheimili cða einkahæli, sem barnaverndar- 
ráð mælir með.

Meðgjöf úr ríkissjóði má þó aldrei fara fram úr 1 krónu á dag fyrir hvert 
barn, enda sé fé veitt til þess í fjárlögum.

(i r e i n a r g e r ð .

Efri deild Alþingis samþykkti á síðasla Alþingi þingsályktun um að fela rikis- 
stjórninni að undirbúa löggjöf mn uppcldisstofnun fyrir vangæf börn og unglinga. 
Mér vitanlega hefir ekkert verið gerl í því efni. og ber ég því fram frumvarp þetta.

Þörfin er brýn. Vangæfum hörnum og unglingum fer óðum fjölgandi, og 
á hverjum vetri gerast þau ótíðindi, bæði hér í bæ og miklu víðar, að sorglega 
mörg börn verða brotleg við hegningarlögin, eða eru svo ódæl, að hvorki kenn- 
arar þeirra né aðstandendur ráða við þau. ()g þá er ekki síður kunnugt, að 
framferði ýmsra unglinga horfir til vandræða og getur orðið þjóðfélaginu full- 
dýrt siðar, ef ekkert er gert til að hreyta viljastefnu þeirra.

Samkvæmt skýrslum, scm barnaverndarráðið hefir fengið í vetur frá lög- 
reglustjórum og sýslumönnum um börn og unglinga, sem hafa orðið hrotleg
við landslög árin 1930—1931, er tala þeirra sem hér segir i 8 uindæinum:

Innaii ló ára 15—20 ára
Piltar Stúlkur Saint. Piltar Stúlkur Samt. Alls

Ilevkjavík .................................. 171 9 183 115 21 166 649
Vestmannaeyjar, 1931—1935 . . 11 14 42 42 56
Xeskaupstaður .......................... 15 15 20 20 35
Akureyri og Eyjafjarðarsýsla . 7 7 12 1 13 20
Isafjörður og Isafjarðarsýsla . . .. 12 12 12
Suður-Múlasvsla ........................ 6 6 o 9
Skagafjarðarsvsla .......... ........... 2 2 2 2 4
Þingevjarsvsla .......................... — M 2 2

•5
2 4

Alls 220 9 229 538 22 560 789

í sjö umdæmum voru ekki lalin nein slik brot, en fleiri skýrslur eru eigi 
komnar.



Af þcim 174 piltum, yngri cn 15 ára, scin lögin brutu í Reykjavik þcssi ár, 
voru hegningarlagabrot lijá 45 drcngjum 5 til 11 ára og GO lijá drcngjum 12 -14 
ára, cn tí bjá stúlkum innan 15 ára.

Ennfrcmur koma til barnavcrndarncfnda í flestum kaupstöðum landsins 
ýms vandræðamál út af vítaverðu lauskæli barna innan 15 ára aldurs. Er oftast 
nær harla erfitt aö ráða nokkra vcrulcga ból á þcssu. Svcitalicimilin eru til- 
tölulcga fá, sem fær eru um og fús til aö taka þessi börn, og aðstandendur alloft 
ófærir um að gefa með börnunum, þótl slík beimili væru til. I’ess eru og dæmi, 
að fyrirspurn bafi komið úr sveit, livort ekki væri unnt að koma fyrir í „cin- 
liveriu bæli“ unglingum, sem ekki réðist við fyrir þjófnaðarlmeigð eða aðra 
óknytti.

Þá má og benda á, að það er ekki vansalaust fyrir þjóð vora, hvað barna- 
liæli og uppeldisstofnanir eru sárfáar hérlcndis, og bvað ríkið styrkir þær stofn- 
anir litið, sem til cru. Allar menningarþjóðir hafa fyrir löngu stofnað fjölda- 
mörg og ýmiskonar barnabæli; sum þcirra eru orðin 150 -200 ára, og jafnvel 
Grænlcndingar bafa orðið á undan oss í þessu efni. Elzta barnahæli þeirra var 
vigt í nóvember 1921, en fyrsta barnaliælið á íslandi, sem starfar aht árið, 
Vorblómið í Rcykjavik, var stofnað 1. ji'mí 1928. Og síðan hefir ekki nema 
eitt slikt barnahæli bætzt við, barnalieimilið Sólheimar í Grímsnesi, stofnað 1930. 
Og eiga þau bæði við mikla f járþröng að slríða.

Það er æðiólíkt um að litast í þessum efnum bjá sainbandsþjóð vorri, Dön- 
um, eins og bér skal lauslega drcpið á til fróðleiks.

Rarna- og unglingahælin í Danmörku, sem starfa allt árið, skiptast í 7 að- 
grcinda flokka, sem yrði of langt upp að lelja bér, en þetta má ncfna:
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Börn og unglingar
l';iu gá tu tekiö á Jieiin liæhim

31. 3’:u 313 '35 31 3‘31 31 3’35 31/3 ’31 31 /3 ’35
Viðurkennd barna- og ungllinga-

hæli, er ríkisstyrks njótaí, alls 249 207 0753 7375 029!) 7138
Önnur barnahæli .............. ........ 88 71 1878 1318 1729 1198

Alls 337 338 8031 8093 8028 8330

Aðalreglan er. samkvæmt. síðuslu löggjöf Dana um barnavernd og fátækra- 
mál, að aðstandendur greiði með börnunum sem svarar fæðiskostnaði þeirra, en 
fátæk börn fái þó dvölina alvcg ókcypis. Ríkið greiðir allt, sem viðurkennd liæli 
þurfa að öðru leyti. I’að er engin sniárieðis fúlga. í fjárlögum þeim, sem nú 
gilda í Damnörku, frá marzlokum 1935 til marzloka 1930, eru ællaðar til barna- 
verndar, þ. e. a. s. til barna- og unglingahæla og síjórnar barnavcrndarmála, 
nærri 3,G milljónir króna (3582000), eða bér nm bil 1 kr. á hvert mannsbarn í 
Danmörku, og þó er ekki þar með talið margfalt mcira fé, sem ríkið leggur til 
uppeldis fávitum, bhnduni. hcyrnarlausum og öðrum fötluðum börnum, né þeim 
börnum, er misst bafa foreldra sína, annað eða ba’ði, og ekki dvelja í barnahælum.

Að öllu þessu íhuguðu er það hvorki ótimabært né of langt farið, þótl 
ríkissjóð vorum sé ællað að sjá um 2 litlar uppeldisstofnanir lianda þeini börn-



um, sem liætt er við, að ella mundu síðar verða ríkinu kostnaðarsamt vandræða- 
fólk.

Koslnaðaráætlun er ekki unnt að gera fyrirfram með neinni nákvæmni, 
því að þar kcmur svo margt til greina, sem reynslan verður að skera úr. Stofn- 
kostnaður fer mjög eftir því, livort reist verða dýr hús þegar í stað, eða vel liýst 
sveitabýli keypt með góðum borgunarskilmálum, þar sem litlu Jjyrfti við að 
bæta á meðan reynsla er ekki fengin mn aðsóknina. Þá fer og rekstrarkostnað- 
urinn töluvert eftir þvi, hvernig búskapurinn gengur, sem sjálfsagt er að reka í 
sambandi við stofnunina.

Aðstoð ríkissjóðs til að koma fátækum, vangæfum börnum til dvalar í sveit 
fyrst um sinn er hið mesta nauðsynjamál eins og sakir standa nú. En ekki ætli 
sú uppbæð að þurfa að fara fram úr 3000 kr. á næsta ári.
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Nd. 239. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 18 23. jan. 1931. um kosningar til Alþingis.

Frá Jörundi Brynjólfssyni.

A eftir 1. gr. frv. bætast við 9 greinar, svo hljóðandi:
a. (2. gr.). 28. gr. laganna orðist svo:

Landslista skal fylgja til Iandskjörstjórnar skrifleg skýrsla um það, 
hver stjórnmálaflokkur her liann fram. undirriluð af flokksstjórninni. Slík 
skýrsla ein nægir. þegar mn stjórnmálaflokk er að ræða. sem átt hefir full- 
trúa á síðast háðu Alþingí, eða náð hefir 1000 atkvæðum við siðustu al- 
þingiskosningar, þar af að minnsta kosti 20'. greiddra atkvæða eða 300 
atkvæðum í einu og sama kjördæmi.

Xú uppfyllir stjórnmálaflokkur ekki þessi skilyrði, og skal hann þá láta 
fylgja Iista sínum og skýrslu til landskjörsljórnar skriflega yfirlýsingu frá 
eigi færri en 300 kjósendum, þar af eigi færri en 20' c kjósenda á kjörskrá 
eða 230 kjósenda í einu og sama kjördæmi, um að þeir fylli flokkinn, enda 
séu þeir ekki í öðrum stjórnmálaflokki, er þátt tekur i þeim alþingiskosning- 
um, er í hönd fara.
Landslista skal fylgja til landskjörstjórnar skriflcg yfirlýsing þeirra nianna. 
sem á listanum eru, um að þeir hafi leyft að selja nöfn sín á listann enda sé 
þeiin kunnugt, af hvaða stjórnmálaflokki Iiann sé borinn fram. Þessi yfirlýs- 
ing þarf þó ekki að fylgja frá þeim mönnum, sem jafnframt eru í framboðí 
af hálfu flokksins í kjördæmi, cn á landslista livers flokks skal að minnsta 
kosti annaðhvert sæti liu efslu manna listans skipað frambjóðcndum flokks- 
ins i kjördæmum utan Reykjavíkur.

b. (3. gr.). 30. gr. laganna orðist svo:
Á framboðslisla í Reykjavik skulu að jafnaði vera tvöfalt fleiri nöfn 

frambjóðenda cn kjósa á þingmenn i hvert skipti, en aldrei fleiri.
Á landslista skulu nöfn framhjóðenda ekki vera fleiri en 22.
Xú berst yfirkjörstjórn i Reykjavík eða landskjörstjórn lisli með fleir- 

Alþt. 1936. A. (511. löggjafai'þing). 74
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lun nöfnuni en lilskilið er, og skal þá neina ljnrt af listanum öftustu nöfn- 
in, seni fram yfir cru tilskilda tölu.

e. (1. gr.). 39. gr. laganna orðist svo:
Þegar úrskurðað er. liverjir landslistar verði i kjöri, merkir landskjör- 

sljórnin þá með bókslöfum. A, B. o. s. frv., eftir þeirri röð. er heiti stjórn- 
málaflokkanna, sein listana bjóða frani. verða i, er þeim er raðað i staf- 
rófsröð.

I>vi næst gerir landskjörstjórnin þegar í stað almenningi kunna listana 
með auglýsingn i útvarpi og í I.ögbirlingablaðinu, þannig, að greindur er 
bókstafur livers lista. og nöfn frainbjóðendanna á bverjuin lista í þeirri röð, 
er stjórn þess flokks. seni listann býður frani, liefir tiltekið. Nöfn franibjóð- 
endanna skal tölusetja í þeirri röð. seni þeir standa í á listanuni.

d. (5. gr.). 10. gr. laganna orðist svo:
•íafnfranit því sein landslislar eru auglýstir sanikv. ákvæðiun 39. grein- 

ar, sendir landskjörstjórn ölluin yfirkjörst jórnum, svo og ölluin lirepp- 
stjórum, sýslumönnum og bæjarfógetiun (í I’eykjavík lögmanni) i land- 
inu skriflega tilkynningu uni landslistana og lætur fylgja tilkynningunni 
nægilega niörg eintök af landslistunum prentuðuin þannig. að festa niegi 
upp eitt eintak á Iiverjum kjörstað og í bverjum kjörklefa.

Lislana skal prenta alla á sania blað, bvern við annars blið í röð eftir 
bókstöfum sínuin. en greina þá sundur með strikuni. Fyrir ofan livern lista
skal standa bókstafur bans og neðan við iiókstafinn: Listi..........flokksins.
Þar fyrir neðan skal prenta nöfn franibjóðenda listans í réttri röð og með 
eins stórum bókstöfuni, að minnsta kosti. og nöfn frambjóðenda á kjörseðl- 
mn við óblulbundnar kosningar.

e. (6. gr.). 51. gr. laganna orðist svo:
Kjörseðla, sem notaðir verða á kjörfundi við óblutbundnar kosningar, 

skal fullgera á þennan liátt:
Á kjörseðlana skal prenta með skýru, stóru letri nöfn allra frambjóð- 

endanna i kjördæniinu, eitt nafn i liverja skák, á efri liluta eyðublaðsins, 
og skal greina við nafn livers frambjóðanda, fyrir livern stjórnmálaflokk 
liann er i kjöri, á þann liátt að prenla neðan við nafn bans jafnframarlega. 
en með smærra letri: Frambjóðandi ......................flokksins.

Xú er franibjóðandi ufan flokka, og skal þá á sama Iiátt prenta neðan 
við nafn lians: Frambjóðandi utan flokka.

Báðar linurnar skulu seni næst fylla út í bæð skákarinnar.
Frambjóðenduin skal raða á kjörseðil el'tir þeirri röð, er lieiti stjórn- 

málaflokkanna, sem franibjóðendurnir eru i kjöri fyrir, verða í, er þeim 
er raðað i stafrófsröð, þannig, að franibjóðandi eða frainbjóðendur þess 
stjórnmálaflokks, scm á beiti. er fyrst verður i röðinni, standi efstur á 
seðlinum o. s. frv. Xöfn frambjóðenda sama sl jiirnmálaflokks í saina kjör- 
dæmi skulu jal'nan standa sanian. en innbyrðis skal þeim raðað eftir staf- 
rófsröð.

Xöfn frambjóðenda utan flokka skulu slanda neðst á seðlinum eftir 
stafrófsröð.

><36
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Eigi tveir eða fleiri frambjóðendur að öllu leyli samnefnt, skal ein- 
kenna þá með heimilisnafni eða stöðu.

Á neðri hluta eyðublaðsins skal ætla hverjum landslista eina skák. I 
lienni skal standa með skýru. stóru letri hókstafur landslisla og' aftan við
hann í sömu línu: Landslisti......................flokksins. Landslistum skal raðað
í skákirnar í stafrófsröð.

Að ininnsta kosti eins em. breitt bil skal vera fyrir framan hvert nafn 
frambjóðanda og listabókstaf og í landslistaskákunum næ’gilegt autt bil 
fyrir brevtingar á listunum (sbr. 89. gr.).

Landskjörstjórn skal sjá um, að landskjörseðlar séu fullgerðir á fyrir- 
skipaðan hátt.

f. (7. gr.). 68 gr. laganna orðist svo:
Þegar kjósandi á kosningarrétl í Reykjavík l'er kosning utan kjörfundar 

svo fram, að kjósandi ritar á kjörseðilinn bókstaf þess lista, sem hann vill 
kjósa.

Vilji kjósandi í Reykjavík utan kjörfundar breyta nafnaröð, eða hafna 
frambjóðanda eða frainbjóðendum á lista þeim, er hann kýs, gerir liann 
það á sama hátt sem fyrir er madt um slíkar breytingar á landslista við 
atkvæðagreiðslu á kjörfundi (sbr. 89. gr.).

g. (8. gr,). 69. gr. laganna orðist svo:
Kjósandi utan kjörfundar, er kjósa vill landslista, ritar bókstaf listans 

á kjörseðilinn.
Ivjósandi í Reykjavik utan kjörfundar, sem vill kjósa landslista, en 

ekki lista kjördæmisins, ritar þó Landslisti framan við listabókstafinn.
Um ihlutun kjósenda utan kjörfundar um það, í hverri röð frambjóð- 

endur komi til greina við úthlutun uppbótarþingsieta, fer á sama Iiátt sem 
fyrir er mælt um slikt við atkvæðagreiðslu á kjörfundi (sbr. 89. gr.).

h. (9. gr.). 89. gr. laganna orðist svo:
Ef landslisti eða landslistar eru í kjöri, og kjósandi vill greiða lands- 

lista atkvæði, en ekki frambjóðanda í kjördæmi, eða í Reykjavik ekki lista 
kjördæmisins, setur hann kross fyrir framan hókstaf þess landslista, er 
hann vill kjósa af þeim, sem í kjöri eru.

Vilji kjósandi breyta nafnaröð eði skipa niður nöfnum á landslista 
jieim, er hann kýs. gerir hann það á þann hátt að rita í auða bilið neðst í 
þeirri skák, sem landslistinn er i, töhunerki þess frambjóðanda eða þeirra 
frambjóðenda á lisfanum, er hann vill fiera til, í jieirri röð, er hann vill 
hafa þá á listanum, og að svo miklu Ieyti sem hann vill færa til nöfn eða 
skipa niður nöfnmn. Eyrsta lalan, er hann ritar, táknar. að sá framhjóð- 
andi, er sú tala stendur við á listanmn. sku'ii vera efstur, hin næsta. að sá 
framhjóðandi. er sú tala stendur við, skuli vera niestefstur o. s. l'rv. 
Kjósandi skal gæta þess að liafa bil eða kommu milli talnanna. Sé einhver 
framhjóðandi eða frambjóðendur á þeim landslisla. er ha’nn kýs. sem hann 
vill liafna, ritar hann tölumerki jiess frambjóðanda eða frambjóðenda 
og strikar síðan yfir tölumerkið eða tölumerkin.

Ivjósanda, sem kýs frambjóðanda flokks eða í Reykjavik lista flokks.
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er jafnframt hcimilt að brcyla nafnaröð cða skipa niður nöfnum cða hatna 
frambjóðanda cða frambjóðcndum á landslista hins sama flokks, og gcrir 
hann það á þann hátt, scm fyrir cr ímclt í 2. málsgr. þessarar grcinar, að 
öðru lcyti cn þvi, að þá sctur hann ckki kross við listahókslafinn.

i. (10. gr.). 12S. gr. laganna orðist svo:
Til þcss að finna. hvcrjir framhjóðcndur hvcrs þingflokks liafa náð

upphótarþingsicti. skal fara þannig að:
Erambjóðcndur hvcrs lista koma til grcina við úthlutun upphótarþing-

sivta í þeirri röð, scm þeir cru í á listanum, að kosningu lokinni, og skal 
rcikna út atkvieðalölu hvcrs cinslaks á hvcrjum lista cftir söinu rcgluin, 
scm fyrir cr nucll um lista i Rcykjavík (shr. 110. gr.) og miða við það, að 
cfsti frambjóðandi listans liafi alla samanlagða atkvæðatölu flokksins, scm 
listann hcfir haft í kjöri, hafi liann ckki færzt til á listanum við hrcytingar 
kjósanda á nafnaröð listans cða niðurskipun þcirra á listann cða útsirikun 
nafna. Er síðan raðað á lista hvcrs þingflokks cftir atkvæðatöhinum, þannig. 
að sá, scm liæsta atkvæðatölu fær á bvcrjum lista, vcrður cfstur á listanum, 
sá, scm riæsthæsla atkvæðatölu fær, næstcfstur o. s. frv. Hafi tvcir cða flciri 
jöfn atkvæði, cr varpað hlutkcsti um röðina, og cr hlutkestinu liagað í sam- 
ræini við ákvæði 119. gr.

Ef framhjóðcndur á landslislum hafa náð kosningu í kjördæmum, skal 
nú ncnia þá af listunum, þó ckki þá framhjóðcndur, scm kunna að hafa náð 
kosningu scm varaþingmcnn i Rcykjavík.

Skorti nú á, að cftir scu á lista þingflokks tvöfalt flciri nöfn cn listan- 
um hafa hlotnazt uppbótarþingsæti, ncfnir hlutaðcigandi flokkssljórn til 
mcnn cftir því scm til þarf, til viðhótar á listann og ákvcður, í livaða röð 
þcir eigi að koma lil grcina. Skal vcita hcnni hæfilcgan frcst til þessa.

Þeir, scm nú standa cfstir á landslista livcrs þingflokks, hafa náð kosn- 
ingu scm landskjörnir þingmcnn. svo margir af hvcrjum landslisla scm 
hlutaðcigandi þingflokki liafa hlolnazt uppbótarþingsæti.

Nd. 240. Nefndarálit
um frv. lil 1. uui hrcyt. á 1. nr. 2 9. jan. 1933, uni ráðstafanir til þess að grciða 
l'yrir viðskiptum mcð sláturfjárafurðir og ákvcða vcrðlag á þeim.

Erá þriðja minni hl. landhúnaðarncfndar.

Xcfndin hcfir athugað þetla frumvarp og klofnað a. m. k. í þrcnnt um al'- 
stöðu til þcss. Tvcir nefndarmcnn (PZ og Em.l) vilja fclla frumvarpið, og aðrir 
tvcir (BÁ og PO) gera á því brcytingar, scm gcra það að cngu, svo cigi sc meira 
sagt. Eg licfi cigi gctað orðið þcssu samþykkur, því cg tcl, að aðalatriði frum- 
varpsins. scm er um það, að gcra kjötsöluna innanlands frjálsari, cigi fullan rétt 
á scr. I.it cg svo á, að til þcss að ná því takmarki, scm kjötlögunum cr ætlað 
að ná, bcri cnga nauðsyn til að knýja framleiðcndur til að afsala scr svo ínjög 
viðskiptafrclsi á þcssu sviði cins og gcrt cr með lögunum. Önnur atriði frum-

ÓSS
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varpsins ern frekar aukaalriði, og vil ég breyta þeim frá þvi, sem frumvarpið 
gerir ráð fvrir. Ég legg þvi til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Yið 1. gr. Greinin orðist þannig:

1. gr. laganna orðist svo:
Til þess að greiða fyrir innanlandsverzlun með sláturfjárafurðir skipar 

rikisstjórnin 5 manna kjötverðlagsnefnd til eins árs.
Samband íslenzkra sanivinnufélaga tilnefnir tvo menn, Sláturfélag Suð- 

urlands og Kaupfélag Borgfirðinga sinn manninn bvort og Búnaðarfélag Is- 
lands einn. Sé hann formaður nefndarinnar.

Nefndin ræður fulltrúa, sem annast dagleg störf. Hún getur valið sér 
trúnaðarmenn, eða skipað eftirlitsnefndir, eftir því sem þörf krefur.

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.
2. Yið 2. gr. Aftan við greinina hætist: Yerðjöfnunargjaldið má nema allt að 

10 aurura á hvert kg. af kjöti, eftir nánári ákvörðun kjötverðlagsnefndar.
Heimilt er nefndinni að undanskilja kjöt af mylkum ám verðjöfnunar- 

gjaldi, og ákvcða mismunandi bátt gjald eftir kjötflokkum.
Yerðjöfnunargjaldið hefir lögtaksrétt til loka næsta árs eftir að slátrun 

fór fram.
3. Yið 3. gr. Greinin orðist svo:

4. gr. laganna falli niður.
4. Yið 4. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo: 5. gr. laganna, sem verður 4. gr., 

orðist svo:
5. Yið 5. gr. 6. gr. laganna, sem verður 5. gr., orðist svo:

Yerðjöfnunarsjóði skal varið til endurgreiðslu verðjöfnunargjalds og 
verðuppbótar fyrir það kjöt, sem selzt bel'ir lægra verði en fengizt hefir 
liæst fyrir samskonar kjöt á útlendum eða innlendum markaði.

Yerðuppbótinni sé, eftir þvi sem við verður komið, hagað á þá leið, 
að kjöteigendur fái sem jafnast verð fyrir allt það kjöt, sem að uppruna 
er jafngóð markaðsvara og engar skemmdir koma fram í, er ætla má, að 
kjöteigendur eða umboðsmenn þeirra eigi sök á.

Alþingi, 24. marz 1930.
Jón Pálmason.

Nd. 241. Breytingartillögur
við frv. til 1. um meðferð einkamála i héraði.

Frá Guðbr. ísberg.

1. Yið 27. gr. Greinin orðist svo:
Sáttanefndarmaður fær 1 krónu fyrir bverl mál, er liann reynir sátt um. 

og að auki 2 krónur fyrir hvert mál. er bann úrsknrðar samkv. 21. gr.



59(1 t’ingskjal 241—242

Sáttanefndarmenn, er þurfa að takast ferð á liendur til þess að mæta á 
sáttafundi, skulu fá endurgjald fyrir ferðakostnað, allt að 7 krónum á dag.

2. Við 87. gr. Fyrir orðin „semji fyrir hann stefnu endurgjaldslaust4' komi: 
semji fyrir hann stefnu gegn endurgjaldi, er samsvari ritlaunum.

3. Við 135. gr. 3. málsgr. Grðin .,og rannsókn" falli niður.
4. Við 137. gr. 2. málsgr. Fyrir „fara fram" komi: skulu fara fram.

Nd. 242. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 11 9. jan. 1935. um gjaldeyrisverzlun o. fl.

Frá fjárhagsnefnd.

Fjárhagsnefnd hefir rætt þetla frv. við fjármálaráðherra, bankastjóra 
Landsbankans og Utvegsbankans og skriistofustjóra gjaldevrisnefndar, og hafa 
4 nefndarmanna (AÁ, GSv, Sigf.í og OTh) orðið á eitt sáttir um að leggja til, 
að útvegsmönmun skuli heimill frjáls ráðstöfunarréttur á þeim erlendum gjald- 
eyri, sem fæst fyrir útflutningsvöru þeirra. að því leyti sem þeir þurfa hann 
iil greiðslu á kolum, olíu og salli tíl útgerðar. sinnar, að því tilskildu, að þeir 
séu sjálfir innflytjendur vörunnar og geri hönkunum og gjaldeyrisnefnd grein 
fyrir nolkun gjaldeyrisins. Eru að vísu smnir nefndarmenn þeirrar skoðunar, 
að rétt hefði verið að hafa heimildina rýmri, eins og frv. gerir ráð fyrir, en um 
það hefir ekki náðst samkomulag, enda telja bankar og gjaldeyrisnefnd, að all- 
mikil vandkvæði myndu á framkv;emd laganna, ef að þvi ráði yrði hnigið.

Einn nefndarmanna (St.ISt) telur, að eftir atvikum fullnægi gildandi ákvæði 
þörfinni, en álílur hinsvegar, að breyting sú, er meiri hl. n. mælir með, geti 
valdið örðugleikum i framkvæmdinni, og vill þvi ekki, að frv. nái fram að 
ganga.

Framangreindir 1 nefndarmenn leggja þvi til, að frv. verði samþ. með 
eftirfarandi

BREYTIXGU.

Fyrsta málsgr. orðist þannig:
Landsbanki íslands og Utvegsbanki íslands hafa einkarétt til þess að verzla 

með erlendan gjaldeyri. Ló skal útgerðarmönnmn heimilt að ráðstafa þeim er- 
lenduin gjaldeyri, sem fæst fyrir útflutningsvöru þeirra, að því leyti sem þeir 
þurfa hann til greiðslu á kolum, oliu og salti til útgerðar sinnar, enda séu þeir 
sjálfir innflytjendur vörunnar og geri bönkum og gjaldeyrisnefnd grein fyrir 
notkun gjaldeyris í þessu skyni.

Alþingi, 26. marz 1936.

Sigfús Jónsson, Gísli Sveinsson, Ólafur Tliors, 
form. fundaskr. frsm.

Stefán Jóh. Stefánsson. Ásgeir Ásgeirsson.
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Nd. 243. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 205 (Svartbakur).

Frá Sigurði Krisljánssyni.
Tölul. 1. orðist svo:
Við 1. gr. Aftan við greinina bætist: Pó er bannað að eyða lionum með eitri.

Nd. 244. Nefndarálit

um frumv. til laga um skipun prestakalla.

Frá meiri blula launamálanefndar.

Laqnamálanefnd befir ekki getað orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. 
Tveir nefndarmenn (GI og JónP) vilja bafa fleirí þjónandi presta en frum- 
varpið gerir ráð fyrir, og munu skila sérstöku nefndaráliti. Við undirrilaðir 
teljum aftur á nióti, að samþykkja beri frumvarpið lítið breytt. Astæður fyrir 
því eru m. a. þivr, að við teljuni. að prestarnir í landinu eigi að bafa það mikið 
starf, að þeir geti gefið sig að því óskiptir og lifað af, en þurfi ekki að margskipta 
starfskröftum sínuni og vera svo bvergi beilir. Staðhættir valda, að starf þeirra 
eftir frumvarpimi verður mjög mismikið, en við því verður vart gert að fullu. en 
með því að ætla þeim, sem minnstar liafa sóknirnar, að kenna börmim, er 
nokkuð bætt úr þessu.

Til eru þeir menn, er telja að kirkjulíf i landinu verði iakara, ef prestum 
verður fækkað frá því, sem nú er. Við erum ekki í þeirra bópi. Við teljuni þvert 
á móti, að trúmálalifi og kirkjusókn væri greiði gerður með samþykkt frum- 
varpsins. Reynslan sýnir ótvírælt, að fyrsta skilyrði fyrir trúmálalífi í hverri 
sókn er áhugi prestsins. Og bún sýnir ennfremur. að þar, sem prestarnir ganga 
upp í starfi sínu, balda þeir áhuganmn. en þar, sem þeir niargskipta sér milli 
annara starfa, dvínar hann bæði bjá þeim og söfnuðunum. Fyrir því leggjum 
við óbikað til, að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGFM.

1. Við 1. gr. I I,—17. tölul. verði 21. -21. tölul.. og 18.-24. tölul. verði 14.-20. 
tölul.

2. Við 7. gr. í stað „skólum“ í 1. málsgr. konii: sóknum,

Alþingi, 27. marz 1936.

Jörundur Brynjólfsson, I’áll Zóphóníasson. .Tónas Guðmundsson.
form., frsm.
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Ed. 245. Nefndarálit
um frv. til 1. uin breyt. á 1. nr. 23 3. nóv. 1915. uni þingsköp Alþingis, og 1. nr. 
20 21. marz 1934, uin breyt. á þehn lögum.

Frá allslierjarnefnd.

Xefndin er sammála um að afgreiða málið, en er ósanunála um ýmsar 
breytingartillögur, einkuin um 16. og 28. gr. fr\. Munu því breytingartillögur 
koma fram frá cinstökuin nefndarinönnum eða fleirum saiiian á sérstökuin 
þingskjölum.

Alþingi, 27. marz 1936.

Sigurjón Á. Ólafsson. Ingvar Pálmason, Magnús Guðinundsson.
form. fundaskr., frsm.

Þorsteinn Briem. Páll Ilermannsson.

Ed. 246. Frumvarp til laga
um meðferð einkainála í béraði.

(Eftir 3. umr. i Xd.).

Samliljóða þskj. 12 með þessum breylingum:

5. gr. bljóðar svo:
Einkamál almennt skal leggja til sátta fyrir sáttamenn. Ef slik mál eru 

ekki löglega lögð til sátta eða lögleg sáttatilraun er ekki framkvæmd, þar sem 
þess er kostur, þá skal visa máli frá dómi. Sbr. þó 11. og 15. tölul. 3. málsgr. 
þessarar greinar.

Undanþegin sáttatilraun eru:
1. Mál til beiintingar bóta fyrir gæzluvarðbald eða afplánun refsingar að ósekju.
2. Gagnsakir, ef ekki er krafizt sjálfstæðs dóms um gagnkröfu.
3. Mál, sem böfða má með opinberri slefnu.
1. Mál, liöfðuð á bendur erlendis búsellum inanni, sem ekki liefir, sækjanda 

vitanlega, umboðsmann bér á landi. er beimild liafi til að gera sátt fyrir 
bönd verjanda.
Héraðsdómari leitar sátta í:

1. Málum um faðerni barna.
2. Málum niilli búsbænda og lijúa og lærimeistara og nemanda samkvæmt 

lijúa- og námsmannalögum.
3. Máluin til kaupgreiðslu kaupafólks, vor-, haust- og vetrarmanna bjá þeim, 

er landbúnað reka, þeirra, er vinna á eða við útgerð manns og ekki eru lög- 
skráðir samkvæmt sjómannalögum, verkafólks við bverskonar iðju eða iðn- 
að, daglaunamanna við hverskonar vinnu í landi, bifreiðarstjéira, sendi- 
sveina, afgreiðslumanna við verzlanir og annara, sem likt er ástatt um.
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4. Máluni, scm sjó- og vcrzlunardómur fcr mcð.
5. Málum, þar sem varnaraðiljúm, cinum cða flcirum, cr skylt að þola dóm 

utan varnarþings sins samkv. 82. og 83. gr.
6. Málum til staðfestingar kyrrsctningu cða lögbanni.
7. Skiptamálum og nauðasamninga.
8. Sakauka- og mcðalgöngumáluin.
9. Gagnsökum, þar sem sjálfstæðs dóms er krafizt um gagnkröfu.

10. Víxilniálum og tckka og skuldabréfa samkvæmt 3. tölulið 207. gr.
11. Þar sem aðiljar bafa skriflcga fyrirfram samið um að ganga framhjá 

sáttanefnd.
12. Landamerkja- og fasteignamálmn.
13. Hjónabandsmálum.
14. Málum um rétt manna til atvinnurekstrar, til firma, vörumerkis, og málum 

þeim, cr i lögum um hlutafclög grcinir og áður skyldu sæta gestaréttar- 
meðferð, cf þau fara cigi til sjó- og verzlunardóms.

15. Ef báðir aðiljar lýsa því skriflcga fyrir dómara við þingfcstingu, að úti- 
lokað sc, að sátt komist á í málinu fyrir sáttamönnmn.

16. Ef gallar þvkja vcra á sáttatilraun sáttamanna, en dómari tclur sækjanda 
ekki verða gcfin sök á þeim, gctur liann krafizt þcss, að dómari lciti sátta 
í málinu.

7. gr. hljóðar svo:
Ríkissjóður lcggur til tölusctta, gcgnumdrcgna og innsiglaða bók í hvert 

sáttaumdæmi. Dómsmálaráðuncytið löggildir sáttabækur. Sáttamenn rita í bók 
skýrslu um stað og stund sáttafundar, nöfn aðilja, hvcrjir sótt hafi fundinn. úr- 
skurði, ákvarðanir um frcst og annað, cr taka þarf ákvörðun um. Aðiljar skulu 
rita nöfn sín undir bókanir.

Úrskurði samkvæmt 21. gr. má þó, cf hagkvæmara þykir, rita í sérstaka 
bók, úrskurðabók, scm rikissjóður lcggur cinnig til og löggilt cr á sama liátt og 
sáttabók.

15. gr. hljóðar svo:
Ef sátt kemst á, þá skal rita cfni hcnnar í sáttabók, cnda bcr sáttamönnum 

að sjá um, að það sc löglcgt og skýrt og grcinilcga orðað. Gcgn lögmætum rit- 
laununi cr sáttancfnd skylt að láta aðiljum í té staðfcst cftirrit af sátt. Rita mcga 
þeir og sátt samstundis á sáttakæru cða blað fcst við liana.

24. gr. hljóðar svo:
Úrskurði skal rita í sátlabók cða úrskurðabók (sbr. 7. gr.). í úrskurði skal 

greina nöfn, heimili og slöðu aðilja, kröfur og aðalcfni máls og framkomnar 
varnarástæður, og meta gildi þcirra. Loks skal draga niðurstöðuna saman í 
stutt mál, livað inna skuli af hcndi, cf því er að skipta, um grciðslu vaxta og 
málskostnaðar o. s. frv. Úrskurði skal venjulega upp kvcða þegar í slað, og aldrci 
síðar cn viku eftir lok málflutnings. Ef aðiljar, annar cða báðir, cru viðstaddir, 
skal lesa lirskurð í heyranda liljóði.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 75
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27. gr. hljóðar svo:
Sáttanefndarmaður fær 1 krónu fyrir hvcrt mál. cr hann rcynir sátt mn. 

og að auki 2 krónur fyrir hvcrt mál, cr hann úrskurðar samkv. 21. gr.
Sáltanefndarmenn, cr jmrfa að takasl fcrð á hcndur til ])css að mæta á 

sáttafundi, skulu fá endurgjald fyrir fcrðakostnað, allt að 7 krónuin á dag.

39. gr. hljóðar svo:
Dómþing í þinghúsum og öðrum lnisuni, scm notuð cru til almennings 

nota, skal hcyja í hcyranda hljóði, ncma aðiljar óski cða dómari tclji hentara 
vcgna aðilja, vitna cða almcnnings hagsmuna að hcyja l>ing fvrir lukluni dyr- 
um, og kvcður dómari þá upp úrskurð um jicssi atriði. Rctt cr dómara að visa 
almcnningi cða cinstökum mönnmn út úr þingsal, cf návist ])eirra horfir til 
truflunar þingfriði, cða maður kcmur annars ósæmilcga fram við dómara eða 
aðra.

Ef sækjanda máls vcrður vísað út úr þingsal samkvæmt f. málsgr., fellur 
mál hans niður. Ef vcrjanda cr vísað út, gctur sækjandi þcgar krafizt dóms i 
málinu, cins og það þá er.

Ef einstakur maður Ijær hús sín til þingbalds, gctur liann bannað óviðkom- 
andi mönnum aðgang að þvi. Ákvæðin hcr að framan taka og til þinghalds i 
húsum einstakra manna, cftir því scm við á.

Dómari gctur bannað, að viðlögðum allt að 1099 króna scktum, nema þyngri 
rcfsing liggi við að öðrmn lögmn, að skýra opinberlega i orðum cða á annan hátt 
frá því, scm gcrist í þingböldum, scm hann hcfir ákvcðið, að halda skuli fyrir 
luktmn dyruni.

Ákvæði grcinar þessarar taka cinnig lil skipta-. i'ógeta- og uppboðsgerða, 
cftir því scm við á.

56. gr. hljóðar svo:
Hcraðsdómari gctur vcitt hvcrjum þcim löggildingu til að vcra hcraðsdóms- 

málflutningsmaður, scm hcfir íslcnzkan ríkisborgararctt, hcfir náð 25 ára aldri, 
licfir óflckkað mannorð, cr lögráður, hcfir forræði á húi sinu og hcfir lokið 
embæltisprófi í lögfræði við Háskóla íslands, cnda hafi hann sýnt með flutn- 
ingi 4 mála fyrir cinhverjum hcraðsdómi, og sc citt þcirra að minnsta kosti opin- 
hcrt mál og tvö málanna að minnsta kosti munnlcga flutt, að hann sc hæfur til 
starfans. Enginn má þrcyta raun þcssa oftar cn þrjsvar, og skal hann áður cn 
liann gcrir það lcggja fyrir dómara voltorð dómsmálaráðuncylisins um það, 
að hann fullnægi öðrum lögmæltum skilyrðum til að fá löggildingu sem héraðs- 
dómsmálflutningsmaður. Eyrir löggildinguna skal grciða 59 króna gjald í 
rikissjóð.

Lögfræðingar þcir, scm stunda málflutning fyrir hcraðsdómi í Rcykjavík 
sjálfstætt cða scm fulltrúar hæstarcttarmálflutningsmanna, þegar lög þcssi öðl- 
ast gildi, skulu þó hafa rctt til að flytja þar mál áfram fyrst mn sinn, cn Iokið 
skulu þcir hafa rauninni innan þriggja ára frá þeim tíma.

I’ar, scm hcraðsdómur cr cigi fjölskipaður, sctur dómsmálaráðhcrra 2 próf- 
dómcndur úr flokki dómara landsins, hæstaréttarmálflutningsmanna cða pró-
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fessora lagadeildar háskólans til að dæma um málfhitningsraun samkv. 1. máls- 
gr. Hinn reglulegi dóinari ákveður þóknun fyrir þetta starf, og greiðist hún úr 
ríkissjóði.

59. gr. hljóðar svo:
Héraðsdómsmálflulningsmönnum er skylt að flytja þau opinber mál og 

gjafsóknar- eða gjafvarnarmál, sem þeim verða falin, þar í kaupstað, er þeir 
liafa skrifstofu, eða þar i grennd, enda liafi þeir opna skrifstofu á tilteknum stað, 
og tilkynni dómara það. Annars ráða þeir þvi sjálfir, livaða málflutningsstörf 
þeir taka að sér.

Nú óskar aðili, er skipa skal talsmann, að fá sér ákveðinn héraðsdóms- 
málflutningsmann skipaðan, og skal þá veita lionum það, nema einhverjar sér- 
stakar ástæður mæli því í gegn.

Ef mál er munnlega flutt, her liéraðsdómsmálflutningsmanni að gera það 
sjálfur eða fela flutning þess öðrum löggiltum málflutningsmanni. Annars er 
héraðsdóinsmálflutningsmanni rétt að láta fulltrúa sinn flvtja mál fyrir dómi, 
þar á meðal skipta-, fógeta- og upphoðsrétli.

63. gr. hljóðar svo:
Löggiltir málaflutningsmenn skulu velja sér úr sínum hópi þrjá fulltrúa 

til að koma fram fyrir liönd sina og stéttarbræðra sinna gagnvart dómurum og 
stjórnarvöldum í málmn, er stéttina varða. Dómsmálaráðuneytið setur reghir 
um kjör fulltrúa og gæzlu þeirra á niálum sléttarinnar, i samráði við einn eða 
fleiri löggilla málaflutningsmenn eða stjórn félags þeirra, ef slíkur félagsskapur 
kynni að verða stofnaður áður en reglur þessar yrðu settar.

Stjórnendur félagsskapar löggiltra málaflutningsmanna geta veitt einstökum 
félagsmönnum áminningar og gert þeim á hendur alll að 100 króna sekt til fé- 
lagssjóðs fyrir framferði í starfi þeirra, er lelja má stéttinni ósamboðið. Rétt er 
aðilja að bera slikt mál undir félagsfund, er úrskurðar málið til fullnaðar.

71. gr. hljóðar svo:
Nú hefir aðili ekki sótt í einu máli þær kröfur, sem runnar eru af sömu 

rót, og er lionuin þá heimilt að sækja þær í öðru máli, en ekki má þá dæma 
^erjanda til greiðslu málskostnaðar, nema ekki liafi verið unnt að höfða mál um 
allar eða báðar kröfurnar í einu lagi.

Nú liefir aðili liöfðað mál til heimtu nokkurs hluta af kröfu, og skal hon- 
um þá að vísu heimilt að sækja um afganginn í öðru máli, en dæma skal liann 
þá til að greiða andstæðing sínum málskostnað, nema liann sanni, að liann 
vissi ekki að krafan var liærri, áður en fyrra málið var tekið til dóms, enda 
verði lionum ekki gefin sök á þeirri vanvizku. Akvæði þessarar málsgreinar 
gilda þó ekki, ef nokkur liluti kröfunnar liefir verið tekinn lögtaki samkvæmt 
lögum um lögtak eða verið hafður til skuldajafnaðar.

Nú liefir aðili lofað að greiða tveimur niönnum eða fleirum liluta af sömu 
kröfu, krafa skiptist milli ábyrgðarmanna eða erfingja, eða fleiri en einn eignast 
kröfu í ákveðnum hlutföllum, og er þá hverjum þeirra rétt að sækja sér sinn
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liluta kröfu, cn taka skal til greina, cr dæma skal um málskostnaðarkröfu, 
hvort skuldunautur mátti gcra ráð fyrir cða olli sjálfur skiptingu kröfunnar.

Nú hefir aðili skipt kröfu, scin ucmur yfir 500 krónum, og hcfir hann þar 
með firrt sig rétti til að krcfjast úrskurðar sáttancfndar, ncina hann afsali sér 
því af kröfunni, scm cr fram yfir 500 krónur.

Ef háðir aðiljar æskja þcss, gctur dómari ákvcðið, að að svo stöddu mcgi 
sækja og vcrja mál um citt ákvcðið sakarcfni, svo scm um skaðahótaskyldu, mcð 
áskildmn rétti til þcss að ræða siðar um kröfuha’ð og annað, cr hana varðar, og 
kveður þá dómari upp dóm um það atriði og má áfrýja honmn sérstak- 
Icga innan viku frá dómsuppsögn, og hitt cða hin atriðin hvíla þá á mcðan. Ef 
á þennan hátt cru kvcðnir upp tvcir cða flciri dómar i cinu máli, cru þcir, cftir 
því sem á stcndur, aðfarargrundvöllur háðir cða allir saman. Synjunarákvörðun 
dómara mn sundurgrcining sakarcfnis, þá cr hér scgir, má kæra sérstaklega til 
icðra dóms, cn tímann, scm kærnmálið íckur, skal þó cftir föngum nota til að 
afla gagna, shr. 110. og 111. gr.

87. gr. liljóðar svo:
Aðili getur jafnau gcfið út stcfnu til héraðsdóms sjálfur, cn fá verður hann 

árilun dómara á slcfnu mn stað og stund, cr mál vcrði þingfcst, ncma það skuli 
gcrt á fyrirfram ákvcðnum stað og tíma. Gefa skal dómari út stefnu, ef aðili óskar 
þcss. Ef aðili cða umhoðsmaður haus cr ólögfróður maður, scm ckki hcfir atvinnu 
af málflutningsstörfum. þá gctur hann krafizl þcss, að dómari scmji fyrir hann 
stcfnu gcgn cndurgjaldi, cr samsvari ritlaunum. llómari skal hcnda aðilja á þá 
galla, cr liann kann að sjá á málatilhúnaði og frávísun kunna að varða, áður 
cn hann áritar cða úlgcfur stcfnu, cn aldrci má hann synja þcssara aðgcrða af 
þcssmn ástæðum, cnda cr hann óhundinn af áliti sínu mn þcssi cfni, þcgar hann 
skal dæma siðar um þau.

109. gr. hljóðar svo:
Xú hcfir vcrjandi mótmælt kröfmn sækjanda að cinhvcrju lcyti cða öllu, 

shr. 106. gr., og cigi verður sátt cða máli vísað frá dómi, og' skal dómari þá 
kvcða á um það, hvort flytja skuli mál skriflega cða munnlega. cn hrcyta má 
hann þeirri ákvörðun cftir að gagna hcfir vcrið aflað, cf það virðist þá hcppilcgt. 
Ákvörðun dómara um þcssi atriði má kæra til æðra dóms, og frestar kæra mála- 
flutningi, cn nota skal þó tímaun, scm kæran tckur, til öflunar gagna samkvæmt
110. og 111. gr.

Mál skal munnlcga flytja. Dómari gctur þó lcyft skriflegan málflutning:
1. Ef hann tclur hættu á því, að það skýrist ekki nægilega með munnlegum 

málflulningi.
2. Ef annarhvor aðilja cða umboðsmenn þcirra éiska skriflcgs málflutnings 

og dómari tclur þau tilmæli á rökum hyggð.

114. gr. hljóðar svo:
Aðiluin hcr að gcfa cftir föngmn glöggar og grcinilcgar skýrslur og yfir- 

lýsingar fyrir dómi. Dómara hcr að fylgjast með málinu í öllmn atriðum og
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spyrja aðilja eða uniboðsnienn þeirra um livert það atriði, er honum þykir 
óljóst og máli kann að skipta, á hvaða stigi máls sem er, og kosta kapps um, að 
yfirlýsingar þeirra og skýrslur verði nægilega glöggar. í þessu skyni getur dóm- 
ari kvatt aðilja fyrir dóm af sjálfsdáðum, ef aðili sætir lögsögu hans eða ef að- 
ilja væri skylt, ef liann væri vitni í málinu, að koma fyrir dómara þess samkvæmt 
124. gr., en annarskostar hiður dóniarinn þann héraðsdómara, er lögsögu hefir yfir 
aðilja, að kveðja liann fyrir sig lil að gefa skvrslu um þau tiltekin málsatriði. sem 
þörf þykir vera, ef aðili vill ekki gefa skýrslu fyrir dómara málsins. Auk þess 
er dómara skylt að leiðbeina hverjum ólöglærðum manni, sem ekki gerir sér 
atvinnu af málflutningsstörfum, bæði um formshlið máls og efnis, eftir því sem 
dómara virðist nauðsyn til bera. Dóniari getur beint því til aðilja, að afla gagna 
um tiltekin málsatriði, eftir því sem Iionuni þykir nauðsyn vera, til skýringar máli.

133. gr. hljóðar svo:
Þegar vitni keniur fyrir dóm, skal dómari ániinna það alvarlega um að 

svara spurningum eftir beztu vitund og gefa þær sannar og réttar upplýsingar 
um málsatvik að öðru leyti, er það getur, og tjáir hann þvi, að það skuli vera 
við því búið, að staðfesta skýrslu sína fyrir dómi með eiði eða drengskaparheiti.

Vitni skal, áður en yfirheyrsla um málsatvik hefst, skýra dómara frá nafni 
sínu, aldri, stöðu, heimili eða dvalarstað. Þá eða síðar skal vitni einnig skýra 
dómara frá öðru því, er honuin kann að þykja ástæða lil að spyrja það um varð- 
andi hagi þess, og máli kann að skipta um vitnaskyldu þess, heimild til að vitna, 
hæfileika þess til að staðfesta framburð sinn og um sönnunargildi hans. Vitna- 
stefnandi leggur venjulega í upphafi fram skriflegar spurningar til vitnis, en 
þegar þær eru afgreiddar, getur liann látið spyrja vitni um sérhvað annað, er 
máli skiptir eftir munnlegum eða skriflegum framhaldsspurningum. Vitna- 
stefndur getur, bæði í sambandi við vitnaspurningar vitnastefnanda, eftir því 
sem dómara þykir hentugt, og síðar, hvort sem liann liefir stefnt vitni eða ekki, 
og hvort sem vitnastefnandi neytir réttar síns til að spyrja vitni eða ekki, látið 
spyrja það um allt það, er hann hyggur niáli skipta.

Dómari leggur spurningar fyrir vitni, lagar þær til og skýrir eftir þörfum. 
Óákveðnar, tviræðar, veiðandi, ósæmilegar eða sýnilega þýðingarlausar spurn- 
ingar má ekki leggja fyrir vitni. Dómari getur einnig af sjálfsdáðum beint 
spurningum til vitnis um hvert það atriði, er hann telur þurfa frekari skýringar. 
Hann tekur við svörum vitnis, skýrir þau fyrir því og bókar þau, þannig að 
efni þeirra komi skýrt og rétt fram.

Dóniari leyfir aðiljum eða nmboðsmönnum þeirra sjálfum að spyrja 
vitni, ef hentugt þykir, en stjórna skal hann þá vitnaleiðslu sem annars, að því 
leyti sem þörf ber til, enda getur liann bvenær sem er algerlega tekið liana í 
sínar hendur með venjulegum hætti.

Spyrja má aðeins eitt vitni í senn. Dómari skal, ef aðili óskar þess eða hon- 
um þykir það hentugt, láta önnur vitni fara út úr þingsalnum, meðan á yfir- 
heyrslu hvers einstaks vitnis stendur.

Þcgar yfirbeyrslu tveggja eða fleiri vitna er lokið, en áður en staðfesting 
fer fram, getur dómari kvatt þau, tvö eða fleiri, vitni fyrir dóm sanian, borið
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saman skýrslur þcirra, ef og að því leyti sem þær virðast ósamhljóða, vakið 
athvgli vitnanna á ósamræminu og revnt að fá samræini milli þeirra.

Ef spurning vitnis er svo löguð, að svar við henni varðar einkaliagi vitnis 
eða annara, getur dómari látið vitni svara henni skriflega og bókað síðan svar- 
ið, enda sannfæri vitnið sig um, að svarið sé rétt bókað, án þess að það sé lesið 
upp fyrir því. Ákvörðun dómara eftir þessari málsgrein verður ekki skotið 
til æðra dóms.

135. gr. hljóðar svo:
Þá er vitni hefir innt vitnaskyldu sína af hendi, þar með talin árangurs- 

laus þingsókn sakir fjarvistar aðilja frá dómi, skal dómari þegar í þvi þinghaldi 
ákveða vitni þóknun, ef það krefst þess, og skal þá ákvörðun bóka. Sá, er vitna- 
leiðslu hefir krafizt, greiðir einn þóknun um sinn, en ef báðir aðiljar hafa krafizt 
hennar eða báðir liaft hennar not, getur dómari þó ákveðið greiðslu á hendur 
þeim, öðrum fyrir báða og báðum fyrir annan. l'rskurði um vitnaþóknun má 
fullnægja með aðför. Þóknun er kræf jafnskjótt sem úrskurður er upp kveðinn.

Vitni bera 50 aurar til 1 króna fyrir hverja klukkustund, er það missir af 
starfi vegna þingsóknar, þó ekki yfir 10 krónur um sólarhring, og endurgjald 
fyrir óhjákvæmilegan ferðakostnað eftir 124. gr., ef því er að skipta.

Crskurði um vitnaþóknun verður aðeins haggað með kæru eftir 199. gr.

137. gr. hljóðar svo:
Xú má matsgerð ekki fara fram samkvæmt 136. gr., og kveður dómari þá 

matsmenn, venjulega tvo, til að framkvæma hana.
Allar matsgerðir, sem dómari framkvæmir ekki sjálfur, skulu fara fram 

áður en mál er endanlega tekið til dóms.

172. gr. hljóðar svo:
Gjafsókn má veita, auk þess. sem sérstaklega kann að vera ákveðið í lögum:

1. Kirkjum, skólum, sjúkrahúsum, sem rekin eru á kostnað hins opinbera, 
hreppsfélögum, hæjarfélögum og stofnunum, sem hafa að markmiði um- 
önnun sjúkra og aðra mannúðar- og líknarstarfsemi.

2. Einstökum niönnuni, sem eru svo illa stæðir fjárhagslega, að þeir mega ekki 
án þess fjár vera frá framfærslu sinni eða sinna eða frá atvinnurekstri sín- 
um, er fara mundi til málsins. Með heiðni um gjafsókn fylgi vottorð for- 
nianns niðurjöfnunarnefndar um fjárhag og ástæður umsækjanda, og er 
skylt að láta slíkt vottorð í té tafarlaust og ókeypis.
Annars ríkis horgurum má því aðeins gjafsókn veita, að samskonar Jilunn- 

indi séu veitt íslenzkum ríkishorgurum í þeirra landi.

192. gr. hljóðar svo:
Xú er dómur fjölskipaður og mál munnlega flutt, og skulu þá allir dóm- 

endur hafa heyrt flutning þess. Ef þeir mega ekki allir taka þátt í uppsögu 
dóms, skal dómara nefna í stað þess eða þeirra, sem við hefir misst, og endur- 
taka munnlegan flutning málsins. Afl atkvæða skal ráða úrslitum um hvert
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alriði. Xú vcrðnr dóinari í minni hluta uni citthvcrt atriði, og skal liann þá 
allt að einu taka þátt í ályktun uni öniuir atriði, cr síðar skal til lykta ráða. 
Forinaður dómsins stýrir atkvæðagrciðslu og scr uin samningu dóms. Allir skulu 
dómendur sitja dómþing, þcgar dómur cr upp kvcðinn, og undirrita liann.

Ágreiningsatkvæði skulu hirt á sama liátt scm dómar og úrskurðir.

Nd. 247. Frumvarp til laga
um ríkisútgáfu námsbóka.

(Eftir 3. umr. i Ed.).

1- gr.
Ráðhcrra gcfur út, að fcngnum tillögum fræðslumálastjóra og ritstjórnar 

(sbr. 3. gr.), skrá yfir námsbækur þær, scm nauðsynlegar cru til harnafræðsl- 
unnar i landinu, þannig, að uppfvlltar verði kröfur fræðslulaganna. 1 skránni 
skal grcina, til hverra námsgrcina bækurnar skuli ná og liverjar kröfur skuli 
gera um efni og efnismeðferð hverrar bókar.

2. gr.
Ríkið gcfur út allar námsbækur, sem nauðsynlegar eru til barnafræðslunnar 

í landinu samkvæmt skrá þeirri, er um getur í 1. grein, og dreifir þeim út á meðal 
allra skólaskyldra barna í landinu, hvorttveggja í samræmi við ákvæði þessara 
laga.

3. gr.
Ritstjórn námsbóka þeirra, sem út eru gefnar samkvæmt þessum lögum, 

annast þriggja manna nefnd, skipuð til fjögra ára í senn og á þennan hátt: Einn 
skipar ráðherra, annar cr tilnefndur af fulltrúafundi Sambands íslenzkra barna- 
kennara, hinn þriðji cr tilncfndur af félagi kennara við héraðsskólana, þar með 
talinn Eiðaskóli, og gagnfræðaskólana. Xú er slíkt félag ekki til, og skipar ráðherra 
þá einnig þriðja manninn í nefndina. Varamcnn skulu skipaðir og tilnefndir af 
sömu aðilum og til sama tíma, og taka þeir sæti í nefndinni í forföllum aðal- 
manna. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum. Ritsljórnin velur bækur til út- 
gáfu í samræmi við skrá þá, er um gctur í 1. grein, og eftir því sem fræðslulög 
og þörf skólanna krefja á hverjum tíma, og er útgefanda (sbr. 4. gr.) að öðru 
leyti til aðstoðar og ráðuneytis um allt, sem útgáfuna varðar. Sérstaklega lætnr 
nefndin til sín taka alla gerð og fyrirkomulag keiinslubóka, samninga við höf- 
unda, stærð upplaga og allan frágang bókanna. Ritstjórnin fær 10 kr. kaup á 
mann fyrir livern fundardag, og telst sú þóknun til kostnaðar við útgáfuna.

4. gr.
Ríkisprentsmiðjan annast útgáfu námsbóka þeirra, sem út eru gefnar sam- 

kvæmt þessum lögum. Hún annast prentun þeirra, bókband og útsendingu. 
Forstöðumaður ríkisprentsiniðjunnar annast framkvæmdir starfa fyrir rit- 
stjórnina.
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5. gr.
í tæka tíð fyrir byrjun livers skólaárs senda skóla- og fræðslunefndir, hver 

úr sínu skóla- eða fræðsluhéraði, ríkisprcntsmiðjunni greinargerð um, hverjar 
og hve margar námsbækur muni þurfa handa skólaskyldum börnum í liéraðinu 
á skólaári þvi, er í liönd fer. Greinargerðinni skal fylgja skýrsla yfir tölu skóla- 
skyldra barna héraðsins, og skal þess getið, á hve mörgum heimilum hin skóla- 
skyldu börn séu. Ríkisprentsniiðjan sendir síðan öllum skóla- og fræðslunefnd- 
um nægan námsbókaforða til skólaársins.

Ríkisprentsmiðjan og ritstjórnin setja nánari reglur um tilhögun á útsend- 
ingu námsbókanna, til tryggingar því, að hvergi verði skortur á námsbókum, og 
til varnar því, að upplögunum verði eytt í óhófi.

6. gr.
Ríkissjóður greiðir ríkisprcntsmiðjunni kostnað við útgáfu og útsendingu 

námsbóka þeirra, sem ríkisprentsmiðjan gefur út samkvæmt þessum lögum. 
Skal sú greiðsla nema réttu kostnaðarverði.

7. gr.
Til þess að standast kostnaðinn við útgáfu námsbóka þeirra, sem út eru 

gefnar samkvæmt þessum lögum, lætur ríkisstjórnin innheimta námsbókagiald 
af hverju heimili, þar sem cr skólaskylt barn, citt eða fleiri. Xámsbókagjaldið 
skal nema 5—8 kr. á heimili tvö fyrstu árin eftir að Iögin koma í gildi, en eftir 
það 5 kr. árlega. Húsráðandi greiðir námsbókagjaldið fyrir heimilið, og inn- 
heimtir lögrcglustjóri það á nianntalsþingum, samkv. skrám, er sveitar- eða 
bæjarstjórnir semja fyrir lok janúarmánaðar ár hvert og lagðar skulu fram 
um leið og skattskrár. Ráðberra kveður a um, að fcngnuni tillögum ritstjórnar, 
hve hátt gjaldið skuli vera. Gjaldið hct'ir lögtaksrétt, og er innheimtugjaldið 
2(.'c hjá þeim innheimtumönnuni, sem ekki hafa skrifstofufé eftir reikningi. Geti 
framfærandi skólaskylds barns ekki greitt námsbókagjaldið, skal það greiðast 
úr sveitarsjóði sem önnur gjöld til skólahalds.

Nú nægja ekki greidd nánisbókagjöld til að slandast áfallinn útgáfu- og 
útsendingarkostnað, og er þá ráðherra heimilt að taka lán til útgáfunnar með 
allt að 6% ársvöxtum, er síðar verður greitt af námsbókagjöldum, ef þau 
hrökkva til. Ef afgangur verður hinsvegar af nánisbókagjöldum, að greidduni 
útgáfu- og útsendingarkostnaði, skal liann lagður í sérstakan sjóð, námsbóka- 
sjóð, til eflingar útgáfunni, og skal sjóðurinn vera í vörzluin fjármálaráðherra.

8. gr.
Skólanefndir og fræðslunefndir fela skólastjórum við fasta skóla og um- 

ferðakennurum við umferðakennslu að útbýta námsbókum þeim, sem út eru 
gefnar samkvæmt þessum lögum, ókeypis á meðal skólaskyldra nemenda sinna, 
eftir þörfum þeirra, en gæta skulu þeir alls hófs um eyðslu bókaforðans og 
ganga rikt eftir því, að nemendurnir fari vel með bækurnar, enda taki citt barnið 
við af öðru á sama lieimili um notkun námsbókanna. l'm allt þetta má setja 
nánari ákvæði í reglum þeim, er um getur í 5. grein.
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9. gr.
Námsbækur þær, sem út eru gefnar samkvæmt þessum lögum, mega ekki 

án lieimildar ráðherra ganga kaupum og sölum, að viðlögðum sektuin, 10—100 
krónum, enda skal þess getið með greinilegri áletrnn á hverju eintaki.

10. gr.
Ráðherra skal, að fengiium tillögum ritstjórnarimiar, leggja fyrir ríkis- 

prentsiniðjuna að gefa út eða útvega og úthýta til skólaskyldra harna á sama 
hátt sem námshókum þeim, sem út eru gefnar samkvæmt þessum lögum, öðr- 
um skólanauðsynjum, svo sem forskriftarhókum, stílabókum, teiknihókum, 
vinnubókum, pappír og ritföngum, enda sýni það sig, að greidd námshókagjöld 
hrökkvi fyrir slikum viðbótarkostnaði.

11- gr-
Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum ritsljórnarinnar, að leggja fyrir 

ríkisprentsmiðjuna að gefa út námshækur í lestri fyrir byrjendur og aðrar 
bækur til smábarnakeunslu, til undirhúnings hinni opinheru harnafræðslu, og 
útbýta þeim á tilsvarandi liátt við það, sem fyrir er mælt um aðrar námsbækur, 
sem út eru gefnar samkvæmt þessum lögum. Ráðherra leggur ekki fyrir ríkis- 
prentsmiðjuna að hefja þessa útgáfu fyrr en jafnóðum og að svo miklu leyti 
sem greidd námsbókagjöld hrökkva fyrir kostnaðinum.

12. gr.
Ráðlierra er heimilt, að fengnum tillögum ritstjórnarinnar, að leggja fyrir 

ríkisprentsmiðjuna að gefa út fleiri eða færri námshækur og aðrar skólanauð- 
synjar fyrir nemendur annara almemira skóla en harnaskóla og útbýta þeim á 
sama hátt sem námshókum til harnafræðslunnar, sem út eru gefnar samkvæmt 
þessum lögum. Ráðherra leggur ekki fyrir rikisprentsmiðjuna að hefja þessa 
útgáfu fyrr en jafnóðum og að svo miklu leyli sem greidd námsbókagjöld lirökkva 
fyrir kostnaðinum, en jafnframt því, sem útgáfa námsbóka er hafin samkvæmt 
þessari grein, er ráðherra hcimilt að ákveða, að námshókagjöld þau, sem inn- 
heimt eru samkvæmt 7. grein, skuli hækka á hverju því lieimili, þar sem er nem- 
andi, einn eða fleiri, í alniennuni skóla, öðrum en harnaskóla, enda gangi útgáfa 
þeirra námsbóka fyrir, sem sameiginlegar geta verið sem flestum skólum. Ráð- 
herra liækkar námshókagjaldið samkvæmt þessari greiii smátt og smátt, eftir 
því sem útgáfan er aukin samkvæmt henni, en aldrei má námshókagjaldið nema 
meiru en 15 krónum á heimili. Af heimili, þar sem er skólaskylt harn og jafn- 
framt neniandi i öðrum skóla en harnaskóla, skal aðeins tekið liið liærra náms- 
hókagjald. Ráðherra setur sérstakar reglur til tryggingar þvi, að Iiið liærra náms- 
hókagjald innheinitist með skilum af hvcrju gjaldskyldu heimili.

13- gr-
Vm afskipti fræðslumálastjórnarinnar, ritstjórn, útgáfu, útsendingu og 

dreifingu námshóka þeirra og skólanauðsynja, sem um getur í 10., 11. og 12. 
grein, fer að öllu leyti á tilsvarandi hátt við það, sem fyrir er mælt um náms-
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bækur handa skólaskyldum börnum, sem út eru gefnar samkvæmt þessum 
lögum.

14. gr.
Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum ritstjórnarinnar, að fela ríkis- 

prentsmiðjunni að gefa út eða útvega og selja við kostnaðarverði til almennra 
skóla landabréf, veggmyndir og aðrar slikar skólanauðsynjar.

15. gr.
Nú eru fyrir á markaðinum námshækur, sem að dómi ritstjórnarinnar 

fullnægja kröfum þeim, sem gerðar eru til slíkra námsbóka í skrá þeirri, 
er um getur í 1. grein, og er þá ríkisprentsmiðjunni lieimilt, í samráði við 
ritstjórnina, að semja um kaup á upplögum þeirra hóka við þvi verði, er mið- 
að sé við kostnaðarverð. Leita skal staðfestingar ráðherra á öllum slikum 
kaupsamningum. Um námsbækur þær, sem keyptar hafa verið samkvæmt 
þessari grein, gilda að öllu leyti sömu reglur sem um námsbækur þær, sem út 
eru gefnar samkvæmt þessum lögum. Þó nær bann 9. greinar við sölu bók- 
anna ekki til annara eintaka en þeirra, sem ríkisprentsmiðjan liefir látið úti 
og letrað á slíkt bann.

16. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og skal skólaskyldum börnum séð fyrir 

ókeypis námsbókum frá og með skólaárinu 1937—1938, enda skal námsbóka- 
gjald samkvæmt 7. gr. innheimt í fyrsta sinni 1937.
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Ed. 248. Nefndarálit
um frv. til laga um landssmiðju.

Frá meiri lil. fjárhagsnefndar.

Meiri hluti nefndarinnar mælir með því, að frv. verði samþykkt, en áskilnr 
sér þó rétt til þess að flytja eða vera með brtt. við það. Annar úr meiri hl. 
(BSt) hefir þó fvrirvara um fylgi sitt við málið.

Alþingi, 27. marz 1936.
Jón Baldvinsson, Bernli. Stefánsson,

form., frsm. fnndaskr., með fyrirv.

Nd. 249. Frumvarp til laga
um löggilding verzlunarstaðar í Hjarðardal í Önundarfirði.

Frá sjávarútvegsnefnd.

, 1- 8r-
í Hjarðardal í Önundarfirði skal vera löggiltur verzlunarstaður.
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2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar atvinnumálaráðuneytið hefir ákveðið takmörk 

verzlunarlóðar, samkv. lögum nr. 61 10. nóv. 1905, og birt í B-deild stjórnar- 
tíðindanna.

Greinargerð.
Hjarðardalur er innst við Önundarfjörð sunnanverðan, og er þar ágæt 

náttúrleg höfn. Er frv. þetta flutt í þeim tilgangi, að unnt verði að vátryggja 
báta, sem stunda veiðar þaðan.

Ed. 250. Nefndarálit

um frv. til 1. um landssmiðju.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir klofnað um málið, og mun meiri lilutinn ætla að mæla með, 
að frv. verði afgreitt í einhverri mynd.

Minni hlutinn getur aftur á móti ekki mælt með frumvarpinu, fvrst og 
fremst af því, að hann er andvígur því, að ríkið sé yfirleitt að setja á stofn fyrir- 
tæki til þess að annast þau störf, sem einkafyrirtæki geta annazt og hafa annazt. 
Er með því stofnað til þess, að þau fyrirtæki veslist upp eða veiklist svo, að þau 
hætti að bera sig, en bæði þeir, sem lagt liafa fé í þau, og lánsstofnanir, sem hafa 
hundið fé i lánum til þeirra, verði fyrir tapi. Að visu mætti segja, að ekki skaði 
að setja lög um þetta fyrirtæki, úr þvi að það sé á annað borð komið á fót. En 
þó er þess að gæta, að í frv. er gert ráð fyrir aukningu þess að vélum, svo og 
nýbyggingum handa þvi, og er þvi fyrirlækið hæði fest og stækkað með frum- 
varpinu. Auk þess eru með frumvarpinu dregin undir þetta fyrirtæki ýmis verk, 
sérstaklega fyrir það opinbera, en torvelt mun reynast að búa þar tryggilega um. 
að verksali fái jafnan eins góð kjör og hann myndi fá, ef allt væri frjálst. Verður 
allur slíkur halli aðeins grímuklæddur kostnaður fvrir hið opinbera. Reynslan 
hefir sýnt, að erfitt er að láta þetta fyrirtæki horga sig, og má þá nærri geta, að 
teflt verður á fremsta hlunn um það, að láta landssmiðjuna fá verk að vinna, 
til þess að hún geti sýnt sæmilega reikningslega útkomu, hvað sem hag verk- 
sala líður.

Minni hlutinn leggur þvi til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 27. marz 1936.

Magnús Jónsson.
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Ed. 251. Nefndarálit
um frv. til 1. uni breyt. á 1. nr. 46 23. júní 1932, uni breyt. á 1. nr. 60 14. júní 
1929, uin varnir gegn berklaveiki.

Frá minni lil. fjárhagsnefndar.

Minni liluti nefndarinnar niælir nieð því, að fruinvarpið verði samþykkt 
óbreytt, og skírskotar um ástæður til greinargerðar frumvarpsins. Að vísu 
getur afstaða til þessa frumvarps farið nokkuð eftir því, hverja afgreiðslu frum- 
varpið um tekjustofna bæjar- og sveitarfélaga fær, en eins og það var fram 
borið mun það naumast nægja ýmsum sýslufélögum, ef berklavarnagjaldinu 
til ríkissjóðs er baldið.

Vitanlega er liér aðeins um tilfærslu gjalda að ræða, en stefnan virðist yfir- 
leitt hafa verið sú hin síðari árin, að ríkissjóður dragi til sín tekjustofnana, og 
virðist þá eðlileg og nauðsynleg afleiðing þess vera sú, að bann taki og á sig 
byrðarnar að sama skapi.

Alþingi, 27. marz 1936. 

Magnús Jónsson.

Nd. 252. Nefndarálit
um frv. til 1. um sérstaka dómþingliá í Djúpárhreppi í Rangárvallasýslu.

Frá allslierjarnefnd.

Xefndin er sanunála um að leggja til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 27. marz 1936.

Héðinn Valdimarsson, Tlior Thors, Stefán Jób. Stefánsson. 
form. fundaskr., frsm.
Jörundur Brynjólfsson. Garðar Þorsteinsson.

Ed. 253. Nefndarálit
um frv. til 1. um afnám 1. um samþykktir um berpinótaveiði.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Lög nr. 56 1913 og nr. 85 1917 voru sett samkvæmt beiðni viðkomandi 
béraða. Þekking manna á áhrifum herpinótaveiða á fiskigöngur og fiskveiði 
var engin, en margir hræddir við, að þessi veiðiaðferð, berpinótin, spillti fyrir 
fiskveiðum smábátanna. Það er nú fyrir löngu sýnt, að svo er ekki, enda befir 
banni þeirra samþykkta, scm settar voru samkv. heimild í nefndum lögum,



ekki verið framfvlgt undanfarin niörg ár. Virðist því rétt að afnema þessi lu i’;i 
ildarlög, og leggur nefndin því til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 28. marz 1936.

Ingvar Pálmason, Jón A. Jónsson, Sigurjón A. Ólafsson, 
form. frsm. fundaskr.
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Ed. 254. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og 1. nr. 
20 24. marz 1931, um breyt. á þeim lögum.

Frá Magnúsi Guðmundssvni og Þorsteini Briem.

1. Við 16. gr. Greinin orðist svo:
Fvrir „(Stjskr. 1903 § 9)“ í 2. málsgr. 26. gr. sömu laga komi: (Stjskr. 

10. gr).
2. Við 28. gr. e-liður falli burt.
3. Við 31. gr. Greinin falli burt.
4. Við 35. gr. Greinin falli burt.

Ed. 255. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og 1. nr. 
20 24. marz 1934, um breyt. á þeim lögum.

Frá allsherjarnefnd.

1. Við 5. gr. Meginmál greinarinnar orðist þannig:
Eftir kosningar þær, sem um ræðir í 3. og 4. gr., skal velja til efri deildar 

þá tölu þingmanna, er þar skulu eiga sæti. Skal hverjum þingflokki skylt að 
tilnefna á lista þá tölu þingmanna sinna, er honum ber í lilutfalli við at- 
kvæðamagn hans í sameinuðu þingi. Ef tveir eða fleiri þingflokkar hafa með 
sér bandalag um kjör til efri deildar, eða þingflokkur (eða flokkar) og 
menn utan flokka, skal talan á listanum miðuð við sainanlagt atkvæðamagn 
bandalagsins.

Ef atkvæðamagn tveggja eða fleiri kjöraðilja er jafnt við kosningu 
siðasta manns til efri deildar, skal hvor (hver) þeirra tilnefna mann í vafa- 
sætið, en hlutkesti ráða úrslitum.

Nú skýtur einhver kjöraðili sér undan skyldu um tilnefningu til efri 
deildar, og tilnefnir forseti þá þingmann eða þingmenn úr þehu flokki eða 
bandalagi i réttu lilutfalli við atkvæðamagn. Ef þá er vafi um eitt sæti, skal 
hlutkesti ráða. Forseti tilkynnir síðan, hverjir þingmenn þannig hafa verið
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tilnefndir, og teljast þeir rétt kjörnir eða skipaðir til efri deildar. (Stjskr.
27. gr.).

2. Við 8. gr. 1 stað orðanna „sætið hafði" komi: skipa á sætið eftir reglu 6. gr.
3. Við 24. gr. 2. efnismálsgr. I stað orðanna „og skal þá forseti skipta sem jafn- 

ast“ komi: og skal þá forseti skipta umræðutímanum í heild sem jafnast.
4. Við 33. gr. b. (52. gr.). I stað orðanna „ef fleiri eru en einn“ í síðasta inálsl. 

komi: ef fleiri eru en tveir.
5. Við 33. gr. c. (53. gr.). Siðari málsgr. orðist svo:

Það er umferð, þegar fulltrúar allra þingflokka liafa tekið til máls og 
þeir þingmenn utan flokka, sem þátt taka í uinræðuni.

6. Við 33. gr. d. (54. gr.).
a. Tvær fyrstu málsgr. orðist svo:

Þegar útvarpað er umræðum uin önnur mál en þau, er í 51. og 53. 
gr. segir, fær hver þingflokkur til umráða þrjá stundarfjórðunga, er skipt- 
ast í tvær umferðir.

b. Við 3. málsgr. I stað „2“ komi: 3.

Nd. 256. Breytingartillaga
við frv. til 1. um bráðabirgðabreyt. nokkurra laga.

Frá Jóni Sigurðssyni og Jóni Pálmasyni.

Við 1. gr. 12. liður falli niður.

Nd. 257. Breytingartillaga
við frv. til 1. um skipun prestakalla.

Frá Gísla Guðmundssyni.

Við 1. gr. 43. og 44. liður orðist svo:
43. Raufarhöfn: Svalbarðs og Raufarhafnar sóknir.
44. Þórshöfn: Sauðaness og Skeggjastaða sóknir.

Ed. 258. Lög
um eftirlit með útlendingum.

(Afgreidd frá Ed. 28. marz).

Samhljóða þskj. 141 með þeirri breytingu á 5. gr., sem felst í brtt. á þskj. 194.
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Nd. 259. Frumvarp til laga
um viðauka við lög nr. 36 11. júlí 1911, um forgangsrétt kandidata frá Háskóla 
íslands til embætta.

(Eftir 2. umr. í Xd.).

Aftan við 1. gr. laganna bætist:
Þeir, sem lokið hafa kandidats- eða meistaraprófi í islenzkum fræðum við 

lieimspekideild háskólans, skulu hafa forgangsrétt um kennslu í íslenzkri tungu, 
sögu og bókmenntum við alla skóla rikisins, þegar kennsla í þessuin greinum 
neinur fullu kennarastarfi eða sérstakur kennari er tekinn til starfsins.

Nd. 260. Breytingartillögur
við frv. til 1. um sveitarstjórnarkosningar.

Frá Jónasi Guðmundssyni, Bjarna Ásgeirssyni og Stefáni Jób. Stefánssvni.

1. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Almennar bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar skulu fara fram 

fjórða hvert ár. Bæjarstjórnarkosningar og hlutbundnár breppsnefndar- 
kosningar i kauptúnum fara fram siðasta sunnudag í janúarmánuði, en 
aðrar lireppsnefndarkosningar síðasta sunnudag í maímánuði.

2. A eftir 1. kafla frv. kemur nýr kafli, sem verður 2. kafli, og verði fyrirsögn 
hans: Leynilegar kosningar. Hlutbundnar kosningar og óhlutbundnar.

6. gr. (ný grein). Allar kosningar samkv. lögum þessum skulu vera 
leynilegar.

7. gr. (ný grein). Bæjarstjórnir i bæjum og hreppsnefndir í lireppum, 
þar sem fullir % hlutar íbúanna eru búsettir í kauptúni, skal kjósa hlut- 
fallskosningu. Sama gildir um kosningar í öðrum lireppum, ef V10 kjósenda 
krefst þess bréflega við oddvita kjörstjórnar sex vikuin fyrir kjördag.

3. Við 17. gr. Greinin fellur niður.
4. Kaflaskipting og greinatala breytist samkv. atkvæðagreiðslu.

Nd. 261. Breytingartillaga
við frv. til 1. um viðauka við sveitarstjórnarlög, nr. 12 31. maí 1927.

Frá Jörundi Brynjólfssyni.

Við 1. gr. Greinina skal orða svo:
Xú á einhver fasteign í hreppi eða kauptúni, aðra en jörð í fastri álnið eða 

jarðarlduta, en er þar ekki útsvarsskyldur, eða greiðir þar ekki útsvar eftir 
sömu regluin og aðrir, og er þá hreppsnefnd heimilt, þegar jafna skal niður 
sýslusjóðsgjaldi samkv. 44. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 12 31. maí 1927, að krefja



eiganda uin þann hluta gjaldsins, er af slíkri fasteign stafaði, og hefir sn krafa 
lögtaksrétt.
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Nd. 262. Breytingartillaga
við viðaukatill. á þskj. 235 (Gjaldeyrisverzlun).

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.
B-liður orðist svo:
Lögreglustjórar, liver i sinu umdæmi, og tollstjórinn i Reykjavik skulu 

láta hagstofunni í té skilríki þau, er getur hér á eftir í þessari grein, um magn, 
tegund og verð útfluttrar vöru, jafnskjótt og skip það, er vörur tekur til út- 
flutnings, lætur úr höfn þar sem varan fór í skip.

Skipstjóri eða afgreiðslumaður skal gera farmskrá, i þrem samhljóða sam- 
ritum, yfir allar þær vörur, sem skip tekur til útflutnings á liverri liöfn, og af- 
henda þau lögreglustjóra eða umhoðsmanni hans þar, í Reykjavík toll- 
stjóra, og skal í farmskránni standa magn, tegund og merki varanna, nöfn send- 
enda og móttakenda, svo og vera á hana ritað vottorð, undirritað af skipstjóra, 
og' ef um stykkjavöru er að ræða, einnig af afgrciðslumanni, um að skipið hafi 
ekki tekið frá umræddri höfn aðrar eða meiri útflutningsvörur en á farm- 
skránni greinir. Eitt samrit farmskrárinnar er ætlað hagstofunni, og skulu því 
fylgja til hennar útflutningsskýrshir hvers sendanda um sig, um verð, tegund, 
magn og ákvörðunarstað vöru þeirrar, er hver þeirra flytur út með skipinu.

Ennfrenmr skal skipstjóri afhenda á siðustu höfn, er skipið tekur vörur til 
útflutnings, lögreglustjóra eða umhoðsmanni hans þar, í Revkjavík tollstjóra, 
handa hagstofunni heimildarfarmskrá yfir allar vörur, sem skipið hefir tekið til 
útflutnings hér á landi í umræddri ferð, og skal á hana vera ritað vottorð, und- 
irritað af skipstjóra, um að í skipinu séu ekki aðrar eða meiri útflutningsvörur 
en á heildarfarmskránni greinir.

Svo skulu lögreglustjórar auk þess fyrstu daga livers mánaðar senda hag- 
stofunni skeyti um útflutning og innflutning í næsta mánuði á undan, eflir 
nánari fyrirmælum hennar.

Nánari fyrirmæli um framkvæmd á ákvæðum þessarar greinar getur fjár- 
málaráðherra sett með reglugerð.

Ed. 263. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 54 7. maí 1928, um Menningarsjóð.

Frá menntamálanefnd.

Xefndin hefir atlmgað frv. þetta og leggur til, að það verði samþ. óbreytt. 

Alþingi, 30. marz 1936.
Jónas Jónsson, Guðrún Lárusdóttir, Páll Hermannsson.
form., frsm. fundaskr.
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Sþ. 264. Breytingartillaga
við till. til þál. um undirbúning á raforkuveitu frá Sogsvirkjuninni til almenn- 
ingsþarfa í nærliggjandi byggðarlögum.

Frá Magnúsi Torfasyni.

Við síðustu málsgr. í stað „1937“ komi: 1938.

Ed. 265. Lög
um breyting á lögum nr. 4 9. janúar 1935, um vinnumiðlun.

(Afgreidd frá Ed. 30. marz).
Samhljóða þskj. 159.

Nd. 266. Frumvarp til laga
um vátryggingarfélög fyrir vélbáta.

Frá sjávarútvegsnefnd.

I. KAFLI
Stofnun ábyrgðarfélaga.

1- gr.
Skip merkir i lögum þessum öll skip og báta, stór og smá, sem sigla undir 

íslenzkum fána, innan þeirra takmarka, sem lögin setja.

2. gr.
Fiskifélag íslands skal gangast fyrir stofnun bátaábvrgðarfélaga í verstöðv- 

um landsins. Takmörk hvers umdæmis ákveðist af Fiskifélaginu í samráði við 
skipaeigendur. Verði ágreiningur um takmörk umdæmanna, sker atvinnumála- 
ráðuneytið úr, og er sá úrskurður bindandi fyrir aíla hlutaðeigendur.

Til greiðslu kostnaðar við stofnun félaganna greiði skipaeigendur 1% af 
vátrvggingarupphæð bvers skips í stofnsjóð, um leið og vátrygging fer fram í 
fyrsta sinn. Það, sem á kann að vanta að stofnkostnaðurinn sé að fullu greiddur, 
leggur ríkissjóður til eftir reikningi, sem atvinnumálaráðunevtið samþykkir, og 
endurgreiða félögin ríkissjóði þannig útlagðan kostnað, eftir því sem stofnsjóður 
vex og leyfir.

Allir skipaeigendur skulu skyldir til að taka þátt í stofnun félaga þessara, 
innan þeirra takmarka, sem um getur í' 3. gr. þessara laga.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 77
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Vátryggingarfélög þan, seni nú eru starfandi, skulu breyla lögum sinuin í 
sainræmi við lög þessi, og skulu þau síðan gilda sem lög fyrir þau. Skal bera fé- 
lagslögin þannig breytt undir Samábyrgð Islands á fiskiskipum til staðfestingar 
eða breytingar, eftir þvi sem hún telur þurfa til þess að þau samrýmist lögiiin 
þessum og reglugerðum, sem gefnar kunna að verða út samkvænit þeini.

3. gr.
Allir vélbátaeigendur, sem eiga vélbáta, opna eða með þilfari, sem eru allt að 

70 smál. brútló að stærð og aðallega eru ætlaðir til fiskveiða við ísland, skulu 
skyldir til að válryggja alla vélbáta sína af nefndri stærð hjá félagi því, sem stofn- 
að hefir verið samkv. 2. gr. laga þessara, innan þess umdæmis, sem báturinn er 
skrásettur í eða gengur til fiskveiða frá, og með þeini skilmálum, sem lög þessi 
og reglugerð, sem sett kynni að verða af stjórnarvöldunum samkv. lögum þess- 
um, ákveða.

Xeiti einhver skipeigandi, sem vátryggingarskyldur er sanikvænit lögum 
þessum, að vátryggja skip sitt. skal það samt sem áður skoðað og metið af 
skoðunar- og virðíngarnianni blutaðeigandi félags og vátryggjast sem önnur 
tryggingarskyld skip, og iðgjald innbeimtast með lögtaki samkv. 31. gr„ ef þörf 
krefur.

Heimilt er þó félögum þessum að taka skip til vátryggingar allt að 150 smál. 
brúttó að stærð (sbr. þó 5. gr.).

4. gr.
Ríkissjóður ábyrgist með 300 000 kr„ að félögin fullnægi skuldbindingum 

síiiuni. Geti þau eigi af eigin rammleik greitt þær tjónbietur, er þau eru skyld 
til að greiða, leggur ríkissjóður það til, er á vantar, en þó aldrei nieira en áður- 
nefnda upphæð.

Ef eittbvert félaganna liefir orðið að leita aðstoðar ríkissjóðs íil þess ao 
greiða tjónbætur, skal styrkur sá, er það Iiefir þegið af ríkissjóði, að viðbættuni 
l', i árlega vöxtu, endurgreiddur smátt og smátt, eftir því sem efni þess leyfa.

5. gr.
Félög þau, sem stofnuð verða samkv. löguin þessuin, skulu endurtryggja 

að miimsta kosti hehning þeirra upphæða, er þau taka ábyrgð á, hjá Saniábyrgð 
íslands á fiskiskipum. Hæsta uppbæð, sem félögin mega bafa í eigin ábyrgð 
á einu skipi, má þó eigi fara fram úr 15000 kr„ og skulu upphæðir þær, er fara 
fram úr þessari uppbæð eftir að belmingaskiptin hafa farið fram, einnig yfir- 
færðar til Samábyrgðar Islands á fiskiskipum, og skal Samábyrgðinni skylt að 
taka við þeim. Félögin greiði Samábyrgðinni sömu iðgjöld af upphæðum þeim, 
sem þau yfirfæra til hennar, og þau sjálf taka.

Innheimtulaun af iðgjöldum, sem greidd verða samábyrgðinni, skulu á- 
kveðin með samningi, sem atvinnuniálaráðuneylið saniþykkir.
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II. KAFLI 
Stjórn félaganna.

6. gr.
Ábyrgðarfélögiun, seni stofnuð verða samkv. 2. gr. þessara laga, skal stjórn- 

að af þriggja nianna nefnd. Er einn þeirra fonnaður og tveir meðstjórnendur. 
Stjórnarnefndina velja eigendur binna vátryggðu skipa, og kýs hún franikvæmd- 
arstjóra.

Stjórnarnefndin skal kosin á aðalfundi til þriggja ára í senn, og ennfremur 
2 endurskoðendur til jafnlangs tíma. Stjórnarnefndarmenn og endurskoðendur 
má endurkjósa.

Stjórnarnefnd liefir æðsta úrskurðarvald í öllum málefnum félagsins innan 
takmarka þessara laga. Hún befir og daglegt eftirlit með rekstri félagsins, skip- 
ar skoðunar- og virðingarmenn og úrskurðar skaðabótagreiðslur. Hún skal halda 
fundabók og skrá í bana allar ákvarðanir sínar.

Framkvæindarstjóri annast allan daglegan rekstur félagsins, gefur út og 
undirritar vátrvggingarskírteini, innheimtir iðgjöld, annast reikningsbald og 
liefir á liendi fjárvörzlu félagsins. Hann skal hafa að launuin 4% af öllum inn- 
heimtum iðgjöldum, að frádregnum endurgreiddum iðgjöldum. Endurskoðend- 
ur skulu endurskoða reikninga félagsins, bver i sínu unidæmi, og bafa lokið 
endurskoðun sinni í síðasta lagi 5 dögum fyrir aðalfund, og skulu reikningar fé- 
laganna liggja frammi bjá framkvæmdarstjóra frá því endurskoðun er lokið 
og þar til aðalfundur liefst.

7. gr.
Til að framkvæma skoðunar- og virðingargerð þá, sem um getur í 12. gr., 

skal stjórn félagsins skipa 2 skoðunar- og virðingarmenn fyrir hvert félag og 2 
til vara. Skal annar þeirra vera fróður um byggingu skipa og liinn vélfróður. Þeir 
skulu, áður en skip er tekið í tryggingu, skoða og meta skipið og gefa skriflega 
sundurliðaða skýrslu um matið.

Ef skoða skal skip, sem skoðunar- og virðingarmaður á að öllu eða nokkru 
leyti, skal varamaður framkvæma skoðun og mat.

Skoðunar- og virðingarmenn skulu einnig skoða og meta hvert það tjón, er 
vátryggt skip verður fyrir, áður en aðgerð á skipinu hefst, og gefá skriflega 
sundurliðaða skýrslu um mat sitt á tjóninu. Þeir skulu einnig skoða sömu skip 
eftir að aðgerð hefir farið fram og gefa skriflega skýrslu um, hvort þau eru 
komin í samt lagt aftur eftir aðgerðina.

8. gr.
Aðalfund skal halda fyrir hvert einstakt félag fyrir Iok júnímánaðar ár 

livert og aukafund þegar stjórnin telur þess þörf, eða hluti skipaeigenda fer 
þess á leit. Til aðalfundar skal boðað með skriflegri eða símaðri tilkynningu til 
skipaeigenda, eigi síðar en 14 dögum fyrir fundardag, og aukafund skal halda 
svo fljótt sem auðið er eftir að stjórn félagsins hefir fengið tilmæli um fund- 
inn. Boða skal til aukafundar með viku fvrirvara.



612 Þingskjal 266

Á aðalfunrii skal lagður fram enriurskoðaðnr reikningur félagsins og þriðja 
hvert ár kosin stjórn og enriurskoðenriur sainkv. 8. gr.

Atkvæðisrétt á funrium liafa allir skipaeigenriur, sein skip eiga í trygging- 
arfélaginu, og skulu þeir liafa eitt atkvæði fyrir hverjar 5000 krónur cða minni 
upphæð í einu skipi, sem þeir liafa tryggt hjá félaginu. Þó má enginn fara með 
meira atkvæðamagn fyrir sjálfan sig og aðra en 10', af heilriaratkvæðamagni 
félagsins.

Eitt atkvæði er fyrir hvert skip, þótt vátryggingarfjárliæð sé unriir 5000 
krónum.

Ef fleiri en einn eru eigenriur að sama skipi, skulu þeir fela einuin sam- 
eignarmanni að fara með atkvæði skipsins, og skal tilkynna það stjórn félags- 
ins, þegar vátrygging fer fram eða mannaskipti verða.

Eigi má fela utanfélagsmönnum að fara með umhoð félagsmanna á funrium.
Fundur er lögmætur, ef mætt er með helming allra atkvæða á fundinum. 

Verði funriur ekki lögmætur, skal svo fljótt sem auðið er hoða til nýs funriar 
með viku fyrirvara, og er sá funriur ályktunarfær án tillits til þess, hve mörg at- 
kvæði mæta á þeim funrii.

III. KAFLI
Reikningshald og sjóðir.

9. gr.
Tekjur félaganna eru þessar:

1. Iðgjölri hinna vátryggðu skipa.
2. Tillög skipaeigenria til stofnkostnaðar samkv. 2. gr.
3. Allar aðrar tekjur, er félögunum kunna að áskotnast.

Gjöld félaganna eru þessi:
1. Tjónbætur.
2. Rekstrarkostnaður.
3. Öll önnur gjölri.

Sjóðir félaganna eru þessir:
1. Aðalsjóður. I liann renna allar rekstrartekjur félaganna, og skal liann notað- 

ur til greiðslu á tjónhólum og öðrum rekstrarkostnaði.
2. Varasjóður. í liann renna 25G af tekjuafgangi hvcrs reikningsárs, og skal

hann notaður til greiðslu á tekjuhalla félaganna, er verða kann. 75'í af
tekjuafgangi skal fara til næsta árs.

3. Stofnsjóður. í liann renna stofnsjóðsgjöld samkv. 2. gr. Hann skal aðeins
nota til greiðslu á stofnkostnaði félaganna samkv. 2. gr. Að öðru leyti má
ekki skerða stofnsjóðinn. Þó skal heimilt að nota hann til greiðslu á tekju- 
halla, ef varasjóður hrekkur ekki til þessa, en enriurgreiða skal stofnsjóði 
það, er þannig er tekið úr honuin, svo fljótt sem ástæður félagsmanna leyfa 
það.

10- Sf-
Eignir félaganna skal ávaxta í islenzkum hönkum eða sparisjóðum, sem 

ráðherra samþykkir.
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11- gr.
í rcikninguin félaganna ár hvert skal færa til skuldar ógreiddar tjónbætur, 

eftir því sem stjórnir félaganna telja nauðsynlegt, til vara fyrir óbættuni tjón- 
uin, og telja þá uppliæð til tekna í næsta ársreikningi þar á eftir.

IV. KAFLI
Um vátryggingu skipanna.

12. gr.
Aður en skip er vátryggt, skal það skoðað og metið af þar til skipuðum 

skoðunar- og matsmönnum, en þeir skulu skipaðir af stjórn hlutaðeigandi félags.
Sé skipi, er skoðun fer fram, í einhverju ábótavant, skal úr því bætt áður 

en skipið verður tekið í trygginguna. Skoðunarnienn skulu láta álit sitt og mat 
í ljós skriflega á þar til ætluð eyðublöð. Þóknun skoðunarmanna ákveður stjórn 
félagsins, og greiðist þókmmin af hlutaðeigandi skipseiganda.

Skoðun skips gildir til eins árs í senn. Öll áliöld, sem eru á skipsf jöl, að und- 
anteknum matvælum, málningu, olíuni, sjóúrum, sjókortum og bókum, skal 
telja með í virðingarupphæð skipanna.

Nú er skipseigandi óánægður með skoðnn og mat á skipi, og er honum þá 
heimilt að hera mál sitt upp við stjórn félagsins, og sker hún úr um skoðunina 
og matið.

Vátryggja skal hluta virðingarverðs hvers skips. Félagið ber ávallt 
„fvrstu áhættu“ á hverju einstöku eignatjóni. Þann hluta, sem þá verður 
eftir, má hvergi vátryggja.

Stjórn félagsins gefur út vátryggingarskírteini fyrir hvern bát um sig, til 
eins árs í senn.

Xú þykir Samábyrgðinni einhver skoðunar- og matsgerð eigi framkvæmd 
sem skyldi, og getur hún þá krafizt yfirskoðunar og yfirmats dómkvaddra manna.

Hún getur og látið fara fram yfirmat á skipum yfirleitt, sem endurtryggð 
eru hjá henni, ef lienni þykir ósamræmi í inatinu hjá hinum einstöku vátrygg- 
ingarfélöguni í landinu.

13. gr.
Við eigendaskipti fellur vátrygging úr gildi, og endurgreiðist þá hlutfalls- 

lega iðgjald þess fyrir þann tíma, er skírteinið átti eftir að gilda, að frádregnum 
Lj'í af vátryggingarupphæðinni, sem rennur i stofnsjóð félagsins. Hinn nýi eig- 
andi skal þá vátryggja skipið af nýju.

V. KAFLI 
Um sjótjón.

11. gr.
Þar sem annað er ekki ákveðið i lögum þcssum, reglugerð, sem út kann að 

verða gefin, eða vátryggingarskírteinum, bætir félagið tjón það, sem verður af
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sérhverri þeirri áhættu, sem skip lendir í á vátryggingartímabilinu. Félagið 
greiðir þannig tjón, sem verður af völduin storms, sjávar, eldingar, íss, jarð- 
skjálfta, elds, straums, árekstrar á grunn, skipbrots, veltu, ásiglingar eða sjóráns.

Það hefir engin ábrif á skaðabótaskyldu félagsins, þótt svo kunni að standa 
á, að tjónbóta verði krafizt af þriðja aðilja, og eigi lieldur þótt skipstjóri eða 
skipshöfn bafi valdið tjóninu (sbr. þó 26. gr.).

Hvert sinn, sem skip verður fyrir bótaskyldu slysi, skal það skoðað og metið 
af skoðunar- og virðingarmönnum blutaðeigandi félags, eða sé skipið statt utan 
takmarka vátryggingarsvæðis síns, af þeim mönnum, er stjórn félagsins út- 
nefnir, áður en aðgerð á biluninni befst. Skipaeigendur annast sjálfir um aðgerð 
skipa sinna.

ió. gr.
Þegar greiddar eru tjónbætur fyrir viðgerð á skipi, skal ávallt draga frá við- 

gerðarkostnaðinum eða matsverði sem liér segir:
Frá tjónbótum fyrir skip, sem er:

a. Yngra en ársgamalt ekkert.
b. 1—6 ára gamalt allt að 15'í.
c. 7 ára og eldri allt að 25%.

Verði aðgerð á tjóni, sem vátryggt skip befir orðið fyrir, frestað án sam- 
þykkis félagsstjórnarinnar, bætist ekki sá tjónauki, sem af drættinum kann að 
hafa lilotizt.

16. gr.
Tjón á véluin, ásamt ásum og skrúfum eða öðrum útbúnaði, bætist því 

aðeins, að það stafi af:
1. Eldi eða sprengingu, sem ekki stafar frá vélinni.
2. Að skipið sökkvi, strandi, veltist á ldiðina eða rekist á grunn.
3. Arekstur á fasta eða fljótandi bluti, þar með talinn ís.

17. gr.
Tjón á segluin, ábreiðum, köðlum, reiða og öðrum lausiun áböldum, útbún- 

aði í berbergjum skipverjanna, þó ekki á föstum tré- eða mábnblutum, bætist því 
aðeins, að það stafi af:

1. Eldi eða sprengingu.
2. Að skipið sökkvi, velti á bliðina, strandi eða rekist á grunn.
3. Arekstri skipsins eða ábalda þess á fasta eða fljótandi liluti fyrir utan 

skipið, þar með talinn is.

18. gr.
Vátryggður befir rétt til bóta fyrir algerðum skiptapa, þegar:

1. Skipið týnist algerlega.
2. Skipið sekkur, strandar eða á annan bátt verður fyrir tjóni, þannig að ekki 

er bægt að bjarga því.
3. Skipið verður fvrir tjóni, sem vátrygging þess nær til, en ekki er liægt að 

endurbæta, bvorki á staðnum eða með því að flytja skipið á annan stað.
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4. Skipið er löglega dæmt óbætandi, þ. e. befir orðið fyrir svo iniklum skemmd- 
um vegna sætjóns, að aðgerð á því borgar sig ekki, þar eð kostnaðurinn við 
aðgerð á öllu tjóninu fer fram úr verði skipsins i viðgerðu ástandi, að frá- 
dregnu verði þess óviðgerðs.

Greiði félagið bætur fyrir algerðan skiptapa, ber því blutfallslegur liluti 
af andvirði þess, er inn kann að koma fyrir leifar þess, miðað við þann 
bluta virðingarverðsins, sem félagið hefir tekið ábyrgð á.
Xú sekkur skip, strandar eða verður fyrir öðru tjóni, og ekki verður af þar 

til liæfum mönnum, útnefndum af stjórn ldutaðeigandi félags, álitið, að því með 
sanngjörnum kostnaði verði bjargað, og befir þá vátryggði rétt til bóta, sem um 
algerðan skiptapa væri að ræða. eins og að ofan greinir, sbr. 2. tölul. Vilji þó 
vátryggjandi reyna björgun á skipinu á eigin ábyrgð og geri bann slíka tilraun 
án þess að óþarfur dráttur verði á, gilda ákvæði 1. málsgr. þvi aðeins, að björgun 
skipsins sé ekki lokið í síðasta lagi 10 mánuðum eftir að áfallið varð, eða björg- 
unartilraununum sé ekki áður bætt.

19. gr.
Xú befir ekki spurzt til skips í 3 mánuði frá því það lagði síðast úr böfn til 

fiskveiða innanlands, og skal þá líta svo á, að það bafi farizt algerlega, og skal 
greiða bætur fyrir það sem algerlega tapað. Sé skipið í utanlandssiglingum, 
lengist þessi frestur í 6 mánuði.

Xú er skip yfirgefið af áböfn úti í rúmsjó og því hefir ekki verið bjargað 
innan 3 mánaða frá því að það var yfirgefið, og befir vátryggði þá kröfu til bóta 
sem um algerðan skiptapa væri að ræða.

20. gr.
Bætur, sem vátryggður befir orðið að greiða þriðja manni vegna tjóns af á- 

rekstri (þegar skipið eða áböld þess liafa rekizt á annan fastan eða fljótandi 
blut), ennfremur kostnað við málarekstur, gerðardóm eða samkomulag vegna 
þess, greiðir félagið. Bætur fyrir tjón á lifi manna eða fyrir meiðsli eru vátrygg- 
ingarfélögunum óviðkomandi.

21. gr.
Sameiginlegt sætjón (bavari grosse) skal leitt til lykta samkvæmt York- 

Antwerpen-ákvæðunum frá 1924.
22. gr.

I’etta skal ekki bæ'ta sem sjótjón:
1. Tjón, sem verður vegna þess, að skip var þegar það lagði síðast úr liöfn ekki 

sjófært, bæfilega útbúið, mannað og lestað, nema ætla megi að livorki 
vátryggði né skipstjóri liafi vitað eða ldotið að sjá, að ábótavant var.

2. Tjón, sem verður vegna jiess, að skipið befir ekki verið í gildu ástandi þegar 
því var lagt upp, eða ekki frá því gengið svo sem vera bar eða baft undir 
nægilegu eftirliti, nema vátryggða verði ekki gefin sök á því.

3. Tjón, sem verður á skipi, sem liggur mannlaust við bryggju eða bafnarvirki.
4. Tjón, sem verður meðan áfallið iðgjald er ekki greill (sbr. þó 31. gr. 3. 

málsgr.).
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5. Tjón á áliöldum eða skipshluta, sem orsakast af almennri notkun hlutað- 
eigandi skipshluta eða álialds.

6. Tjón, sem orsakast af hernaði, horgarastyrjöld eða þessliáttar.
Ef tjón verður vegna smíðis eða efnisgalla, verður tjón á hlutum þeim, sem 

gallinn er í, ekki bætt.
Ef tjón verður vegna ofhleðslu, slits, fúa, ryðs, tæringar maðkskemmda, 

rottu, músa eða af öðrum slíkum orsökum, verður tjón á þeim hlutum. sem 
áðurnefndar orsakir hafa valdið, ekki bætt.

23. gr'
Nú verður skip fyrir einhverri bilun á vél eða úthúnaði og hefir þess vegna 

þegið hjálp hjá öðrum, og skal þá þóknun fyrir slíka hjálp greidd af vátrvgg- 
ingarfélaginu í hlutfalli við vátrvggingarupphæðina, að frádregnum ÍO^Í.

Öll skip eru skyld til að hjálpa hvert öðru úr háska. Borgunar fyrir slíka 
hjálp verður ekki krafizt eftir venjulegum hjörgunarreglum, en skal ákveðin af 
stjórn hlutaðeigandi félags eða, ef málsaðilar verða ásáttir um, af gerðardómi 
samkv. 33. gr. laga þessara. Þóknunina skal ávallt miða við það fjártjón og þann 
tilkostnað, sem hjálpin hefir bakað þeim, er hana veitti.

24. gr.
Þegar gert er við skip, sem orðið hefir fyrir tjóni, sem vátryggjendum ber. 

að greiða, greiðir félagið ekki þann aukakostnað, sem stafar af yfir- eða helgi- 
dagavinnu, nema að svo miklu leyti sem við þá vinnu sparast önnur útgjöld fyrir 
vátrvggjendur.

Leifar skips, sem farizt hefir eða dæmt liefir verið ónýtt, svo og verð braks, 
sem rifið er úr skipi, sem gert er við á kostnað vátryggjanda, er eign vátryggj- 
anda að réttri tiltölu við virðingaruppliæð þess, sem vátryggt er.

25. gr.
Opnir vélbátar eru allir þeir vélhátar, sem ekki eru með fullu þilfari. Fvrir 

þá gilda þessi ákvæði sérstaklega:
Bætur fyrir tjón á opnum vélbáti greiðist aðeins, ef báturinn ferst alger- 

lega eða er dæmdur ónýtur eða óbætanlegur af skoðunarmönnum og matsmönn- 
um félagsins.

Þó skal félagið ávallt greiða að sinum hluta kostnað við hjörgun á opnum 
vélbáti, sem orðið hefir fyrir áfalli, og skaða, er hlýzt af nauðlendingu.

Þar sem því verður við komið vegna staðhátta og annars, getur stjórn 
félagsins krafizt þess, að opnir vélhátar séu settir á land eftir hverja notkun í sjó- 
ferð. Hafi félagsstjórn krafizt þessa, verða engar bætur greiddar fyrir tjón, sem 
af því kann að leiða, að út af er brugðið.

26. gr.
Nú sannast það, að skipstjóri liafi af ásettu ráði eða í sviksamlegum til- 

gangi valdið tjóninu, og má þá draga allt að því 20'í af skaðahótafénu. Hafi 
vátryggður sjálfur í sviksamlegum tilgangi tvítryggt hið sama, eða hafi hann
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gerzt valdur að tjóni af ásettu ráði eða fyrir hirðuleysi, er félagið laust allra 
mála um skaðabótaskyldu gagnvart honum. Hinsvegar skal félagið ávallt skylt 
að greiða svo mikið af skaðahótafénu sem þarf til að greiða lán af almannafé, 
þar með talin lán úr íslenzknm hönkum og sparisjóðum, er veitt hafa verið gegn 
veði í skipinu eða bátnum. Þó er eigi skylt að greiða meira en nemi % tryggingar- 
fjárhæðarinnar, og á félagið þá endurgjaldskröfu á hendur þeim, sem sekur er.

27. gr.
Öll skjöl og reikninga snertandi tjón og aðgerð á skipi skal þegar að að- 

gerðinni lokinni afhenda hlutaðeigandi félagi. Skal tjónið þá gert upp innau 
eins mánaðar frá afhendingu skjalanna. Tjónhætur skal miða við aðgerðar- 
reikninga með hliðsjón af tjónmatinu, þannig, að þó að aðgerðarkostnaður fari 
fram úr matsupphæðinni, skal miða grciðslur við matsupphæð.

Aðgerðarreikningar eða aðrar kröfur vegna sjótjóns, sem ekki eru komnar 
í hendur stjórnar félagsins áður en 1 mánuður er liðinn frá því að aðgerðinni 
er lokið, eða ef um tjón án aðgerðar, svo sem dráttarhjálp eða annað þvi um líkt 
er að ræða, verða ekki teknar til greina, nema sannað sé fyrir stjórn félagsins, 
að gildar ástæður séu að hennar dómi fyrir þeim drætti, sem orðið hefir á því 
að gera kröfu.

Afrit af tjónhótaniðurjöfnun skal ávallt senda Samáhyrgð fslands á fiski- 
skipum.

VI. KAFLI 
Skyldur vátrvggða.

28. gr.
Þegar vátryggt skip verður fyrir tjóni, sem hólaskylt er samkvæmt lögum 

þessum, skal eigandi skipsins, eða formaður þess i hans stað, þegar í stað til- 
kynna það skriflega til hlutaðeigandi félagsstjórnar og gefa nákvæma skýrslu 
um atvikin.

Tjón, sem ekki hefir verið tilkynnt um innan hálfs mánaðar frá þvi að það 
vildi til, getur félagsstjórnin neitað að taka til greina, nema sannað sé fyrir hcnni, 
að óviðráðanlegar orsakir séu til dráttarins.

29. gr.
Skylt er hæði skipstjóra og útgerðarmönnum að gera allt, sem í þeirra valdi 

stendur, til þess að draga úr tjóni, svo að það verði sem allra minnst. Þeim her 
að hlíta þeim ráðstöfunum, sem stjórn félagsins kann að gera í því skyni.

Á vátrvggðum hvilir skvlda til þess að færa sönnur á tjónið og hve miklu það 
liefir numið.

30. gr.
Skipstjórar á hinum vátryggðu skipum verða að fullnægja þeim reghnn. 

sem settar eru í gildandi lögum á hverjum tíma um rétt til að vera skipstjóri á
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 78
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slikum skipuin, sem þeir stjórna, og í þeim siglingum, er þau ganga. Skipin verða 
einnig að fullnægja ákvæðum laganna um útbúnað, áhöfn, ljós- og hendingar- 
færi o. fl.

Hvert það skip, sem hefir mótor í lokuðu rúmi, skal liafa meðferðis öflugt 
slökkvitól, sem tekið er gilt af Samábyrgð íslands á fiskiskipum, og skal það 
haft einhversstaðar fyrir utan vélarrúmið, þar sem auðvelt er að ná til þess. í 
vélarrúmi mega ekki vera nein þau tæki, sem eldur er notaður við, að undan- 
teknum lömpum þeim, sem nauðsynlegt er að liafa við rekstur og gæzlu mótorsins.

VII. KAFLI
Um iðgjöld og iðgjaldaendurgreiðslu.

31. gr.
Iðgjöld skulu ákveðin af alvinnumálaráðuneytinu eftir tillögum Samáhyrgð- 

ar íslands á fiskiskipum og starfandi vélhátaáhyrgðarfélaga, og má með sam- 
þykki atvinnuniálaráðuneytisins hreyta þeim eftir því sem þörf og reynsla krefur.

Þar, sem sérstaklega stendur á, að áliti alvinnumálaráðuneytisins og Sam- 
áhyrgðar íslands á fiskiskipum, skal heimilt að ákveða iðgjöldin með hliðsjón 
af því áhættusvæði, sem skipinu er ætlað að vera í förum um.

Veita má gjaldfrest á iðgjölduni, en þó eigi lengur en svo, að 1 i hluti þeirra 
greiðist ávallt fyrirfram fyrir hvern ársfjórðung.

Xú er iðgjald ekki greitt á réttum gjalddaga, og hefir vátryggjandi þá rétt 
til með viku fyrirvara að upphefja trygginguna.

Iðgjöld og virðingargjöld má taka löglaki, og hvíla þau á hinum vátryggðu 
skipum og ganga fyrir öllum öðrum veðskuldum í 2 ár, reiknað frá gjalddaga 
þeirra.

Vátryggingin gengur ekki í gildi fyrr en áskilið iðgjald og stofnsjóðsgjald 
er greitt. Félögin eiga þó ávallt fulla kröfu á að fá greitt iðgjald fyrir vátryggt 
skip frá þeim tíma, er heðið var um vátrygginguna.

32. gr.
Endurgreiða skal iðgjald fyrir skip, sem staðið liefir í landi eða verið lagt 

tryggilega fyrir festuni á öruggum stað, sem stjórn félagsins telur gildan, ef slík 
landstaða eða hafnlega liefir varað að miimsta kosti einn mánuð samfleytt. Ef 
tjónhætur á vátryggingarárinu fara fram úr helmingi hins greidda iðgjalds, 
fellur endurgreiðsla niður fyrir það vátryggingarár.

Endurgreiðslu þessa skal reikna hlutfallslega af liinu greidda ársiðgjaldi.
Vottorð tveggja manna, sem stjórn félagsins tekur gilda, um uppistöðu eða 

hafnlegu þá, er hér um ræðir, skal afhenda stjórn félagsins og er skilyrði fyrir, 
að endurgreiðsla verði látin af liendi.

Skipin eru þó ávallt tryggð fyrir veniulegri hafnaráhættu (revier), þegar 
þau „liggja uppi“, en fyrir þá áhættu skal greiða iðgjald eins og ákveðið verður 
í iðgjaldaskránni.
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VIII. KAFLI 
Ýms ákvæði.

33. gr.
Agreining milli félaganna og skipaeigenda eða Samábyrgðar Islands á fiski- 

skipum má leggja í gerð. í gerðardóminn kveður hvor málsaðili einn mann, en 
liéraðsdómari í því héraði, þar sem félögin eiga heiinili, skipar oddamann. Ef 
ágreiningsatriði milli félaganna og Samábyrgðar Islands á fiskiskipum verða 
lögð í gerð, skipar atvinnumálaráðherra sem oddamann einn af dómurunum í 
hæstarétti.

Gerðardómurinn skal háður þar, sem hlutaðeigandi félag á lögheimili, en 
sé Samábyrgð Islands á fiskiskipum annar aðili, skal gerðardómurinn háður í 
Revkjavík.

Ef gerðardómsmenn verða ekki á eitt sáltir, ræður atkvæði oddamanns úr-
slitum.

Nú liefir annarhvor málsaðilja ekki kvatt mann í gerðardóminn og tilkynnt 
það, svo sannanlegt sé, hinum málsaðila 30 dögum eftir að sannanlegt er, að 
hann hafi fengið vitneskju um kvaðningu andstæðings síns, og skal þá héraðs- 
dómari í því lögsagnarumdæmi, þar sem gerðardómurinn er háður, skipa gerð- 
ardómsmann í hans stað.

Nú hefir ágreiningurinn ekki getað orðið útkljáður vegna vanrækslu ann- 
ars gerðardómsmanna 30 dögum eflir að hann var nefndur í dóminn, og á þá 
hinn gerðardómsmaðurinn rétt á að gera út um málið ásamt oddamanninum, og 
ræður þá atkvæði oddamanns úrslitum, ef þeir verða eigi á eitt sáttir. Odda- 
maður sker úr því, hvort gerðardómsmaður hafi gert sig sekan í vanrækslu.

í gerðardómnum skal það og ákveðið, hvort málskostnaður skuli að öllu 
eða nokkru leyti falla á annan málsaðila eða hvernig skuli skipta honum milli 
málsaðilja.

Gerðardómur uppkveðinn samkvæmt þessum ákvæðum gildir fyrir báða 
málsaðila, sem dóniur, er ekki verður áfrýjað.

34. gr.
Þegar vátryggðar eignir eru veðsetlar, íuer veðrétturinn einnig lil vátrygg- 

ingarfjárins.

35. gr.
Ef félögin leggjast niður, skal eignum þeirra varið í þarfir hlutaðeigandi 

héraðs, eftir tillögum ba’jarstjórnar eða sýshinefndar, enda komi samþykki 
atvinnumálaráðuneytisins til.

36. gr.
Vátryggingarfélög, sem starfa samkvæml lögum þessum, eru undanþegin 

gjöldum til bæjar- og sveitarsjóða, svo og undanþegin tekjuskatti til ríkissjóðs.
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37. gr.
í tilfellum, sein engin ákvæði eru sett um í löguni þessum, skal farið eftir 

regluin þeini og venjum, sem á bverjum tíma gilda uni samskonar tilfelli hjá 
Samábyrgð íslands á fiskiskipum.

38. gr.
Með lögum þessuin eru úr gildi nujnin lög nr. 20 9. jan. 1935, uin vátrygg- 

ingar opinna vélbáta, svo og önnur ákvæði, sem fara i bága við lög þessi.

39. gr.
Lög þessi öðlast gikti 1. janúar 1937.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt sainkv. beiðni atvinnuniálaráðberra og er upph.aflega 

sainið af forseta Fiskifélags íslands og forstjóra Samábyrgðar Islands á fiski- 
skipum. Sjútvn. befir athugað frv. nijög nákvæmlega og gert á því allmiklar 
breytingar, m. a. í samræmi við tillögur erlends sjótryggingarfræðings.

Frumsemjendur segja svo um höfuðtilgang frv. í eftirfarandi greinargerð:
„I’egar Samábyrgð íslands á fiskiskipum var með lögum nr. 51 30. júli 

1909 sett á stofn, mun það bafa verið tilgangur löggjafarvaldsins, að hún aðal- 
lega starfaði sem endurtryggingarfélag fyrir innlend héraðafélög, sem þá suni- 
part voru starfandi hér á landi og sumpart yrðu stofnuð eftir að Samábyrgðin 
væri tekin til starfa.

í framkvæmdinni hefir þessum tilgangi þó ekki verið náð, þar sem mikill 
meiri hluti vátrygginga í Samábyrgðinni liafa verið beinar tryggingar. Það liefir 
verið ýnisum vandkvæðum bundið með þessu fyrirkomulagi að bafa nægilegt 
eftirlit með liinuni vátryggðu skipum, sem flest eiga heinia utan Reykjavíkur, 
þar sem Samábyrgðin liefir aðsetur sitt. Slíkt eftirlit er vitanlega að miklum 
niun auðveldara, ef skipin eru vátryggð hjá félagi, sem starfar í þvi héraði, sem 
skipin eiga heima og ganga til fiskveiða frá, þar sem stjórn þess félags þá auð- 
veldlega getur liaft fullt eftirlit með liinuin vátryggðu skipum.

Fruinvarp þetta gerir ráð fyrir, að allir skipaeigendur séu skyldir til að vá- 
tryggja skip sín. Fjöldi skipa liefir til þessa verið óvátryggður. Hafi þau t. d. 
orsakað tjón á öðrum skipum, befir i flestum tilfellum verið ómögulegt að fá 
þann skaða bættan hjá eigendum þess, sem þeim þó vitanlega ber að gera. Ef 
skipin aftur á móti eru tryggð, bælir vátryggingarfélagið að sjálfsögðu slíkt tjón.

í friimv. er gert ráð fyrir, að ríkissjóður styrki félögin með allt að 300000 
króna láni, ef þau skyldu þurfa á að halda í svipinn. í flestum tilfellum niundi 
nægilegt, að ríkissjóður tæki að sér ábyrgð fyrir félögin á lánum, er þau kynnu
að geta fengið í þessu skyni.

Er því lagt til, að fyrirkomulag vátryggingarimiar verði liaft eins og I. kafli 
lagafrumvarpsins mælir fyrir.“

Xánar í framsögu.
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Nd. 267. Frumvarp til laga

um jarðakaup ríkisins.

Flm.: Páll Zóphóníasson, Bjarni Ásgeirsson, Emil Jónsson.

1- gr.
Heimilt er ríkisstjórninni að kaupa jarðir handa ríkissjóði eftir því, sem 

fyrir er mælt í lögum þessum.

2. gr.
Stofna skal sérstakan sjóð, sem nefnist jarðakaupasjóður ríkisins. Tekjur 

sjóðsins eru:
a) Afgjöld af núverandi þjóð- og kirkjujörðum.
b) Afgjöld þeirra jarða, sem keyptar verða eftir lögum þessum.

3. gr.
Tekjum jarðakaupasjóðs skal verja til kaupa á jörðum, að uppfylltum þeim 

skilyrðum fyrir jarðakaupunum, sem lög þessi setja.

4. gr.
Skilyrði fyrir því, að ríkið kaupi jörð, eru:

a) Að ekki séu horfur á, að jörðin verði fyrir skemmdum af völdum náttúr- 
unnar, svo sem vatnsflóðum, skriðuhlaupum, landbroti o. s. frv., eða að 
líkur séu til þess, að hún i náinni framtíð leggist i eyði af öðrum ástæðum.

b) Að tryggt sé, að jörðin byggist eftir lögum nr. 8 1. febr. 1936, um erfða- 
ábúð og óðalsrétt, sbr. þó 8. gr.

e) Að kaupverðið fari ekki fram úr þeim fasteignaveðslánum, er á jörðinni 
hvíla við opinbera sjóði og lánsstofnanir, og aldrei yfir fasteignamat.
Þó er ríkisstjórninni heimilt að kaupa jarðir, enda þó að minna hvíli á

þeim af fasteignaveðslánum við opinbera sjóði en nemur sanngjörnu kaupverði 
þeirra, ef tekjur jarðakaupasjóðs hrökkva fyrir meiri jarðakaupum en bjóðasl 
samkvæmt ákvæðum fyrri málsgr. þessa stafl., en aldrei má þó kaupverðið vera 
hærra en fasteignamátsverð.

5. gr.
Þykí ríkisstjórninni ekki nægilega upplýst um ásigkomulag jarðar, sem 

boðin er til kaups, getur hún leitað álits Búnaðarfélags Islands um jörðina og 
staðhætti alla. Að fengnu áliti þess ákveður ríkisstjórnin, hvort af kaupunum 
verður eða ekki.

6. gr.
Greiðslum fyrir þær jarðir, sem ríkið kaupir eftir lögum þessum, skal að 

jafnaði haga svo, að jarðakaupasjóður tekur að sér greiðslur áhvílandi fast- 
eignaveðslána i opinberum sjóðum, eftir þvi sem á stendur og um semst við 
viðkomandi lánsstofnanir.
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7. gr.
Landbúnaðarráðherra getur falið sérstökum manni umsjón með jarðakaup- 

um ríkisins, eftirlit með þjóð- og kirkjujörðum, reikningshald jarðakaupasjóðs, 
svo og aðrar framkvæmdir, er af lögum þessum leiðir.

8. gr.
Þrátt fyrir ákvæði laga nr. 8 1. febr. 1936, um erfðaábúð og óðalsrétt, er 

leyfilegt að byggja jarðir, sem kevptar eru eftir lögum þessum, 1% hærra en 
getur i 2. gr. þeirra laga, meðan á þeim hvíla fasteignaveðslán, sem eru svo há, 
að vextir þeirra eru hærri en ncnnir afgjaldinu, reiknuðu eftir 2. gr. laga nr. 8
1. febr. 1936, um erfðaábúð og óðalsrétt.

9. gr.
Reikningsár jarðakaupasjóðs er almanaksárið. Yfirskoðunarmenn lands- 

reikninganna skulu endurskoða reikninginn.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

11- gr.
Með lögum þessmn eru úr gildi felld: 1. tölul. 21. gr. laga nr. 16 frá 16. nóv. 

1907, um laun sóknarpresta. Akvæði 1. tölul. 2. gr. laga nr. 17 frá 13. júní 1925, 
um Ræktunarsjóð íslands, að því er snertir tekjur af þjóðjörðum, svo og önnur 
lagaákvæði, er kunna að koma í bága við lög þessi.

Greinargerð.
Flestum mun það ljóst, að gcgnuin jarðasölu og jarðakaup liefir fjármagnið 

mjög flutzt úr sveitum landsins til kaupstaða og kauptúna, og að sama skapi 
liefir gjaldgeta þeirra minnkað, sem í sveit búa. Yenjan hefir verið sú, að þeir, 
sem liætt hafa búskap og selt jarðirnar, hafa flutzt búferlum til kaupstaðanna, 
með verð jarða og búa með sér að meira eða minna leyti, en þeir, sem við hafa 
tekið, keypt að mestu fyrir lánsfé og því orðið veikari stoð í sveitarfélaginu en 
hinir voru. Þannig er dæmi til um að á síðustu 15 árum hefir úr einni sveit í 
námunda við Reykjavík flutzt á þennan hátt um hálf milljón króna að verðmæti, 
mest til Reykjavíkur. Svipaða sögu hafa fleiri sveitarfélög að segja. Allir inunu 
skilja, hvaða þýðingu slík blóðtaka hefir fyrir þau sveitarfélög, sem fyrir þessu 
verða. Lög frá síðasta þingi um erfðaábúð og óðalsrétt voru meðal annars sett 
til að hindra slíkan fjárflutning úr sveitunum í framtíðinni, og að því sama 
miðar þetta frumvarp.

Það má einnig telja mjög vafasamt, að öryggi bænda um búskaparafkomu 
hafi aukizt með hinni auknu sjálfsábúð. Fjöldi bænda hefir til þessa orðið að 
yfirgefa jarðir og bú einmitt af því, að þeir liafa ráðizt í dýr jarðakaup, og horf- 
urnar munu vera allt annað en glæsilegar í því efni eins og sakir standa. Vr 
þessu er frumvarpinu einnig ætlað að bæta, að minnsta kosti að einhverju leyti.
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Eins og frumvarpið ber með sér, er ætlazt til þess, að afgjaldi núverandi 
þjóð- og kirkjujarða verði varið til að standa undir kaupunum, og er það aðal- 
lega hugsað þannig, að með þeim verði grciddur mismunur á afgjöldum þeirra 
jarða, er keyptar eru, og ársgreiðslum af lánum þeim, er á þeim hvila og þeim 
verður látið fylgja við kaupin.

Xu munu afgjöld þjóð- og kirkjujarða vera um 90000 kr. Hve íniklum hluta 
jarðarafgjaldanna yrði varið til jarðakaupa eftir frumvarpinu, fer vitanlega 
eftir því, hversu mikið framhoð verður á jörðum, og eftir öðrum atvikum, og 
verður frainkvæmdaratriði i höndum þeirra stjórnarvalda, sem með málið fara.

Xánar í framsögu.

Sþ. 268. Tillaga til þingsályktunar

um landhelgisgæzlu á Faxaflóa og við Snæfellsnes.

(Eftir fyrri umr.).

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina: 
a. Að láta nú þegar smíða nægilega stóran, traustan og gangliraðan, vopnaðan

vélhát til þess að annast landhelgis- og veiðarfæragæzlu á Faxaflóa og við 
Snæfellsnes.

h. Að leigja til gæzlunnar, meðan á smíðinni stendur, þar til ha'fan vélhát, er 
húinn sé nauðsynlegum tækjum.

Nd. 269. Breytingartillögur

við frv. til 1. um hráðahirgðahreyting nokkurra laga.

Frá Bjarna Asgeirssyni og Páli Zóphóníassyni.

a. Við tölul. 12. I stað „42000“ komi: 56000.
b. Við tölul. 13. í stað „28000“ komi: 11000.

Ed. 270. Lög

um hreyting á og viðauka við lög nr. 38 27. júni 1925 Sala á prestsmötul.

(Afgreidd frá Ed. 31. marz).

1- gr-
í stað „57í“ í lagagreininni komi: S' í.
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2. gr.
A eftir lagagr. kemur ný gr., svo hljóðandi:
Ógreiddar eftirstöðvar af kaupverði prestsmötukvaða, sem kevptar hafa 

verið samkvæint eldri lagafyrirmælum, skulu lækkaðar í samræmi við ákvæði
1. gr. og afborganir færðar niður að sama skapi fyrir þau ár, sem eftir eru 
greiðslutímans.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 271. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 242 (Gjaldevrisverzlun).

Frá Jóhanni Jósefssvni.

I stað orðanna „Koluin, oliu og salti’* komi: Kolum, olíu, salti og veiðar- 
færum.

Ed. 272. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 23 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og 1. nr. 20 
24. marz 1934, um breyt. á þeim lögum.

Frá allsherjarnefnd.

Við 21. gr. Á eftir a-lið kemur nýr stafliður b. (en b-liður verður c-liður): 
Á eftir sama málslið kemur nýr málsliður: Við útvarpsumræður skulu þó

þingmenn jafnframt nefndir fullu nafni.

Nd. 273. Nefndarálit
um frumvarp til laga um skipun prestakalla.

Frá minni hl. launamálanefndar.

Xefndin gat ekki orðið sammála um afgreiðslu frumvarpsins. Meiri lil. 
nefndarinnar vill samþykkja frv. óbreylt. Við undirritaðir nefndarmenn telj- 
um eigi unnt að fækka prestum nálægt þvi eins mikið og gert er ráð fyrir í 
frumvarpinu, og leggjum auk þess til, að prestum verði fjölgað í Rvik um 2. 
Xevddumst við því til að kljúfa nefndina.

Á móti þeirri fjölgun presta, sem við leggjum til frá því, sem gert er ráð 
fyrir í frumvarpinu, keniur aftur það, að við viljum láta prestana annast barna- 
fræðsluna í minnstu prestaköllum endurgjaldslaust, og spara þannig laun barna- 
kennara á þeim stöðum. Lúta að þvi brtt. við 7. gr.

Leggjum við til, að frv. verði samþykkt með þessum
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BREYTINGUM:

I. Yið 1. gr. Greinin orðist þannig:
A íslandi sknln vera þessi prestaköll:

1. Utskálar: Útskála, Hvalsness og Keflavíkur sóknir.
2. Staður í Grindavík: Staðar og Kirkjuvogs sóknir.
3. Garðar á Alftanesi: Kálfatjarnar, Hafnarfjarðar og Bessastaða sóknir.
4. ðlosfell í Mosfellssveit: Viðeyjar, Lágafells, Brautarholts, Saurbæjar (á 

Kjalarnesi) og Reynivalla sóknir.
5. Akranes: Garða og Innrahólms sóknir.
6. Saurbær á H valfiarðarströnd: Saurbæjar og Leirár sóknir.
7. Reykholt: Revkholts, Stóraáss, Gilshakka, Síðuinúla, Norðtungu og 

Hjarðarholts sóknir.
8. Hestnr: Hvannevrar, Bæjar, Lundar og Fitja sóknir.
9. fíorg: Borgar, Álftaness, Álftartungu, Stafholts og Hvamms sóknir.

10. Staðarhrann: Staðarhranns, Akra, Rauðamels og Kolbeinsstaða sóknir.
11. Staðarstaður: Staðarstaðar, Búða, Hellna og Miklaholts sóknir.
12. ólafsvík: Ólafsvíkur, Fróðár og Ingjaldshóls sóknir.
13. Setberg: Setbergssókn.
14. Helgafell: Stykkishólms, Helgafells og Bjarnarhafnar sóknir.
15. fíreiðabólsstaðnr á Skógarströnd: Breiðabólsstaðar. og Narfeyrar 

sóknir.
16. Kvennabrekka: Snóksdals, Sauðafells, Stóra-Vatnshorns og Hjarðar- 

liolts sóknir.
17. Hvammnr í Hvammssveit: Hvamins, Staðarfells og Dagverðarness 

sóknir.
18. Staðarhóll: Staðarhóls, Skarðs og Garpsdals sóknir.
19. Staðnr á Reykjanesi: Staðar, Revkhóla og Gufudals sóknir.
20. fírjánslækur: Brjánslækjar, Haga, Flateyjar og Skálmanesmúla sóknir.
21. Sauðlauksdalur: Sauðlauksdals, Breiðavíkur og Saurbæjar sóknir.
22. Eyrar: Eyra og Stóra-Laugardals sóknir.
23. Bildudalur: Bildudals og Selárdals sóknir
24. Rafnseyri: Rafnsevrar og Álftamýrar sóknir.
25. Dýrafiörður: Sanda, Hrauns, Mýra og Núps sóknir.
26. Holt í Önundarfirði: Holts, Flateyrar, Kirkjubóls og Sæbóls sóknir.
27. Staður i Súgandafirði: Staðarsókn i Súgandafirði.
28. ísafiörður.
29. Bohingavík og Hólssókn.
30. Ögurþing: Ögur og Eyrar sóknir.
31. Vatnsfiörður: Vatnsfjarðar, Nauteyrar og Unaðsdals sóknir.
32. Staður i Grunnavík: Staðar og Furufjarðar sóknir.
33. Staður i Aðalvík: Staðar og Hesteyrar sóknir.
34. Árnes: Árnessókn.
35. Staður í Steingrimsfirði: Staðar, Kaldrananess, Fells og Kollafjarðar- 

ness sóknir.
AlJ)t. 193fi. A. (50. liiggjafarþingl. 79
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36. Prestsbakki: I’restsbakka, Óspakseyrar ug Staðar sóknir.
37. Melstaður: Melstaðar, Kirkjuhvainnis, Staðarbakka og Xúps sóknir.
38. lireiðabálsstaðar: Breiðabólsstaðar, Tjarnar, Vesturbópshóla og Viði- 

dalstungu sóknir.
39. Steinnes: Vndirfells, Þingeyra og Blönduóss sóknir.
40. Æsustaðir: Holtastaða, Bólstaðarlilíðar, Bergsstaða, Svínavatns og 

Auðkúlu sóknir.
41. Skagaströnd: Höskuldsstaða, Spákonufells og Ilofs sóknir.
42. Hvainmur í Laxárdal: Hvannns og Ketu sóknir.
43. Sauðárkrökar: Sauðárkróks, Reynistaðar, Glaunibæjar og Rípur sóknir. 
41. Mtelifell: Víðimýrar, Mælifells, Reykja, Goðdala og Ábæjar sóknir.
45. Miklibter: Silfrastaða, Miklabæjar, Flugumýrar og flofstaða sóknir.
46. Hólar: Hofs, Viðvíkur og Hóla sóknir.
47. Iiarð i Eljátum:Barðs, Fells og Knappsstaða sóknir.
48. Grímsey: Miðgarðssókn í Grímsey.
49. Siglufförður: Hvanneyrar sókn.
50. Ólafsfförður: Ólafsfjarðar sókn.
51. Vellir í Svarfaðardal: Valla, Tjarna, Vrða, Vpsa, Hríscyjar og Stóra- 

Árskógs sóknir.
52. Möðruvellir: Möðruvalla, Bægisár, Bakka og Glæsibæjar sóknir.
53. Akureyri: Akureyrar og Lögmannsblíðar sóknir.
54. Grundarþing: Grundar. Munkaþverár, Kaupangs, Saurbæjar, Möðru- 

valla og Hóla sóknir.
55. Laufás: Svalbarðs, Laufáss, Grenivíkur og Þönglabakka sóknir.
56. Vatnsendi: Illugastaða, Háís, Ljósavatns, Þóroddsstaða og Ðraflastaða 

sóknir.
57. Skútuslaðir: Skútustaða, Reykjablíðar, Þverár, Einarsstaða og Lundar- 

brekku sóknir.
58. Húsavík: Grenjaðarstaðar, Xess og Húsavíkur sóknir.
59. Skinnaslaðir: Garðs, Skinnastaða, Prestbóla og Víðibóls sóknir.
60. Svalbarð i Pistilfirði: Svalbarðs, Sauðaness og Raufarbafnar sóknir.
61. Skeggjaslaðir: Skeggjastaða sókn.
62. Hof í Vopnafirði: Hofs og Vopnafjarðar sóknir.
63. Kirkjubtvr: Kirkjuba'jar, Hjaltastaða, Eiða. Hofteigs og Möðrudals 

sóknir.
61. Desjannýri: Desjarniýrar, Xjarðvíkur og Húsavíkur sóknir.
65. Vallanes: Vallaness, Þinginúla, Valþjófsstaðar og Áss sóknir.
66. Dvergasteiiui: Vestdalseyrar og Klippsstaða sóknir.
(>7. Mjáifförður: Brekku sókn.
68. Xeskaui>staður: Xess sókn.
69. Eskifförður: Ilólma og Eskifjarðar sóknir.
70. Kolfreyjustaður: Kolfreyjustaðar og Búða sóknir.
71. Eydalir: Eydala og Stöðvar sóknir.
72. Hof i Álflafirði: llofs, Djúpavogs, Berufjarðar og Beruness sóknir.
73. Iijarnanes: Bjarnaness, Stafafells og Brunnhóls sóknir.
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74. Eydalir: Evdala og Stöðvar sóknir.
75. Sandfell: Sandfells og Hofs sóknir.
76. Prestsbakki: Prestsbakka og Kálfafells sóknir.
77. Þykkvabœr: Þykkvabæjar, Langholts og Grafar sóknir.
78. Vík: Reynis, Skeiðflatar og Víkur sóknir.
79. Holt undir Eyjafíöllum: Eyvindarhóla, Ásólfsskála, Stóradals og

Kross sóknir.
80. Breiðabólsstaðar í Fljótshlíð: Breiðabólsstaðar, Hlíðarenda, Siglu- 

víkur og Akurevjar sóknir.
81. Oddi: Odda, Stórólfsbvols og Iveldna sóknir.
82. Skarð: Skarðs, Haga og Marteinstungu sóknir,
83. Kálfholt: Kálfbolts, Árbæjar og Hábæjar sóknir.
84. Vestmannaeyjar: Vestinannaevja sókn.
85. Stokkseyri: Stokkseyrar, Eyrarbakka og Gaulverjabæjar sóknir.
86. Hraungerði: Hraungerðis, Laugardæla og Villingaholts sóknir.
87. Arnarbæli: Arnarbælis, Hjalla, Reykja og Strandar sóknir.
88. Þingvellir: Þingvalla sókn.
89. Mosfelt í Grímsnesi: Mosfells, Miðdals, Klausturbóla, Búrfells og Úlf- 

ljótsvatns sóknir.
90. Torfastaðir: Torfastaða, Haukadals, Bræðratungu, Úthlíðar, Skálholts 

og Tungufells sóknir.
91. Stórinúpur: Stóranúps, Hrepphóla, Hruna og Ólafsvalla sóknir.
92. —95. Reykjavík: Skipt i 4 prestaköll.

II. Við 2. gr. Greinin fellur burt og greinatalan breytist samkvæmt því.
III. Við 7. gr., sem verður 6. gr. Greinin orðist svo:

Sóknarprestar skulu jafnframt vera barnakennarar, án sérstakra launa 
fyrir það starf, á þessum stöðum: Saurbæ á Hvalfjarðarströnd, Setbergi, 
Breiðabólsstað á Skógarstönd, Ríldudal, Stað i Súgandafirði, Bolungavík, 
Stað i Aðalvík, Árnesi, Hvammi i Laxárdal, Grímsey, Ólafsfirði, Skeggja- 
stöðum, Mójafirði, Xeskaupstað, Saudfelli, Kálfbolti og Þingvöllum.

Presturinn að Hólum í Hjaltadal skal kenna eina námsgrein, jafnað- 
arlega islenzku, við bændaskólann á Hólum, án sérstakra launa.

Presturinn á Þingvöllum skal jafnframt vera umsjónarmaður Þing- 
valla, án sérstakrar greiðslu fyrir það starf, en nauðsvnleg aðstoð sé honum 
i té látin. Ríkisstjórnin skipar þann prest án kosningar safnaðar.

Alþingi, 31. marz 1936.

Guðbr. ísberg, Jón Pálmason.
frsm.
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Ed. 274. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, mn þingsköp Alþingis. og 1. nr. 20 
24. marz 1931, um breyt. á þeim lögum.

í'rá Þorst. Þorsteinssyni.

A eftir 34. gr. frv. komi ný gr.:
Fyrri málsgr. 52. gr. laganna orðist svo:
Þingskjöl og atkvæðagreiðslur á Alþingi skal jafnan prenta í Alþingislíð- 

indum, en umræður þingdeilda og sameinaðs Alþingis skal þar því aðeins prenta, 
að veitt sé sérstök beimild til þess í fjárlögmn.

Ed. 275. Nefndarálit
um frv. til 1. um yfirstjórn Reykjatorfu og um eignarnám á landi og leigurétt- 
indum í þessari jarðeign.

Frá minni bl. allsherjarnefndar.

Nefndin Iiefir ekki orðið sammála um afgreiðslu frv. Við undirritaðir 
ieggjum til, að það verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 31. marz 193G.
Ingvar Pálmason, Páll Hermannsson.
fundaskr., frsm.

Nd. 276. Nefndarálit
um frv. til 1. um sérstaka heimild til að afmá veðskuldhindingar úr veðmála- 
bókum.

Frá allsherjarnefnd.

Xefndin hefir athugað frv. þetta og leggur til, að það verði samþykkt óbreytt. 

Alþingi, 1. apríl 1936.
Héðinn Valdimarsson, Garðar Þorsteinsson, Tlior Thors, 

form. frsm. fundaskr.
Jörundur Rrynjólfsson. Stefán Jóh. Stefánsson.

Nd. 277. Breytingartillaga
við frv. tíl 1. um bráðabirgðabreyting nokkurra laga.

Flm.: Hannes Jónsson.
Við 1. gr. 15. liður orðist þannig':
A árinu 1937 greiðir rikissjóður ekki hærra framlag til sýsluvegasjóða en 

sem svarar móti framlagi úr héruðum, sbr. lög nr. 102 19. júní 1933.
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Nd. 278. Frumvarp til laga
um Iandaura og vcrðlagsskrár.

Flm.: Jón Pálmason, Jón Sigurðsson, Jóhann Jósefsson.

1- Sr-
Landaurar ncfnast samkv. lögum þcssum framlciðsluvörur þær, sem ganga 

kaupum og sölum frá þeim, scm stunda landhúnað og sjávarútveg, og fullorðinn 
búpcningnr.

2. gr.
Þau vcrðmæti, scm 1. gr. ræðir um, skulu lögð i lnmdruð á landsvísu, eftir 

þcim hlutföllum, scin hcr grcinir:
I. Afurðir:

a. L a n d h ú n a ð a r a f u r ð i r :
20 dilkar á hausti,

180 kg. hvit vorull I. fl.,
250 — mislit vorull,
120 — smjör,

1500 lítrar nýmjólk,
6 kg. æðardúnn vel lucinsaður.

h. S j á v a r a f u r ð i r :
650 kg. I. fl. spánarvcrkaður stórfiskur,

4600 — ný síld í söltun,
9000 — ný síld í bræðslu,

100 — þorskalýsi I. fl.
Þegar rciknuð cr mcðalalin í þessum flokki, skal verðeiningin i dilkum, 

nýmjólk og vcrkuðum saltfiski færð tvisvar og útkomunni allri deilt með 13.
II. Búpeningur:

1 kýr 8 vetra fullmjólkandi,
8 ær með lömhum í fardögum 2 til 7 vctra,

11 ær geldar á hausti,
12 sauðir 2 vetra á hausti,
1% áhurðarhcstur 5—12 vctra í fardögum,
2% hryssa á sama aldri.

Meðalalin skal fundin mcð því að þrefalda útkomuna í I. flokki, leggja þar 
við útkomuna í II. flokki og deila síðan með fjórum.

3. gr.
Yfirskatlancfnd í liverju sýslufclagi og hvcrju hæjarfélagi á landinu skal 

fyrir 15. marzmánaðar ár hvcrt semja skýrslu um verðlag á framleiðsluvörum 
og búpeningi, sem gengur kaupum og sölum í viðkomandi sýslu- eða hæjarfélagi.

Verðlagið skal, eftir því sem við vcrður komið. miða við það, sem fram- 
lciðendur fá fyrir vöruna, að frádrcgnum sölukostnaði og öðrum þeim gjöldum, 
sem falla á vöruna frá þvi, er cigandinn lætur hana af höndum.
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Verðlag á fullorðnum búpeningi skal á sama hátt miða við almennt verð- 
lag innan sýslu- eða bæjarfélags gegn peningagreiðslu.

4. gr.
Xú hefir einhver landaurategund eigi gengið kaupum og sölum innan sýslu 

eða bæjarfélags, þó hún vcnjulega sé til sölu, og her þá yfirskattanefnd að setja 
það verð á þá vörutegund, sem hún telur hæfilegt, miðað við almennt verðlag.

Eigi skal yfirskattanefnd miða verðlag í verðlagsskýrslu við örfá dæmi, ef 
hún telur vörutegund selda óeðlilega lágu eða háu verði gegn peningagreiðslu.

Verði nefndarmenn eigi á eitt sáttir um verðlag, skal meðaltal ráða.
Verðlagsskýrsla sé undirrituð af ölhun nefndarmönnum.

5. gr.
Verðlagsskrár skulu prentaðar á kostnað ríkissjóðs og' skulu gilda frá 16. 

degi maímánaðar næsta eftir að þær eru sendar til jafnlengdar næsta ár.
Verðlagsskrár skal hirta á manntalsþingum og í B-deild Stjórnartíðindanna.

6. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi felld lög nr. 16 frá 6. nóv. 1897 og Iög nr. 

22 frá 13. sept. 1901.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Landaurareikningurinn gamli var eins og kunnugt er sá verðmælir, sem 
flest viðskipti miðuðust við hér á Iandi um Iangt skeið. Sá verðmælir var bund- 
inn við gangverð þeirra vörutegunda einna, sem framleiddar voru i landinu, og 
gaf því á hverjum tíma glöggt til kynna, hver hreyting varð frá ári til árs á 
verði þeirra vara, sem hagur framleiðslunnar er fyrst og fremst við bundinn.

Þetta verðlag var ákveðið í verðlagsskrám, sem liver um sig gilti fyrir eitt 
hérað.

A síðari tímum hefir þetta breytzt mjög mikið, og allt á þá leið, að áhrif 
þess verðlags, sem er á framleiðsluvörum landsmanna, hafa minnkað í öllu 
viðskiptalifi. Verðlagsskrárnar eru að vísu samdar og settar á ári hverju, eins og 
áður var, en ákvæðin, sem i gildi eru um samning þeirra, eru mjög úrelt, svo 
þær gefa mjög ófullnægjandi hugmynd um þá niðurstöðu, sem þær eiga að 
sýna, sem er sú hreyting, er vcrður frá ári til árs á hag framleiðslunnar.

Þetta teljuin við flutningsmenn frumvarpsins illa farið, og her margt lil. í 
fyrsta lagi teljum við nauðsyn á, að verðlagsskrárnar gefi sem sannasta mynd 
af þeim verðbreytingum, sem mesta þýðingu hafa fyrir undirstöðu alls fjár- 
inálalífs í landinu, framleiðsluna. I annan stað teljum við réttast, til að ná þessu 
takmarki, að taka með í verðlagsskrá þær einar vörur, sem hafa almenna þýð- 
ingu fyrir hag framleiðslunnar, annarsvegar til sveita, hinsvegar við sjó. 1 þriðja
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lagi virðist okkur ljóst, að þá niðurstöðu. sein fæst ineð verðlagsskránum, megi 
nota miklu meira en nú er gert i viðskiptalífi landsmanna, aðeins ef vandað 
er til þess að fá sem réttasta mynd í þessn efni.

Það má þó taka fram í þessu sambandi, að fvllsta þörf er á að koma samn- 
ingu verðlagsskránna í rélt horf, án tillits til þess, h'erja skoðun menn hafa á 
notagildi slíks verðmælis í viðskiptalífinu.

Nánar i framsögu.

Nd. 279. Breytingartillaga
við hrtt. á þskj. 271 (Gjaldeyrisverzlun).

Frá Finni Jónssyni.

I stað orðanna „Kohun, ohu, salti og veiðarfærum" komi: Kolum, oliu, salti, 
síldartunnum, hverskonar veiðarfærum og öllum úthúnaði til skipa, liverju 
nafni sem nefnist.

Ed. 280. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 20 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og lögum nr. 
20 21. marz 1931, um hreyting á þeim lögum.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
a. A eftir orðunum „nýkosinna þingmanua" í upphafi 2. málsgr. 1. gr. laga 

nr. 29 1915 komi: og varamanna.
h. Fyrir „(Stjskr. 1915 § 16)“ í niðurlagi 2. málsgr. 1. gr. sömu laga komi:

(Stjskr. 41. gr.).

2. gr.
a. A eftir orðinu „eið“ í 2. gr. sömu laga komi: eða drengskaparheit. 
h. Fyrir „(Stjskr. 1871 § 30)“ i sömu lagagrein komi: (Stjskr. 12. gr.).

3. gr.
Fyrir „Fái þá heldur eigi neinn'' í 3. málsl. 2. málsgr. 3. gr. sömu laga 

kemur: Fái þá lieldur enginn.

1. gr.
Á eflir orðunum „kærur yfir kosningum" í fyrri málsgr. 1. gr. sömu laga 

komi: eða kjörgengi.

5. gr.
Meginmál 2. gr. laga nr. 20 1931 orðist þannig:
Eftir kosningar þær, sem um ræðir í 3. og 1. gr„ skal velja til efri deildar
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þá tölu þingmanna, cr þar skulu eiga sæti. Skal hverjum þingflokki skylt að 
tilnefna á lista þá tölu þingmanna sinna, cr honum hcr í hlutfalli við atkvæða- 
magn hans í sameinuðu þingi. Ef tveir eða flciri þingflokkar hafa með sér banda- 
lag um kjör til efri deildar, eða þingflokkur (eða flokkar) og menn utan flokka, 
skal talan á listannm miðuð við samanlagt atkvæðamagn bandalagsins.

Ef atkvæðamagn tveggja eða fleiri kjöraðilja er jafnt við kosningu síðasta 
manns til efri deildar, skal hvor (liver) þeirra tilnefna mann í vafasætið, en 
hlutkesti ráða úrslitum.

Nú skýtur einhver kjöraðili sér undan skyldu um tilnefningu til efri deildar, 
og tilnefnir forseti þá þingmann eða þingmenn úr þeim flokki eða bandalagi í 
réttu hlutfalli við atkvæðamagn. Ef þá er vafi um eitt sæti, skal hlutkesti ráða. 
Eorseti tilkynnir síðan, hverjir þingmenn þannig hafa verið lilnefndir, og telj- 
ast þeir rétt kjörnir eða skipaðir til efri deildar. (Stjskr. 27. gr.).

6- gr.
Aftan við 7. gr. laga nr. 29 1915 komi: nema þingflokkar hafi komið sér 

saman um að skipa sér í sæti eftir flokkum.

7. gr.
í stað orðanna „allan þingtímann það ár" í fyrri málsgr. 8. gr. sömu laga 

komi: allt það þing.

8- gr.
Meginmál 3. gr. laga nr. 20 1934 orðist svo:
Nú losnar sæti efri deildar þingmanns, og annar maður er kosinn í lians 

stað, og tilnefnir þá þingflokkur sá, er skipa á sætið eftir reglu 6. gr., einn mann 
úr sínum flokki til efri deildar.

9. gr.
1. málsliður 2. málsgr. 11. gr. laga nr. 29 1915 orðist svo:
Forsetar Alþingis skipa í sameiningu skrifstofustjóra þingsins, og skulu 

laun hans ákveðin í launalögum.

10. gr.
a. Aftan við 2. málsgr. 4. gr. laga nr. 20 1931 (utanríkismálanefnd skipuð

7 mönnum) komi: og 7 til vara.
h. Fvrir „og mega ekki fleiri vera en 5 í neinni nefndinni“ í 4. málsgr. sömu 

greinar komi: og mega ekki vera fleiri en 5 í hverri nefnd.

11. gr.
Aftan við 18. gr. laga nr. 29 1915 bætist: ef um lagafrumvarp er að ræða, 

en 1 nóttu síðar, ef um er að ræða þingsályklunartillögur.

12. gr.
Aftan við 19. gr. sömu laga bælist: og ekki heldur um frumvörp, sem nefnd 

flytur óskipt eða flutt eru að heiðni einhvers ráðherranna.
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13. gr.
Aftan við 5. gr. Iaga nr. 20 1934 bætist: (Stjskr. 39. og 40. gr.).

14. gr.
Fyrir „(Stjskr. 1903 § 9)“ i fyrri málsgr. 24. gr. laga nr. 29 1915 koini: 

(Stjskr. 40. gr.).

15. gr.
a. Fyrir „(Stjskr. 1903 § 9)“ í fyrri niálsgr. 25. gr. sömn laga komi: (Stjskr.

40. gr.).
b. Fyrir „(stjskr. 1903 § 9)“ i síðari málsgr. söinn greinar komi: (stjskr.

40. gr.).

16- gr.
2. málsgr. 26. gr. sömn Iaga orðist svo:
Þá er Alþingi, sem nú segir, skipar eina málstofu, þarf, til þess að gerð verði 

fullnaðarálvktun um mál, meira en helmingur þingmanna úr Iivorri deild að 
vera á fundi og eiga þátt í alkvæðagreiðslu. Þingmaður, sem er á fundi, eti 
greiðir ekki atkvæði við nafnakall, án lögmætra ástæðna, telst taka þátt í at- 
kvæðagreiðslmini. Ræður þá afl atkvæða um einstök málsatriði. En til þess að 
Jagafrumvarp, að undanskildum frumvörpum til fjárlaga og fjáraukalaga, verði 
samþykkt í heild sinni, verða aftur á möti að minnsta kosti tveir þriðjungar 
atkvæða, sem greidd eru, að vera með frumvarpinu (Stjskr. 40. gr.).

17. gr.
Fyrir síðari málslið 3. málsgr. 29. gr. sömu laga („Sé lienni breytl . . . einni 

umræðu“) komi: Sé henni breytt þar, skal luin endursend hinni deildinni og 
lekin þar til einnar umræðu. Ef tillögunni er þá aftur breytt, skal hún lögð fyrir 
hina deildina af nýju, og um liana viðhöfð ein umræða. Sé henni þar enn brevtt, 
skal hún lögð fyrir sameinað þing og útkljáð þar með einni uinræðu.

18. gr.
a. I stað orðanna „alþjóðlegt málefni (Stjskr. 1874 § 37)“ í fyrri málsgr. 31. 

gr. sömu laga komi: landsmál (Sljskr. 49. gr.).
b. Fyrir niðurlagsorð sömu lagagr. („Yið þessa umræðu má ekki gera neina 

ályktun") komi: Yið þcssa umræðu má enga ályktun gera.

19. gr.
Orðin „eða umboðsmaður hans“ í 2. málsgr. 32. gr. sömu laga falli niður.

20. gr.
9. gr. laga nr. 20 1934 falli niður.

21. gr.
a. Fyrir „Eigi má liann annars ávarpa neinn“ í síðari málsl. 31. gr. laga nr. 20

1915 kemur: Eigi má hann annars ávarpa nokkurn.
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 80
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b. Á eftir sama inálslið kcinur nýr málsliður: Við úlvarpsumrivður skulu þó 
þinginenn jafnframt nefndir fullu nafni.

e. Aftan við sömu lagagrein bælist ný málsgrein:
Við útvarpsumræður skulu ræðumenn, aðrir en forseti, jafnan mæla úr

ræðustól, og beimilt er þeim endranær að flytja ræður sínar þaðan.

22. gr.
a. Fyrir „Ráðhcrra eða uinboðsmaður hans“ í 35. gr. sömu laga kemur:

Ráðherrar.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgr.:

Þegar útvarpað er umræðum um þingmál, skal farið eftir reglum V. 
kafla.

23. gr.
Fyrir „það er til ráðherra eða umboðsmaims lians og framsögumanns 

kemur“ í 2. málsl. 30. gr. sömu laga kemur: við ráðherra og framsögumann.

24. gr.
37. gr. sömu laga orðist svo:
Ef umræður dragast úr liófi fram, gefur forseti lirskurðað, að ræðutími 

livers þingmanns skuli ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd, og einnig getur 
forseti slungið upp á, að umrteðum sé bætt. Svo getur og forseti lagt til, hvort 
lieldur í byrjun umræðu eða síðar, að umræðum um mál skuli lokrð að 
liðiium ákveðnum tima. Eigi má þó, meðan nokkur þingmaður kveður sér 
liljóðs, takmarka ræðutíma við nokkra umræðu svo, að luin standi skemur en 
3 klukkustundir alls. Tillögur forseta skulu umræðulaust bornar undir atkva’ði 
i þingdeild þeirri, sem lilul á að máli, eða sameinuðu þingi, og ræður afl atkvæða 
úrslitum. Sömuleiðis geta 3 þingmenn í efri deild, 6 í neðri deild og 9 í samein- 
uðu þingi krafizt þess, að greidd séu atkvæði um það umræðulaust, hvort um- 
ræðu skuli lokið, umræðutími eða ræðuiími hvers þingmanns takmarkaður. 
Nöfn þeirra þingmanna skulu lesin upp og rituð í gerðabókina. Eftir ákvæðum 
þessarar greinar og 35. gr„ að því er varðar sameinað þing, skal einnig fara á 
þingsetningarfundum.

Xú befir verið samþykktur takmarkaður umræðutínii eða ákveðinn ræðu- 
tími bvers þingmanns, og skal þá forseti skipta umræðutímanum i heild sem 
jafnast á milli fylgismanna og andstæðinga máls þess, sem er til umræðu, án 
þess að liann sé bundinn við, í bvaða röð þingmenn liafa kvatt sér liljóðs, eða 
milli flokka, ef bentara þykir. Ákvæði þessarar greinar ná einnig til ræðutima 
ráðberra.

25. gr.
Fyrir „(Stjskr. 1903 § 12)“ í 11. gr. sömu laga komi: (Stjskr. 51. gr.).

26. gr.
a. Þrír fyrstu málsliðir 12. gr. sömu laga („Ileimilt er þingmanni . . . bvort 

frá skuli vísa“) falli burt.



b. Fyrir „Heimilt er og þingmanni“ í fjórða málslið söinn greinar komi: Heim- 
ilt er þingmanni.

c. Aftan við síðari málsgr. sömu greinar bætist: Slíka tillögu má og gera i 
prentuðu nefndaráliti.

27. gr.
Aftan við fyrri málslið 1. málsgr. 43. gr. sömu laga bætist: eftir þvi sem 

við verður komið.

28. gr.
a. Fyrir „Hvorug þingdeildin má gera ályktun um neitt“ í upphafi 44. gr. sömu 

laga kemur: Hvorug þingdeildin má gera nokkra ályktun.
b. Fyrir „(Stjskr. 4903 § 11)“ í 1. málsgr. sömu lagagr. komi: (Stjskr. 48. gr.). 
e. Aftan við sömu málsgr. bætist: Þingmaður, sem er á fundi, en greiðir ekki

atkvæði við nafnakall án lögmætra ástæðna, telst taka þátt í atkvæða- 
greiðslunni.

d. Aftan af 3. málsgr. sömu greinar falli orðin „(53. gr.)“.
e. Síðasti málsliður 4. málsgr. sömu greinar orðist svo:

Forseti sker úr, hvort þau rök skuli gild talin, en þingmaður sá, sem 
blut á að máli, getur skotið þeiin úrskurði undir atkvæði deildarinnar eða 
þingsins.
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29. gr.
Fjórir síðustu málsliðir 45. gr. sömu laga („Forseti og einn ... á að fara 

fram“) falli niður.

30. gr.
Aftan við 1. málslið 46. gr. sömu laga komi: og skal þá sú yfirlýsing for- 

seta koma í stað atkvæðagreiðslu.

31. gr.
Síðari málsliður 47. gr. sömu laga falli niður.

32. gr.
Fyrir „(Stjskr. 1874 § 40)“ í 49. gr. sömu laga komi: (Stjskr. 52. gr.).

33. gr.
Á eftir 50. gr. sömu laga keniur nýr kaflLmeð 10 nýjum greinum, er verða 

51.—60. gr. þeirra, svo látandi, og breytist kafla- og greinatala á eftir sam- 
kvæmt því:
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Hverju 
skylt er að 
útvarpa.

Jafnrétti
þingtlokka.

Frh. 1. umr. 
fjárlaga og 
vantraust.

Ræðutími 
í öðrum 
málum.

Vtvarp 
með sam- 
þykki ann- 
ara flokka.

Útvarp án 
samþykkis 
annara 
flokka.

Boðun út-
varps-
umræðu.
Röð út-
varps-
umræðna.

Aðild
flokks-
formanna.
t'rskurðar-
vald
forseta.

V. Útvarp umræðu.

a. (51. gr.) l'tvarpa skal þingsctningu og þinglausnum.
Þá skal og úlvarpa franisöguræðu fjárniálaráðherra uni frv. til fjár-

laga og, ef óskað er, hálfrar stundar ræðum af hálfu amiara þingflokka, 
enda hefir fjárinálaráðherra þá og rétt til stundarfjórðungs svarræðu.

h. (52. gr.). I’egar útvarpað er uinræðum uni þingniál, skulu þingflokkar 
hafa rétt til jafnlangs ræðutiina og forsetar gefa þinginönnuin færi á að 
taka til niáls þannig, að flokkarnir skiptist á. Við útvarpsumræðu gilda 
ekki ákvæði 35. gr. um niálfrelsi ráðherra. Rétt skal þinginönnum utan 
flokka að eiga þátt í útvarpsuinræðuni, þó þannig, að enginn þeirra fái lengri 
tínia en helniing þess, er liver þingflokkur Iiefir til uniráða, og ekki skulu 
þingnienn utaii flokka, ef fleiri eru en tveir. fá lengri tínia samanlagt við 
útvarpsuniræðu en hver einstakur þingflokkur.

e. (53. gr.). Við franihald fyrstu uinræðu fjárlaga niega ræður í fvrstu um- 
ferð vara eina stund, en síðan liálfa slund þrjár uinferðir, og enn aðrar 
þrjár stundarfjórðung. Skal þá útvarpi uniræðu uni fjárlög að fullu lok- 
ið. Sania regla gildir nin úlvarp uniræðu um vantraust.

I’að er uniferð, þegar fulltrúar allra þingflokka hafa tekið til máls og 
þeir þingmenn ntan flokka, sem þátt taka í umræðum.

d. (51. gr.). I’egar útvarpað er nmræðum um önnur mál en þau, er í 51. og 53. 
gr. segir, fær hver þingflokkur til umráða þrjá stundarfjórðunga, er skipt- 
ast í tvær umferðir.

Takmarka má fyrirfram uinræðutíma um þingmál, önnur en þau, er 
um ræðir i 51. og 53. gr., þót, umræðu sé útvarpað, allt niður í 3 klukku- 
stundir (shr. 37. gr.), enda styttir þá forseti uniferðir að sama skapi.

e. (55. gr.). Xú óskar þingflokkur, að umræðu verði útvarpað, og snýr þá 
formaður flokksins tilmælum sínuni til forseta. Skal forseti þegar til- 
kynna það formönnum annara þingflokka, en þeir leita samþykkis flokks 
síns svo fljótt sem auðið er. Útvarpa skal umræðu þegar samþykki allra 
flokka kemur til.

f. (56. gr.). Xú næsl ekki sanikoniulag milli þingflokka um útvarp uniræðu, 
og skal forseti þá tilkynna það þeim, sem kröfnna átti. Ef þingflokkur 
ítrekar kröfu sina, skal umræðunni útvarpað. Réttur til litvarps án sam- 
þykkis annara þingflokka gildir þó aðeins um tvier umræður umfram þann 
flokk, sem sjaldnast hefir neytt þessa réttar.

g. (57. gr.). Dag og stund útvarpsumra'ðu skal tilkynna í litvarpi og á þing- 
fundi svo fljótt scm unnt er.

h. (58. gr.). Vniræðuni skal útvarpa í sömn röð og kröfnr um úlvarp bárust 
forseta, enda sé að öðru leyti fullnægt ákvæðum þingskapa. Forseti get- 
ur þó vikið frá þessari röð, ef sérslakar ástæður liggja til.

i. (59. gr.). Fornienn þingflokka eru réttir aðilar gagnvart forseta og þing- 
niönmun flokksins nm allt það, er að útvarpi umræðu lýtur.

j. (60. gr.). Forseti sker úr ágreiningi, sem verður um skilning á regluin 
þcssuni eða franikvænid þcirra.

630
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34. gr.
a. Fyrir „Hvorug þingdeildin niá taka við neinu niálefni" í 51. gr. söniu laga 

keniur: Hvorug þingdeildin má taka við nokkru inálefni.
I). Fyrir (Stjskr. 1871 § 38)" í sömu lagagr. keinur: (Stjskr. 50. gr.).

35. gr.
Síðari málsgr. 53. gr. söniu laga falli niður.

36. gr.
a. Orðin „eða uniboðsniaður lians“ í 54. gr. söniu laga falli niður.
b. A eftir orðunuin „er um það greiða atkvæðí, saniþykkja" í söniu grein 

koini: Uin stjórnarfrunivörp eða frunivörp, seni flutt eru fyrir liönd ríkis- 
stjórnarinnar, ræður þó einfaldur nieiri liluti.

c. Fyrir „þó niega afbrigðin þau ein vera“ í söinu lagagrein konii: Afbrigði 
niega þau ein vera.

37. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

38. gr.
Þegar lög þessi liafa öðlazt slaðfestingu, skal fella nieginniál þeirra ásaint 

því, seni óbreytt stendur af 1.—8. gr. laga nr. 20 21. niarz 1934, svo og 1. gr. laga 
nr. 54 14. nóv. s. á. inn í lög nr. 29 3. nóv. 1915, og gefa þau út svo brevtl seni 
lög uni þingsköp Alþingis.

Nd. 281. Breytingartillögur
við frv. til 1. uni breyt. á 1. nr. 32 23. júní 1932, uni brúargerðir.

Frá sanigönguniálanefnd.

I. Við 1. gr. Við greinina bætist:
Kálfá í Staðarsveit.
Fróðá í Fróðárlireppi.
I.axá í Xeslireppi.
Svelgsá í Helgafellssveit.
Svínafossá á Skógarströnd.
Hörðudalsá í Hörðudal.
Miðá í Miðdöluni.

II. A eftir 1. gr. komi 2 nýjar greinar, er verða 2. og 3. gr., og orðist svo: 
a. (2. g'r.). Við 2. gr. A. I. b. bætist:

1. Vesturdalsá í Miðfirði.
2. Hrolleifsdalsá í Sléttuhlíð.
3. Sandós í Fljótum.
1. Reykjaá í Fljótuni.
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1). (3. gr.). Yið 2. gr. A. I. c. bætist:
1. Hólsselskill á Fjölhim.
2. Jóka í Skriðdal.
3. Haugsá í Skriðdal.
4. Breiðdalsá undan Hevdöluin.
ö. Norðfjarðará í Norðf jarðarhreppi.

Nd. 282. Breytingartillogur
við frv. til 1. uni sveitarstjórnarkosningar.

Frá Gísla Guðmundssyni, Bjarna Bjarnasyni, Þorbergi Þorleifssyni.

1. Yið 23. gr. Á milli orðanna „strikuðmn pappír þannig“ og „Yfirkjörstjórn 
afhendir“ koini (kjörseðillinn):

Aðalmenn:

Varamenn:

2. Yið 25. gr. í stað orðanna „og athugar .... aðra“ komi: og skrifar með 
ritblýi á kjörseðilinn nöfn, föðurnöfn (eða ættarnöfn) og heimili þeirra, 
er bann vill velja sem aðalmenn og varamenn, fyrst aðalmanna og síðan 
varamanna, aðalmanna neðan undir orðinu „Aðalmenn:“ á kjörseðlinum 
og varamanna neðan undir orðinu „Varamenn:“. Kjörseðill er þó gildur, þótt 
eigi séu kosnir varamenn.

Nd. 283. Breytingartillögur
við frv. til 1. um fræðslu barna (þskj. 148).

Frá Gísla Sveinssyni.

1. Yið 1. gr. Greinin orðist svo:
Börn öll eru skólaskyld sem ber segir:

a. Þau, sem beima eiga í kaupstöðum eða í kauptúnum með 500 íbúa eða 
fleiri, á aldrinum 7—14 ára.

b. Á öðrum stöðum á landinu á aldrinum 9—14 ára.
Skólaskyldan hefst 1. október það almanaksár, er barnið nær þeini 

aldri, og endar með fullnaðarprófi úr barnaskóla eða öðru jafngildu prófi 
(sbr. YI. kafla), þótt eigi hafi barnið náð 14 ára aldri.
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2. Við 6. gr. 2. málsl. 1. niálsgr. orðist svo: Heimavistarskóla raá stofna fyrir 
öll þau börn, sem ekki geta gengið i skóla sökum vegalengdar, þegar sam- 
þykkt liefir verið uin það gerð af réttum aðiljum (sbr. 17. gr.).

3. Við 7. gr. Aftan við 2. inálsgr. komi nýr inálsl., svo liljóðandi: Skjóta má 
úrskurði eftir þessari málsgr. til fræðslumálastjórnar.

4. Við 14. gr.
a. 1. inálsl. orðist svo:

í hverju fræðsluliéraði getur sýslunefnd, að fengnum tillögum 
hreppsnefndar, stofnað fræðslusjóð, er stendur straum af litgjöldum til 
barnafræðslunnar.

b. Við gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Þar, sem ekki eru stofnaðir fræðslusjóðir, fer um greiðslu kostn- 

aðar við barnafræðslu eftir migildandi regluin.
5. Við 15. gr.

a. L’pphaf gr. orðist svo:
Þar, sem koinið liefir verið á fót fræðslusjóðum, skal stofna skóla- 

byggingarsjóð í fræðsluhéraði utan kaupstaða, o. s. frv.
b. a-liður falli burt. (Liðatalan breytist eflir því).
c. Síðasta málsgr. orðist svo:

Heimilt er að lækka tillagið úr fræðslusjóði, ef ásta'ður leyfa.
6. Við 18. gr.

a. Endir 1. málsgr. („enda . . . barnaskólar“) orðist svo: enda lúti slíkir 
skólar eftirliti fræðslumálastjórnar.

b. 2. málsgr. orðist svo:
Kennarar við slíka skóla skulu liafa samþykki fræðsluinálastjórnar 

til þess að annast barnakennslu þar.
c. Síðasta málsgr. orðist svo:

Veita má slíkuin skólum styrk af almannafé, ef ástæður mæla með þvi.
7. Við 19. gr,

a. Fyrir „frá 7—14 ára aldurs“ (i 1. málsgr.) komi: á skólaskyldualdri.
b. Við 2. málsgr. bætist nýr niálsl., svo hljóðandi: Þó skulu sóknarprestar 

x ávallt vera prófdóniarar, þar sem því verður við komið.
8. Við 24. gr. Greinin orðist svo:

Fræðslumálastjórn gelur sameinað tiltekna hluta landsins utan kaup- 
staða í eftirlitssvæði, ef meiri hluti skólanefnda á svæðinu og fræðsluráð 
æskja þess, og sé einn námsstjóri í hverju þeirra. Xámsstjórar skulu valdir 
úr hópi hinna hæfustu barnakennara á eftirlitssvæðinu, og séu þeir skip- 
aðir til 5 ára af fræðsluinálastjórn, að fengnuni tillögum stjórnar Sambands 
íslenzkra barnakennara.

9. Við 25. gr. Greinin orðist svo:
Skólastjórar barnaskólanna i kaupstöðum skulu vera námsstjórar hver 

við annars skóla, og skal þeim látin í lé aðstoð við eftirlitið eftir nánari 
ákvörðunum fræðsluinálastjórnar og skólanefndar á hverjum stað.

Heimilt er fræðslumálastjórninni að skipa námsstjóra fyrir kaupstaða- 
skóla, ef sérstakar ástæður gera það nauðsynlegt.
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Kaup nánisstjóra í kaupstöðuni og utan kaupstaða greiðist úr rikis- 
sjóði.

10. Við 31. gr. Á milli „nr. 40 1920“ og „önnur ákvæði" konii: Ákvæði um 
eftirlitskennara i 1. nr. 35 1930.

Ed. 284. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á vegalöguin, nr. 101 19. júní 1933.

I?rá samgöngumálanefnd.

Nefndin íiefir radt frv. allýtarlega og nuelir með þvi, að það verði samþvkkt 
með nokkrum breytingum, sem nefndin flytur á sérstöku þingskjali. Jón Auðunn 
Jónsson áskilur sér rélt til að flytja tillögu um fleiri vegi í Xorður-ísaf jarðarsýslu.

Álit vegamálastjóra er prenfað sem fyígiskjal með nefndarálitinu.

Alþingi, 2. apríl 1930.

Sigurjón Á. Olafsson, Jónas Jónsson, Jón á. Jónsson. 
form. fundaskr., frsm.

Fylgiskjal.

VE( '.AMÁLASTJÖRJNX

Hér með sendist unisögn mín um tillögur þær, er legið bafa fyrir Alþingi um 
breyting á vegalögunum (fskj. 1) ásamt tillögu (fskj. 2), þar sem dregnar eru 
sainan í beild breylingar þær, er ég mæli með.

áleð vegalögunum frá 1933 var vegakerfið aukið um 883 km„ og er nú 3422 
km. Skrá, er sýnir skiptingu þjóðveganna eftir sýslum, fylgir bér með (fskj. 
3—4). Þar eru og upplýsingar um viðhaldskostnað og lengd þeirra kafla. sem 
tillögur eru nú um að taka í tölu þjóðvega. Samtals er farið fram á að taka i þjóð- 
vegatölu 1008 km„ og befi ég eftir atvikum gelað mælt með 731 km. Ég vil þó 
jafnframt taka þetta fram:

Tilgangurinn með að koma vegum í þjóðvegatölu er sumpart að tryggja ríf- 
legri framlög til endurbóta og viðhalds, en sumpart að létta þessum kosnaði af 
öðrum aðilum, venjulega hlutaðeigandi sýslufélögum. Kostnaðaráætlanir um 
nauðsynlegustu endurbætur á vegaköfluin þeini, er hér um ræðir, liggja ekki 
fyrir um þá alla. en að því er snertir kafla þá, er ég hefi mælt með, þá neniur 
heildaráætlunin rúmlega 1 milljón kr„ og aukinn árlegur viðhalds- og umbóta- 
kostnaður mun að minni hyggju naumast verða undir 05—80 þús. kr. Er þvi bert, 
að stefnt er til allverulegra aukinna útgjalda fyrir ríkissjóð, því vitanlega verður 
einnig farið fram á nokkrar árlegar f járveilingar til nýbygginga á þessum köfl- 
um. Margir þeirra eru nú í tölu sýsluvega, og telst mér til, að unnið bafi verið í 
þeim köflum samtals um 50—55 þús. kr. bvort árið 1933 og 1934. Hér af befir þó
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ríkissjóður greitt sem franilag til akfærra sýsluvega eða lil sýsluvegasjóðanna 
uni 25 þús. kr. livort árið. Verður því beinlínis afturkippur uin endurbætur og 
viðhald þessara vega, nema 60 65 þús. kr. verði veittar til þeirra árlega. Upp-
hæðin er bækkuð vegna bærri kaupgreiðslu í þjóðvegum en í sýsluvegum yfir- 
leitt. Hér við bætast svo þeir vegir, sem ekki bafa verið i sýsluvegatölu, eða þó 
þeir bafi verið i þeiin flokki, þá befir þessi 2 ár ekki verið varið verulegu fé til 
þeirra. Mér er því nær að halda því fram, að greiðslur ríkissjóðs til þjóðvega 
muni fljótlega hækka um að minnsta kosti 100 þús. kr. á ári, ef tillögur þessar 
verða sainþykktar, og er þá hvorki talinn með Sogsvegurinn eða Fjallavegur um 
Mývatnsöræfi. Hér á móti gæti svo komið lækkun á framlagi til sýslnanna, um 
25 þús. kr. á ári, en ég efast þó um, að sú lækkun verði raunveruleg. Til athug- 
unar i sambandi við þessa lilið málsins vil ég upplýsa, að kostnaður við viðhald 
þeirra vegakafla, sem bætt var í þjóðvegatölu 1933, varð 1934 kr. 83500.00, og 
kostnaður við nýbyggingar á sömu köflum uin kr. 128000.00. Að því er síðari 
liðinn snertir, niunar mest um Austurlandsveg, en til hans var varið um 47 þús. kr.

í tillögum niínum tel ég mig bafa teygt mig mjög langt um að verða við 
framkomnum kröfum, og befir mér meðal annars sérstaklega gengið það til, 
að nauðsyn muni að lélta af sýslunuin nokkru af vegabókakostnaðinum, er livílt 
hefir mjög þungt á flestum þeirra. I’á óttast ég og, að sumstaðar fari akfæru 
sýsluvegirnir í niðurníðslu vegna ónógs viðhalds, og er það enda farið að koma 
fram. Ég sendi hér með á sérstöku blaði (fskj. 5) yfirlit, er sýnir heildarútgjöld 
sýslnanna árin 1933—1934 og hve miklum bluta af þeim er varið til vega, og má 
þó sennilega gera ráð fyrir, að einbverjar greiðslur hreppa til sýsluveganna hafi 
ekki náðst inn á þetta yfirlit vegna ófullkominna upplýsinga í sýslufundargerð- 
um. Kemur í ljós, að að meðaltali liefir það verið É'. hluti þessi 2 ár, en í sumuni 
sýsluin miklu meira, t. d. í Eyjafjarðarsýslu og Gullbringusýslu bæði árin yfir
50' í af ölluin gjöldum. I’egar svo cr komið, og þar sem sýslurnar vitanlega bafa 
ínörguni öðrum verkefnuni að sinna, virðisl full ástæða til þess að athuga, 
hvernig úr verði bætt. Væri ekki þessi ástæða svo rík, myndi ég ekki liafa mælt 
með svo víðtækri þenslu þjóðvegakerfisins sem bér er gert, því mér er það ljóst, 
að útgjöld þessi muiui einnig verða rikissjóði tilfinnanleg. Væri jafnvel atlnig- 
andi í því sambandi, hvort ekki mætti slefna að sania marki með því að auka 
framlög til sýsluvega og sýsluvegasjóða frá því, sem nú er, en til þess að rann- 
saka það nánar liefir ekki unnizt tími.

Ég mun innan skannns senda sérstaka unisögn um frainkomna tillögu um 
nýjan veg um Krísuvík og Selvog austur í Ölfus.

Virðingarfyllst,

Geir G. Zoega.

Til samgöngumálanefnda

efri og neðri deildar Alþingis.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 81
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Fylgiskjal I.

G12

VEGAMÁLASTJÓRINX
Reykjavík, 31. marz 1936.

Umsögn um framkomnar brevtingartillögur við vegalögin, 
nr. 101 19. júní 1933.

34 og þskj. 2O'i IX. Yegir í Sinefellsnessýsln.
a. Jökulsvegnr (IX. n. Utnesvegur). Leið þessi vestur fyrir Snæfellsjökul 

er uni 56 km. að lengd, og er bílfær af benni aðeins smákafli, um 10 km. að lengtl, 
frá vegamótum Ólafsvikurvegar ofan við Rúðir út í Rreiðuvík. Vegstæði er viða 
örðugt, og liefir verið áætlað, að kosta inuni inn 200 þús. kr. að gera bílfæran veg 
alla leið. í sveit þeirri, seni vegurinn liggur uni, Rreiðavíkurlireppi, búa aðeins 
um 250 manns og er því innansveitaruinferð allt of lítil til að réttlæta slikan 
kostnað. Yetrarumferð til Santls yrði að visu möguleg þessa leið að jafnaði, þar 
sem þá er yfirleitt ófært yfir Eróðárbeiði til Olafsvíkur, eu vegna kostnaðar 
þykir mér ekki rétt að leggja fyrst um sinn í nokkuð vautlaðau veg þessa leið. 
þar sem umferðin blýtur að verða mjög lítil. Til innansveitaruniferðar nægir 
miklu ódýrari vegur á þeim köfhun, sem þá yrði þörf á að gera akfiera, og með 
þvi að þetta er sýsluvegur, niyntli ríkissjóður vænlanlega greiða allt að belmingi 
kostnaður. Hinsvegar liefir kauptúnið Santhir ekkert gagn af þessum vegi fyrr 
en hann er orðinn bílfær allur. Til innansveitarumferðar er mest þörf fyrir kafl- 
ann frá Ólafsvíkurvegainótuni út að Hellnum, um 21 km. að lengtl. Er sá kafli 
áætlaður að kosta 70—S0 þús. kr., og vil ég mæla með þvi, að bann verði lekinn í 
tölu þjóðvega.

b. Eyrarsveitarvegur. Leið þessi, sem að mestu liggur um Eyrarsveit, er 
sýsluvegur um 35,5 km. að lengtl. Hún er ekki bílfær, en vænta má þess að ríkis- 
sjóður inyndi leggja fram allt að helmingi kostnaðar við umbætur á veginum, 
svt) sem venja liefir verið um sýsluvegi, og lengra þykir mér ekki sanngjarnt að 
fara í kröfum til rikissjóðs um þennan veg.

e. Skógarstrandarvegur (IX. b.). Af leið þessari eru 51 km. innan Snæ- 
fellsnessýslu, en 18 km. í Dalasýslu. Aðeins smákaflar frá báðum entlum leið- 
arinnar eru bílfærir, en vegarstæðið er yfirleitt gott, og verður liltölulega ódýrt 
að gera veginn sumarbílfæran. Kaflinn um Snæfellsnessýslu befir verið rann- 
sakaður, og neniiir kostnaðaráætlun um sumarbílfæran veg 70 þús. kr., að með- 
töldum brúm yfir 1 smáár, sem eru á leið þessari. Á kaflanum um Dalasýslu 
eru 2 alldýrar brýr, á Hörðutlalsá og Miðá, auk annara miimi, en vegagerðin 
sjálf verður ekki dýr, því vegur er víða sjálfgerður um mela. Yegur þessi er nú í 
tölu sýsluvega. Með tilliti til þess, að liann liggur allur um byggð og tengir saman 
tvö Iiéruð vil ég leggja til að hann verði tekinn í tölu þjóðvega.

d. Hnappadalsvegur. Leið þessi er að miklu leyti um óbyggð og er að 
lengtl um 27 km. Syðri helmingur leiðarinuar er sýsluvegur og er illfær bilum; 
norðar eru mjög lítilfjörlegar reiðgötur, og hefir vegsheðið ekki verið athugað.

I’ó leið þessi að vísu liggi ekki nema númlega 100 m. yfir sjó þar sein hæst
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er, og sé því sennilega snjólétt, þá get ég ekki fallizt á, að nein ástæða sé til að 
gera liana akfæra með ærnum kostnaði. Mun veitast fullörðugt að fá fé til að 
fullgera Stykkishólnisveg og aðra þjóðvegi í syslunni yfir fjallið á næstu árum, 
þó ekki verði dreift álmga og fjárveitingum á aðra samkeppnisleið yfir fjall- 
garðinn.

Þskj. 47 oy 2(14 II., III. og VI. Vegir i Skaftafellssýslu.
1. Meðallandsvegur (VI.). Samkvæmt upplýsingum kunnugra manna er á- 

litin heppilegri leið, sem talin er á þskj. 17, um Ásahrú og Leiðvöll, en hin á þskj. 
201 VI. austan við Ásakvíslar, cr þar lausasandur á löngum köflum og vatns- 
rennsli mjög á víð og dreif, svo erfitt og dýrt er að brúa, en bólgnar í froslum. 
Leiðin um Ásabrú er að mestu um apalhraun og gróna hraunkafla. Tvær brýr 
þarf þar nýjar, yfir Skorur og Kvíalæk, auk cndurbyggingar Ásabrúar yfir Eld- 
vatnið. Eru umbætur á veginum að Leiðvelli áætlaður að kosta um 40 þús. kr. 
Vegarlengd þangað er 15 kin., en þaðan að Langholti er 10 kni., og hefir kostn- 
aðaráætlun ekki verið gerð um endurbætur á þeim kafla, en þær eru tiltölulega 
kostnaðarlitlar. Ég legg til, að vegurinn verði tekinn í þjóðvegatölu allt að Lang- 
liolti.

2. Inn-Xesvegur (II.) Jiggur af þjóðveginuni vestan við Hornafjarðarfljót 
inn Viðborðsströnd yfir Hornafjarðarfljótin innra um Iloffell og þaðan eftir 
sýsluveginuni, sem nú er hílfær á þjóðveginn hjá Bjarnanesi. Vegarlengdin er 
um 23,5 km. Um Viðborðsströndina er nú aðeins reiðfært, og þó vöð muni 
stundum hetri innfrá en á þjóðveginuni, sem nú er, þá virðist mér ekki ástæða 
til að gera þar ráð fyrir akfærum vegi, né taka þennan kafla i þjóðvegatölu. Frek- 
ar kæmi þó til mála, að minu áliti, að taka í tölu þjóðvega kaflann austan Fljóts- 
ins frá þjóðveginum hjá Bjarnanesi inn að Hoffelli. Sá kafli er bílfær og um 10 
km. langur. Ég vil þó ekki gera það að miiini tillögu.

3. Lónsvegur (III). Ég er því samþykkur, að þjóðvegurinn uin Lón verði 
fluttur samkvæmt tillögunni. Koslnaður við þá breytingu verður mjög óveru- 
legur og leiðin styttist dálitið, en þetta er eðlilegri leið fyrir aðalveginn um 
sveitina.

Þskj. '18. Blönduhlíðarvegur (XV. a.). Vegur þessi er nú sýsluvegur um 18 
km. að lengd, og er talið, að um 6 km. séu hílfærir. Er áætlað, að kosti enn um 
60 þús. kr. að gera liann allan bílfæran. Ég er tillögunni samþykkur.

Þskj. 51 og 20't XXII. og XXIII. Vegir í Xorður-Múlasýslu,
a. Hróurslunyuvegur (XXII.). Mestur hluti vegar þessa er sýsluvegur og 

að nokkru hilfær. Brú á Lagarfljót er ákveðin í brúalögum og jafnframt, að rik- 
issjéiður kosti liana að öllu. Vegalengd er 24 km., en áætlun liggur ekki fyrir um, 
hvað kosta muni að gera liann allan bílfæran. Ég er tillögunni samþvkkur.

b. Xjarðvíkur- og Borgarfjarðarvegur (XXIII.). Vegur þessi er um 14. km. 
að lengd, og mun naumast teljast fært, koslnaðar vegna, að gera liann bílfæran, 
enda kemst hann í Gönguskörðum upp í 600 m. hæð yfir sjó. Vegarkaflarnir uir. 
Gönguskörð og Xjarðvíkurskriður hafa verið taldir fjallvegir og verið veitt fé 
úr ríkissjóði til viðhalds reiðgötum þar. Mér virðist ekki ástæða til að taka veg 
þennan í tölu þjóðvega.

e. Fljótsdalsvegur var 1933 tekinn í tölu þjóðvega inn að Brekku, og liefir
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síðan verið varið (il umbóta lionum úr ríkissjóði 10 þús. kr., enda lelst bann nti 
sumarbílfær alla þessa leið. Kaflinn frá Brekkn að Yíðivölhnn er uin 10 km., og 
er áætlað, að kosti um 10 þús. kr. að gera liann bílfæran inn að væntanlegri brú á 
.iökulsá, en sú brú er i brúalöguin og verður að öllu leyti kostuð af ríkissjóði. Ég 
vil ekki mæla ineð þessari tillögu.

Þskj. 52. Ólafsfiarðar- og Slífluvegur (Láyheiðarvegur XV. b.) er alls uin 
37 km. að lengd. Hér af eru um 1 1 km. i byggð bvorumegin Éáglieiðar. Heiðin 
er flöt og lág bunga (200 m. yfir sjó) upp úr dölunmn milli bárra fjalla. og er 
ódýrt að ryðja þar bilfæran sumarveg. en vegagerð um Stífluna er nokkuð dýr. 
og er áætlað, að kosta muni um 75 þús. kr. að gera veginn allan sumarbilfæran. 
Ég er tillögunni samþykkur.

Þskj. 5't og 204 VII.
1. Sandgerðisvegur frá Keflavik til Sandgerðis er 14 km. að lengd. Hann 

er allur fullgerð akbraut, en viðbald lians befir orðið sýslmmi mjög erfitt vegna 
kostnaðar. Þar sem Gullbringusýsla befir mjög mikinn árlegan kostnað til vega. 
1933 53,8 G <»g 1931 59,2'< af öllinn gjöldum sýslunnar, og þar sem uinferð mn 
veg þennan er mjög mikil, vil ég leggja til. að tillagan verði samþykkt.

2. Reykholtsdals- og Hálsasveitarvegur (VII.) er um 12 km. að lengd og 
allur bílfær, en að mestu akbraut frá Kláffossbrú að Reykbolti um 8.5 km. Yegna 
almennrar umferðar að Reykboltsskóla og þaðan áfram um Kaldadal, tel ég 
rétt að taka veg þennan í tölu þjóðvega.

3. Lundarreykjadalsvegur er um 25 km. að lengd, er rúinlega þriðjungur 
bans bílfær um nýgerða akbraut. Mér þykir ekki ásttvða að nuvla með, að bann 
verði tekinn í tölu þjóðvega.

Þskj. 02. Langanesvegur (XIX). Yegur þessi er um 32,5 km. að lengd. I’ar 
sem nú i ár verður byrjað á nýrri allkostnaðarsamri vegagerð á þjoðveginmn 
um Éanganes frá I’órsböfn til Finnafjarðai, þá þykir mér ekki rétt að ákveða 
jafnframt annan þjóðveg þar á nesinu, sem inyndi verða til að dreifa f.jár- 
veitingum þeiin, sem fáanlegar verða til vegabóta í þessu béraði. og þannig 
væntanlega tefja fyrir wgabótum á núverandi þjóðvegi, tel ég ekki rétt að sam- 
þykkja tillöguna.

Þskj. 04. Þórdalslieiðarvegur (XXIY) er 19 km. að lengd, allur í óbvggð 
nema 3 km. Heiðin er lág, og má gera þar bílfæran suniarveg fyrir 10 þús. kr. 
I’ar sem leið þessi styttir mjög leiðina úr innri bluta Skriðdals lil Reyðarfjarðar 
og vegabælur eru mjög ódýrar, get ég nuvlt með því, að luin verði tekin í tölu 
þjóðvega.

Þskj. 81. I. Gnúpverjavegur (IY.) er 17 km. að lengd og sumarbilfær, en 
þarf þó nokkurra uinbóta. I’ar sem ferðamannaumferð er talsverð og vaxandi 
þessa leið, þá þykir mér sanngjarnl að taka veginn í tölu þjóðvega og rétt að 
ákveða leiðina svo sem gert er á þskj. 81, norðan við Skaftaboltsmúla.

II. a. Xorðurárdalsvegur á Skagaströnd er nú sýsluvegur um 5 km. á lengd 
og er sumarbílfær. í frambaldi af bonuni er leiðin um I’verárfjall. Éaxárdals- 
beiði og Gönguskörð til Sauðárkróks. Éeið þessi öll er um 31 km. Ér bún að 
miklu levti bílfær, en þarfnast þó enn talsverðra umbóta. Allur miðkafli leið- 
arinnar, um 21 km., er fjallvegur, og bafa umbadur þar wrið kostaðar af rikis-
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sjóði eingöngu. Skagafjarðarmegin er sýsluvegur, upphleypt braut. Mér virðist 
ekki ástæða til að taka í tölu þjóðvega kafla þann, sem er í byggð Húnavatns- 
sýslumegin, frekar en hina kafla leiðarinnar, en ég vil þó ekki gera tillögu um 
það.

II. b. Skayastrandarvegur nær nú til Skagastrandar, en þaðan að Hofi er 
ö km Þar sem bér er um að ræða kaupstaðarveg fyrir út-Skagann, en nauðsyn- 
legar umbætur kostnaðarlitlar, þá get ég verið tillögunni samþykkur.

Þskj. 96 og ‘20't XI. b. Yegir í fíarðastrandarsýslu.
a. fíarðastrandarvegur (XI. b.). Leið þessi er talin sú skársta milli Pat- 

reksfjarðar og Barðastrandar. Hún er 24 km. að lengd yfir Miðvörðuheiði að 
Haga. Þaðan er 28 km. nm Barðaströndina til Valnsfjarðar. Kaflinn að Haga er 
allnr í óbyggð, og get ég fallizt á að taka bann í þjóðvegatölu, þar sem bann mun 
væntanlega verða aðalflutningaleið sveitarinnar. Að vísu geri ég engan veginn 
ráð fyrir, að liann verði gerður bílfær fyrst um sinn, með þvi að slikar umbætur 
yrðu mjög kostnaðarsamar, en þær bafa verið áætlaðar nær 200 þús. kr., beldur 
verði veginum baldið vel reiðfærum.

Þá get ég og fallizt á, að tekinn verði í tölu þjóðvega binn kaflinn að nokkru 
leyti, eða frá Haga inn að Brjánslæk. Þangað er 18 km. og ekki mjög kostnaðar- 
samt að gera þar nauðsynlegustu umbætur, svo kerrufært verði eða bílfært.

b. Múlasveitarvegur, eins og lionuni er lýst í tillögunni, er 60 km. að lengd 
að mestu um bálsa og beiðar, þar sem nú eru taldir fjallvegir og viðliald kostað 
af ríkissjóði. Fmferð er þarna mjög lítil og verulegar mnbætur koma ekki til 
greina. Virðist mér því ekki ástæða til að taka þennan veg í þjóðvegatölu.

e. fíeykhólasveitarvegur (aðeins í XI. a.). Mér virðist ekki ástæða til að 
taka þessa bliðarábnu af þjóðveginum í þjóðvegatölu, en vegur þessi liggur út i 
Revkbólasveit og er um 23 km. að Stað. Talið er, að vegurinn sé að mestu leyti 
bílfær án umbóta, með því að leiðin liggur yfirleitt um mela. Verður þvi sveitinni 
mjög ódýrt að endurbæta bann nægilega.

Þskj. 99. Vegir í Flóa.
1. (laulverjabtejar- og Stokkseyrarvegur. Af vegi þessum befir kaflinn frá 

Suðurlandsbraut (Flóavegi) til Gaulverjabæjar, sem er 13 km. að lengd, verið 
lagður á undanförnum árum siðan 1928 og befir koslað um 170 þús. kr. Hefir 
ríkissjóður greitt belming kostnaðar og lánað Flóaáveitufélaginu Vi bluta kostn- 
aðar, en sýsla og hreppur bafa greitt 1 j bluta. Vegurinn er nú fullgerður og i 
góðu standi. Frá Gaulverjabæ til Stokkseyrar er 8,5 kni., yfirleilt ruddur vegur. 
en þó vel bílfau’. Frá Stokkseyri að vegamótum Eyrarbakkavegar er gömul. góð 
akbraut, 4 km. að lengd. Er þannig leið þessi öll 25,5 km. Með því að vegur þessi 
allur verður sýslmmi þungur í viðbaldi, en bann er aðalflutningaleið neðri liluta 
Flóans, og verður þvi að gæta þess að balda bonum vel við. þá tel ég rétt og 
sanngjarnt, að bann verði tekinn í tölu þjóðvega.

2. Yillinyaliollsvegur er eins og Gaulverjabæjarvegur einn af svonefnd- 
um Flóaáveituvegum og kostaður af sömu aðilum. Hann er að lengd um 8 km. 
og liefir allur kostað um 45 þús. kr. Með lilliti til, að ég legg til að létta af sýsl- 
unni viðbaldi Gaulverjabæjarvegar. þá tel ég ekki ástæðu til að laka þennan veg
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í þjóðvegatölu, enda verður viðhald lians miklu kostnaðarminna og uinferð uni 
hann er miklu minni en uin Gaulverjabæjarveg.

Þskj. 171. Landveyur. Ivafli sá, sem hér um ræðir, er nú sýsluvegur, 12,3 
km. að lengd og sumarbilfær. Þar sem hann lengir saman þjóðveginn upp Land 
og Landmannaleið, sem er fjallvegur inn að Fjallabaki, og þar sem sú leið er nú 
að verða allmikið sótt af skemmtiferðafólki og um hana farið til hrafntinnu- 
flutninga, sem hvorttveggja heimtar aukið viðhald, þá þykir mér rétt, að kafli 
þessi verði tekinn í þjóðvegatölu.

Þskj. 2ÖV I. Suðurlandsveyur. L'in tillögu þessa mun ég senda sérstaka 
greinargerð.

II. Inn-Nesjaveyur. Visast til umsagnar um þskj. 17, 2.
III. Lónsveyur. Vísast til umsagnar um þskj. 17, 3.
IV. Gnúpverjaveyur. Vísast til umsagnar um þskj. 81. I.
V. Fljótstdíðarveyur er nú bílfær inn að Múlakoti. Var gerð 1933 og 1931 

upphlevpt braut á kafla þeim, er tillagan fer fram á að taka i tölu þjóðvega og er 
3,5 km. langur. Voru þær umbætur að miklu leyti kostaðar af ríkissjóði sanv 
kvæmt sérstakri fjárveitingu. Með tilliti til, að mikill straumur ferðamanna er 
inn í Fljótslilíðina, svo langt sem bílfær vegur nær, þá er ég samþykkur tillögu 
þessari.

VI. Meðallandsveyur. Vísast til umsagnar um þskj. 17, 1.
VII. Reykholtsdals- oy Hálsasveitarveynr. Vísast til umsagnar um þskj. 

54, 2.
VIII. Mýraveyur er sanikvæint lillögunni samtals 33 km. Fyrsta kafla veg- 

arins má telja frá Stykkishólmshraut að Vogalæk, og er liann 1(5 km. að lengd. 
Hann er nú sýsluvegur, og hcfir verið kostað til hans nokkru fé undanfarin ár úr 
sýsluvegasjóði. Vegstæðið er yfirleitt um hallalitlar votar mýrar, og þarf upp- 
hleypta braut alla leið. Yfirleitt er örðugt um möl, og kostar þessi kafli ekki 
minna en 1 10 þús. kr. Annar kafli vegarins er að Álftárósi 6 km. á lengd. Hefir 
hann lítils liáttar verið lagfærður undanfarið, er vegstæðið enn um mýrlendi, en 
möl mun hvergi fáanleg meðfram veginum. Verður því kafli þessi mjög dýr 
og er áætlaður að kosta 55 þús. kr. Þriðji kaflinn er frá Alftárósi að Ökrum, 11 
km. að lengd, ef farið er beint yfir mýrarnar, en 16 km., ef farið er meðfram 
sjónum. Vegstæði þessa leið hefir ekki verið rannsakað, en sýnilegt er, að vega- 
gerð þarna verður mjög dýr og ekki siður en á liinuin köflunum. Mun þannig 
kosta nær 300 þús. kr. að gera bílveg þá leið alla, sem tillagan ræðir um. Virðist 
mér liér stefnt í svo mikinn kostnað, að mjög sé varhugavert að sainþykkja til- 
löguna, því frekar sem sýnilegt er, að árlegl viðhald þessa vegar mun verða mjög 
kostnaðarsamt, vegna erfiðleika um möl í slitlagið. Hinsvegar þætti mér sann- 
gjarnt að létla nokkuð af Mýrasýslu kostnaði til vegamála og bæla aðstöðu sveit- 
arinnar til flutninga. Gæti ég með tillili til þessa fallizt á, að teknir yrðu i tölu 
þjóðvega þessir kaflar:

a. Álftanesveynr frá Stykkishóhnsvegi vestan Langár um Álftaneshrepp 
sunnanverðan á Kolviðarholl sunnan við Hólsvatn.

b. Hraunhreppsveyur. Frá Stykkishólmsvegi hjá Arnarstapa um Hrafn-
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kelsstaði að Éaxárholti. Um tillögur þessar vil ég gefa eftirfarandi skýringar, 
en báðir þessir vegakaflar ern nú aðalsýsluvegirnar í þessari sveit:

a. Álftanesvegur er 13 km. að lengd og nær yfir fyrsta kafla í tillögu VIII. 
Kostnaður við að gera liann sæmilega bílfæran er áætlaður uin 95 þús. kr. 
Þaðan sein bann endar myndi svo sýsla og hreppur verða að lagfæra tvær álniur, 
aðra suður að Alftanesi cn bina að Hofsstöðum eða Álftárósi.

1). Hraunhreppsvegur er nær 1(5 km. að lengd. Hann niun talinn bílfær 
þegar þurrt er uni, en þarf allverulegra umbóta. Frá bonuin vestast inyndi vænt- 
anlega sýsla og hreppur lagfæra eina eða tvær álinur, aðra að Ökruni, en bina 
e. t. v. að Álftárósi.

IX. a. Utnesvegur. Vísast til umsagnar um'þskj. 34, a.
b. Skógarstranilarvegur. Visast til umsagnar um þskj. 34, a.
X. Katdrananeshreppsveyur. Vegur þessi er 58 km. að lengd, og eru að- 

eins ruddar götur reiðfærar. Tel ég þó líklegt, að með tímanum verði gerður sum- 
arbílfær, aðallega með ruðningi, kaflinn úr Staðardalnum í Bjarnarfjörð, 15. 
km. að lengd, en kostnaður befir verið áællaður um 35 þús. kr., auk brúar á 
Selá, sem er slórvatn og koslar brú um 20 þús. kr. Xorður fyrir Bjarnarfjörð 
kenuir naumast lil mála að gera bílfæran veg. Ég tel fara betur á að nefna veg 
þennan Xorður-Strandaveg.

XI. a og b. Reykhólasveitarvegur og Rarðastrandarvegur. Visast til um- 
sagnar um þskj. 9(5.

XII. a. Súgandafjurðarvegur er um 18 km. að lengd, þar af eru 8 km. niður 
af Breiðadalsbeiði í Súgandafjarðarbotn, en 10 km. þaðan út með firðimim að 
veslan til Suðureyrar. Vegurinn er nú orðinn bílfær frá Suðureyri inn undir 
fjarðarbotn (að Kvíanesi), og er talið mögulegt að gera liann bílfæran upp á 
heiðina, en kostnaður verður sennilega 35 -40 þús. kr. Ég er því samþykkur, 
að liann verði tekinn i tölu þjóðvega.

XII. h. Mýravegur í Dýrafirði. Ég get fallizt á, að vegurinn út að Xúpi, en 
þar er béraðsskóli og aðalsamkomustaður sveitarinnar, verði tekinn í tölu þjóð- 
vega. Vegur þessi er 8 km. að lengd, og verður ekki mjög dýrt að gera liann 
bílfæran. Hinsvegar þykir mér ekki rétt að taka í tölu þjóðvega kaflann inn að 
Höfða. Sá kafli er tæpir 3 km. að lengd og er naumast að gagni nema fyrir 
3 4 bæi.

XIII. Haukadalsvegur. Ég get verið meðmæltur þessari tillögu af svipuð- 
um ástæðum og veginum út að Xúpi. Vegarlengd er um 7,5 km., og verður ekki 
mjög dýrt að gera kafla þennan bilfæran. Hinsvegar er ég þvi mótfallinn, að veg- 
uriim inn að Hvanimi, sem er 4 km. að lengd, verði lekinn í tölu þjóðvega. þar 
sem Iiann er aðeins innansveitarvegur fyrir nokkra bæi.

X/V. Ármúlavegur er 21 km. og er áætlað, að kosti um 30 þús. kr. að gera 
liann bílfæran út að Melgraseyri, en þaðan að Ármúla eru 4 km., og mun ekki 
dýrt að gera bilfært, en á þeim kafla er Selá, og þarf á liana nokkuð dýra brú, 
líklega um 20 þús. kr. Til þess að stytta sjóflutningana úr Inn-Djúpinu til ísa- 
fjarðarkaupstaðar er þess talin mjög þörf að gera leið þessa bílfæra, og með 
þvi að lnin verður þá aðalflutningaleið fyrir sveitina, þá vil ég mæla með til-
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lögunni. Þar seni vegur þessi liggur um alla Langadalsströnd, kann ég betur við 
að nefna hann eftir sveitinni.

XV. a. Blönduhlíðarvcyiir. Vísast lil uinsagnar um þskj. 48. 
b. Lágheiðarvegur. Vísast til umsagnar uni þskj. 52.
XVI. a. Svarfaðardalsvegur er upphlevpt braut að langniestu leyti, 14 kni. 

að lengd. Hann er sýsluvegur, og hefir sýslan og sveitin miklu til lians kostað. 
Með því að kostnaður Eyjafjarðarsýslu til veganiála er sérlega mikill og þar 
sem vegur þessi er aðalflutningaleið fjölmennrar sveitar, er ég samþykkur til- 
lögunni.

XVI. b. Svalbarðsstrandarvegur er að lengd um 33,5 km., og er þá miðað 
við, að liann verði ákveðinn um nýja veginn frá Svalbarði upp á Vaðlaheiði, en 
ef farið er frá Svalbarðseyri inn ströndina meðfram bæjum, þar sem m’i er 
sýsluvegur, lengist leiðin um nær 4 km. Yzti kafli leiðarinnar, frá Grenivík um 
Laufás að Nollarvík (14 km.), telst sumarbilfær, eu þarf nokkurra umbóta. 
Þaðan þarf nýjan veg, að nokkru leyti uppbleypta braut um 11 km., en 4 km. næst 
Svalbarðseyri eru bilfærir, og þaðan upp á Vaðlaheiði er nýr vegur, upphleypt 
braut. Aætlað er, að kosta muni samials um 75 þús. kr. að gera leið þessa alla 
bílfæra; þó má ekki vænta þess, að bílfærl verði velrartímann. Eftir atvikuni 
get ég fallizt á, að liann verði tekinn i þjóðvegatölu.

XVI. e. Kinnarvegnr. Leið þessi er um 27 km. Frá Krossi að nýju brúnni á 
Skjálfandafljót er um 17 km., og er ekki bilfært. Mun þurfa þar upphleypta 
braut alla leið, og má þó bafa nokkur not af gömluin vegi á kafla, en kostn- 
aður er áætlaður nær 150 þús. kr. Austan Skjálfandafljóts er sumarbílfært norð- 
ur fyrir Garðsnúp á þjóðveginn í Aðalreykjadal; þó þarf þar enn talsverðra um- 
bóta. Vestan brúarinnar er brýnust þörf á að gera upphleypta braut yfir svo- 
nefndan Fót, ásamt brú á Rangá, og er vegarkafli þessi áætlaður að kosta 12 
þús. kr., en brú á Rangá má gera til bráðabirgða úr efnisleifum frá Skjálfanda- 
fljótsbrú, og kostar lnin þá tæplega 2000 kr.

Meðfram leiðinni um Köldukinn búa tæplega 200 manns, og eru því innan- 
sveitarflutningar svo litlir, að þeirra gælir litið. þegar um svo mikinn kostnað er 
að ræða sem hér. Fyrir sveitina er mest um vert að fá veginn yfir Fótinn og 
lagfæringar austan brúarinnar á Skjálfandafljót, sem bvorttveggja mun væntan- 
lega kosta um 25 þús. kr.

Með tímanum gæti leið þessi orðið aðalleið milli Akureyrar og Húsavíkur. 
en áður en svo yrði, þarf að kosta til liennar stórfé.

Þar sem nú er horfið að því ráði að gera bílfært um Mývatnssveit og Mý- 
vatnsöræfi til Grímsstaða, mun minnka mikið umferð um Húsavik, og verður 
enn síður þörf á að verja niiklu fé til að stytta þá leið, en á vetrum teppir Vaðla- 
heiði hvort sem er bilaumferð, og er þá vinnmgurinn ckki svo mikill að þessari 
leið, þó hún verði lengur bilfær en Fljótsheiði. Mér virðist því að svo stöddu 
hæfilegt að taka aðeins austurbluta vegar þessa í þjóðvegatölu, eða kaflann frá 
þjóðveginum í Aðalreykjadal um Skjálfandafljótsbrú á sýsluveginn í Köldu- 
kinn; er sá kafli um 9 km. að lengd, og þarf væntanlega ekki að kosta til bans 
meiru en þeim 25 þús. kr., er áður getur.

XVII. og XVIII. Mývatnssveitar- og Fjallavegur. Ég er samþykkur tillögum
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þessum báðum. Tilgangurinn með þessum vegabólum er að slytla leiðina lil 
Austurlands, þannig að ekki þurfi að fara um Húsavík og Reykjalieiði. Þessi 
syðri leið sunnan Mývatns er 83 km. frá Breiðumýri til Grímsstaða, en leiðin um 
Húsavík er 152,5 km. Styttist Jeiðin þannig um nær 68 km.

Þjóðvegur er nú ákveðinn frá Breiðumýri til Skútustaða, 36 km. að lengd, 
en í tillögunum er lagt til, að þaðan verði ákveðinn þjóðvegur til Grímsstaða, 
og eru þeir kaflar 53 km. að lengd. Fyrri kaflinn er nú bílfær sunnan Mývatns 
nokkuð norður fyrir Garð, og er það að mestu allgóð upplileypt braut, en mun 
þó þurfa allverulegra umbóta, svo sem einnig allur Mývatnsheiðarvegurinn, til 
þess að þola umferð þungra fólksflutningslnla eins og notaðir eru á langleið- 
um. Kosta mun ekki minna en 15 þús. kr., og þó líklega talsvert meira, með 
tiltiti til, að þetta á að verða aðalleið til Austurlands, að gera nauðsynlegar endur- 
bætur á þessum kafla frá vegarendanum norðan við Garð til Reykjablíðar, sem 
er rúmir 7 km. að lengd. Hinn kaflinn, frá Reykjalilíð um Mývatnsöræfi, er 
38 km. að lengd, en vegstæði er þannig, að nota má að mestu leyti gamla þjóð- 
veginn með tiltölulega ódýrum endurbótum, sem áætlaðar eru að kosta mn 27 
þús. kr. Austast á þessari leið er Jökulsá, og þarf að gera á hana hengibrú. sem 
sennilega kostar um 106 þús. kr.

XIX. Langanesveyur. Vísast til umsagnar um þskj. 62.
XX. Vopnajjarðarvegur. Eg er tiJlögu þessari samþykkur. Samkvæmt 

skoðunum á vegstæðum, sem framkvæmdar Iiafa verið á leiðum frá Yopnafirði 
inn á Austurlandsveg, þykir heppilegasla leiðin um Hofsárdal og Hofsárdals- 
brúnir, sunnan Súlenda, um Langadal til Möðrudals. Vegalengd þessa leið af 
þjóðveginum norðan við Möðrudal ofau i kauptúnið er alls um 76 km. Hér af er 
sýsluvegur frá Hofi til Vopnafjarðarkauptúns 11,5 km„ og talinn síemilega 
sumarbílfær. Hinn kaflinn er áætlaður að kosta um 13 þús. kr., og er þá eðli- 
lega miðað við sumarbílfæran veg.

XXI. Felur i sér aðeins nafnabreytingar, vegna þess að vegurinn, sem tal- 
inn er í XVII. og XVIII. tillögunni, er nefndur sama nafni og annar, er fyrir var. 
Er brevting þessi því eðlileg.

XX//. og XXIII. Hróarstunyuvegur og Xjarðvíkur- og Borgarfiarðarvegur. 
Vísast til umsagnar um þskj. 51.

XX/V. Þórdalsheiðarvegur. Vísast til umsagnar um þskj. 61.

Tillaga frú vegainálasljóra um að taka Sogsveg í tölu þjóðveya.
„Sogsvegur frá Grímsnesbraut austan við Sogsbrú, meðfram Sogi og Þing- 

vallavatni til Þingvalla".
Greinargerð. Sogsvegurinn er nú sem næst fullgerður upp fyrir Mölvíkur. 

sunnarlega við Þingvallavatn, en þangað eru 16,35 km. frá vegamótum lijá 
Grimsnesbraut. Vndirbygging vegarins er komin 1 km. lengra, upp að Mið- 
felli. Er áætlað, að kosla muni 16 þús. kr. að fullgera veginn þangað.

Þaðan er áformað að leggja veginn frá norðurborni fellsins með stefnn 
rétt norðan við Arnarfell og þar yfir Hrafnagjá, en þar eru aðeins nokkrar 
mjóar og grunnar sprungur, er litið kostar að fylla. Frá Miðfelli (km. 26,66) er 
6,5 km. á hraunveginn í Vatnsvikinu fyrir austan Þingvelli. og cr áætlað. að sá 
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kafli kosti 110 þús. kr. I’arf þannig enn 150 þús. kr. þar til bílfiert verðnr þessa 
leið til I’ingvalla. Frá Vatnsvikinn er nm 5 km. til I’ingvalla, og þarf þar snni- 
part nýjan veg, en smnpart allvernlegar mnbælur á núverandi vegi, sérstak- 
lega að breikka bann og laka af boiinm blykki.

Sogsvegurinn er enn ekki í neininn vegaflokki. en sjálfsagt þykir. að þar 
sknli vera þjóðvegnr.

Rétt þykir að ákveða Sogsveginn lil I’ingvalla, en breyta í lögnm skilgrein- 
ing á Geysisvegi, seni nú bggnr frá I’ingvöllmn nin Langardal, þannig, að bann 
verði ákveðinn frá vegamótnm Sogsvegar. I’egar Sogsvegnrinn keninr yfir 
Hrafnagjá bjá Arnarfelb, fer bezt á að leggja Geysisveginn frá Miðfelli norðar- 
lega þvert anstnr yfir brannið, og er við það miðnð brlt. nin Gcysisvcg.

Fylgiskjal II.
Brevtingartillaga

við frnnivarp til laga nm breyting á vegalögnni, nr. 101 111, júni 1033 (þskj. 
3 1 og þskj. 201).

1- gr-
Greinin breytist á þessa leið:
2. gr. vegalaganna breytist þannig:
I. Fyrir orðin í A. 1. „I.ón að Lónslieiði" koini: að Lónsbeiði.

II. Á eftir A. 2. bætist nýr liðnr:
Soysveyur: Frá Grímsnesbrant austan við Sogsbrú meðfram Sogi 

og I’ingvallavatni til I’ingvalla.
III. A. 3. orðist þannig:

Geysisveyur: Frá vegainótnin Sogsvegar bjá Miðfelb nm Langar- 
dal til Geysis.

IV. Á eftir A. 5. bíetist nýr bðnr:
(laulverjabiejar- oy Slokkseytarveyur: Frá Snðnrlandsvegi anst- 

an MjóJknrbús Flóainanna nin Ganlverjabie og Stokkseyri að vegamót- 
nin Eyrarbakkavegar.

V. A. 0. orðist svo:
(itiúpverjuveyur: Frá vegamótnm Skeiðavegar snnnan Laxár nin 

brú á Kálfá og norðan Skaftaboltsinúla að Ásólfsstöðum.
VI. í stað „Múla“ í A. 10. (Landvegnr) komi: Galtalæk

VII. í stað „inn Fljótsblíð að Hlíðarenda" í A. 11. (F)jótsblíðarvegnr) komi:
inn Fljótslilið að Múlakoti.

VIII. Á eftir A. II. bætist nýr bðnr:
Meðallandsveyur: Frá veganiótnin Snðnrlandsvegar á Hlíðarbeiði 

í Skaftártnngn nm brú á Ásavalni að Langbolti í Meðallandi.
IX. Aftan við A. 13. (Reykjanesbraut) bietist: og þaðan nm Vtskála að 

Sandgerði.
X. Á eftir R. 5. bætist 3 nýir liðir:

a. Reykholtsdals- og Hálsasveilurveyur: Frá Kláffossbrú mn Revk- 
hollsdal að Lambá.
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b. Álftaneshreppsvegur: Frá Stykkishóhnsvegi vestan Langár tim 
Álftaneshrepp sunnanverðan á Kolviðarholt sunnan við Hólsvatn. 

e. Hraunhreppsvegur: Frá Stykkishóhnsvegi hjá Arnarstapa um Hrafn-
kelsstaði að Laxárholti.

XI. A eftir B. 6. bætist nýr liður:
Breiðavíkurveyur: Frá veganiótuni Ólafsvikurvegar undir Fróð- 

árheiði uni Breiðavík að Hellnum.
XII. A eftir B. 8. bætist nýr liður:

Skógarstrandarvegur: Frá vegainótum Stykkishólmsvegar í Helga-
fellssveit uin Skógarströnd á Vesturlandsveg i Miðdöluin.

XIII. A eftir B. 10. bætist nýr liður:
Norður-Strandavegur: Frá vegainótuni Strandavegar í Staðardal 

uni Bjarnarfjörð, Bala, Kaldbak og Veiðileysu að Kúvíkuni við 
Beykjarfjörð.

XIV. Á eftir B. 11. bætist nýr liður:
Barðastrandarvegur: Frá veganiótuni á Mikladal uni Miðvörðu- 

lieiði, hjá llaga á Barðaströnd að Brjánslæk.
XV. A eftir B. 12. bætist 3 nýir liðir:

a. Suðureyrarvegur: Frá veganiótuni á Breiðadalsheiði til Suðureyr- 
ar í Súgandafirði.

b. Mýravegur í Dýrafirði: Frá veganiótuin nálægt Genilufalli að Xúpi. 
e. Haukadalsvegur í Dýrafirði: Frá I’ingevri til Haukadals.

XVI. A eftir B. 13. bætist nýr liður:
iAingadalsstrandarvegur: Frá veganiótuni Langadalsvegar við brú

á Langadalsá til Armúla.
XVII. Aftan við C. 7. (Skagastrandarvegur) bætist: og þaðau að Hofi. 

XVIII. A eftir C. 10. bætist 2 nýir liðir:
a. Blöndiihlíðarvegur: Frá veganiótuni austaii við Héraðsvatnabrú á 

Grundarstokk, um Blöndublið og Viðvikursveit að vegamótuni Hofs- 
ósvegar nálægt Vatnslevsu.

b. Lágheiðarvegur: Frá vegamótuin Siglufjarðarvegar uni Stíflu og 
Lágbeiði lil Ólafsfjarðarkauptúns.

XIX. Á eftir C. 12. bætist 3 nýir liðir:
a. Svarfaðardalsvegur: Frá veganiótuni Dalvíkurvegar bjá Argerði að 

Lrðuni.
b. Svalharðsstrandarvegur: Frá Grenivík uni Fnjóskárbrú og Laufás, 

uni Svalbarðsevri og þaðan á vegamót Vaðlaheiðarvegar ofan við 
Geldingsárbrú.

e. Kinnarvegur: Frá veganiótuni skaninil utan við Garð í Aðalreykja- 
dal um brú á Skjálfandafljóti og yfir brú á Bangá.

XX. Aftan við C. 13. (Mývalnssveitarvegur) bætist: og þaðan uni Kálfa- 
strönd að Reykjahlíð.

XXI. Á eftir C. 13. bætist nýr liður:
Fjallavegur: Frá Reykjahlíð uni brú á Jökulsá að Grínisstöðum á

Fjölluni.
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XXII. Á eftir D. 1. bætist nýr liður:
Voijnafiarðarvegur: Frá veganiótuin Austurlandsvegar bjá Möðru-

dal uin Hofsárdal til Vopnafjarðar.
XXIII. Fyrir „Stranda- oy Vo[>nagurð(,u’i>eyur“ í I). 2. konii: Stranda- oy Jök- 

ulsárhlíðarveyur.
XXIV. Á eftir I). 2. bætist nýr liður:

Hróarstunyuneyur: Frá vegainótuin hjá Rangárbrú um Kirkjubæ
og brú á Lagarfljóti i nánd við Lagarfljótsfoss á Vtbéraðsveg nálægt 
Bóndastöðuin.

XXV. Á eftir 1). 6. konii nýr liður:
Þórdulsheiðarveyur: Frá Auslurlandsvegi í Skriðdal uni Þórdals-

lieiði að vegainótiun Fagradalsbrautar í Reyðarfirði.

052

Fylgiskjal III.

Yfirlit um lengd þjóðvega og framkomnar tillögur um nýja þjóðvegi 
raðað eftir sýslum.

P j () ð v e g i
Lengti vegn í 

i r
kin.

Tillögur um viðbót 1936
N'afn svslu Sanikv. vci<al. Viðbót Samtals 1•Tamkommtr Yegamálastj.

19.3(1 1933 1933 m.elir með

Gullbringusvsla .............. 50.26 0.90 51.16 14.0 14.0
Kjósarsvsla ...................... 97.43 0 97.43 0 0
Borgarf jarðarsvsla ........ 47.70 61.0 111.70 67.0 12.0
Mvrasvsla ........................ 121.06 0 124 06 33 0 29.0
Snæfellsnessvsla ............ 72.6 70.6 1 13.20 165.5 72.0
Dalasvsla .......................... 113.50 6.5 120.09 18.0 18.0
Barðastrandarsýsla .... 53.62 27.0 80.62 141.0 16.0
Xorður-ísafjarðarsýsla . . 12,22 13.5 55.72 21.0 21.0
Vestur-Isafjarðarsýsla . . 29.90 15.0 44.90 40.5 3<3.5
Strandasvsla .................... 157.62 10.5 168.12 58.0 58.0
Vestur-Húnavatnssýsla . . 84.0 7.5 '91.50 0 0
Austur-Húnavatnssýsla 87.1 35.0 122.10 10.0 5.0
Skagaf jarðarsvsla .......... 97.5 71.8 169.30 36.0 36.0
Evjaf jarðarsvsla ............ 83.95 10.8 124.75 33.0 33.0
Suður-Þingeyjarsýsla . . . 113.70 51.0 164.70 108.5 90.5
Xorður-Þingeyjarsýsla . . 1 19.60 133.0 282.60 37.5 5.0
Xorður-Múlasýsla .......... 180.0 129.0 309.0 121.5 98.5
Suður-Múlasvsla ............ 227.1 1 19.5 376.90 19.0 19.0
Austur-Skaftafellssýsla . . 183.0 0 183.0 23.5 0
Vestur-Skaftafellssýsla . . 163.10 0 163.10 25.0 25.0
Rangárvallasvsla ............ 131.50 18.8 150.30 15.8 15.8
Árnessvsla ...................... 248.66 38.4 287.06 77.5 69.5

Samtals 2539.11 882.8 3421.91 1068.3» 730.8
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Fylgiskjal IV.

Viðhald og umbætur þjóðvega 1933—1935.

Kostnnður talinn í þúsundum króna

653

Skipt cftir sysluitt 1933 1934 1935

1. Gullbringusvsla ............................................. 31.0 34.9 38.2
2. Kjósarsvsla ..................................................... 19.7 18.6 20.3
3. Rorgarf jarðarsvsla ........................................ 5.4 23.1 17.7
4. Mvrasvsla ..................................................... (Í0.2 70.5 58.0
5. Snæfellsnes- og Hnappadalssvsla .............. 29.0 11.1 36.0
6. Dalasvsla ....................................................... 16.0 18.1 18.5
7. Rarðastrandarsvsla ........................................ 0.4 8.0 3.2
8. ísaf jarðarsýsla .............................................. 4.1 5.7 4.4
9. Strandasvsla ................................................... 8.3 9.6 15.1

10. Vestur-Húnavatnssýsla ................................ 16.3 19.3 13.8
11. Austur-Húnavatnssvsla ............................... 11.3 25.0 19.7
12. Skagafjarðarsýsla .......................................... 22.5 40.2 31.5
13. Evjafjarðarsvsla ............................................ 21.2 31.8 30.1
14. Suður-Þingevjarsvsla .................................... 39.0 50.6 37.7
15. Norður-Þingevjarsvsla .................................. 8.8 17.3 27.1
16. Norður-Múlasvsla .......................................... 8.5 13.5 23.6
17. Suður-Múlasvsla ............................................ 22.6 43.3 39.2
18. Austur-Skaftafcllssvsla ................................ 8.5 8.2 9.6
19. Vestur-Skaftafellssvsla .................................. 20.5 » 21.9 49.6
20. Rangárvallasvsla ............................................ 15.0 57.8 40.0
21. Árnessvsla ...................................................... 51.6 53.8 57.8
22. Suðurlandsbraut og Ctvarpsstöðvarvegur. . 62.0 63.5 67.9
23. Þingvallavegur ................................................ 15.4 12.5 14.5
21. Snjómokstur ..................................................

Samtals kr.
1.7

535.0
9.7

698.6
3.8

677.3

Revkjavik. 1. april 1936.

Fylgiskjal V.

Greiðslur sýslufélaga til vegamála 1933 og 1934.

Heiltlar- I-'i-amlag E r a in 1 ö g r i k i! S S j ó ö s:
sý s1u: útgjöld: til vega: Til vcga: Til brúa

Kr. a. Kr. u. Kr. a. Kr. a,
Gullbringusýsla:

1933 .... 11721.80 24688.00 59.2 19192.70 ,,
1934 .... 32756.49 17593.75 53.8 12498.90

Kjósarsýsla:
1933 .... 8797.98 1446.90 16.5
1934 .... 7763.57 799.75 10.3 1635.21
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Xnt'n sýslu:
Heildar- 
útgjöld:

l-'ramlag 
til vega:

I' r a m 1 ö g r 
Til vega:

í k i s s j (> ð s 
Til brúa:

3. Borgarf jarðarsýski 
1933 ....

Kr. a.

21551.12

Kr' a.

7793.17 30.2

Kr. a.

85 16.93

Kr. a.

5709.95
1931 .... 22550.01 8250.33 36.6 7782.85

1. Mvrasvsla:
1933 .... 18518.08 8572.20 10.2 2515.55 55

1931 .... 14275.18 1018.30 28.1
á. Sinvfellsnessýsla: 

1933 .... 23911.10 5920.05 21.7 0984.21 55

1931 .... 23092.41 1986.95 21.5 1899.95
fi. Dalasýsla:

1933 .... 22050.81 9298.30 42.2 8920.30 55
1931 .... 20321.29 2503.80 9.1 55 55

7. A.-Barðastr.s.:
1933 .... 1082.05 5 * 55

1934 .... 1001.07 1 10.00 3.4 55 55

8. V.-Barðastr.s.:
1933 .... 11232.12 2322.08 20.7 55

1931 .... 11115.50 1070.00 9.0
9. V.-ísaf jarðarsvsla: 

1933 ../ 1 1553.73 3139.27 21.0 900.00 0018.05
1931 .... 1 1903.29 2535.16 17.0 1200.00 1511.13

10. N.-ísaf jarðars.: 
1933 .... 19510.57 992.00 5.0 55

1931 .... 43870.79 5098.00 11.0 700.00 13091.37
11. Strandasýsla:

1933 .... 10188.13 1427.00 9.8 300.00 55

1931 .... 11388.87 1070.00 1 1.7 300.00 55

12. V.-Húnavatnss.: 
1933 .... 22024.08 10198.15 4 1.9 10198.14 5«

1931 .... 21271.35 10001.90 13.7 10001.90 ,,
13. A.-Húnavatnss.:

1933 ___ 28078.05 10009.00 38.0 9915.20 •5

1931 .... 31790.08 10851.50 31.1 10894.90 55
11. Skagafjarðars.: 

1933 .... 39480.53 18747.17 17.5 18747.17
1931 .... 59827.91 20416.29 4 1.2 20157.35 9809.81

15. Evjafjarðars.:
1933 .... 55203.79 29181.0!) 54.7 28382.48 12710.09
1931 . . . . 5 1081.89 27400.50 50.0 21390.50 1.5180.23

lfi. S.-I’ingeyjarsýsla: 
1933 .... 12110.58 19101.01 45.2 17479.15 3783.23
1931 .... 10780.87 17500.2 1 42.9 17347.39 55
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Xafn sýslu:
Hcildar- 
útgjöld :

Eranilng 
til vvgii:

I-' r a m t ö g r 
Til vvgu:

í k i s s j ó ð s: 
Til brúa :

Kr. u. Kr. a. Kr. a. Kr. ii.
17. X.-Þingevjarsýsla:

1933 .... 10448.10 2100.00 23,.0 1500.00 ,,
1931 .... 11511.05 2400.00 20.8 1499.56 ,,

18. X.-Múlasýsla:
1933 .... 17646.47 1842.13 27.1 1800.00 ,,
1931 .... 23282.75 8523.05 36.(i 5332.63 ,,

19. S.-Múlasýsla:
1933 .... 22673.97 3726.36 16.1 3190.32 ,,
1934 .... 31018.20 5478.1 1 16.4 6515.66

20. A.-Skaftafellssýsla 
1933 ... / 11671.77 63,4.38 5.1 996.75
1934 .... 11298.79 225.00 2.0 ,,

21. V.-Skaftafellssýsla 
1933 .... 16059.57 1449.17 9.0
1934 .... 16362.62 2017.01 12.3

22. Rangárvallasýsla:
1933 .... 30737.94 13742.91 11.7 15214.00 2203.80
1934 .... 32613.01 13082.85 10.1 12276.30 ,,

23. Árnessýsla:
1933 .... 41873.62 15195.13 36.3 18599.13 115.46
1934 .... 52039.13 20936.!» 1 40.2 14523.26

1*133 1934 — kr. 1138332.60 2,89738.86 34.2 324603.18 76305.56
Samanlagt 1933 . . 533057.12 195549.70 36.7 176682.03 31177.78
Samanlagt 1931 . . 605320.48 191189.16 32.1 147921.15 15127.78

Rcykjavík, 30. marz 1036.

Ed. 285. Breytingartillögur
við frv. til 1. uni breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júni 1933.

Frá samgöngumálanefnd.
1. A cftir III. bætist:

Á eftir A. 5. bætast nýir liðir:
a. (iaiilverjabiejar- og Stokkseyrarvegur: Frá Suðurlandsvegi austan 

MjóJkurbús Flóanianna um Gaulverjabæ og Stokkseyri til Eyrar- 
bakkavegar á vegamótuin milli kauptúnanna.

b. Yillingalioltsvegur: Frá Suðurlandsvegi bjá Hraungerði til Villinga- 
liolts.

2. Við IV. Liðinn skal orða svo:
A. 9. skal orða svo:
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Gnúpverjavegur: Frá vegamótuin Skeiðavegar sunnan Laxár um brú 
á Kálfá og norðan Skaftaholtsmúla að Asólfsstöðum.

3. A eftir IV. bætist nýr liður:
Fvrir ,AIúla“ i A. 10. komi: Galtalæk.

4. Á eftir VI. bætist nýr liður:
Aftan við A. 13. bætist: og Jiaðan uin Ftskála að Sandgerði.

5. Við XI. b. Xýr liður (e):
Rauðasaiulsvegur: Frá Hvalskeri við I’atreksfjörð að Saurbæ á 

Rauðasandi.
6. Við XII. b.

a. Orðin ,,og frá Gemlufalli að Höfða í I)ýrafirði“ falli burt
b. A eftir liðnuin komi nýr stafliður (c): Frá Vöðlum í Önundarfirði að 

Hjarðardal.
7. Við XIII. Orðin „og frá Þingeyri i Hvannn í Dýrafirði“ falli burt.
8. Við XIV. Liðinn skal orða svo:

A eftir B. 13. bætast nýir liðir:
a. Ármúlavegur: Frá vegamótuin Langadalsvegar við brú á Langadalsá 

til Ármúla.
b. Laugabólsvegur: Frá Arngerðareyri að Laugabóli.

9. A eftir XIV. bætist nýr liður:
Fyrir „til Skagastrandar“ í C. 7. komi: að Hofi á Skagaströnd.

10. Við XVI. a. Fyrir „Asgarði“ komi: Árgerði.

Ed. 286. Lög
um afnám laga um samjiykktir um berpinótaveiði.

(Afgreidd frá Ed. 3. apríl).
Sambljóða Jiskj. 150.

287. Breytingartillögur
við frumv. til fjárlaga fyrir árið 15)37.

Frá fjárveilinganefnd.

1. Við 9. gr. 1. (Alþingiskostnaður).
Fyrir „245000“ keinur ......................................................

2. 11. B. 1. (Skattanefndir).
Liðurinn orðist svo:

Gjöld til skatlanefnda, yfirskattanefnda, skattstofu 
Revkjavíkur og fyrir skattvirðingar ..............................

3. 12. 8. X’ýir liðir:
a. Til styrktar lækni til að Ijúka námi i lyfjafra?ði 

erlendis ...........................................................................

220000

77000

1500
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b. Til Guðmundar Thoroddsens pról'essors og Gísla F. 
l’ctersens, til utanfarar vegna rannsókna heilasjúk- 
dóma, 1500 krónur lil hvors ...................................... 3000

4. Við 12. gr. 0. A. (Landsspítalinn, laun lækna).
Fyrir „12000“ keniur ........................................................ 13000

5. - 12. í). B. 1. (Landsspítalinn, laun).
Fvrir „09300“ keniur ...................................................... 107900

6. 12. — 10. B. 2. (Holdsveikraspítali, laun).
Fyrir „11000“ keniur ........................................................ 11900

7. 12. — 11. I. B. 2. (Gamli Kleppur, laun).
Fyrir „18500“ keinur ........................................................ 19000

8. 12. 11. II. B. 2. (Xýi Kleppur, laun).
Fyrir „18000“ keniur ...................................................... 50500

!). 12. — 12. B. 2. (Vifilsstaðir, laun).
Fyrir „53000“ keniur ........................................................ 61230

10. 12. 13. B. 2. (Reykjahæli, laun).
Fyrir „17000“ kemur ........................................................ 16000

11. 12. 13. B. 5. (Beykjahæli, þvottur).
Fyrir „2000“ keinur .......................................................... 1500

12. - 12. 13. B. 6. (Beykjahæli, viðhald).
Fyrir „5000“ kemur .......................................................... 3000

13. 12. - 13. B. 7. (Reykjahæli. viðhald lausra muna).
Fyrir „3500“ kemur .......................................................... 2500

14. 12. 13. B. 10. (Reykjahæli, ýms gjöld).
Fyrir „2500“ keinur .......................................................... 1000

15. 12. 13. (Reykjahæli, daggjöld).
a. Fyrir „1,50“ kemur: 1,00.
b. Fyrir „61800“ kemur: 57600.

16. — 12. 15. Liðurinn orðist svo:
Kostnaður samkv. 9.—1 1. lið þessarar greinar .......... 1301526
Frá dregst:
A. Tekjur samkv. sömu liðuin ...................... 886775
B. Aætlaður 10'< sparnaður:

1. Landsspítalinn .......................................... 30630
2. Iloldsveikraspítalinn .............................. 4928
3. Kleppur 1.................................................... 8136
4. Kleppur II................................................... 13155
5. Vifilsstaðahæli .......................................... 22705
6. Reykjahæli ................................................ 3870
7. Kristneshæli .............................................. 9549

-------------- 979748
Til gjalda færist því á þessum liðum............................. 321776

17. 12. 16. a. (Læknisbústaðir).
Fyrir „10000“ keniur ........................................................ 12400

Alþt. 19:i<>. A. (511. löggjiifnrþing'). 83
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18. Við 12. gr. 16. J). Xýr liður:
Til Rauðakross íslands, til sjúkraskýlis sjómanna í 
Sandgerði (lokagreiðsla) .................................................. 35(M)

19. 12. -- 16. q. (Ýmsir sjúklingar).
Fyrir „3500*' kenmr ......................................................... 5000

20. 12. — 16. r. (Jak. Lárusson).
Fyrir „2000“ kemur .......................................................... 550

21. -- 13. — A. II. a. 2. (Hafnarfjallsvegur).
Fyrir „5000“ keinur .......................................................... 10000

22. - 13. — A. II. a. 4. (Stykkishólmsvegur).
Fyrir „5000“ keniur .......................................................... 7000

23. -- 13. — A. II. a. 6. Xýr liður:
Suðurdalavegur .................................................................. 6500

24. 13. — A. II. a. 7. (Patreksfjarðarvegur).
Fyrir „1000“ keniur .......................................................... (S000

25. 13. -- A. II. a. 8. Xýr liður:
Bolungavíkurvegur, gegn rí annarsstaðar að ............. 4000

26. 13. — A. II. a. 16. (Blönduhlíðarvegur).
Fyrir „5000“ kemur ......................................................... 7000

27. 13. — A. II. a. 19. (Siglufjarðarskarð).
Fyrir „10000“ keniur ........................................................ 15000

28. 13. — A. II. a. 21. Xýr liður:
Kópaskersvegur .............................................  3000

2!). 13. A. II. a. 22. (Raufarhafnarvegur).
Fyrir „7000“ keniur .......................................................... 5000

30. 13. — A. II. a. 29. (Xorðfjarðarvegur).
Fyrir „5000“ kemur ...........    10000

31. — 13. — A. II. a. 3)4. (Suðursveitarvegur).
Liðurinn fellur niður.

32. 13. A. II. a. 33. Xýr liður:
Til vega á Mýruni, Xesjuni og í Lóni í Austur-Skafta- 
fellssýslu, 2000 krónur í livern stað.................................. 6000

33. 13. A. II. a. 35. (Síðuvegur).
Fyrir „3000“ kennir .......................................................... 1000

34. - 13. — Á. II. a. 37. Xýir liðir:
a. Landvegur ...................................................................... 4000
J). Gnúpverjalireppsvegur ................................................ 2000

35. - 13. A. II. a. 38. (Hrunainannalireppsvegur)
Fyrir „8000“ keinur .......................................................... 1(MM)O

36. - 13. - A. V. 3. (Vegaverkstjórar).
Liðurinn fellur niður.

37. - 13. A. XI. Xýr liður:
Til fyrrverandi vegaverkstjóra, eftir tillöguni vega- 
málastjóra ........................................................................... 1000
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38. Við 13. gr. A. XII. (Slvsatryggingariðgjöld).
Liðurinn orðist svo:

Iðgjöld til slysatryggingarinnar .............................. 10000
39. - - 13. -- B. 1. d. (Skallagríninr).

Liðurinn orðist svo:
H/f Skallagrhns, þriðja greiðsla af fimm .......... 10000

40. -- 13. B. 2. (Flóabátar).
a. Fyrir „1935“ kemur: 1936.
b. Fyrir „1936“ kemur: 1937.

41. — 13. —- C. VII. 4. (Skagaströnd).
Liðurinn orðist svo:

Skagaströnd, 2. greiðsla af 4 .................................. 8000
42. — 13. — C. VIII. (Brvggjugerðir og lendingarbætur).

Liðurinn orðist svo:
Til bryggjugerða og lendingarbóta er veitt:

1. Gegn 73 kostnaðar annarsstaðar að:
a. Til Hofsóss, 2. greiðsla af 4, allt að .... 8000
b. — Stokkseyrar allt að............................. 2000
e. -- Hólmavíkur allt að ............................ 8000
d. — Þórshafnar allt af ............................. 4500
e. — Haganesvíkur allt að ..................  3000
f. — Vopnafjarðar allt að ......................... 5000
g. - Hnifsdals allt að ................................. 5000

2. Gegn jöfnu framlagi annarsstaðar að:
a. Til Eyrarbakka ........................................ 3000
b. — Unaóss ................................................ 2500
e. Þorlákshafnar .................................... 4000
d. Gerðavarar í Garði ............................ 4500
e. Snepilrásar við Stokkseyri .............. 3000

3. Gegn tvöföldu framlagi annarsstaðar að:
Til Olafsvíkur ................................................. 5000

----------- 57500
Bikissjóðstillagið er bundið því skilvrði, að fram- 

lag sé tryggt á móti, ráðherra samþykki áætlun verks- 
ins og vitamálastjóri bafi eftirlit með framkvæmd þess.

43. — 13. — XI. Xýr liður:
Til sjóvarnargarðs á Flateyri .......................................... 2500

44. 14. A. b. 5. (Embættiskostnaður presta).
Fyrir „35000“ kemur ...................................................... 65000

45. — 14. B. I. j. Xýr liður:
Til kennslu í bagfræði .................................................... 1200

46. _ 14. __ B. IV. b.
Fyrir „Húsaleiga rektors bálft árið“ kemur: Húsa- 
leiga rektors.

47. 14. — B. IV. e. 3. (Menntask. alm., viðhald).
Fvrir „12000“ kemur ...................................................... 15000
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18. Við 14. gr. B. V. 1). 1. (Mcnntask. á Akurcyri, aukakcnnarar).
Fyrir „23500“ kcniur ....................................................... 21600

49. — 14. — B. VI. 1). 5. (Kennaraskólinn, viðbald).
Fyrir „700“ kcinur ........................................................... 1000

50. - 14. VIII. b. 6. (Vclstjórask., kostn. við burtfararpróf).
Fyrir „1000“ kcmur .......................................................... 2200

51. 14. — B. IX. 1. c. 1. (Vcrklcgt náni á Hólum).
Fyrir „2000“ kcniur .......................................................... 3 )00

52. — 14. — B. IX. 2. c. 1. (Vcrklcgt nám á Hvanncyri).
Fyrir „3500" kcinur .......................................................... 4500

53. — 14. — B. X. f. (Vcrkl. frambaldsnám crlcndis).
Fyrir „4000“ kemur .......................................................... 6000

54. — 14. — B. XIII. 2. (Laun farkcnnara og dýrtíðaruppbót).
Fyrir „80000“ kcinur.......................................................... 78000

55. 14. — B. XIII. 7.
Fyrir „Til kcnnaranámskciðs" kcniur: 4'il kcnnaranám- 
skeiðs cða utanfara.

56. 14. — B. XIV. 2. b. (Stofnkostnaður bcraðsskóla)
Fyrir „5000“ kcmur .......................................................... 15000

57. - - 14. — B. XIV. 5. Liðinn skal orða svo:
Til Flcnsborgarskólans, byggingarstyrkur. lokagrciðsla 30000

58. 14. — B. XV. 5. Xýr liður:
Til Staðarfdlsskóla, styrkur til raflýsingar. lokafjár- 
vciting ................................................................................. 2500

59. 14. -- B. XV. 6. Liðinn skal orða svo:
Til byggingar búsnuvðraskóla á Laugalandi, gcgn jafn-
niiklu framlagi annarsstaðar að, lokafjárvciting .... 15000

60. 14. B. XVIII. 3. Xýr liður:
Styrkur til sundlaugar á Akurcyri .................................. 5000

61. 15. — 1. j. (Ýmisl. gjöld Landsbókasafns).
Fyrir „1500“ kcmur .......................................................... 2300

62. 15. - 3. e. Xýr liður:
Til viðgcrðar á Hólakirkju .............................................. 1000

63. — 15. — 8. f. Xýr liður:
Til bókasafns Siglufjarðar .............................................. 1000

64. - 15. —- 19. (Lcikfcl. Rcykjavíkur).
I'yrir „4000" kcinur ......................................................... 8000

65. - - 15. - - 24. Xýr liður:
Til Guðmundar Mattbiassonar til náms í bljómlist .... 1200

66. - - 15. --- 25. Xýr liður:
Styrkur til Karlakórs Rcykjavíkur vcgna kostnaðar af 
söngför til Xorðurlanda ................................................... 2000

67. -- 15. — 26. Xýr liður:
Til útgáfu fransk-íslcnzkrar orðabókar ...................... 2500

660
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68. Við 15. qr. 31. Liðurinn orðist svo:
Til Árna Pálssonar prófcssors, til rilslarfa .................. 1200

()!). 15. 2!). Xýr liður:
Til Þorkels Jóhannessonar, til ritstarfa ...................... 1000

7d. 15. 32. Xýir liðir:
a. Til Tóinasar (iuðnnmtlssonar skálds ......................
1). Sigurðar Skúlasonar, lil þess að fullkomna si^> í

framsagnarlist erlendis ........................................
e. l’éturs Jónssonar söngvara ..................................
(1. Et’í’erts Stefánssonar söngvara ..........................
e. Bjarna Björnssonar ganianleikara ....................
f. Þóru Borg, til leiknáins erlendis ......................
g. — Jóhanns Sveinssonar frá Flögu, til vísnasöfnunar

1000

1000
1000
1000
1000
1000
600

71. 15. 11. (Til Búnaðarb. vegna inálara).
Fyrir „þriðja greiðsla" keinur: fjórða greiðsla.

72. 16. 2. (Búnaðarfél. ísl.). Atlis. skal orða svo:
Styrkurinn til búnaðarsambandanna haldist liinn saini 
eins og árið 1936.

73. 16. 1. (Sandgræðsla).
Fyrir „1000“ í atlis. kemur: 2000.

71. 16. 11. b. (Til skóggræðslu).
a. Fvrir „18000“ keniur ..................................................
b. Xýr liður:

Til endurbóta á íbúðarhúsinu á Vöghun og við- 
bótar, fvrri greiðsla af tveimur ..................................

21200

2000
75. 16. 16. g. (Kostn. við rannsókn á ormaveiki).

Fvrir „1000“ keniur .......................................................... 1300
76. 16. 25. Xýr liður:

Stvrkur til að slífla Höfðavatn í Skagafirði.................. 1000
77. 16. 35. Xýr liður:

Til Arndísar Þorsteinsdóttur garðvrkjukonu .............. 300
78. 16. 15. (Bandalag kvenna).

Liðurinn fellur niður.
7!). 17. 7. (Slysatrvggingar).

Liðurinn fellur niður.
80. 17. 12. Liðinn skal orða svo:

Til Stórstúku Islands: Styrkur til húsbyggingar, þriðja 
greiðsla af tíu ..................................................................... 15000

81. 17. 13. (Slvsatryggingarsjóður Dagsbrúnar).
Liðurinn fellur niður.

82. 17. 17. (Styrktarsj. verkakvennafél. Framsókn).
Liðurinn fellur niður.

83. 17. 18. (Sjúkrasj. fél. járnsmíðanema i Bvík).
Liðurinn fellur niður.

81. - 17. --- 1!). (Styrktarsj. verkamfél. Snótar).
Liðurinn fellur niður.
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85. Við 17. gr. 20. (Styrktarsj. sjómannafél. Jötuns).
Liðurinn fellur niður.

86. — 17. — 23. (Styrktarsj. sjómfél. á ísaf.).
Liðurinn fellur niður.

87. — 17. — 24. (Styrktarsj. verkamfél. Baldurs).
Liðurinn fellur niður.

88. — 17. — 31.
Liðurinn fellur niður.

89. 17. - 32.
Tölurnar „14.—31.“ í aths. breytast samkv. atkvgr.

90. — 18. — II. a. 2. (Sigurður Kvaran).
Liðurinn fellur niður.

91. — 18. — II. a. 4. (Sæm. Bjarnhéðinsson).
Liðurinn fellur niður.

92. — 18. — II. d. 7. (Ingunn Loftsdóttir).
Liðurinn fellur niður.

93. — 18. — II. g. 26. Nýr liður:
Til Guðmundar Davíðssonar á Hraunum ...................... 500

94. — 18. — II. i. 8. (Sigurfljóð Einarsdóttir).
Liðurinn fellur niður.

95. — 18. — II. i. 11. (Kristín Guðmundsdóttir).
Liðurinn fellur niður.

96. — 18. — II. i. 14. (Hildur Jónsdóttir).
Liðurinn fellur niður.

97. — 18. — II. i. 26.
Fyrir „Kristín Jónsdóttir" kemur: Kristín Pálsdóttir.

Sþ. 288. Nefndarálit
um frv. til fjárlaga fvrir árið 1937.

Frá fjárveitinganefnd.

Frunivarp það til fjárlaga, sem ríkisstjórnin lagði fyrir Alþingi það, er 
nú situr, var í öllum aðalatriðum byggt á fjárlögununi fyrir 1936 og því starfi, 
sem fjárveitinganefndin liafði lagt í að semja það frumvarp. Nefndin hefir nú 
farið allrækilega í gegnuin það og telur, að ekki verði unnt að breyla því til 
muna, ef fvlgja á þeirri stefnu, sem síðustu tvö þing liafa fylgt, en hún er sú, 
að ætla ríkissjóði að vinna gegn atvinnuleysinu og kreppunni, sem nú stendur 
yfir, með því að veita svo miklu fé sem fært þykir til verklegra framkvæmda, 
atvinnubóta og eflingar atvinnuvegum landsinanna. Starf nefndarinnar hefir 
því frekast hnigið að því að ganga úr skugga um, að rétt sé frá hinuni ein- 
stöku liðum gengið, og færa til samræmis launaskrá ríkisins og ýmsa aðra 
útgjaldaliði.
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Þrátt fyrir það, þó nefndin liafi reynt að haga störfum sinuni svo, að seni 
minnst ykjust útgjöld rikissjóðs, hefir þó eigi orðið komizt hjá þvi að flytja 
nokkrar tillögur til liækkunar, og nema þær samtals 247 þús. krúnum, en lækk- 
unartillögur, er nefndin flytur, nema 5't þús. krútmm. Xemur því hækkun um- 
fram lækkun 195 þús. krúnum, og eru af því 84 þús. krúimr til vega og hafnar- 
grrða, 50 þús. krútmr til sjúkrahúsa ríkisitis, 25 þús. krótmr til skólabggginga 
og 50 þús. krútmr er embættiskoslnaður presta, sem í fyrra var felldur niður 
um l»á upphæð, en er nú tekinn upp aftur.

Allar aðrar hækkunartillögur nefndarinnar eru til samans 58 þús. krónur, 
eða rúml. 1 þús. krónum hærri en sá sparnaður, sem nefndin nú gerir tillög- 
ur um.

í fjárlagafrumvarpinu eru raunveruleg útgjöld rikissjóðs áætluð 15,7 
tnillj. króna, og tekjurnar 15,5 millj. króna. Er því tekjuhallinn á frv. tæpar 
200 þús. krónur. Mismunurinn á hækkunar- og lækkunartillögum nefndarinn- 
ar er 193 þús. krónur, svo nú yrði um 100 þús. króna tekjuhalli á frumvarp- 
inu, ef tillögur nefndarinnar yrðu samþvkktar. Fjárveitinganefndin mun fvrir 
3. umr. koma fram með tillögur til hækkunar á tekjuliðum, sem þessari upp- 
hæð neinur, því nokkrir tekjuliðir frumvarpsins eru það lágt áætlaðir, að 
vafalaust má telja, að þeir verði liærri en þar er ráðgert.

Skal þá vikið að hiiuini einstöku greinum frumvarpsins.

Tekjubúlkuriiin.
Nokkur ágreiningur varð í nefndinni nm það, hvort ekki hæri að fella úr 

frumv. hráðabirgðatekjur þær, sem gert var ráð fyrir á síðasta þingi, að að- 
eins vrðu í gildi fyrir árið 1936. En þar sem meiri hluti nefndarinnar leit svo 
á, að eftir útliti því, sem nú er, væri sízt ástæða til að fella þær tekjur niður, 
varð ekki af því. að nefndin flytti tillögur um það. Nefndin litur og svo á, að 
það sé þingsins verkefni, en ekki hennar, að ákveða þar um, og verði ekki 
framlenging á þeim hráðahirgðatekjum koinin fram fyrir 3. unir., verður að 
fella þá liði út af frumvarpinu. Hvað aðra tekjuliði snertir var nefndin sam- 
mála um, að nokkra þeirra má hækka nokkuð frá því, sem þeir nú eru áætl- 
aðir, og mun hún flytja hi eytingartillögur þar að lútandi við 3. umr. A þetta 
einnig við um nokkrar af ríkisstofnumun.

Þá liefir nefndin einnig ákveðið að láta skiptingu síma-, hrúa- og vitafjár 
hiða til 3. unir., ef ske kynni, að nauðsynlegt væri að hreyta eitthvað heildar- 
upphæð þeirra liða. Á þessi alriði og tekjuhliðina alla verður nánar minnzt 
í framsögu. ,

G jaldabálkuritm.
7. og 8. gr.

Við greinar þessar flytur nefndin engar hreytingartillögur.

9. gr.
Nefndin leggur til, að alþingiskostnaður lækki um 25 þús. krónur, og ætti 

220 þús. kr. að vera nægilegt fyrir þeiin kostnaði, ef miðað er við þingið 1931 
og þessu þingi yrði lokið um mánaðamótin april og maí.
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10. og 11. gr.
Við greinar þessar flytur nefndin engar breytingartillögur

12. gr.
Meginbrevtingartillagan við þessa grein er sú, að 10' < sparnaður sá, sen? í 

fyrra var ráðgerður á sjúkrahúsum ríkisins, er nú aðeins reiknaður af kostn- 
aðarliðum sjúkrahúsanna, öðruin en launuin lækna og slarfsfólks. Er með 
öllu þýðingarlaust að gera ráð fyrir, að beildarkostnaður geti lækkað um 
10G, þar sem nú er vitað, að ekki verður komizt af með færra starfsfólk en 
nú er í sjúkrahúsunum. Xcnnir þessi breyting um 50 þús. krónum. Ágreining- 
ur er þó um þetta í nefndinni. >

Þá leggur nefndin til, að styrkur til að reisa læknisbúslaði og sjúkraskýli 
verði hækkaður úr 10 þús. krónum í 12100 kr.. og á sá stvrkur að skiptast þanig:

Til sjúkraskýlis á Húsavik ...................................................................... kr. 7500
— sjúkrahúss á Seyðisfirði .................................................................. 2500
— læknisbústaðar á Djúpavogi ............................................................ 1000
— röntgentækja í Vík í Mýrdal ............................................................ — 1400

Samtals kr. 12400

Umsókn liggur og fyrir um styrk til röntgentækja handa sjúkrahúsinu á 
Patreksfirði, og ætti það þá að verða næsta sjúkrahús, er styrk fær í því skyni.

Xefndin hefir, eftir tillögu landlæknis, tekið upp 3000 krónur til utanfar- 
ar handa próf. Guðm. Thoroddsen og Gísla F. Petersen, vegna rannsókna á 
heilasjúkdómum.

Aðrar tillögur eru allar smáar, og verður á þær minnzt í framsögu.

13. gr.
Xefndin liefir tekið upp í tillögur sínar nokkra nýja vegi og flytur enn- 

fremur nokkrar liækkunartillögur á þeim vegum suinuni, sem fyrir eru í frv. 
Við skiptingu þeirri, sem i frv. er á vegafé af henzínskatti, liefir ncfndin ekki 
lireyft, en mun gera sínar tillögur til hreytinga þar á við 3. uinr., ef þeim skalti 
verður framlengt.

Fé til lendingar- og hafnarhóla Ieggur nefndin til, að hækki um 40 þús. 
krónur frá því, sem er í frv., og er það gert með það tvennt fyrir augum, að 
koma til móts við þær miklu heiðnir, sem fyrir liggja um fé til þessa, og eins 
til þess, að það geti orðið atvinnuhót í kauptúnum, sem nú eiga mörg hver 
við fiskileysi og alvinnuleysi að húa. Skiptingu þessa fjár hefir nefndin talið 
rétt að taka upp í frv., eins og gert var á síðasta Alþingi.

Að einstökum fjárveitingum í þessari grein verður nánar vikið í framsögu.

14. gr.
Xefndin leggur lil, að emhæltiskostnaður presta verði hækkaður um 30 

þús. kr. Samhliða leggur nefndin til að greiðslulillagi ríkissjóðs til prestakalla- 
sjóða og læknishéraðasjóða verði frestað.
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Vegna reglugerðarákvæðis hefir verið hafin kennsla í hagfræði við há- 
skólann, og er þess vegna tekin upp 1200 kr. fjárveiting.

Á komandi suinri flylur rektor nienntaskólans úr íhúð sinni í skólanum. 
Ráðgcrt er að hreyta ihúðinni í kennslustofur. I’ess vegna leggur nefndin til 
að viðhaldsliður skólans hiekki uin 3000 kr.

Fjárveitinganefnd síðasta þings lagði lil. að hætt yrði að tviskipla fyrsla 
hekk menntaskólans á Akureyri. Fjárveiting sú, sem ætluð er í fjárlagafrv. til 
aukakennara og stundakennslu. er niiðuð við tviskiptan fyrsta hekk. Xefndin 
gerir tillögu inn að liekka liðinn, með hliðsjón af óskiptum hekk. og heldur fast 
við ákvörðun fjárveilingan. Alþingis 1035 i hessu efni.

Vegna vaxandi kostnaðar við próf í vélskólanuni er lagt til, að sá liður luekki 
uni 1200 kr. Voru fierð rök fyrir. að þessi hækkun vieri nauðsynleg.

Fjárveiting til verklega námsins i bændaskólunum verður að iniðast við 
nemendafjölda. Með hliðsjón af þeírri nemendalölu, sem nú er í hiendaskólun ■ 
um, leggur nefndin til, að fjárveiting til verklega námsins í Hólaskóla lnekki 
um 1500 kr., en í Hvanneyrarskóla um 1000 kr.

Til verklegs náms erlendis er veitt 1030 G000 kr. í fjárlagafrv. er þessi upp-
lueð lækkuð niður í 1000 kr. Xefndin leggur til, að þessi liður hiekki um 2000 kr.. 
með því að iðnaðarnám ætti að koma hinum unga en vaxandi iðnaði. sem at- 
vinnugrein hér á landi. að verulegu gagni.

Stofnkostnaður héraðsskóla virðist, eflir hréfum. sem fyrir liggja. þurfa 
að lnekka um 10000 kr. Með þeirri aukningu yrði fjárveitingin 15000 kr.. og er 
ætlazt lil, að meginhluli hennar skiptist þannig:
Til Laugaskóla ......................................................................... 7000 kr.. lokafjárv.
— Revkjaskóla ....................................................................... 5000

Reykholtsskóla ................................................................. 1300
Rá hefir nefndin gert tillögu um að hækka byggingarstyrk Flensborgarskól- 

ans um 10000 kr. Er franilagi ríkissjóðs til skólahyggingarinnar þar með lokið.
Xefndin leggur til, að hyggingarstyrkur húsmæðraskólans á Laugalandi verði 

luekkaður um 5000 kr. Þetta er lokafjárveiting.
Til raflýsingar á Staðarfelli leggur nefndin til, að veittar verði 2500 kr. 

lokafjárveiting. I’á vill nefndin veita til sundlaugar Akureyrarbiejar 5000 kr.

15. gr.
Ivirkjan á Hóluin í Hjalladal er elzta og merkasta kirkja þessa lands. Við- 

gerð á henni er nú langt komin. Xcfndin leggur til, að veitlar verði 1000 kr. til 
að ljúka viðgerðinni.

Þá leggur nefndin lil. að veittar verði 1000 kr. lil hókasafns Sigluf jarðar- 
bæjar, svo sem veitt er til samhierilegra hókasafna.

Leikfélag Reykjavikur virðisi eiga við fjárhagslega erfiðleika að stríða. 
Hinsvegar er augljóst, að margir einslaklingar leggja fram óeigingjarnt nienn- 
ingarslarf. Fjárveilinganefnd vill luekka styrkinn mn 1000 kr. I’ó setur nefndin 
leikfél. þau skilyrði fyrir hiekkuðum styrk, auk þess, sem gerl er ráð fyrir i I'rv.. 
að fjárveilinganefnd Alþingis fái á hverjum tima reikninga félagsins til at- 
hugunar.

Alþt. 19.36. A. 150. löggjafarþing). 84
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Xefndin leggur til, að Guðnuindi Matthiassyni verði veittur 1200 kr. styrk- 
ur til náins í hljómlist. Piltur þessi var skaimua stuud í menntaskóla, fékk þvi 
aðeins 2. eink. við stúdentspróf; þess vegna getur hann ekki notið slyrks þess, 
sein veittur er stúdentum til náms í erlenduni háskólum.

Karlakór Reykjavikur er i alhniklum skulduni vegna söngfarar til Xorður- 
Ianda síðastl. vor. Xefndin leggur til. að kórnum verði veittur 2000 kr. styrkur.

I’á leggur nefndin til, að veittur verði 2500 kr. styrkur til útgáfu fransk- 
íslenzkrar orðahókar, sem lokagreiðsla. Auk þess. sem þegar er talið, mælir 
nefndin með styrkjum til nokkurra listamanna og rithöfunda.

16. gr.
Xefndin gerir tillögu um, að fjárveiting til skóggræðslu h.ekki um 3200 kr. 

Þar af greiðist til tveggja pilta, seni eru við skóggræðslunáni erlendis, þeirra 
Páls Guttormssonar og Einars Einarssonar, 600 kr. til hvors. - Til hyggingar 
á Vögluin eru ætlaðar 2000 kr., fyrri greiðsla af tveiinur. I’á leggur nefndin 
til, að veittur verði 1000 kr. styrkur til að stífla Höfðavatn i Skagafirði. Sjór 
hefir hrotið skörð i sjávarkamhinn og flætt inn i vatnið og þar íneð eyðilagt 
silungsveiði, sem var mikið hjargræði fyrir alll að 30 hændur.

17. gr.
Vegna laga um alþýðutryggingar leggur uefndin til, að nokkrir styrkir í 

þessari grein verði felldir niður.

18. gr.
Xefndin hefir leiðrétt greinina svo sem við átti. I’á liefir nefndin saniþ. 

að leggja til, að hætt verði við lífeyri og eftirlaun þeirra prófessors Sigurðar 
P. Sívertsens og skrifstofustjóra Guðnuindar Sveinhjörnssonar úr rikissjóði 
þeirri uppliæð, seni þarf til að þeir fái sömu laun eins og þeir liafa nú. Þá 
leggur nefndin til, að Guðniundi Daviðssyni frá Hraunum verði veittur 500 kr. 
ritslyrkur. Loks skal þess getið, að ýms erindi, snertandi þessa grein. híða 
óafgreidd, en koma til atlmgunar fyrir 3. umr.

22. gr.
Xokkrar áhyrgðarheiðuir liggja fyrir óafgreiddar. Xefndin mun taka þær 

lil atlnigunar fyrir 3. umr. fjárlagafrv.

L’m hreytingartillögurnar vill nefndin taka það fram, að fyrir þeiin ölluni 
er meiri Iiluli i fjárveitinganefndinni, þó einstakir nefndarinenn séu andvígir 
sunuini þeirra og muni greiða atkvæði gegn einstökum tillöguni, sem fluttar eru 
af nefndinni sem lieild.

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins i fjárveitinganefnd gera svol'ellda grein fyrir 
fyrirvara siiiuin:

Við teljuin hrýna nauðsyn á þvi að draga allverulega úr álöguui þeim, sem 
nú hvila sérstaklega á framleiðslunni i landinu, og höfuin þvi lagt til i nefndinni,
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að fellt verði niður að minnsta kosli útflulningsgjald af sjávarafurðum, sem i 
frv. er áætlað 650 þús. kr., og gjald af innfluttum vörum, samkvæmt lögum 
frá síðasta þingi, áætlað 750 þús. kr. En tekjur sainkvæmt 2. og 3. gr. frum- 
varpsins eru áætlaðar um 1900 þús. kr. lægri en þær reyndust á sambærilegum 
liðum árið 1935, sem getur þó ekki talizt nálægt því að vera meðalár um af- 
komu atvinnuveganna, og má því væntanlega gera ráð fyrir því, að þær reynist 
verulegum mun hærri en áætlað er. Hinsvegar erum við. að því leyti sem þörf 
kynni að krefja, að leiðréttri tekjuáætluninni, reiðubúnir til samvinnu milli 
umræðna um niðurfærslu á áætluðum gjölduni frumvarpsins, til þess að ná full- 
um greiðslujöfnuði, og, eftir því sem kleift þætti, til frekari sparnaðar, með enn 
frekari lækkun á álögunum fyrir augum.

Alþingi. 3. apríl 193(5.

Bjarni Bjarnason, 
form., frsm. siðari kafla

Bernb. Stefánsson.

Pétur Ottesen, 
með fyrirvara.

Sigurður Einarsson, 
fundaskr.

I’orbergur I’orleifsson.

Jón Sigurðsson, 
með fvrirvara.

Jónas (iuðmundsson 
frsm. fvrri kafla. 

.Takob Möller, 
með fyrirvara.

I’orst. Þorsteinsson.
með fvrirvara.

Ed. 289. Frumvarp til laga
um viðauka við lög nr. 85 22. nóv. 1907, um brunamál.

Frá allsherjarnefnd.

1- gr.
Aftan við 13. gr. laganna bætist: Sérstaklega ber að gæta liinnar ýtrustu 

varúðar um meðferð kertaljósa á jólatrjám og Ijósa eða elds í kringum þau.

2. gr.
Aftan við 14. gr. bætist tvær nýjar málsgr., svo bljóðandi:
Bannað er að balda opinberar jólatréssamkomur nema leyfi lögreglustjóra 

eða lireppstjóra komi til. Má ekki balda þær í öðrum búsuin en þeim, sem telj- 
ast vel útbúin til þess, meðal annars um útbúnað dyra og annara skilyrða til 
útgöngu.

Atvinnumálaráðherra getur i reglugerð selt ákvæði um varúðarráðstafanir 
gegn eldsvoða, einkum þar, sein sérstök eldbætta er, svo sem i lcikhúsum, á 
opinberum jólatréssamkomum og þar, sem jólatré með kertaljósum annars 
eru notuð, hvort sem er á samkomum eða í beimabúsum. I reglugerð þessari 
má ákveða, að sérstakt eftirlit skuli liaft með opinberum leiksýningum og jóla- 
trésskemmtunum að því er tekur til eldhættu. í reglugerðinni má setja nánari 
reglur um útbúnað dyra og önnur skilyrði til útgöngu úr leikhúsmn og sam-
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koniuhúsuin, ef eldsvoða ber að hönduni. Ber þá að laka sérstakt tillit til þess, 
hvort lu’isin sjálf eru úr timbri eða úr óeldfimu efni.

3. gr.
21. gr. laganna orðist þannig:
Hver sá, sem hrýtur ákvæði 13. 20. greinar, eða reglugerðar, seni sett

kynni að verða samkv;enil þeiin, skal sa'ta frá ö 1000 króna sektum, jafnvel 
þótt ekkert tjón hafi af brolinu hlolizt.

1. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

008

Greinargerð.

Eruinvarp þetta er flutt eftir tihnælum alvinnuinálaráðherra, og fylgdu 
þvi svo hljóðandi athugasenidir:

Hingað til hafa engin sérslök ákvæði verið i löguni uin varúðarráðstafanir 
uin nieðferð jólatrjáa, livorki á opinberuin samkomum né í heimahúsum, og er 
það þó ekki svo sjaldgieft, að ldotizt hafi slys af því. að farið hafi verið ógæti- 
lega með eld nálægt þeim, en jólatré eru, eins og kunnugt er, nijög eldfini, eink- 
uin þegar þau hafa staðið lengi inni í stofuhita og þornað þar og skr.ælnað. 
Eru fá ár síðan hús brann á ganilaárskvöld i Beykjavík af þvi að kviknaði í 
þurru jólatré, og uin síðastliðin áraniót brann sanikoniuhús í Keflavík og varð 
nianntjón að, svo seni inönnuin inun í fersku minni. Brunabótafélag Islands 
Iiafði áður en það slys vildi til reynt að vekja alliygli manna á og vara við þeirri 
brunahættu, sem stafar af ógætilegri meðferð elds og kertaljósa í nánd við 
jólatré, en svo virðist sein þeini aðvörunuin hafi ekki verið sá gaumur gefinn 
sein skyldi, og að ininnsta kosti liefir það ekki verið gert i Iveflavík, þar seni af 
jólatré lilauzt liinn hrapallegasti eldsvoði. seni orðið hefir hér á landi á siðari 
tímnm.

Það verður að teljast mikil þörf á þvi að setja ákvæði um meiri varúð um 
meðferð jólatrjáa en hingað til liefir átt sér stað. En jafnfranit er fnll áskeða 
til að setja ákva'ði um varúðarráðstafanir i leikhúsuni og öðrnm samkomu- 
liúsum, þar sem eldhadta er, og er sú heimild veitl i 2. gr. frumvarpsins.

Sektirnar eru 2—100 kr. nú. en ástæða jiykir lil, vegna hreytts peninga- 
verðniætis, að liækka þær í 5 1000 kr.

Ed. 290. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyl. á 1. nr. 10 15. júní 192(5, nni útsvör.

Erá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi
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Yið 11. gr. í stað orðsins ,.skal‘‘ konii: er ráðberra heimilt að láta. 

Alþingi. 1. apríl 1936.

Sigurjón Á. Olafsson. Ingvar Pálmason. Páll Hermannsson,
form. fundaskr. frsm.

Magnús Guðmundsson. Þorsteinn Briem.

Nd. 291. Frumvarp til laga

um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu).

(Eftir 2. umr. i Xd.).

1- gr.
Hvervetna skal svartbakur (veiðibjalla) réttdræpur.

2. gr.
Heimilt er sýslunefndum eða bæjarstjórnum að gera samþykktir, er at- 

vinnumálaráðberra slaðfestir, um eyðingu svartbaks, og skal þeim skylt að 
gera það, cf 5 eða fleiri æðarvarpseigendur eða leigutakar æðarvarpslanda, 
búsettir innan sýslunnar eða í kaupstaðnum, krefjast þess, og skal samþykkt 
gerð innan árs frá því er krafa befir fram komið, og sendir þá sýslumaður 
samþykktina alvinnumálaráðherra til staðfestingar og löggildingar.

3- gr.
Xú er samþvkkt send ráðberra til staðfestingar, en í bana þykir vanta 

nauðsvnleg ákvæði, eða hún þykir fara í bága við gildandi lög eða reglugerð- 
ir, ög synjar þá ráðherra staðfestingar og endursendir frumvarpið og greinir 
ástæður fvrir synjuninni.

Að öðrum kosti staðfestir liann samþykktina, skipar fyrir um birting 
bennar og tiltekur bvenær bún öðlast gildi. Gildir hún þá upp frá því fvrir 
alla, sem lieima eiga eða land liafa til afnota á samþvkktarsvæðinu.

4. gr.
Xú er ákveðið í samþykkt, að eyða skuli svartbak með skotum, og greið- 

ir þá ríkissjóður helming skotmannslauna, en sýslusjóður og hlutaðeigandi 
sveitarsjóður sinn fjórðung hvor. Þó er ríkissjóði eigi skvlt að greiða meira en 
20 aura fyrir hvern skotinn svartbak.

Hreppsnefnd neður svartbaksskyttur. bver fyrir sinn brepp.
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5. gr.
H\ cr sá, cr liindrar skipaðar svartbaksskyttur að verki, eða reynir að 

varna því, að evðing svartbaks mcgi frain fara í saniræmi við staðfestar sam- 
þykktir, sæti scktum frá 10-100 krónum.

6. gr.
Skyldur cr hver jarðarábúandi að eyða öllum svartbakseggjum í landi á- 

býlisjarðar sinnar, cða öðrum þcim löndum, sem liann hefir umráð yfir, ef 
þess er kostur. Vanræki jarðarábúandi þessa skyldu sína af ásetningi eða 
skeytingarleysi, sæti liann sektum frá 50 300 krónum.

7. gr.
Sektir samkvæmt lögum þessum skulu renna til hlutaðeigandi sveitarsjóðs.
Mál þau, sem risa kunna út af brotum á lögum þessum, skal farið með sem 

opinber lögreglumál.
8- gr.

Með lögum þessuni eru úr gildi numin lög nr. 6 frá 19. febr. 1892, um eyð- 
ing svartbakseggja.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 292. Frumvarp til laga
um hreyting á lögum nr. 11 9. jan. 1935, um gjaldeyrisverzlun o. fl.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
1. gr. laganna skal orða svo:
Landshanki íslands og Vtvegshanki íslands hafa einkarétt til þess að verzla 

með erlendan gjaldeyri. I’ó skal útgerðarmönnum heimilt að ráðstafa þeim er- 
lendum gjaldeyri, sem fæst fyrir útfhitningsvöru þeirra, að því leyti sem þeir 
þurfa liann til greiðslu á kolum, olíu og salti lil útgerðar sinnar, enda séu þeir 
sjálfir innflytjendur vörunnar og geri bönkum og gjaldeyrisnefnd grein fyrir 
notkun gjaldeyris í þessu skyni.

Ráðherra setur með reglugerð nánari fyrirmæli um gjaldeyrisverzlunina.
Með reglugerð er heimilt að setja þau ákvæði, er þurfa þykir til þess að 

tryggja, að íslenzkar afurðir, sem fluttar eru til útlanda, verði greiddar með 
erlendum gjaldeyri, og að liann renni til bankamia, með þeirri undantekningu, 
sem gerð er í þessari grein.

2. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Lögreglustjórar, hver í sinu umdæmi, og tollstjórinn í Reykjavík skulu láta 

hagstofunni i té skilríki þau, er getur hér á eftir i þessari grein, um magn, tegund
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og verð úlfluttrar vöru, jafnskjótt og skip það, er vörur tekur til útflutnings, 
lætur úr höfn þar sem varan fór í skip.

Skipstjóri eða afgreiðslumaður skal gera farmskrá, í þrem samhljóða sam- 
ritum, yfir allar þær vörur, sem skip tekur til útflutnings á hverri höfn, og af- 
henda þau lögreglustjóra eða umhoðsmanni hans þar, í Revkjavík tollstjóra, og 
skal í farmskránni standa magn, tegund og merki varanna, nöfn sendenda og 
móttakenda, svo og vera á hana ritað vottorð, undirritað af skipstjóra, og ef 
um stykkjavöru er að ræða, einnig af afgreiðslumanni, um að skipið hafi ekki 
lekið frá umræddri höfn aðrar eða meiri útflutningsvörur en á farmskránni 
greinir. Eitt samrit farmskrárinnar er ætlað hagstofunni og skulu því fvlgja til 
hennar útflutningsskýrslur hvers sendanda um sig, um verð, tegund, magn og 
ákvörðunarstað vöru þeirrar, er hver þeirra flytur út með skipinu.

Ennfremur skal skipstjóri afhenda á siðustu liöfn, er skipið tekur vörur til 
útflutnings, lögreglustjóra eða umboðsmanni hans þar, í Revkjavík tollstjóra. 
handa hagstofunni, heildarfarmskrá yfir allar vörur, sem skipið hefir tekið til 
útflutnings hér á landi í umræddri ferð, og skal á liana vera ritað vottorð, und- 
irritað af skipstjóra, um að í skipinu séu ekki aðrar eða meiri útflutningsvörur 
en á heildarfarmskránni greinir.

Svo skulu lögreglustjórar auk þess fyrstu daga hvers mánaðar senda hag- 
stofunni skeyti um útflutning og innflutning í næsta mánuði á undan, eftir nán- 
ari fyrirmælum hennar.

Nánari fvrirmæli um framkvæmd á ákvæðum þessarar greinar getur fjár- 
málaráðherra sett með reglugerð.

671

•3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 293. Frumvarp til laga

um frestun á frainkvæmd 2. og 3. málsgreinar 62. gr. laga nr. 26 1. febr. 1936, 
um alþýðutryggingar.

Frá allsherjarnefnd.

1. gr.
Framkvæmd 2. og 3. málsgreinar 62. gr. laga nr. 26 1. febr. 1936, um al- 

þýðutrvggingar, skal frestað til 1. apríl 1937.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.

Frv. þetta er flutl samkv. bciðni atvinnumálaráðherra, og cr fram komið 
vcgna þcss. að sýnt þykir, að það givti valdið óþivgindum fyrir alþýðutrygg- 
ingarnar, ef luvgt vivri á fyrsta starfsári þeirra að krefjast endurgreiðslu á ið- 
gjöldum úr lifeyrissjóði cftir heimild í 2. og 3. málsgr. 62. gr. alþýðutrygginga- 
laganna, nr. 2G 1. fehr. 1936.

Ed. 294. Breytingartillaga
við frv. til 1. um brcyting á lögum nr. 51 7. nóv. 1928. um Menningarsjóð 

Frá Jónasi .lónssyni.
2. gr. or'ðist svo:
3. gr. laganna falli niður.

Ed. 295. Frumvarp til laga

um breyling á lögum nr. 51 7. maí 1928, um Menningarsjóð.

(Fftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Síðasta málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Menningarsjóður skal auk þess fá árlega af óskiplum rckstrarliagnaði 

áfcngisvcrzlunar ríkisins, í viðbót við þicr tekjur, sem liann hefir af sektum 
fyrir brot á áfcngislöggjöfinni, uppliæð, sem nægir til þess að sjóðurinn hafi 50 
þús. krónur í heildartekjur. Framlagið frá áfengisvcrzlun ríkisins grciðist í fyrsta 
sinn 1936.

2. gr.
3. gr. laganna falli niður.

3. gr.
Niðurlag 6. gr. laganna orðist svo:
Auk þess er sjóðsstjórninni heimilt að verja allt að 1000 kr. árlega af fé 

listadcildar til að standa strauin af almcnnuni sýningum islcnzkra listaverka 
innanlands og utan. Þó má ekki slyrkja sýningu crlcndis oftar en þriðja hvcrt ár.
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Ed. 296. Nefndarálit
um frv. til 1. uni brcyt. á 1. nr. 61 23. júni 1932, uni lax- og silungsveiði.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndarmenn eru ekki sammála um ýms atriði frv. Einn nefndarmanna 
(PHerm) getur eftir atvikum fallizt á, að frv. verði samþ. óbreytt. Tveir nefnd- 
armenn (JBald og PM) áskilja sér rétt til þess að vera með eða bera fram brtt. 
við það.

Alþingi, 4. apríl 1936.

Páll Hermannsson, Jón Baldvinsson, Pétur Magnússon.
form., frsm. fundaskr.

Sþ. 297. Viðaukatillögur
við brevtingartillögur á þskj. 287 (Fjárlög).

Frá fjárveitinganefnd.

A eftir 76. brtt. koma tveir nýir liðir:
a. Við 16. gr. 26. Nýr liður :

Til ræktunarvegar í Vestmannaeyjum ...................................... 6000
b. Við 16. gr. 27. Nýr liður:

Til ræktunarvegar í Flatey .......................................................... 1000

Nd. 298. Frumvarp til laga
um samþvkkt á landsreikningmun fvrir árið 1931.

(Lagt fyrir Alþingi 1936).

1.
2.
3.
4.

6.
7.

I. I n n b o r g a n i r •

Tekjur samkv. 2. gr. fjárlaga
— — 3. -- A. —

— 3. b.—
_ 4. __ _
— _ 5. — —

Eignahrevfingar samkv. 20. 
Greiðslujöfnuður ...................

Áætlun Fjárveiting

kr. kr.
9 080 000.00 j 11 843 947.41
1 308 735.00 i ,1 848 887 10

20100.00 í 19 378.34
522 625.00 542 406.90

60 000.00 57 018.62
gr. fjárlaga 567 803.00 3 964 208.12

477 486.10 | 883 834.56

Samtals 12 036 749.10 i 19159 681.05
Alþt. 1936. A. (51). löggjafarþing). 85
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II. Ú t h o r g a n i r:
Fjarveiting

kr.

Iteikn iiigur

kr.

1. Gjöld samkv. 7. gr. fjárlaga ................. 1 456 770.00 1 603 544.82
2. — — 8. — ................. 60 000.00 60 000.00
3. — - - 9. — — ................. 231 170.00 220 178.47
4. — — 10. -— — .................. 390 446.00 452 518.28
5. — - 11. A. ................. 947 260.00 1 408 641.12
6. — — 11. — B. - - ................. 207 000.00 318 090.31
7. — — 12. — — ................. 655 006.00 842 692.70
8. — — 13. — A. — .................. 1 037 262.00 1 952 214.03
9. — — 13. — B. - .................. 681 800.00 894 466.59

10. — — 13. - - C. — .................. 428 451.00 530 692.14
11. --- — 14. A. ................. 367 320.00 424 490.61
12. — 14. B. .................. 1 304 392.00 1 553 424.26
13. — - 15. — —- .................. 173 360.00 189 465.92
14. — — 16. — -- ................. 1 719 110.00 3 472 879.17
15. -- ■ - 17. — — ................. 918 000.00 1 370 163.15
16. - 18. — — ................. 233 275.10 238 692.29
17. — — 19. — -— .................. 150 000.00 691 614.97
18. Eignahrevfingar samkv. 20. gr. fjárlaga

Samtals

1 076 127.00

12 036 749.10

2 935 912.22

19159 681.05

A t li u g a s e m d v i ð 1 agaf r umvarp þ e 11 a :

Frumvarp þetta er í sama formi og reikningslög þau, er áður hafa verið 
samþykkt. Landsreikningurinn fyrir 1934 verður lagður samhliða þessu frum- 
varpi fyrir Alþingi, en hann teliir allar tekjur og gjöld í sömu röð sem fjár- 
lögin, og vísast þvi til lians um nánari sundurliðun tekna og gjalda.

Sþ, 299. Frumvarp til fjáraukalaga

fyrir árið 1934.

(Lagt fyrir Alþingi 1936).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru í fjárlögum 1931, eru veittar 

kr. 3 650 957.33 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru í 2. 12. gr. hér á eftir.
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2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 3. gr. A. er veitt:

1. Póstmál:
3. b. Póstafgr.menn utan Rvíkur . kr. 7624.25

c. Húsaleiga utan Rvíkur ........ — 62.50
d. Önnur gjöld ...........................  — 24011.14

------------------- kr. 31697.89
2. Síminn:

b. 1. Aðalskrifstofa landssímans . kr. 1832.63
2. Ritsímastöðin í Reykjavik . . — 4101.04
3. Loftskeytastöðin i Revkjavik — 40560.74
5. Ahaldahúsið ...........................  — 3350.06
6. Ritsímastöðin á Akureyri . . — 6708.68
7. - 5 Sevðisfirði .....................  — 1949.23
8. — á ísafirði .........................  — 2665.23
9. Símastöðin á Rorðevri .......... — 2367.77

10. —r í Vestmannaevjum .......... — 10155.21
11. — á Siglufirði ...................... — 8943.33
12. Til annara símastöðva.......... — 13610.07

c. Evðubl., prentkostn., ritföng o. fl. — 14735.10
f. Viðhald landsímans .................. — 67566.25
g. Framhaldsgjald .........................  — 2777.50
h. Til kennslu fyrir simamenn . . — 2.00
j. Yms gjöld .................................. - 5796.45

in. Burðargjald ................................ — 16655.00

Eignabreytingar:
2. Til viðauka símakerfa .............. kr. 12180.53
3. Til nýrra símalina ...................  — 98579.55
4. Til firðtalstöðva i Vestmanna-

evjum, Revkjavík og Siglufirði — 25797.88
5. Símalnis á Akureyri .................  -- 9445.90
6. Talst. í Gufunesi og á Vatnscnda — 221500.00

---------------------  571280.15
3. Vineinkasalan:

1.—3. Laun, rekstrarkostnaður og skattar .......... - 23034.33

9. Rikisútnarpið:
A. 1. Yfirstjórn ................................ kr. 548.17

2. Ctvarpsstöðin ......................... - 4081.61
3. Útvarpssalur ........................... 6111.54
4. Útvarpsefni .............................  — 32918.75

Flvt kr. 43660.07 kr. 626012.37
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Flutt kr. 43660.07 kr. 626012.37
5. Skrifstofan ............................. 5716.74

6,--7. Innheimta og óviss útgjöld . . 21127.19
——------ 70504.00

------------ — - kr. 696516.37

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 10. gr. er veitt:

I. Ráðuneytið o. fl.
1. b. Til risnu ................................. kr. 2000.00
2. Til utanferða ráðberra .............. 4050.10
3. Laun starfsm. stjórnarráðsins 5993.57
4. Annar kostnaður ....................... 28847.00
5. Fyrir að gegna ríkisféb. störfum 6700.24
6. b. Til pappirs og prentunar .... 2225.50
7. Til umbóta og viðhalds á stjórn- 

arráðshúsi og ráðherrabústað . . 8175.21
kr. 57991.62

11. Hagstofan:
4. Húsaleiga, biti, ljós o. fl.............kr. 1207.11
5. Til aðstoðar og skrifstofukostn. - 2321.14

-----_ — 3528.25
lll. Vtanríkismál:

2. Til meðferðar utanríkisinála . . kr. 936.17
3. Ríkisráðskostnaður ................... 106.00
4. Kostn. við sambandslaganefnd . 1827.62

— -- ....... 2869.79
-------------------- (54389.6(5

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt:

T. Dómgiezla og lögreglustjór'n:
1. b. Annar kostnaðnr ................... kr. 2679.04
4. a. Laun 3 fulltr. og 2 skrifara — 1.00

b. Húsal., liiti og ljós .............  --- 720.00
c. Ýms gjöld ............................... -- 1022.15

5. a. Laun 5 skrifara ..................... — 9024.20
b. Laun 6 tollritarq .................  — 250.12
c. Aðstoð og aukavinna .......... — 2418.00
d. Húsaleiga, ljós og biti .......... 1896.00
e. Innheimtukostnaður .............. 15131.00
f. Ýms gjöld ............................... - 3194.62

6. a. Laun 2 fulltr. og 5 skrifara 6607.00
Flvt kr. 42943.13 kr. 760906.0:5
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760906.03
b. Húsaleiga, ljós og hiti ........ — 200.00
c. Ýms gjöld ............................... — 14147.93

7. Toll- og löggæzla .......................  — 69829.88
8. Skrifst.k. sýslum. og bæjarfóg. — 34100.00
!). Til landhelgisgæzlu .................  — 200602.84

11. Til hegningarhúss í Reykjavík . — 12531.55
12. Til vinnuhælisins á Litla-Hrauni - 16007.72
13. Sakainálakostnaður ...................  — 58202.82
15. Borgun til setu- og varadómara — 5684.70

Flutt kr. 42943.13 kr.

----------------- kr. 454250.57

fí. Sameiginl. kosln. við embættisrekstur:
1. a. Burðargj. undir embættisbréf kr. 10659.91

b. Fvrir embættisskeyti ............ 53715.37
2. Brunaábvrgðar- og fasteignagj. — 1570.30
4. Gjöld v/ yfirskattanefndar o. fl. — 32067.31
5. Til ríkisskattanefndar .............. 9800.00
6. Evðublöð, bókband, augl. o. fl. 1233.37

---------------------  112046.26.
-----------------  kr.

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veitt:

Tit læknaskipunar og heilbrigðismála:
2. Til skrifstofu landlæknis ................................ kr. 2734.00
5. c. Styrkur til læknisferða kringum land .... — 1600.00

12. Landsspítalinn ....................................................  - - 54953.26
13. Holdsveikraspítalinn ......................................... — 14514.13
14. Geðveikrahælið á Kleppi:

I. Gamli spítalinn ............................................. — 20892.64
II. Xýi spítalinn ................................................  — 48424.50

15. Heilsuhælið á Vífilsstöðum ............................... — 32566.98
17. í Kristnesi ......................................................  — 4220.00
18. c. Til að reisa læknabústaði ..................... -- 1192.92

e. Bólusetningarkostnaður ............................... - 2400.00
f. Varnir gegn útbr. næmra sjúkdóma........... — 8823.22
b.-------kynsjúkdómum ..................................... — 14634.22
i. Kostn. við heilbr.eftirlit í skólum ............. — 1121.43
o. Til stvrktar mönnum, sein þurfa gervilimi - 5518.75

Flyt kr.

566296.83

213596.05
1540798.91
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6. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. cr veitt:

Flult kr. 1540798.91

A. Vegamál:
I. 3. Ferðakostn. og fæðispen. kr. 4493.28

4. Til aðstoðarm. og mæl. -- 6482.28
5. Skrifstofukostnaður .... — 6177.90

II. a. 1. Kjósarvegur ................  - 19545.59
2. Stvkkishólmsvegur ... — 5247.36
3. Vesturlandsvegur .... -- 15650.09
4. Saurbæjarvegur .......... - - 1625.79
5. Holtavörðuheiðarvegur —■ 7227.53
6. Geiradalsvegur .......... — 1015.95
7. Langadalsvegur .......... 2676.81
8. Breiðadalsbeiðarv. ... - 41497.11
9. Kollafjarðarvegur .... - 170.70

10. Húnavatnssýsluvegur . - - 955.45
11. Hofsósvegur ...............  — 15106.53
12. Blönduhlíðarvegur ... — 5644.32
14. Ljósavatnsskarðsv. ... — - 657.51
15. Þistilfjarðarvegur .... — 1902.71
16. Bakkafjarðarvegur ... — 672.78
17. Vopnafjarðarvegur ... — 569.63
18. Jökulsárhlíðarvegur . . — 2625.10
19. Úthéraðsvegur ............ — 1103.58
20. Fjarðarheiðarvegur ... — 44359.87
21. Breiðdalsvegur .......... — 554.17
22. Geithellnavegur .......... — 64.83
23. Suðursveitarvegur .... — 3074.00
24. Síðuvegur ...................  — 2514.75
25. Evjafjallavegur .......... — 11991.69
26. Hreppavegur ...............  — 32578.44
27. Andakílsvegur ............ — 19226.39
28. Ólafsvíkurvegur .......... -- 10355.35
29. Dalvíkurvegur ............ - - 16123.20
30. Austurlandsvegur .... — 46806.39
31. Raufarhafnarvegur ... - 5500.00
32. Fellnavegur .................  — 16359.30

b. Viðhald og umbætur . . — 298573.35
III. Til brúargerða samkv.

brúarlögunum.............. — 140452.37
IV. Fjallvegir .....................  — 266.47
VI. 3. Til sýsluvegasjóða sam-

Flvt kr. 789848.57 kr. 1540798.91
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Flutt kr. 789848.57 kr. 1540798.91
kv. löguin.....................  — 54.42

X. Styrkur til vetrarflutn-
inga á Hellislieiði .... —- 932.12

XII. Stvrkur til gistinga fyr-
ir ferðamenn .............. 276.02

------------- kr. 791111.13
B. Samgöngur á sjó:

1. a. Til strandferða ríkissjóðs ............................. 214085.37

C. Vitamál og hafnargerðir:
I. 3. Bened. Jónass. vangr.

frá f. áruin .................  kr. 26.65
5. Til skrifstofubalds ...
6. Ferðakostn. og fæðis-

2397.75

peningar....................... -
7. Til aðstoðannanna og

2957.90

inælinga ....................... 530.25
III. Rekstrarkostn. vitanna — 23414.72
IV. Sjómerki og viðbald 

sælubúsa .....................  — 11635.65
VI. Ýmislegt ..................... - 9454.19

VIII. Til bryggjugerða og 
lendingarbóta .............. — 31711.02

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. er veitt:

.1 . Kirkjumál:
A. 2. Skrifstofukostnaður .............. kr. 2500.00
b. 4. Framlag til prestlaunasjóðs 22965.43

6. Embættiskostn. presta.......... — 4462.50
7. Til búsabóta á prestsetruni . . -- 3550.00

B.. Kennslnmál:
I- g- Rekstrarst. til rann- 

sóknarstofu básk..........kr. 7700.00
j- Hiti, ljós, ræsting og 

vélgæzla .......................... — 1014.05
k. 2. Ýms gjöld ...............  — 10123.37

III. 2. Til eftirlitsferða .......... — 50.00
3. Skrifstofukostnaður ... 10934.63

Flyt kr. 29822.05

— 82128.13
----------------- kr.

kr. 33477.93

1087324.63

kr. 33477.93 kr. 2628123.54
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Flutl kr. 29822.05 kr. 33477.93 kr. 2628123.54
IV. b. 2. Til eldiv. ljósa og

ræstingar ................. 1515.11

V. b.

3. Til viðhalds ............
4. Til stundakennslu og

prófdómenda ..........
8. Til kennslutækja . . —
9. Ýms gjöld .............. —

10. Til verðlaunabóka . —
7. Til viðhalds og end-

2636.78

1553.80
8.45

1291.71
110.70

VI. b.

urbóta .....................  —
8. Til ýmsra gjalda . .
1. Stundakennsla ........ —

11218.32
6618.68
6998.10

VII. b.

2. Eldiviður og ljós . . —
3. Bókakaup og áhökl
4. Námsstvrkur .......... —
5. Til viðhalds ............ —
6. Ýms gjöld ...............  —
1. Stundakennsla ........

919.86
1160.96
2000.00

291.99
1029.09

457.00

VIII. b.
4. Ýmisleg gjökl .......... --
1. Til stundakennslu . . —

147.20
2215.00

IX. 1. c. 1. Til verklegs náms . . -- 685.50

2.

3. Til eldiviðar og ljósa —
4. Ýms útgjöld.............. —

c. 1. Til verklegs náms . . —

258.49
1136.37
1306.83

XIII. 3.

2. Til kennsluáhalda . . —
3. Til eldiv. og ljósa . . —
4. Ý'ms gjöld.................  -
Til farkennslu og eftir-

103.60
1533.91

420.95

XIV.

4.

1.

lits með heimafræðslu 
Styrkur til barnask.- 
bvgg. utan kaupstaða . —

c. 1. Til kennsluáhalda . . —

2335.00

48757.53
89.80

XV. 2.

3. Ýms gjöld ...............  —
7. Ritst. v/ kennslu-

bóka í skólum ........ -
Til húsmæðrafræðslu á

1387.80

1150.00

XVI.

XVIII. 4.

Hallormsstað ...............  - ■
Til kennslu hevrnar- og
málleysingja.................  —
Til nýrra steinsteyptra

400.00

9696.20

sundlauga .....................  — 8520.00
— 147776.78
---------------------  181254.71

Flyt kr. 2809378.25
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8. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 15. gr. er veitt:

Flutt kr. 2809378.25

Vísindi, bókmenntir og listir:
1. c. Til aðstoðar ..........................................

j. Ýmisleg gjöld .......................................
........ kr. 400.00

250.00
2. b. Bókband og handritakaup ................. 525.70
3. d. Til áhalda og aðgerða ....................... ........ - - 537.75
5. b. Til viðhalds og áhalda ....................... ........ - 3789.59

34. Til Sigurðar Nordals, próf................. ........ - 306.67
43. Til listasafns Einars Jónssonar ........ ........ 1000.00

---------------- 6809.71

9. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt:

Verkleg f yrirtæki:
I. Til atvinnubóta i kaupst. og kauptúnum . kr. 32704.12
II. b. Til skóggræðslu ..............................................  — 2775.64
13. Til fjárkláðalækninga ................................... — 6403.89
14. b. Til aðstoðar .................................................... 800.00
15. c. Til veðurathugunar utan Reykjavikur .... — 1207.75

d. Til veðurskevta ..............................................  — 2902.13
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................  — 237.26
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvuin ........ — 1220.71

16. d. Skrifstofukostnaður ........................................  — 4103.91
e. Til áhaldakaupa ............................................. 502.31

18. Til landmælinga .............................................. 4989.29
20. Til að birta útvarpaðar veðurfregnir......  1497.50
21. b. Ullarmatsmenn ............................................... - - 500.00

d. Ferðakostnaður yfirmatsmanna ................. --- 5930.02
22. b. Til skrifstofukostnaðar ................................  - -- 1788.45

c. Ferðakostnaður ................................................ 1185.53
23. Til erindrekstrar í Miðjarðarhafslöndum 3606.49
51. b. Skrifstofukostnaður ...................................... 17452.21
56. Til að ljúka við fyrirhleðslu Skálmar .... 2793.81

--------------------- 92601.02

10- gr.
Til viðbótar við gjöldin i 17. gr. er veitt:

Almenn styrktarstarfsemi:
3. Styrkur til sjúkrasamlaga .................................................... 10647.84

Flvt kr. 2919436.82
Alþi. 1936. A. (50. löggjafarþing). 86
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Flutt kr. 2919436.82
11- gr.

Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt:
Oviss útgjöld ............................................................................ 541614.97

12. gr.
Til gjalda sanikv. þingsályktunuin er veitt ..................... 189905.51

Samtals kr. 3650957.33

Á s t æ ð u r

fyrir fruinvarpi þessu eru í landsreikningnuin 1934, atliugaseinduin yfirskoð- 
unarinanna og svörum ráðherra við þeini atliugaseinduin.

Sþ. 300. Frumvarp til fjáraukalaga

fyrir árið 1935.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1- gr.
Til viðbólar við gjöld þau, seni veitt eru í fjárlöguin 1935, eru veittar 

sanikv. 2. 5. gr. bér á eftir kr. 53845.95.

2. gr.
Til viðb. við gjöldin i 11. gr. A. er veitt:
Aðgerð á lögreglustöðinni, Póstbússtræti 3 ......................... kr. 38500.00

3. gr.
Til viðb. við gjöldin í 14. gr. B er veitt:
Áliöld vegna rannsóknarstofu liáskólans .............................

1. gr. .
Til viðb. við gjöldin í 16. gr. er veitt:
Eftirstöðvar af kjötverðlagsuppbót .........................................

5. gr.
Til viðb. við gjöldin i 19. grein er veitt:
Til tryggingamálanefndar ........................................................ -

Sanitals kr.

3934.75

2108.00

9003.20
53845.95
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Vm 2. gr.
Húsnæði lögreglunnar í Arnarhváli var orðið algerlega ófullnægjandi, 

þrengslin voru svo mikil fyrir það lögreglulið, seni nú er, að yfirlögregluþjónn, 
lögreglufulltrúi o. fl. urðu að vinna utan lögreglustöðvarinnar, og ef lögreglu- 
þjónum yrði fjölgað, hlutu þrengslin að verða enn tilfinnanlegri.

Það þótti því hagkvæint og sjálfsagt að gera símstöðina gömlu, sem var 
eign ríkissjóðs og lá undir skemmdum, að lögreglustöð og framkvæma nauð- 
svnlegar aðgerðir á henni.

Vm 3. gr.
Ahöld þessi vinna blóðvatn til lækningar mænusóttar. Þau voru keypt 

eftir tillöguin landlæknis og með samþykki lieilbrigðisráðherra, þar eð erlent 
blóðvatn var svo dýrt, að talið var ógerlegt að kaupa það.

Vm 4. gr.
Kjötverðlagsuppbót sú, sem bér um ræðir, átti að greiðast 1934, vegna út- 

flutnings 1933, varð eigi greidd fyrr sökum vantandi skýrslna.

Vin 5. gr.
Tryggingarmálanefnd var skipuð til þess að undirbúa alþýðutryggingar- 

löggjafirnar, og var þessu fé varið til greiðslu á nefndarkostnaðinum.

Ed. 301. Breytingartillögur

við frv. til 1. uin breyt. á 1. nr. 54 7. maí 1928, nm Menningarsjóð.

Frá Jónasi Jónssyni.

1. Við 1. gr. Fyrir „1. gr. laganna" koini: 1. gr. laga nr. 54 7. mai 1928.
2. Við 2. gr. Fyrir „3. gr. laganna'" komi: 3. gr. sömu laga.
3. A eftir 2. gr. koini ný grein svo bljóðandi, og breytist greinatala frv. sam-

kvæmt því:
Fyrir „Stjórn útgáfudeildar Menningarsjóðs" í lögum nr. 55 14. júní 

1929 komi: Menntaniálaráðið.
Fyrir „sjálf ræður stjé»rn útgáfudeildar" í sömu lögum komi: sjálft 

ræður menntamálaráðið.
4. Við 3. gr. Fyrir „6. gr. laganna" komi: (i. gr. laga nr. 54 7. niaí 1928.
5. Við fyrirsögn frv. bætist: og löguin nr. 55 14. júní lí)29. um breyting á þeim 

lögum.
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Ed. 302. Frumvarp til laga

um breyting á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

(Eflir 2. umr. í Ed.).

2. gr. laganna brevtist á þessa leið:
I. Fyrir 1. málslið í A. 1. komi tveir nýir málsliðir:

Suðurlandsvegiir, sem er tviskiptur frá Revkjavík í Ölfus, önnur 
leiðin um Lækjarbotna, en bin um Hafnarfjörð, Krísuvík og Selvog. 
Ér Ölfusi um Flóa og Holt austur yfir brú á Ytri-Rangá.

II. Fyrir’orðin „um Ilóla i Nesjum“ í 3. málsl. A. 1. komi: yfir Horna- 
fjarðarfljót innra (um Hoffell að Bjarnanesi) og yfir Hornafjarðar- 
fljót ytra um Hóla í Nesjum.

III. Fyrir orðin „Lón að Lónsbeiði" i sama málslið komi: Lón um Hraun- 
liólskletta að Lónsbeiði.

IV. Á eftir A. 5. bætast nýir liðir:
a. Craulverjabæjar- og Slokkseyrarvegur: Frá Suðurlandsvegi austan 

Mjólkurbús Flóamanna uni Gaulverjabæ og Stokksevri til Eyrar- 
bakkavegar á vegamótum milli kauptúnanna.

b. Yillingaholtsveyur: Frá Suðurlandsvegi bjá Hraungerði til Villinga- 
bolts.

V. A. 9. skal orða svo:
(ínúpverjavegur: Frá vegamótum Skeiðavegar sunnan Laxár um 

brú á Kálfá og norðan Skaftaboltsmúla að Asólfsstöðuin.
VI. Fyrir „Múla“ í A. 10. komi: Galtalæk.

VII. Fyrir orðin í A. 11. „inn Fljótshlíð að Hlíðarenda" komi: inn Fljótsblið 
að Múlakoli.

VIII. Á eftir A. 11. bætist nýr liður:
Meðallandsvegur: Frá Suðurlandsvegi austan við Ásakvíslar yfir

Eldhraun að Langliolti í Meðallandi.
IX. Aftan við A.13. bætist: og þaðan um l’tskála að Sandgerði.
X. Á eftir B. 5. bætist nýr liður:

lieykholtsdals- og Hálsasveilarvegur: Frá Kláffossbrú að Lambá.
XI. A eftir B. 6. bætist nýr liður:

Mýravegur: Frá Stykkisbóbnsvegi vestan Langár, niður Álftanes- 
lirepp sunnanverðan niður fyrir Hólsvatn og þaðan vestur um Álftárós og 
Laxárholt að Ökrum i Hraunhreppi.

XII. Á eftir B. 8. bætast nýir liðir:
a. Útnesvegur: Frá Ólafsvíkurvegi, austan Fróðárbeiðar um Breiða- 

vík að Sandi.
b. Skógarstrandarveyur: Frá Stykkisbólmsbraut í Helgafellssveit á 

Vesturlandsveg í Miðdölum.
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XIII. Á eftir B. 10. bætist nýr liðnr:
Kaldrananeshreppsvegur: Frá Strandavegi við Selá, um Bjarnar- 

fjörð, Bala, Kaldbak og Veiðileysu að Reykjarfirði (Kúvíkum).
XIV. Á eftir B. 11. bætast nýir liðir:

a. Reykhólasveitarvegur: Af Geiradalsvegi i Þorskafjörð.
b. Barðastrandarvegur: Frá þjóðveginuni, milli Geirsevrar og Bíldu- 

dals, af Mikladal og að Haga á Barðaströnd.
c. Rauðasandsvegur: Frá Hvalskeri við Patreksfjörð að Saubæ á 

Rauðasandi.
XV. Á eftir 12. a. bætast nýir stafliðir:

a. Af Breiðadalsbeiði til Suðureyrar i Súgandafirði.
b. Frá Gemlufalli að Núpi.
c. Frá Vöðlum i Önundarfirði að Hjarðardal.

XVI. Á eftir B. 12. b. bætist nýr stafliður:
Frá Þingevri til Haukadals.

XVII. Á eftir B. 13. bætast nýir liðir:
a. Ármúlavegur: Frá vegamótum Langadalsvegar við brú á Langadalsá 

til Ármúla.
b. Laugabólsvegur: Frá Arngerðarevri að Laugabóli.

XVIII. Fyrir „til Skagastrandar" í C. 7. komi: að Hofi á Skagaströnd.
XIX. Á eftir C. 10. bætast nýir liðir:

a. Blönduhlíðarvegur: Frá Héraðsvatnabrú á Grundarstokk, um 
Blönduhlíð og Viðvikursveit, um brú á Gljúfurá á Hofsósveg.

b. Lágheiðarvegur: Frá Siglufjarðarvegi um Lágheiði til Ólafsfjarðar.
XX. Á eftir C. 12. koma nýir liðir:

a. Svarf aðardalsvegur: Frá Árgerði að L'rðum.
b. Svalbarðsstrandarvegur: Frá Grenivík um Fnjóskárbrú og Laufás, 

á Norðurlandsveg á Svalbarðsströnd.
c. Kinnarvegur: Frá Norðurlandsvegi bjá Krossi um Köldukinn að 

Garði í Aðaldal.
XXI. Aftan við C. 13. bætist: og þaðan um Kálfaströnd að Revkjahlíð.

XXII. Á eftir C. 13. bætist nýr liður:
Fjallavegur: Frá Reykjahlíð um brú á Jökulsá að Grimsstöðum á 

Fjöllum.
XXIII. Á eftir C. 15. bætist nýr liður:

Langanesvegur: Frá Þórshöfn um Langanes að Skálum.
XXIV. Á eftir D. 1. kemur nýr liður:

Vopnafiarðarvegur: Frá Austurlandsvegi hjá Möðrudal og í Vopna-
fjörð.

XXV. Fvrir „Stranda- og Vopnafiarðarvegur" í D. 2. komi: Stranda- og 
Jökulsárhlíðarvegur.

XXVI. Á eftir D. 2. komi nýr liður:
Hróarstunguvegur: Frá Rangárbrú um Kirkjubæ og brú á Lagar- 

fljóti í nánd við Lagarfljótsfoss á Ftbéraðsveg.
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XXVII. Aftan við I). 3. bætist: Uin Gönguskörð og Njarðvíknrskriður til Borg- 
arfjarðar.

XXVIII. A eftir D. 6. koini nýr liður:
Þórdalsheiðarvegur: Frá Austurlandsvegi í Skriðdal um Þórdals-

lieiði til Revðarfjarðar.

Nd. 303. Nefndarálit
uin frv. til 1. um vinnudeilur.

Frá niinni ld. allslierjarnefndar.

Allslierjarnefnd liefir eigi orðið ásátt uni afgreiðslu þessa niáls. Meiri lil. n. 
(þeir JörB, HV og StJSt) viJl ekki samþykkja þetta frv. HV og StJSt vilja 
vísa inálinu til ríkisstjórnarinnar, en JörB vill, að inálið fái frekari rannsókn 
og undirbúning og niun bera frani till. til þál. uni skipun ínilliþinganefndar í 
því skyni.

Við undirritaðir viljuni binsvegar leggja til, að frv. verði samþykkt óbreytt, 
þar eð brtt. liafa eigi frani koniið og eigi liefir fengizt rætt um breyt. innan 
allsherjarnefndar. Hinsvegar eruni við fúsir að taka til athugunar allar skynsam- 
legar brtt., er gætu orðið til að tryggja sainkomulag um málið, afgreiðslu þess 
og framkvæmd.

Enda þótt mál þetta liafi fengið frekar vinsamlegar undirtektir bér á Alþingi, 
liefir það mætt nokkurri andúð utan þings. Hyggjum við, að bún byggist að 
vérulegu leyti á ófullnægjandi flutningi málsins í útvarpi þingfrétta. Höfum við 
orðið þess varir, að ýmsir telja, að vinnudómstóll íslands, er frv. gerir ráð fyrir, 
sé einskonar gerðardómur í vinnudeilum og eigi að skera úr um liagsmunaágrein- 
ing aðilja, þ. e. a. s. ákveða með dómi launakjör verkamanna. En þetta er al- 
rangt. Vinnudómstóll Islands á aldrei að dæma um bagsmunaágreining aðilja, 
en aðeins að fást við réttarágreining með því að skera úr því, hvort brotið befir 
verið gegn gerðum samningum. í frv. þessu eru engin ákvæði um lögþvingaðan 
gerðardóm. Réttur vinnuveiteiida lil verksviptingar og verkamanna til verkfalls, 
til að knýja fram kröfur þeirra, er látinn haldast að aðalefni, en ríkisvaldinu er 
gert að skyldu að reyna til bins ýtrasta að afslýra þessum voða.

Þetta frv. er sniðið eftir því, sem gildir í nágrannalöndum vorum, og það 
eitt tekið upp, sem bezt befir reynzt þar og allir ábvrgir sljórnmálaflokkar í 
þessum löndum bafa samþykkt. Við leljuni því, að þetta mál sé réttmætt og sann- 
gjarnt og eigi að ná fram að ganga, enda sé þjóðfélaginu nauðsvnlegt að tryggja 
sig svo sem unnt er gegn ónauðsynlegum og óvæntum vinnudeilum, sem jafnan 
bafa tjón í för með sér fyrir alla þjóðfélagsbeildina.

Alþingi, 6. apríl 1936.

Tbor Tliors, Garðar Þorsteinsson.
frsm.

630
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Nd. 304. Lög
um breyting á lögnni nr. 29 3. nóv. 1915, uin þingsköp Alþingis, og lögum nr. 20 
24. inarz 1934, uin breyting á þeiin löguni.

(Afgreidd frá Nd. 6. april).
Sambljóða þskj. 280.

Ed. 305. Frumvarp til Iaga
um bráðabirgðabreyting nokkurra laga.

• (Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
1. Framkvæmd laga nr. 50 10. nóvember 1913, um að landssjóður leggi 

landsbankanum til 100 þús. kr. í næstu 20 ár, er frestað til ársloka 1937.
2. Tekjur eftir lögum nr. 56 31. maí 1927, um skennntanaskatt og þjóðleikbús, 

renna i ríkissjóð til ársloka 1937.
3. Tekjur eftir lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu á tóbaki, skulu renna 

í ríkissjóð til ársloka 1937.
4. Framkvæmd annarar og þriðju greinar laga nr. 45 10. nóv. 1913, um bjarg- 

ráðasjóð íslands, er frestað til ársloka 1937.
5. Kennslueftirlit það, sem ræðir um í 6.-8. gr. laga nr. 35 19. maí 1930, fellur 

burt til ársloka 1937.
6. Framkvæmd C-liðar í 8. gr. laga nr. 84 6. júlí 1932, um bifreiðaskatt og 

fleira, er frestað til ársloka 1937.
7. Ríkisstjórninni er heimilt að fresta til ársloka 1937 framlögum samkvæmt 

5. gr. laga nr. 34 19. júlí 1933, um breyting á lögum nr. 84 6. júli 1932, iim 
bifreiðaskatt og fleira, til þeirra kaupstaða og verzlunarstaða, sem ekki 
leggja tilskilinn liluta á móti rikisframlaginu og framkvæma ekki malbikun 
ó árinu 1937.

8. A órinu 1937 leggur ríkissjóður ekki fram til ræktunarsjóðs íslands þann 
bluta útflutningsgjalds, sem ræðir um í 12. gr. laga nr. 63 28. jan. 1935.

9. Á árinu 1937 skal frestað framkvænid laga nr. 98 19. júní 1933, mn læknis- 
béraða- og prestakallasjóði.

10. Á árinu 1937 fellur niður slarf gengisnefndar og launagreiðsla til bennar, 
samanber lög nr. 48 4. júní 1924 og lög nr. 9 27. maí 1925.

11. Á árinu 1937 skal ekki verja bærri fjárbæð úr rikissjóði til verkfærakaupa, 
samanber lög nr. 10 7. maí 1928 og lög nr. 79 19. júní 1933, en 60000.00 kr. 
Landbúnaðarráðherra setur reglur um skipting verkfærakaupastyrks, að 
fengnum tillögum búnaðarfélags íslands.

12. Á árinu 1937 skal ekki verja liærri fjárbæð úr ríkissjóði til búfjárræktar, 
samanber lög nr. 32 8. sept. 1931, en 56000 kr. Landbúnaðarráðberra á-



kveður í sararáði við búnaðarfélag íslands, bvernig þessuin sparnaði verði 
náð.

13. Á árinu 1937 iná ekki verja úr rikissjóði nieira en 11000 kr. til kaupa á 
erlenduni áburði, sbr. lög nr. 51 28. jan. 1935.

14. A árinu 1937 leggur ríkissjóður ekki frani fé til bókasafna prestakalla, sbr. 
lög nr. 17 7. júlí 1931.

15. Á árinu 1937 greiðir rikissjóður ekki bærra fraralag til sýsluvegasjóða en 
það, seni ákveðið er til móts við 59, úr béruðum, sbr. lög nr. 102 19. júní 1933.

16. Árið 1937 skulu ekki vera launaðir prófdómendur við ríkisskólana eða 
skóla, er njóta ríkisstyrks, neina við embæltispróf í liáskólanum og burt- 
fararpróf i nienntaskólunum, kennaraskólanum, stýrimannaskólanum og 
vélstjóraskólanum, siglingafræðinámskeiðum og vélgæzlunámskeiðum.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1937.

Nd. 306. Nefndarálit

um frv. til 1. uni ráðstafanir til varnar því, að skipum sé leiðbeint við ólöglegar 
fiskveiðar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur með því, að frv. verði samþykkt, en einstakir nefndarmenn 
áskilja sér rétt til breytingartillagna. Tveir nefndarmenn (GÞ og TT) láta þess 
getið, að þeir líta svo á, að sömu ráðstafanir og i frv. felast hefði verið bægt að 
gera ineð reglugerð, byggðri á 1. nr. 82 1 1. nóv. 1917.
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Álþingi, 6. apríl 1936.

Héðinn Valdimarsson, Thor Thors, Jörundur Brvnjólfsson. 
form., frsni. fundaskr.

Stefán Jób. Stefánsson. Garðar Þorsleinsson.

Ed. 307. LÖg
um frestun á framkvæmd 2. og 3. málsgreinar 62. gr. laga nr. 26 1. febr. 1936, 
um alþýðutryggingar.

(Afgreidd frá Ed. 6. apríl).
Samhljóða þskj. 293.



Þingskjal 308—311 G89

Ed. 308. Nefndarálit
um frv. til laga 11111 sérstaka dómþinghá í Djúpárhreppi í Rangárvallasýslu. 

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt.
Einn nefndarm. (ÞBr) var ekki á fundi er málið var afgreitt.

Alþingi, 7. apríl 1936.
Sigurjón Á. Ólafsson. Ingvar Pálmason, Magnús Guðmundsson.

form. fundaskr., frsm
Páll Hermannsson.

Nd. 309. Breytingartillögur
við breytingartillögu á þskj. 273 (Skipun prestakalla).

Frá Guðbr. ísberg og Jóni Pálmasyni.

1. Við I. 20. Greinarliðurinn orðist svo:
Flatey: Flatevjar, Haga, Brjánslækjar og Skálmarnessmúla sóknir.

2. Við I. 71. Greinarhðurinn orðist svo:
Kálfafellsstaður: Kálfafellsstaðar og Einholts sóknir.

3. Við III. Fyrir setninguna í upphafi greinarinnar „Sóknarprestar skulu 
jafnframt vera barnakennarar" komi: Sóknarprestar skulu jafnframt, eftir 
því sem við verður koniið, vera barnakennarar.

Nd. 310. Breytingartillaga
við frv. til laga um skipun prestakalla (Þskj. 70).

Frá Sigurði Einarssyni.
Við 1. gr.
13. töluliður orðist svo:
Flatey: Flateyjar, Gufudals, Múla, Brjánslækjar og Haga sóknir.

Ed. 311. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 16 15. júni 1926, um útsvör.

Frá Þorst. Þorsteinssyni.

Á cftir 1. gr. frv. komi ný grein, sem verður 2. gr., svo hljóðandi:
Á eftir staflið d. í 8. gr. laganna komi nýr liður, svo hljóðandi:

e. Ef hann hefir atvinnu og fast aðsetur í hreppnum 4 mánuði eða lengur á 
Al|>t. 11):!«. A. (50. liiggjafarping). 87
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árinu, enda þótt kaup lians nemi ekki 3000 krónuin, skal hann þar greiða 
útsvar eftir efnaliag sínum, nema hann á því ári hafi einnig haft fast að- 
setur annarsstaðar og goldið þar útsvar; skal þá draga frá útsvarinu til- 
tölulega við þann tíma, er hann dvaldi annarsstaðar.

Ed. 312. Frumvarp til laga
um drvkkjuinannaliæli.

Flm.: Guðrún Lárusdóllir.

1- g1'-
Stofna skal drykkjumannahæli, svo fljóit sem við verður komið, og í síð- 

asta lagi fyrir árslok 1937.
2. gr.

Ríkið starfrækir hadið á sinn kostnað, eftir því sem fé er veitt til í fjár- 
lögum, en lætur vistmenn þess eða framfærcndur þeirra greiða sömu meðgjöf 
og greidd er í geðveikrahælum rikisins. Heilhrigðisstjórniu setur hælinu reglu- 
gerð og ræður því forstjóra og lækui.

3. gr.
Sá, sem sýnir vottorð héraðslæknis síns um, að hanu þurfi að dveljast í 

drykkjumannahæli, og skuldhindur sig til að verða þar að minnsta kosti G 
mánuði og hlýða settum heimilisreglum, á rétl á að fá áhyrgð framfierslusveitar 
sinnar, eins og um sjúkrahússvist væri að ræða, ef hann hrestur fé til að greiða 
þann hluta dvalarkostnaðarins, sem rikissjóður greiðir ekki.

I. gr.
Fari maður, sem svo er ástatt um sem segir í 3. gr., frá liælinu í leyfisleysi, 

áður en hinn ákveðni tími er liðinn, her lionum að greiða allan dvalarkostnað 
sinn í hælinu.

5. gr.
Berist framfærslunefnd eða sveitarstjórn umkvartanir um drykkjuskap 

manns í því framfiersluhéraði, eða tilmæli frá fjölskyldu hans eða lögreglustjóra 
um, að manni þessum sé ráðstafað i drykkjumannahæli, þá her framfærslu- 
nefndinni eða sveitarstjórninni að rannsaka málið og leita umsagnar héraðs- 
læknis. Leiði sú rannsókn i ljós, að maðurinn geti ekki séð fyrir sér eða skvJdu- 
liði sínu vegna drykkjuskapar, og héraðslæknir mælir með ráðstöfun mannsins i 
drykkjumannahæli, þá getur framfærslunefndin eða sveitarstjórnin, þar sem 
hann á lögheimili, fyrirskipað honum G- -1G mánaða dvöl i drykkjumannahæli.

G. gr.
Fyrirskipun framfærslunefndar eða sveitarstjórnar samkviemt 5. gr. getur 

hlutaðeigandi maður skotið til ráðherra. Sömu heimild liafa aðstandendur, sem
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liann cr til þyngsla sökiun drvkkjuskapar, og lögreglustjóri, ef framfærslu- 
nefnd eða sveitarstjórn skipta sér ekki af málinu. Úrskurður ráðherra gerir út 
um málið.

7. gr.
Þegar styrkþegi liefir notið framl'ærslustyrks í 6 mánuði eða lengur og 

það þykir sannað, að drykkjuskap lians sé um að kenna, gilda um liann sömu 
fvrirmæli og segir i 5. og 6. gr. i lögum þessum, enda þótt framfærslustjórn 
hafi ekki borizt kærur mn drykkjuskap hans.

8. gr.
Neiti maður að hlýða fvrirskipun eða úrskurði um hælisvist, ber hlutað- 

eigandi yfirvaldi að sjá um flutning lians til hælisins.

9. gr.
Nú þrýtur rúm í drykkjumannahæli, og getur þá framfærslunefnd eða 

sveitarstjórn ráðstafað drykkjumönnum um stundarsakir í vinnuhæli eða sjúkra- 
hús, eftir því hvernig heilsufari þeirra er varið.

10. gr.
Fari maður, sem ráðstafað liefir verið í drykkjumannahæli samkvæmt 

lögum þessum, í leyfisleysi frá ha’linu, getur framfærslunefnd eða sveitarstjórn 
krafizt þess, að hlutaðeigandi yfirvald flytji liann þangað aftur og dvalarlhni 
hans þar verði tvöfaldaður. Þó má siðar stytta þann dvalarlíma, ef forstöðn- 
maður hælisins og læknir þess telja, að heilbrigðisástand lians sé þannig orðið, 
að hann geti séð fyrir sér sjálfur.

11. gr.
Lög þessi koma til framkvæmda jafnskjótt og ríkið hefir stofnað drykkju- 

mannahæli, eða heilbrigðismálastjórnin hefir viðurkennt þesskonar hæli. sem 
bæjarfélög eða einstakir menn kynnu að stofna.

Verði samsvarandi hadi stofnað fyrir drykkfelldar konur, gilda um hælis- 
vist þeirra hin sömu lög.

Greinargerð.

Efri deild Alþingis samþykkti 8. nóvember f. á. þingsályktun um að fela 
rikisstjórninni að undirbúa stofnun drykkjumannahælis og sérstaka löggjöf 
þar að lútandi. Þar sem ekki bólar enn á neinu slíku frumvarpi frá stjórninni, 
flyt ég frumvarp þetta.

Þegar fyrrgreind þingsályktnnartillaga var til meðferðar liér í deildinni, 
leitaði háttv. allslm. álits Barnaverndarráðs íslands um málið. Barnaverndar- 
ráðið skrifaði lögreglustjórum og spurði um, hvort þeir teldu þörf á drykkju- 
mannahæli, og hve marga þeir vissu um, hver í sinu umdæmi, sem þyrftu að 
komast í slíkt hæli, ef til væri.

Barnaverndarráðið sendi síðan ýtarlegt bréf til allsherjarnefndar efri deildar 
Alþingis ásamt köflum úr bréfum frá ö lögreglustjórum, og mælti eindregið
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með málinu, taldi það „æskilegt, að ríkið léti nú þegar stofna 2 hæli til hjörgunar 
drykkfelldu fólki, aunað fyrir karlmenn, liitt fyrir konur, — því að engar líkur 
munu til að einstaklingar eða félög ráðist í þau fyrirtæki hérlendis sem stendur, 
þótt það hafi vel gefizt hjá uágrannaþjóðum voruin.*'

Bréfkaflarnir og skýrslurnar, sem Barnaverndarráðið sendi, sýna vel, hve 
þörfin er brýn og almenn.

Bæjarfógetinn í Neskaupstað skrifar 23. septemlier 1935:
,,1’m stofnuu drykkjumannahælis vil ég taka fram, að ég tel það hið mesta 

nauðsynjamál, sem þarfnast skjótrar frainkvæmdar. En ég vil jafnframt geta 
þess, að ég tel enn meiri nauðsyn á, að komið verði upp fávitahæli.

Hér í umdæminu eru þrír drykkjumenn, sem þörfnuðust vistar á drykkju- 
mannahæli.“

Bæjarfógetinn á ísafirði skrifar 26. sept. 1935:
„Drykkjumannahæli með góðu fyrirkomulagi gæti verið til mikils gagns. 

Sérstaklega vil ég benda á, að æskilegt væri, að í samhandi við slíkt hæli væri 
deild, þar sem hægt væ.ri að láta þá menn, er sekir gerast um mjög tíð ölvunar- 
hrot, taka út refsingu sína, í stað þess að afplána liana í venjulegum fangelsum.

Hvað viðvíkur tölu þeirra nianna í ísafjarðarsýslu og kaupstað, er vistar 
mundu þarfnast á slíku liæli, er það að segja, að slíkt er einatt álitamál, en vart 
mun hér nú sem stendur vera um að r;eða fleiri menn en 2 til 3, er slíkrar vistar 
þarfnast.“

Bæjarfógetinn í Vestmannaeyjum skrifar 30. sept. 1935:
„Fyrir liðugt átta árum, meðan ísland var enn talið i tölu „bannlanda", 

vakti ég máls á þörfinni á slikri stofnun, og sú skoðun, sem ég þá hafði á nauð- 
syn þessa máls, hefir ekki hreytzt nú, þegar landið ekki lengur er bannland. Er 
það álit mitt, að þetta liæli komi því aðeins til mála, að það sé í rauninni „sjúkra- 
hús“, þ. e. a. s. stofnun, þar sem menn eru læknaðir af drykkjuskaparfýsn og 
afleiðingum liennar, og þarf „hælið“ þess vegna a. m. k. að vera í tveim aðal- 
deildum. Önnur fyrir þá, sem „leggjast inn“ af fúsum vilja, og hin fyrir þá, sem 
hið opinbera „leggur inn“ eða aðstandendur að gcfnuni úrskurði um það. Auk 
þess vitanlega undirdeildir, eftir því hvorl menn eru „króniskir alkoholistar“, 
hættulegir þjóðfélaginu, er þeir eru ölvaðir, o. s. frv.

Það er ávallt mikið álitamál, hverjir hafa þörf á slíkri hælisvist, og oft vita 
fáir um það nema menn sjálfir og þeir allra nánustu. Ég mundi gera ráð fyrir, 
að hér væru ýmsir ungir menn sjálfsagðir, sem aðrir ekki telja þurfa hjálpar við. 
Langflestir hér mundu tclja eitthvað 5—6 sjálfsagða. Ég mundi álíta, að fleiri 
„létt tilfelli“ kæmu til greina, ef liælið væri ætlað til „frjálsra“ afnota."

Bæjarfógetinn á Akureyri skrifar 11. okt. 1935:
„Eftir upplýsingum, er ég liefi fengið frá lögregluþjónuniini hér á Akureyri, 

má gera ráð fvrir, að 10 menn þyrflu að fá vist i drykkjumannahadi frá Akur- 
evrarhæ. Hinsvegar hafa hreppstjórar sýslunnar skýrt mér svo frá, að þeir þekki 
engan, er þurfi að fara á slíkt hæli.“

Bæjarfógetinn á Siglufirði skrifar 13. okt. 1935:
„Ég álít, að enginn drykkjumaður hér þarfnist hælisvistar, a. m. k. ekki 

eins og er.“
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Lögreglustjóri Revkjavíkur sendi 11. nóv. 1935 ýtarlega sundurliðaðar 
skýrslur um ölvunarbrot, sem niikinn fróðleik flytja, og fer liér á eftir útdráttur 
úr suniuin þeirra:

1931 1932 1933 1934 1935 i/i-i/n
Tala ölvunarbrota ............................... . ... 639 662 554 512 567
Settir i varðhald vegna ölvunar .... . ... 326 339 408 422 454

Af þeini 567 kæruni uin ölvunarbrot, sem lögreglan í Reykjavík fékk til 
nieðferðar 10 fyrstu niánuði ársins 1935, „voru 503 uni ölvunarbrot einungis, en 
64 uin ölvunarbrot sainfara ýinsuin öðrum brotuni, t. d. ölvun við bifreiða- 
akstur, niótþróa við lögreglu, spellvirki o. fl.“.

.Ölvunarbrot í Reykjavík 1. jan. til 31. okt. 1935, og ítrekun þeirra brota af 
bálfu söniu sakborninga frá bvrjun:

Aldur

1.
sínn

karlar konur

2.
sinn

karlar konur karla

3.
sinn
r konur

4.
sinn

karlar konur

5.-9.
sinn

karlar

10.-20.
sinn

karlar

21.-40.
sinn

karlar

41.-79.
sinn

karlar Alls

16—20 ára . . 13 99 3 9* 1 99 ,, 99 2 99 99 99 19
21—30 . . 70 2 37 2 13 2 10 99 20 13 4 1 174
31—40 . 30 99 12 99 8 99 12 1 14 10 (5 1 94
41-50 . 11 8 99 2 99 3 99 11 7 6 99 48
51—65 7 ,, 6 99 1 99 1 99 6 3 1 1 26
Óviss aldur . 3 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 3
Alls ............ . 134 2 66 2 25 2 26 1 53 33 17 3 364

296 þessara nianna áttu beima í Reykjavík, 44 i öðruin kaupstöðuni og þorp- 
uni, 15 í sveituni, 6 erlendis og 3 voru heiinilislausir.

(luðlaugur Jónsson lögregluþjónn, er skýrslurnar sanidi fyrir liönd lögreglu- 
stjóra, segir í bréfinu, sein þeiin fylgdi, nieðal annars:

„Af þessuni 364 körlum og konuin liafa 113 ekki, svo kunnugt sé, áður sætt 
kæru eða refsingu í Reykjavík, en liinir, 251 talsins, liafa allir meira og niinna 
sætt kæruni og refsingum, niargir þeirra niörguin sinnuin og fyrir slæm afbrot. 
Iværur og refsingar á bendur þeim til ársloka 1934 fyrir aðrar sakir en ölvun 
eru sanitals 458.

Þá er það og alkunna, að ekki allfáir nienn eru hér í Reykjavik og sennilega 
víðar á landinu, seni neyta áfengis í svo stóruni stil, að til ofdrykkju niá telja, 
enda þótt nöfn þeirra finnist livergi færð i liegningarskrá lögreglunnar.“

Sanikvænit tilinælinn Barnaverndarráðs taldi fangavörður, Jón Sigtryggs- 
son, saman í bókuin sinuin þá, sein settir voru í hegningarhúsið í Reykjavík 
fyrir ölvunarbrot þau 6 ár, seni Jiann liefir verið fangavörður. Skýrir liann svo 
frá, að uni 120 karlinenn liafi verið „settir inn“ oftar en þrisvar fyrir ölvun, og 
uni heliningur þeirra sé í raun réttri ósjálfbjarga fyrir drykkjuskap og þyrfti 
hælisvist, ef til væri.

Ennfreniur liafa 8 kvennienn verið setlar oft í hegningarbúsið fyrir ölvun, 
og iniklu fleiri einu siinii. Þeiin er oft sleppt við sekt, þótt þær séu settar inn 
næturlangt, og eru þá ekki skrásettar í bókuni lögreglunnar, og því eru þær 
svo fáar taldar í skýrslunni hér að franian.
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Aí' framanskráðu er auðsætt, að þörlin er brýn á drykkjumannaliæli, enda 
mun enginn msela á móti því. Ifitt er ýmsra manna mál, að ríkissjóður liafi ekki 
efni á að ráðast í þennan kostnað fyrst um sinn. Fn þá m<etti spyrja: Hvað kostar 
lögreglueftirlit með öllum þessum ofdrykkjumönnum og margföld lögbrot 
þeirra? Og hvað kostar framfairsla þeirra heima fyrir? Landlæknir býst við, 
að ríkissjóði myndi sparast 40—50 þús. kr. í uppbótargreiðslum á fátækrafram- 
færi til hreppa, ef ofdrykkjuniönnum yrði ráðstafað í sérstakt hæli (shr. grein- 
argerð með frumvarpi til laga um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla).

1 góðum erlendum drykkjumainiahæluni fá um eða yfir 60'< vistinanna 
fullan bata. Hver getur reiknað þann gróða?

Nálægt 100 manns þurfa þessa liælisvist, samkvæmt fyrrgreindum skýrsl- 
um. Þótt ríkissjóður verði um 50 þús. kr, þeim til bjargar af milljónagíóða 
áfengisverzlunarinnar, þá væri það ekki til of mikils mælzt. Sé varúðar gætt og 
liægt farið af stað nieðan reynslan er að kenna, hvernig bezt sé að liaga hælinu, 
verður kostnaður þeim mun minni.

Einstakar greinar frumvarpsins, aðrar en þær fyrslu 2, eru að ýmsu leyti 
sniðnar eftir síðustu lögum Dana um þetta efni, en þar í landi eru elztu liæli 
drykkjumanna orðin 30 ára gömul.

Um 1. og 2. gr.
Æskilegt væri, að þessi liæli, ef fleiri verða, fengju samnefni, sem ekki 

væri kennt við drykkiuskap, en fyrsta hælið mun að sjálfsögðu bera nafn þeirrar 
jarðar, sem keypt verður lianda því. Að öðrn leyti virðast þessar greinar ekki 
þurfa frekari skýringar en hér eru að framan.

Uin 3—7. gr.
Frumvarpið gerir ráð fyrir þrennskonar orsökum eða aðdraganda að liælis- 

vistinni:
1. Menn biðji um liana að fyrra bragði.
2. Kærur eða umkvartanir annara.
3. Framfærslukostnaður fyrir langvarandi ofdrykkju.

í 3. og 4. gr. ræðir um 1. lið. Hjá Dönum og Norðmönnum og víðar þykir 
óhyggilegt, að slik hælisvist sé að jafnaði styttri en heil-t ár. Hér er þó ekki lengra 
farið en að áskilja skemmstu vist 6 mánuði, af því að liætt er við, að lengri lög- 
skipuð vist mundi fæla menn frá bælinu. Hvarvetna eru einhver viðurlög lögð 
við leyfislausri hrottför, þar eð hún þykir spilla góðum árangri dvalarinnar og 
sjálfsögðum heimilisaga.

f 5.—6. gr. ræðir um 2. lið og virðist ekki þurfa sérstakar skýringar.
7. gr. ræðir 3. lið. Sé ofdrykkjumaður framfærslusveit sinni til langvarandi 

þyngsla, þykir þessi ráðstöfun sjálfsögð, enda þótt heinar kærur um framferði 
hans liafi ekki komið fram, er stundum stafar af því einu, að vandamenn hans 
þora ekki að kvarta.

4’m 8.—11. gr.
Virðist ekki þurfa að ræða frekar en gert verður í framsögu.
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Ed. 313. Frumvarp til laga
um breyting á löguin nr. 54 7. inaí 1928, um Menningarsjóð, og löguni nr. 55 
14. júni 1929, uin breyting á þeim lögum.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Síðasta málsgr. 1. gr. laga nr. 54 7. mai 1928 orðist svo:
Menningarsjóður skal auk þess fá árlega af óskiptum rekstrarhagnaði 

áfengisverzlunar ríkisins, í viðbót við þær tekjur, sem liann liefir af sektum 
fyrir brot á áfengislöggjöfinni, uppliæð, sem nægir til þess að sjóðurinn bafi 50 
þús. krónur í heildartekjur. Framlagið frá áfengisverzlun ríkisins greiðist í fyrsta 
sinn 1936.

2. gr.
3. gr. sömu laga falli niður.

3. gr.
Fyrir „Stjórn útgáfudeildar Menningarsjóðs" í lögum nr. 55 14. júní 1929 

komi: Menntamálaráðið.
Fyrir „sjálf ræður stjórn útgáfudeildar" í sömu lögum komi: sjálft ræður 

menntamálaráðið.
4. gr.

Niðurlag 6. gr. laga nr. 54 7. mai 1928 orðist svo:
Auk þess er sjóðsstjórninni lieimilt að verja allt að 1000 kr. árlega af fé 

listadeildar til að standa straum af alniennuin sýningum islenzkra listaverka 
innanlands og utan. Þó má ekki styrkja sýningu erlendis oftar en þriðja hvert ár.

Ed. 314. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Þorsteini Briem.
1. Á eftir XII. b. bætist:

e. Skarðsstrandarvegur: Frá Vesturlandsvegi, norðan Ásgarðs í Hvannns- 
sveit um Staðarfell á Fellströnd, og um Skarðsströnd á Vesturlands- 
veg í Saurbæ.

Ed. 315. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá samgöngumálanefnd.

1. Við VIII. Liðurinn orðist svo:
ðleðallandsvegur: Frá Suðurlandsvegi í Skaftártungu yfir Ásabrú um

Leiðvöll að Langholti í Meðallandi.



2. Við XXIV. A eftir liðnum komi nýr liður:
D. 4. skal orða svo:
Upphéraðsvegur: Frá Lagarfljótsbrú vestan Fljóts um Brekku að 

væntanlegri brú á Jökulsá i Fljótsdal.
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Fylgiskjal.

VEGAMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 6. apríl 19,16.

Umsögn um framkomna tillögu á þskj. 204 I um nýjan veg frá Hafnarfirði um 
Krýsuvík og Selvog til Ölfuss.

Með lögum nr. 25 27/6 1932 var ákveðið að leggja nýjan veg af Suður- 
landsvegi i Svínahrauni um svonefnd Þrengsli nálægt Kolviðarhóli austur í 
Ölfus, að vegamótum Suðurlandsbrautar nálægt Hveragerði. Vegakafli þessi 
var fvrst í stað ákveðinn sem vetrarleið.

Leið þessi um Þrengslin er um jafnslétt liraun allt til byggða í Ölfusi. 
Landið er mjög hallalítið og liggur í 200—260 m. hæð yfir sjó. Vegstæðið er að 
allra kunnugra umsögn mjög snjólétt, miðað við hæð yfir sjó. Athugauir, sem 
farið hafa fram síðan vegarstæðið var mælt 1923, hafa og staðfest þessa um- 
sögn. Þá er og sérstaklega gert ráð fyrir, að vegurinn verði gerður með tilliti 
til þess, að hann verjist sem bezt snjó, bæði að þvi er hæð og legu snertir. Tel 
ég þvi vafalaust, að liann yrði miklum mun snjóléttari en núverandi vegur um 
Svinahraun.

Krýsuvíkurleiðin, sem tillagan ræðir um, er mjög lítið rannsökuð, en vegna 
aðstöðu hefir til þessa verið álitið, að hún kæmi ekki til greina sem vetrarleið 
austur, enda þótt bún væri snjóléttari en Þrengslaleiðin. Síðan tillagan kom 
fram, befir vegstæðið á þessari leið verið athugað nokkuð frekar. í tillögunni 
er gert ráð fyrir, afr vegurinn liggi meðfram Kleifarvatni vestanverðu (sbr. 
greinargerð), en rannsókn hefir nú sýnt, að sú leið verður að dæmast alger- 
lega óhæf vegna örðugs vegstæðis á löngum köflum og snjóþyngsla. Á þeim 
stað, sem getið er um i greinargerðinni, að leið þessi liggi hæst, 168 m. yfir 
sjó, og er skammt norðan við Kleifarvatn, er þröngt skarð milli brattra hárra 
hlíða, og er sýnilegt, að þar hljóta að vera snjóþyngsli, svo sem og víðast hvar 
á leiðinni frá brennisteinshverunum austan undir Sveifluhálsi og Lndirhlíðum 
vestan HeJgafells allt til Kaldársels, enda er það staðfest af umsögn kunnugra 
manna.

Kemur þá til greina að flytja vegstæðið vestur fyrir Sveifluháls og fara 
suður fyrir hálsinn um Mælifellsskarð og Vigdisarvelli, en þar eru og talin 
vera nokkur snjóþyngsli, enda er þar yfirleitt allt norður á móts við Trölla- 
dyngju þröngt á inilli hálsa. Þegar þangað er komið, gæti verið um tvær aðal- 
leiðir að ræða vfir hraunið til Hafnarfjarðar, annaðbvort með Undirhlíðuin 
um Kaldársel eða beint yfir hraunið nálægt Fjallinu eina í stefnu á Hvaleyr-
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arliult. Atliugað hefir verið að fara styttri leið yfir hraunið vestar i stefnu á 
Rauðamel við Keflavíkurveg, en sú leið er talin ófær vegna misliæða. Leið 
þessi vestan Sveifluháls liggur í um 200 m. hæð á 3—1 km. Leiðin frá Hval- 
eyrarholti og vestan Sveifluháls mun vera nálægt 2 km. lengri en meðfram 
Kleifarvatni austan hálsins.

Frá Krýsuvík til Selvogs er leiðin yfirleitt um hraun, en frá Selvogi til 
Hlíðarenda, sem er vestasti hær í Ölfusi, liggur leiðin um heiðarland, mest mó- 
lendi, sumpart nokkuð sendið. Á leið þessari allri frá Krýsuvík myndi vegur 
komast liæst í rúmlega 100 m. hæð á stnttum spottum, og er væntanlega al- 
staðar snjólétt. Skammt austan við Hlíðarenda er komið á vegstæði það, sem 
mælt var fyrir um Þrengslaleiðina. Eins og vikið er að i greinargerð á þskj. 
204, er nokkuð örðugt vegstæði um sandkamhinn fyrir sunnan Hlíðarvatn í 
Selvogi. Er talið, að sjór geti í mestu flóðum gengið þar yfir sandinn, og þarf 
þvi nokkuð háan og grjótvarinn veg þar á 1200 m. kafla. Yfir Vogsósinn þarf 
hrú um 50 m. langa. Á allri þessari leið frá Krýsuvík til Hlíðarenda, sem er 
um 34 km. að lengd, henda allar líkur til, að livergi sé möl að fá í slitlag veg- 
arins nema í Krýsuvík, í Eldhorg um 4 km. frá Krýsuvík og hjá Hlíðarenda, 
en sand og hraunsalla má þó víða fá til nýhyggingarinnar, og þarf því ekki til 
nýhyggingarinnar sjálfrar eins þykkt malarlag og ella, en til viðhalds mun 
naumast um aðra staði að ræða en þessa fjóra. (ietur því farið svo, að meira 
en 30 km. verði milli malargryfja, og munu þeir örðugleikar hleypa mjög fram 
árlegum viðhaldskostnaði. Á norðurhelming leiðarinnar frá Krýsuvík til Hafn- 
arfjarðar virðist og muni verða erfitt um möl, sérstaklega til viðhaldsins.

Þar sem vegur þessi yrði gerður sérstaklega til þess að fá eins tryggt 
samhand og unnt er milli Revkjavikur og Suðurlandsundirlendis að vetrarlagi, 
þá verður að gera upphleypta hraut alla leið og svo vandaða, að hún þoli um- 
ferð þungra hifreiða, hvernig sem tíðarfar er. Þarf því eftir atvikum annað- 
hvort sterkt þykkt malarlag, eða grjótpúkk undir þynnra malarlagi.

Eftir athugun þá og rannsókn á vegstæðinu, sem unnizt hefir tími til að 
framkvæma, hefir verið gerð cftirfarandi lausleg kostnaðaráætlun um vega- 
gerðina, og er miðað við 4 m. breiðan veg:

1

2
3.
4.

Hafnarfjörður—Krýsuvík, leiðin fyrir vestan Sveifluháls,
vegarlengd 29 km.......................................................................
Krýsuvík—Selvogur, vegarlengd 19 km.................................
Brú á Yogsós ..............................*..............................................
Selvogur—vegamót Þrengslavegar hjá Yindheimum í Ölf-
usi, vegarlengd 19 km.................................................................
Yindheimar — vegamót Suðurlandshraut, vegarl. 13,1 km.

Samtals km. 80,1

kr. 450000.00 
350000.00 
25000.00

— 380000.00
— 140000.00 
kr. 1315000.00

Til samanhurðar fer hér kostnaðaráætlun um vetrarveg gegnum Þrengslin, 
og er miðað við 3,5 km. breidd og útskot til að mætast:

1. Frá vegamótum Suðurlandshrautar í Svína- 
hrauni fyrir neðan Kolviðarhól um Þrengslin til
Yindheima í Ölfusi, vegarlengd ............................ 16.65 km., kr. 335000.00

Al|)t. 1936. A. 150. löggjufiirþing;. 88
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2. Vindheiinar vegamót Suðurlandshraut (sama og
5. kafli í Krýsuvíkurvegi). vegarlengd .............. 13,1 kin., kr. 110000.00

Saintals 29,75 km., kr. 475000.00
í háðum áætlununi er miðað við ahnennt timakaup i vegavinnu, og þar sem 

kostnaðurinn er að langmestu leyti kaup verkamanna, liækka þær því vitanlega 
nálega í sama hlutfalli, sem greitt vrði að einhverju leyti hærra kaup. Með því 
gert er ráð fyrir, að umferð verði mun meiri um Krýsuvíkurveg, er liann áætl- 
aður 4,0 m. á breidd, en l’rengslavegur aðeins 3,5 m. með útskotum. Ef Krýsu- 
víkurvegur yrði gerður nieð sömu hreidd og I’rengslavegur, myndi kostnaðar- 
áætlunin lækka um nálega 10'.< .

Samanhurður á vegalengdum austur að Ölfusá þessar leiðir og aðrar er
þannig:
A. Reykjavík Hellisheiði Ölfusárbrú, núverandi vegur .................. 59 km.
B. Reykjavik- -Þrengslin—Ölfusárbrú (nýr vegur 29,75 km.) .......... 71
(’.. Reykjavík—Hafnarfjörður—Krýsuvík — Selvogur—Ölfusárbrú (nýr

vegur 80,1 km.) ...............................................................................  um 103 -
D. Reykjavik—hingvellir -Sogsvegur—Ölfusárhrú .............................. 93,3 -
E. Reykjavik- -Grindavík - Krýsuvík—Selvogur -Ölfusárhrú (nýr veg-

ur 71,0 km.) ................................................................................... um 139,0
Samkvæml skýrslum, er fyrir liggja, hefir vegurinn austur yfir Hellisheiði

verið tepptur af snjó undaiifarin ár sem hér greinir:
Xóv. Des. .Irtii. J'ebr. Míirz April AlJs

Veturinn 1929 .................. 0 0 0 0 0 0 0 daga
— 1930- 31 ............ 5 3 23 28 31 7 07 —

1931- 32 ......... 0 0 21 1 0 0 22
1932- 33 ......... 0 5 21 27 8 0 01 -
1933- 31 .......... 0 0 20 1 14 4 15 —
1931 35 .......... 0 0 0 10 2 0 12 --
1935—36 .......... 0 0 0 0 0 0 0 —

Suma þessa daga liefir einnig teppzt að einhverju leyti vegurinn frá Lækjar- 
hotnum að Kolviðarhóli, en það hefir ekki verið nenia fáa daga í einu og liefir 
nú sumsstaðar verið úr því hætt, þar sem skafla liefir lagt, og má nieð litluni 
koslnaði hæta enn hetur.

Samkvæint talningu á allri mnferð árið 1929, en Jiá tepplist aldrei vegur- 
inn austur, fóru samtals 20790 hifreiðar yfir Hellisheiði, en af þeim fjölda fór 
i janúar—apríl aðeins 2530, eða um 10'. af ársumferðinni. Umferð vetrar- 
mánuðina mun enn vera svipuð og var þá. Að meðaltali hefir Hellisheiði teppzt 
33 daga á ári síðustu 7 árin, mánuðina janúar apríl, sem svarar til 3'< af árs- 
umferðinni. Nú i vetur nema flutningar mjólkurafurða frá injólkurhúunuin 
eystra ekki ineiru en 2- 3 tonn á dag, og eru Jiað vitanlega sérstaklega Jieir 
flutningar, sem ekki þola að umferð teppist. Mest varð flulningateppan vegna 
snjóa veturinn 1930—31 og stóð þá nær samfelll 3 inánuði, jan., fehr., marz. 
A þeim tíma fór fram allmgun á snjóalögum á vegstæðinu um I’rengslin, og 
má fullyrða, að vegur á þeirri leið hefði þá aldrei teppzt.
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í sambandi við Þrengslaveginn er fyrirlmgað að gera nýjan veg úr Svína- 
hrauni til Lækjarbotna, nokkru norðar en núverandi vegur liggur, um 12 km. 
langan, til þess að fá snjóléttustu leið einnig á þeim kafla. Er þá gert ráð fyrir, 
að núverandi vegur á þessum kafla falli niður. Þessi nýi kafli hefir verið áætl- 
aður að kosta 290 þús. kr., og er þá miðað við 5,0 metra nothæfa vegbreidd. 
Svo liefir þó verið litið á, að ekki væri þörf eða nein veruleg ástæða til að gera 
þessa breytingu fyrr en að því kæmi að varanlegt slitlag yrði lagt á Suðurlands- 
veg austur að Ölfusá.

Á Þrengslaleið og Krýsuvíkurleið er austasti kaflinn um ölfus, 13,1 km. að 
lengd, sameiginlegur og kemur því ekki lil greina við kostnaðarsamanburð. 
Er þvi um að ræða Þrengslaveg, 16,(55 km. langa vegagerð, sem áætlað er að 
kosti 335 þús. kr., eða Krýsuvikurveg, 67 km. langa nýja vegagerð, sem áætlað 
er að kosti 1175 þús. kr. Með þeirri bæð og legu, sem Þrengslavegurinn er áætl- 
aður, vil ég óhikað halda því fram, að liann muni miklu síður teppast af snjó 
en aðrir kaflar Suðurlandsvegar nær Reykjavik, og að hann muni yfirleitt ekki 
teppast jafnvel í miklum snjóavetrum. Þrengslavegurinn er og 32 km. styttri 
en Krýsuvikurleiðin, og munar það vitanlega niiklu í flutningskostnaði, þ<5 um- 
ferð þá leið alla verði aðeins lítil.

Hinsvegar liggur Krýsuvíkurleiðin svo lágt, að naumast er að óttast snjó 
þar, en þó þarf þar kaflinn vestan Sveifluháls rækilegrar athugunar að þessu 
leyti. Þó að vísu sé byggð meðfram leið þessari á stöku stað, sérstaklega i Sel- 
vogi, þá er leiðin öll að heita má í óbyggð og um óbyggilegt land. Vegaþörf Sel- 
vogssveitarinnar er unnt að fullnægja með mjög ódýrum ruddum vegi frá Vind- 
heimum, en vegna hveranna í Krýsuvík eru þar sérstök skilyrði til nýtingar 
landsins, sem ef til vill gætu réttlætt nokkuð kostnaðarsama vegabót, til þess að 
trvggja Hafnarfjarðarbæ öruggt samband við þennan stað, en sumarbílfæran 
veg til Krýsuvíkur má fá svipaða leið og núverandi reiðvegur fyrir 18—20 þús. kr.

Mér vex þó i augum svo mikill stofnkostnaður sem bér um ræðir fyrir not- 
hæfan vetrarveg, samanborið við þörf vegar þessa leið, en einnig árlegur við- 
haldskostnaður á svo löngum vegi, þar sem bersýnilegt er, að mjög er erfitt um 
möl. Viðhaldskostnaður Keflavíkurvegar, sem nánast er sambærilegur við þessa 
leið, befir undanfarin 1 ár verið að meðaltali um 430 kr. fyrir livern km., og er 
þó viðhald lians alls ekki svo gott sem þyrfti.

Þar sem ég tel, að Þrengslavegur muni eftir atvikum fuHnægja þeim litla 
liluta umferðarinnar, sem ekki kenist yfir Hellisheiði vegna snjóa, þá get ég 
ekki mælt með tillögu þessari.

Hugsanlegt væri að vinna að vegargerð sem þessari í atvinnubóta\ innn, þo 
aðeins haust og vor, en reynslan sýnir. að æðimikill aukakostnaður fylgir slíkri 
vinnu langt frá heimilum verkamanna, sérstaklega að því er snertir aðbúnað 
allan, svo sem eðlilegt er, og verður verkið því hlutfallslega miklu dýrara en 
svipuð nærtækari verkefni.

(ieir G. Zoega.

Til samgöngumálanefndar efri deildar Alþingis.
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Nd. 316. Lög
<im sérstaka heiniild til að afniá veðskuldbindingar úr veðtnálabókuni. 

(Afgreidd frá Xd. 8. apríl).
Samhljóða þskj. 206.

Nd. 317. Breytingartillögur
við brtt. á þskj. 273 (Skipun prestakalla).

Frá Guðbr. ísberg og Jóni Pálniasyni

1. Við I. 71. Greinarliðurinn orðist svo:
Kálafellsslaður: Kálfafellsstaðar sókn.

2. Við I. 75. Greinarliðurinn orðist svo:
Sandfell: Ilofs sókn.

Ed. 318. Frumvarp til laga
um breyting á 10. gr. tilskipunar uin fjárforráð óniyndugra á íslandi,
18. febr. 1847.

Frá allslierjarnefnd.

1- gr.
3. málsl. 10. gr. tilsk. um fjárforráð óinyndugra á íslandi, 18. febrúar 1817, 

skal úr gildi nuininn.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt cftir ósk dóinsmálaráðherra, og fylgdu því svo liljóðandi 
atbugasenidir:

I 3. málsl. 10. gr. frainannefndrar tilskipunar er svo uni mælt, að þegar 
fasteign, seni veðsett er fyrir fé ófjárráðs manns, er seld á nauðungaruppboði, 
skuli veita kaupanda 3 inánaða gjaldfrest á beliningi kaupverðsins, en 6 nián- 
aða gjaldfrest á liinuni lielniingnuni, og niiðast gjaldfrestur þessi eftir atvikuni 
ýniist við haniarshögg eða við þann dag, er uppboðið er saniþvkkt. Þegar ákvæði 
þetta var tekið í lög, niátli það beita fiemur sjaldgæft, að fasteignir hér á landi 
væru veðsetlar. Vnpboðsandvirði fasteigna, seni þá voru seldar á nauðungar- 
uppboðuni, var því að jafnaði greitt út í peninguni, og gat þvi nokkuð riflegur 
borgunarfrestur fyrir kaupanda verið bagkvieniur og leitt til þess að liærra væri 
boðið í eignina en ella. Xú er þetta orðið breytt fyrir löngu. Xú livíla fleiri eða
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færri veðlán á flestuin fasteignum hér á landi, og flest þeirra lána eiga samkv. 
samningum að greiðast með afborgunuih á fleiri ára tíina. Þegar fasteignir nú 
eru seldar á nauðungaruppboðum, niun kaupverðið sjaldan vera greitt í pening- 
um. Venjulega greiðist það þannig, að kaupandi tekur að sér að greiða það af 
veðskuldunum, sem á eigninni livildu. er svarar til kaupverðsins, og semur um 
greiðslu þeirra við veðhafana, og eru liinir nýju saniningar venjulega á þá leið, 
að kaupandinn fær að greiða veðskuldirnar með sömu afborgunarskilmálum 
og fyrri eigandi naut. Síðan þessi breyting er orðin á nauðungaruppboðunum er 
ekki þörf á einskorðuðum lögbundnum gjaldfresti, sízt svo löngum tíma sem i 
tilsk. segir. Þvert á móti hefir svo langur frestur í för með sér bagalega óvissu 
fvrir veðhafana.

Umrætt ákvæði í 10. gr. nefndrar tilskipunar er sett vegna ávöxtunar á fé 
ófjárráðra manna. Nú mun það vera orðið tiltölulega sjaldgæft, að slíkt fé sé. 
ávaxtað með því að lána það út gegn veðrétti í fasteign. Ákvæðið hefir því ekki 
nú þá þýðingu, sem því var ætlað í fyrstu, en hinsvegar hefir ýmsum lánsstofn- 
unum, t. d. veðdeildum Landsbankans, á síðari árum með sérstökum lagaákvæð- 
um verið veittur réttur til að ganga að veðum sínum samkv. því, sem ákveðið er 
í 10. gr. tilsk., og 10. gr. mun nú um langt skeið nær eingöngu liafa verið notuð 
í þágu slíkra lánsstofnana. Jafnframt hefir það lengi tíðkazt, að ekki væru sett 
í uppboðsskilmála ákvæði greinarinnar um gjaldfrest á uppboðsandvirðinu, enda 
þó greinin væri notuð sem uppboðsheimild. Við þetta liafa allir, er hlut hafa átt 
að máli, sætt sig, þar til nú nýlega, að uppboði, er fram hafði farið eftir kröfu 
veðdeildar Landsbankans, var áfrýjað til hæslaréttar og það ómerkt þar með 
dómi réttarins 30. f. m., sakir þess að greiðslufrcstur á uppboðsandvirðinu var 
eigi ákveðinn í samræmi við 10. gr. tilsk. í uppboðsskilmálunum. Dómur þessi 
hlýtur óhjákvæmilega að hafa þær afleiðingar, að framvegis verði eigi annað 
talið óliætt en að tiltaka 3 og 6 mánaða gjaldfrest í uppboðsskilmálum við öll 
uppboð, er fram fara samkv. lieimild 10. gr. tilskipunarinnar, en slíkur frestur 
er bæði óþarflega langur og jafnvel bagalega langur, eins og nú er komið veð- 
málum hér á landi, svo sem áður var lýst. Þvkir því æskilegt, að umrætt ákvæði 
tilskipunar þessarar verði úr lögum numið, og er fram á það farið í frumvarpi 
þessu.

Ed. 319. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyting á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Pétri Magnússyni.

1. Við I. Liðurinn falli niður.
2. A eftir IX. tölulið komi nýr liður:

Á eftir A. 13. bætist nýr liður:
Krýsuvíkiirix’yur: Frá Hafnarfirði til Krýsuvikur.
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Ed. 320. Breytingartillaga
við frv. til 1. uni breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Jóni A. Jónssyni.

Við XV. bætist nýr stafl., sem verður a.:
Frá ísafirði um Arnardal til Súðavikur.
Stafliðirnar a., b., c. verða b., e., d.

Ed. 321. Breytingartillögur
við frv. til 1. um brevt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Magnúsi Guðmundssyni.

Við XIX. lið. A eftir b-lið komi 2 nýir liðir, er verða e. og d., svo hljóðandi: 
e. Skagavegur: Frá Sauðárkróki um Heiðardal, Laxárdalsheiði og Laxárdal að

Hrauni á Skaga.
d. Tungusveitarvegur: Frá vegamótum austan Viðimýrar um Mælifell að 

Goðdölum.

Ed. 322. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á vegalöguin, nr. 101 19. júní 1933.

Frá samgöngumálanefnd.

1. A eftir XII. bætist nýr liður:
Á eftir B. 9. bætist nýr liður:
Staðarfellsvegur: Frá Vesturlandsvegi hjá Ásgarði að Staðarfelli.

2. Á eftir XIX. bætist nýr liður:
Á eftir C. 11. bælist nýr liður:
Laugalandsvegur: Frá Norðurlandsvegi bjá Kaupangi að Laugalands- 

skóla.

Nd. 323. Frumvarp til laga
um breytingar á lögum nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

L gr-
Við 2. gr. A. I. a. bætist:
16. Laxá í Reykhólasveit í Barðastrandarsýslu.
17. Kálfá í Staðarsveit.
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18. Fróðá í Fróðárbreppi.
19. Laxá í Neshreppi.
20. Svelgsá í Helgafellssveit.
21. Svínafossá á Skógarströnd.
22. Hörðudalsá í Hörðudal.
23. Miðá í Miðdölum.

2. gr.
Við 2. gr. A. I. b. bætist:

1. Vesturdalsá í Miðfirði.
2. Hrolleifsdalsá í Sléttuhlíð.
3. Sandós í Fljótum.
4. Reykjaá i Fljótum.

3. gr.
Við 2. gr. A. I. c. bætist:

1. Hólsselskill á Fjöllum.
2. Jóka í Skriðdal.
3. Haugsá í Skriðdal.
4. Breiðdalsá undan Heydölum.
5. Xorðfjarðará í Norðfjarðarhreppi.

4. gr.
Við 2. gr. A. I. d. bætist:
24. Kvíá í Öræfum.
25. Prestsfitaráll í Hornafjarðarfljótum.

5. gr.
Við 2. gr. A. III. bætist:
17. Ásavatn í Skaftártungu í Vestur-Skaftafellssýslu.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 324. Breytingartillaga

við frumv. til 1. um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu).

Frá Héðni Valdimarssvni, Garðari Þorsteinssyni, St. Jób. Stefánssyni og 
Tbor Tbors.

Við 3. gr. A eftir orðunum „gildandi lög eða reglugerðir“ komi: eða beim- 
ilar ómannúðlegar eyðingaraðferðir.
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Nd. 325. Nefndarálit

uni frv. til 1. um Raufarhafnarlæknishérað.

Frá allsherjarnefnd.

Xefndin hefir athugað frv. og leitað umsagnar laudlæknis uni það, og er hún 
prentuð sem fylgiskjal með nál. Landlæknir telur misráðið að stofna að svo 
stöddu þetta læknishérað, og er nefndin sammála um að taka tillit til álits hans 
um þetta mál og leggur til, að því verði vísað til rikisstjórnarinnar.

Alþingi, 14. april 1936.

Héðinn Valdimarsson, Thor Thors, Jörundur Brynjólfsson.
form., frsm. fundaskr.

Stefán .Tóh. Stefánsson. Garðar Þorsteinsson.

Fylgiskjal.

Til svars hréfi yðar, dags. 2. þ. m., þar sem þér leitið umsagnar minnar um 
frumvarp til laga um Raufarhafnarlæknishérað, vil ég taka þetta fram:

Ég tel misráðið að stofna að svo stöddu þelta læknishérað. Ekki fvrir það, 
að mér dyljist erfiðleikar Raufarhafnarhúa á að vitja la'knis, heldur fyrir það, að 
ég tel ekki líklegt, að stofnun héraðsins hæli þar um, og jafnvel síður cn svc. 
Ég sé sem sé litlar horfur á, að nokkur læknir fáist til að sækja um jafnlítið og 
afskekkt hérað, og að. minnsta kosti ekki til að vera þar til framhúðar, en svo 
miklir erfiðleikar sem nú eru á því fyrir Raufarhafnarhúa að ná til læknis, er 
þeir þó eiga fullt tilkall til hans á Kópaskeri, verða erfiðleikarnir enn meiri, ei 
sækja verður til utanhéraðslækna. Þá er þess að gæta, er að því kemur, að nú- 
verandi héraðslæknir á Kópaskeri er þar ekki lengur, að þá verður þar annað 
hérað læknislaust, sem einnig verður svo fámennt og rýrt, að svipaðir erfiðleik- 
ar verða á að fá það skipað. Má þá svo fara fyrr en varir, þegar úr eiiiu hér- 
aði, allálitlegu til umsóknar, eru orðin tvö rýrðarhéruð, að hæði standi þau tim- 
um saman læknislaus, og kalla ég, að þá sé- verr farið en að allt sé látið kyrrt 
eins og er.

Áætlaður fólksfjöldi í Raufarhafnarlæknishéraði (400 manns) er minni en 
í nokkru öðru læknishéraði, og komast ein tvö héruð þar nálægt: Flateyjar- 
læknishérað og Reykjarfjarðarlæknishérað, með tæplega 500 manns hvort um 
sig. Hefir lika verið miklum erfiðleikum hundið að fá þessi héruð skipuð lækn- 
um, enda hafa hæði staðið læknislaus timum samau. Það hefir viljað Flaleyjar- 
héraði til, að það er mjög hægt héfað fyrir þá lækna, sem af einhverjum á- 
stæðum eiga erfitt um landferðalög, og má fullyrða, að það hefir orðið til þess, 
að ekki hefir gengið enn verr eða jafnvel orðið ókleift að fá þangað lækna. Þessu 
yrði ekki að heilsa um hið fvrirhugaða Raufarhafnarhérað. l'm Reykjarfjarðar-
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hérað er þess skemmst að minnast, að það liefir nú verið læknislaust i nær því 
heilt ár, þrátt fyrir það, að þar er læknisbústaður með sjúkraskýli, vel úr garði 
gerður og stendur lækni til boða með góðum kjörum. Mér þykir ólíklegt, að 
Raufarhafnarbúar geti boðið upp á slíkt, og veit ég raunar, að svo er ekki.

Ég ræð að svo stöddu frá að samþvkkja frumvarpið.

Pingskjal 325—320

Vilm. Jónsson.

Til allsherjarnefndar neðri deildar Alþingis.

Nd. 326. Breytingartillögur

við frumv. til laga mn sveitarstjórnarkosningar.

Frá Jóni Pálmasyni og Jóni Sigurðssyni.

1. Við 9. gr. Greinin orðist svo:
Um skiptingu kaupstaða í kjördeildir við hæjarstjórnarkosningar gilda 

ákvæði laga um kosningar til Alþingis. Ilið sama gildir um skiptingu lireppa 
í kjördeildir, ef hlutfallskosningar fara þar fram. Ella skal kosið á þingstað 
fyrir allan hreppinn.

2. Við 10. gr. Úr öðrum málslið greinarinnar falli orðin „og hverjum lireppi".
3. Við 23. gr. Fjórða málsgrein greinarinnar ásamt lýsingu kjörseðils falli niður, 

en í staðinn komi: Kjörseðlar við óhlutbundnar kosningar skulu allir vera 
jafnstórir, með sama lit og úr strikuðum pappír.

•1. Við 25. gr. Síðari hluti greinarinnar orðist þannig: Atkvæðagreiðsla við 
óldutbundnar kosningar fer fram með þeim liætti, að kjósandi gengur inn 
í kjörklefann og skrifar á kjörseðilinn nöfn þeirra nianna, sem liann vill 
kjósa. Brýtur kjósandi siðan seðilinn saman og stingur honuin niður í at- 
kvæðakassann.

5. Við 26. gr.
a. Önnur málsgrein greinarinnar orðist svo:

Ef um óhlutbundna kosningu er að ræða, fer talning atkvæða fram
með þeim hætti, að formaður kjörstjórnar les upp nöfnin, sem á kjör- 
seðlinum standa, og réttir liann svo meðkjörstjóruin til athugunar, en 
þeir skrifa tölurnar niður jafnóðum. Þeir, sem flest atkvæði fá, eru rétt 
kjörnir.

Þegar úrslit eru kunn um kosningu aðalmanna, byrjar kosning vara- 
manna, og fer um hana á sama hátt.

h. Þriðja málsgrein greinarinnar falli niður.

Alþt. 1936. A. (511. liiggjafai'þilig). 89
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Nd. 327. Breytingartillögur
við frv. til 1. um svcitarstjórnarkosningar.

Frá allslierjarnefnd.

1. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Almennar bæjarstjórnar- og hrcppsncfndarkosningar skuln fara frani 

fjórða hvcrt ár. Bæjarstjórnarkosningar og hreppsnefndarkosningar í þeini 
hreppum, þar sem fullir % hlutar ihúanna cru húsettir í kauptúni, fari fram 
síðasta sunnudag i janúarmánuði, cn aðrar hrcppsncfndarkosningar síð- 
asta sunnudag júnimánaðar. Þó cr ráðherra heimilt að veita leyfi til, að 
lireppsnefndarkosningar í þeim hreppum, þar sem % hlutar íbúanna cru 
húsettir í kauptúni, fari fram síðasta sunnudag í júnimánuði.

2. Við 17. gr. Greinin orðist svo:
Allar kosningar samkvæmt lögum þessuni skulu vera leynilegar. Bæj- 

arstjórnir og hreppsnefndir i hrcppum, þar scm fnllir ibúanna cru bú- 
settir í kauptúni, skal kjósa hlutfallskosningu. Sama gildir um kosningar 
í öðrum hreppum, ef ’/j,, hluti kjóscnda krcfst þess bréflcga við oddvita 
kjörstjórnar 6 vikum fyrir kjördag. hó mcgir, að 25 kjóscndur krefjist 
þessa.

3. Við 18. gr. í stað orðanna „28 dögum“ i fyrstu málsgrein komi: 21 dcgi.
4. Við 19. gr. 2. málsgrcin. A undan orðunum „hrcppsncfndarkosningar“ komi: 

hlutbundnar.
5. Við 39. gr. 2. málsgrcin orðist svo:

Almcnnar hrcppsncfndarkosningar um land allt samkvæmt lögum 
þessum fara í fyrsta skipti fram á sama ári og hinar næstu ahnennu bæj- 
arstjórnarkosningar, þ. e. árið 1938. Þangað til skal kjósa í hreppsnefndir 
samkvæmt lögum nr. 59 14. júní 1929, um kosningar í málefnum sveita og 
kaupstaða, og framangreindum breytingum á þcim lögum. Þó skal umboð 
allra hreppsncfndarmanna, hvort scm þeir liafa sctið lengur cða skemur, 
falla niður þegar eftir hinar almcnnu hrcppsncfndarkosningar 1938. Sam- 
svarandi gildir um kosningar sýslunefndarmanna.

Ed. 328. Frumvarp til laga
um bráðabirgðabrevling laga um fræðslu barna, nr. 40 15. júní 1926. og laga um 
skipun harnakennara og laun þeirra, nr. 75 28. nóv. 1919.

Flm.: Jónas Jonsson.

1- gr.
Frá 1. júlí 1936 til 1. júli 1939 skulu lög um fræðslu harna, nr. 10 15. júní 

1926, og' lög um skipun og laun barnakennara, nr. 75 28. nóv. 1919, vera í gildi 
með cftirfarandi breytingum og viðaukum.
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2. gr.
I. Hvert barn, sein er 10 ára að aldri, á að geta lesið algengt íslenzkt mál skýrt 

og biklaust, skrifað alla islenzka bókstafi glöggt og breinlega og reiknað í 
buganuin einföld dæini uin efni, seni eru barninu kunn.

II. Þegar barn er 14 ára og skólaskyldu sleppir, skal það:
1. Geta lesið móðunnál sitt hljóðvillulaust, rétt og áheyrilega, sagt skil- 

merkilega frá efni, er það les, og gert grein fyrir á einföldu ináli, ineð 
breinlegri ritbönd og ritvillulítið. efni, er það þekkir vel.

2. Geta sagt frá höfuðviðburðuni i ö íslendingasögum.
3. Kunna utanbókar ekki ininna en 20 íslenzk úrvalskvæði, fruinsainin eða 

þýðingu, og 5 sálnia, sem bæði bafa trúarlegt og bókmenntalegt gildi.
4. Hafa lesið vandlega með ýtarlegum skýr.ingum kennara Markúsarguð- 

spjall og þekkja vel dæmisögur Krists í hinuin þrem guðspjöllunum. Auk 
Jk'ss skal kennarinn hafa gefið börnunum yfirlit um sögu Gyðinga fram 
að Krists fæðingu.

5. Geta reiknað fjórar höfuðgreinar reiknings, einskonartölur, tugabrot, og 
flatarmál og rúnnnál einföldustu bluta.

6. Þekkja aðaldrætti í æfisögu 20 helztu íslendinga og 20 frægra manna lir 
veraldarsögunni.

7. Kunna skil á byggingu sólkerfisins, þekkja mun á fastastjörnum og reiki- 
stjörnum, kunna að nota landahréf, þekkja álfurnar og beimsböfin, mestu 
sléttur og fjallgarða og höfuðmun á loftslagi, gróðri og dýralifi i beltum 
jarðarinnar, hafa nokkurnveginn ljóst yfirlit um landshætti á íslandi, 
helztu byggðir og kaupstaði, og ríkjaskipun sjálfstæðra landa.

8. Hafa glögga lnigmynd um gerð mannslíkamans, bollustubætti, mataræði 
og skaðsemi tóbaks og áfengis. Þekkja nokkrar helztu íslenzkar plöntur 
og kunna glögg skil á lifnaðarháttum þýðingarmikilla dýra, einkum 
þeirra, sem atvinna landsmanna byggist á.

9. Iíunna nokkur einföld íslenzk sönglög, einkum við ættjarðarljóð og 
íþróttaljóð.

10. Geta gert einfaldar dráttmyndir.
Auk þeirrar fræðslu, sem að framan gctur, skulu börn á aldrinum 10—14 

ára geta fengið frekari kennslu í náttúrufræði, íþróttum, garðrækt, bandavinnu 
og smíðuni, eftir því sem ákveðið kann að verða í reglugerð, er kennslumála- 
stjórnin seinur. I'llend tungumál má ekki kenna i barnaskólum, nema þeim 
börnum, sem eru fluglæs, skrifa móðurmálið ritvillulaust og kunna að greina 
venjulegt mál villulitið í alla orðflokka, föll, stig, myndir og tíðir sagnorða.

3. gr.
Hver fastráðhm kennari við skóla í kaupstað eða kauptúni skal geta annazt 

almenna bóklega kennslu (undantekin leikfimi, söngur og handavinna) og 
eftirlit með allt að 30 börnum, en kennarar við heimavistarskóla, heimangöngu- 
skóla og farskóla með 30 -30 börnum. Kennarinn skal skyldur að starfa að 
kennslu eða uppeldislegu eftirlili með nemendum sinum allt að 11 niánuði á ári, 
eftir fyrirlagi kennslumálastjórnar og skólanefndar. Þar, sem börn eru skóla-
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skyld 8—10 ára, kennir kcnnarinn þeini börnuin, scni þess þurfa með, leslur, 
skrift og einfaldan hugarreikning vor og haust, eftir fyrirlagi skólanefndar. 
Um sumartíniann safna kennarar í sveituni og kauptúnum skólabörnununi i 
sniáflokka á sunnudöguni, eftir því seni annir leyfa frá heiinilisstörfuin, og 
kenna þeim náttúrufræði við barna bæfi, með því að athuga steina og jarðlög, 
dýr og jurtir. 1 kaupstöðum og stærri kauptúnuni ber kennurum, eftir því sein 
skólanefnd mælir fyrir, að lialda lögskipuðuni limafjölda um suniartíniann við 
að vera með neinenduin síntuii frá vetrinuin við leiki, iþrótlir og vinnu, eink- 
uni við garðrækt, að því leyti sem þessi börn eru að suinrinu iðjulaus eða iðju- 
lítil á lieiniilum sínuni. Kennsluniálaráðherra getur, að fengnum tillöguin hlut- 
aðeigandi skólanefnda, fvrirskipað með reglugerð, að börn á skólaskyldualdri 
i kaupstöðuni og kauptúnuin,. sein ekki bafa reglubundna vinnu yfir sumar- 
tíniann, skuli vera báð valdi og unisjón skólanefndar. Skiptir skólanefnd síðan 
verkuni nieð föstuni kennuruni skólans uni sanistarf og eftirlit með börnuni 
þessum eins og að frainan greinir.

4. gr.
Þeir barnakennarar, sem uppfvlla fyrirniæli þessara laga uni að kenna eða 

bafa eftirlit ineð skólaskyldunánii tiltekinnar tölu skólabarna, fá í þau þrjú ár, 
seni lög þessi gilda, þá launauppbót, seni bér segir:
a. Skólastjórar í kaupstöðuin, í viðbót við núverandi laun og dýrtíðaruppbót,

100 kr. fyrir livern af 7 fyrstu keiniuruin skólans og 50 kr. fyrir bvern. 
sein þar er frani yfir, þó svo, að laun þeirra verði aldrei nieira en 30'; 
frain vfir kennaralaun við sania skóla og ekki ininna en 10' < fram yfir 
kennaralaun.

b. 1. Giftir kennarar í Reykjavík 1200 kr. í búsaleigustyrk.
2. Ógiftir kennarar í Reykjavík 600 kr. í búsaleigustyrk.

c. Forstöðumenn lieiinavistarskóla í sveit fá 30 kr. fyrir bvert barn frá 30 
upp að 50.

d. 1. Giftir kennarar við skóla i kaupstöðuni utan Reykjavikur fá i húsaleigu-
styrk 800 kr.

2. Ogiftir kennarar við skóla í kaupstöðuin utan Reykjavíkur fá í luisa- 
leigustvrk 400 kr.

e. 1. Giftur kennari við heimangönguskóla utan kaupstaða og farkennarar fá í
húsaleigustyrk 500 kr.

2. Ógiftur kennari fær undir söniu kringumstæðuin 250 kr. í húsaleigu- 
styrk.

3. Farkennari fær auk þess 30 kr. fyrir livert barn, seni liann kennir eða 
liefir eftirlit með, frá 30 og upp að 50. Þó fær farkennari ekki hæ’rri laun 
og launauppbót en svo, að laun lians verði jöfn launuin kennara í fastri 
stöðu við heíniangönguskóla utan kaupstaðar.

f. 1. Fræðsluniálastjórn skal með reglugerð ákveða barnakennuruin, sem
hafa að sérgrein kennslu í teikningu, sniiðuni, bandavinnu og leikfiini. 
vinnuskyldu, seni samsvarar því, að kennarar i bókleguni fræðuni kenni 
50 börnum, og liafa þá þessir kennarar i sérgreinuni söinu aðstöðu nieð 
laun eins og franiangreindir barnakennarar.
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2. Þar, sem farkennari hefir minna en 30 börn til kennslu eða eftirlits, 
greiðir ríkissjóður og hlutaðeigandi sveitarsjóður eða sveitarsjóðir til 
hans í laun 65fi af þvi meðaltali, sem farkennsla hefir kostað á hvert 
harn í landinu skólaárið 1934—35, eftir útreikningi fræðslumálaskrif- 
stofunnar.

Meðan lög þessi eru í gildi halda harnakennarar þeir, sem uppfylla skilyrði 
þessara laga um kennslu og eftirlit með ákveðinni lágmarkstölu barna á skóla- 
skyldualdri, stofnlaunum sínum samkvæmt launalögunum frá 1919. Ennfremur 
hlunnindum, sem eldri lög mæla fyrir, svo sem aldursupphótum, svo og dýr- 
tíðarupphót frá bæjarfélögum eins og hún er nú. Launauppbót sú, sem hér er 
ákveðin, er vegna aukins starfs kennaranna. Skal lmn skiptast hlutfallslega 
milli ríkisins annarsvegar og hæjar- og sveitarfélaga hinsvegar, eftir sömu regl- 
um eins og frumlaun kennara samkvæmt launalögunum frá 1919.

5. gr.
Forstaða og kennsla við heimavistarbarnaskóla í sveitum skal jafnan vera 

uppsegjanleg frá hálfu skólanefndar með eins árs fyrirvara.

6. gr.
Þar, sem fyrirmæli þessara laga verða ekki, utan kaupstaða, framkvæmd 

nema með samfærslu skólahéraða, skulu formenn allra skólanefnda í hlutað- 
eigandi sýslu halda fund um málið og gera tillögu til kennslumálastjórnarinnar, 
sem ákveður takmörk skólahéraðanna meðan hráðahirgðaákvæði þessi eru í 
gildi. Kennslukostnaði samkvæmt lögum þessum skal jafnframt af kennslu- 
málastjórninni jafnað niður á hin einstöku sveitarfélög, eða hluta af sveitar- 
félögum, eftir sömu reglum og sýslusjóðsgjaldi, að því leyti sem kennslukostn- 
aðurinn fellur á skólahéruðin.

7. gr.
Kennslumálaráðuneytið ákveður með reglugerð um lengd kennslutíma harna 

á skólaskyldualdri og undanþágur í því efni. Skal við þá ákvörðun taka fyllsta 
tillit til þess, að börnum sé kennt á heimilunum til 10 ára aldurs, og að í sveitum 
og minni kauptúnum sé námið svo sem unnt er heimafræðsla og sjálfsnám undir 
eftirliti kennarans, en veran í skólunum til þess að fullkomna og bæta heima- 
fræðsluna. í kaupstöðum skal íeggja áherzlu á, að skólabörn séu látin stunda 
útivist, iþróttir og vinnu, að sama skapi og dregið er úr skólasetu livers harns, 
með því að kennarinn liefir umsjón með bóknámi 50 barna.

8. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1*336.

Greinargerð.

Frv. þetta er lagt fram.í því skyni, að það geti orðið grundvöllur að sam- 
komulagi um laun kennara og störf þeirra. Samkvæmt þvi á að lögfesta hráða- 
birgðaskipulag til þriggja ára, og verður framkvæmd þess mjög háð reglugerð-
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um frá kennsluinálastjórninni. Breytingar þær, seni mn er r;elt á træðslumál- 
um, eru mjög stórfelldar og alveg óhjákvæinilegar. Gallarnir á núverandi skipu- 
lagi eru inargir og auðsæir. Suinstaðar er kennari yfir 6—10 börnuni. Kennslu- 
kostnaður á barn er afarinismunandi, frá 23 kr. upp að 260 kr. Kennarastétt- 
inni fjölgar með ári liverju, og kostnaður ríkissjóðs vex sum árin um 20—30 
þús. kr. án þess að ástæða sé til að lialda, að kennslan i landinu batni. Kennara- 
stéttin í landinu er að verða afarfjölmenn, en yfirleitt frámunalega illa launuð 
og á margan liátt eins og rótarslitin grein. Kennararnir hafa langt siunarfri, og 
verða þá oft að flæmast í vinnu langt frá heimilum sinuin. A þann hátt dragast 
þeir niður í eigin áliti og annara. Þeir eru allt sumarið fjarri nemendum sinuni, 
og er þá hætta á, að fá bönd nema lögin og sultarkaupið tengi þessa tvo aðila 
saman að vetrinuin. A síðari árum hefir ;v orðið erfiðara fyrir kennara að fá 
vinnu, þó að þeir hafi til þess fullan vilja. En á sama tíina og þeir ganga iðju- 
lausir í of löngu sumarfríi vex harnaskarinn upp í kaupstöðum og kauptúnum 
mjög hirðingar- og ræktarlítill, að því leyti sem börnunum er ekki komið að 
stöðugri vinnu eða í sveit. En með vexti bæja og kauptúna verða stöðugt fleiri 
börn, sem lieinia sitja iðjulaus á mölinni.

Kennarastéttin liefir ein af öllum launastéttum rétl Alþingi liönd og sagt: 
Við viljum, að stétt okkar fari fram að menntun. Við viljum gjarnan vinna 
meira en áður, breyta skipulaginu og kenna fleiri börnuni liver heldur en nú 
er gert. En þeir segjast líka vilja, að þeim sé betur launað, svo að þeir geti sinnt 
starfi sinu allt árið. Ejárveitinganefnd sú, sem starfaði að því að nndirbúa nú- 
gildandi fjárlög, kom með bráðabirgðatillögur um fækknn kennara og launabót 
þeirra, og stóðu að þeirri uppástungu menn úr öllum þrem þingflokkunum. Er 
hér lialdið áfram lengra á sömu braut.

Með löguni um háskólabyggingu, sem Alþingi hafði til meðferðar á þing- 
unum 1930, 1931 og samþykkti loks 1932, var ákveðið, að hin sérfræðilega 
menntun kennara skyldi flytjast i þá stofnun. Xú er langt komið að undirbúa 
teikningu háskólans og er þar séð fyrir nægilegu lnisrúmi i þessu skyni. Á full- 
trúafundi kennara i vor sem leið samþykkti kennarastéttin að leggja til, að 
undirbúningi kennara yrði liagað þann veg, að ofan á undirbúning úr héraðs- 
eða gagnfræðaskólum kæmi nokkuð þungt þriggja vetra nám í tungumálum og. 
öðrum nauðsynlegum fræðigreinuni, og síðan tveggja vetra vísindalegt nám í 
háskólanum, í sálfræði og uppeldisvísindum. Hér fer því saman ákvörðun Al- 
þingis og vilji stéttarinnar. Báðir aðilar gera ráð fyrir, að kennaraskólinn í sinni 
núverandi mynd verði lagður niður, undirbúniiigur kennaranna bættur. En að 
sjálfsögðu verður liver kennari þá að komast yfir ineira en kennslu 6—10 barna. 
Mér liefir komið til lnigar að gera þá lillögu við samþykkt kennaranna frá í vor 
sem leið, að kennaraskólinn yrði lagður niður, en stúdentar, sem komnir væru 
yfir 21—22 ár og uppfylllu ákveðin sérstök skilyrði um undirbúning, vrðu 
kennaraefni framtíðarinnar, og að þeir fengju sína visindalegu kennslu í kenn- 
araskólahúsinu fyrst um sinn, þar til háskólabyggingin er fullgerð. Með þessu 
móti má spara rikinu algerlega þriggja ára undirbúningsdeild. Stúdentar eru 
nægilega margir, og vel það, og með þeim brevtingum, sem gerðar liafa verið 
á báðuin skólunum í seinni tíð, er undirbúningur stúdenta í þessum efnuin hag-
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kvæmari en áður, ni. a. af því, að þeir eru nú vanari erfiðri vinnu en fyrr, hafa 
stundað betur útilíf og iþróttir lieldur en áður var siður.

Allar þessar djúptæku breytingar eru hafðar í huga við flutning þessa i'rv. 
Það er ekki flutt vegna neins ákveðins flokks. Ekki fyrir kennslumálastjórn- 
ina eða kennarana. Það er flutt vegna barnafræðslunnar, vegna foreldranna, 
gjaldenda í landinu og kennaranna, þó að vafasamt sé, að þeim líki það nema að 
sumu leyti. Enguin er ljósara en mér, að á slíkri bráðabirgðasmíð má finna 
marga galla. En engu að siður er ég fullviss um það, að ef þingið gæti fallizt á 
aðalhugsun frv., þá væri með því stigið stórt spor í rétta átt. Hin óeðlilega og 
dýra kennarafjölgun myndi hætta. Barnafræðslan yrði til inupa ódýrari en nú, 
bæði fyrir ríkið og bæjarfélögin. Starfandi kennarar yrðu betur launaðir en nú, 
og þeir yrðu með nemendum sínum sem vinir og félagar allt árið. A næstu 
þrem árum myndi fást reynsla, sem hægt yrði að byggja á fast framtíðarskipu- 
lag, sem enginn getur sagt nú með vissu, liversu beri að liaga.

Tillögur þessar eru þó ekki sízt fluttar vegna barnanna. Enginn vafi er á 
þvi, að þau eru nú víða of lengi í skóla hvern dag, að þau eru þrevtt og leið á 
skólasetunum, að þau hafa of mikið af itroðningi, en of litið af frjálsum lestri, 
of lítið af hreyfingu, vinnu, útiferðum, iþróttum. Ég geri ráð fvrir, að skóla- 
bókafrv. það, sem Vihn. Jónsson landlæknir hefir undirbúið, nái fram að ganga 
á þessu þingi, og að kennslubækur framtíðarinnar verði betri og skemmtilegri 
heldur en tíðkazt hefir, þannig að kennsla barna geti miklu meira en nú tíðk- 
ast orðið sjálfsnám, i heimilum og bókasöfnum.

Um eitt atriði í þessu frv. vil ég sérstaklega taka fram, að það er af beiskri 
nauðsyn. Það er um uppsegjanleika kennara við heimavistarskóla í sveit. Það 
er algerlega óluigsandi að láta þá kennara hafa lífstíðarráðningu. Foreldrum 
er það að réttu lagi svo viðkvæmt mál, hvernig lif og bæjarbragur er í þeim 
skólum, þar sem hálfvaxin börn þeirra eru skyld að dvelja, utan foreldrahúsa, 
að framhjá því ákvæði verður ekki komizt. Hinsvegar er revnsla fengin fyrir 
því i samvinnufélögunum, þar sem allir kaupstjórar eru ráðnir með 6 mánaða 
uppsagnarfresti, að fólki í sveit er ekki gjarnt til skipta á starfsmönnum, nema 
ef tilefni eru mikil.

Sþ. 329. Breytingartillögur
við frv. til fjárlága fyrir árið 1937 og við brtt. á þskj. 287.

I. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
1. Við 12. gr. 16. b. Nýr liður:

Til stofnunar drykkjumannahælis .................................. 20000
2. Við 12. gr. 16. e. (Fávitastyrkur).

Fyrir „5000“ kemur .......................................................... 15000
II. Frá Thor Thors.

Við 13. gr. A. II. a. 1. (Stykkishólmsvegur).
Fvrir „5000“ kemur .......................................................... 10000
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III. Frá Þorsteini Briem.
Við 13. gr. A. II. a. 6. Nýir liðir:
a. Suðurdalavegur ................................................................................. 8000
b. Laxárdalsvegur ................................................................................. 3500

IV. Frá Hannesi Jónssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 14. Nýr liður:

Vesturhópsvegur ........................................................................ 3000
V. Frá Gísla Sveinssyni.

1. Við 13. gr. A. II. a. 35. (Síðuvegur).
Fyrir „3000“ kemur .................................................................. 6000

2. Við 13. gr. A. II. a. 36. (Mýrdalsvegur).
Fyrir „5000“ kemur ...................... ........................................... 7000

VI. Frá Hannesi Jónssyni.
Við 13. gr. A. III. (Brúargerðir).

Fvrir „70000“ keinur ............................................................... 76000
VII. Frá Gísla Sveinssyni.

Við 13. gr. A. VIII. (Dragferjur). Nýr liður á eftir 2.:
Á Eldvatni í Meðallandi ....................................................... 300

VIII. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við brtt. 287,42. (Við 13. gr. C. VIII. Bryggjug. og lendingarb.).
Nýr liður á eftir 1. g.:

Til Súðavíkur ............................................................................... 5000
Til vara .......................................................................................... 3000

IX. Frá Thor Thors.
Við brtt. 287,42. 3. (Við 13. gr. C. VIII) (Lendingarbætur i 
Ólafsvík).

Fyrir „5000“ keinur ................................................................ 7500
X. Frá Hantiesi Jónssyni.

Við 14. gr. B. XVIII. 4. (Sundlaugar og sundskýli).
Fyrir „5000“ kemur.................................................................... 7500

XI. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 15. gr. 8. f. Nýr liður:

Til bókasafns Vestmannaeyjakaupstaðar ........................ 1000
XII. Frá Hannesi Jónssyni og Þorsteini Briem.

1. Við 16. gr. 2. (Búnaðarfél. Isl.).
a. Fyrir „180000“ kemur ................................................ '............ 200000
b. Athugasemdina skal orða svo:

Styrkurinn til búnaðarsambandanna hækki um 
20000 kr.

2. Við 16. gr. 4. (Sandgræðsla).
a. Fyrir „27000“ kemur ............................................................... 30000
b. Aftan við atbugasemdina bætist: og 3000 kr. til sand- 

græðslu í Meðallandi.
3. Við 16. gr. 7. e. (Bæktunarsjóður). Nýr liður:

3. Framlag ................................................................................... 50000



1. Við 16. gr. 10. (Tilbúinn áburðnr).
Fyrir „28000“ kemur ............................................................. 13000

XIII. Frá Jóhaimi Jósefssytii.
Yið 16. gr. 12. Nýr liður:

Styrkur til eflingar niatjurtarækt í Vestmannaeyjuin .... 2500
Búnaðarfélag Vestinannaeyja úthlutar styrknum til fá- 

tækra heimilisfeðra til þess að koma upp nýjum matjurta- 
görðum.

XIV. Frá Guðbr. ísberg.
Við 16. gr. 14. c. Nýr stafliður:

Til Skógræktarfélags Eyfirðinga .............................................. 3000
XV. Frá Gisla Sveinssyni.

Við 16. gr. 16. a. Nýr liður:
Upp í kostnað við ferðir dýralækna landsins í fjarlægar 

sveitir (eftir ráðstöfun ráðherra) .................................................. 2500
Til vara .......................................................................................... 1500

XVI. Frá Guðbr. ísberg og Jóni Pálmasyni.
Við 16. gr. 21. Nýr liður:

Til Rafveitu Austur-Húnavatnssýslu, gegn jöfnu framlagi 
annarsstaðar að ....................................................................................... 3000

XVII. Frá Þorsteini Briem.
Við 16. gr. 31. Nýr liður:

Til Ingólfs Davíðssonar, til búnaðarháskólanáms i plöntu- 
sjúkdómafræði ........................................................................................ 800

XVIII. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
1. Við 17. gr. 3. Nýr liður:

Til barnaverndar .................................................................... 20000
2. Við 17. gr. 32. Nýr liður:

Til Elliheimilisins Grundar ................................................. 8000
Til vara ..................................................................................... 6000

XIX. Frá Guðrúna Lárusdóttur.
Við 18. gr. II. i. 26. Nýr liður:

Til Klásínu Eiríksdóttur ljósmóður ..................................... 300
XX. Frá Guðbr. Isberg.

Við 18. gr. II. i. 67. Nýr liður:
Til Jóhanns Ragúels, Akurcyri .............................................. 800
Til vara .......................................................................................... 600

XXI. Frá Þorsteini Briem og Hannesi Jónssyni
Við 22. gr. I. Liðurinn orðist svo:

Að verja allt að 100000 krónum til að styrkja bændur á mesta 
liarðindasvæðinu norðaustanlands til greiðslu á fóðurbæti veturinn 
1935—1936, enda hafi stjórn Búnaðarfélags íslands á hendi úthlutun 
styrksins, að fengnum tillögum hlutaðeigandi sveitarstjórna og sýslu- 
nefnda.
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Nd. 330. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 119 12. des. 1935, uni breyting á löguin nr. 23 15. júni 
1926, um bæjargjöld í Vestniannaeyjum.

Flm.: Jóhann Jósefsson.

1- gr.
2. gr. í löguin nr. 119 12. des. 1935 orðist svo:
Lög þessi skulu gilda til ársloka 1937.

2. gr.
Lög þessi öðlasl þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Með þvi ekki þykir sýnt, að frv. það til laga uni tekjur bæjar- og sveitar- 
félaga, sem borið hefir verið frain hér á Alþingi þvi, er nú situr, nái frain að 
ganga, er hér með farið fram á það, að þess.i tekjustofn Yestmannaeyjakaup- 
staðar verði frainlengdur til eins árs, þar eð bæjarfélagið má ekki við því að 
missa af þeim tekjum, er bér um ræðir.

Xánar í framsögu.

Nd. 331. Frumvarp til laga
um skipun prestakalla.

(Eftir 2. umr. i Xd.).

1- gr.
Á Islandi skulu vera þessi prestaköll:

1. Utskálar: Útskála, Hvalsness og Keflavíkur sóknir.
2. Staður í (Irindaník: Staðar og Kirkjuvogs sóknir.
3. Garðar á Álftanesi: Kálfatjarnar, Hafnarfjarðar og Bessastaða sóknir.
4. Mosfell í Mosfellssveit: Viðeyjar, Lágafells, Brautarholts, Saurbæjar (á

Kjalarnesi) og Beynivalla sóknir.
5. Akranes: Garða og Innrahólms sóknir.
6. Saurba’jar á Hvatfjarðarströnd: Saurbæjar og I.eirár sóknir.
7. Reykhott: Reykholts, Stóraáss, Gilsbakka, Síðumúla, Xorðtungu og

Hjarðarholts sóknir.
8. Hestur: Hvanneyrar, Biejar, Lundar og Fitja sóknir.
9. Bory: Borgar, Álftaness, Álftartungu, Stafholts og Hvamms sóknir.

10. Staðarhraun: Staðarhrauns, Akra, Bauðamels og Kolbeinsstaða sóknir.
11. Staðarstaður: Staðarstaðar, Búða, Hellna og Miklaholts sóknir,
12. Ólafsvík: Ólafsvíkur, Fróðár og Ingjaldshóls sóknir.
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13. Setbery: Setbergssókn.
14. Helgafell: Stykkishólms, Helgafells og Bjarnarliafnar sóknir,
15. Breiðabólsstaður á Skógarströnd: Breiðabólsstaðar og Xarfeyrar sóknir.
16. Kvennabrekka: Snóksdals, Sauðafells, Stóra-Vatnsborns og Hjarðarliolts 

sóknir.
17. Hvammur í Hvammssveit: Hvannns, Staðarfells og Dagverðarness sóknir.
18. Staðarhóll: Staðarlióls, Skarðs og Garpsdals sóknir.
19. Staður á Reykjanesi: Staðar, Reykhóla og Gufudals sóknir.
20. Brjánslækur: Brjánslækjar, Haga, Flateyjar og Skálmarnesmúla sóknir.
21. Saiiðlauksdalur: Sauðlauksdals, Breiðavikur og Saurbæjar sóknir.
22. Eyrar: Eyra og Stóra-Laugardals sóknir.
23. Bíldudalur: Bíldudals og Selárdals sóknir.
24. Rafnseyri: Rafnseyrar og Alftamýrar sóknir.
25. Dýrafförður: Sanda, Hrauns, Mýra og Xúps sóknir.
26. Holt í Önundarfirði: Holts, Flateyrar, Kirkjubóls og Sæbóls sóknir.
27. Staður í Súgaudafirði: Staðarsókn í Súgandafirði.
28. Isafförður.
29. Bolúngavík og Hólssókn.
30. Ögurþing: Ögur og Eyrar sóknir.
31. Vatnsfförður: Vatnsfjarðar, Nauteyrar og Unaðsdals sóknir
32. Staður í Grunnavík: Staðar og Furufjarðarsóknir.
33. Staður í Aðalvík: Staður og Hesteyrar sóknir.
34. Árnes: Arnessókn.
35. Staður í Steingrímsfirði: Staðar, Kaldrananess, Fells og Kollafjarðarness 

sóknir.
36. Prestsbakki: Prestsbakka, Óspakseyrar og Staðar sóknir.
37. Melstaður: Melstaðar, Kirkjuhvamms, Staðarbakka og Núps sóknir.
38. Breiðabólsstaður: Breiðabólsstaðar, Tjarnar, Vesturhópshóla og Víðidals- 

tungu sóknir.
39. Steinnes: Undirfells, Þingevra og Blönduóss sóknir.
40. Æsustaðir: Holtastaðar, Bólstaðarhlíðar, Bergsstaða, Svinavatns og Auð- 

kúlu sóknir.
41. Skagaströnd: Höskuldsstaða, Spákonufells og Hofs sóknir.
42. Hvammur í Laxárdal: Hvamms og Ketu sóknir.
43. Sauðárkrókur: Sauðárkróks, Revnistaðar, Glaumbæjar og Rípur sóknir.
44. Mælifell: Víðimýrar, Mælifells, Revkja, Goðdala og Abæjar sóknir.
45. Miklibær: Silfrastaða, Miklabæjar, Flugumýrar og Hofsstaða sóknir.
46. Hólar: Hofs, Viðvíkur og Hóla sóknir.
47. Barð í Fljótum: Barðs, Fells og Knappsstaða sóknir.
48. Grímsey: Miðgarðssókn í Grímsey.
49. Siglufförður: Hvanneyrar sókn.
50. Ólafsfförður: Ólafsfjarðar sókn.
51. Vellir í Svarfaðardal: Valla, Tjarna, Urða, Upsa, Hríseyjar og Stóra-Ar- 

skógs sóknir.
52. Möðruvellir: Möðruvalla, Bægisár, Bakka og Glæsibæjar sóknir.
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53. Akareyri: Akureyrur og Lögiuannsblíðar sóknir.
54. Griindarþing: Grundar, Munkaþverár, Kaupangs, Saurbæjar, Möðruvalla 

og Hóla sóknir.
55. Laufás: Svalbarðs, Laufáss, Grenivíkur og Þönglabakka sóknir.
56. Vatnsendi: Illugastaða, Iláls, Ljósavatns, Þóroddsstaða og Draflastaða 

sóknir.
57. Skútustaðir: Skútustaða, Reykjahlíðar, Þverár, Einarsstaða og Lundar- 

brekku sóknir.
58. Húsavik: Grenjaðarstaðar, Xess og Húsavíkur sóknir.
59. Skinnastaðir: Garðs, Skinnastaða, Preslbóla og Víðibóls sóknir.
60. Svalbarð í Þistilfirði: Svalbarðs, Sauðaness og Raufarliafnar sóknir.
61. Skeygjastaðir: Skeggjastaða sókn.
62. Hof í Vopnafirði: Hofs og Vopnafjarðar sóknir.
63. Kirkjiibær: Kirkjubæjar, Hjaltastaða, Eiða, Hofteigs og Möðrudals sóknir.
64. Desjarmýri: Desjarinýrar, Xjarðvíkur og Húsavíkur sóknir.
65. Vallanes: Vallaness, Þingniúla, Valþjófsstaðar og Áss sóknir.
66. Dvergasteinn: Vestdalsevrar og Klippsstaða sóknir.
67. Mjóifíörður: Brekku sókn.
68. Neskaupstaður: Xess sókn.
69. Eskifíörður: Hólina og Eskifjarðar sóknir.
70. Kolfreyjustaður: Kolfeyjustaðar og Búða sóknir.
71. Eydalir: Eydala og Stöðvar sóknir.
72. Hof í Álflafirði: Hofs, Djúpavogs, Berufjarðar og Beruness sóknir.
73. fíjarnanes: Bjarnaness, Stafafells og Brunnhóls sóknir.
71. Káilfafellsstaður: Kálfafellsstaðar sókn.
75. Sandfell: Hofs sókn.
76. Prestsbakki: Prestsbakka og Kálfafells sóknir.
77. Þykkvabier: Þykkvabæjar, Langbolls og Grafar sóknir.
78. Vík: Beynis, Skciðflatar og Víkur sóknir.
79. Ilolt undir Eyjafíöllum: Eyvindarbóla, Ásólfsskála, Stóradals og Kross 

sóknir.
80. fíreiðabólsstaður i Fljótsldíð: Breiðabólsstaðar, Hlíðarenda, Sigluvíkur og 

Akurevjar sóknir.
81. Oddi: Odda, Stórólfsbvols og Keldna sóknir.
82. Skarð: Skarðs, Haga og Marteinstungu sóknir.
83. Kálfholt: Kálfbolts, Árbæjar og Ilábæjar sóknir.
84. Vestmannaeyjar: Vestmannaeyja sókn.
85. Stokkseyri: Stokkseyrar, Eyrarbakka og Gaulverjabæjar sóknir.
86. Hraungerði: Hraungcrðis, Laugardæla og Villingabolts sóknir.
87. Arnarbæli: Arnarbælis, Hjalla, Beykja og Strandar sóknir.
88. Þingvellir: Þingvalla sókn.
80. Mosfell í Grímsnesi: Mosfells, Miðdals, Klausturhóla, Búrfells og' Úlfljóts- 

vatns sóknir.
90. Torfastaðir: Torfaslaða, Haukadals, Bræðratungu, Útblíðar, Skálliolts og 

Tungufells sóknir.
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91. Stórinúpar: Slóranúps, Hrcpphóla, Hrnna og Ólafsvalla sóknir.
92. -95. Reykjavík: Skipt í 1 prcstaköll.

2. gr.
Ríkisstjórnin hlutast til um, að sú skipun prestakalla, sem ákveðin er í 1. 

gr. þessara laga, komist ú eftir þvi sem prestaköllin losna, svo fljótt, sem því 
verður við komið. Þegar prestakall, sem á að sameinast öðru prestakalli eða 
öðrum prestaköllum, losnar, skal það eigi auglýst til umsóknar, heldur fer sam- 
einingin þá þegar fram.

3. gr.
Nú vilja menn brevta skipun sókna eða leggja niður kirkju, færa úr stað 

eða taka upp nvja kirkju, og skal þá það mál koma fvrir safnaðarfund eða 
safnaðarfundi, ef fleiri en einn söfnuður eiga í lilut. Ef breytingin varðar 
aðeins einn söfnuð, ræður meiri hluti atkvæða á lögmætum safnaðarfundi. Ef 
söfnuðir eru tveir, ræður meiri hluti atkvæða á báðum fundum. Ef söfnuðirnir 
eru fleiri en tveir, ræður meiri hluti safnaðarfunda. Ef héraðsfundur siðan 
samþykkir tillögur safnaðarfundar (eða safnaðarfunda), skal ríkisstjórn í sam- 
ráði við biskup veita levfi til, að brevting sú, sem um ræðir, fái fram að ganga.

4. gr.
Þegar lénskirkja er lögð niður, fellur sjóður bennar til þeirrar kirkju eða 

kirkna, sem sóknin er lögð til. Svo er og um skrautgripi (ornamenta) kirkj- 
unnar og áböld (instrumenta) og andvirði fyrir kirkjuna sjálfa.

5. gr.
Allir prestar þjóðkirkjunnar njóta launa af ríkisfé samkvæmt launalög-

uin.

6- gr.
Skylt er prestum í Árnesi, Ólafsfirði, Skeggjastöðum og Miðgörðum að 

annast barnakennslu í sóknum sínum, ef kennslumálaráðherra mælir svo fvrir:
Ennfremur er kennslumálaráðherra beimilt að fela prestunum á Desjarmýri, 

Hofi í Vopnafirði, Nesi i Norðfirði, Stað í Aðalvík, Vestmannaeyjum, Dverga- 
steini og Siglufirði barnakennslu, eftir því sem við verður komið, ef sú ráð- 
stöfun leiðir til verulegs sparnaðar í Iaunagreiðslum, enda bíði fræðsla barn- 
anna engan linekki við það.

7. gr.
Prófastsembættin skulu lögð niður, en að því levti sem störf þeirra mega 

ekki niður falla, skal biskup sjá um, að þau séu af liendi leyst.

8. gr.
Með lögmn þessuni eru úr gildi fallin lög nr. 15 frá 16. nóv. 1907, um skip- 

un prestakalla, og lög nr. 30 frá 8. sept. 1931, um embættiskostnað sóknar- 
presta, svo og önnur lagaákvæði og fvrirmæli. er koma í bága við lög þessi.



718 Þingskjal 332—335

Nd. 332. Breytingartillaga
við frv. til 1. um skipun prestakalla.

Frá Gísla Guðmundssvni.

Við 1. gr. 61. og 62. liður orðist svo:
61. Raufarhöfn: Svalbarðs og Raufarhafnar sóknir.
62. Þórshöfn: Sauðaness og Skeggjastaða sóknir.

Ed. 333. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 10. júní 1933.

Frá samgöngumálanefnd.

1. Við X. Liðinn skal orða svo:
A eftir B. 5 bætast nýir liðir:
a. Reykholtsdals- og Hálsasveitarvegur: Frá Kláffossbrú um Reykholtsdal 

að Lambá.
b. Alftaneshreppsvegur: Frá Stykkishólmsvegi vestan Langár um Álftanes- 

hrepp sunnanverðan á Kolviðarholt sunnan Hólsvatns, og þaðan vestur að 
Vogalæk.

e. Hraunhreppsvegur: Frá Stykkishólmsvegi hjá Árnarstapa um Hrafnkels 
staði og Laxárholl að Vogi.

2. Við XI. Liðurinn falli niður.

Nd. 334. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 326 (Sveitarstjórnarkosningar).

Frá Páli Zóphóniassyni.

Við 1. lið. Á eftir orðunum „kjörseðilinn nöfn“ komi: föðurnöfn og heimilis- 
fang.

Nd. 335. Breytingartillaga
við frv. til laga um sveitarstjórnarkosningar.

Frá Jóni Pálmasyni.

Við 33. gr. Xæstsíðasti málsliður orðist þannig: Kosningu sýslunefndarmanna 
skal haga á sama hátt og hreppsnefndarkosningum.
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Nd. 336. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 326 (Sveitarstjórnarlög).

Frá Gísla Guðmundssyni.

Við 4. lið. í stað „nöfn“ komi: fullt nafn og heimilisfang.

Ed. 337. Nefndarálit
um frv. til I. um innflutning, sölu og meðferð á skotvopnum, skotfærum, alls- 
konar sprengjum og hlutum og efni í þau.

Frá allsherjarnefnd.

Xefndin mælir með, að frv. gangi fram. Einstakir nefndarmenn áskilja 
sér rétt til að koma fram með hrevtingartillögur við frv. eða vera með brevt- 
ingartillögum, sem fram kunna að koma.

Alþingi, 16. apríl 1936.

Sigurjón Á. Olafsson, Iugvar Páhnason, Magnús Guðmundsson. 
form. fundaskr., frsm.

Páll Hermannsson. Þorsteinn Briem.

Nd. 338. Nefndarálit
um frv. til 1. um viðauka við og brevt. á 1. nr. 43 19. mai 1930, um greiðslu kostn- 
aðar af Skeiðaáveitunni o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Xefndin hefir orðið sammála um að mæla með afgreiðslu fi"v. eins og það 
liggur fyrir í aðalatriðunum. Sumir nefndarnienn áskilja sér þó rétt til að bera 
fram við það breytingartillögur í einstökum atriðum, eða fylgja breytingartil- 
lögum, sem fram kunna að koma.

Alþingi, 16. april 1936.

Bjarni Asgeirsson, Jón Pálmason. Pétur Ottesen. 
form., frsm.

Emil Jónsson. Páll Zópbóníasson.
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Nd. 339. Nefndarálit
uni frv. til 1. uni garðyrkjuskóla rikisins.

Frá inciri Iil. landbúnaðarncfndar.

Ncfndin hcfir ekki gctað orðið sammála um afgreiðslu málsins. Meiri hl. 
(BÁ, I’Z og EmJ) vill samþykkja það mcð nokkrum breytingum, sem fluttar 
eru á scrstöku þingskjali. Minni lil. (JónP og PO) mun koma fram með sér- 
stakt nefndarálit.

Alþingi, 16. apríl 1936.

Bjarni Asgeirsson, Páll Zóphóníasson, Emil Jónsson. 
form., frsm. fundaskr.

Nd. 340. Breytingartillögur
við frv. til 1. um garðyrkjuskóla ríkisins.

Erá meiri hl. landhúnaðarnefndar.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Stofna skal garðyrkjuskóla ríkisins að Rcykjum i Olfusi.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Ríkið leggur skólanum til nægilegt land til garðvrkju, svo og verini- 

rciti og gróðrarskála og aðrar hyggingar, og ennfremur húfé og húsáhöld, 
scm nú eru á Reykjum og lilhcyra Bcykjahúinu.

3. Við 3. gr. Grcinin orðist svo:
Garðyrkjuskólinn skal rckinn scm sjálfstæð slofnun á áhyrgð ríkisins 

og hcr sjálfur kostnað við skólahaldið, cftir því sem tekjur hans hrökkva, 
cnda njóti hann alls þcss arðs, cr garðyrkjan og annar rekstur skólabúsins 
gefur af sér. Hcimilt skal stofnuninni að taka lán til framkvæmda sinna, 
cftir því scm nauðsvn krcfur, mcð samþykki fjármálaráðhcrra.

4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Við skólann skulu gerðar ýmsar tilraunir með ræktun garðjurta, hæði 

við almenn skilyrði og i gróðrarskálum.
5. A eftir 4. gr. komi ný gr., svo hljóðandi (cr vcrði 5. gr. og grcinatalan hreyt- 

ist samkv. þvi):
í garðyrkjuskólanum skal fram fara hæði verklcg og hókleg kennsla. 

Vcrklegu kcnnslunni skal fyrir komið á tvcnnan hátt: 
a) mcð námskeiðum að vorinu og sumrinu 3—1 mánaða tíma, þar scm

fram fari tilsögn í ræktun allra algcngra garðávaxta, 
h) með tvcggja til þriggja ára verknámi fyrir þá, sem vilja verða fullnuma

í garðyrkju. Kcnnsla þessi skal fram fara hæði á köldu landi og lieitu. 
Böknámið má standa yfir allt að einu ári, og skal það fara fram aðal-
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2. gr.
Skcimntanaskatt samkvæmt löguin nr. 56 31. maí 1927 skal til ársloka 1937 

heimilt að innheimta mcð 80', álagi. Þó skulu leiksýningar, hljómlcikar og 
söngskemintanir innlendra manna undanþegnar álagningunni.

3. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að innheimla á árinu 1937 tekjuskatt og eignar- 

skatt með sama álagi og eftir sama skattstiga og árið 1936, sbr. lög nr. 82 26. 
apríl 1935, 1. gr., og lög nr. 128 31. des. 1935, 2. gr. 1. og 2. málsgr.

Ennfremur er rikisstjórninni heimilt að láta ákvæði 3. málsgr. 2. gr. laga 
nr. 128 31. des. 1935 koma til framkvæmda á árinu 1937.

4. gr.
A árinu 1937 er ríkisstjórninni heimilt að innlieimta gjald af innfluttum vör- 

um, sem taldar eru í 3. gr. laga nr. 128 31. des. 1935, á sama hátt og í sömu til- 
fellum og þar segir.

5. gr.
A árinu 1937 skal ríkisstjórninni heimilt að innlieimta 8 aura innflutnings- 

gjald af hverjum lítra af henzíni, í stað þess innflutningsgjalds, sem ákveðið 
er í a-lið 1. gr. laga nr. 81 6. júlí 1932. Endurgreiða skal nefnt gjald í sömu til- 
fellum og á sama hátt og fyrir er mælt í 5. málsgr. 4. gr. laga nr. 128 31. des. 
1935 og reglugerð nr. 75 4. júlí 1933. Annars gilda ákvæði laga nr. 84 6. júlí 
1932 um innheimtu gjalds þess, sem innheimt er samkvæmt þessari grein.

Þeim tekjuauka, sem leiðir af framangreindri hækkun innflutningsgjaldsins, 
skal varið til þess að greiða kostnað við lagningu akvega og malbikun þjóðvega
svo sem hér segir:
I. Til malhikunar:

a. Elliðaárvegur ...................................................................................  50000 kr.
h. Hafnarfjarðarvegur ........................................................................ 50000 —

II. Til akvega:
a. Til Suðurlandsbrautar...................................................................... 70000 kr.
h. — Holtavörðuheiðarvegar ............................................................ 30000 —
e. — Austurlandsvegar ...................................................................... 10000 —-
d. — Geysisvegar ................................................................................ 10000 - —
e. — vega út frá Akureyri .............................................................. 15000 —
f. — Sogsvegar .................................................................................  15000 —

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1937.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt samkvæmt ósk fjármálaráðherra, og gerir það ráð fyrir 

framlengingu þeirra ákvæða, sem nú gilda um tekjuöflun til rikissjóðs og eigi 
liggja fyrir sérstakar tillögur um framlengingu á. Má ríkissjóður eigi við því að 
missa þessar tekjur, ef halda á uppi þeim verklegum framkvæmdum og þeim 
stuðningi við atvinnuvegina, sem ráðgcrt er i fjárlagafrv. fyrir árið 1937.
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Nd, 346. Frumvarp til laga
um loðdýrarækt.

Flni.: Þorhergur Þorleifsson. Jón Sigurðsson, Hannes Jónsson.

1- gr-
Heiinilt er einstökum mönnuiii eða félögum hér á landi að stunda loðdýra- 

rækt eða loðdýraeldi, að þar til fengnu leyfi, enda liliti þeir í ölluin greinuni á- 
kvæðum laga þessara og nánari fyririnæluin reglugerðar, er atvinnuinálaráð- 
lierra setur um frainkvæmd laganna.

2. gr.
Loðdýr kallast í lögum þessum öll þau dýr, sein ræktuð eru eða alin aðal- 

lega vegna skinnanna, en aðrar afurðir, er þau kunna að gefa, verða að teljast 
aukatekjur.

Verði ágreiningur uin, livort einhver dýrategund skuli teljast til loðdvra 
sainkvænit þessari skýrgreiningu, sker atvinnumálaráðherra úr.

3. gr.
Loðdýrarækt og loðdýralni kallast í lögmn þessuin, ef loðdýr eru haldin til 

thngunar og uppeldis af ræktuðuin stofni, en loðdýraeldi, ef dýrin eru haldin 
einungis til frálags, vegna skinnanna. Loðdýragarður kallast girðingar og húr, 
sein loðdýr eru alin í, en áhcldi, þar sem loðdýr eru höfð í éigirtum, óhvggðuin 
eyjuin.

4. gr.
Hreppur hver og hæjarfélag kallast í löguni þessuin leyfisuindænii.
Hreppstjórar í hreppum, en í kaupstöðum lögreglustjórar. veila leyfi til 

loðdýraræktar eða loðdýraeldis, í hverju einstöku tilfelli, og hafa eftirlit ineð 
að lilítt sé lögum þessum og reglugerð um framkvamid þeirra, hver í sínu leyf- 
isumdæmi.

Þeir halda sérstaka skrá yfir öll loðdýrahú og loðdýraeldi, liver í sínu um- 
dæmi, safna skýrslum um tegund, tölu, kyn og aldur loðdýra i loðdýrahúunum, 
miðað við 1. fehrúar, en um dýr, sem í eldi eru, á hauslhreppaskilum ár hvert.

Skýrslur þessar skulu þeir liafa sent frá sér til hagstofu íslands fyrir 10. 
fehrúar á ári hverju.

ö. gr.
Hagstofa íslands vinnur úr skýrslum þeim um loðdýraeign í landinu. sem 

um ræðir í 4. gr., og hirtir með öðrum húnaðarskýrslum.
Skylt er hagstofunni að leyfa I.oðdýraræktarfélagi íslands að kynna sér 

frumskýrslurnar, ef stjórn félagsins óskar þess.

6. gr.
Einstaklingur eða félag, er taka vill upp loðdýrarækt eða loðdýraeldi, skal 

tilkynna það hlutaðeigandi hreppstjóra eða lögreglustjóra. I tilkynningu skal 
tilgreina, liverja tegund loðdýra um er að ræða og hvar á að liafa þau.
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lega að vetrinum. Aðgang að því eiga þeir, sem stundað hafa 2—3 ára 
verknám á þeim garðyrkjuhúum, sem landbúnaðarráðherra löggildir 
til að hafa verklega garðyrkjukennslu með höndum. Auk garðyrkju- 
námskeiðanna má einnig hafa matreiðslunámskeið í skólanum, einkum 
að því er snertir notkun garðjurta.

6. Við 8. gr. Greinin falli niður.
7. Við 9. gr. Greinin orðist svo:

Landbúnaðarráðherra hefir á hendi yfirsljórn skólans ásamt þriggja 
manna nefnd, er hann skipar til þess. Laun skólanefndar skulu ákveðin af 
landbúnaðarráðherra og greidd af skólanum. Landbúnaðarráðlierra gefur 
og út reglugerð um starfsemi skólans, og skal þar nánar ákveðið um inn- 
tökuskilyrði, námsgreinar, tilhögun kennshi, próf, kennslukrafta, tilrauna- 
starfsemi, rekstur garðyrkjubúsins, fyrirkomulag námskeiða o. fl.

Nd. 341. Nefndarálit
um frumvarp til laga um jarðakaup rikisins.

Frá meiri hl. landbúnaðarnefndar.

Xefndin hefir klofnað í máli þessu og leggjum við undirritaðir til, að frum- 
varpið verði samþykkt óbreytt. Xánar í framsögu.

Alþingi, 16. apríl 1936.
Bjarni Asgeirsson, Páll Zóphóníasson, Emil .Tónsson. 

form. fundaskr., frsm.

Nd. 342. Breytingartillögur
við frv. til 1. um skipun prestakalla (þskj. 331).

Frá Guðhr. ísherg.

1. Við 1. gr. 20. Greinarliðurinn orðist svo:
Flatey: Flateyjar, Haga, Brjánslækjar og Múla sóknir.

2. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Skylt er prestum í Arnesi, Hvammi í Laxárdal, Grímsey, Ólafsfirði, 

Skeggjastöðum, Mjóafirði, Xeskaupstað, Kálfafellsstað, Sandfelli, Kálfholti, 
Þingvöllum, Saurbæ á Hvalfjarðarströnd, Setbergi, Breiðahólsstað á Skógar- 
strönd, Bildudal, Stað i Súgandafirði, Bohmgavík og Stað í Aðalvík að ann- 
ast barnakennslu í sóknum sinum án sérstakra launa fyrir það starf, ef 
kennslumálaráðherra telur það tiltækilegt og leggur svo fyrir, enda sé séð 
fyrir húsnæði fyrir heimavistarskóla á prestssetrunum.

Presturinn að Hólum i Hjaltadal skal kenna eina námsgrein, jafnaðar- 
lega íslenzku, við bændaskólann á Hóhim, án sérstakra launa fyrir það starf.

Alþt. 193G. A. ( 50. löggjafnrbiiig'). 91
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Ed. 343. Nefndarálit
um frv. til 1. um einkalcyfi til að flytja ú, hrafntinnu og selja liana á erlendum 
markaði.

Frá fjárhagsnefnd.

Xefndin mælir með þvi, að frumvarp þetta verði saniþykkt, en nefndar- 
menn áskilja sér þó fvrirvara um hrcytingartillögur, sem fram kunna að koma. 
JBald hefir fyrirvara um málið sjálft.

Alþingi, 16. apríl 1936.

Jón Baldvinsson, Bernh. Stefánsson, Magnús Jónsson,
form. fundaskr. frsm.

Nd., 344. Breytingartillögur
við frv. lil laga um skipun prestakalla (þskj. 331).

Frá Sigfúsi Jónssyni og Jóni Sigurðssyni.
Við 1. grein. 

a. 13. liður orðist svo:
Saiiðárkrókur: Sauðárkróks, Reynistaðar og Glaumbæjar sóknir. 

h. 11. liður orðist svo:
Míelifefl: Goðdala, Mælifells, Reykja og Víðimýrar sóknir. 

e. 15. liður orðist svo:
Miklibter: Ahæjar, Silfrastaða, Miklahæjar, Flugumýrar og Hofsstaða 

sóknir.
d. 46. liður orðist svo:

Hólar: Hofs, Hóla, Viðvíkur og Rípur sóknir.

Ed. 345. Frumvarp til laga
um framlenging á gildi ýmsra lagaákvæða um tekjuöflun fyrir ríkissjóð.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

1. gr.
A árinu 1937 er ríkisstjórninni heimil, að innheimta tolla þá og gjöld, sem 

talin eru í 2. gr. laga nr. 82 26. apríl 1935, á sama hátt og í sömu tilfelluin og í 
nefndri grein, og einnig að innheimta með 25', viðauka verðtoll þann, sem um 
ræðir í lögum nr. 132 31. des. 1935.

722
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Hafi umsækjandi, að dómi hlutaðcigandi yfirvalds, skilyrði til að gcta full- 
nægt ákvæðuni laga og rcglugcrðar, þá bcr að veita honuni leyfið.

Xú cru einhverjar þær ástæður fyrir hcndi, að yfirvald tclur rctt að synja 
uin leyfi. Skal þá láta umsækjanda í tc skriflegar ástæður fyrir synjuninni, og 
gctur liann skotið því niáli undir úrskufð sýslunefndar, og ræður hún úrslituin 
málsins. Sc loðdýraræktarfclag starfandi í lögsagnarumdæminu og viðurkennt 
af Loðdýraræktarfélagi Islands sem deild innan þess, þá bcr að lcita álits þess um 
synjunina, áður en sýsluncfnd lcggur úrskurð á málið.

7. gr.
Leyfi skal gefa á þar til gerð eyðublöð, cr atvinnumálaráðherra gcfur út, og 

gildir lcyfið fyrir hverja þá tegund loðdýra, sem nú cr hcr, cða leyft vcrður að 
flytja inn til ræktunar hér á landi.

Lcyfi gildir, þótt levfishafi flytji loðdýragarð sinn eða álieldi í annað leyfis- 
umdæmi en það, er hann fékk leyfið i, eða hann vill hafa loðdýragarð í fleiri 
leyfisumdæmum cn einu, cn skvlt er honum þá að tilkvnna hlutaðeigandi hrepp- 
stjóra eða lögreglustjóra áður en liann setur niður loðdýragarðinn, og sýna 
leyfisbréf, ef krafizt er. Þótt leyfi sé fengið og tilkynning gefin samkvæmt því, 
er að framan segir, þá er samt óheimill að taka dýr i loðdýragarð eða áheldi fyrr 
en úttekt hreppstjóra eða lögreglustjóra eða umboðsmanna þeirra befir farið 
fram og fullnægt er ákvæðum laga þessara og reglugerðar með þeim um ör- 
ugga vörzlu.

Að lokinni skoðun er skylt að láta levfishafa í té skriflega vfirlýsingu um, 
að örugglega sé um búið.
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8- gr.
Fvrir skoðun þá á Ioðdýragörðum og ábeldi, sem um ræðir i 7. gr., skal levf- 

isliafi greiða* skoðunarmanni 10 krónur.
Xú liefir levfishafi fært út girðingar loðdýragarðs síns eða fært loðdýragarð 

úr stað, og skal hann þá að því búnu fá skoðun hreppstjóra eða lögreglustjóra á 
loðdýragarðinum.

Sé á sjó að fara til skoðunar, í óbyggðar eyjar, skal leyfishafi sjá skoð- 
unarmanni fyrir ókeypis fari fram og til baka, einnig þeim skoðunarmönnum, 
sem um ræðir í 11., 15. og 16. gr.

9. gr.
Skoðunargjald það, sem ákveðið er í 8. gr., skal vera þóknun til hreppstjóra 

og lögreglustjóra fyrir eftirlit það og skýrsluhald, sem á þá er lagt með lögum 
þessum.

10. gr.
Bannað er:

a) Að geyma loðdýr, sem að dómi atvinnumálaráðherra gætu orðið skaðleg, 
ef þau sleppa úr lialdi, öðruvísi en í fulltrygguin loðdýragörðum eða ann- 
ari öruggri vörzlu.
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b) Að flytja þau loðdýr öðruvísi en í öruggu búri.
Sleppi dýr úr vörzlu og náist ekki, skal eigandi eða umráðamaður sæta sekt- 

urn, allt að 300 kr. fyrir hverl dýr, og greiða skaðabætur, ef sannanlegt tjón 
hlýzt af.

Sektir samkvæmt þessari grein renna i hlutaðeigandi sýslusjóð, en bætur 
til þess eða þeirra, sem tjón bíða.

Nánari fyrirmæli um gerð loðdýragarða og lausabúra og um öryggi annarar 
vörzlu, um eftirlit með þessu og um sektir og bætur, sem bér um ræðir, setur 
atvinnumálaráðherra með reglugerð.

11- gr.
Bannað er að óþörfu og af ásettu ráði að gera loðdýrum, sem undir manna- 

höndum eru, nokkurt ónæði, er valdið getur loðdýraeiganda tjóni, sérstaklega á 
tímabilinu frá 15. janúar til 30. júní, og á því timabili eru hundar réttdræpir 
innan 100 metra fjarlægðar frá ytri girðingu um refagarð.

Gangi hundapest, getur atvinnumálaráðherra fyrirskipað sérstakar ráðstaf- 
anir til varnar því, að pestin berist í loðdýragarða.

1 reglugerð skal kveða nánar á um öryggi loðdýraeigenda gegn tjóni, er 
hlotizt getur af hverskonar ónæði, er loðdýrum er gert í loðdýragörðum eða 
áheldi, og af skemmdum á refagörðum eða búrum af völdum manna eða dýra 
undir þeirra höndum. Má þar ákveða sektir og bætur, ef um ásetning eða víta- 
vert kæruleysi er að ræða — nema þvngri refsing liggi við að lögum — og 
hvernig með skuli fara klögumál um þessi efni.

12. gr.
Ráðunautur Búnaðarfélags íslands í loðdýrarækt, eða sá, er kemur í hans 

stað, skal skoða hvert loðdýrabú og loðdýraeldi svo oft, sem hann fær því við 
komið, og rannsaka girðingar og annan umbúnað, fóðrun, hirðingu og alla 
meðferð loðdýra og heilsufar þeirra, eftir því sem liann getur. Samskonar skoð- 
un skulu trúnaðarmenn þeir, er jarðabætur mæla, hafa á öllum loðdýrabúum 
og öllu loðdýraeldi í umdæmi sinu einu sinni á ári liverju, eftir því sem þeir hafa 
skilyrði og þekkingu til.

Nú kemur fram við skoðanir þær, er hér ræðir um, að einhverju er ábóta- 
vant um refagarða, áheldi og annan umbúnað eða öryggi á annan hátt, eða um 
meðferð dýranna eða annað, sem ákveðið er í lögum þessum, og skal þá uni 
vanda og krefjast lagfæringar. Jafnframt skulu og skoðunarmenn, þegar að 
lokinni skoðun í hverjum hreppi eða bæ, senda hreppstjóra eða lögreglustjóra 
skýrslu um skoðunina. Ber þeim þá að hafa eftirlit með og ganga eftir, að hlýtt 
sé fyrirskipunum og ráðum skoðunarmanna, ef skýrsla þeirra ber ekki með sér, 
að strax hafi verið úr bætt.

Þrjózkist nokkur við að hlýða réttmætum kröfum, má beita dagsektum, 
eftir nánari fyrirmælum reglugerðar.

13. gr.
Komi það i ljós, eða grunur leiki á við skoðun samkv. 12. gr., eða hrepp- 

stjórar eða lögreglustjórar verði þess á annan hátt áskynja, að um alvarlega
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sjúkdóma sé að ræða í loðdýrum, eða heilsuspillandi meðferð á þeim eða sóða- 
skap, sem öðrum getur orðið að tjóni, þá skal þegar í stað tilkynna það dýra- 
lækni i því umdæmi. Ber honum þá þegar að rannsaka málið, gefa læknisráð 
og gera aðrar þær ráðstafanir, er hann telur nauðsynlegar til úrhóta og öryggis, 
eftir nánari fyrirmælum reglugerðar.

Banna skal að selja dýr frá slíkum búum eða flytja þaðan dýr til annara 
búa, og eyðileggja má stofn, sem svo er sýktnr, að til vanmeta horfir eða öðrum 
búum og heilbrigði annara húsdýra eða manna getur staðið liætta af, að áliti 
dýralæknis.

Öll sýkt og vanhirt bú eða loðdýraeldi skal setja undir sérstakt eftirlit 
dýralæknis. Hvern þann loðdýraeiganda, er ekki lætur skipast við umvandanir 
og fyrirskipanir, sem hér um ræðir og í 12. gr., getur hreppstjóri eða Iögreghi- 
stjóri svipt leyfi til loðdýraræktar eða loðdýraeldis, en skjóta má hann máli 
sínu til úrskurðar sýslunefndar, ef ekki er um niðurskurð að ræða.

Fyrir skoðun og eftirlit dýralæknis á loðdýrabúum og á loðdýraeldi greiðir 
rikissjóður eftir reikningi, er atvinnumálaráðherra samþykkir.

14. gr.
Þegar bústofn er eyðilagður að einhverju eða öllu leyti, samkv. 13. gr., og 

eiganda verður ekki kennt um ástæður til þess, að dómi dýralæknis, þá skal 
bæta honum tjónið úr ríkissjóði að % hlutum, samkvæmt mati þriggja manna, 
þ. e. hreppstjóra eða lögreglusljóra, öðrum tilnefndum af stjórn Loðdýrarækt- 
arfélags íslands og þriðja skipuðum af atvinnumálaráðherra, og er hann for- 
maður dómsins.

15. gr.
Allir skuldlausir meðlimir Loðdýraræktarfélags íslands eiga rétt á því að 

fá dýr sín merkt, valin og ættbókarfærð, þegar félagið tekur upp þá starfsemi, 
og sé hún framkvæmd af loðdýraræklarráðunaut (sbr. 12. gr.) eða öðrum 
mönmiin, til þess ráðnum af stjórn Loðdýraræklarfélags Islands, og greitt fyrir 
samkvæmt gjaldskrá félagsins.

Loðdýraeigendur, sem ekki eru í félaginu, eiga engan rétt á að fá dýr sín 
a'ttbókarfærð, merkt eða valin, og óheimilt er þeim að selja dýr til undaneldis 
innanlands eða til útflutnings, þegar almenn ættbókarfærsla er komin á innan 
félagsins. Ekki geta þeir heldur fengið Ieyfi til innflutnings Ioðdýrategunda, 
sem félagið heldur ættbók yfir, nema stjórn þess samþykki, og ætíð skal ráð- 
herra leita álits félagsstjórnar, þegar um innflutning loðdýra er að ræða.

16. gr.
Eigi má flytja út refi lifandi, nema þeir séu fallegir og vel aldir, og fylgi 

dýralæknisvottorð hverri útflutningssendingu um ástand og heilbrigði dýranna 
á litflutningsdegi og hvort vrðlingar séu eða eldri dýr.

Þessi votlorð skuhi staðfest af lögreglustjóra eða umboðsmanni hans.
Eigi má flytja út yrðlinga fyrir 20. september. Atvinnumálaráðherra getur 

þó veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.
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Ráðherra getur sett tilsvarandi reglur og segir í þessari grein nin útflutning 
annara loðdýra, eftir því sem ástæða kann að þykja til.

17. gr.
Allan útflutning loðdýra, flutning milli búa innanlands eða flutning bús úr 

einum stað í annan, skal seljandi eða sá, seni flútt er frá, tilkynna hlutaðeigandi 
hreppstjóra eða lögreglustjóra svo fljótt, seni við verður koniið, og ætíð áður en 
vika er liðin frá flutningsdegi.

í tilkynningu skal tilgreina nafn og heiniili eiganda, eða þess, seni flutl er 
frá, og kaupanda eða viðtakanda, tegund dýranna, tölu, kyn, aldur og nierki 
þeirra eða ættbókarnúnier, ef um slikt er að ræða.

18. gr.
Brot gegn löguni þessum og reglugerðuni þeim, er sanikvæmt þeim verða 

settar, varða sektum frá 20—5000 kr., er renna að liálfu í hlutaðeigandi sýslu- 
sjóð, þar sem brotið er framið, og að liálfu til Loðdýraræktarfélags íslands, og 
skulu mál út af brotuni sæta nieðferð almennra lögreglumála.

19. gr.
Með lögum þessum er úr gildi nuniinn II. kafli laga nr. 108 11. ágúst 1933, 

um refaveiðar og loðdýrarækt, og önnur lagaákvæði, sem koma í bága við lög 
þessi.

20. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. þetta er flutt að tilhlutun Loðdýraræktarfélags íslands. Loðdýraræktin 

er svo að segja ný atvinnugrein hér á landi, og hefir ekki ennþá verið gerð nein 
heildarlöggjöf henni viðkomandi. Frumvarpi þessu er ætlað að bæta úr því, 
sem á vantar í þessu efni.

Nánar í framsögu.

Sþ. 347. Tillaga til þingsályktunar

um skylduvinnu.
Flm.: Jón Pálmason.

Sanieinað Alþingi ályklar að kjósa þriggja manna nefnd til að undirbúa 
fyrir næsta þing löggjöf um skylduvinnu.

Greinargerð.
„Vinnan er móðir auðæfanna“, segir gamalt spakmæli, sem felur í sér óræk 

sannindi. Hver einslaklingur, hverl smáfélag og liver þjóð byggir fjárliag sinn 
og velferð sina á þvi, að sá kraftur, sem við nefnuni vinnuafl, sé notaður vel
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og á réttan liátt. Það liefir því mikla þýðingu, að allir vinnufærir nicun, konur 
sem karlar, ungir og gainlir, liafi nægilegt verkefni að vinna, bæði lil þess að 
sjá fvrir lífsþörfum sínum og sinna, og eins til liins, að skapa vcrðmæti, er öðr- 
um geti jafnframl orðið að gagni. Öllum mönnum með lieilbrigðri lmgsun 
keniur líka saman um það, að atvinnulcysi sé böl, er verki til niðurdreps, eigi 
aðeins þeim, sem fyrir því verða, lieldur og allri viðkomandi þjóð.

f okkar fátæka og strjálbýla landi befir lengst verið um það talað, að eitt 
okkar mesta böl væri fámennið. Fámenni og fátækt liefir af flestum verið lagt 
að jöfnu sem undirrót ógæfunnar bjá okkur íslendinguin. Þetta er eðlilegt og 
réttmætt, því fólkið sjálft er dýrmætur auður, og því fleira sem það er, þess 
meiri líkur eru til, að viðkomandi þjóðfélag geti orðið farsælt og ríkt. Þetta er 
þó þeim takmörkunum báð, að lífsskilyrðin séu eigi að fullu notuð í viðkom- 
andi landi.

Nú liefir sú gleðilega framför orðið í okkar þjóðfélagi á þeiin ríflega þriðj- 
ungi, sem liðinn er af 20. öld, að þjóðinni befir f jölgað um nokkra tugi þúsunda. 
Hún ætti þess vegna að vera færari sem lieild að standast baráttu lifsins og verða 
farsæl þjóð. Eins og stendur virðist þó svo, að þessi framför ætli eigi að rictast 
eins og ætla mætti og vonir liafa staðið til, því það undarlega liefir skeð, að at- 
vinnuleysi liefir gripið svo um sig nú þegar, að sumir forráðamenn þjóðarinnar 
á Alþingi hafa baft orð á því að bindra fjölgun fólksins með löggjöf til að minnka 
atvinnuleysi. Hefir þegar eigi verið látið lenda þar við orðin ein.

Að bér sé atvinnuleysi, er í sjálfu sér mjög óeðlilegt fyrirbrigði, því lifs- 
skilyrði okkar góða lands eru svo rnikil, að bér gæti áreiðanlega lifað miklu 
fjölmennari þjóð, ef þau væru notuð rétt. Verkefnin blasa við á öllum sviðum 
og bíða þess, að vitsmunir og vinnandi bönd taki þau til meðferðar til að skapa 
þann arð, er geti orðið undirstaða lieilbrigðara lífs fyrir fleira og fleira fólk. 
Þegar þessa er gætt, þá er hörmulegt til þess að vita, að þúsundir fólks skuli 
ganga iðjulítið eða iðjulaust lengri og skemmri tíma á bverju ári, og jafnvel spilla 
heilsu sinni með óhollum lifnaðarbáttum. Það er og börmulegt að sjá fram á það, 
að fjöldi manna verður annara þurfamenn undir eins og eittbvað ber út af, 
jafnvel þó eigi sé annað en að það eðlilega lifsins lögmál geri sig gildandi, að 
1 eða 2 afkvæmi komi til sögunnar. Jafnbliða vantar fjölda af fólki til að vinna 
nauðsynleg framleiðslustörf í sveitum okkar lands, þar sem mest er af ónot- 
uðum lífsskilyrðum og umbótastörfin eru ekki unnin af þvi enginn er til að vinna 
þau. Að slíkt skuli geta átt sér stað, sýnir, að hér ríkir ægilegt öfugstreymi í fé- 
lagslífi, stjórnarfari eða menningu, ef eigi á öllum þeim leiðum.

Það er því víst, að þeir menn, ef einbverjir eru, sem halda, að atvinnu- 
leysi í okkar landi sé og hljóti að verða örlagabyrði, sem enginn fái við ráðið, 
þeir fara villir vegar. Hitt er annað mál, að þegar svo er komið, að raskazt hefir 
eðlilegt samræmi í atvinnulífi þjóðarinnar, þá er liægra sagt en gert að kippa 
því í lag, sem aflaga fer. Það verður liekbir eigi gert án þess að einbverjum 
svíði, enda er það svo jafnan um ábrifasterkar læknisaðgerðir, að þær eru 
venjulega sárar, og eins mun vera um allar aðgerðir á þjóðfélagslegum mein- 
semdum. Lækninguna verður þó að gera, ef okkar þjóðfélag á að geta starfað 
og orðið sjálfstætt og sterkt. Hvernig lækningin á að vera, getur menn greint á 

Alþt. 193fi. A. I .”>0. löggjafarþing). •>2
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uin, og ræður í því efni slefnumunur og sitthvað annað. Uni eitt ættu menn JxS 
allir að geta verið á einu ináli, og það er, að allt vinnandi fólk eigi að liafa 
verkefni til að vinna, lielzt allan ársins liring. Hitt liefir og mikla þýðingu, að 
vinna gegn þeiin hugsunarhætti, að farsæld lífsins sé undir því komin fyrst og 
freinst að njóta sem mestra nautna og lífsþæginda, því vitanlega verður þjóðin 
að skilja, að takinark lífsins er ekki i því fólgið, lieldur i frclsi og sjálfstæði 
og heilbrigðri nienningu. Að fullnægja fruniþörfuin lifsins, þeiin, að hafa föt, 
fæði og húsnæði svo viðunandi sé, verður fólkið að láta sér nægja. Allt kapp 
uin yfirlæti í þeim efiuun, er óþarft og leiðir til lítilla nytja.

h'n hvað á nú að gera við allan þann vimiukraft, sem eigi gengur út? 
Sú spurning heimtar svar, því það eitt er víst, að um vaxandi fjölda verður að 
ræða, ef áfram er haldið á söinu leið sem nú. Það getur lieldur eigi gengið til 
lengdar, að ríkið lialdi uppi vaxandi opinberuni franikvæinduin til að skaffa 
vinnu við því kaupgjaldi, sein nú er. Ef til vill er um margar leiðir að velja og 
ýmislegt getur komið til álita, en einna næst liggur að setja á fót skylduvinnu i 
stórum stíl, þ. e. þcgnskylduvinnu og atvinnuhótavinnu.

1. Þegnskylduvinna er gömul hugmynd, eins og kunnugt er, og flutt á AI- 
þingi af Hermanni sál. Jónassvni á Þingeyrum. A þeim tíma var framkvæmd 
þeirrar hugmyndar ótímahær með öllu, enda fékk hún frekar lítið fylgi. Ég 
hefi fram á síðustu ár verið andvígur þegnskylduvinnu, af því að mér fannst 
ekki nauðsynleg sú skerðing á frelsi, sein lnin hefir i för með sér, af því ein- 
staklingarnir hafa liaft nóg að vinna við almenna framleiðslu og önnur störf.

Nú eru þessi viðhorf gersamlega hreytt, eins og þegar hefir verið drepið á, 
og sú breyting verður áreiðanlega meiri og hefir alvarlegri afleiðingar eftir þvi 
sem lengra líður, eins og nú horfir við. Afstaða mín til þessa máls liefir hka 
hreytzt, því ég tel mér skylt að hika aldrei við að hreyta fyrri skoðunum, þegar 
aðstæður breytast og ný viðhorf og nýjar upplýsingar koma fram. Það er líka 
svo, að margt, sem eigi átti við fyrir 30 árum, er sjálfsagt nú. Þegnskylduvinna 
er hugsuð þannig, að allt ungt fólk á vissu aldursbili sé skyldað til að vinna hjá 
ríkinu ákveðinn tíma án annarar greiðslu en fæðis og fata meðan á vinnunni 
stendur.

2. Atvinnubótavinna. Almennt er litið svo á, að sú atvinnuhótavinna, sem 
nú er rekin, hafi marga meinlega galla. Víða mun unnið slælega og meira til að 
fá kaupið en til þess að gera fullt gagn. Borgun fyrir þessa vinnu er hinsvegar 
eins og annars tíðkast, og í liana kemst ekki nema nokkur hluti þess fólks, sem 
vantar vinnu. Öllu þessu verður að hreyta, ef áfram verður lialdið með atvinnu- 
hótavinnu. Allt fólk, sem ekki liefir aðra alvinnu, verður að fá aðgang og vera 
skyldugt til að vinna í atvinnubótavinnu. Eflirlit og sljórn verður að vera í lagi, 
en vel getur komið til mála, að daglegur vinnutinii sé styttri en nú tíðkast, t. d. 
8 tímar. Kaupið á að vera aðeins fyrir fötum og fæði.

Nú mundi inargur vilja spyrja: Ilvað á að gera við alla þessa vinnu? Og 
til livers er að vinna?

Þar til er þvi að svara, að nóg verkefni eru til. Það á fyrst og fremst að 
vinna að ræktun og húsahyggingum til sveita, til að skapa heimili handa því 
fólki, sem vinmina stundar, svo að það geti hjargað sér sjálft, það sem eftir er
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æfinnar. Þar er stærsta verkefnið. Svo á að vinna að vegabólum, hafnargerðum, 
götulagningum í kaupstöðum o. fl., sein til gagns og prýði má verða. Einnig gel- 
ur komið til niála að vinna við húsabyggingu í þeini kaupstöðum og þorpuni, þar 
sein atvinnuskilyrði eru fyrir fleira fólk en þar er nú.

Yfirleitt á að hafa það fyrir auguin frekar öllu öðru, að vinna að þeini uiii- 
bótum, sem gefa arð og konia siðar í veg fyrir, að atvinnuleysi lialdist áfram 
eða vaxi. Sé stefnt að því eftir ýtrustu föngum, að sem allra flestir menn fái 
færi á því að framleiða sjálfir sínar og sinna þarfir, ef þeir vilja vinna og liaga 
liáttum sínuni á skynsamlegan veg. Öll verkleg menning þjóðarinnar á að stefna 
að því, að einstaklingarnir geti bjargað sér sjálfir og kunni þau störf, sem þarf 
að vinna, hver í sinni framleiðslugrein. Þess er og vert að minnast i þessu sam- 
bandi, að það niundi liafa mikla þýðingu, að allir menn í landinu í sama ald- 
ursflokki séu einu sinni á æfinni ákveðinn tíma gerðir jafnir að rétli og skyld- 
um, án alls tillits til þess, úr hvaða stétt þeir eru. Það er réttlæti. sem mmidi 
verka vel á félagslegt samstarf hlutaðeigandi fólks síðar á æfinni.

Eins og nú standa sakir, þá kemur öllum saman um það, að ástand og 
liorfur í þjóðfélaginu sé óþolandi. Að óbreyttum lifnaðarbáttum og stjórnar- 
fari í fjármálalífi þjóðarinnar getur þetta því aðeins lagazt, að einhver óvænt 
liöpp beri að höndum. Verði það fyrr eða siðar, getur orðið óþarft að grípa íil 
ráða, sem hér er vikið að. En tillaga mín er miðuð við það ástand, sem mi blasir 
við augum, og byggist á því, að allir fulltrúar þjóðarinnar bér á Alþingi vilji, 
án tillits til flokkságreinings, vinna að frambúðarendurbótum til að draga úr 
hverskonar vandræðum.

Nánar í framsögu.

Nd. 348. Frumvarp til mjólkurlaga.
Flm.: Bjarni Asgeirsson, Páll Zóphóníasson, Emil Jónsson.

1- gr.
Mjólkurbú þau eða mjólkursamlög, er starfa vilja og öðlast réttindi sam- 

kvæmt lögum þessum, skulu senda umsóknir sínar bér að lútandi til landbún- 
aðarráðherra. Lætur liann þá framkvæma ýtarlega skoðun á þessum stofnun- 
um. Ef þau fullnægja þar lil settum kröfum, skal landbúnaðarráðlierra viður- 
kenna þau og löggilda. Jafnframt skal bann liafa eftirlit með rekstri þeirra eftir 
að þau liafa fengið löggildingu. Ráðberra getur eimiig svipt mjólkurbú löggild- 
ingu og þeim réttindum, er lög þessi veita. Nánari ákvæði um þetta skulu sett 
með reglugerð.

2. gr.
Við sölu mjólkur og rjóma skal landinu skipt i svæði, sem nefnast vcrð- 

jöfnunarsvæði. Að jafnaði markar sú aðsíaða verðjöfnunarsvæði, að Iiægt sé 
þar að selja daglega góða og óskennnda mjólk og rjóma frá mjólkurhúum, einu 
eða fleirum, sem viðurkennd eru til þess af landbúnaðarráðherra, enda sé kaup- 
staður eða kauptún innan þeirra takmarka. Við ákvörðun verðjöfnunarsvæðis
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skal taka tillit til þess, hvaða mjólkurbú liafi notið markaðar i hlutaðeigandi 
kaupstöðuin eða kauplúnum. Störf þessi skal landbúnaðarráðherra fela sér- 
stakri nefnd, er nefnist mjólkurmálanefnd (sbr. 16. gr.). Skal hún kveða á um 
stærð hvers verðjöfnunarsvæðis, svo og á bverjuni tinia uin takinörk sölusvæðis 
eða sölusvæða fyrir hvert verðjöfnunarsvæði, enda fáist þar til saniþykki land- 
lninaðarráðherra.

3. gr.
í ölluin þeini kaupstöðuni og kauptúinun, sem liggja innan ákveðins verð- 

jöfnunarsvæðis, og þar sem fram getur farið dagleg sala á mjólk og rjóma frá 
mjólkurhúum eða sainsölum þeirra, sem viðurkennd verða til þess af landbúnað- 
arráðherra, er heimilt að leggja sérstakt gjald, er nefnist verðjöfnunargjald, á 
alla nevzhunjólk og rjóma, sem selt er, hvort heldur frá mjólkurbúum, félögum 
eða eiiistökum niönnuni. Gjald þetta má nema allt að 5U af útsöluverði mjólk- 
ur og rjóma, en heimilt er þó að hækka gjaldið, ef sérstök þörf krefur, þó aldrei 
meira en allt að 8'<, enda komi samþvkki landbúnaðarráðherra til.

Undanþegin verðjöfnunargjaldi er mjólk, sem framleidd er á ræktuðu landi 
innan sama kaupstaðar eða kauptúns, sem lnin er seld i, sbr. þó 6. gr. 2. málsgr. 
Undanþágan gildir fyrir eina kú fyrir hvern fullræktaðan hektara, sem fram- 
leiðandi notar til fóðurframleiðslu innan kaupstaðarins eða kauptúnsins.

1. gr.
Verðjöfnunargjaldið skal lagt i sérstakan sjóð fvrir hvert verðjöfnunar- 

svæði. Xefnast sjóðir þessir verðjöfnunarsjóðir. l’á skal geyma í Landsbanka 
íslands, Búnaðarbanka íslands eða á öðrum jafntryggum stað. Verðjöfnunar- 
gjaldið skal greitt fyrir einn mánuð í senn. eftir á við lok hvers mánaðar, og má 
innheimta það með lögtaki hjá seljendum mjólkurinnar.

Verðjöfnunargjaldinu skal verja til verðuppbótar á þá mjólk, sem notuð er 
til vinnslu í viðurkenndum mjólkurbúum, sein starfa á verðjöfnunarsvæðinu. 
Yerðuppbæturnar mega vera misháar, eftir því hvaða vörur hafa verið unnar 
úr mjólkinni.

5. gr.
Ef mjólkurframleiðendur á einhverju verðjöfnunarsvæði koma sér samaii 

um, að framleiðendum skuli greitt ákveðið verð fyrir mjólkina, mismunandi eftir 
fjarlægð þeirra frá aðalsölusvæðinu, með eða án ákveðinna hlutfalla á sölu 
mjólkur, rjóma og annara mjólkurvara, þá getur landhúnaðarráðlierra gefið 
þeim beimild til þess að láta verðjöfnunargjaldið falla niður á viðkomandi 
verðjöfnunarsvæði.

(5. gr.
Lar, sem aðeins eitt viðurkennt mjólkurbú er starfandi á sama verðjöfn- 

unarsvæði, skal það annast alla sölu og dreifingu á neyzlumjólk, rjóma og nýju 
skyri í kaupstað eða kaupstöðum verðjöfnunarsvæðisins. har, sem fleiri en eitt 
mjólkurbú eru starfandi á sama verðjöfnunarsvæði, skal öll sala og dreifing á 
þessum vörum fara fram frá einni söhuniðstöð. Tekur þetta einnig til þeirrar 
mjólkur, sem undanþegin er verðjöfnunargjaldi samkv. 3. gr. 2. málsgr. heir, 
sem söluna annast, nefnast sölustjórn.
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Sölustjórn getur, með samþykki mjólkurmálanefndar, leyft þeim, er frani- 
leiða mjólk innan lögsagnarumdæma kaupstaða. að velja um, hvort jieir mynda 
félag uin að afhenda alla sölumjólk sína til viðkomandi samsölu og njóta undan- 
þágu verðjöfnunargjalds sanikv. 3. gr., eða livort þeir selja injólk sína beint til 
neytenda innan lögsagnarumdæmisins og greiða af henni fullt verðjöfnunargjald. 
Skal þá verðjöfnunargjaldið miðað við 3000 lítra ársnyt úr hverri kú.

Þeim, sem levft verður að selja mjólk sina beint til neytenda, er skylt að 
hlíta þeini fyririnæluin um hreinlæti og hollusluhætti við framleiðslu og afhend- 
ingu mjólkurinnar, sem sett verða í reglugerð, er mjólkurmálanefnd semur og 
landbúnaðarráðherra staðfestir.

Ef mjólkurframleiðandi, sem leyfi hefir til beinnar sölu til neytenda, þykir 
misbeita þeirri heimild sinni eða nota hana gagnstætt tilgangi þessara laga, þá 
getur mjólkurmálanefnd, eftir tillögum sölustjórnar. svipt þennan mjólkurfram- 
leiðanda áður fengnu söluleyfi.

7. gr.
Öllum öðrum en hlutaðeigandi mjólkurbúum eða samsölum þeirra, sbr. G. 

gr., er óheimilt að selja mjólk, rjóma eða skyr í þeim kaupstað eða kaupstöðum, 
sem starfs- og söluréttur þeirra nær til. Sölustjórn getur þó veitt leyfi til þess að 
dreifa þar nijéilk sem gjöfum, eða heimilað framleiðanda að taka hana til eigin 
neyzlu utan heimilis síns, þyki henni sérstök ástieða til. Sömuleiðis er framleið- 
anda ætið heimilt að taka i þarfir heimilis sins lil neyzlu mjólk þá, er liann fram- 
leiðir á heimilinu, og er sú mjólk undanþegin gerilsneyðingarskyldu.

8. gr.
Skylt er mjólkurbúum og samsölmn, sem fengið liafa einkaleyfi til að starf- 

rækja mjólkurbúðir, að sjá um, að ætíð sé nóg neyzlumjólk til sölu á þeim stöðum, 
sem sölu- og dreifingarréttur þeirra nær til, svo framarlega sem framleiðsla er 
fyrir hendi, nema um óviðráðanlegar sölutruflanir sé að ra'ða vegna samgöngu- 
hindrana eða annars slíks.

Öll mjólk og rjómi, sem mjólkurbú og samsölur annast sölu á samkvæml 
þessum lögum, skal vera gerilsneydd af viðurkenndum mjólkurbúum, þó með 
þeim takmörkunum, að heimilt sé að selja í lokuðum flöskum ógerilsneydda 
mjólk, sem framleidd er undir sérstöku eftirliti, en skylt er að hlíta ákvæðum 
reglugerðar, er sett verður um þessi efni i samráði við yfirstjórn lieilbrigðismál- 
anna. Hið sama gildir um framleiðslu og sölu barnamjólkur. Nafnið barna- 
mjólk má ekki viðhafa um aðra mjólk en þá, sem framleidd er samkvæmt þeim 
regluni og undir því eftirliti, sem ákveðið verður í samráði við stjórn heilbrigðis- 
málanna um framleiðslu barnamjólkur. Heimilt er landbúnaðarráðherra að gera 
það að skilyrði fyrir löggildingu og starfsemi mjólkurbúa, að þau taki til geril- 
sneyðingar mjédk fyrir utanfélagsmenn gegn sanngjörnu gjaldi. og getur ráð- 
herra ákveðið hámark þess.

0. gr.
Öll mjólk, sem viðurkennd mjólkurbú taka á móti til sölu eða vinnslu, skal 

við móttöku metiil eftir gæðiun og flokkuð til verðs. Við flokkunina skal meðal 
annars taka tillit til fitumagns mjólkurinnar og gerlagróðurs i henni.
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Xánari ákva'ði um þetta skal setja með reglugerð; þar skal og taka fram 
um gæði allrar þeirrar mjólkur, sem seld er til neyzlu.

10. gr.
Mjólkurbú, sem starfa á sama verðjöfnunarsvæði og löggilt verða samkvæmt 

lögum þessum, skulu, eftir þvi sem við verður komið og samþykki einstakra fram- 
leiðenda fæst til, haga starfi sínu og skiptingu félagssvæða svo. að sem mestrar 
hagsýni verði gætt um flutning mjólkur til búanna og annars tilkostnaðar.

Eigi má að jafnaði löggilda mjólkurbú á félagssvæði annars, sem áður hefir 
blotið löggildingu, nema því aðeins, að bið fyrra geti ekki veitt viðtöku öllii því 
injólkurniagni, sem því býðst á svæðinu, eða aðrar jafngildar ástæður komi til.

Mjólkursölufélög samkv. 6. gr. 2. málsgr. mcga ekki vera fleiri en eitt inn- 
an sama sölusvæðis. Sölustjórn svæðisins gerir, ef með þarf, ráðstafanir til þcss, 
að meðlimir þeirra félaga fái mjólk sína gerilsneydda eða unna i þvi mjólkurbúi, 
sem næst er eða bezt liggur við.

11- gr.
IJar, sem fleiri en eitt mjólkurbú eða félög framleiðenda eru starfandi á 

sama verðjöfnunarsvæði (sbr. 6. gr. 1. málsgr.), skal mynda fulltrúaráð mjólkur- 
framleiðenda. hátltakendur i myndun þess fulltrúaráðs eru öll sanivinnufélög 
mjólkurframleiðenda, sem starfra’kja löggilt mjólkurbú innan verðjöfnunar- 
svæðisins, svo og injólkursölufélög sanikv. (i. gr. 2. málsgr.

Fulltrúaráðið skal mynda þannig, að viðkomandi félög kjósa árlega, í fyrsta 
sinn innan mánaðar frá gildistöku þessara laga, en siðan fyrir 1. april ár hvert, 
lir sínum liópi tvo fulltrúa fyrir fyrslu 50 félagsmenn sina, og auk þess einn 
fulltrúa fyrir liverja 50 félagsmenn, sem umfram eru, og skal miða við tölu 
starfandi félagsmanna.

Á lögmætum fundi fulltrúaráðs skal það kjósa lir sínum hópi til eins árs í 
senn fimm manna framkvæmdastjórn, sem annast skal rekstur viðkomandi 
samsölu. Við kosningu stjórnarinnar skal viðhafa hlutfallskosningu, ef full- 
trúar tveggja félaga óska þess. Fulltrúaráðið hefir yfirumsjón með starfi sölu- 
stjórnar og getur sett henni starfsreglur.

Formaður stjórnarinnar skal jafnframt vera formaður fulltrúaráðs. Sölu- 
stjórn skal gera fulltrúaráðinu grein fyrir störfum sinum. Kostnaður við störf 
sölustjórnar, þar með talin þóknun til stjórnarmanna, skal talinn með rekstrar- 
kostnaði viðkomandi samsölu.

Meðlimir fulltrúaráðsins skulu fá þóknun frá þeim aðilum, sem kosið bafa 
þá til starfsins.

12. gr.
Störf og skyldur sölustjórna eru aðallega þessi:

1. Að liafa með liöndum sölu og dreifingu mjólkur og mjólkurvara á sölu- 
svæðum verðjöfnunarsvæðanna og annast allar þær skvldur, sem sainsöhun 
injólkurbúa er falið að gegna samkv. lögum þessum.

2. Að annast innheimtu verðjöfnunargjalds og útdeilingu þess samkv. fyrirmæl- 
um þessara laga.
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3. Að ákvcða verðupphætur á vinnsluinjólk, eftir því hverjar vörur eru luin- 
ar úr henni.

4. Að ákveða hlutdeild hvers nijólkurhús eða framleiðendafélags í sölu nijólk- 
ur og mjólkurafurða á söhisvæðuin verðjöfnunarsvæðisins.

5. Að kosta kapps uni, að vandað sé til allrar frainleiðslu og nieðferðar á mjólk 
og mjólkurvöruni á viðkoniandi verðjöfnunarsvæði.

6. Að liafa eftirlit með reikningsfærslu mjólkurhúanna og sanirænia liana hjá 
öllum hlutaðeigenduin.

13. gr’
Xú telur félag injólkurfrainleiðenda, að ráðstafanir sölustjórnar séu hlut- 

drægar eða geti valdið fjárhagslegu tjóni fyrir félagið eða einstaka ineðliini þess, 
og getur þá alinennur félagsfundur, ineð samþykki % atkvæðishærra félags- 
manna, eða fulltrúafundur með sama atkvæðamagni hlutfallslega, óskað þess, að 
nijólkurniálanefnd leggi úrskurð á málið, og er sölustjórn skylt að hlíta þeim úr- 
skurði. Skylt er mjólkurmálanefnd að leila unisagnar viðkomandi sölustjórnar 
áður en úrskurður er felldur.

14. gr.
Vtsöluverð á mjólk og mjólkurvörum á hverju sölusvæði innan verðjöfn- 

unarsvæðisins skal ákveðið af finnn manna verðlagsdómi, er skipaður sé í hvert 
skipti er ný verðlagning á að fara frain.

Tveir dómendur skulu vera fyrir hlutaðeigandi mjólkurhú eða samsölu, og 
tilnefnir með hlutfallskosningu af fulltrúaráðsfundi, tveir tilnefndir með hlut- 
fallskosningu af hlutaðeigandi hæjarsljórn eða hreppsnefnd. en oddainann skip- 
ar landhúnaðarráðherra.

Xý verðlagning skal fram fara hvenær sein lilutar viðkomandi fulltrúa- 
ráðs eða -’S hlutar viðkomandi hæjarstjórnar eða hreppsnefndar óska þess. Út- 
söluverð skal á hverjuin tíina reiknað út, eftir þvi sem við verður komið, eftir 
v ísitölu.

Í5. gr.
Öllum mjólkurfranileiðenduni og félöguin mjólkurframleiðenda er ó- 

heimilt að flylja eða selja mjólk eða mjólkurvörur inn á sölusvæði annars verð- 
jöfnunarsvæðis en þeir eru á. Hér er þó undanskilin sala á osti, fullverkuðu súru 
skyri, smjöri, niðursoðinni mjólk og þurrmjólk.

Ef nijólk og mjólkurvörur þarf að flytja lil sölu frá einu verðjöfnunar- 
svæði yfir á sölusvæði annars verðjöfnunarsvæðis, vegna skorts á þessum vör- 
uin, þá skal ekki greiða verðjöfnunargjald af þeim á útsölustaðnum, ef sannað er, 
að það sé greitt á framleiðslusvæðinu.

16. gr.
Ríkisstjórniii skipar 7 manlia nefnd og jafnniarga til vara, til eins árs í senn, 

i fyrsta skipti þegar lög þessi öðlast gildi, til þess að hafa á liendi yfirstjórn allra 
mjólkurmála í landinu samkv. löguni þessinn, og nefnist lnin mjólkurmála- 
nefnd. Xefndin skal skipuð þannig:



736 Pingskjal 318

Fulltrúaráð injólkurfrainleiðenda á verðjöfnunarsvæði Reykjavíkur og 
Ilafnarfjarðar tilnefnir með hlutfallskosningu tvo menn í nefndina, Samhand is- 
lenzkra sanivinnuTélaga tilnefnir einn mann, hæjarstjórn Reykjavíkur tilnefnir 
einn mann, Alþýðusamhand íslands tilnefnir einn mann og landbúnaðarráðherra 
skipar án tilnefningar tvo menn, og skipar hann annan þeirra formann nefnd- 
arinnar. Fulltrúi hæjarstjórnar Reykjavíkur vikur sæli úr nefndinni, þegar hún 
hefir til meðferðar málefni annara kaupstaða eða kauptúna, og tekur þá sæti 
hans fulltrúi, tilnefndur á sama hátt af hlutaðeigandi hæjarstjórn eða hrepps- 
nefnd. Xú vanrækir einhver aðili að lihiefna i nefndina, og tilnefnir þá land- 
húnaðarráðherra mann eða menn í hans stað.

Fastir nefndarmenn séu húsettir í Reykjavik, eða svo nærri Reykjavík, að 
þeir geti sótt fundi þar, þegar þörf krefur.

Þóknun til mjólkurmálanefndar sé greidd af mjólkurhúum og samsölum, 
í hlutfalli við það starf, sem nefndin vinnur fyrir hvert verðjöfnunarsvæði. Þókn- 
unin sé ekki hærri en 10 kr. til hvers nefndarmanns fyrir hvern dag, sem hann 
er á nefndarfundi. Annar óhjákvæmilegur kostnaður við störf nefndarinnar greið- 
ist af sömu aðilum og í sömu hlutföllum.

17. gr.
Störf mjólkurmálanefndar eru aðallega þessi:

1. Að gera tillögur til landhúnaðarráðherra viðkomandi hyggingu nýrra mjólk- 
urhúa, löggildingu mjólkurhúa samkvæmt þessuni löguni og um hrottfall 
löggildingar. Nefndin skal og gera tillögur um skiptingu félagssvæða mjólk- 
urhúanna og heita sér fyrir því, að fyllstu hagsýni og sparnaðar sé gætt i 
rekstri þeirra.

2. Að ákveða á hverjum tíma verðjöfnunarsvæðin, sölusvæði hvers verðjöfn- 
unarsvæðis og takmörk þeirra.

3. Að ákveða verðjöfmmargjald og hafa yfirumsjón með innheimtu þess, svo 
og yfirumsjón með verðjöfnunarsjéiðum og skiptingu þeirra, ef aðilar hafa 
ekki komið sér sainan um verðuppha'turnar.

1. Að hafa yfirumsjón með skipulagningu á hverju verðjöfnunarsvæði, svo 
og hafa yfirumsjón með samsölu mjólkur og að gera um deiluatriði samkv. 
13. gr.

5. Að ákveða á hverjum tima heildsöluverð á ostuin og smjöri, sem framleitt 
er og selt í landinu.

0. Að heita sér fyrir aukinni sölu mjólkurafurða i landinu og veita mjólkur- 
húum aðstoð til hagkvæ'ins útflutnings á mjólkurvörum, þegar þörf gerist.

7. Innflutningur erlendra mjólkurvara skal ekki leyfður nema með samþykki 
mjólkurmálanefndar. Hún skal og vinna á móti innflutningi erlcndra mjólk- 
urvara og notkun þeirra á íslenzkum skipuni.

18. gr.
Skylt er mjólkurhúum og öllum öðrum, er verzla með mjólk og mjólkur- 

vörur, að láta mjólkurmálanefnd í té upplýsingar og skýrslur um rekstur sinn 
og vöruhirgðir á hverjum tíma og allt, er nefndinni þykir máli skipta um með-
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á sínum stað.

l’ingskjal 318 737

19. gr.
Samsölur þær, sem starfræktar eru samkvæmt lögum þessum, fara með 

störf sín fyrir liönd, á ábyrgð og í umhoði félaga þeirra, sem að samsölunni 
standa, og eru því ekki útsvarsskyldar, nema að þvi leyti sem þær kunna að 
selja vörur, sem óskyldar eru mjólkurafurðum.

20. gr.
Landbúnaðarráðherra setur reglur um framkvæmd laga þessara og starf- 

semi mjólkurmálanefndar.

21 • gr.
Öllum öðrum en þeim, sem sérleyfi hafa til sölu á mjólk, rjóma og skvri 

samkv. lögum þessum, er hannað að selja eða dreifa mjólk, rjóma eða skyri 
inn á sölusvæði nokkurs verðjöfnunarsvæðis.

Ef vörur þessar eru af óleyfilegum aðilum fluttar inn á sölusvæði, eða ef 
þær finnast í hátum, skipum, hifreiðum eða á öðrum flutningatækjum svo nærri 
sölusvæði, eða á leið til sölusvæðis, að telja má sannað, að átt hafi að flylja vör- 
urnar inn á svæðið, þá skulu þessar vörur gerðar upptækar, og sá, er flutning- 
inn annast, eða aðrir, sem meðsekir reynast, skulu teljast brotlegir samkv. 1. 
málsgr. þessarar greinar.

22. gr.
Brot gegn lögum þessum, reglugerðum og öðrum fyrirmælum, er sett verða 

samkvæml þeim, varða sektum frá 10 kr. og allt að 10000 kr., nema þyngri refs- 
ing liggi við samkvæmt lögum. Sektir, svo og andvirði upptækrar vöru, renna í 
verðjöfnunarsjóð þess svæðis, sem hrotið er framið á.

23. gr.
Mál út af hrotum gegn lögum þessum, reglugerðum og öðrum fyrirmælum, 

er sett verða samkv. þeim, skulu sæta meðferð almennra lögreglumála.

24. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. mai 1936. Frá þeim tíma eru úr gildi felld lög nr. 

1 frá 7. janúar 1935, um mcðferð og sölu mjólkur, rjóma o. fl., og öll önnur 
ákvæði, sein fara í bága við lög þessi.

Ákvæði um stundarsakir.

Þegar lög þessi liafa öðlazt gildi, skal landhúnaðarráðherra, svo fljótt sem 
verða má, láta kalla saman fyrsta fulltrúafund mjólkurframleiðenda á verð- 
jöfnunarsvæði Reykjavíkur og Hafnárf jarðar. Þar skal tilnefna tvo menn í 
mjólkurmálanefnd, svo og kjósa stjórn fyrir samsölu viðkomandi mjólkurhúa, 
og skal hún síðan taka við störfum samkvaunt þessuni lögum.

Alþt. 193G. A. (.30. löggjafarþing). 93
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Grcinargerð,

Frumvarp þetta er samið af nefnd, er skipuð var til að endurskoða lög nr. 
1 frá 7. jan. 1935, um meðforð og sölu nijólkur og rjóma o. fl„ snemma á þessu 
ári. Frumvarpið er flutt eftir beiðni landbúnaðarráðherra, sem er samþykkur 
því i aðalatriðunuin. Flutningsmenn liafa ekki tekið afstöðu til einstakra atriða 
frumvarpsins.

Með frumvarpinu fylgdi svo bljóðandi greinargerð frá nefndinni:
„Nefnd sú, sem skipuð var með bréfi landbúnaðarráðherra, dags. 16. jan. 

þ. á„ til þess að endurskoða lög nr. 1 7. jan. 1985, um meðferð og sölu mjólkur 
og rjóma o. fl„ hefir nú lokið störfum sínum, og leyfir nefndin sér að senda 
liinu háa ráðuneyti bér með tillögur sinar í frunivarpsforini ásamt eftirfarandi 
athugasemdum nefndarinnar í lieild og einstakra nefndarmanna.

I nefndina voru skipaðir:
Jónas Kristjánsson mjólkurbússtjóri, Akureyri.
Ólafur Bjarnason, bóndi í Brautarholti.
Þorvaldur Ólafsson, bóndi í Arnarbæli.
Sigurgríinur Jónsson, bóndi í Holti.
Jón Hannesson, bóndi i Deildartungu.
Ingimar Jónsson skólastjóri, Reykjavík.
Jónas Kristjánsson var skipaður formaður nefndarinnar, en bún valdi sér 

ritara Þorvald Ólafsson.
Nefndin skrifaði mjólkursölunefnd og öllum mjólkurbúum og framleið- 

endafélögum á verðjöfnunarsvæði Reykjavikur og Hafnarfjarðar og leitaði um- 
sagnar þeirra um það. hverjar breytingar þessir aðilar teldu nauðsynlegt, að 
gerðar yrðu á nugildandi mjólkurlöggjöf. Ennfremur voru mjólkurbú og fram- 
leiðendafélög á sama svæði spurð um tölu starfandi félagsmanna og samanlagt 
mjólkurmagn þeirra síðastliðið ár. Flestir aðilar svöruðu þessum fyrirspurnum 
nefndarinnar að nokkru eða öllu leyti.

Astíeðurnar til þess, að þau Iög voru samþykkt, sem nefndinni hefir nú verið 
falið að endurskoða, voru þær, að nijólkurframleiðslan var í liröðum vexti á 
þeim tima, og svo er enn. Mönnuni var ljóst, að skipulagslaus sala mjólkur og 
mjólkurvara hlaut að orsaka óeðlilegt og skaðlegt verðfall, einkuin á stærsta 
framleiðslu- og sölusvæði landsins, seni var suðvesturbluti þess með Reykjavík 
og Hafnarfirði sem sameiginlegu sölusvæði.

Einstaklingar og félög nijólkurfranileiðenda á þessu svæði liöfðu reynt að 
mynda samtök sín á milli með það fyrir augum að vernda markaðinn og skipu- 
leggja söluna. Þessar tilraunir náðu ekki þeiin árangri, sem til var ætlazt. Fram- 
leiðendur voru margir og mismunandi sambentir, og ýmsir þeirra þóttust bera 
skarðan hlut frá borði.

Endanleg lausn þessa máls varð sú, sem kunnugt er, að sett voru fyrst bráða- 
birgðalög og síðan lög um sölu mjólkur, rjóma o. fl.

Tilgangur þessara Iaga var:
1. Að liindra óhæfilegt verðfall á mjólk og mjólkurvörum i kaupstöðum lands- 

ins, og þá sérstaklega Reykjavík.
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2. Að lækka sölu- og dreifingarkostnað mjólkur og mjólkurvöru með skipu- 
lagningu.

3. Að láta það fé, sem þannig vannst, verða bæði framleiðenduin og neytend- 
uni til hagshóta.

4. Að bæta framleiðslu nijólkur og mjólkurvara og koina á hagkvæmari verka- 
skiptingu á milli mjólkurbúanna, báðum aðilum til umbóta og gagns. 
Þetta var stórt og umfangsmikið ætlunarverk.
Bráðabirgðalögin um mjólkursölu voru sett 10. sept. 1934, en núgildandi 

lög 7. janúar 1935, og hafa því verið í framkvæmd i rúmlega eitt ár.
Við framkvæmd þessara laga hafa komið í ljós ýmsir*byrjunarörðugleikar, 

sem að verulegu leyti liafa slafað af því, að menn bafa ekki verið sammála um 
lögin og framkvæmd þeirra.

Þær athuganir, sem gerðar liafa verið á rekstrarafkomu mjólkursamsöl- 
unnar í Reykjavík eftir fyrsta starfsár liennar og framkvæmdar voru af sjö manna 
nefnd, sem kjörin var til þess af þeim félögum, er að samsölunni liafa staðið, 
virðast gefa til kynna, samkvæmt meðfylgjandi álitsgerð nefndarinnar, að sölu- 
og dreifingarkostnaður mjólkurinnar befir orðið 4,15 aurar pr. ltr. af því, sem 
samsalan liefir selt siðustu mánuðina i mjólkurbúðnnum, en kostnaðurinn á 
þá mjólk, sem flutt befir verið beim til neytenda, befir orðið 1,45 auruin meiri, 
eða 5,6 aurar pr. ltr. í ofangreindum tölum er innifalinn allur kostnaður við 
skrifstofuhald, flutningur mjólkurinnar í búðirnar og lieiin, ennfremnr kostn- 
aður við söluna í mjólkurbúðunum. Telur nefndin, að likur séu til, að þessi 
kostnaður geti lækkað á næstu árum niður i 3,5 aura pr. llr. Arið 1933 er þessi 
sami kostnaður talinn 8—9 aur. pr. ltr. og samanlagt vinnslu- og flöskugjald 
4 aur. hærra beldur en nú er. Sölukostnaður í búðum samsölunnar er nú orðinn 
að meðaltali ca. 2 anr. pr. ltr., en árið 1933 var sami kostnaður 8 aur. pr. lítra.

Á liðnu ári var mjólkurframleiðendum í nágrenni Revkjavíkur greitt af 
samsölunni 26 aur. pr. ltr., eða 1,5—2 aurum bærra en var árið 1933.

A þessu tímabili hefir verð injólkurinnar til neytenda lækkað um 2 aura 
pr. lítra.

Mjólkursamsalan befir getað greitt fjarliggjandi mjólkurbúum nokkra 
verðuppbót á mjólkina. Ennþá liggja aðeins fyrir rekstrarreikningar frá Mjólk- 
urbúi Flóamanna fyrir síðastliðið ár, en þeir bera það með sér, að á þessu ári 
hefir útborgað mjólkurverð til framleiðenda þar orðið 3—3,5 aurum bærra pr. 
ltr. en áður. Telja má þó líkur fvrir, að bin mjólkurbúin fái lilutfallslega minni 
liækkun á útborguðu verði til bænda fyrir síðastliðið ár. Á þessum tveiinur ár- 
um hefir mjólkurmagn það. sem aðilar samtakanna á svæðinu liafa liaft til 
meðferðar, aukizt um ca. 2,5 millj. lítra.

Xefndin liefir talið rétt að draga bér fram í stuttu máli nauðsyn og tilgang 
mjólkurlaganna, framkvæmd þeirra og þá reynslu, sem þegar er fengin.

Xefndinni kom saman um að semja frumvarp til nýrra laga, en ekki fella 
þær breytingar, er bún vildi gera, inn í núgildandi lög. Taldi nefndin, að með 
því fengist skýrari niðurröðun á efni laganna.

Annars hefir nefndin ekki gert neinar meginbreytingar á efni laganna. Hún 
befir tekið efnið úr „Ákvæði um stundarsakir“ upp í meginmál laganna og gert
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skýrari ákvæði uni það, á hvern liátt stjórn framleiðenda á samsöhi skyldi fyrir 
komið. Hún hefir og skilgreint hetur nokkur orð og hugtök og reynt að gæta 
þess, að sömu orð væru notuð mn sömu hugtök í öllu frumvarpinu, en slikt er 
tæplega í núgildandi lögum.

Um afstöðu einstakra nefndarmanna er þetta að segja: U’m margar greinar 
frumvarpsins var litill eða enginn ágreiningur. í’m aðrar greinar var talsverður 
skoðanannmur, en þó greiddu að lokum 5 af nefndarmönnum atkv. með frv. í 
heild, en Ólafur Bjarnason greiddi atkvæði á móti, og mun liann skila sérstöku 
áliti.

Við einstakar greinar frv. er þelta að athuga:

* l’ni 1. gr.
í lögum nr. 1 7. jan. 1035 er talað um, að mjólkurhú verði viðurkennd til 

þess að selja mjólk og rjóma, en engin nánari lagaákvæði munu vera til um 
þessa viðurkenningu. Þótti því þurfa að setja ákvæði um, hvernig hú fengju 
þessa viðurkenningu eða löggildingu. X’efndin ætlast til, að sérfróðir menn verði 
látnir dæma um úthúnað húanna, en mjólkurmálanefnd (sbr. 17. gr. 1.) eigi að 
láta í ljós álit sitt um félagslega aðstöðu þeirra og afstöðu lil skipulags mjólkur- 
mála í því héraði eða með tilliti til landsins í heild. Gert er ráð fyrir því, að 
svipta megi bú löggildingu, ef eigi eru lcngur fyrir hendi þau skilyrði, sem þurfa 
mundi til þess, að löggilding fengist.

Um 2. gr.
Greinin er að efni til nokkurn veginn samhljóða 1. gr. núgildandi laga. I’ó 

er hætt við skyldu mjólkurmálanefndar að ákveða um stærð sölusvæða á verð- 
jöfnunarsvæðum. Akvæði um sölusvæði eru mjög óljós í lögunum, og getur það 
valdið ágreiningi og árekstrum.

Um 3. gr.
Greinin er því nær samhljóða 2. gr. laganna. Xokkur ágreiningur var í 

nefndinni um hámark verðjöfnunargjaldsins, en meiri hluti nefndarinnar féllst 
á að láta það standa óhreytt.

Um 4. gr.
Samhljóða 3. g'r. laganna með smávægilegum orðahreytingum til skýring'ar.

Um 5. gr.
Greinin er að efni til samhljóða 12. gr. laganna.

L’m 6. gr.
Meginefni greinarinnar er sama og í 5. gr. lagahna. Xokkuð fyllri ákvæði 

eru þó um þá nijólkurframleiðendur, sem húsettir eru innan lögsagnarumdæma 
kaupstaða á ákveðnum verðjöfnunarsvæðmn. Er lagt til, að það sé g'ert að skil- 
yrði fyrir undanþágu frá greiðslu verðjöfnunargjalds, að þeir myndi félag um að 
afhenda alla sölumjólk sína til viðkomandi samsölu. Erfiðleikar hafa komið í 
ljós við það að taka á móti mjólk frá einstökum möniuun og' gera þeim reiknings-
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skil, og hefir því þetta fyrirkomulag verið tekið upp við mjólkursainsöluna í 
Reykjavík. Félagsinyndun á einnig samkv. frv. að veita þessum aðilum heimild 
til að liafa hönd í hagga um stjórn samsölunnar (sbr. 10. og 11. gr.). Heimild til 
beinnar sölu frá þessum framleiðendum til neytenda er lialdið eins og nú er. 
Voru þó ýmsir nefndarnienn þess fýsandi að afnema liana, en sætta sig'við að 
lireyfa því ekki, til þess að forðast nýjar deilur ijm þetta viðkvæma atriði.

Um 7. gr.
Sjá 6. gr. núgildandi laga.

Um 8. gr.
Greinin fjallar um sama efni og 7. gr. laganna. Lagt er til, að lieimilt sé 

að fella undan gerilsneyðingarskyldu mjólk, sem framleidd er undir sérstöku 
eftirliti og seld í flöskum. Er það líkt og tekið var upp í Reykjavík vegna óska 
neytenda um ógerilsueydda mjólk. Xefndinni dylst þó ekki, að frá heilbrigðis- 
legu sjónarmiði er mjög vafasamt að leyfa sölu á slíkri mjólk i stórum kaupstöð- 
um, þar sem sýking frá einu heimili gæti á þann hátt tekið mörg hundruð manns. 
Er því sjálfsagt að hafa strangt eftirlit með þessari framleiðslu, enda þótt við 
það fáist ekki fullkomið öryggi.

Um 9. gr.
I’essi grein samsvarar 13. gr. laganna. Er þar hætt við því ákvæði, að sctja 

megi í reglugerð fyririnæli um gæði allrar mjólkur, sem seld er til neyzlu. Að 
vísu mun vera ákvæði um þetta i heilhrigðisreglugerðum kaupstaðanna. En 
áslæða gæti verið til að sainræma þetta í reglugerð fyrir allt landið.

Um 10. gr.
Greinin er ný. Er hún sett í þvi skyni, að liægt verði að koma við hagsýni 

og betra lagi en mf er á rekstri mjólkurhúa, og einnig til þess, að eigi rísi að 
óþörfu upp ný bú, sem gætu spillt starfi þeirra, sem fyrir eru, eða truflað fé- 
lagsstarf á svæði þeirra. Mjólkurniálanefnd á að liafa eftirlit með þessu um leið 
og hún gerir tillögur um löggildingu húanna. Þá eru og félagssvæði mjólkurbú- 
anna sumstaðar mjög óljóst afmörkuð. Munu þess dæmi, að tvibýlisbændur 
flytji mjólk hvor í sitt bú, og koma tveir bílar til þess að sækja mjólk á sama 
bæinn. Af þessu leiðir óþarfur kostnaður, sem sjálfsagt er að spara um leið og 
reynt er að koma betra skipulagi á mjólkursölu svæðisins. — Akvæði 3. málsgr. 
eiga að koma í veg fyrir, að dreififélög séu mynduð við kaupstaðinn í því skyni 
að fá fleiri fulltrúa til kosningar á sölustjórn, en jafnframt á hún að tryggja 
nijólkurfrainleiðendum innan kaupstaða, að þeir verði ekki lokaðir úti frá mjólk- 
ursölu með því að nieina þeim aðgang að löggiltum mjólkurbúum.

Um 11. gr.
Xý grein, sem segir til uni, hvernig koma skuli fyrir stjórn samsölu þar, 

sem fleiri en eitt mjólkurbú eru á sama verðjöfnunarsvæði. Um þetta eru engin 
ákvæði i gildandi lögum; þar er aðeins í ö. gr. og ákvæði um stundarsakir gert 
ráð fyrir skipun stjórnar, en ekki sagt, hvernig það skuli gert. Úr þessu á grein-
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l'm 12. gr.
Greinin er að mestu leyti ný og segir fyrir uni störf sölustjórna.

Um 13. gr.
Að mestu leyti ný grein, en nokkuð af efni hennar felst í 9. gr. staflið e. í 

gildandi löguni. Xefndin gerir ekki ráð fyrir, að oft þurfi að heita þessari grein, 
ef sanngirni er heitt af þeim, seni með sölustjórn fara, en telur hinsvegar rétt, 
að einstakir aðilar eigi kost þess að ná rétti sinum, ef ósanngirni væri heitt.

Um 11. gr.
Sama efni og í 5. gr. laganna. Hér er gert ráð fyrir, að ekki sitji föst verð- 

lagsnefnd, lieldur sé skipaður einskonar gerðardómur uni verðlagið, hvenær 
sem aðilar óska þess.

Um 15. gr.
Hér er dregið saman efnið úr niðurlagi 1. gr. og 11. gr. laganna.

Um 16. gr.
Skipun nefndarinnar er óhreytt að öðru leyti en því, að fulltrúaráð mjólkur- 

framleiðenda á verðjöfnunarsvæði Reykjavíkur og Hafnarfjarðar kemur í stað 
mjólkurhandalags Suðurlands. Sumir nefndarmenn vildu láta framleiðendur á 
þessu svæði tilnefna þrjá menn í nefndina. I gildandi lögum er ákveðið, að 
þóknun til mjólkurmálanefndar og annar koslnaður við störf hennar greiðist úr 
verðjöfnunarsjóði, en réttara þykir að jafna honum niður á allt það mjólkur- 
magn, er skipulagningin nær til.

L’m 17. gr.
Hér eru fá nýmæli frá þvi, sem er i 9. gr. laganna. Xokkur atriði eru tekin 

hurt og flutt í verkefni sölustjórnanna. Bætt er við, að mjólkurinálanefnd skuli 
gera tillögur samkv. 1. gr. og 10. gr. Þá er og ætlazt til, að nefndin liafi hönd í 
bagga með útflutningi mjólkurvara, og heint fyrirskipað, að hún leggi verð á 
osta og smjör, sem selt er í heildsölu innanlands.

U'm 18. gr.
Samhljóða 10. gr. laganna með þeirri viðhót, að sölusljórnir hafa sama 

rétt til að fá skýrslur, hver á sinu svæði.

Um 19. gr.
Greinin er ný, og eru um hana allskiptar skoðanir nefndarmanna. Munu 

þeir gera grein fyrir þeim sérstaklega.



I’ingskjal 31<S 713

L in 20. —24. gr.
Sjá 14. 17. gr. gildandi laga. Að öðru leyti þarfnast greinarnar ekki

skýringa.

Reykjavík, 7. marz 1936.

Jónas Kristjánsson. Jón Hannesson. J’orvaldur Ölafsson.
Signrgr. Jónsson. Ingimar Jónsson.

Athugasemdir einstakra nefndarmanna.
Ingimar Jónsson vill gera þessar athugasemdir sérstaklega:
Hann álítur, að rétt sé að bæta við 4. gr. ákvæði um það, að verðuppbót 

megi aldrei nema svo liárri upphæð, að nettóverð til framleiðenda fyrir vinnslu- 
mjólk verði hennar vegna eins liátt og nettóverð fyrir neyzlumjólk á sama 
verðjöfnunarsvæði. Hann telur einnig rétt að tryggja það með ákvæði í lögunum, 
að framleiðendur, sem næst búa sölustað, gangi fyrir um sölu neyzlumjólkur, en 
þeir, sem fjær búa, gangi fyrir um sölu skyrs og rjóma.

Hann telur 12. gr. að mestu leyti óþarfa, þar sem aðalstarf sölustjórnar, sem 
sé dreifing og sala mjólkur, er fram tekið annarsstaðar í frv. — Sumt af þeim 
störfum, sem greinin felur sölustjórn, telur hann réttara, að nijólkurmálanefnd 
fari með, og á þar sérstaklega við 4. tölulið. Sá liður fjallar um viðkvæmt atriði, 
sem liætt er við, að deilt verði uni, og mundi því heppilegra að láta mjólkur- 
málanefnd úrskurða um þau, þar sem hún er landsnefnd og ætti að vera hafin 
yfir hagsmunareiptog einstakra aðila á hverju svæði.

Hann telur einnig 19. gr. stórgallaða. t hana vantar ákvæði um, hvað gera 
skuli við rekstrarafgang samsölu. Að vísu á eftir eðli fyrirtækisins enginn af- 
gangur að verða, þar sem aðeins er um umhoðssölu að ræða. En þar sem erfitt 
er að áætla kostnaðinn alveg nákvæmlega, verðnr að ákveða útborgun fvrir 
innlagða mjólk, svo að víst sé, að heldur verði afgangur en að vanti til. Ef sá 
afgangur væri nú látinn renna óskiptur í verðjöfnunarsjóð, væri það grímn- 
klædd hækkun á verðjöfnunargjaldinu. Með þvi að lækka útborgun fyrir inn- 
lagða mjólk til samsölu mætti láta þessa hækkun nema allmiklu, og þverbrjóta 
þannig tilgang 3. gr. frv., sem ákveður hámark gjaldsins.

Eyrir því leggur I. J. til, að 19. gr. verði svo:
„Samsölur þær, sem starfræktar eru samkvæmt löguin þessum, fara með 

störf sín í umboði og á ábyrgð þeirra félaga, sem að þeim standa. Verði rekstrar- 
afgangur í árslok, þegar allur sölukostnaður hefir verið greiddur, skal þeini af- 
gangi varið til hlutfallslegrar verðuppbótar á þá mjólk og mjólkurvörur, sem 
viðkomandi samsala hefir selt á árinu.“

Eigi telur I. J. heldur rétt að undanþiggja samsölur útsvarsskyldu. Að vísu 
verður verzlun þeirra með mjólk og mjólkurvörur líkust samvinnufélagsskap 
og ætti því lítið útsvar að bera. En víðast ínuirdu þær verzla með aðrar vörur, 
svo sem brauð og brauðvörur, og ættu að greiða útsvar af þeirri verzlun.

. Loks vill I. J. benda á, að ekki hefir verið tekið upp í frv. ákvæði 14. gr. nú- 
gildandi Iaga um heimild fyrir ráðherra til að ákveða í reglugerð um sérstöðu
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kúabúa, seni rekin eru af bæjarfélögum eða ríki. Telur bann rétt, að svipað á- 
kvæði verði tekið upp í 20. gr. frv., þar sem kaupstaðir koma upp kúabúum til 
þess að bæta úr mjólkurskorti, getur verið nauðsynlegt að ætla þeim búum 
sérstöðu.

Sigurgrímur Jónsson vill taka fram, að hann lelur réttara, að tilnefning full- 
trúaráðs mjólkurframleiðenda á verðjöfnunarsvæði Reykjavíkur og Hafnar- 
fjarðar í mjólkurmálanefnd samkv. 16. gr. fari fram með þeim hætti, að fulltrúar 
mjólkurbús Flóamanna, mjólkurbús Ölfusinga og mjólkursamlags Borgfirð- 
inga tilnefni annan, en fulltrúar mjólkurfélags Reykjavíkur, nautgriparæktar- 
félags Reykjavíkur og mjólkurbús Hafnfirðinga tilnefni binn. Er þetta hliðstætt 
því, sem nú er í 8. gr. laga um meðferð og sölu mjólkur og rjóma.

Um 49. gr. vill Sigurgr. Jónsson ennfremur taka fram, að liann telur, að 
samsölur mjólkur eigi að vera með öllu skatl- og útsvarsfrjálsar, enda skipti 
þær rekstrarafgangi milli mjólkurframleiðenda. -- Hér er eingöngu um umboðs- 
sölu að ræða, jafnt á mjólk, mjólkurvörum sem öðrum vörum. Samsölurnar, 
eins og lögin gera ráð fyrir, koma aldrei til með að eignast neitt eða mynda neina 
sjóði. Framleiðendur og eigendur vörunnar greiða sjálfir skatta og útsvör, og 
væri því hér um tvöfalda skattgreiðslu að ræða, ef samsölurnar yrðu skattlagðar.

Að síðustu vill Sigurgrímur Jónsson taka fram, að frumvarpið, eins og það 
birtist hér, byggir að fullu á samvinnu bænda og skilningi þeirra á eðli málsins. 
Nú hefir Ólafur Bjarnason með því að kljúfa nefndina torveldað þessa sam- 
vinnu, og þegar þar við bætast æsingafundir með ákvörðunum um „rcfsiað- 
gerðir", samanber fundinn á Brúarlandi 5. þ. m„ og að málið er í eðli sínu deilu- 
mál að því er snertir verðhlutföllin milli framleiðslusvæðanna, þá telur liann 
mjög vafasamt, hvort rétt er að breyta núverandi mjólkurlögum að svo stöddu.“

Ed. 349. Frumvarp til laga
um heimilisfang.

Fhn.: Magnús Guðmundsson.

1. gr.
Hver sá, karl eða kona, sem dvelur eða ætlar að dvelja liér á landi, eða á 

skipi, sem er^skrásett hér, lengur en 3 mánuði, skal eiga heimilisfang á einum, 
ákveðnum stað, en heimilisfang í lögum þessum merkir hið sama og lögheimili 
eða annað orðatiltæki í lögum, sömu merkingar.

2. gr.
Hjón, sem dvelja samvistum, eiga sama heimilisfang. Hið sama er um börn 

annarshvors þeirra eða beggja, kjörbörn eða fósturbörn, ef yngri eru en 16 ára.

3. gr.
Hver sá, er skiptir um heimilisfang eftir að lög þessi öðlast gildi, skal, áður 

mánuður er liðinn frá bústaðaskiptum, tilkynna það skriflega hreppstjóra i þeim



I’ingskjal 319 715

Jireppi eða lögreglustjóra í þeim kaupstað, sem liann het'ir lekið sér heimilis- 
fang í. Tilkynningunni skal fylgja yfirlýsing húsráðanda uin, að skýrslan sé 
rétt, ef sá, sein lilkynninguna sendir, á ekki sjálfur húsuin að ráða. Húsráðandi 
í þessu sanibandi telst sá, seni liefir til áhúðar jörð eða jarðarliluta, seni inetinn 
er til dýrleika, eða sjálfstæða íhúð i kaupstað, kauptúni eða þorpi.

Sá, sein ekkert heiinilisfang á, er lög þessi öðlast gildi. skal útvega sér það 
áður 2 mánuðir eru liðnir frá þvi lögin gengu í gildi, og senda tilkynningu um 
heimilisfangið, svo seni segir i 1. niálsgr. þessarar gr.

Rétt er, að liúsráðandi sendi i einu lagi lilkynningu uni nýtt heimilisfang 
fyrir þá alla, sem eru á lians veguin í liinu nýja heinikynni.

Xú skiptir niaður um heiniilisfang imian lirepps eða kaupstaðar, og þarf þá 
ekki að senda tilkynningu þá, er í þessari grein getur, neina svo sé fyrir niælt 
sérstaklega.

1. gr.
Hreppstjórar og lögregiustjórar skulu lialda skrá yfir tilkynningar sam- 

kvæmt 3. gr. og senda liana fyrir lok janúarmánaðar ár hvert til lireppsnefndar- 
oddvita hreppsins eða formanns niðurjöfnunarnefndar kaupstaðarins. Tilkynn- 
ingarnar sjálfar geyma þeir í skjalasafni sínu.

5. gr.
Skattar og opinber gjöld, sem að lögum eiga að greiðast þar, sem gjaldandi 

er búsettur, greiðist í þeim lireppi eða kaupstað, sem gjaldandi á heimilisfang 
eða hefir tilkynnt heimilisfang, nema hreppsnefnd eða bæjarstjórn telji, að til- 
kvnnt heimilisfang sé til málamynda, í þeim tilgangi að komast hjá gjaldi eða 
hluta af því.

(>. gr.
Þegar svo er ástatt, sem í niðurlagi 5. gr. segir, og hreppsnefnd eða bæjar- 

stjórn, að fengnum tillögum niðurjöfnunarnefndar, telur, að gjaldþegn eigi að 
greiða þá skatta og gjöld, sem nefnt er í upphafi 5. gr., í sínuni hreppi eða 
kaupstað, skal hreppsnefnd eða bæjarstjórn kæra málið fyrir lögreglnstjóra á 
þeim stað, sem gjaldþegn liefir tilkynnl heimilisfang sitt, senda Iionum þau 
gögn, sem hún byggir álit sitt á, og beiðasl úrskurðar um, livar telja beri 
heimilisfang gjaldanda.

7. gr.
Xú berst lögreglustjóra kæra samkvæmt (>. gr., og skal lianii þá, eins fljótt 

og við verður koiíiið, kveðja kærðan eða stefna honuni á skrifstofu sína og taka 
málið þar fyrir að liætti opinberra lögreglumála, og síðan kveða upp úrskurð 
í þvi eins fljótt og verða má, að fengnum þeim upplýsingum hjá aðiljum, sem 
liann telnr þnrfa og liægt er að fá.

8. gr.
Aður úrskurður er felldur samkvæmt 7. gr. skuln liggja fyrir í málinu full- 

nægjandi upplýsingar um:
a) livort líkur séu til, að gjöld þau, sem skattþegn á að greiða, hefðu orðið 
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liærri í hreppi eða kaupstað kæranda en þar, seni kærður telur heimilis- 
fang sitt,

h) hversu lengi gjaldþegn liefir dvalið þar, sem hann tilkynnti heimilisfang, 
síðan sú tilkynning fór fram,

e) hversu lengi hann hefir dvalið í hreppi eða kaupstað kæranda á sama tíma,
d) hvort kærður hefir dvalið utan tilkynnts heimilisfangs og utan hrepps eða 

kaupstaðar kæranda á sama tínia,
e) hver atvinna kærðs er og livar fjölskylda hans dvelur,
f) hvort atvinna hans sé nátengdari liinu tilkynnta heimilisfangi eða umdæmi 

kæranda.
9. gr.

Úrskurði lögreglustjóra samkvæmt 7. gr. gelur kærandi eða kærður skotið 
til hæstaréttar.

10. gr.
Xú er svo ástatt sem í ö.—6. gr. segir, og hefir þá hreppsnefnd eða niður- 

jöfnunarnefnd heiinild til, ef með þarf til þess að vernda rétt sinn til álagningar, 
að leggja gjöld á kærðan, eftir þvi sem hún telur vera að lögum, en ekki má inn- 
heimta þau gjöld fyrr en máli því, er ræðir um í (i.—9. gr., er lokið, enda fer þá 
um greiðsluskvlduna eftir niðurstöðu málsins.

11- gr-
Brot gegn löguni þessum varða sektuni, allt að 1099 kr., og mál út af þeim 

skulu rekin sem alinenn lögreglumál.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

1 löggjöf vorri eru engin alnienn ákvæði til um heimilisfang eða lögheimili. 
Lögheimili eða annað orð, sem á að fela í sér sömu eða svipaða merkingu, kemur 
þó oft fyrir í lögum, en hvergi er lögfest nein alniemi skylda fyrir landsmenn 
um að eiga lögheimili. I löguni nr. 99 22. nóv. 1907, 4. gr., er svo fyrir niælt, 
að lausanicnn, þ. e. þeir, sem hafa keypt sig undan vistarskyldunni. skuli hafa 
„fast ársheimili“, og er það án efa sama og lögheiniili. Þessi lög eru, nú orðið að 
minnsta kosti, mjög þýðingarlítil, en að þeim undanskildum mun ekki vera neitt 
almennt lagahoð til hér á landi, sem beinlinis skyldi landsmenn til að eiga 
lögheimili.

Hinsvegar er mjög víða í löggjöfinni gengið út frá, að landsmenn eigi lög- 
heimili, shr. lög nr. 18 13. sept. 1901, um manntal í Beykjavík, lög nr. 17 9. júlí 
1909, um almennan ellistyrk, lög nr. 49 39. júli 1999, um sóknargjöld, lög nr. 39
11. júlí 1911 um dánarskýrslur, lög nr. 93 14. nóv. 1917, um stefnubirtingar, lög 
nr. 4 18. maí 1929, uni nianntal á íslandi, lög nr. 49 15. júní 1926, um útsvör, 
8. gr., lög nr. 18 25. jan. 1934, uni kosningar til Alþingis, 11. gr., og hin nýju 
framfærslulög frá síðasta þingi, 12. gr.
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í nefnduni lögum um stefnubirtingar (K. gr.) er gcrt ráð fyrir, að sanii 
maður geti átt fleiri en eitt lögheimili. í útsvarslögunuin (8. gr. d.) er einnig 
gert ráð fyrir, að gjaldandi geti átt lögbeimili á fleirum stöðum en einum. Þá 
er og í þessum síðastnefndu tvennum lögum gert ráð fyrir, að stefndur maður 
eða útsvarsskvldur eigi ekkert heimilisfang eða lögheinúli, sbr. 8. gr. livorra- 
tveggja laganna.

Þetta nægir til að sýna, að í löggjöf vorri eru ákvæðin um heimilisfang mjög 
á reiki. Það er bersýnilegt, að í löggjöfinni er gert ráð fyrir þvi sem aðalreglu, 
að hver maður eigi löglieiinili, og niætti nefna til þess miklu fleiri dæmi en hér 
liefir verið gert. Aftur á móti sýna ýms dæmi úr löggjöfinni, að löggjafinn 
hefir verið sér þess mcðvitandi, að þótt aðalreglan væri, að liver niaður ætti 
lögheimili, þá væru þó undanlekningar frá þeirri reglu. Það sýnir og berlega 
glundroðann í þessum efnum, að löggjafinn gerir sumstaðar ráð fyrir, að sami 
inaður geti átt lögheimili jafnvel á mörgum stöðuin, sbr. 8. gr. laga nr. 63 14. 
nóv. 1917, um stefnubirtingar.

Það er vitanlegt, að ýms céttindi, t. d. framfærsluréttur og kosningarréttur, 
eru miðuð við heimilisfang manna. Hið sama er um ýmsar skvldur, t. d. greiðslu 
útsvars og margra annara skatta. Fyrir því er það auðsætt, að það skiptir miklu 
máli, að til sé skýr löggjöf um beimili hvers manns, en umfram allt verður þó að 
vera í lögum ótviræð fyrirskipun um, að hver maður skuli eiga lögheimili. Það 
skiptir oft miklu máli fyrir gjaldanda fjárhagslega, bvar lögbeimili hans er 
talið. Hið sama er um sveitarfélögin. Til þess að sýna fram á þetta þarf ekki 
annað en benda á, hversu mismunandi aukaútsvörin eru'á liinuin ýmsu stöðum 
á landinu, miðað við sömu efni og ástæður. Það hefir þyí að vonum koinið 
fyrir, og eigi allsjaldan, að gjaldendur hafa til málamynda talið sér heimili þar, 
sem þeir hafa búizt við lægra útsvari en þar, sem þeir i raun og veru áttu heim- 
ili, en slíkt á að sjálfsögðu að fyrirbyggja með lögum, eftir því sem unnt er. Það 
munu og einmitt vera dæmi um þetta, sem varð til þess, að allsherjarnefnd efri 
deildar Alþingis flutti á siðastliðnu ári og fékk samþykkta þingsályktun um að 
skora á ríkisstjórnina að semja og leggja fyrir Alþingi frv. til laga um heimilis- 
fang. Frv. þetta er flutt til þess að fullnægja þeirri áskorun..

Þegar setja skal lög um beimilisfang eða lögbeiinili, virðist einsætt, að fyrir- 
skipa beri, að bver maður, sem dvelur bér á landi, skuli bafa heimilisfang á 
ákveðnum stað. Hinsvegar ber að lofa bverjum einum að bafa þar heimili, sem 
hann óskar, þó innan þeirra takmarka, sem löggjöfin kann að setja. En injög 
áríðandi er það, að fyrirbyggt sé. eftir því sem unnt er, að heimilisfang sé gefið 
upp til málamynda, en slíkt er talsverðum vandkvæðum bundið, því að várlega 
verður í það að fara að virða að vettugi yfirlýsingu manns um heimilisfang, t. d. 
vegna dvalar utan heimilis. Hinsvegar yrði öll löggjöf um þetta gagnslaus, ef 
ætíð ætti að leggja til grundvallar yfirlýsingu manns uin beimilisfang. Tillit til 
þessa tvenns verður því að bafa, er löggjöf er sett um þetta efni, en að sjálfsögðu 
verður þó að eiga nokkuð undir mati dómstóla, eftir því liversu atvik liggja til 
í liverju einstöku tilfelli.

Um hinar einstöku greinar frv. þykir ástæða til að taka það fram, sem bér 
segir.
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l'in 1. gr.
í þcssari gr. fclsl megintilgangur frv. Ekki virðist ástæða til að lcyfa ncin- 

uni heiniilisfang ncina á cinum stað, cnda virðist það hcppilegast vcgna grciðslu 
hinna ýnisu skatta og gjalda. Það cr álitaniál, hvcrsu langa dvöl á að levfa hcr 
á landi án þess að hlutaðeigandi útvcgi scr fast hciinili cða hciinilisfang.

I löguin er það, seni hcr cr kallað hciniilisfang, stunduin nefnt lögheiinili, 
fast aðsetur, hústaður, hcimili o. fl. Orðið ,.hciniilisfang“ cr aúlazt til, að nái 
yfir öll þessi hugtök, sein án cfa eiga vcnjulcga að incrkja citt og hið saina.

*
Uni 2. gr.

I’ykir ckki gcfa tilcfni til athugascmda.

Um 3. gr.
Þar sem rctt þykir að skyltla hvcrn ínann til þcss að liafa hcimilisfang á 

ákveðnuin stað, þykir ckki vcrða hjá þvi koniizt að skylda þá, seni skipta um 
heimilisfang, til að tilkynna það yfirvölduni. fji til þcss að gera þelta scin 
ininnst tilfinnanlcgt gagnvart horguruin landsins og vfirvöldum, cr úr þcssari 
tilkynningarskyldu dregið á tvennan hátt, fyrst og frcinst nicð því að ganga út 
frá, að hver maður cigi áfrain hciniilisfang þar, sem hann á það þegar lögin 
ganga í gildi, þar til hann tilkynnir flutning, og i öðru lagi nieð því að fyrir- 
skipa ckki flutningstilkynningar innan sania lircpps cða kaupstaðar, ncnia slikt 
sc fyrirskipað scrstaklega, cins og t. d. í Rcykjavík, shr. lög nr. 18 13. scpt. 1901.

Um 4. gr.
Rétl virðist, að lögrcglustjórar og hreppstjórar scndi árlcga skrá yfir flutn- 

ingatilkynningar til hreppsnefnda í hrcppuni og niðurjöfnunarnefnda í kaup- 
stöðum, sökuni þcss, að útsvör cru lögð á af þessuni stjórnarvölduni, og það cru 
cininitt þcssi gjöld, sem oftast valda vafninguin nicð tilliti til hciinilisfangs.

Um 5. gr.
Hin ýmsu lagaákvæði uni skatta og skyldur mæla fyrir uni, livar skuli 

grcitt og livcr grciða. Flest gjöld cru staðhundin uni grciðshi þar, scm gjaldandi 
á hcimili. Fyrri liluti þessarar gr. cr því til þess cins að lciða athvgli að þessu 
í lieild. I síðari liluta gr. cr hrcppsncfnduni og bæjarstjórnuni aftur á nióti hent 
á það, að þær þurfi ckki undir ölluin kringumstæðum að láta scr lynda ákvörðun 
gjaldþcgns uni hciinilisfang. Virðist ckki annar kostur fyrir licndi en að gcra 
hrcppsncfndir og hæjarstjórnir aðilja uin þcssi mál, cnda cr það cðlilcgt, þar 
scm ncfndir þcssar eru að lögum niálsvarar uiudæma sinna. og hcr cr vcnjulcga 
cininitt uin það að ræða að verja lirepp cða kaupstað fjárhagslcgu tapi.

Það sýnist ekki fært að rcngja gildi tilkynningar uin hcimilisfang neina af 
því að heimilisfang sc valið til þess að losna við hærri gjöld, þvi að aðalsjónar- 
miðið lilýtur að vcra, að livcr inaður eigi rctt á sjálfur að vclja scr heimilis- 
fang. Hið opinhcra virðist ckki ciga að hafa rctt til að hlanda scr i það nema 
þcgar skattþegn gcfur upp heiniilisfang til niálamynda, til þess að losna við 
gjöld, scm cru cðlilegur tekjustofn að lögum á öðrum stað.
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L'm 6. gr.
Hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sem telur, að einhver skattþegn umdæmis 

síns ætli með röngu heimilisfangi að komast lijá gjaldi, verður að gera ráðstaf- 
anir til þess að fá úr þvi skorið.

L'm 7. gr.
Vessi gr. þarfnast varla skýringa. Þó skal það tekið fram, að ekki hefir þótf 

ástæða til að fyrirskipa, að dómur gangi í þessum heimilisfangsmálum fyrir 
undirrétti, heldur láta nægja úrskurð, sem er dálítið umstangsminna. Það leiðir 
af sjálfu sér, að dómara er heimilt, ef hann telur ástæðu til, að heimta frekari 
upplýsingar frá kæranda en fylgdu kæru í byrjun.

L'm 8. gr.
í þessa gr. hefir þótt rétt að taka upp nokkur atriði, sem jafnan eigi að 

liggja fyrir upplýsingar um, áður úrskurður er kveðinn upp. F.r þetta gert til 
leiðbeiningar þeini nefndum, sem kæra. Auðvitað er þessi upptalning ekki tæm- 
andi, en væntanlega eru þau atriði talin, sem venjulega skipta mestu máli.

L'm 9. gr.
Gefur ekki tilefni til atlmgasemda.

L’m 10. gr.
Rétt er að heimila hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sem hefir kært út af til- 

kynningu um heimilisfang, að leggja gjöld á kærða, t. d. útsvar, þótt málið sé 
ekki útkljáð, ef það er nauðsynlegt lil að vernda álagningarréttinn, t. d. vegna 
dráttar á málinu, en vitaskuld má ekki innbeimta gjaldið nema úrslit séu komin, 
er gangi kæranda í vil.

L'm 11,--12. gr.
Ekki ástæða til athugasemda.

Ed. 350. Nefndarálit
um frv. til laga um tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

Frá 1. minni hl. allsherjarnefndar.

Mál þetta hefir legið fyrir nefndinni síðan á öndverðu þingi. Hefir nefndin 
að sönnu farið yfir frv. og rætt það nokkuð. Við þær umræður koin í Ijós, að 
litlar líkur virtust til, eða engar, að öll nefndin gæti orðið sammála um e.f- 
greiðslu þess. Hinsvegar hefir aldrei i nefndinni verið g'engið til alkvæða um 
málið, lieldur hefir því jafnan verið skotið á frest. En eigi nokkrar líkur að 
vera til þess, að málið geti gengið fram á þessu þingi, með eða án brevtinga, 
þá er auðsætt, að málið má alls ekki drag'ast lengur, og hefi ég því, þar sem ég 
er þeirrar skoðunar, að hin mesta nauðsyn sé á, að frv. um þetta efni verði að
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lögum á þessu þingi, tekið þann kost að bera fram mínar tillögur í málinu, ef 
ske kynni, að unnt v;eri að fá það á dagskrá og til meðferðar á næstunni.

Ég legg til, að frv. verði samþykkt með cftirfarandi breytingum, sem ég 
niun gera grein fyrir í framsögu.

BREYTIXGARTILLÖGVR.
1. Við 1. gr.

a. 1. málsgr. orðist svo:
í kaupstöðum og breppum er heimilt að leggja árlegan fasteigna- 

skatt á húseignir og önnur mannvirki, lóðir og lendur, innan þeirra tak- 
marka, sem segir í þessari grein.

b. í stað orðanna „í kauptúnum, sem eru sérslök brcppsfélög“, komi: í 
kauptúnum með yfir 300 ibúa.

c. I stað orðanna „í öðrum breppum er beimilt að leggja á fasteignaskatt 
eins og bér segir“, komi: C. í öðrum breppum.

2. Við 18. gr.
a. 2.—3. málsgr. (1. og 2. flokkur) falli burt. (Tala flokkanna breytist 

samkvæmt því).
b. 1 stað orðanna „50 aurar“ komi: 05 aurar.

3. Við 19. gr.
a. b-liður orðist svo: Allskonar fiskur og fiskiafurðir, allskonar síld og 

síldarafurðir, allskonar kjöt og kjötafurðir, gierur, búðir, ull, mjólk og 
nijólkurafurðir, garðávextir, smjörlíki og is.

b. c-liður falli burt.
e. d-liður orðist svo: Kol, salt, sement, oliur, vciðarfieri og járnvörur.

Alþingi, 11. apríl 193(5.

Magnús Guðmundsson.

Nd. 351. Breytingartillögur
við frumv. til 1. um skipun prestakalla.

Frá Páli Zópbóniassvni.
Við 1. gr.

a) 4. tölul. orðist svo:
Mosfell í Mosfellssveit: Viðeyjar, Lágafells, Brautarbolts, Saurbæjar á

Kjalarnesi, Revnivalla og Þingvalla sóknir.
b) 5. tölul. orðist svo:

Akranes: Garða, Innrabólms, Saurbæjar (á Hvalfjarðarströnd) og
Leirár sóknir.

e) (5. tölul. falli niður. 
d) 10. tölul. orðist svo:

Staðarhrann: Staðarbrauns, Akra, Miklabolts og Kolbeinsstaða sóknir.
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e) 11. tölul. orðist svo:
Staðarstaður: Staðarstaðar, Búða, Hellna og Rauðamels sóknir.

f) 12. tölul. orðist svo:
Ólafsvík: Ólafsvikur, Fröðár, Ingjaldsbóls og Setbergs sóknir.

g) 13. tölul. falli niður.
h) 17. tölul. orðist svo:

Hvammur i Hvammssveit • Hvanims, Staðarfells, Dagverðarness, 
Skarðs og Garpsdals sóknir.

i) 18. tölul. falli niður.
j) 20. tölul. orðist svo:

Flatey: Brjánslækjar, Haga, Flateyjar og Skálmarnesmúla sóknir.
k) 50. tölul. orðist svo:

Ólafsfiörður: Ólafsfjarðar og Kvíabekks sóknir.
l) 70. tölul. orðist svo:

Búðir: Kolfreyjustaðar, Búða og Stöðvar sóknir. 
in) 71. tölul. fellur niður.
n) 72 tölul. orðist svo:

Djúpivogur: Hofs, Djúpavogs, Berufjarðar, Beruness og Hevdala 
sóknir.

o) 74. tölul. orðist svo:
Kálfafellsstaður: Kálfafellsstaðar og Hofs sóknir.

p) 75. tölul. falli niður.
q) 76. tölul. orðist svo:

Prestsbakki: Kálfafells, Prestsbakka, Þvkkvabæjar, Langholts og 
Grafar sóknir.

r) 77. tölul. falli niður.
s) 85. tölul. orðist svo:

Stokkseyri: Stokksevrar, Evrarbakka, Gaulverjabæjar og Villingaholts 
sóknir.

t) 86. tölul. falli niður:
u) 87. tölul. orðist svo:

Arnarbæli: Arnarbælis, Hjalla, Reykja, Strandar, Laugardæla og 
Hraungerðis sótnir.

v) 88. tölul. falli niður.

Nd. 352. Frumvarp til mjólkurlaga.
Flutningsm.: Pétur Óttesen, Jón Pálmason.

1- gr-
Mjólkurbú þau eða mjólkursamlög; er starfa vilja og öðlast réttindi sam- 

kvæmt lögum þessum, skulu senda umsóknir sínar bér að lútandi til landbún- 
aðarráðherra. Lætur bann þá framkvæma ýtarlega skoðun á þessum stofnun- 
um. Ef þau fullnægja þar til settum kröfum, skal landbúnaðarráðherra viður-
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kcnna þan og löggilda. Jafnframt skal liann liafa cftirlit með rckstri þeirra 
cftir aft þau liafa fengið löggildingu. Ráðherra gctur cinnig svipt mjólkurbú 
löggildingu og þciin réttinduin, cr lög þcssi vcita. Nánari ákvæði uni þctta 
skulu sctt mcð rcglugcrð.

2. gr.
Við sölu injólkur og rjóma skal landinu skipt í svæði, scm nefnast verð- 

jöfnunarsvæði. Að jafnaði inarkar sú aðstaða vcrðjöfnunarsvæði, að hægt sc 
þar að sclja daglega góða og óskcmmda mjólk og rjóma frá mjólkurbúum, 
einu eða fleirum, sem viðurkcnnd cru til þcss af landbúnaðarráðberra, enda 
sé kaupstaður cða kauptún innan þcirra takmarka. Við ákvörðun verðjöfn- 
unarsvæðis skal taka tillit til þcss, livaða mjólkurbú bafa notið markaðar í 
blutaðeigandi kaupstöðum cða kauptúnum. Störf þcssi skal landbúnaðarráð- 
herra fela sérstakri nefnd, er ncfnist mjólkurmálancfnd (sbr. 14. gr.). Skal 
hún kveða á um stærð bvers vcrðjöfnunarsvæðis, svo og á hvcrjum tíma um 
takmörk sölusvæðis cða sölusvæða fyrir hvcrt vcrðjöfnunarsvæði, cnda fá- 
ist þar til samþykki landbúnaðarráðhcrra.

í öllum þcim kaupstöðum og kauptúnuin, scm liggja innan ákvcðins vcrð- 
jöfnunarsvæðis, og þar scm fram getur farið daglega sala á mjólk og rjóma 
frá mjólkurbúum cða samsölu þcirra, scm viðurkcnnd vcrða til þess af land- 
búnaðarráðherra, cr hcimilt að lcggja sérstakt gjald, er ncfnist vcrðjöfnunar- 
gjald, á alla neyzlumjólk og rjóma. scm selt cr, hvort heldur frá mjólkurbú- 
um, félögum cða cinstökum mönnum. Gjald þetta má ncma allt að 5'í af út- 
söluverði mjólkur og rjóma, cn beimilt cr þó að bækka gjaldið. cf sérstök þörf 
krefur, þó aldrci mcira cn allt að 8'<’, cnda komi samþykki landbúnaðarráð- 
bcrra til.

Undanþegin vcrðjöfnunargjaldi cr mjólk, scm framlcidd cr á ræktuðu 
landi innan sama kaupstaðar cða kauptúns, scm hún cr seld í, sbr. þó 6. gr. 2. 
málsgr. — Undanþágan gildir fyrir cina kú fyrir livern fullræktaðan bektara, 
sem framleiðandi notar til fóðurframleiðslu innan kaupstaðarins eða kaup- 
túnsins.

1- gr-
Verðjöfnunargjaldið skal lagt i sérstakan sjóð fyrir bvcrt verðjöfnunar- 

svæði. Xcfnast sjóðir þcssir vcrðjöfnunarsjóðir. Þá skal gcyma í Búnaðar- 
banka íslands cða á öðrum jafntryggum stað. Vcrðjöfnunargjaldið skal 
grcitt fyrir einn mánuð í senn, eflir á við lok bvcrs mánaðar, og má innbcimta 
það mcð lögtaki bjá seljcndum mjólkurinnar.

Verðjöfnunargjaldinu skal verja til verðuppbótar á þá mjólk, scm notuð 
cr til vinnslu í viðurkcnndum mjólkurbúðum, scm starfa á vcrðjöfnunarsvæð- 
inu. Verðuppbæturnar mcga vcra misbáar, cftir því bvaða vörur bafa vcrið 
unnar úr mjólkinni.

5. gr.
Ef mjólkurframlciðendur á einbverju vcrðjöfnunarsvæði koma sér sam- 

an um, að framleiðendum sklili grcitt ákvcðið vcrð fyrir mjólkina, mismun-
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andi eftir fjarlægð þeirra frá aðalsölusvæðinu, með eða án ákveðinna hlutfalla 
á sölu mjólkur, rjónia og annara mjólkurvara, þá getur landhúnaðarráðherra 
gefið þeim heimild til þess að láta verðjöfnunargjaldið falla niðnr á viðkom- 
andi verðjöfnunarsvæði.

6- gr-
Þar, sem aðeins eitt viðurkennt mjólkurhú er starfandi á sama verðjöfn- 

unarsvæði, skal það annast alla sölu og dreifingu á neyzlumjólk, rjóma og 
nýju skvri í kaupstað eða kaupstöðum verðjöfnunarsvæðisins. Þar, sem fleiri 
en eitt mjólknrbú eru starfandi á sama verðjöfnunarsvæði, skal öll sala og 
dreifing á þessum vörum fara fram frá einni sölumiðstöð. Tekur þetta einnig 
til þeirrar mjólkur, sem undanþegin er verðjöfnunargjaldi samkv. 3. gr. 2. 
málsgr. — Þeir, sem söluna annast, nefnast sölustjórn.

Sölustjórn getur, með samþvkki mjólkurmálanefndar, leyft þeim, er fram- 
leiða mjólk innan lögsagnarumdæma kaupstaða, að velja um, livort þeir 
afhenda alla sölumjólk sína til viðkomandi samsölu og njóta undanþágu verð- 
jöfnunargjalds samkv. 3. gr., eða hvort þeir selja mjólk sina beint til neytenda 
innan lögsagnarunidæniisins og greiða af lienni fullt verðjöfnunargjald. Skal 
þá verðjöfnunargjaldið miðað við 3000 lítra ársnyt úr liverri kú.

Þeim, sem leyft verður að selja mjólk sína heint til neytenda, er skylt að 
hlíta þeim fyrirmælnm um hreinlæti og hollustuhætti við framleiðslu og af- 
hendingu mjólkurinnar, sem sett verða í reglugerð, er mjólkurmálanefnd sem- 
ur og landhúnaðarráðherra staðfestir.

Ef nijólkurframleiðandi, sem leyfi hefir til heinnar sölu til neytenda, 
þykir misbeita þeirri heimild sinni eða nota hana gagnstætt tilgangi þessara 
laga, þá getur mjólkurmálanefnd, eftir tillögum sölustjórnar, svipt þennan 
mjólkurframleiðanda áður fengmi söluleyfi,

7. gr.
Öllum öðrum en hlutaðeigandi mjólkurhúum eða samsölum þeirra, shr. 

ö. gr., er óheimilt að selja mjólk, rjóma eða skyr í þeim kaupstað eða kaup- 
stöðum, sem starfs- og söluréttur þeirra nær til. Sölustjórn getur þó veitt leyfi 
til þess að dreifa þar mjólk sem gjöfum, eða heimilað framleiðanda að taka 
liana til eigin nevzlu utan heimilis síns, þyki lienni sérstök ástæða til. Sömu- 
leiðis er framleiðanda ætíð heimilt að taka í þarfir heimilis síns til neyzlu 
mjólk þá, er liann framleiðir á heimilinu, og er sú mjólk undanþegin geril- 
sneyðingarskyldu.

8. gr.
Skylt er mjólkurhúum og samsölum, sem fengið hafa einkaleyfi til að 

starfrækja mjólkurhúðir, að sjá um, að ætíð sé nóg neyzlumjólk til sölu á 
þeim stöðuni, sem sölu- og dreifingarréttur þeirra nær til, svo framarlega sem 
framleiðsla er fyrir hendi, nema um óviðráðanlegar sölutruflanir sé að ræða 
vegna samgönguhindrana eða annars slíks.

Öll mjólk og rjómi, sem mjólkurbú og samsölur annast sölu á samkvæmt 
þessum lögum, skal vera gerilsneydd af viðurkenndum mjólkurhúum, þó með
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þeim takmörkunum, að heimilt sé að selja i lokuðum flöskum ógerilsnevdda 
mjólk, sem framleidd er undir sérstöku eftirliti, en skylt er að lilita ákvæðuni 
reglugerðai, er sett verður um þessi efni í sainráði við vfirstjórn heilbrigðis- 
málanna. Hið sama gildir um frainJeiðslu og sölu barnamjólkur. Nafnið barna- 
mjólk i'ná ekki viðhafa um aðra mjólk en þá, sem framleidd er sanikvæmt 
þeim reglum og undir því eftirliti, sem ákveðið verður í samráði við stjórn 
heilbrigðismálanna um franileiðslu barnamjólkur. Heimilt er landbúnaðar- 
ráðlierra að gera það að skilyrði fyrir löggildingu og starfsenii mjólkurbúa, 
að þau taki til gerilsnevðingar mjólk frá öðrum mjólkurbúum á verðjöfnun- 
arsvæðinu fyrir kostnaðarverð, svo og á sama hátt fvrir utanfélagsmenn, ef 
Jn’iið rekur óskylda starfsemi.

9. gr.
Öll mjólk, sem viðurkennd mjólkurbú taka á móti til sölu eða vinnslu. 

skal við móttöku metin eftir gæðum og flokkuð til verðs. Yið flokkunina skal 
meðal annars taka tillit til fitumagns mjólkurinnar og gerlagróðurs í lienni.

Nánari ákvæði um þetta skal setja með reglugerð; þar skal og taka fram 
um g;eði allrar þeirrar mjólkur, sem seld er til neyzlu.

10. gr.
Öll þegar löggilt nijólkurbú, og þau, er löggilt verða samkvæmt lögum 

þessum, sem starfa á sama verðjöfnnnarsvæði, skulu, eftir því sem við verð- 
ur koniið og samþvkki einstakra framleiðenda fæst til, liaga starfi sínu og 
skiptingu félagssvæða svo, að sem mestrar hagsýni verði gætt nm flutning 
mjólkur til búanna og annan tilkostnað.

Eigi má að jafnaði löggilda mjédkurbú á félagssv;eði annars, sem áður 
Jiefir lilotið löggildingu. nema því aðeins, að liið fyrra geti ekki veitt viðtöku 
öllu þvi mjólkurmagni, sem því býðst á svæðinn. eða aðrar jafngildar ást;eð- 
ur komi til.

Mjólkursölufélög samkv. 0. gr. 2. málsgr. mega ekki vera fleiri en eitt 
innan sama sölusvæðis.

11. gr.
I’ar, sem fleiri en eitt mjólkurbú eða félög framleiðenda eru starfandi á 

sama verðjöfnunarsvæði, skal fela því mjólkurbúi á sölustað, er annast geril- 
sneyðingu og aðra meðferð sölumjéilkurinnar, að taka að sér sölusljórn sam- 
kvæmt 12. gr., enda sé mjólkurbúið rekið af samvinnufélagi.

Þar, sem fleiri en eitt löggilt nijólkurbú eru á sama verðjöfnunarsv;eði, en 
sitt í hverjum kaupstað. má fela þeim sölustjórn Iiverju á sínum stað.

12. gr.
Störf og skyldur sölustjórna eru aðallega þessi;

1. Að liafa með höndum sölu og dreifingu mjólkur og mjólkurvara á sölu- 
svæðum verðjöfnunarsva'ðanna og annast allar þær skyldur. sem sam- 
sölum mjólkurbúa er falið að gegna samkv. lögum þessum.

2. Að kosta kapps um, að vandað sé til allrar framleiðslu og meðferðar á
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mjólk og mjólkurvörum á viðkomandi verðjöfnunarsvæði. Og skal það 
vera föst regla, að framleiðendur, sem búa í nágrenni sölustaðar, gangi 
fvrir um sölu neyzlumjólkur.

755

13. gr.
Öllum mjólkurframleiðendum og félöguin mjólkurframleiðenda er ó- 

heimilt að flytja eða selja mjólk eða mjólkurvörnr inn á sölusvæði annars 
verðjöfnunarsvæðis en þeir eru á. Hér er þó undanskilin sala á osti, fullverk- 
uðu súru skyri, smjöri, niðursoðinni mjólk og þurrmjólk.

Mjólk og mjólkurvörur má eigi flytja til sölu frá einu verðjöfnunar- 
svæði yfir á sölusvæði annars verðjöfnunarsvæðis, nema skortur sé á þessum 
vörum, og skal þá ekki greiða verðjöfnunarsjóðsgjald á útsölustaðnum, ef 
sannað er, að það sé greitt á framleiðslusvæðinu.

U. gr.
Öll starfandi nijólkurhú og félög framleiðenda á öllu landinu skulu kjósa 

7 manna nefnd og jafnmarga til vara, til eins árs í senn, í fyrsta skipti þegar 
lög þessi öðlast gildi, til þess að hafa á hendi yfirstjórn allra ínjólkurniála i 
landinu samkvæmt lögum þessum, og nefnist hún mjólkurmálanefnd. Nefnd- 
in velur sér sjálf formann.

Fastir nefndarmenn sén húsettir í Heykjavík, eða svo nærri Reykjavík, 
að þeir geti sótt fundi þar, þegar þörf krefur.

hóknun til mjéilkurmálanefndar sé greidd af mjólkurhúuni, í hhitfalli við 
það starf, sem nefndin vinnur fyrir hvert verðjöfnunarsvæði. Þóknun sé ekki 
liærri en 10 kr. fyrir hvern fundarniann fyrir hvern dag, sem liann er á nefndar- 
fundi. Annar óhjákvæmilegur kostnaður við störf nefndarinnar greiðist af 
sömu aðiljum og í sömu hhitföllum.

15. gr.
Störf nijólkurniálanefndar eru aðallega þessi:

1. Að ákveða verðjöfnunarsvæði.
2. Akvörðun verðjöfnunargjalds og yfirumsjón með innheimtu þess, en fal- 

ið getur lnin stjórn mjólkurhúanna eða hverjum öðrum, sem hún telur 
hezt henta, innheimtu þess.

3. Að liafa yfirumsjón með verðjöfnunarsjóðnm og ákveða upphætur lir
þeiin.

4. Að hafa eftirlit með þvi, að gætt sé fyllstu hagsýni og sparnaðar í rekstri 
mjólkurhúanna, og getur nefndin takmarkað verðupphótina til þeirra húa, 
sem hún tehir hafa óiiæfilega liáan rekstrarkostnað.

5. Að hafa eftirlit með þvi, að mjólkurafurðir verði ekki fluttar milli verð- 
jöfnunarsvæða að nauðsynjalausu, cða til landsins, nema hrýna nauðsyn 
heri til.

(i. Að heita sér fyrir aukinni söln mjólknrafurða í landinu.
7. Að ákveða á hverjum tíma heildsölu- og sniásöiuverð á mjólk og mjólk-

urafurðum.
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16. gr.
Skylt cr mjólkurbúum og ölluin öðrum, er verzla nieð mjólk og mjólkur- 

vörur, að láta mjólkurmálanefnd í té upplýsingar og skýrslur um rekstur 
sinn og vörubirgðir á bverjum tíma og allt, er nefndinni þykir máli skipta um 
meðferð, flutning og sölu mjólkur og mjólkurvara. Sama rétt bafa sölustjórn- 
ir, bver á sínum stað.

17. gr.
l'm útsvarsskvldu injólkursamsölu og arðgreiðslu fer eftir samvinnulög- 

iinuin.
18. gr.

Landbúnaðarráðherra selur reglur uni framkvæmd laga þessara og starf- 
seini mjólkurmálanefndar.

19. gr.
Brot gegn löguin þessum, reglugerðum og öðrum fyrirmadum, er sett verða 

sanikviemt þeim, varða sektum frá 1(1 kr. og allt að 10600 kr., nema þvngri 
refsing liggi við samkv. löguin. Sektir, svo og andvirði upptækrar vöru, renna 
í verðjöfnnnarsjóð þess svæðis, seni brotið er framið á.

20. gr.
Mál út af brotuin gegn löguin þessum, reglugerðum og öðrum fyrirmad- 

um, er sett verða samkvamit þeim, skulu s;eta meðferð alinennra lögreglumála.

21. gr.
Lög þessi öðlast giltli 1. niaí 1936. Frá þeiin tíina eru úr gildi felld lög nr. 

1 frá 7. jan. 1935, uin meðferð og sölu mjólkur og rjóma o. fl., og öll önnur á- 
kva*ði, sem fara í bága við lög þessi.

Greinargerð.

Frv. þetta var sent til landbúnaðarnefndar fyrir nokkru síðan, nieð til- 
maduni uin, að nefndin flytti það. Þar sein ekki náðist sanikoniulag mn, að 
nefndin í lieild flytti frv., böfum við flutt það. Frv. fylgdi svo hljóðandi grg.:

„Eftir beiðni þeirra framleiðenda, er mjólk seldu á Reykjavíkur- og Hafn- 
arfjarðar-mjólkurmarkaði, hafa verið sett lög um sölu og meðferð mjólkur. 
Tilgangur framleiðenda með því að biðja mn setningu mjólkurlaganna var 
aðallega þessi:

ÖIl mjólk, sehl i Revkjavík og Ilafnarfirði, skyldi seld gegnuin eina sam- 
vinnuheildsölu, uppbvggða af þeim mjólkurbúum, sein höfðu aðstöðu til 
mjólkursölu á nefndum markaðsstöðum. Þörfin fvrir slíka samvinnuheildsölu 
skapaðist af því, að samkeppni um mjólkursöluna var orðiu mjög liörð milli 
þeirra mjólkurbúa, sem seldu þar mjólk og rjóma. Ilver einstakur aðili hafði 
sína söhimiðstöð til að annast heildsölu á vörum sinuni. Mikið kapphlaup var 
um mjólkurbúðir, sáust víða fjórar mjólkurbúðir á krossgötum og sú finnnta 
ekki langt frá. Þannig voru komnar á annað hundrað mjólkurbúðir í Revkja- 
vík, í stað þess að framleiðendur töldu luefilegt. að þ;er v;eru um þrjátiu, svo
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að þörfum kaupenda vrði fullnægt og hvergi yrði óeðlilega langt fyrir þá að sækja 
injólk í húð. Mjólk var send Iieim til kaupenda frá ölluni þessum aðiljum, og 
koin því oft nijólk frá fleirum en einuni seljanda í sama liúsið.

Það liafa heyrzt ásökunarraddir í garð þessara mjólkurbúa fyrir það, að 
þau skyldu ekki taka liöndum saman og mynda þessa samvinnuheildsölu án 
mjólkurlaga. Þessi liugsun var injög uppi meðal húanna, en möguleikarnir til 
framkvæmda strönduðu á því, að stór liópur mjólkurframleiðenda var utan 
við mjólkurhúin. Þessir framleiðendur voru í heinum viðskiptum við mjólk- 
urhúðir, hakara og aðra mjólkursala. Þeir buðu hátt sölugjald og stóðust við 
að greiða það hærra lieldur en mjólkurhúin, af þeim ástæðum, að þeir báru 
engan kostnað við gerilsneyðingu sinnar mjólkur og tryggðu sér oft vissa sölu 
fyrir mjólkina. Mjólkurbúin urðu aftur á móti að sætta sig við að breyta í 
vinnsluvörur allri þeirri mjólk, sem framleidd var og ekki seldist sem ný- 
mjólk. Kom þannig fram verðmunur á úthorguðu mjólkurverði til hænda og 
útsöluverði, uinfram það, sem fór i rekstrarkostnað. Reynslan hafði sýnt, og 
það var ölluni vitanlegt, að margir framleiðendur myndu nota þá aðstöðu, að 
standa utan við húin og væntanlega samvinnuheildsölu, til þess að njóta 
blunnindanna af félagsskapnum, en taka ekki á sig byrðarnar, sem honum 
væru samfara. Þannig hefði það því orðið, þó mjólkurhúin liefðu myndað 
sainvinnuheildsölu til að annast samsölu á mjólkinni og takmarka fjölda 
mjólkurhúða; þá hefðu þier húðir, sem losnuðu, meira og minna farið vfir til 
þeirra ófélagsbundnu einstaklinga, sem mjólk seldu framhjá búununi, og þar 
af leiðandi samvinnuheildsala mjólkurbúanna ekki náð tilætluðum árangri.

Af þessum áslæðum fóru mjólkurhúin fyrir milligöngu mjólkurhandalags 
Suðurlands fram á það við háttvirt Alþingi á sinuin tíma, að lög yrðu sett, er 
gæfu slíku samvinnusambandi einkarétt á mjólkursölu í Revkjavík og Hafn- 
arfirði.

Annar tilgangur framleiðenda með slíkum samtökum var sá, að skipu- 
leggja framleiðsluna í mjólkurhúunum. Mjólkurbúin, sem voru á markaðs- 
staðnum, áltu að gerilsneyða, önnur hú að skipta á milli sín skvr-, rjóma- og 
ostagerð og niðursuðu mjólkur. A þennan liátt átti að spara mikla peninga, 
með því að gera rekstur húanna ódýrari og samhliða að fá hetri framleiðslu- 
vörur, þar sem hvert hú liefði fengið meiri leikni í framleiðslu einnar vöru- 
tegundar heldur en margra.

Þar sem ekki átti að flytja mjólk til Reykjavíkur frá fjærliggjandi húum 
nema þegar nærliggjandi framleiðendur fullnægðu ekki markaðsþörfinni, þá 
var og liægt að spara mikla peninga, sem áður fóru í dýra vetrarflutninga á 
mjólk yfir Hellisheiði.

Til þess að láta hagnaðinn af þessu fyrirkomulagi falla réttlátlega i skaut 
allra aðilja, voru lmgsaðar tvær leiðir. Önnur leiðin var sú, að af allri seldri 
mjólk og rjóma skyldi greitt ákveðið gjald. Skyldi gjald þetta lagt í sjóð og 
þeim sjóði varið til upphótar á framleiðsluvörur, er gæfu minna verð en ný- 
mjólkin og rjóminn. Ilin leiðin var sú, að finna réttlátt hlutfall milli þess 
verðs, er greiða skyldi fyrir mjólkina á hverjum stað, gengið lit frá misháum 
framleiðslukostnaði og öðrum staðháttum.

/□/
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Það mætti benda á f'lciri ástæður, sem réttlættu þá ósk framleiðenda, að 
þeir fengju aðstoð með lögum til að koma á slíkum félagsskap.

Eitt af því, sem framleiðendur fóru fram á í sambandi við setningu mjólk- 
urlaga, var, að lögboðin yrði gerilsneyðing mjólkur.

Samkvæmt óskum og kröfum framleiðenda voru sett mjólkurlög. Þau 
voru ekki eins viðtæk og óskað var eftir, en böfuðkjarni þeirra var sá, að lög- 
skipað var að gerilsnevða alla mjólk, sem seld yrði i Reykjavík og Hafnarfirði 
og öðrum stærri kaupstöðum, þar sem aðstaða var til að selja gerilsnevdda 
mjólk.

Þessi lög befðu komið að fullu gagni, ef þau befðu nokkurn tíma komið 
til framkvæmda. Með þeim var öllum bannað að selja mjólk öðruvísi en geril- 
sneydda frá fullkomnum mjólkurbúum. Það var því fyrir hendi möguleiki til 
að mynda hið áðurnefnda samvinnusamband og láta það reka samsölu mjólk- 
ur, ef öll mjólkurbúin kæmu sér samaii um það, þar sem rutt var úr vegi 
þeirri bættu, sem áður var til staðar frá ófélagsbundnum einstaklingum.

Þetta samkomulag náðist strax milli allra mjólkurbúa, er mjólk seldu til 
Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Ákváðu þau strax að mynda slikt samvinnu- 
samband, er annaðist sölu mjólkurinnar. Þetta samkomulag er undirskrifað 
af öllum aðiljum og geymt í skjölum mjólkurbandalags Suðurlands.

Mjólkurlög þessi komu ekki til framkvæmda, eius og áður er sagt. Rúin 
gerðu margítrekaðar tilraunir til að kæra fyrir brot á þeim, þvi þau voru 
stöðugt brotin í meira en ár, en allar þær kærur voru árangurslausar, enda 
gat af þeim ástæðum samvinnusamband mjólkurbúanna aldrei tekið til 
starfa.

Xúverandi mjólkurlög, sem eru frá 7. jan. 1935, voru fyllri. Þau gerðu ráð 
fyrir að nota þá uppástungu mjólkurbúanna, sem áður er uefnd, að mynda 
sjóð fyrir gjald greitt af bvcrjum seldum mjólkur- og rjómalítra, til uppbót- 
ar á úrvinnslumjólkinni.

Þó margir gallar væru á lögum þessum, befðu þau komið að fullu gagni, 
befðu þau verið framkvæmd i þeim anda, sem mjólkurframleiðendur gerðu 
ráð fyrir, er þeir óskuðu eftir setningu þeirra.

Undanfarin ár liafa framleiðendur fengið of lítið verð fyrir mjólkina til 
þess að búskapur þeirra b;eri sig. En með tillili lil þess, að framleiðendmn 
var ljóst, að strax og þeir fengju aðstöðu til að mynda bið áður umrædda sam- 
vinnusamband, gætu þeir sparað svo mikinn rekstrarkostnað, að útborgað verð 
til bænda gæti bækkað upp í það, er nauðsyn krefði, til þess að framleiðslan 
bæri sig, drógu þeir að luekka útsöluverð mjólkur, í þeirri von, að geta fengið 
framleiðslukostnaðarvcrð án þess að það k;emi niður á nevtendum.

Nú er búið að framkvæma mjólkurlögin i rúmt ár, og ennþá befir enginn 
framleiðandi í Revkjavík eða inersveilum fengið hækkað verð fyrir mjólk 
sína. Þvert á móti liafa allir fengið eitllivað lægra verð, og sumir til muna.

Við teljum, að þó svo illa bafi til tekizl, að framleiðendur á þessu svæði 
liafi ekki fengið neina liækkun, og framleiðendur á öðrum svæðum annaðbvort 
enga eða mun minni lieldur en þeir befðu getað fengið, ef framkvæmd laganna
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hcfði verið cins og til var ætlazt í upphafi, þá sé það ckki sjálfum mjólkurlög- 
uiiuni að kenna, heldur því, hvernig þau liafa verið framkvæmd.

Það vakti strax mikla óánægju, þegar mjólkurlögin komu til framkvæmda, 
að í stað þess að mynda hið áður umrædda samvinnusamband milli mjólkur- 
búanna, var mjólkursamsalan sett í hendur mjólkursölunefndar, sem var þannig 
skipuð, að í henni áttu sæti að mjög litlu levti þeir aðiljar, sem fyrst og 
fremst áttu hagsmuni sína undir beppilegri framkvæmd laganna, og auk þess 
flestir af nefndarmönnunum algerlega ófróðir um meðferð og sölu mjólkur. 
I’að var þvi ekki að ástæðulausu, að framleiðendur voru óánægðir með þessa 
ráðstöfun. I fyrsta lagi af því, að þeir töldu sér misboðið með því, að þeir 
fengu ekki sjálfir að stjórna sinni afurðasölu, sem þeir töldu út af fyrir sig 
metnaðarmál, og i öðru lagi gátu þeir ekki treyst óviðkomandi aðiljum eins 
vel og sjálfum sér.

Reynslan liefir sýnt, að þessi uggur framleiðenda var ckki ástæðulaus, því 
að allan þann tíma, sem mjólkursamsalan hefir starfað, hefir hvert „axarskaftið“ 
verið framkvæmt öðru verra, þó sérstaklega í upphafi, og þó segja megi, að 
nokkuð liafi verið lagað í seinni tið, meðal annars fyrir hina hörðu gagnrýni, sem 
samsalan hefir starfað undir, þá er þó svo langt frá, að hún sé komin í það horf, 
sem framleiðendur geta við unað, að þeir hafa séð sig til neydda að krefjast þess, 
og standa fast saman um þá kröfu, að fá því fyrirkomulagi, sem nú er ríkjandi, 
breytt. En þær breytingar, sem framleiðendur fara fram á að gerðar verði á 
mjólkurlögunum, er að finna i meðfylgjandi uppkasti að mjólkurlögum.

Við viljuin benda á aðeins nokkur dæmi því til staðfestingar, að rekstur 
samsölunnar undir núverandi sljórn hennar sé algerlega óliæfur.

1. Fvrsta frainkvsemdin var sú. að mjólkin var lækkuð í útsölu um 2 aura, 
og á þann hátt voru bændur sviptir fyrsta möguleikanuin á hækkun út- 
borgaðs mjólkurverðs.

2. Framkvæmd samsölunnar hefir verið þannig, að fullkominn óvinskapur 
hefir verið frá hennar hálfu i garð viðskiptamannanna og í garð sumra 
mjólkurbúanna, en fyllsta nauðsyn var á, að samsalan béldi öllu vinfengi 
við viðskiptamennina, eins óg aðrar verzlanir þurl'a að gera. Sömuleiðis var 
samsalan byggð upp í því augnamiði að gæta bagsmuna allra þeirra fram- 
leiðenda, er vörur seldu í gegnuni samsöluna, en sú liefir raunin á orðið, að 
eitt mjólkurbúið, Mjólkurfélag Reykjavíkur, befir séð sig til neytt að fara 
i málaferli við samsöluna út af fjárhagsatriðum, þar sem sjáanlega átti að 
ganga á rétt þessa mjólkurbús:
a. Mjólkurfélag Reykjavíkur liefir séð sig til neytt að fara i mál við miólk- 

ursölunefnd út af þvi, að hún hefir neitað að greiða til Mjólkurfélags 
Reykjavíkur andvirði þeirra nijólkurflaskna, er mjólkursanísalan liefir 
týnt og brotið á síðastliðnu ári.

b. Mjólkurfélag Reykjavikur liefir cnnfremur séð sig til neytt að fara i 
mál við mjólkursölunefnd út af því, að það hefir ekki fengið greitt að 
öllu leyti uinsamið gerilsneyðingargjald fyrir síðastliðið ár.

e. Mjólkurfélag Reykjavikur liefir séð sig til neytt að fara í mál vjð mjólk-
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ursölunefnd út af því, að á þeiin tima, sem mjólk nærliggjandi fram- 
leiðenda hefir ekki selzt upp og þurft hefir að vinna úr afgöngum þeirra 
skyr og smjör, hefir mjólkursölunefndin látið það verðfall, sem fram 
kemur við þá úrvinnslu, koma eingöngu niður á meðlimum Mjólkurfé- 
lags Reykjavikur, eða með öðrum orðuni, allir framleiðendur í Reykja- 
vík og nærsveitum, sem eru ófélagshundnir. liafa forgangsrétt að sölu- 
markaðnum i Reykjavík og Hafnarfirði, umfrani þá bændur, sem eru fé- 
lagsbundnir. Verðfall á alla innvegna mjólk síðastliðið ár mun nema 
um það hil Víi eyri á livern lítra vegna vinnsluaffalla, en ef ákvörðun 
mjólkursölunefndar ætti að vera framkvæmd og þessi afföll aðeins að 
lenda á meðlimum Mjólkurfélags Reykjavíkur, myndi það verða hátt 
upp í 1 eyri á lítra, sem meðlimir þess þá fengju minna fyrir mjólkina 
en ófélagshundnir einstaklingar.

d. Samkvæmt ákvörðun mjólkursamsölunnar var ákveðið, að skyr úr þeirri 
mjólk, sem fór til úrvinnslu í mjólkurhúi Mjólkurfélags Reykjavíkur, 
skyldi skipt milJi framleiðenda í hlutföllum við innvegið mjólkurmagn 
þeirra, þar sem Mjólkurfélag Reykjavíkur hafði áður af mjólkursölu- 
nefnd verið svipt leyfi til að selja skyr á þessum markaði. Nokkrir neit- 
uðu að veita skyrinu móttöku, en aðrir neituðu að greiða það, svo að það 
kom mestmegnis niður á félagshundnum framleiðendum i Mjólknrfélagi 
Reykjavíkur að taka til sín þessa vöru, og endaði það með þvi, að Mjólk- 
urfélag Reykjavíkur sá sig til neytt að fara í málaferli út af þessu líka.

e. l'in miðjan janúar síðastliðinn setti landhúnaðarráðherra, eftir heiðni 
mjólkursölunefndar, hámarksgjald á gerilsneyðingu mjólkur í mjólkur- 
stöð félagsins, 2,2 aura; var það svo lágt, að fyrirfram var vitanlegt, að 
ekki mundi verða hægt að reka gerilsneyðingarstöðina fyrir hið tilsetta 
gjald, enda eru þess engin dæmi, livorki utan lands né innan, að liægt 
sé að reka gerilsneyðingarstöð fyrir svo lágt gjald, sem sett var hér. Út 
af þessu hefir Mjólkurfélag Reykjavíkur einnig séð sig lil neytt að fara 
i mál.

f. Ennfremur ákvað landhúnaðarráðherra um miðjan janúar síðastliðinn, 
eftir ósk mjólkursöhmefndar, að það gjald, er mjólkurkaupendur greiða 
fyrir það, að mjólk er sett á flöskur, sem hefir verið 2 aurar á livern 
lítra, skvldi eftirleiðis renna til mjólkursamsöluimar, en að mjólkur- 
samsalan skyldi endurgreiða mjólkurstöð Mjólkurfélags Reykjavikur efni 
í lok á mjólkurflöskur og hrot á mjólkurflöskum í mjólkurstöð félags- 
ins. Þeir 2 aurar, sem kaupandinn greiddi aukalega fyrir flöskumjólk- 
ina, voru ætlaðir til að standast beinan kostnað við flöskun mjólkur- 
innar, þar á meðal áðurnefnda liði (hrot á flöskum og efni í flösku- 
hettur), en þessir tveir liðir gera um það hil 1 eyri á lítra, en helmingur 
flöskugjaldsins liefir farið til þess að greiða kaup því fólki, sem vinnur í 
mjólkurstöðinni, við að þvo flöskur og fylla mjólkina á flöskur, hreins- 
unarefni í þvottavélarnar, vexli og afskriftir af þeim vélum, sem til þcss- 
ara liluta voru notaðar, en þær kosla yfir 70 þúsund krónur. Samkvæmt 
reikningum undanfarandi ára liafa þessír 2 aurar ekki dugað til þess
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að greiða kostnað, sem mjólkurhúið liefir haft aukalega við að afhenda 
mjólkina á flöskum, fram yfir að afhenda hana í lausu máli, en það, sem 
á liefir vantað, liefir verið greitt af rekstrartekjum mjólkurhúsins. L’t af 
þessu taldi Mjólkurfélag Reykjavíkur sig einnig til knúð að fara í mál.

3. Af greiðslu á vörum mjólkurhúanna til samsöhumar liefir verið hagað 
þannig, að mjólkurstöð M. R., sem séð hefir um gerilsneyðingu mjólkur, 
hefir afhent vöruna á híla samsölunnar, en aftur á móti hafa fjarliggjandi 
húin þurft að hafa sameiginlega móttökustöð fyrir sínar vörur. Sam- 
kvæmt athugun hefir mjólkursölunefnd látið samsöluna greiða rekstrar- 
kostnað þessarar móttökustöðvar fjarliggjandi húanna, og hefir samsalan 
þar tekið á sig ea. 2000 krónur á mánuði, sem spursmálslaust eiga að greiðast 
af þeim mjólkurhúum, sem aðstöðu sinnar vegna þurfa að reka þessa sam- 
eiginlegu móttöku- og afgreiðslustöð. Hér hefir mjólkursölunefnd af hænd- 
um í Revkjavík og nágrenni Reykjavikur að minnsta kosti 24 þúsund 
krónur á ári, sem þeir að öllum líkindum sjá sig neydda að endurheimta 
með málsókn á hendur mjólkursölunefnd.

4. Umboðssölugjald það, sem mjólkursölunefnd hefir ákveðið á skyri og 
rjóma, er tillölulega miklu lægra en gjald það, er mjólkursöhinefnd tekur 
af mjólk, og er það heinlínis gert lil þess að ivilna þeim húum, er selja 
rjóma og skyr, umfram þau, er mjólkina selja. I’að hefir verið yfirlýst af 
núverandi framkvæmdastjóra mjólkursanisölunnar, að þau umboðslaun, 
sem samsalan fær af rjóma og skyri, séu alls ekki nægileg til þess að hera 
uppi rekstrarkostnað við sölu jiessara vara. Hér er því um lilutdrægni a.t 
ræða, sem verður að mótmæla.

5. Einn liöfuðtilgangur mjólkurlaganna var að fá alla mjólkurframleiðendur 
til að selja mjólk sína í gegnum eina sölumiðstöð, í því skyni að lækka sem 
mest sölu- og dreifingarkostnað, svo og gerilsneyðingarkostnað. t fram- 
kvæmdinni liefir það orðið svo, að mjólkursölunefndin liefir beinlínis gert 
ráðstafanir til þess að gera þeim framleiðendum í Reykjavik og Hafnarfirði, 
sem vildu selja mjólk sina ulan samsölmmar, sem allra liægast fyrir, með 
því að gefa þeim undanþágu frá ákvæðum mjólkursölureglugerðar og leyfa 
þeim heina sölu, þótt fjós og annar úthúnaður svaraði alls ekki þeim kröf- 
um, sem til var ætlazt. En ástæðan til þessa undanhalds mjólkursölunefndar 
var aðeins sú, að mjólkurframleiðendur í Reykjavik og Hafnarfirði, sem 
seldu mjólk sína i gegnum samsöluna, voru undanþegnir að greiða gjald 
í verðjöfnunarsjóð, að svo miklu leyti sem þeir höfðu einn hektara rækt- 
aðs lands fyrir hverja kú. En aftur á móti urðu þeir, sem seldu mjólk sina 
heint, að greiða af henni gjald í verðjöfnunarsjóð. Vílaði mjólkursölunefnd 
ekki fyrir sér að hrjóta á þennan hátt höfuðtilgang mjólkursölulaganna, 
enda hafði mjólkursölunefnd i hendi sér að neita allri heinni sölu. Þessi 
ráðstöfun hefir komið hart niður á þeim, sem mjólk selja i mjólkursam- 
sölunni, og Iiefð.i verið hetra fyrir þá, að gjaldið í verðjöfnunarsjóð hefði 
verið liækkað, heldur en á grimuklæddan hátt að auka tekjur sjóðsins á 
kostnað mjólkursamsölunnar.

6. Skipting verðjöfnunarsjóðsgjaldsins hefir farið mjög éiréttlátlega fram milli 
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 96
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þeirra mjólkurbúa, sem þess áttu að njóta, en þar sem við ósknm ekki eftir 
að blanda okkur inn í þær frainkvæmdir, látum við það bér afskiptalaust.

7. Mjólkursölunefnd hefir samþykkt, að rekstrarhagnaði samsölunnar skuli 
varið til uppbótar á vinnsluvöru mjólkurbúanna.

Þessi ráðstöfun mjólkursölunefndar er skýlaust lagabrot, er til fram- 
kvæinda kemur.

X. Með þeirri ráðstöfun landbúnaðarráðberra s. 1. vor, að samþykkja samsölu- 
stjórn mjólkurframleiðenda, kosna af mjólkurbandalagi Suðurlands og öðr- 
um mjólkurbúum og framleiðendafélögum á verðjöfnunarsvæði Reykja- 
víkur og Hafnarfjarðar, verður að lelja, að bráðabirgðaákva'ði núgildandi 
mjólkurlaga sé niður fallið og þar með réttur mjólkursöhinefndar til að 
reka nijólkursamsöluna.
Þar sem, eins og fram hefir verið tekið, mjólkursamsalan hefir -verið 

starfrækt á þann hátt, sem telja verður algerlega óviðunandi, enda ólöglega rekin 
af mjólkursölunefnd, og færð liafa verið rök fyrir, þó fleiri ástæður séu enn 
ónefndar, verður að gera kröfu til þess, að mjólkurlöguuum verði nú þegar breytt, 
og framleiðendafélögum, er söhunjólkina eiga, verði falin stiórn samsölnnnar, 
enda er það í samræmi við það, hvernig mjólkursamsala er rekin í nágranna- 
löndum okkar, Xoregi og Svíþjóð, þar sem mjólkurlög eru og mjólkursala 
framkvæmd eftir þeim.

Reykjavik, 1. april 193(5.

Fyrir hönd nefndar, er kosin var á almennum framleiðendafundi að Rrúar- 
landi í Mosfellssveit 5. marz s. 1.

Eyjólfur Jóhannsson. Stefán Þorláksson. Einar Ólafsson.
Lorentz Thors. (iísli (funnarsson. Rjörn Rirnir.

Til landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis."

Nd. 353. Nefndarálit
um frv. til Iaga um garðyrkjuskóla rikisins.

Frá minni bl. landbúnaðarnefndar.

Xefndin befir eigi getað orðið sammála nm frnmvarpið. Vill meiri bluti 
nefndarinnar samþykkja frumvarpið með nokkrum breytinguin, en við undir- 
ritaðir getum eigi fallizt á það. Teljum við að visu fulla þörf á aukinni garð- 
yrkjukennslu, en álitum enga nauðsyn til að stofna nýjan skóla til að sinna því 
hlutverki. Búnaðarskólarnir eru að okkar álili þær stofnanir, sem við teljum 
eiga að annast þetta verk, og leggjum því lil, að málið verði afgreitt með svo 
hljóðandi

RÓKSTVDDRI DAGSKRÁ:
í lögum um bændaskóla og reglugerð fyrir þá skóla eru ákva'ði um bók- 

lega og verklega kennslu í garðyrkju. enda eðlilegast og bagkvæmast að tengja
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við búnaðarskólana alineiina fræðslu í því efni. Beinir deildin því til stjórnar- 
innar að endurskoða að þessu leyti, í saniráði við Búnaðarfélag Islands, fyrr- 
nefnd lög og reglugerð og leggja síðan málið fyrir Alþingi á þeini grundvelli. 
Tekur deildin því fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 17. apríl 1936.
Jón Pálniason, Pétur Ottesen.

frsm.

Nd. 354. Breytingartillögur
við frv. til laga uin fræðslu barna (þskj. 1 18).

Frá nienntaniálanefud.

1. Við fyrirsögn I. kafla. Fyrirsögnin orðist svo:
Uni skólaskyldu, undanþágu og kröfur við fullnaðarpróf.

2. Við 1. gr. Síðari inálsgr. fellur niður.
3. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Fræðsluniálastjórnin getur veitt skólahverfuni utan kaupstaða heimild 
til að ákveða, að skólaskylda í liverfinu skuli ekki hefjasl fyrr en við 8, 9 
eða 10 ára aldur barna. Þar, seni slík ákvörðun er gerð, skulu lieiinilin 
annast sjálf og kosta barnafræðsluna fram að skólaskyldualdri, nenia þar 
sem öðruvísi er ákveðið nieð skólareglugerð.

1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Skólanefnd niá veita undanþágu frá skólavist, ef trygging þykir vera 

fyrir því, að barn fái lögniælta fræðslu þrátt fyrir undanþáguna.
Skólanefnd niá veita heimild til fullnaðarprófs börnuni, sem eru yngri 

en 14 ára, þegar tryggl er, að barnið njóti franihaldsfræðslu til fulls 11 
ára aldurs.

Skólanefnd varnar þeini börnuni skólavistar, seni að dónii skólastjóra 
og kennara eru óhafandi nieð öðruni börnuni sakir siðleysis eða einstakrar 
óhlýðni.

Þau börn eru undanþegin skólaskyldu, sem sanikvænit vottorði læknis 
skortir andlega eða líkainlega hæfileika til að stunda náni nieð öðruni 
börnuni.

5. Við 1. gr.
a. Upphaf greinarinnar orðist svo:

Hvert barn, seni er fullra 11 ára, er fullnaðarprófsskylt. Til fulln- 
aðarprófs er krafizt:

b. Við 5. tölulið. í stað orðanna „og þau tiniabil, er þeir lifðu á“ kemur: og 
uni höfuðdrætti í sögu þjóðarinnar.

e. Við 6. tölulið. í stað orðanna ,.og liafa fengið nokkra þekkingu í jarð- 
eðlisfræði“ kennir: og liafa fengið nokkra fræðslu uni eðlishætti jarðar 
og stöðu hennar i sólkerfinu.
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6. Við 5. gr. Greinin orðisl svo:
Heimilt er skólanefnd (í Revkjavík fræðsluráði), nieð samþykki fræðslu- 

málastjórnar, að ákveða í reglugerð skóla, að kenna skuli fleiri námsgreinar 
en í 4. gr. segir.

7. Við 6. gr.
a. Tva*r fyrstu niálsgreinarnar orðist svo:

í liverju skólahverfi skal gera skólaliús á hentugum stað, sein fræðslu-
málastjórn samþykkir, heimangönguskóla þar, sem staðhættir leyfa, en 
heimavistarskóla þar, seni heimangöngu verður ekki við koinið sakir 
vegalengda í skólahverfinu. Framfærandi harns kostar skólavist þcss í 
heimavistarskóla.

Lágmark árlegs náinslínia skólaskyldra barna er: 
h. Við greinina bætist:

Heiinilt er, nieð sainþykki fræðsluinálastjórnarinnar, að færa náms- 
tíma til milli aldursflokka, enda verði samantaldar kennslustundir eða 
námsvikur á hvert barn á skólaskyldualdri þess aldrei færri en áður er 
talið.

8. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Xú óhlýðnast framfærandi skólaskylds barns fyrirmæluin þessara laga, 

og varðar það dagsektum, 2 5 kr., eftir úrskurði valdsmanns. Sé um al-
varleg brot að ræða, getur skólastjóri skotið málinu til barnaverndarnefndar 
til frekari aðgerða.

9. Við 8. gr.
a. Fyrir „skóladvöl“ komi: skólavist.
b. Orðin „eða fræðslu" falli niður.
e. Á eftir orðunum „eða öllu leyti“ komi: eða ákvörðun hreppsnefndar 

(fátækrastjórnar).
10. Við 11. gr. Greinin orðist svo:

1 liverju fræðsluhéraði skal vera fræðsluráð, skipað 5 mönnuni. í kaup- 
stöðum skulu 1 þeirra kosnir af nýkosinni bæjarstjórn með hlutfallskosn- 
ingu, en utan kaupstaða af sýslunefnd. Bæjarstjóri eða sýslumaður er sjálf- 
kjörinn formaður fræðsluráðs.

Xú er kaupstaður aðeins eitt skólahverfi, og skal þá fræðsluráðið jafn- 
framt vera skólanefnd kaupstaðarins, enda skipar fræðslumálastjórnin þá 
formanninn.

í hverju skólahverfi er skólanefnd skipuð 3 möinnim, og skulu 2 þcirra 
kosnir samthnis og hreppsnefnd utan kaupstaða, en í kaupstöðum af ný- 
kosinni bæjarstjórn með hlutfallskosningu.

Xú eru 2 hreppar eða fleiri í skólahverfi, og setur fræðslumálastjórnin 
þá reglur um kosning skólanefndarmanna í samræmi við fólksf jölda. í’egar 
svo á stendur, er heimilt, að 5 nienn séu i skólanefnd.

Fræðslumálastjórnin skipar formenn skólanefnda.
Um atkvæðisrétt og kjörgengi í skólanefndir gilda sömu reglur og um 

sveitarstjórnarkosningar. Varanienn skulu kosnir á sama hátt og aðalmenn 
og sanitímis.



Þingskjal 354 765

11. Við 12. gr.
a. í stað „skólanefnd“ í npphafi fyrstu niálsgreinar koini: fræðsluráð eða 

skólanefnd.
J). 1 stað „skólanefnd“ i upphafi annarar málsgreinar koini: fræðsluráð eða 

skólanefnd.
12. Við 13. gr.

a. Við fyrstu málsgrein. Orðin „með þeim takmörkunum . . . námstjóra“ 
falli niður.

b. Við fimmtu málsgrein. Orðin „að þau skorti ekkert, er með þarf lil þess“ 
falli niður.

e. Við tíundu málsgrein. í stað orðanna „annarri . . . hinni“ konii: aðra . . . 
hina.

13. Við 14. gr.
a. Tveir fyrstu málsliðir orðist svo:

I hverju fræðsluhéraði getur sýslunefnd, að fengnum tillögum lirepps-
nefnda, slofnað fræðslusjóð, er stendur strauin af árlegum útgjöldum til 
barnafræðslunnar. I’egar fræðsluráð hefir gert heildaráætlun um kostn- 
að við skólahald í fræðsluhéraðinu, að fengnum skýrslum og áætlunum 
skólanefnda, skal reikna út meðaltalskostnað á hvert harn i fræðslu- 
héraðinu.

h. í stað orðanna „að viðhættu tillagi til skólahyggingasjóðs“ komi: auk 
tillags til skólabygging'arsjóðs samkv. 15. gr.

e. Við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
Þar, sem ekki eru stofnaðir fræðslusjóðir, fer um greiðslu kostn-

aðar við barnafræðslu eftir núgildandi regluin.
14. Við 15. gr. Greinin orðist svo:

Heimilt er að stofna skólabyggingarsjóð í fræðsluhéraði eða liluta 
fræðsluhéraðs utan kaupstaða, og skal honuin varið til skólabygginga, við- 
halds og endurbóta á skólahúsum og vaxta og afborgana af lánum, sem 
tekin hafa verið til slíkra bygginga.

Tekjur sjóðsins eru þessar:
a. Allt að 100 af þeim tekjuin sýslusjóðs, sem lagðar eru á hvern lirepp 

eftir skattaframtali, íbúatölu og fasteignamati.
b. Allt að 20' ; af tekjum fræðslusjóðs béraðsins.
e. Andvirði gamalla skólalnisa og skólalóða, er seld kunna að verða. 
d. Samskot, gjafir, vinnuloforð o. fl., sem sjóðnum kann að áskotnast.

Heimilt er, að framlög skólahverfa til sjóðsins séu séreign hvers hverfis 
um sig, þegar þess er óskað.

l'ræðslumálastjórnin getur fyrirskipað stofnun skólabyggingarsjóðs fvrir 
skólahverfi, sem telst hafa vanrækt skyldur sínar um bygging skólalniss eða 
viðhald.

Xú á skólahverfi skólahús og lóð. þegar heimild þessa kafla keinur til 
framkvæmda, og skal húsið og lóðin þá falla til skólabyggin’garsjóðs, en 
matsverð eignarinnar telst þá framlag skólahverfisins til sjóðsins og sér- 
eign þess, þegar óskað er.
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15. Við 16. gr.
a. Orðið ,,alla“ falli niður.
b. Orðið „viðkoniandi“ falli niður.

16. Við 17. gr.
a. Fvrstu tvær málsgreinar orðist svo:

Skólahús skulu byggð i þeirri röð, sem fræðslumálastjórnin ákveður, 
að fenginni unisögn fræðsluráðs.

Rikissjóður greiðir allt að þriðjungi kostnaðar við að reisa beiman- 
gönguskóla utan kaupstaða, en belming kosnaðar við byggingu beiina- 
vistarskóla af því fé, seiu til þess er veitt í fjárlögum ár bvert.

b. í stað „skólans“ í þriðju málsgrein komi: skólabverfis eða skólabygg- 
ingarsjóðs.

e. Síðasta málsgrein greinarinnar fellur niður.
17. Við 19. gr.

a. Við fyrstu málsgrein:
1. Fyrir „7 11“ koini: 8 11.
2. Fyrir „séu“ komi: eru.

b. Finnnta málsgrein orðist svo:
l’réif skulu lialdin að lokinni kennslu, og þó aldrei fyrr en 1. april. 

e. 6. og 7. málsgr. orðist svo:
Nú kemur- prófskylt barn ekki til prófs án gildra forfalla, og er þá 

beimilt að leita aðstoðar lögreglustjóra til þess að barnið verði prófað og 
að beita sektarákvæðum 7. greinar.

Heimilt er, ef barn keinur ekki á prófslað, að prófa það á beimili þess.
18. Við 20. g'r. (íreinin orðist svo:

Nú befir 11 ára barn ekki náð þeirri kunnáttu, sem áskilin er í 1. gr., 
og skal þá skólanefnd, í samráði við skólastjóra, sjá því fyrir frekari fræðslu, 
unz það stenzt próf í þeim námsgreinum, er þvi var einkuin ábótavant í, en 
skólastjóri og skólalæknir ákveða, hvers krafizt skal af barninu til fullu- 
aðarprófs.

19. Við 30. gr. Greinin falli niður.
20. Ákvæði til bráðabirgða bljóði svo:

Þar, sem ekki eru koinnir beimangöngu- eða beimavistarskólar, og á 
meðan svo stendur, gilda ákvæði binna eldri fræðslulaga um farkennara og 
farkennslu, sbr. þó ákvæði 10. og II. greinar.

Þegar fé er veitt til þess í f járlögum, skal fram fara rannsókn á því, 
bvernig bagkvaunast verði að skipta landinu í skólabverfi. Að þeirri rann- 
séikn lokinni, gerir fræðslumálastjórnin tillögur um skiptingu og leggur 
þær fyrir skólanefndir og fræðsluráð. Nú næst ekki samkomulag milli þess- 
ara þriggja aðilja, og ræður þá fræðslumálastjórnin úrslitum.
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Ed. 355. Frumvarp til laga

um brevting á lögum nr. 16 15. júní 1926, uin útsvör.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr-
2. töluliður 4. gr. laganna orðist þannig:
Tekjur aðila, þær er liann hafði síðastliðið ár, og að þvi leyti sein útlenda 

gjaldþegna varðar (6. gr. B. 1—2) á tekjur þær, er þeir hafa haft á gjaldárinu, 
nema á þá verði lagt útsvar á næsta ári eftir alinennum reglum. Þá skal at- 
huga, í hverju tekjurnar voru fólgnar, hversu niikil fyrirhöfn, kostnaður og 
áhætta var sanifara öflun þeirra.

2. gr.
I stað orðsins „gjaldárinu" í 9. gr. 1. tölul. h. og 2., 3. og 4. tölul. konii: út- 

svarsárinu.

3. gr.
12. gr. 2. og 3. mgr. falli burt.

4. gr.
14. gr. 2. mgr. orðist þannig:
Skjóta má málum þessum til ríkisskattanefndar.

' 5- gr.
24. gr. útsvarslaganna orðist þannig:
Sá gjaldandi og sú sveitarstjórn, er ekki vill hlíta úrskurði yfirskatta- 

nefndar, gelur næstu 2 almanaksmánuði eftir dagsetningu úrskurðar hennar 
skotið honum til rikisskattanefndar. Ríkisskattanefnd skal hafa lokið úrskurði 
eigi síðar en 2 mánuðum eftir að kæra kemur til nefndarinnar. Ríkisskatta- 
nefnd hefir sama rétt til þess að krefjast upplýsinga sem vfirskattanefnd, en 
nefndin hreytir aðeins þeim útsvörum, sem úrskurður yfirskattanefndar hefir 
gengið um og síðan hefir verið áfrýjað til hennar.

ITskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður um útsvarsupphæð.

6. gr.
Á eftir 2. tölul. 25. gr. komi: sbr. 6. gr. B. 1—2.

7. gr.
I stað orðsins „atvinnumálaráðuneyti“ i 26. gr. komi: ríkisskattanefnd.

8. gr.
28. gr. orðist þannig:
Hjón bera áhvrgð á útsvarsgreiðslu hvors annars, enda búi þau saman, 

þegar niðurjöfnun fer fram.
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9- gr.
A cflir 2. mgr. 29. gr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Með rcglngerð, er ríkisstjórnin sctur, má skylda kaupgrciðendur til að halda 

eftir hluta af kaupi fastra starfsmanna til greiðsln á útsvari þeirra til bæjar- 
eða sveitarsjóðs.

10. gr.
Með lögum þessum cru úr gildi numin lög nr. 10 9. jan. 1935.

11- gr-
Þá er lög þessi hafa öðlazt staðfcstingu konungs, cr ráðhcrra heimilt að láta 

fella texta þeirra, svo og laga nr. 59 1931 og laga nr. 51 1933 inn í meginmál laga 
nr. 46 1926, um útsvör, og gefa þau út þannig hreytt, cn jafnframt sé VI. kafli 
þeirra felldur úr textanum.

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Nd, 356. Breytingartillaga

við frv. til laga um skipun prcstakalla (þskj. 331).

Frá Asgeiri Ásgcirssyni.

Við 1. gr. í stað 25. og 26. töluliðs komi: ,
25. Sandar: Sanda og Hrauns sóknir.
26. Xúpur: Mýra, Xúps og Sæbóls sóknir.
27. Holt í Önundarfirði: Holts, Flateyrar og Kirkjubóls sóknir.

Nd. 357. Breytingartillaga
við frv. til 1. nm skipun prcstakalla.

Frá Ólafi Thors.
Við 1. gr. 4.
Liðurinn verði tveir liðir og orðist svo:
4. Mosfell í Mosfellssveil: Viðeyjar, Lágafclls og Brautarholts sóknir.
5. Reynivellir: Saurhæjar (á Kjalarncsi) og Reynivalla sóknir.

Ed. 358. Lög
um löggilding verzlunarstaðar í Hjarðardal í Önundarfirði.

(Afgreidd frá Ed. 17. april).
Samhljóða þskj. 249.
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Ed. 359. Lög
uni sérstaka dómþinghá í Djúpárhreppi í Rangárvallasýslu.

(Afgreidd frá Ed. 17. apríl).
Samhljóða þskj. 214.

Nd. 360. Breytingartillögur

við frv. til ,1. um skipun prestakalla.

Frá Thor Thors.
Við 1. gr.

a. 10. liðlir orðist svo:
Kolbeinsstaðir: Staðarhrauns, Akra, Rauðamels, Kolbeinsstaða og Miklaholts 
sóknir.

b. 11. liður orðist svo:
Staðarstaður: Staðarstaðar, Búða og Hellna sóknir.

Nd. 361. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 51 7. maí 1928. um Menningarsjóð, og 1. nr. 55 
14. júni 1929, um breyt. á þeim lögum.

Frá meiri lduta menntamálanefndar.

Meiri bl. nefndarinnar leggur einróma til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 17. april 1936.

Ásgeir Ásgeirsson, Bjarni Bjarnason. Eiríkur Finarsson. 
form., frsm.

Sigurður Einarsson.

Ed. 362. Nefndarálit

um frv. til 1. um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er sammála um, að mál þetta nái fram að ganga á þessu þingi, með 
þeim breytingum, er hér fara á eftir, cn aðalefni þeirra er brevtingin við 8. gr., 
sem er í því fólgin að losa ráðlierra við innheimtu þess hluta gjaldsins, er ríkið

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 97
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leggur ekki fram. Hin veigamesta breytingin felst í bráðabirgðaákvæðinu. Taldi 
nefndin nauðsyn á því, að afla þyrfti frekari reynslu á þeim kostnaði, er ýmsir 
sjúkdómar, er í frv. greinir, mundu hafa fyrir ríkissjóð unifram þann, sem nú er 
lagður fram, og með tilliti til fjárhagsgetu ríkissjóðs, eins og nú standa sakir, 
telur nefndin þá leið heppilegasta til þess að byrja með, sem í bráðabirgða- 
ákvæðinu felst. Einslakir nefndarnienn eru þó óhundnir af breytingartillöguni, 
er fram kunna að koma.

Nefndin er þó sannnála um að leggja til, að frv. verði sainþykkt ineð eftir- 
farandi

BREYTINGUM.
1. Við 8. gr.

a. 1. málsgr. greinarinnar orðist svo:
Sjúkrahús eða liæli eða skóli eða annar viðtakandi styrks þess, sem 

veittur er samkvæ’mt löguni þessum, á rétt á, að framfærsluSveit styrk- 
þegans greiði það, sem á vantar fulla greiðslu kostnaðarins eins og bann 
er talinn og úrskurðaður sainkvæmt 1., ö. og 6. gr., er ríkissjóðsstyrkur- 
inn befir verið greiddur. Þó skal aldrei krefja framfærslusvcit um greiðslu 
þessa kostnaðarhluta fyrr en styrkþeginn sjálfur eða frainfærandi bans 
hefir verið krafinn um grciðsluna, og ekki nema að svo niiklu leyti sem 
sú krafa hefir engan árangur borið.

b. 2. málsgr. greinarinnar falli burt.
2. Uppliaf 13. gr. frv. orðist svo:

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1037.
3. Aftan við frv. bætist eftirfarandi

Bráðabirgðaákvæði.
Þangað til bráðabirgðaákvæði þetta verður nmnið úr gildi, má upphæð sú, 

er varið verður til styrkveilinga samkvæmt löguni þessum til annara en þeirra, 
sem haldnir eru berklaveiki, holdsveiki eða kynsjúkdómi, ekki nema ineiru en 
því, sem í hvert sinn er veitt til þess í fjárlögum. Skal upphæð þeirri úthlutað af 
ráðherra samkvæmt tillögum landlæknis að hverju ári liðnu, í fyrsta skipti í 
ársbyrjun 1988, til þeirra, sem úrskurðaðir verða slyrkhæfir, og má styrkur 
til hvers nema allt að j-, hlutuni áfallins kostnaðar á næstliðnu ári, en að öðru 
leyti skal um þessar stvrkveitingar fylgt þeiin regluin, er lögin setja.

Meðan lioldsveikraspítalinn í Laugarnesi verður starfræktur af ríkinu, skulu 
holdsveikissjúklingar, sem þar eru vistaðir fyrir ráðstafanir liins opinbera, 
hafa þar að öllu leyti ókeypis vist á kostnað ríkissjóðs, eins og verið hefir.

Alþingi, 17. april 1936.

Sigurjón A. Ólafsson, 
forni., frsm.

Ingvar Pálmason,
fundaskr.

Þorsteinn Briem. 
með fyrirv.

Magnús Guðmundsson, Páll Hermannsson.
með fyrirv.
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Nd. 363. Nefndarálit
um frv. til laga um ríkisútgáfu námsbóka.

Frá meiri hl. menntamálanefndar.

Nefndin hefir haft frv. þetta til athugunar og klofnað í málinu. Er undir- 
ritaður meiri Id. hennar sammála um að leggja til, að frv. verði samþvkkt.

Alþingi, 17. apríl 1936.

Asgeir Asgeirsson, Sigurður Einarsson, Bjarni Bjarnason.
form. fundaskr., frsm.

Nd. 364. Frumvarp til laga
um breyting á vegalögum, nr. 101 19. júni 1933.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

2. gr. laganna breytist á þessa leið:
I. Fvrir 1. málslið í A. 1. komi tveir nýir málsliðir:

Suðurlandsvegur, sem er tvískiptur frá Reykjavík í Ölfus, önnur 
leiðin um Lækjarbotna, en bin um Hafnarfjörð, Ivrýsuvík og Selvog. 
Úr Ölfusi um Flóa og Holt austur yfir brú á Ytri-Rangá.

II. Fyrir orðin „um Hóla í Xesjum“ í 3. málsl. A. 1. komi: yfir Horna- 
fjarðarfljót innra (um Hoffell að Bjarnanesi) og yfir Hornafjarðar- 
fljót ytra um Hóla í Xesjum.

III. Fyrir orðin „Lón að Lónsheiði“ í sama málslið komi: Lón um Hraun- 
hólskletta að Lónslieiði.

IV. A eftir A. 5. bætast nýir liðir:
a. Gaulverjabæjar- og Stokkseyrarveyur: Frá Suðurlandsvegi austan 

Mjólkurbús Flóamanna um Gaulverjabæ og Stokkseyri til Eyrar- 
bakkavegar á vegamótum milli kauptúnanna.

b. Villingaholtsvegur: Frá Suðurlandsvegi hjá Hraungerði til Villinga- 
holts.

V. A. 9. skal orða svo:
(inúpverjavegur: Frá vegamótum Skeiðavegar sunnan Laxár um 

brú á Kálfá og norðan Skaftaholtsmúla að Ásólfsstöðum.
VI. Fyrir „Múla“ í A. 10. komi: Galtalæk.

VII. Fvrir orðin í A. 11. „inn Fljótshlíð að Hliðarenda“ komi: inn Fljótshlið 
að Múlakoti.

VIII. Á eftir A. 11. bætist nýr liður:
Meðallandsvegur: Frá Suðurlandsvegi í Skaftártungu yfir Ásabrú

um Leiðvöll að Langbolti i Meðallandi.
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IX. Aflan við A. 13. bætist: og þaðan mn Vtskála að Sandgerði.
X. A eftir B. 5. bætast nýir liðir:

a. Reykholtsdals- og Hálsasveitarvegur: Frá Kláffossbrú mn Reyk- 
holtsdal að Lambá.

b. Álftaneshreppsvegur: Frá Stykkishólnii vestan Langár uni Alfta- 
neshrepp sunnanverðan á Kolviðarholt sunnan Hólsvatns, og það- 
an vestur að Vogalæk.

c. Hraunhreppsvegur: Frá Stykkishóhnsvegi hjá Arnarstapa um 
Hrafnkelsstaði og Laxárholt að Vogi.

XI. A eftir B. 8. bætast nýir liðir:
a. Vtnesveyur: Frá Ólafsvíkurvegi, austan Fróðárheiðar uni Breiða- 

vik að Sandi.
b. Skógarstrandarvegur: Frá Stykkishólnisbraut í Helgafellssveit á 

Vesturlandsveg í Miðdölum.
XIL A eftir B. 9. bætist nýr liður:

Staðarfellsveyur: Frá Vesturlandsvegi bjá Asgarði að Staðárfelli.
XIII. Á eftir B. 10. bætist nýr liður:

Kaldrananeshreppsveyur: Frá Strandavegi við Selá, uni Bjarnar- 
fjörð, Bala, Kaldbak og Veiðileysu að Reykjarfirði (Kúvíkuni).

XIV. Á eftir B. 11. bætast nýir liðir:
a. Reykhólasveitarveyur: Af Geiradalsvegi í Þorskafjörð
b. fíarðastrandarveyur: Frá þjóðveginuni, milli Geirseyrar og Bíldu- 

dals, af Mikladal og að Haga á Barðaströnd.
e. Rauðasandsveyur: Frá Hvalskeri við Patreksfjörð að Saurbæ á 

Rauðasandi.
XV. Á eftir 12. a. bætast nýir stafliðir:

a. Af Breiðadalsheiði til Suðurevrar í Súgandafirði.
b. Frá Geinlufalli að Núpi.
c. Frá Vöðluni í Önundarfirði að Hjarðardal

XVI. Á eftir B. 12. b. bætist nýr stafliður:
Frá Þingeyri til Haukadals.

XVII. Á eftir B. 13. bætast nýir liðir:
a. Ármúlavegur: Frá vegainótuni Langadalsvegar við brú á Langa- 

dalsá til Árinúla.
b. Laugabólsvegur: Frá Arngerðareyri að Laugabóli

XVIII. Fyrir „til Skagaslrandar“ i C. 7. konii: að Hofi á Skagaströnd.
XIX. A eftir C. 10. bætast nýir liðir:

a. fílönduhlíðarveyur: Frá Héraðsvatnabrú á Grundarstokk, uni 
Blönduhlíð og Viðvíkursveit, uni brú á Gljúfurá á Hofsósveg.

b. Laugabólsvegur: Frá Arngerðarevri að Laugabóli.
XX. Á eftir C. 11. bætist nýr liður:

Laugalandsveyur: Frá Norðurlandsvegi bjá Kaupangi að Lauga- 
landsskóla.

XXI. Á eftir C. 12. koma nýir liðir:
a. Svarfaðardalsvegur: Frá Argerði að Urðuin.
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b. Svalbarðsstrandarvegur: Frá Grenivík iiin Fnjóskárbrú og Laufás, 
á Xorðurlandsveg á Svalbarðsströnd.

c. Kinnarvegar: Frá Xorðurlandsvegi bjá Krossi uni Köldukinn að 
Garði í Aðaldal.

XXII. Aftan við C. 13. bætist: og þaðan uni Kálfaströnd að Reykjahlíð. 
XXIII. A eftir C. 13. bætist nýr liður:

Fjallavegar: Frá Reykjablíð um brú á Jökulsá að Grínisstöðuni á 
Fjölluin.

XXIV. A eftir C. 15. bætist nýr liður:
Langanesvegnr: Frá Þórshöfn um Langanes að Skálum.

XXV. Á eftir D. 1. kemur nýr liður:
Vopnafíarðarvegur: Frá Austurlandsvegi hjá Möðrudal og í Vopna-

fjörð.
XXI. Fyrir „Stranda- og Vopnafíarðarvegur" í D. 2. komi: Stranda- og 

Jökulsárhlíðarvegur.
XXVII. Á eftir D. 2. komi nýr liður:

Hróarstunguvegur: Frá Rangárbrú um Kirkjubæ og brú á Lagar-
fljóti í nánd við Lagarfljótsfoss á Úthéraðsveg.

XXVIII. Aftan við D. 3. bætist: Vm Gönguskörð og Xjarðvikurskriður til Borg-
arfjarðar.

XXIX. I). 1. skal orða svo:
Fpphéraðsvegur: Frá Lagarfljótsbrú vestan Fljóts um Brekku að 

væntanlegri brú á Jökulsá i Fljótsdal.
XXX. A eftir D. 6. komi nýr liður:

Þórdatsheiðarvegur: Frá Austurlandsvegi í Skriðdal um Þórdals-
beiði til Revðarfjarðar.

Ed. 365. Breytingartillaga

við frumv. til 1. um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu).

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 3. gr. A eftir orðunum „gildandi lög eða reglugerðir“ komi: eða heim- 
ilar ómannúðlegar eyðingaraðferðir.

Ed. 366. Lög
um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu).

(Afgreidd frá Ed. 17. apríl).
Samhljóða þskj. 291.
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Nd. 367. Breytingartillögur
við frv. til 1. um fræðslu barna og við brlt. á þskj. 354.

Frá menntamálanefnd.

1. Við 19. gr. Orðin „í kaupstöðuin, en námsstjóra annarsstaðar á landinu“ í 
annari málsgr. falli niður.

2. Við 24., 25. og 26. gr. í stað allra greinanna komi ein grein, er verður 21. gr., 
svo hljóðandi (og breytist greinatalan samkvæmt því):

Eftirlitsmenn skulu skipaðir með barnafræðslunni í landinu þegar fé 
er veitt til þess í fjárlögum, og nefnast þeir námsstjórar. Skulu valdir til 
þess starfs hinir bæfustu barnakennarar. Skal fræðslumálastjórnin skipta 
landinu í allt að 6 eftirlitssvæði, og sé einn námsstjóri fyrir hvert. Skulu 
námsstjórar hafa eftirlit með kennsluskipun, kennsluaðferðum og árangri 
kennslunnar samkvæmt erindisbréfi, er fræðslumálastjórnin setur.

3. Við brtt. á þskj. 354, tölul. 20:
a) Aftan við fyrri málsgr. bætist:

Tala kennslustaða í farskólahéruðum skal ákveðin í samráði við 
f r æðslumálas t j óra.

b) Aftan við tillöguna bætist:
Hvert skólahverfi befir rétt til eins kennara, en kennarafjölgun 

skal miða við, að 50 börn á aldrinum 7—14 ára eða 30 börn 10—14 ára 
komi á hvern kennara að jafnaði við heimangönguskóla, og 40 börn á 
aldrinum 10—14 ára við heimavistarskóla, en 20 í farskólum. Þó er 
fræðslumálastjórninni heimilt að víkja frá þessum ákvæðum, ef stað- 
hættir og skilyrði leyfa ekki samflutning.

Akvæði þessi skulu framkvæmd jafnóðum og kennarastöður losna.
Heimilt er að greiða úr ríkissjóði styrk til stundakennslu, þegar 

kennarahald sparast við það, hlutfallslega jafnbáan og nemur fram- 
lagi ríkissjóðs til kennaralauna.

Skólastjórar í kaupstöðum, þar sem eru 20 barnakennarar eða fleiri, 
taka laun fyrir tvo mánuði umfrain barnakennara, og skólastjórar í 
öðrum kaupstöðum og við beimavistarskóla fyrir einn mánuð umfram 
kennslutíma.

Ed. 368. Nefndarálit
um frv. til 1. um tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

Frá 2. minni hl. allsherjarnefndar.

Svo sem tekið er fram í áliti 1. minni lil. nefndarinnar (þskj. 350), er það 
augljóst, að allshn. getur ekki sem lieild orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. 
Það er erfitt verk og vandasamt að finna nýjar og heppilegar leiðir til tekjuöflunar
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fyrir bæjar- og sveitarfélögin, án þess að lenda inn á hinar sömu tekjuöflunar- 
brautir, sem ríkissjóðurinn nú þegar fer. Það cr sannfæring okkar, að nú sem 
stendur verði að forðast að leggja nýjar skattabyrðar á landsmenn, þannig lagaðar, 
að þær komi sérstaklega niður á aðalframleiðslunni. Þess vegna getum við ekki 
fallizt á þá leið, sem III. kafli frv. gerir ráð fyrir, og leggjum því til, að sá kafli 
allur falli burt. En þar eð við viðurkennum þörfina á nýjum tekjum handa kaup- 
stöðunum, ætlumst við til, að aðflutningsgjöldin samkvæmt IV. kafla hækki um 
helming, og' að upphæð sú, sem þannig fæst, skiptist milli allra bæjar- og sýslu- 
félaga í landinu. Við teljum einfaldara, að þessar nýju tekjur renni til sýslusjóð- 
anna, en ekki hreppssjóða. Sparar það hreppssjóðunum tilsvarandi útgjöld til 
sýslusjóðanna, en sýslusjóðsgjöldin eru nú einn þyngsli bagginn á hreppssjóðunum.

Leggjum við til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. III. kafli frv. (15.—23. gr.) falli niður.
2. Við 24. gr. Greinin falli niður.
3. Við 25. gr. Niðurlag greinarinnar orðist svo: skal bæta 10 af hundraði af gjöld- 

unum, eins og þau eru að lögum á bverjum thna, og skiptist viðaukagjald 
þetta eftir mannfjölda milli sýslu- og bajarfélaga landsins.

1. Við 26. gr. í stað ,,hreppsfélaga“ komi: sýslu- og bæjarfélaga.
5. Við 27. gr. Niðurlag greinarinnar orðist svo: svo og um íbúatölu í viðkom- 

andi lögsagnarumdæmi.
6. Við 28. gr. Greinin orðist þannig:

Þegar atvinnumálaráðherra liafa borizt allar skýrslur, sem nefndar eru 
i 27. gr., lætur liann gera skrá um fjárhæð gjaldaukans eins og hann var 
samanlagður á öllu landinu á síðastliðnu almanaksári, svo og skrá um ibúa- 
tölu allra sýslu- og bæjarfélaga á landinu, skiptir síðan fjárhæðinni milli 
hinna einstöku sýslu- og bæjarfélaga eftir íbúatölu þeirra og sendir hlutað- 
eigandi sýslumanni eða bæjarstjóra það fé, sem á að fara til sýslu hans eða 
bæjarfélags unifram það, sem þar liefir verið innheimt, og leggur fyrir 
imiheimtunienn að senda það, sem innheimt kynni að vera umfrani það, 
sem viðkomandi sýslu- eða bæjarfélag á að fá.

7. Við 29. gr. Greinin falli niður.
8. Við 35. gr. í stað „1 af hundraði“ komi: U> af hundraði.
9. Greinatala og tilvísanir í einstakar greinar breytist samkvæmt atkvæða- 

greiðslu.

Alþingi, 18. apríl 1936.

Páll Hermannsson, 
frsm.

Ingvar Pálmason, 
fundaskr.
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til atvinnu- og utanríkismálaráðherra um uppsögn viðskiptasamnings við Noreg. 

Frá Guðbr. ísberg.

Hefir verið sagt upp viðskiptasamningi milli íslands og Xoregs frá 17. sept- 
ember 1932, eða ef svo er ekki, má þá vænta þess, að svo verði gert á þessu ári?

Nd. 369. Fyrirspurn

Sþ. 370. Breytingartillögur

til tillögu til þingsályktunar um skvlduvinnu.

Frá Thor Thors.

1. Tillögugr. orðist svo:
Sameinað Alþingi ályklar að kjósa þriggja manna nefnd til að undir- 

búa fyrir næsta þing löggjöf um skylduvinnu og verklegt nám nnglinga. 
Skulu verkefnin valin slík, er eigi má líklegt telja, að ríkisvaldinu sé kleift 
að láta sinna á næstu árum.

2. Fvrirsögn till. orðist svo: TiII. til þál. um skvlduvinnu og verklegt nám 
unglinga.

Nd. 371. Frumvarp til laga

um löggilding verzlunarstaðar við Núpsbót í Dýrafirði.

Frá sjávarútvegsnefnd.

1- gr.
Við Núpsbót í Dýrafirði skal vera Iöggiltur verzlunarstaður.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar atvihnumálaráðuneytið hefir ákveðið takmörk 

verzlunarlóðar, samkv. lögum nr. 61 10. nóv. 1905, og birt í B-deild stjórnartíð- 
indanna.

Greinargerð.

Frumv. þetta er flutt í þeim tilgangi, að unnt verði að vátrvggja báta, er 
stunda veiðar úr Núpsbót, sem er góð liöfn.
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um frv. til laga um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum.

Frá sjávarúlvegsnefnd.

Frv. þetta er komið frá efri deild, og hefir sjútvn. þeirrar deildar haft það 
til meðferðar á tveim þingum, en upphaflega er frv. samið af milliþinganefnd. 
Nefndin leggur að athuguðu máli til, að frv. verði samþvkkt, en einstakir nefnd- 
armenn áskilja sér rétt til að flytja við það brtt.

Alþingi, 18. april 1936.

Finnur Jónsson, Gísli Guðmundsson, Páll Þorbjörnsson, 
form. fundaskr. frsm.

Jóhann Þ. Jósefsson. Sigurður Kristjánsson.

Nd. 372. Nefndarálit

Sþ. 373. Tillaga til þingsályktunar
um skipun milliþinganefndar til undirbúnings löggjafar um vinnudeilur.

Flm.: Jörundur Brynjólfsson.

Alþingi álvktar að fela 5 manna milliþinganefnd að athuga og undirbúa 
fyrir næsta þing löggjöf um vinnudeilur. Skulu 4 nefndarmanna kosnir hlut- 
fallskosningu í sameinuðu Alþingi, en liinn finnnti sé skipaður af atvinnumála- 
ráðherra, og er hann formaður nefndarinnar.

Kostnaður sá, er af nefndarstörfunum leiðir, skal greiddur úr rikissjóði.

Greinargerð.

Fyrir nokkrn var frumv. til laga um vinnudeilur flutt í neðri deild, og var 
því vísað til allsherjarnefndar deildarinnar.

Um afgreiðslu málsins var ekki samkoinulag i nefndinni, eins og álit 1. 
minni hluta nefndarinnar greinir.

Ég tel, að ekki beri að hrapa að lagasetning um Jx'tta efni og að nauðsyn 
beri til, að undirbúningur slíkrar löggjafar sé, eftir.því sem frekast eru tök til, 
vandaður og fullkominn. Mun í alla staði hyggilegt, að fulltrúum frá vinnu- 
veitendum og vinnuþiggjenduin sé falinn undirbúningur málsins.

Má gera ráð fyrir, að á þann liátt komi fram hin helztu sjónarmið af hálfu 
beggja aðilja, er taka ber tillit til við undirbúning og afgreiðslu málsins. Virðist 
mér, að aðeins með því móti megi frekast vænta góðs árangurs um skjóta og 
heppilega lausn þessa þýðingarmikla vandamáls.

Um tilhögunina á skipun nefndarinnar sé ég ekki ástæðu til að fjölyrða. 
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 98
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um frumv. til laga um vinnudeilur.

Frá 2. minni Jiluta allslierjarnefndar.

Allsherjarnefnd liefir klofnað um afgreiðslu þessa máls.
l’m afstöðu mína til málsins vísa ég til þingsályktunartillögu þeirrar, er ég flyt

um skipun niilliþinganefndar til undirbúnings löggjafar um vinnudeilur, og 
til þeirrar greinargerðar, er tillögunni fylgir.

Alþingi. 17. apríl 1936.

Jörundur Brynjólfsson.

Nd. 374. Nefndarálit

Ed. 375. Frumvarp til laga
um sveitarstjórnarkosningar.

(Eflir 3. mnr. í Nd.).

I. KAFLI
Bæjarstjórnir og hreppsnefndir. Tala bæjarfulltrúa og hreppsnefndarmanna. 

Kjörtímabil og hvenær kosningar fara fram.

1- gr.
í hverjum kaupstað skal vera bæjarstjórn. Bæjarstjórnir utan Beykjavíkur 

skulu skipaðar 7 15 bæjarfulltrúum, en í Beykjavík 15 21 bæjarfulltrúum.
Þegar hreppur fær kaupstaðarréttindi, ákveður ráðherra tölu bæjarfulltrúa 
samkvæmt tillögmn breppsnefndar. Báðherra getur breytt tölu bæjarfulltrúa 
innan þeirra takmarka, sem liér eru sett, samkvæmt tillögum bæjarstjórnar.

2. gr.
í hverjum hreppi skal vera hreppsnefnd. Hreppsnefndir skulu skipaðar 

3—7 inönnum. Hreppsnefnd getur breytt tölu lireppsnefndarmanna innan þeirra 
takmarka, sem hér eru setþ með samþykki sýslunefndar.

3. gr.
Bæjarstjórnir og lireppsnefndir skulu kosnar lil 1 ára í senn (sbr. þó 5. gr.). 

Vm leið og kosnir eru bæjarfulltrúar eða breppsnefndarmenn, skal kjósa menn 
til vara um sama tímabil, er taka sæti í bæjarstjórn eða hreppsnefnd í forföllum 
þeirra eftir þeim reglum, sem greinir í XV. kafla þessara laga. Fer um kosning- 
una samkvæmt ákvæðum þessara laga.
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4. gr.
Almennar bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar skulu fara fram fjórða 

hvert ár. Bæjarstjórnarkosningar og hreppsnefndarkosningar i þeim hreppum, 
þar sem fullir % hlutar íbúanna eru búsettir i kauptúni, fari fram síðasta siunni- 
dag í janúarmánuði, en aðrar breppsnefndarkosningar síðasta sunnudag júní- 
mánaðar. Þó er ráðherra heimilt að veita leyfi til, að lireppsnefndarkosningar í 
þeim hreppum, þar sem % hlutar ibúanna eru búsettir í kauptúni, fari fram síð- 
asta sunnudag í júnímánuði.

5. gr.
Ef kosning bæjarstjórnar eða hreppsnefndar ferst fyrir á tilskildum eða 

auglýstum tíma, skal efna til kosninga á ný svo fljótt, sem því verður við komið.
Þegar hreppur fær kaupstaðarréttindi, skal kjósa bæjarstjórn svo fljótt, 

sem því verður við komið, nema lög ákveði annað.
Þegar hreppi er skipt, skal kjósa hreppsnefnd í hinuin nýju hreppum svo 

fljótt sem því verður við koniið.
Nú hefir í kaupstað, þar scm kosinn er bæjarstjóri, eigi náðst meiri hluti 

bæjarfulltrúa fyrir kosningu hans, þannig að bæjarstjóri sé í andstöðu við meiri 
hluta bæjarstjórnar, og getur ráðherra þá ákveðið, að bæjarstjórnarkosningar 
skuli fara fram á ný.

Nú verður bæjarstjórn eða hreppsnefnd af einhverjum ástæðum ekki full- 
skipuð fyrir það, að varamenn eru ekki fyrir liendi til að taka autt sæti í bæjar- 
stjórn eða hreppsnefnd, og skal þá kosning fara fram á bæjarfulltrúa eða lirepps- 
nefndarmanni og varamanni í hið auða sæti svo fljótt, sem því verður við komið.

Kjörtímabil bæjarstjórnar i nýjum kaupstað og kjörtímabil hreppsnefndar 
í nýjum hreppi skal aldrei standa lengur en til næstu almennra bæjarstjórnar- 
eða hreppsnefndarkosninga. Sama gildir um bæjarstjórn, sem kosin er að nýju 
samkvæmt heimild 4. málsgreinar, og mn bæjarfulltrúa og hreppsnefndarmenn, 
sem kosnir eru samkvæmt 5. málsgrein þessarar greinar.

Allar kosningar, sem fara fram samkvæmt þessari grein, skulu yfirkjör- 
stjórnir auglýsa mjög rækilega og með nægmn fyrirvara, að svo miklu leyti 
sem því verður við komið.

II. KAFLI
Kosningarréttur og kjörgengi.

6. gr.
Kosningarrétt við kosningar til bæjarstjórna og hreppsnefnda hafa allir, 

karlar og konur, sem
1. eru 21 árs að aldri, þegar kosning fer fram,
2. eru islenzkir rikisborgarar eða liafa jafnan rétt við þá,
3. hafa óflekkað mannorð, e
4. eru fjárráðir.

Um óflekkað mannorð og fjárræði gilda sömu reglur og þegar um er að 
ræðá kosningarrétt við kosningar til Alþingis.
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Kjósandi neytir kosningarréttar sins í þeim kanpstað eða hreppi, þar sem 
hann er búsettur, eftir þeini reglum og með þeim skilvrðum, er lög þessi setja.

7. gr.
Kjörgengir í hæjarstjórn og hreppsnefnd eru allir þeir, sem kosningarrétt 

hafa og hans mega neyta i viðkomandi kaupstað eða lireppi.
Ekki mega hjón né menn skyldir að niðjatali sitja samtímis i hreppsnefnd 

eða hæjarstjórn.
8. gr.

Skylt er bæði konum og körlum, yngri en 60 ára og heilum og hraustmn, 
að taka við kjöri í bæjarstjórn og hreppsnefnd. Þeim, er setið hefir í bæjarstjórn 
eða hreppsnefnd, er þó óskylt að taka við kjöri fyrr en jafnlangur tími er liðinn 
síðan hann átti þar síðast sæti, enda tilkynni hann yfirkjörstjórn i siðasta lagi 
3 dögum áður en framboðsfrestur er út runninn, að hann skorist undan 
endurkjöri.

III. KAFLI 
Kjördeildir.

9. gr.
Um skiptingu kaupstaða i kjördeildir við bæjarstjórnarkosningar gilda 

ákvæði laga um kosningar til Alþingis. Hið sama gildir um skiptingu hreppa 
i kjördeildir, ef hlutfallskosningar fara þar l'ram. Ella skal kosið á þingstað fyrir 
allan hreppinn.

IV. KAFLI 
Kjörstjórnir.

10. gr.
Bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningum stjórna kjörstjórnir. í hverjum 

kaupstað skal vera yfirkjörstjórn, skipuð 3 mönnum. I hverri kjördeild 
hrepps eða kaupstaðar skal vera undirkjörstjórn, skipuð 3 mönnum. Bæjar- 
stjórn eða hreppsnefnd kýs, að viðhöfðum hlutfallskosningum, kjörstjórnir 
til eins árs í senn úr hópi kjósenda kaupstaðarins eða hreppsins, og jafnmarga 
til vara. Kjörstjórn velur sér oddvita og skiptir að öðru leyti með sér störfum.

Varamenn taka sæti í kjörstjórnum í forföllum aðalmanna eftir sömu regl- 
um og þegar um kjörstjórnir við kosningar til Alþingis er að ræða, og á sama 
hátt skal fylla tölu kjörstjórnar, ef varamenn eru ekki fyrir hendi.

V. KAFLI 
Kjörskrár.

11. gr.
Kjörskrár til bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosninga semja bæjarstjórnir í 

kaupstöðum og hreppsnefndir í hreppum. Skidu kjörskrár samdar í febrúar-
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mánuði ár hvert, samtimis því sem kjörskrár fyrir kosningar til Alþingis eru 
samdar. Sérstaka kjörskrá skal semja fyrir hverja kjördeild. Kjörskrár í kaup- 
stöðum og í hreppum, þar sem ahncnnar hreppsnefndarkosningar fara fram 
i janúarmánuði, gilda frá 24. janúar næsta ár á eftir að þær eru sanidar til 23. 
janúar næsta ár þar á eftir, en í öðrum hreppum frá 21. mai það ár, sem þær 
eru samdar, til 23. maí næsta ár á eftir.

12. gr.
A kjörskrá til hæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosninga skal taka:

1. Þá, sem fullnægja öllum skilyrðum 6. greinar þessara laga og eru, þegar 
kjörskrá er sainin, heimilisfastir í þeirri kjördeild, sem kjörskráin nær til.

2. Þá, sem skortir það eitt á að fullnægja skilyrðum 1. töluliðs þessarar greinar, 
að þeir hafa ekki fyllt 21 árs aldur, ef þeir hafa náð þeim aldri áður en kjör- 
skráin gengur úr gildi, enda skal þess þá getið í atlmgasemd við nafn þeirra, 
hvaða mánaðardag þeir hafa náð fulluin aldri.

13. gr.
Um allan frágang kjörskrár til hæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosninga, 

að öðru leyti en því, er segir í 12. gr. um það, ef vanrækt hefir verið að semja 
kjörskrá í tæka tíð, um aðgang ahnennings að kjörskrá frá því að hún hefir 
verið samin og þangað til hún gengur í gildi, fer á sama hátt sem um kjörskrár 
við kosningar til Alþingis.

14. gr.
Nú eiga bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar að fara fram, og skal 

þá tveimur mánuðum áður leggja kjörskrá fram til sýnis almenningi, og fer 
um allt, er að því lýtur, á sama liátt sem um kjörskrár fyrir kosningar til Al- 
þingis. Um kjörskrárkærur og alla meðferð þeirra fer einnig á sama hátt sem 
um kjörskrárkærur, þegar um kosningar til Alþingis er að ræða.

15. gr.
Nú ber nauðsyn til, að hæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar, aðrar 

en almennar bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar (sbr. 5. gr.), fari fram 
með svo stuttum fyrirvara, að ekki er unnt að láta kjörskrá liggja jafnlengi 
frannni eða veita þá fresti og fyrirvara, sem annars er gert ráð fvrir, og má þá 
bæjarstjórn eða hreppsnefnd stvtta þetta allt hlutfallslega, enda auglýsi lnin það 
nákvæmlega, jafnframt því sem kosningin er auglýst.

16- gr.
Allar bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar skulu fara fram samkvæmt 

gildandi kjörskrá. Ekki má kjósandi greiða atkvæði nema í einni kjördeild við 
sömu bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar og ekki við fleiri en einar 
bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar, sína á liverjum stað, er fara fram 
samtíinis eða með styttra millibili en eins árs. Ef kjósandi er á kjörskrá i fleiri 
kjördeildum en einni eða í fleiri kaupstöðum eða hreppum en einuin, ræður 
hann sjálfur, livar hann neytir kosningarréttar síns.
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Sá, sem stendur á kjörskrá með atlmgasemd við nafn sitt (sbr. 12. gr.), 
skal bafa rétt til að greiða atkvæði, ef bann samkvæmt athugasemdinni hefir 
öðlazt atkvæðisrétt á kjördegi, annars ekki.

VI. KAFLI 
Framboð.

17. gr.
Allar kosningar samkvæmt lögum þessum skulu vera leynilegar. Bæjar- 

stjörnir og hreppsnefndir i hreppmn, þar sem fnllir ihúanna eru húsettir i 
kauptúni, skal kjósa hlutfallskosningu. Sama gildir um kosningar í öðrum 
hreppum, ef j10 hluti kjósenda krefst þess hréflega við oddvita kjörstjórnar 6 
vikum fyrir kjördag. Þó nægir, að 25 kjósendur krefjist þessa.

18. gr.
Þegar hæjarstjórnar- eða hluthundnar hreppsnefndarkosningar eiga að fara 

fram, skulu framhoðslistar afhentir oddvita yfirkjörstjórnar eigi síðar en 21 
degi fyrir kjördag. Oddviti skal gefa vottorð mn móttöku hvers lisla.

A framhoðslista skulu að jafnaði vera tvöfalt fleiri nöfn frambjóðenda en 
kjósa á bæjarfulltrúa eða hreppsnefndarmenn. Nú herst yfirkjörstjórn listi með 
fleirum nöfnum en tilskilið er, og skal þá nema af listanum öftustu nöfnin, sem 
fram yfir eru tilskilda tölu.

Hverjum framboðslista skal fylgja skrifleg vfirlýsing frá kjósendum í kaup- 
staðnum eða hreppnum um að þeir styðji kosningu listans. Þessir meðmælendur 
hvers lista mega i Reykjavík ekki vera færri en 100 og ekki fleiri en 200, í öðr- 
um kaupstöðum ekki færri en 20 og ekki fleiri en 40, og í hreppum ekki færri 
en 10 og ekki fleiri en 20.

Yfirkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Úrskurði kjörstjórnar má áfrýja 
til hæjarstjórnar eða hreppsnefndar. Úrskurði hæjarstjórnar eða lneppsnefndar 
má aftur áfrýja á sama hátt sem fyrir er mælt í 36. gr., ef úrskurður fellur um, 
að bæjarfulltrúi eða hreppsnefndarmaður liafi misst kjörgengi.

Ef framhjóðandi deyr áður en kosning fer fram, en eftir að framboðsfrestur 
er liðinn, má innan þriggja daga setja niann í sæti lians á listanum, ef fullur 
helmingur meðmælenda listans krefst þess.

VII. KAFLI 
Umboðsmenn.

19. gr.
Hverjum framhoðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg tilkynning 

frá frambjóðendum listans, hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans.
Um umboðsinenn við hæjarstjórnar- og hluthundnar lireppsnefndarkosn- 

ingar gilda hliðstæðar reglur við það, sem gildir mn umhoðsmenn við kosningar 
til Alþingis.
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VIII. KAFLI 
Kosningaundirbúningur.

20. gr.
Yfir- og undirkjörstjórnir skulu halda gerðabækur og bóka gerðir sínar á 

sama liátt sein kjörstjórnir við kosningar til Alþingis.

21. gr.
Jafnskjótt seni frainboðsfrestur er liðinn, beldur yfirkjörstjórn fund og 

tekur til ineðferðar að úrskurða frainboðslistana. Skal uinboðsinönnuni gefinn 
kostur á að vera viðstaddir, og fer uin allt, er að þessu lýtur, í samræmi við 
gildandi reglur uin úrskurðun framboðslista við kosningar til Alþingis.

22. gr’
Þegar úrskurðað er, bverjir listar verði í kjöri, inerkir yfirkjörstjórn þá 

með bókstöfuni, A, B, C o. s. frv., i sainræmi við gildandi reglur um lista við 
kosningar til Alþingis. Ef listar eru ekki bornir fram af pólitiskuni flokkum, 
merkir yfirkjörstjórn þá í stafrófsröð, eftir þvi seni þeir bafa borizt benni eða 
eftir samkomulagi við uniboðsmenn.

Því næst gerir vfirkjörstjórn þegar í stað alinenningi kunna listana með 
auglýsingu, sem birt er á sama liátt sem á bverjuni stað er títt að birta opin- 
berar auglýsingar. í auglýsingunni skal greina bókstaf bvers lista og nöfn fram- 
bjóðenda á bverjum lista í réttri röð.

23. gr.
Yfirkjörstjórn sér um gerð kjörseðla, er notaðir verða á kjörfundi við 

bæjarstjórnar- eða breppsnefndarkosningar,
Kjörseðil við hlutbundnar kosningar skal gera þannig:
A bæfilega stórt blað úr góðum þykkum pappír skal prenta eða fjölrita 

listana bvern við annars blið í röð eftir bókstöfum þeirra. Xiður undan bókstaf 
hvers lista, sem skal vera stór og greinilegur og standa vfir miðjum listanum, 
skulu vera nöfn frambjóðenda listans í réttri röð, ásamt stöðu og beimili, ef 
nauðsyn þvkir til aðgreiningar. Listarnir skulu aðgreindir með feitum lang- 
strikum, og skal að minnsta kosti þó cm. breitt bil vera fyrir franian nöfnin á 
hverjum lista. Efst á seðlinum skal standa sem fyrirsögn Kjörseðill við bæjar-
stjórnar (hreppsnefndar) kosningar í ..............................kaupstað (hreppi), með
dagsetningu og ártali.

Kjörseðlar við óhlutbundnar kosningar skulu allir vera jafnstórir, með sama 
lit og úr strikuðum pappír.

Yfirkjörstjórn afbendir undirkjörstjórnum í tæka tíð jafnmarga kjörseðla 
sem kjósendur eru á kjörskrá í liverri kjördeild og 10f í framyfir. Skal hún gæta 
sömu varúðar um alla meðferð kjörseðla og ganga jafntryggilega frá þeini til 
sendingar og skylt er um kjörseðla við kosningar til Alþingis.

Yfirkjörstjórnir skulu sjá uin, að undirkjörstjórnir hafi við hendina á kjör-
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degi öll nauðsynleg kjörgögn, eins úr garði gerð og þegar um kosningar til 
Alþingis er að ræða. Þannig sendir hún þeini jafnframt kjörseðlunuin kjörbók 
til afnota við kosninguna, árituð umslög: stórt umslag með utanáskrift vfir- 
kjörstjórnar og minni unislög undir ónýtta seðla, ágreiningsseðla og afgangs- 
seðla, svo og handbók kosningalaga, seni út er gefin til leiðbeiningar við kosn- 
ingar til Alþingis, ásanit sérprentun af þessuni löguin.

Atkvæðakassa, tiiheyrandi poka og innsigli, seni notað er við kosningar til 
Alþingis, er heimilt að nota við bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar.

IX. KAFLI
Atkvæðagreiðsla ulan kjörfundar.

24. gr.
Þeir, sem staddir eru eða gera ráð fvrir að verða staddir utan þess kaup- 

staðar eða hrepps, þar sem þeir standa á kjörskrá, þá er bæjarstjórnar- eða hrepps- 
nefndarkosning fer fram, og af þeim ástæðum geta ekki sótt kjörfund, hafa 
heimild til að greiða atkvæði utan kjörfundar hvar sem er á landinu, og þó að- 
eins hjá einhverjum bæjarfógeta eða sýslumanni (i Reykjavík lögmanni), eða 
á skrifstofu eða beimili hreppstjóra, og að svo miklu leyti, sem þeir hafa kjör- 
gögn fyrir liendi.

I kauptúnum, þar sem er sérstakur lögreglustjóri, sem ekki er jafnframt 
sýshunaður, er heimilt að greiða atkvæði hjá honuin, og ber hlutaðeigandi sýslu- 
manni að láta honum kjörgögn í té í þessu skyni.

Sem kjörgögn við þessa kosningu skal nota afgangs utankjörfundargögn 
frá kosningum til Alþingis, og fer um allt, er að kosningunni lýtur, í samræmi 
v’ðgildandi ákvæði um utankjörfundaratkvæðagreiðslu við kosningar til Alþingis.

X. KAFLI
Atkvæðagreiðsla á kjörfundi.

25. gr.
Um kjörstaði og útbúnað þeirra gilda söniu reglur og við kosningar til 

Alþingis. Um atkvæðagreiðslu á kjörfundi við bæjarstjórnar- og hlutbundnar 
hreppsnefndarkosningar fer að öllu leyti samkvæmt gildandi ákvæðum um 
atkvæðagreiðslu á kjörfundi við kosningar til Alþingis, þegar um er að ræða 
hlutbundnar kosningar. Atkvæðagreiðsla við óhlutbundnar kosningar fer fram 
með þeim liætti, að kjósandi gengur inn í kjörklefann og skrifar á kjörseðilinn 
fullt nafn og heimilisfang þeirra inanna, sem hann vill kjósa. Brýtur kjósandi 
síðan seðilinn saman og stingur bonum niður í atkvæðakassann.
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XI. KAFLI 
Kosningarúrslit.

26. gr.
Um það, ef ekki bjóða sig fleiri fram við bæjarstjórnar- eða lilutbundnar 

breppsnefndarkosningar en kjósa á bæjarfulltrúa eða hreppsnefndarmenn. nm 
talning atkvæða, um mat á gildum og ógildum atkvæðum og um úrslit kosninga. 
bverja skuli úrskurða kosna sem bæjarfulltrúa eða breppsnefndarmenn og 
liverja varamenn, i liverri röð og bverjar atkvæðatölur þeirra séu bvers um sig. 
fer samkvæmt gildandi ákvæðum um kosningar til Alþingis, þegar um blut- 
bundnar kosningar er að ræða.

Ef um óhlutbundna kosningu er að ræða, fer talning atkvæða fram með 
þeim bætti, að formaður kjörstjórnar les upp nöfnin, sem á kjörseðlinum standa, 
og réttir Jiann svo meðkjörstjórum til athugunar, en þeir skrifa tölurnar niður 
jafnóðum. Þeir, sem flest átkvæði fá, eru rétt kjörnir.

Þegar úrslit eru kunn um kosningu aðalmanna, byrjar kosning varamanna, 
og fer um liana á sama liátt.

Um það, ef kosningu í kjördeild þarf að fresta eða hún fellur niður, eða ef 
atkvæðasending kemur ekki til skila til yfirkjörstjórnar í tæka tíð eða ferst með 
öllu, fer i samræmi við gildandi ákvæði um kosningar til Alþingis.

XII. IÍAFLI
Óleyfilegur kosningaróður og kosningaspjöll.

27. gr.
Tilsvarandi framferði við það, sem talið er óleyfilegur kosningaróður eða 

kosningaspjöll við kosningar til Alþingis, er jafnóleyfilegt að viðbafa við bæjar- 
stjórnar- eða lireppsnefndarkosningar.

XIII. KAFLI 
Kosningakærur.

28. gr.
Bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar má kæra skriflega fyrir bæjar- 

stjórn eða hreppsnefnd, og skal kæran komin þeim í liendur innan 14 daga frá 
því er lýst var úrslitum kosningar. Skal leita umsagnar kjörstjórnar um kærur, 
og skal hún láta uppi álit sitt innan viku i kaupstöðum og 14 daga í hreppum frá 
því að bún fékk kæruna, og bæjarstjórn kveða upp úrskurð sinn innan viku og 
hreppsnefnd innan 14 daga þar frá. L’rskurði bæjarstjórnar má skjóta til ráð- 
herra, og skal tilkynning um áfrýjunina komin innan viku til ráðuneytisins og 
skjöl þau, er áfrýjuninni kunna að fylgja, sett á póst innan sama tima. Urskurði

Alþt. 193(i. A. (5(1. löggjufarþing). 99
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hreppsnefndar niá skjóta til oddvila sýslunefndar, og skal áfrýjunin koniin bon- 
um í hendur innan 14 daga frá dagsetningu úrskurðarins.

Að öðru leyti fer uin kærur út af brotum á lögum þessum i samræmi við 
gildandi ákvæði um kærur út af brotuni á löguni uni kosningar til Alþingis.

XIV. KAFLI
Kosningar innan bæjarstjórna og hreppsnefnda.

29. gr.
Bæjarstjórn kýs sér forseta úr flokki bæjarfulltrúa og breppsnefndir odd- 

vita úr flokki hreppsnefndarinanna (sbr. þó 3. inálsgr. þessarar greinar).
I kaupstöðuni þeiin, þar sem er kosinn, eða verður kosinn, sérstakur bæjar- 

stjóri (borgarstjóri), skal liann kosinn af bæjarstjórn eftir bverjar alinemíar 
bæjarstjórnarkosningar, og er kjörtimi lians liinn sami og kjörtimabil bæjar- 
fulltrúa. Ekki hefir bæjarstjóri (borgarstjóri) þannig kosinn atkvæðisrétt i 
bæjarstjórn eða nefndum nenia bann sé einnig bæjarfulltrúi. Þó befir bæjar- 
stjóri (borgarstjóri) óbundið inálfrelsi og tillögurétt í bæjarstjórn og nefndum 
hennar. Ekki má kjósa bæjarstjóra (borgarstjóra) í fastar nefndir bæjarstjórn- 
ar, neina Iiann sé jafnframt bæjarfulltrúi. Þó á liann sæti í föstuni nefnduni 
innan bæjarstjórnar sem aukaniaður, og má kjósa liann formann nefnda, þótt 
ekki hafi hann þar atkvæðisrétt.

Nú gegnir, sanikvæmt sérstökum löguin, bæjarfógeti eða lögreglustjóri 
bæjarstjórastörfum í bæjarstjórn eða oddvitastörfum í breppsnefnd, og fer þá 
um atkvæðisrétt lians, málfrelsi og tillögurétt sanikvæmt þvi, sem segir um 
bæjarstjóra (borgarstjóra) i 2. málsgrein þessarar greinar.

Endurkjósa má bæjarstjóra (borgarstjóra), og setur bæjarstjórn með sam- 
þvkkt, staðfestri af ráðberra, ákvæði um starfssvið bans, laun og skrifstofufé, 
er greiðist úr bæjarsjóði.

Bæjarstjórn kýs á sama fundi og fastar nefndir eru kosnar tvo endurskoð- 
endur bæjarreikninganna og tvo til vara. Kosning nefnda og endurskoðenda 
gildir um eitt ár. Bæjarstjórn ákveður laun endurskoðenda og selur þeiin er- 
indisbréf.

Heimilt er bæjarstjórn Beykjavíkur að ákveða nieð samþykkt, staðfestri af 
atvinnuniálaráðlierra, að fleiri en einn borgarstjóri skuli vera í Bevkjavik, og 
setja jafnframt reglur um skiptingu starfa þeirra á meðal. Ennfremur getur 
bæjarstjórn kaupstaðar með samþykkt ákveðið að setja sérstakt bæjarráð, er 
liafi með böndum framkvæmd tiltekinna málefna bæjarins ásamt bæjarstjóra 
(borgarstjóra). Heimilt er að láta bæjarráð taka að meira eða minna Ieyti við 
starfi fastra nefnda.

30. gr.
Kosningar i nefndir, er bæjarstjórn eða breppsnefnd kýs, skulu jafnan 

vera leynilegar og ennfremur blutbundnar, ef þess er krafizt og fleiri skal kjósa 
en einn mann. Skal beita hlutfallskosningu sem bér segir: Þeir bæjarfulltrúar eða



Þingskjal 375 787

hreppsnefndarnienn, er komið hafa sér sainan inn að kjéisa allir sömu menn í 
sömu röð, afhenda forseta hæjarstjórnar eða oddvita hreppsnefndar, þegar til 
kosninga keinur, lista yfir þá í þeirri röð. I’egar hann hefir tekið við listunum, 
merkir hann hvern þeirra hókstaf, A. B, (' o. s. frv., eftir því, seni hann sjálfur 
ákveður eða ákveðið hefir verið með sainkoinulagi eitt skipti fyrir öll þann kjör- 
thna. Síðan les forseti (oddviti) upp stafnafn hvers lista og nöfn þau, er á honum 
standa. Þá kjósa hæjarfulltrúarnir þannig, að liver ritar á kjörmiða aðeins stafnafn 
(A, B, C o. s. frv ) þess lista, er liann vill kjósa eftir. Kjörmiðarnir eru afhentir for- 
seta (oddvita), og nefnir hann upphátt hókstaf livers miða, en skrifarar rita jafn- 
óðum og telja saman, hve mörg atkvæði hafi fallið á hvern lista, hve mörg á 
A, live mörg á B o. s. frv. Tölu þeirri, sem liver listi þannig fær, er svo skipt, 
fyrst með 1, síðan með 2, síðan með 3 o. s. frv., eftir þvi sem með þarf. Hluta- 
tölur 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 
Iiæsta á hlutatöluna, sá listi næsta niann, er á næsthæsta hlutatölu, o. s. frv. þar 
til fullskipað er. Ef jafnháar hlutatölur koma á tvo cða fleiri lista, skal varpa 
hlutkesti um, liver listinn skuli koma að nianni.

Af hverjum lista skulu nienn hljóta kosningu í þeirri röð, sem þeir standa 
á listanum. Sé ekki stungið upp á fleiri nefndarmönnum en kjósa á, lýsir for- 
seti (oddviti) þá rétt kjörna án atkvæðagreiðslu.

31. gr.
Sáttanefndarnienn, skólanefndarmenn og aðrir starfsmenn kaupstaða og 

lireppa, sem kosnir liafa verið almemnun kosningum, skulu hér eftir kosnir af 
hæjarstjórnum og hreppsnefnduin.

XV. KAFLI
Hvernig varamenn taka sæti í bæjarstjórnum og hreppsnefndum.

32. gr.
Varamenn hæjarfulltrúa eða hreppsnefndarnianna kosinna liluthunduin 

kosningum taka sæti i hæjarstjórn eða hreppsnefnd eftir þeirri röð, sem þeir 
eru kosnir, ]iegar hæjarfulltrúar eða hreppsnefndarnienn ]x‘ss lista, sem þeir 
eru kosnir á, falla frá, flytjast hurtu eða forfallast á ainian hátt frá að eiga sæti 
í hæjarstjórn eða hreppsnefnd.

Varanienn hreppsnefndarniaiuia kosinna óliluthundnum kosningum taka 
sæti þannig, að fyrsti varamaður tekur sæti fyrsta aðahnanns, annar varamaður 
tekur saúi annars aðalnianns o. s. frv.

Ef hæjarfulltrúi eða hreppsnefndarniaður forfallast um stundarsakir vegna 
veikinda eða annars, á liann rétt á að láta varamann taka sæti sitt á meðan.

Varamenn taka sæti í þeim nefndum innan hæjarstjórnar eða hrepps- 
nefndar eða skipuðuni af hæjarstjórnum eða lireppsnefndum, er sá hæjarfull- 
trúi eða hreppsnefndarniaður sat i, er þeir taka sæti fyrir.
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XVI. KAFLI
Kosningar í sýslunefndir og innan sýslunefnda.

33. gr.
í bverjuin hreppi skal kjósa einn sýslunefndarniann til 4 ára og einn vara- 

mann til sama tínia. Kosning til sýslunefndar fer fram á sama tíina og kosið er 
til breppsnefndar og er stjórnað af söinu kjörstjórn. Xú fara sýshinefndarmaður 
og varasýslunefndarinaður báðir úr nefndinni áður en kjörtímabil þeirra er liðið, 
og skal þá þegar kjósa í þeirra stað fyrir þann lima, sem eftir er af kjörtímabil- 
inu. Til kjörfundar skal boða skriflega ineð a. m. k. I I daga fyrirvara. Kosningu 
sýslunefndarmanna skal baga á sama bátt og breppsnefndarkosninguni. Kæra 
má kosningu skriflega innan 11 daga, og sker sýslunefnd úr.

34. gr.
Xú er breppi skipt, og gengur þá sýshmefndarmaður bans og varasýslu- 

nefndarmaður þegar úr sýslunefnd. Skal þá þegar kjósa sýslunefndarmann og 
varasýslunefndarinann i biiium nýju breppum fyrir þaun líma, sem eftir er af 
kjörtimabilinu. Kosningu skal baga eftir fyrirniæluin 33. gr.

35. gr.
Sýslunefnd er skylt að láta fara fram blutfallskosningu við kosningar til 

aukanefnda og aunara starfa, er bún kýs nienn til, ef þess er krafízt', og fer um 
kosninguna eftir fyrirmælum 30. gr.

XVII. KAFLI
Missir kjörgengis. Bæjarfulltrúa, hreppsnefndarmanni eða sýslunefndarnianni 

veitt lausn eða vikið frá.

36. gr.
Bæjarstjórn eða breppsnefnd úrskurðar, livort bæjarfulltrúi eða lirepps- 

nefndarniaður bafi misst kjörgengi eða livorí veita skuli bonuin lausn. Skjóta 
má úrskurði hreppsnefiidar til sýslunefndaroddvita og úrskurði bívjarstjórnar 
til ráðherra.

Sýslunefnd úrskurðar þau atriði, sem í 1. málsgr. segir, ef sýslunefndar- 
maður á lilut að ináli.

Úrskurði sýslunefndaroddvita og ráðberra eftir þessari grein má skjóta til 
dómstólanna.

XVIII. KAFIJ 
Kostnaður.

37. gr.
Kostnaður við bæjarstjórnarkosningar greiðist úr bæjarsjóði. Kostnaður 

við breppsnefndarkosningar greiðist úr breppssjóði.



I’ingskjal 37.5- 371) 789

XIX. KAFLI 
Refsiákvæði.

38. gr.
Brot gegn lögum þessum varða refsingum í samræmi við refsiákvæði laga 

um kosningar til Alþingis.

XX. KAFLI
Niðurlags- og bráðabirgðaákvæði.

39. gr.
.lafnfranit því sem lög þessi öðlast gildi, falla úr gildi lög nr. 59 14. júní 

1929, um kosningar í málefnuin sveita og kaupstaða, lög nr. 119 29. des. 1933 
og lög nr. 58 23. nóvember 1934, um breytingar á téðum kosningalögum, svo 
og önnur ákvæði laga, sem koma í bága við ákvæði þessara laga.

Almennar breppsnefndarkosningar um land allt samkvæmt lögum þessmu 
fara í fyrsta skipti fram á sama ári og binar næstu almennu bæjarstjórnar- 
kosningar, þ. e. árið 1938. Þangað til skal kjósa í breppsnefndir samkvæmt lög- 
um nr. 59 14. júní 1929, um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða, og 
framangreindum breytingum á þeim lögum. Þó skal umboð allra hreppsnefndar- 
manna, bvort sem þeir liafa setið lengur eða skemur, falla niður þegar eftir 
binar almennu breppsnefndarkosningar 1938. Samsvarandi gildir um kosn- 
ingar sýslunefndarmanna.

Ed. 376. Nefndarálit

um frv. til laga uni yfirstjóru Reykjatorfu og um eignarnám á landi og leigurétt- 
indum í þessari jarðeign.

Frá öðrum minni bl. allsberjarnefndar.

Nefndin er klofin í þessu máli. 2 nefndarmenn (Ingl’ og PHerm) vilia sam- 
þykkja frv. óbreytt (sjá nefndarálit á þskj. 275). I'm tvo aðra nefndarmenn, þá 
MG og ÞBr, má ætla. að þeir séu frv. andvígir. Aftur á móti get ég ekki fallizt 
á að samþykkja frv. óbreytt og legg því til, að það verði samþykkt með eftir- 
farandi

BREYTINGl’M.
1. Yið 2. gr. 2. málsl. I stað orðanna „þó gildir slíkt leyfi aðeins eitt ár í senn“ 

komi: Yeita má slík leyfi til allt að 5 árum í senn.
2. 3. gr. orðist svo:

Ríkisstjórninni skal beimilt að láta taka eignarnámi. þegar þörf kref- 
ur, mannvirki, sem einstakir nienn eiga á framtöldum þrem jörðum aust-
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an Varmár, svo og þá lóðarspildu (Ekrabarð) og sumarhús, sem C.ísli Björns- 
son á í Rcykjalandi samkvæmt afsalsbréfi, dags. 20. júní 1929. Þó íná ekki 
fara frain eignarnám á áðurnefndu sumarbúsi ineðan Gíslí Björnsson eða 
kona hans lifa og vilja nota þessa eign sér til lianda.

3. Fyrirsögn frv. orðist svo:
Frv. til 1. um yfirstjórn Reykjatorfu og uni eignarnám á landi og niann- 

virkjum í þessari jarðeign.

Alþingi, 18. apríl 1930.
Sigurjón A. Ólafsson,

form.

Nd. 377. Breytingartillaga
við frv. til laga um löggilding verzlunarstaðar við Núpsbót í Dýrafirði.

Frá Sigurði Einarssyni.

Við 1. gr. A eftir orðunum „í Dýrafirði“ konii: og i Selárdal i Arnarfirði. 
Fyrirsögn frv. breytist samkvæmt þessu.

Nd. 378. Nefndarálit
um frumv. til 1. um jarðakaup ríkisins.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefir klofnað um mál þetta, og leggur niinni ld. til, að frv. verði 
fellt, bæði vegna þess, að við teljum eigi rétt, að rikið kaupi jarðir, og cinnig 
hins, að við álítum eigi færl að taka það fé til þessa, sem frumv. gerir ráð fyrir.

Alþingi, 20. apríl 1930.
Jón Páhnason, l’étur Ottesen.

frsm.

Nd. 379. Nefndarálit
um frv. til laga um rikisútgáfu námsbóka.

Frá minni hl. menntamálanefndar.

Við leggjum til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 18. apríl 1936.
Pétur Halldórsson, Eiríkur Einarsson.

frsm.



Pingskjal 380 382 791

Ed. 380. Lög
um breyting á lögum nr. 128 31. des. 1935, uni bráðabirgðatekjuöflun til ríkis- 
sjóðs.

(Afgreidd frá Ed. 20. apríl).
Samhljóða þskj. 92.

Ed. 381. Lög
um frainlenging á gildi laga uin vcrðtoll og bráðabirgðaverðtoll.

(Afgreidd frá Ed. 20. apríl).
Sambljóða þskj. 1.

Sþ. 382. Tillaga til þingsályktunar

um endurskoðun á löggjöf um lax- og silungsveiði.

Flin.: I’étur Magnússon, Jón Baldvinsson.

Alþingi skorar á rikisstjórnina að láta endurskoða löggjöf um lax- og sil- 
ungsveiði, með þá breyting á löggjöfinni fyrir augum, að veiðiár verði flokk- 
aðar og reglur settar um það í löggjöfinni sjálfri, bverjar veiðiaðferðir inegi 
viðbafa i flokki bverjum.

Þess er vænzt, að endurskoðun verði lokið svo snenuna, að frumvarp þessa 
efnis verði lagt fyrir næsta þing.

Greinargerð.
Þegar bin nýja veiðilöggjöf var sett árið 1932, vakti það án efa fyrir mönn- 

um, að bún ætti meðal annars að stuðla að því að auka laxmergð í veiðiánum. 
Til þess benda ótvírætt ýms nýmæli laganna, svo sem ákvæðin um takmörkun 
á sjávar- og ósaveiði, lenging binnar vikulegu friðunar, ýmsar takmarkanir, 
sem settar eru um ádráttarveiði, ákvæðin um fiskiræktarfélög o. fl. Þó reynsl- 
an sé nú að vísu ekki löng, sem fengizl befir af lögum þessum, þá má telja það 
nokkurnveginn víst, að lögin nái ekki þessum fyrrgreinda tilgangi sínum. Sum 
ákvæðin bafa ekki orðið og geta ekki orðið annað en pappírsgagn (t. d. ákvæðin 
um lengd ádráttarneta). ()g þó önnur ákvæði kunni að verða til þess, að nokkuð 
minna verði veitt á sumuni stöðum, sérslaklega neðan til í ánum, eru raun- 
verulega engar bömlur lagðar á veiðarnar þegar ofar kemur í árnar og þar 
sem víðast er unnt að koma við ádráttarveiði. Það er því síður en svo, að líkur 
séu til, að veiðilöggjöfin nái þessum böfuðtilgangi sinum, að auka laxmergð í 
ánum.
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En laxveiðilöggjöfin ætti og að hafa annað hlutverk en að sluðla að auk- 
inni laxmergð. Þó mikils sé um það vert, er hitt þó ef til vill engu þýðingar- 
núnna, að löggjöfin stuðli að þvi, að vciðin sé rekin á sem arðvænlegastan hátt, 
að heildararðurinn geti orðið sem mestnr. Um þetta er ekkert sinnt í núgild- 
andi löggjöf. Allar líkur henda til, að þorri laxveiðiánna mundi gefa mestan arð 
með þvi að nota þær til stangarveiði. A þetta við um flestar eða allar herg- 
vatnsárnar. En skilyrði fyrir, að unnt sé að fá sæmilega leigu fyrir árnar til 
stangarveiði, er, að netaveiði sé alls eigi stunduð í þeim. Flutningsm. till. telja 
því, að taka eigi til alvarlegrar yfirvegunar, hvort ekki ætli að hanna neta- 
veiði í ölhun hinum smærri veiðiám. En þá þarf jafnframt að setja lagafyrir- 
mæli um skiptingu arðsins milli veiðieigenda, og koma þar án efa fram mestu 
vandkvæðin við setningu veiðilöggjafarinnar.

Nánar í framsögu.

Nd. 383. Lög
um breyting á lögum nr. 46 15. júní 1926, um útsvör.

(Afgreidd frá Nd. 20. apríl).
Sainhljóða þskj. 355.

Nd. 384. Breytingartillögur

við frv. til laga um landssmiðju.

Frá Magnúsi Jónssyni.
I. Við 2. gr.

a. í stað „getur ráðherra látið“ í fyrri málsgrein kemur: skal jafnan.
b. I stað „kunnáttumanna, er ríkisstjórnin tilnefnir“ kemur: þriggja manna 

nefndar.
e. A eftir greininni keinur: Nefnd þessi skal þannig skipuð, að landssam- 

band iðnaðarmanna tilnefnir einn mann, Verkfræðingafélag íslands einn 
og ráðherra einn, og er liann formaður nefndarinnar. Skipa skal i nefnd 
þessa kunnáttumenn í vélfræði.

II. Við 3. gr. Við greinina hætist: Verð lóðarinnar að fasteignamati skal reikna 
sem lán til landssmiðjunnar, og greiðir hún það samkvæmt 4. gr.

III. Við 7. gr.
a. Fyrri málsgrein fellur niður.
b. Síðari málsgrein orðist svo:

Landssmiðjan greiðir öll opinher gjöld til rikis og bæjar, eins og 
uin einkafvrirtæki væri að ræða.
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Sþ. 385. Frumvarp til fjárlaga
fyrir árið 1937.

(Fftir 2. mnr.).

1. KAFLI.

T e k j u r :

1- tíi'-
Arið 1937 er ætlazt til, að tekjur ríkisins verði svo seni talið er í 2.—5. 

gr., og að þeirra verði atlað ineð tekjugreinuni, sem þar eru taldar. -

2. gr.
.Ftlað er á, að þessir skattar og tollar neini:

kr. kr.

1. Fasteignaskattur............................................................................
2. Tekjuskattur og eignarskattur................................................
3. Hátekjuskattur.................................................................................
4. Lestagjald af skipuni ..............................................................

5. Aukatekjur......................................................................................
6. Erfðafjárskattur............................................................................
7. Vitagjald...........................................’............................................
<8. Leyfisbréfagjökl............................................................................
9. Stimpilgjald......................................................................................

10. Stimpilgjald af ávísunum og kvittunum........................
11. Bifreiðaskattur.................................................................................
12. Benzínskattur............................................................................ .

13. Úttlutningsgjakl............................................................................
11. Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus

vín, ávaxtasafi og gosdrvkkir)...........................................

100000
1550000
200000
50000

620000
50000

140000
25000

500000
100000
370000
250000

650000

2200000

2355000

1000000

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþingi.
Flyl 1650000 4555000

íno
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kr. kr.

1-lutt . . 1650000 4555000

15. Tóbakstollur................................................ 1200000
Ki. KafTi- og sykurtollur............................. l(MMMMM)
17. Annað aðflutningsgjnld........................ 8(MM)0

18. Vörutollur.................................................... 1350000
19. Verðtollur.................................................... KMMMMM)

20. Gjald af innflutlum vörum .... 7500(M)
703ÍMMM)

21. Gjald af innlendum tollvöruni . .
22. Skennntanaskattur.................................
23. Veitingaskattur ......................................

KMMMM)
120000
KMMMM)

Samtals . . 122051MM)

3. gr.

A.
Tekjur af rekstri rikisstofnana eru áivtlaðar:

1. Rekstrarhagnaður póstsjóðs .............................
2. — landssímans........................
3. — áfengisverzlunar . . . .
4. — tóbakseinkasölu . . . .

kr. kr.

(i.
7.
8, 
9.

10.
11.
12.

ríkisútvarps . . 
rikisprentsmiðju 
landssmiðju . . 
Vífilsstaðabús . 
Kleppsbús . . . 
Reykjabús . . . 
bilaeinkasölu . . 
raftækjaverzlunar

15860 
500000 

12000ÍM) ' 

600000 ;
65000 !

60000 i
10000 
5000 ; 
5000 
4000 !

75000
75000

Sanitals . .
Sundui liðun.
1. Póstsjóður.

I. Tekjur.....................................................................................................
II. Gjöld:

1. Póststjórnarkostnaður.........................................................
2. Pósthúsið i Revkjavík.........................................................

Flyt .

. . . 2614860

625(MM)

37000
160000

197000 | 625000
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kr. kr.

Flult . .
3. Önnur pósthús:

a. Póslafgreiðslur............................................... 131000
b. Bréfhirðingar....................................................... 23000

4. Póstflutningur............................................................................
5. Önnur gjöld.................................................................................
6. Fyrning..........................................................................................

Fært á 3. gr. A. I. 1

197ÍMK) 625000

154000
210000
44000
4140

609140

15860

2. Landssíminn.
1. Tekjur ...............................................................................................

II. Gjöld:
a. Til einkasima i sveilum....................................................
h. Til starfrækslu landssímanna m. m.:

1. Kostnaður af aðalskrifstofu landssím-
anna........................................................................ 75000

2. Ritsimastöðin í Reykjavík........................ 180000
3. Loftskeytastöðin í Reykjavik................... 37000
1. Stultbyígjustöð í Reykjavik................... 75000

5. Bæjarsíminn í Revkjavik og Hafnarfirði 520000 
0. Áhaldahúsið..................................................... 20000
7. Ritsimastöðin á Akureyri........................ 50000
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ................... 00000
9. Ritsímastöðin á ísafirði............................. 35000

10. Simastöðin á Borðeyri ............................. 16000
11. Símastöðin í Vestmannaeyjuni .... 30000
12. Símastöðin á Siglufirði............................. 30000
13. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva 130000

15000

1258000

2170000

L’pphót á launum greiðist eftir sömu reglum 
og 1936, enda færist þær greiðslur á framan-
greinda liði viðkomandi stöðva.

Flvt . . 1273000 2170000
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kr. kr.

Klutl . .
c. Eyðuhlöð, prentkostnaður, rilföng m. in..................
d. Viðböt og viðhald stöðvanna...........................................
e. Kostnaður af ferðalögum ele...........................................
f. Viðhald landssímanna.........................................................
g. Kramhaldsgjald.......................................................................
h. Til kennsln handa simamönnum.................................
i. Tillag til alþjóðaskrifslofunnar i Bern ...................
j. Yms gjöld .................................................................................

k. Kyrning á búsum og áhöldum......................................

Kærl á 3. gr. A. I. •)

Eignabreytingar.
Kt.

1. Afborgun af lánuin L. M. Eriesson, Marconi o. 11. 
II. Til viðauka simakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa

III. Til nýrra símalína ...................................................................
að þvi tilskildu, að samkomulag náist við héruð, 

er hlut eiga að máli.
IV. Til talstöðva í báta og skip................................................

Kívrt á 20. gr. Kt I. 2. a og II. 1

3. Áfengisverzlun rikisins.
I. Tekjur (brúltö bagnaður)....................................................

II. (ijöid:

Eaun slarfsmanna og vinnulaun......................................
l’tsvar og flulningsgjöld.........................................................
Húsaleiga, ljós, biti...................................................................
Annar kostnaður..........................................................................
Kyrning á fasteign og áhöldum...........................................

1273000
ÖÖOOO
1.5000
10000

220000
23000

2000
3000
9000

30000

137820
97)000

7000
17100
8780

2170000

1070000

7)00000

201000
17)000
7)0000

10000

309000

119(>000

296000

K;ert á 3. gr. A. I. 3 1200000
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kr. kr.

4. Tóbakseinkasalan.
I. Tekjur (brútló hagnaður)....................................................

II. GjöÍd:

Rekstrarkostnaður.......................................................................
Utsvar, áællað tap á skuldum o. (1....................................

785000

140000
45000

185000

I';vrt á 3. gr. A. I. 4 600000

5. Ríkisútvarpið.
I. Tekjur:

a. Afnotagjöld.................................................................................
b. Agóði viðtækjaverzlunar....................................................
e. Aðrar tekjur............................................................................
d. Tekjur af viðgerðarslofu....................................................

II. Gjöld:
a. Starfræksla:

1. Starfsmannalaun........................... 113500
2. l'tvarpsefni (1(KK) kr. á viku 52 vikur) 57000
3. Skrifstofukostnaður...................... 42000
1. Húsaleiga, ljós, biti..................... 27000
5. l'tvarpsstöðin á Vatnsenda... 70000
6. Til hleðslu- og viðgerðarstöðva og til

að greiða fyrir útvarpsnotuni .... 20000
7. Óviss útgjöld..................................... 15000
8. Efni o. II. til viðgerðarstofu... 5000

310000
70000
45000
30000

485000

b. Afborgun og vextir..............................................................
e. Eyrning á húsi og vélum................................................

379500
11500
29000

120000

E;vrt á 3. gr. A. I. 5 65000

R.
Tekjur af fasteignum rikissjóðs eru laldar 

1. Eftirgjald eftir jarðeignir ríkissjóðs . . . 20000

Elvt 20000



798 í’mgskjnl 385

kr. kr.

I'lutl . . 20(M)0
Arnarhvoll:
a. Tekjur......................................................... 57800
b. Gjöld:

1. Vexlir (6,2° o ;d' 350000) . . . . . . '->1700
2. Ýmiskonar rekstrarkostnaður . . . . 32(MK)
3. Kyrning húsftins (sjá 20. gr.) . . . 3050

_ ------- - 57350
— 450

Sumlnls . . 20450

4. gr.
Tekjur nf bönkum og vaxtalekjur eru áiellnðnr:

kr. kr.

1. Vexlir af bankavaxlabréfum og jnrðræktnrbréfum ... 20000
2. Vexlir af stofnfé Lnndsbnnknns, 0% íif þrem millj. 1800(M)
3. Vextir al’veðd.bréfum Búnnðnrbunknns, 0% af 1380000 82800
4. Aðrir vextir...................................................................................... 221270

Snmtnls . . . . . 507(170

■»• g'-
Ovissar tekjur eru laldar 5O(MM) kr.
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II. KAFLL 

(i j ö 1 d :

(i. gr.
Arið 1937 eru veittar til gjalda fjárha’ðir þa*r, sem tilgreindar eru i 7. -19. gr.

/. gr.
Yexlir af lánuni ríkissjóðs eru taldir:

kr. kr.

1. Innlend lán................................. .................................................... í 197815
2. Dönsk lán ..................................................................................... (»9792
3. Ensk lán.......................................................................................... 1197183
4. Yextir af lausaskulduin......................................................... ! 99999

1

Samtals . . ; 1522000
í

8. gr.

kr. kr.

Borðfé Hans Hátignar konungsins........................................... 99999

9. gr.
Til alþingiskostnaðar og ylirskoðunar rikisreikninga er veilt:

kr. kr.

1. Til alþingiskostnaðar ..............................................................
9. Til vfirskoðunar rikisreikninga...........................................
3. Fvrning á alþingishúsi (sjá 29. gr.)..................................

229ÍMM)
3759
2179

Samtals . . 225929
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10. gr.
Til rikisstjórnarinnar cr vcitt:

1. Stjórnarráðið, ríkisfcliirðir, ríkishókhahl o. II. 
1. 'J'il ráðherra:

a. Laun ................................................................... 30000
J). 'J'il risnu.............................................................. (5000

2. 'J'il utanferða ráðJicrra....................................................
3. Stjórnarráðið: 

a. Laun:
1. Atvinnuinálaráðuneytið . . 30100
2. Dóinsniálaráðuncvtið . . . 20260
3. Fjárinálaráðuneytið . . . 18000
J. Aðrir starfsmenn................. 18115

--------  129075
I). Annar kostnaður.......................................... 30325

1. Rikisféhirzla o» hókliald:
a. I.aun .................................................................. 30507
1). Annar kostnaður......................................... 7133

0. Pappir, prcntun og hefting rikisrcikninga ....
7. 'J'il þcss að gcfa út stjórnarlíðindi:

a. I’óknun fyrir ritstjórn tíðindanna o. II. 700
J). 'l'il pappirs og prcntunar........................ 20000
c. Til kostnaðar af sendingu mcð póstum 1000

8. 'l'il umlióta og viðhalds á stjórnarráðslnisinu og 
ráðlierralnistaðnum og til liitunar og lýsingar lians

9. l'vrning á stjórnarráðsluisi og ráðherrahústað (sjá
-<»• gr.) • • '............................................................................ '•

II. Hagslofan:
1. Láun .................................................................................
2. I’appír, prentun og hcfting hagskýrslna . . . .
3. I’rcntun cyðublaða..............................................................
1. Húsalciga, hiti og Ijós m. m.............................................
5. Aðstoð..........................................................................................
0. Annar kostnaður...................................................................

l'lvt . .

kr.

30000
0000

100000

38000
1000

21700

10000

2010

11000
15000
2000
0300

29500
900

kr.

277710

01700

342110



Þingskjal 385 801

kr. kr.

Flutt . . 342416
Utanríkismsil o. tl.
1. Til sendirsiðs i Kaupmannahöfn:

a. Laun sendiherra.............................. . . 10000
b. Húsaleiga........................................... . . 7000
c. Kostnaður við embsettið .... . . 25000
d. Til skrifstofuhalds.......................... . . 20(MM)

- -....... 62000
2. Til meðferðar utanríkismsila . . . . 17000
3. Ríkisráðskostnaður.............................. 4000
4. Kostnaður af samhandslaganefnd 5000
5. — vegna samninga við erlend riki . . . 60000

148000

Samtals . . 490446

11- gr-
'l'il dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

kr. kr.

A.
Ðómgsezla og lögreglustjórn.

1. Hsestiréttur:
si. Laun......................................................................................
b. Annar kostnaður............................................................

2. Laun hæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra . .
3. Laun hreppstjóra................................................................
4. Skrifstofukostnaður lögmannsins í Reykjavík:

a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara..................................
b. Húsaleiga, hiti, ljós og ræsting..................................
c. Yms gjöld.........................................................................

5. Skrifstofukostnaður tollstjórans í Revkjavík:
a. Laun og aðstoð.............................. ..................................

26000
11500

--------- 37500
127000
22000

23600
5500
6500
--------  35600

103960

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).
103960 222100

101
Flyt . .
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kr. kr.

Flutt . . 103960 222100
b. Húsaleiga, ljós og liiti.................................................... 8400
e. Yms gjöld......................................................................... 11000

-— - - 126360
(). Skrifslofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík: 

a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara.................................. 34300
1). Ljós, hiti og ræsting........................................................ 8300
e. Yms gjöld ......................................................................... 9000

—------ 51600
7. Toll- og löggæzla: 

a. I Reykjavik:
1. Laun og aðstoð ....................................... 01600
2. Annar kostnaður....................................... 50000

111600
b. Vtan Reykjavíkur:

1. Laun .............................................................. 24700
2. Annar kostnaður........................................ 13000

e. Vegaeftirlit:
1. Laun .............................................................. 5160
2. Annar kostnaður........................................ 10000

37700

15160
164160

8. Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta . . 122100
Þar af 10 þús. kr., er skiptast milli bæjarfógeta

eftir fvrirmadum dómsmálaráðherra.
!). Til landhelgisgæzlu ............................................................ 450000

Þar af til landhelgissjóðs 20000 kr.
10. Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostn-

aður fangelsa......................................................................... 15000
(Þar af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.).

11. Til vinnuhælisins á Litla-Hrauni.................................. 50000
Þar af fvrning 5300 (sjá 20. gr.).

12. Sakamálakostnaður og lögreglumála.......................... 60000
13. Borgun til sjódómsmanna............................................... 2000
14. Til setu- og varadómara.................................................... 10000
15. Kostnaður við löggildingu vogar- og inælitækja, 

samkv. lögum nr. 13 1924 ............................................... 5500
16. Kostnaður við barnavernd, samkv. I. nr. 43 1932 . 2000
17. Laun sáttasemjara í vinnudeilum, sbr. 1. nr. 55 1925 1500

Samtals A . . 1282620
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kr. kr.

B.
Sameiginlegur kostnaður við emhættisrekstur.

1. Burðarevrir og emhættisskeyti:
a. Endurgjald handíi embættismönnum fvrir hurðar- 

evri undir emhættisbréf............................................... 55000
h. Fvrir embættisskevti .................................................... 75000

2. Brunaábvrgðar- og fasteignagjald nokkurra ríkis- 
fasteigna .................................................................................

130000

27000
3. Til embættiseftirlitsferða................................................... 6000
4. Gjöld til skattanefnda, vfirskattanefnda, skattstofu 

Revkjavíkur og fvrir skattvirðingar.............................. 77000
5. Til rikisskattanefndar........................................................ 10000
6. Evðuhlöð, hókhand, auglvsingar o. 11............................ 34000

Samtals B. . . 284000

Til læknaskipunar og heilhrigðismála er veitt:

kr. kr.

1. Laun..........................................................................................
2. Til skrifstofukostnaðar landkeknis, cftir reikningi .
3. Stvrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga 

sérstaklega erfiða læknissókn, eftir reikningum . .

215000
8000

9450
í Borgarneshéraði:

Kolbeinsstaðahreppur.................................. 200
Eyjahreppur........................................................ 200

í Olafsvikurhéraði:
Staðarsveit ........................................................ 200
Breiðavíkurhreppur....................................... 300
Neshreppur utan Ennis.............................. 300

í Stykkishólmshéraði:
Eyrarsveit............................................................ 500
Miklaholtshreppur........................................... 200

Flvt . . 1900 232450
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kr. kr.

Flutt . . 1900
í Dalahéraði:

Klofningshreppur og Fellsstrandarhreppur
utan Kjarlaksstaðaár....................................... 150
Skarðshreppur.................................................... l->0

í Flatevjarhéraði:
Múlahreppur........................................................ 2.)0

í Patreksfjarðarhéraði:
Rauðasandshreppur....................................... lnO
Barðastrandarhreppur.................................. 150

1 Flateyrarhéraði:
Suðureyrarhreppur........................................... 200

f Ögurhéraði:
Reykjarfjarðarhreppur.................................. 200
Nautevrarhreppur........................................... 300
Snæfjallahreppur............................................... 250

í Hesteyrarhéraði:
Grunnavíkurhreppur....................................... 300
Sléttuhreppur................................................... 300

í Reykjarfjarðarhéraði:
Árneshreppur (sé héraðið læknislaust) . 000

í Miðfjarðarhéraði:
Bæjarhreppur................................................... 300

í Blönduóshéraði:
Vindhælishreppur fyrir norðan Björg . . 200

í Sauðárkrókshéraði:
Skefilsstaðahreppur....................................... 200

í Hofsóshéraði:
Haganeshreppur............................................... l->0
Iloltshreppur.................................................... 150

í Húsavíkurhéraði:
Flateyjarhreppur............................................... 200
Grímsevjarhreppur........................................... 100

1 Oxarfjarðarhéraði:
Fjallahreppur................................................... 200
l’resthólahreppur, til læknisvitjana af Ausl- 
ur-Sléttu............................................................ 300

í Hrénustunguhéraði:
Borgarfjarðarhreppur.................................. 300

232450

Flvt . . 7300 ! 232450
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kr. kr.

Flntt . . 7300
í Fljótsdalshéraði:

Jökuld.hr. (vegna hyggðar i Möðrudalsheiði) 200
í Seyðisfjarðarhéraði:

Loðnnmdarfjarðarhreppur.......................... 150
í Berufjarðarhéraði:

Breiðdalshreppur............................................... 3(K)
í Hornafjarðarhéraði:

Hofshreppur........................................................ 100
í Síðuhéraði:

Skaftártunguhreppur....................................... 300
Álftavershreppur............................................... 250

í Mýrdalshéraði:
Austur-Eyjafjallahreppur.............................. 100

í Rangárhéraði:
Vestur-Eyjafjallahreppur.............................. 100

í Eyrarhakkahéraði:
Selvogshreppur............................................... 150

I Grímsneshéraði:
Þingvallahreppur ........................................... 2(K)

232450

Sanitals . . 0450

4. Til læknis í Reykjavik, er skylt sé að gegna sjúkra-
vitjunum i Kjós, Kjalarnesi, Mosfellssveit, Þingvalla- 
sveit og Reykjavikurhéraði, utan kaupstaðarins, og 
fara eftir taxta héraðshvkna...........................................

5. Til augnlækningaferða skv. 1. nr. 12 1934 .................
6. Stvrkur til lannlæknis Vilhelms Bernhöfts í Reykjavík
7. Styrkur til liáls-, nef- og eyrnalæknis Olafs Þorsteins-

sonar í Reykjavík................................................................
Stvrkur læknanna Vilhelms Bernhöfts og Olafs Þor- 

steinssonar er hundinn því skilyrði, að þeir, livqr um 
sig, segi stúdentum i læknadeild háskólans til i sinni 
sérfræði og veiti fátæku fólki ókeypis læknishjálp á 
tilteknum stað, ekki sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, 
og gefi skýrslu um það.

8. Til lækniskandidats, til að nema geðveikrafræði er-
lendis................................................................................. .... .

1200 
2400 
800'

800

1500

Flvl 239150
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kr.

!).
10.

11.

Flutt . .
Til styrktar lækni til að ljúka námi i lytjafræði erlendis 
Til Guðmundar Thoroddsens prófessors og Gísla F. 
Petersens, til utanfarar vegna rannsóknar heilasjúk-
dóma, 1500 kr. til hvors...................................................
Landsspítalinn:
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna.....................................................................
B. Annar kostnaður:

1. Laun............................................................ 107900
2. Matvæli........................................................ 99000
3. Lvf og sáraumbúðir..................... 21500
4. Ljós og eldsneyti......................... 28000
5. Þvottur og hreinlætisvara........ 39000
6. Viðhald húsa og fastra muna . . . 17000
7. — lausra muna (þar með fatnaður) 24000
8. Lóðin................................................... 1700
9. Skattar og tryggingar................. 5400

10. Sími og skrifstofa......................... 7000
11. Röntgenfilmur og röntgenáhöld . . 20000
12. Ýms gjöld ............................................... 7200
13. Fvrning............................................... 36500

414200
Þar frá dregst:
1. Meðlög sjúklinga................. 260000
2. Geislalækn. (tekjur af rönt-

gerideild).................................. 54000
3. Skurðstofugjald...................... 9000
4. Fæðingarstofugjald .... 4200
5. Aukatekiur.............................. 400J _______  327600

Mismunur . .
C. Til ljósimeðra- og hjúkrunarkvennaskólans, þar i 

fæði ljósmæðraneina....................................................

12. Holdsveikraspítalinn:
Bekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun yfirlæknis................................................................
B. Önnur gjöld:

1. Matvæli........................................................ 15000

Flvt . . 15000

43000 i

86600

9500

139100

3600

3600

kr.

239150
1500

3000

243650
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kr. kr.

Flutt . 15000 3000 243050
2. Laun........................................................
3. Lvf og umbúðir..................................
4. Ljós og eldsnevti..............................
5. Þvottur og hreinlætisvara ....
6. Fatnaður allur..................................
7. Viðhald húsa og fastra niuna . .
8. Viðhald lausra muna.....................
!). Sími........................................................

10. Skattar og trvggingar.....................
11. Flutningskostnaðnr..........................
12. Ýmisleg gjöld.......................................
13. Fvrning...................................................

Geðveikrahælið á Kleppi:
I. Gamli spitalinn:

Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 
A. Laun vfirlæknis..................................

11900
1500

10500
1200
2000
65(X)
2000
500

2800
800

2(M)0
1482

01182

04782

5000
B. Önnnr gjöld:

1. Matvæli...........................................
2. Laun...............................................
3. Lvf og nmbúðir..........................
4. Ljós og hiti..................................
5. Þvottur og breinlætisvara . . .
0. Viðbald húsa og fastra mnna .
7. Viðbald lausra muna.................
8. Simi og skrifstofa.....................
9. Flutningskostnaður.....................

10. Skattar og trvggingar.................
11. Fatnaður allur..............................
1*A Yms gjöld.......................................
13. Fvrning...........................................

Þar frá dragast þessar tekjur: 
Meðgjöf með sjúklingum.................

19000
800

. 10500
4500 
9000 
3000 
1500 
2000 
21MX) 
5000 
3500 
3064

100304

105304 !

40000

Mismunur . . 65364
1

Flyt . . 243650
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kr. kr.

Flutt . .
II. Nýi spitalinn.

Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun vfirlæknis........................................................
B. Önnur gjöld:

1. Matvæli............................................... 62000
2. Laun.................................................... 50500
3. Lyf og sáraumbúðir...................... 7000
I. Ljós og liiti....................................... 14000
5. Þvottur og hreinlætisvara .... 12500
6. Viðhald húsa og fastra muna . . 5500
7. Viðhald lausra muna..................... 7500
8. Sími og skrifstofa.......................... 2500
9. Flutningskostnaður.......................... 2800

10. Skattar og tryggingar...................... 2200
11. Fatnaður allur.................................. 7200
12. Ýms gjöld........................................... 5000
13. Fyrning............................................... 3355

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með sjúklingum.......................................

5000

182055

187055

60000

Mismunur . . 127055

14. Heilsuhælið á Vífilsstöðum:
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna......................................................................... 10000
B. Önnur gjöld:

1. Matvæli........................................................ 115000
2. Laun............................................................ 61230
3. Lyf og hjúkrunargögn.......................... 13000
4. Ljós og eldsneyti................................. 28000
5. Þvottur og hreinlætisvara................ 22000
6. Viðhald húsa og fastra muna . . . 12000
7. Viðhald lausra muna......................... 15000
8. Sími og skrifstofa.................................. 4500
9. Flutningskostnaður (þar af ea. helm-

ingur til kaupa á nýjum bíl) . . . 8000

243650

Flvt . . 278730 10000 243650
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kr. kr.

Flutt . . 278730 10000 213650
10. Trvggingar............................................... 1200
11. Ýms gjöld............................................... 5000
12. Fvrning........................................................ 3350

- 288280

298280
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með sjúklingum.......................... 272000

Mismunur . . 26280

15. Heilsuhælið á Rcykjum i Ölfusi:
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis................................................... 4500
B. Önnur gjöld:

1. Matvæli........................................................ 24000 -
2. Laun............................................................ 16000
3. Lvf og hjúkrunargögn.......................... 2000
4. Ljós............................................................ 1000 i
5. Þvottur og hreinlætisvara................. 1500 í1
6. Viðhald húsa og fastra muna . . . 3000
7. Viðhald lausra muna.......................... 2500 i
8. Sími............................................................ 60Q i
9. Flutningar............................................... 1500

10. Ýms gjöld............................................... 1000 !
11. Fvrning....................................................... 1600

— 51700 ;

Þar frá dregst: 59200

Daggjald sjúklinga, 11400 sjúkrad. á 4,00 . 57600

Mismunur . . 1600

16. Heilsuhælið í Kristnesi:
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og kandidats ..................... 7450 ;
B. Önnur gjöld:

1. Laun starfsmanna.................................. 26700
2. Fæði............................................................ 46500

Flyt . . 73200 7450 243650
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 102



810

kr. kr.

Fliill . .
3. Lvf og hjúkrunargögn..........................
1. Ljós og hiti...............................................
ö. I’vottur og hreinlietisvara.................
(). Viðhald húsa og fastra muna . . .
7. Viðhald lausra muna..........................
8. Flutningskostnaður..............................
9. Ýms gjöld...............................................

10. Fyrning........................................................

73200
3000

127)00
1200
57)00
5500
3725
4200
8370

7450 243650

122195

I’ar frá dregst:
Daggjald 71 sjúkl., 5 kr. á dag.......................................

129(145
129575

Mismunur .

17. Kostnaður samkv. 11.—16. lið þessarar greinar . .
I'rá dregst:
A. Tekjur samkv. sömu liðum..................... 886775
B. Aætlaður 100/o sparnaður:

1. Landsspítalinn........................................... 30630
2. Holdsveikraspílalinn.............................. 4928
3. Kleppur 1....................................................... 8136
4. Kleppur II...................................................... 13155
5. Vífilsstaðahæli........................................... 22705
6. Revkjahæli................................................... 3870
7. Kristneshæli............................................... 9519

70

131102(»

979748

Til gjalda færist þvi á þessum liðum..........................

18. Önnur gjöld:
a. Styrkur til að reisa læknishústaði og sjúkraskýli
h. Styrkur til greiðslu vaxta af skuldum vegna lækn- 

ishústaða í Ögurhéraði og Grimsneshéraði, 1200 
kr. til hvors, og til greiðslu vaxta og afborgana af 
skuld Reykhólahéraðs 1200 kr...................................

c. Til Rauðakross Islands, til sjúkraskýlis sjómanna
í Sandgerði (lokagreiðsla)...........................................

d. Stvrkur til fávita, er dvelja í hælum.................

331278

12400

3600

3500
5000

Flyt 24500 574928
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kr. kr.

Flutt . .
e. Bólusetningarkostnaður...............................................
f. Gjöld samkv. lögum nr. 66 19. júni 1933, um 

varnir gegn útbreiðslu nærara sjúkdóma ....
g. Gjöld samkv. lögum nr. 65 19. júni 1933, um 

varnir gegn því, að næmir sjúkd. berist til íslands
h. Gjöld samkv. lögurn nr. 16 1923, um varnir gegn

kvnsjúkdómum................................................................
i. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al-

þýðuskólum.....................................................................
j. Til annara heilbrigðisráðstafana..............................
k. Stvrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, 

gegn tvöföldu framlagi annarsstaðar að . . . .
Heilsuverndarstöð, sem styrks vill verða að- 

njótandi, skal reka berklavarnastarfsemi undir 
vfirstjórn og eftirliti berklayfirlæknis ríkisins og 
baga störfum sínum öllum eftir reglum, er 
heilbrigðisstjórnin samþykkir.

l. Til styrktar mænusóttarsjúklingum.....................
m. Styrkur til Súgfirðinga til að bafa lærða bjúkrun-

arkonu .............................................................................
n. Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sér gervilimi
o. Viðbótarlaun vfirsetukonu í Grímsey, gegn jafn-

mikilli launahót annarsstaðar að..........................
p. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ....
q. Til Páls Sigurðssonar fyrrv. héraðslæknis, biðlaun
r. Til ýmsra sjúklinga, eftir úthlutun landlæknis .
s. Sjúkrastyrkur til séra Jakobs 0. Lárussonar . .

19. Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra.........................

21500 571928
3500

15000

20(M>

35000

2000 
2000 '

15000 ;

10000

1000
1000

300
2000
1800
5000
550

II

123650
65000

Samtals . . 763578
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I

13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A. kr. kr.
Vegamál.

Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra...............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings..................................
3. Ferðak’ostnaður þeirra og fæðispeningar, eflir

reikningi.........................................................................
1. Til aðstoðarmanna og mælinga ..........................
5. Skrifstofukostnaður....................................................
Þjóðvegir.
a. Til nýrra akvega:

1. Kjósarvegur........................................... 10000
2. Hafnarfjallsvegur.................................. 10000
3. Mýravegur............................................... 1000
1. Stykkisliólmsvegur.............................. 7000
5. Olafsvíkurvegur.................................. 3000
6. Saurbæjarvegur.................................. 3000
7. Suðurdalavegur.................................. (i500
8. Patreksfjarðarvegur til Bildudals . 0000

Fnnið sé fyrir sinn helming upp- 
hæðarinnar frá hvorum stað.

9. Breiðadalsheiðarvegur..................... 10000
10. Bolungavíkurvegur, gegn 1 u annars-

staðar að............................................... 1000
11. Langadalsvegur.................................. 1000
12. Steingrímsfjarðarvegur...................... 3500
13. Kollafjarðarvegur.............................. 3000
11. Bitruvegur............................................... 1000
15. Holtavörðuheiðarvegur...................... 30000
16. Hrútafjarðarvegur í Húnavatnssvslu 3000
17. Til Húnvetningabrautar frá Hóla-

baki norðan Vatnsdalshóla að 
Hnausakvisl........................................... 6000

18. Blönduhlíðarvegur.............................. 7000
19. Hofsósvegur........................................... 8000
20. Fljótavegur........................................... 1000
21. Siglufjarðarskarð .............................. 15000
22. Öxnadalsvegur....................................... 7000
23. Ljósavatnsskarðsvegur...................... 15000

Flyt . . 173000

6000
5750

6000
28000
18000

i

63750

63750
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kr. kr.

Fhilt . . 173000
24. Kópaskersvegur.................................. 3000
25. Baufarhafnarvegur.............................. 5000
20. Pistilfjarðarvegur.............................. 2500
27. Brekknaheiðarvegur.......................... 7000
28. Bakkafjarðarvegur............................... 3000
2!). Yopnatjarðarvegur.............................. 5000
30. .lökulsárhlíðarvegur.......................... 3000
31. Úthéraðsvegur....................................... 7000
32. Norðfjarðarvegur.................................. l(MMM)
33. Skriðdalsvegur....................................... 5000
31. Fáskrúðsfjarðarvegur frá Beyðarfirði 5(MW>
35. Breiðdalsvegur....................................... (i(MM>
30. Berunesvegur...................................... 2500
37. Til vega á Mýrum, Nesjum og í

Lóni í Austur-Skaftafellssýslu, 2(MM) 
krónur í hvern stað.......................... 0000

38. Siðuvegur............................................... KMM)
30. Mýrdalsvegur....................................... 5(MM>
40. Eyjafjallavegur....................................... 5000
11. Landvegur............................................... MMM)
12. (inúpverjahreppsvegur..................... 2000
13. Hrunaniannahreppsvegur................. l(MMM)

h. Yiðhald og umhívtur...............................................
e. Til þjóðvega af henzínskatti:

1. Til malhikunar á Elliðaárvcgi, allt að 5(MMM)
2. — Hafnarfjarðarvegar, allt að . . . 5IMMM)
3. — Suðurlandshrautar, allt að . . . 7(MMM)
4. — Holtavörðuheiðarvegar, allt að . 30000
5. — Austurlandsvegar, allt að ... 10000
0. — Gevsisvegar, allt að..................... l(MMM)
7. — vega út frá Akureyri................. 15000
8. — vegar frá Hrafnagjá til Laugardals 15000

III. Til hrúargerða....................................................................
IV. Fjallvegir.............................................................................
V. 1. Til áhalda..........................:......................................

2. Til hókasafns verkamanna......................................

Flvt

63750

273000
650000

250000

15000
300

1173000
70000
25000

15300

1347050
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kr. kr.

Flutt . . 1347050
VI. Til svsluvcga:

1. Tillög til akfærra svsluvcga, allt að...................... 12000
gcgn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 

staðar að og öðrum þeim skilyrðum, scm at- 
vinnumálaráðherra setur.

2. Tillag til akfærra sýsluvega, af bifrciðaskatti . 30000
3. Til svsluvcgasjóða cftir lögum nr. 10 1923 . . 70000

112000

30000
VII. Til malhikunar á vegum í kaupstöðum og verzl- 

unarstöðum, af hifreiðaskatti.......................................
VIII. Til dragferjuhalds:

1. Á Lagarfljóti................................................................ 300
2. - Blöndu......................................................................... 300
3. - Eldvatni í Meðallandi........................................... 300

IX. 1. Til ferju á Hrosshvl í Þjórsá.............................. 250
900

2. Til ferju á Hvitá hjá Auðsholti.......................... 100
350X. Styrkur til þcss að halda uppi vetrarflutningum: 

a. Hellisheiði..................................................................... 5000
h. Holtavörðuheiði............................................................ 1000

6000
XI. Stvrkur til þess að halda uppi hvggð og gistingu 

handa ferðamönnum........................................................ 3750
Atvinnumálaráðunevtið veitir stvrkinn ábúendum 

á afskekktum hæjum i þjóðbraut.
XII. Til fyrrverandi vegaverkstjóra, eftir tillögum vega- 

málastjóra............................................................................. 1000
XIII. Iðgjöld lil slvsatrvggingarinnar.................................. 10000
XIV. Fyrning áhaldahnssins (sjá 20. gr.).......................... 552

Samtals A. . . 1511602
B.

Samgöngur á sjó.
1. Til strandferða:

a. Bíkissjóðs ......................................................................... 330000
(Þar af fyrning kr. 50000, sjá 20. gr.). 

h. Eimskipafélags íslands................................................... 180000
enda haldi félagið uppi siglingum í sama horfi 

og áður og með eigi minni skipastól, ef efnahagur 
þess levfir.

e. H/f Skaftfellings, allt að............................................... 22000
d. H/f Skallagríms, þriðja greiðsla af fimm .... 10000

542000

542000Flvt . .
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Flutt . . 542000
2. Til hátaferða á tlóum, fjörðum og vötnum .... 

Skipaútgerð ríkisins liefir yfirumsjón með ferðum 
flóaháta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilvrði fvrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og rekstr- 
arreikningur 1936 frá útgerð þessara háta, ef stvrkupp- 
hæð til þeirra það ár liefir numið yfir 1000 kr. Ferða- 
áíetlun 1937 og flutningagjaldskrá sé samþykkt af 
skipaútgerð rikisins og reikningar ársins sendir henni, 
enda athugi hún, hversu rík sé þörf á ferðum hvers 
þess háts, er styrks nýtur úr rikissjóði. Skip og hát- 
ar, sem njóta styrks úr rikissjóði, eru skyld til að

76000

flytja póst endurgjaldslaust, sé þess krafizt.
Sanitals B. . .

('
618000

Vitamál og hafnargerðir.
I. Stjórn og undirhúningur vita- og hafnarmála:

—

1. Laun Yitanialastjórn...................................................
Þar af 1200 kr. persónuleg launaviðhót til 

n ú v. vi ta m á 1 astj óra.
Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafn- 

argerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar, 
héraðsstjórna og hæja í öllu þvi, er varðar 
vitamál og hafna.

7200

2. Laun aðstoðarverkfræðings .................................. 5750
3. Húsaleiga, ljós og hiti............................................... 6000
1. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi......................
5. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

11000

i'igi...................................................................................... 3000
6. Til aðstoðarmanna og mælinga .......................... 8000

II. Laun vitavarða, þar af upphót á laun vitavarðar á
- .... 10950

Gróttu 300 kr........................................................................ 32000
III. Rekstrarkostnaður vitanna........................................... 150000
IV. 1. Sjómerki, þar með lalið viðhald sæluhúsa . .

2. Til að setja upp hljóð- og ljósdutl við Sand-
12000

gerðissund, önnur greiðsla af fjórum................. 5000
— 17000

V. Til áhaldakaupa................................................................ 7000
VI. Ýmislegt................................................................................. 20000

Flvt . . 266950
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Flutt . .
VII. Til hafnargerða:

1. á Akranesi.....................................................................
2. - Húsavik .....................................................................
3. - Isafirði.........................................................................
4. - Skagaströnd, 2. greiðsla af 4..............................
5. - Sauðárkróki, 3. fjárveiting af 10, þó ekki alls

yfir 3/s kostnaðar........................................................
fi. Vestmannaevjahöfn, lil dýpkunar og uppfvll-

ingar við höfnina, önnnr greiðsla af fjórum
VIII. 441 hrvggjngerða og lendingarhóta:

1. Gegn kostnaðar annarsstaðar að:
a. 441 Hofsóss, 2. greiðsla af 4, allt að ....
h. Stokksevrar allt að ........................................
e. Hólmavíknr allt að........................................
d. — Þórshafnar allt að...........................................
e. — Haganesvíknr allt að.......................................
f. — Vopnafjarðar allt að.......................................

g. — Hnífsdals allt að...............................................
2. Gegn jöfnu framlagi annarsstaðar að:

a. 441 Eyrarhakka........................................................
b. — Lnaóss................................................................
e. — Porlákshafnar...................................................
d. — Gerðavarar í Garði...........................................
e. — Snepilrásar við Stokkseyri..........................

3. Gegn tvöföldn framlagi annarsstaðar að:
441 Ólafsvíknr »............................................................
Ríkissjóðstillagið er hnndið því skilvrði, að fram- 

lag sé tryggt á móti, ráðherra samþvkki áætlun 
verksins og vitamálastjóri hafi eftirlit með fram-
kvæmd þess.

IX. 441 öldubrjóts anstnr af Siglufjarðareyri, gegn tvö-
földu tillagi frá hafnarsjóði Siglufjarðar. íhiðja 
greiðsla af fjórum............................................................

X. 441 aðgerða á hrimhrjólnum i Bolungavík, gegn
jölhu framlagi annarsstaðar að, önnur greiðsla af 
70 þús. kr. (áður veitt 30000)..................................

XI. 441 sjóvarnargarðs á Elatevri.......................................
XII. 441 sjómælinga .................................................................

XIII. Eyrning (sjá 20. gr.) ...................................................

Samtals (4 . .

kr. kr.

. . . 266950

20000
20000
20000
8000

25000

30000
123000

8000
2000
8000
4500
3000
5000
5000

3000
2500
4000
4500
3000

5000
57500

50000

30000
2500

20000
80000

. . . 629950i
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11. gr.
Til kirkju- og kennslumála er veitt:

kr. kr.

A.
Kirkjumál.

a. Biskupsdæmið:
1. Laun biskups..................................................................... 7000
2. Skrifstofukostnaður............................................................ 4500

11500
b. Önnur gjöld:

1. Hluti ríkissjóðs af lífevrisgjaldi presta samkvæmt
lögum nr. 49 1907 ............................................................ 120

2. Yiðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar
og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum................. 8000

3. Framlag til prestlauuasjóðs........................................... 280000
4. Til dómkirkjuprestsins i Reykjavik, fyrir skýrslu-

gerðir ...................................................................................... 1000
5. Embættiskoslnaður presta........................................... 65000
0. Til húsabóta á prestssetrum....................................... 12000
7. Kosfnaður við kirkjuráð, samkv. lögum nr. 21 1931 500

366620

Samtals A. . .
—

378120

B.
I. Háskólinn:

a. Laun ............................................................................. 87500
b. Til kennslu í augnlækningum (Kjartan Ólafsson) 700
c. Til kennslti i réllarlæknisfræði.......................... 400
d. Til kennslu i söng................................................... 800
e. Til kennslu í bókhaldi........................................... 400
f. Til kennslu í hagfræði........................................... 1200

Xámsstvrkur..................... .......................................... 15000
b. Húsaleigustvrkur........................................................ 9000
i. Til kennsluáhalda læknadeildar.......................... 800
j. Til kennslu i efnafræði........................................... 1600
k. Hiti, ljós, ræsting og vélgivzla.............................. 5000

Flvt . . 122400

Alþt. 1936. A. (50. loggjafarþing). 103
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Flutt
1.

kr.

122100
Önnur gjöld:
1. Til ritara og dvravarðar................. 1000

auk hlunninda, er dyravörður liefir
áður notið.

2. Ýms gjöld ........................................... 10000
— - - 11000

ni. Ferðakostnaður vegna stúdentaskipta . . . .
n. Til stúdentaráðs Háskóla Islands, lil Jiess að

starfrækja leiðbeiningaskrifstofu ......................
o. Til sendikennara í Jiýzkn..................................
p. Til sendikennara í frakknesku..........................
q. Til sendikennara í ensku ..................................
r. Fyrning á Kirkjustradi 12 (sjá 20. gr.) . . .

750

1000
1(H)()
1000
1000

188

II. Námsstyrkur erlendis:
a. Til islenzkra stúdenta i erlenduni háskóluni 10200 
1). Námsstyrkur samkvæml ákvörðun niennta-

málaráðs..................................................................... 10000
Styrkinn má veita kontim sem körluni til

hvers Jiess nánis, er mennlamálaráðið telur 
nauðsyn að styrkja.

III. Fræðslumálastjórnin:
1. Laun fræðslumálastjóra.......................................
2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt að . . .
3. Skrifstofukoslnaður, eftir reikningi.................

7000 
800 

1 1000

kr.

111338

20200

21800
IV. Menntaskólinn almenni:

a. Laun.............................................................................
1). Húsaleiga rektors...................................................
e. Önnur gjöld:

1. Til bókasafns skólans................. 800
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar 0500
3. Til viðhalds \ . 15000
1. Til stundakennslu, alll að ... 13000
5. Hiisaleigustyrkur lianda 15 lieri-

sveinum, 75 kr. lianda hverjuni 1125
(i. Námsstyrkur.................. 2800
7. Til kennslutækja ........................ 1000

Flvt 13225

57000
2500

50500 102338
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kr.

. Flutt . .
<3. Ýmisleg gjöld..................................

43225
3500

59500

9. 'J’il verðlaunabóka.......................... 200
10. Vegna kostnaðar við skólastjórn 2tM)0
11. Til bókasafnsins Iþöku .... 200
12. Fvrning (sjá 20. gr.)...................... 3540

— 52665
Húsaleigustvrk og námsstyrk má aðeins veita —

efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Húsaleigustyrkur sé venjulega aðeins veittur utan-
bíejarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar-
menn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

112165

kr.

19233tS

V. Menntaskólinn á Akureyri:
a. Laun............................................................................. 36500
1). Önnur gjöld:

1. Til aukakennara ogstundakennslu 21600
2. Vegua kostnaðar við skólastjórn 2000
3. Til bóka og kennsluáhalda . . . 1200
4. 'J’il eldiviðar og Ijósa................. 10000
ö. Námsstyrkur.................................. 1000

Ltanbæjarnemendur gangi að 
slyrk fyrir innanbíejarnemendum, 
að öðru jöfnu.

6. 'I’il dyravörzlu.................................. 2000
7. Til viðlialds og endurbóla . . . 6000
<S. 'l’il ýmislegra gjalda..................... 6500
9. 'J’il verðlaunabóka......................... 200

10. Fyrning (sjá 20. gr.)...................... 3160
53660

VI. Kennaraskólinn:
a. Laun............................................................................. 22000

90160

I). Onnur gjöld:
1. Slundakennsla.................................. 7000
2. Eldiviður og ljós.............................. 3000
3. Bókakaup og áhöld.......................... 700
1. Xáinsslvrkur....................................... 2500

Utanlnejarneinendur gangi að 
styrk fyrir innanba’jarnemendum, 
að öðru jöfnu.

Flvt . . 13200 22000 394663
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kr. 1 kr.

Flutt . . 13200 22000 ' 304003
5. Til viðhalds..................... 1000
0. Ymisleg g jökl .... 5000
7. Fvrning (sjá 20. gr.) 1090

— 20200
— 42200

Stvrimannaskólinn:
a. Laun.............................. 14000
1). Húsaleiga skólastjóra . . 3000
c. Onnur gjöld:

1. Til stundakcnnslu . . 2500
Til eldiviðar og ljósa . 1200

3. Til Sveinbjarnar Egilson, til lyrir- I
lcslra .............................. 300

I. Ymisleg gjóld .... 2500
5. Til ábaldakaupa . . . 500
0. Fyrning (sjá 20. gr.) . 700

— — 7700 1
— 24700

Vélstjóraskólinn:
a. Laun....................................... 13200
1). Önnur gjöld:

1. Til stundakennslu . . 9200
2. Húsmvði skólastjóra og skrifslofa

skólans .......................... 3000
3. Ljós, liiti og rívsting . 2500 j
■1. Yms gjöld..................... (i00
5. Til áhaldakaupa . . . 500
0. Kostnaður við burtfararpróf. . . 2200

18000
... 31200

Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólum

a. Laun .............................. 8000
b. Til srníða-, leikfimi- og dráttlistar-

kcnnslu.......................... 1450 j
c. Onnur gjöld:

1. Til vcrklcgs náms . 3500
2. Til kennsluáhalda . 000 i

Flvl . 1100 0450 402853
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kr. kr.

Flutt . . 4100 9450 . . . ’ 492853
3. Til eldiviðar og ljósa 3500
4. Ýmisleg gjöld .... 3000

- — 10600
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) . 1034

—— . 21084

Til hændaskólans á Hvanneyri:
a. Laun....................................... 9440
h. Til smiða- og leiktimikennslu . . 1300
e. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms . . 1500
2. Til kennsluáhalda . . 500
3. Til eldiviðar og ljósa 5000
4. Til viðhalds................. 2000
5. Ymisleg gjöld .... 3500

— 15500 1
d. Fyrning lnisa (sjá 20. gr.) . 1790

—— 28030
49114

Styrkurinn til verklegs nánis í bændaskól- 
unum á Hólum og Hvanneyri veitist nemend- 
um, sem stunda verknám samkvæmt samningi, 
eigi skemur en 8 vikur á ári, og skila skólun- 
um dagbókum um vinnubrögðin yfir náms- 
timann, enda sjái skólastjóri nemendum 
fyrir ókeypis fæði og kennslu. Xemi styrkur- 
inn aldrei hærri upphæð á livern nemanda 
en 18 kr. fyrir bverja viku námstímans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrslu um námið, og sé í henni getið, bve 
háan vikustvrk hver nemandi skal fá.

X. Iðnfræðsla:
a. Til iðnaðarmannafélagsins í Iíeykjavik, til þess

að reka iðnskóla i Beykjavík, undir yíirum- 
sjón landsstjórnarinnar.......................................

b. Til iðnaðarmannafélagsins á Aknreyri, til
kvöldskólahalds........................................................

e. Til iðnaðarmannafél. á ísaiirði, til skólahalds

(»500

2000
1500

Flvt . 10000 ; 541967
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XI

XII

Flutl . .
d. Til iðnaðarmannafélagsins i Ilafnarfirði, til

kvöldskólahalds........................................................
e. Til iðnaðarmannafélagsins i Vestmannaeyjum,

til kvöldskólahalds...............................................
Styrkurinn til þessara 5 skóla má þó ekki 

fara yfir 4/5 rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda ráðuneytinu 

skýrslu um starf sitt.
f. Til verklegs framhaldsnáms erlendis . . . .

Verzlunarskólar o. II.:
a. Til kanpmannafélagsins og verzlunarmanna- 

félagsins í Reykjavik, til að halda uppi skóla 
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki ylir s/ý kostnaðar . . 

h. Til samhands samvinnufélaganna, til þess að 
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki vfir s/, kostnaðar 

e. Kostnaður við próf löggildra endurskoðenda, 
shr. lög nr. 9 1926 ...............................................

Kvennaskólar:
1. Til kvennaskólans i Reykjavík:

a. Húsnæðisstvrkur............. 5099
h. Rekstrarstvrkur................. 18990
e. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem

er allt skólaárið, allt að .... 1999
d. Námsstvrkur til sveitastúlkna — 1999

2. Til kvennaskólans á Rlönduósi .....................
Skólar þessir standa undir ylirumsjón lands-

stjórnarinnar.

Almenn harnafræðsla:
1. Laun kennarai föstum skólum ogdýrtiðarupph.
2. Laun farkennara og dýrtíðarupphót . . . .
3. Til farkennslu og eftirlils með heimafræðslu, 

með sömu skilyrðum sem verið heiir . . .
4. Styrkur til hvggingar harnaskóla utan kaupst.

kr. kr.

10000 541967

1700

1790

6000
19400

5000

5000

500
10500

28990
11009

39000

185099
78900

4099
30990

Flyt . . 597909 610867

XIII
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kr. kr.

XIV.

Flutt . .
). Til fyrrverandi barnakennara, el'tir tillögum

fræðslumálastjóra...................................................
i. Stvrkur til tímaritsins »Menntamál« . . . .
7. Til kennaranámskeiðs eða utanfara . . . .

’nglinga- og alþýðuskólar:
. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. Laun ................................................... 9700
Par af 700 kr. persónuleg launa- 

uppbót til núverandi skólastjóra.
b. Til hannyrða-, leiklimi- og smiða-

kennslu............................................... 3000
e. Önnur gjöld:

)

1. Til kennsluáhalda . . 800
2. Til eldiviðar og Ijósa 2500
3. Ýmisleg gjöld .... 3500
1. Til viðhalds................. 1000

5. Til byggingar sundlaug-
ar við skólann .... 12500

— 20300
d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) 800

Til héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929
a. Rekstrarstvrkur................. 100000
b. Stofnkostnaður................. 15000

k Til gagnfræðaskóla samkv. I. nr. 18 1930 . .
1. Til gagnfræðaskóla Reykvíkinga.....................
). Til Flensborgarskólans, byggingarstvrkur, 

lokagreiðsla................................................................
). Til UMglingafræðslu utan kaupstaða, samkv.

20. gr. 1. nr. 18 1930 ...........................................
I’ar af til skóla Sigurðar (ireipssonar í

Haukadal 10(Kt kr.
7. Til bókasafna við unglingaskóla.....................
S. Ritstyrkur fyrir kennslubtvkur handa skólum 
9. Til alþýðuskólans í Reykjavik..........................

597000 610867

2000
800

2000 '
------------ 601800

33800

115000
50000
2500

30000

15000

1600
1600 ,
2000 ,
-------- ' 251500

Flvt 1461167
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

kr. kr.

Flutt . . 1464167
H úsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðrad. við alþýðuskóla Þingeyinga 5500
2. Til húsmæðrafræðsln á Hallormsstað .... 9500

Styrkir samkvæmt tölul. 1.—2. eru hundnir 
því skilyrði hvor nm sig, að atvinnumálaráð- 
herra samþykki rcglugerðir skólanna.

3. Til kvenfél. Óskar í ísafjarðarkaupslað, til 
húsmæðrafræðslu, gegn 1(MX) kr. annarsstaðar að 6000

Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann 
öðrum á ísafirði eða í Ísaíjarðarsýslu, að ó- 
brevttum skilvrðum.

4. Til húsmæðrafræðslu í Vík í Mýrdal .... 800
5. Til rafveitu á Hallormsstað.............................. 5000
6. Til Staðarfellsskóla, stvrkur til raflvsingar, 

lokafjárveiting............................................................ 2500
7. Til byggingar húsmæðraskóla á Laugalandi, 

gegn jafnmiklu framlagi annarsslaðar að, 
lokafjárveiting............................................................ 15000

Til kennslu hevrnar- og mállevsingja m. m.
44300
42000

Þar af fvrning húss kr. 550,00 (sjá 20. gr.) 
Stjórnin annast um, að vandamenn nemend-

anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. g.

Til blindravinafélags íslands.................................. 6500
Þar af3000kr.tilaðannastkennsluhlindraharna. 

Sundkennsla o. (1.:
1. Til sundkennslu í Revkjavík.............................. 300

Stvrkur þessi er hundinn því skilyrði, að 
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu og 
að lærisveinar ríkisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af rikisfé, 
njóti kennslunnar ókeypis.

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
sundkennslu þá. sem getur í 1. lið, og til að 
kenna öðrum sundkennurum hjörgunarsund

■

2400
3. Til sundkennslu o. íl. annarsslaðar en í Rvik 2400

Flyt . . 5100 1556967
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kr.

Flutt . .
Styrkurinn veitist bæjarsljórnum og sýslu- 

nefndum með því skilyrði, að annarsstaðar að 
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en rik- 
issjóðsstyrknum nemur.

4. Styrkur til sundlaugar á Akureyri.................
5. Til þess að gera nj-jar, steinsteyptar sundlaugar 

og sundskýli, enda séu þivr til afnota fvrir al- 
menningog landsstjórnin samþykki uppdrátt og 
kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt að

XIX. Til sjóvinnunámskeiðs...............................................
Atvinnumálaráðherra ráðstafar styrknum, að

fengnum tillögum Fiskifélags íslands.

XX. Til Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda uppi 
kennslu í teikningu og tréskurði í þjóðlegum stíl

XXI. Til Geirs Þormars tréskurðarmeistara á Akureyri, 
til að halda uppi kennslu á Xorðurlandi í teikn- 
ingu og tréskurði í þjóðlegum stíl......................

XXII. Til Björns Jakobssonar á Laugarvatni, til íþrótta- 
kennslu og leikfimiprófs, samkv. I. nr. 24 1932

XXIII. Til íþróttasambands íslands..................................

XXIV. Til Skáksambands íslands.......................................

XXV. Til íþróttaskólans á Laugarvalni, til áhaldakaupa

XXVI. Til greiðslu vaxta og afborgunar af láni til 
stúdentagarðsins............................................... . . .

Samtals B. .

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).

5100

I
5000 ’

5000

kr.

1550967

15100
2000

1500

600

2400

5000

1600

1000

28000

1614167

104
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15. gr.
Til vísinda, bókmennla og lisla er veilt:

1. Landsbókasafnið:
a. Laun.....................................................................................
b. Launabót til 2. bókavarðar.......................................
e. Til aðstoðar.....................................................................
d. Til þess að kaupa bækur og handrit og lil bókbands
e. Til þess að senija spjaldskrá ..................................
f. Til þess að semja og prenta skrá um bandrit
g. Til ritaukaskrár................................................................
b. Brunaábyrgðargjald fyrir safnið..............................

i. Húsaleiga.............................................................................
j. Ymisleg gjöld....................................................................

2. I’jóðskjalasafnið:
a. Laun......................................................................................
b. Til bókbands, hóka- ogbandritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarinanns ...........................................
e. Ynis gjöld .........................................................................

3. I’jóðminjasafnið og verndun formninja:
a. Lann þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) . . .
b. Til aðstoðar, eftir reikningi......................................
e. Til þess að útvega forngripi.......................................
d. Til ábalda og aðgerða...................................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar ..........................
f. Til viðgerðar á Hólakirkju ......................................

Pjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á viku, eftir 
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

1. Náltúrufnvðifélagið:
a. Tillag ..................................................................................
b. Til aðstoðarmanns........................................................

Styrkurinn veilist með þvi skilyrði, að safniðsé til 
s\mis almenningi, ekki sjaldnar en einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar..............................
b. Til viðhalds og áhalda...............................................
e. Fyrning (sjá 20. gr.) ....................................................

kr.

20500
1000
1200

13000
800

2100
‘100
360 j

2000
2300

1950

5000
2000

5500
2500
1200
1200
800

1000

2000
1100

5500
5800
3639

kr.

47160

11950

12200

3100

11939

Flvt . . 89949
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6,
Flutt . .

Til minningarbókasafns Matthíasar Jochumssonar á

kr. kr.

89949

7,

8,

Akureyri, önnur greiðsla af þremur, gegu jafnmiklu
framlagi frá Akureyrarhæ á sama tima.....................
Til kaupstaðahókasafna, gegn eigi ininna tillagi úr
hæjarsjóði og sýslusjóði...................................................
Aukastyrkur til álta hókasafna:
a. Til amtshókasafnsins á Akureyri, að þvi tilskildu, að 

Davíð skáld frá Fagraskógi haíi þar hókavörzlu ineð 
a. ni. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar 

h. Til hókasafnsins á ísafirði, að því lilskildu, að 
Guðmundur Gíslason Hagalín rithöfundur hafi 
þar hókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk 
verðstuðulsupphótar........................................................

c. Til amtshókasafnsins á Seyðislirði..........................
d. Til hókasafns Hafnarfjarðar.......................................
e. Til hókasafns Neskaupstaðar......................................
f. Til iðnhókasafnsins i Reykjavík..............................
g. Til hókasafns Siglufjarðar...........................................
h. Til hókasafns Vestmannaeyjakaupstaðar . . . .

10000

1800

2500

2500
1000
1000
800

1000
1000
1000

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

Til Alþýðuhókasafns Reykjavikur..................................
Til sýsluhókasafna, gegn eigi minna tillagi frá sýslusj. 
Til kaupa á bókasafni Tryggva Þórliallssonar handa
Revkholtsskóla. 2. greiðsla al' 5.......................................
Til hins íslenzka hókmenntafélags..............................

enda haldi það áfram útgáfu liins íslenzka l'orn-
hréfasafns sem að undanförnu.
Til Þjóðvinafélagsins............................................................
Til Fornleifafélagsins............................................................
Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingishækur,
landsyfirdóma o. íl.................................................................
Til hins íslenzka fræðafélags, til að gefa út jarðahók
Arna Magnússonar og l’áls Vídalins..........................
Til Fornritaútgáfunnar........................................................
Til Rjörns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá um 
skjöl, er Island varða og geymd eru i skjalasöfnum i 
Kaupmannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið eflirril af 
skránni......................................................................................

10800
5000
2500

2000
2800

1400
800

2400

1000
4000

1200

Flvt 135649
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kr.

l-'lutt . .
19. T'il leikfélags Reykjavíkur, gegn að minnsta kosti 

jafnmiklu framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur . . .
Styrkurinn er og þvi skilyrði bundinn, að mennta- 

málaráðið samþykki slarfsskrá félagsins.
20. Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosli jafn-

miklu framlagi frá Akureyrarkaupstað......................
21. T'il leiklélags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti jafn-

miklu framlagi frá ísafjarðarkaupstað ......................
22. Til Xorræna félagsins........................................................
23. T'il tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2(KM) kr.

framlagi frá bæjarsjóði Reykjavikur..........................
21. Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik- 

íii’uin og barnakennurum utan Reykjavíkur og guð- 
fræðinemum háskólans ókeypis kennslu í orgel- 
leik, tóni, hljómfræði og söngstjórn i kirkjum og 
harnaskólum.........................................................................

25. Til Guðmundar Matthíassonar, til náms í hljómlist 
2(i. T'il Sambands islenzkra karlakóra..............................
27. Stvrkur til Karlakórs Reykjavikur vegna kostnaðar

af söngför til Norðurlanda...............................................
28. Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en

500 kr. til hvers.....................................................................
29. Til útgáfu fransk-islenzkrar orðabókar.....................
30. Til Magnúsar Asgeirssonar, til ljóðaþj’ðinga ....
31. Til Guðmundar Gíslasonar Hagalíns, til ritstarfa . .
32. Til Jóhannesar úr Kötlum...............................................
33. T'il Guðmundar Finnbogasonar, til rilstarfa . . . . 
31. Til Arna l’álssonar prófessors, til ritslarla . . . .
35. Til I’orkels .lóhannessonar, til ritstarfa.....................
36. Til séra .lóns Thorarensens, lil ritstarfa.....................
37. Til Tómasar Guðmundssonar skálds..........................
38. Til Sigurðar Skúlasonar, til þess að fullkomna sig í

framsagnarlist erlendis........................................................
39. Til Péturs Jónssonar söngvara......................................
10. Til Eggerts Stefánssonar söngvara..............................
11. Til Bjarna Björnssonar gamanleikara..........................
12. Til I’óru Borg, til leiknáms erlendis..........................
13. Til .lóhanns Sveinssonar frá Flögu, til vísnasölnunar

135619

8000

1()(M)

600
600

2500

2000
1200
4500

2000

5000
2500
1500
1500
1000
1000
1200
1000
500

1(MM)

1000
1000
l(MM)
1000
1(MM)
600

Flvt 179849
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kr. kr.

I'llltt . . 179849
tl. 'J'il Helga Guðmundssonar kennara frá Austmanns- 

dal, til þjóðsagnasöfnunar...............................................
15. Til Bjarna Sæniundssonar, til fiskirannsókna:

500

a. Föst laun............................................................................. 5000
1). Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar 1000

- - 6000
tð. 'J’il Guðbrands Jónssonar, til þess að senija miðalda-

menningarsögu..................................................................... 1500
17. 'lil Frímanns B. Arngrimssonar.................................. 1200
18. Til jöklamælinga................................................................ 600
49. Til listasafnshúss Einars Jónssonar.............................. 3711

(I’ar af fvrning kr. 711 (sjá 20. gr.)).
50. a. Til Einars Jónssonar mvndhöggvara...................... 5(KM)

enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns 
síns, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslausl
1 slundir á viku.

h. 'fil sama, til aðstoðar................................................... 1000
— 6000

51. Til Asmundar Sveinssonar myndhöggvara ....
52. Til Búnaðarhanka Islands, fjórða greiðsla vaxla og

2500

afhorgana af viðlagasjóðslánum mátaranna Ásgríms 
Jónssonar og Jóns Stefánssonar, með þeim skilyrð- 
nm, er segir i 57. lið 16. gr. fjárlaga 1934 ................. 3300

53. Kostnaður við lriðun Pingvalla, shr. lög nr. 59 1928 5000

Samtals . . 210160

16. gr.
Til verklegra fyrirttvkja er veitl:

kr. kr.

1. Til atvinnuhóta í kaupstöðum og kauptúnum . . . 500000
gegn tvöföldu framlagi frá hæjar- og sveitarfélög- 

um, enda sé ríkisstjórn heimilt að krefjast þess, að 
unnið sé að við framkvæmdir fyrir ríkissjóð og

Flyt . . 500000
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Elull . .
þar af fyrir 100000 krónur að stofnun nýbýla. Enn- 
l'remur sé það skilvrði fvrir framlagi, að blulaðeig- 
andi bæjar- eða sveitarfélag verji eðlilegri fjárhæð, 
að dómi ríkissljórnarinnar, til verklegra framkvæmda 
auk atvinnubótafjárins.

2. Til Búnaðarfélags Islands...............................................
Stvrkurinn til búnaðarsambandanna baldist binn 

sami sem árið 1936.
3. Til nýbýla og samvinnubyggða.......................................
4. Til sandgræðslu.....................................................................

I’ar af 2(X)0 kr. upp i kostnað við framkvaundir 
til verndar Ilæðiengjum Sandsbæja i Öxarlirði

5. (ijöld samkvæmt jarðnektarlögunum:
a. Jarðabótastyrkur............................................................
b. Til verkfærakaupasjóðs........................................... ....

6. Til búfjárræktar samkv. 1. nr. 32 1931 ......................
7. Tillag lil búnaðarbanka Islands:

a. Til byggingar- og landnámssjóðs..............................
b. Til sama af tekjum tóbakseinkasölu......................
e. Til ræktunarsjóðs:

1. Afgjöld þjóðjarða....................................... 20000
2. Kostnaðartillag........................................... 1000

8. Tillag til kreppulánasjóðs...............................................
9. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauplúna,

a. Samkv. lögum um verkamannabústaði, nr. 27 1931
b. Af tekjum lóbakseinkasölu...........................................

10. Vegna ráðslafana um (ilbúinn áburð, alll að . . .
11. Til garðyrkjufélags íslands: ...........................................
12. Til kartöfluverðlauna........................................................
13. Til íóðurtryggingarsjóða...................................................
11. Til skógræktar:

a. Laun......................................................................................
Þar af 600 kr. búsaleiguuppbót til Einars Sæ- 

mundsens.
b. Til skóggræðslu................................................................

kr. kr.

500000

180000

180000
27000

585000
60000

200000
50000

615000
42000

21000
271000
250000

100000
30000

130000
28000

400
20000
15000

9300

i
21200

EIvl 30500 ' 2288100
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c. Til endurbóta á íbúðarbúsinu á Vöglum og við-

bótar, fyrri greiðsla af tveimur ..............................
<1. Til skógræktarfélags íslands.......................................

Ógreiddur kostnaður af Þingvallagirðingu greið-
isl úr kirkjujarðasjóði

15. Tillag til mannvirkja á Flóaáveitusvæðinu, samkv.
1. nr' 68 1918 og 1. nr. 16 192(5.......................................

1(5. Til dýralækninga:
a. Laun banda 5 dýrakeknum......................................
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga . . . 
e. Til Guðmundar Andréssonar, til að stunda dýra-

lækningar í Skagafirði og Austur-Húnavatnssýslu, 
gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að. . . .

d. Til Halldórs Jónss., til að stunda dýralækningar, 
gegn jafnmiklu framlagi frá Svarfaðardalsbreppi

e. Til Eggerts Magnússonar, til að stunda dýrakekn-
ingar við Gilsfjörð, gegn jafnmiklu framlagi annars- 
staðar að.............................................................................

f. Til Ásgeirs Guðmundssonar i .Eðey, til Jiess að
stunda dvrakekningar við ísafjarðardjúp, gegn 
jafnháu framlagi annarsstaðar að..........................

g. Kostnaður við rannsókn á ormaveiki i sauðfé .

17. Til kláðalækninga (útrýmingarböðun)..........................
18. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:

a. Laun forstöðumanns, auk l()"/0 af öllum tekjum 
stofnunarinnar, 1300 kr. með dýrtíðaruppbót . .

b. Til aðstoðar....................................................................
c. Húsaleiga.............................................................................
d. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar..............................
e. Til áhaldakaupa ............................................................

19. Til veðurstofu íslands:
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa..............................
b. Til aðstoðar ....................................................................
e. Til veðurathugana utan Beykjavíkur, áhalda o. 11.
d. Til veðurskeyta o. II.........................................................
e. Til loftskeylakekja........................................................
f. Húsaleiga, ljós, liiti og ræsting..................................

l'lvt

30506

2000
2000

19000
700

700

300

200

400 ' 

1300 !

4800
5600
3000
1200
3000

13300 
18000 
13500 
13500 i

1000
1000

(53300 |

kr.

2288100

34500

4000

22600
21000

17600

2391100
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g. Eflirlit með veðurathugunarstöðviun o. 11. . . .
h. Til jarðskjálftamælinga og vegna auka- og nætur-

vinnu við móttöku og útvarp veðurfregna, til frú 
Teresíu Guðmundsson, Björns I.. Jónssonar og 
Jóns Eyþórssonar............................................................

20. Til I’ykkhæinga, styrkur til að nota skurðgröfu við
framrívslu Sal'amýrar, enda fái þeir ekki slyrk eftir 
lögum nr. 50 1030 ................................................................

21. Gjöld vegna laga nr. 83 1932, um raforkuvirki . .
22. Gjöld vegna laga um eftirlit með verksm. og vélum
23. Til landmælinga....................................................................
24. Til Eiskifélagsins, enda samþykki atvinnumálaráðu- 

nevtið fjárhagsáætlun fiskiþingsins og félagið sjái um 
á sinn koslnað útgáfu tiskimanna-almanaks ....

25. Kostnaður vegna laga nr. 61 1032, um lax- og sil-
ungsveiði..................................................................................

20. Styrkur til að stítla Höfðavatn í Skagafirði ....
27. Til þess að annasl hirtingu útvarpaðra veðurfregna

i verstöðvum landsins........................................................
28. 'l'il ræktunarvegar í Vestmannaeyjum..........................
20. Til ræklunarvegar í Elatey...............................................
30. Laun vfirmatsmanna o. 11.:

a. 5 fiskiyfirmatsmanna...................................................
h. Laun 1 ullarmatsmanna...............................................
e. — 4 kjötmatsmanna...............................................
d. — lýsismalsmanns, samkv. 1. nr. 42 1033 . .
e. Eerðakostnaður yfirmatsmanna..............................

31. Til eftirlits með skipum og hátum og örvggi þeirra: 
a. Laun skipaskoðunarsljóra, enda hafi hann eftirlit

með skipum ríkisins án sérstaks endurgjalds . .
h. Til skrifstofukostnaðar ...............................................
e. Eerðakostnaður, allt að...............................................

32. Til fiskifulltrúa í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-
föhlu fjárframlagi annarsstaðar að..............................

33. Kostnaður vegna laga um fiskimalsstjóra.................

kr. kr.

63300
500

2301100

1800
______I 65600

5000
5000

600
40000

22600
2500
2250
2400

12000

72000

4000
1000

5000
6000
1000

6000
0000
3000

41750

18000

10000
12000

2678050Elvt .
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kr. kr.

Flutt . .
3J. Kostnaður vegna sérstakra ráðstafana uni inn- og út- 

flutning, gegn jöfnu fjárframlagi annarsstaðar að .
35. Til Ingólfs Davíðssonar, til búnaðarháskólanáms i

pl ön t us j li kd óm afræði............................................................
36. Til Iðnsambands íslands....................................................
37. Til sambands islenzkra heimilisiðnaðarfélaga . . .
38. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess að

halda uppi kennslu og námskeiðum í tréskurði og 
heimilisiðnaði........................................................................

39. Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að efl-
ingu heimilisiðnaðar............................................................

40. Til Arndísar Þorsteinsdóttur garðyrkjukonu ....
41. Til Guðrúnar Finnsdóttur.................................. ....
42. Til kvenfélags Hvammshrepps í Vík í Mýrdal, til 

þess að halda uppi kennslu í handavinnu kvenna
43. Til kvenfélagasambands íslands..................................
44. Til sambands norðlenzkra kvenna..............................
45. Til sambands austíizkra kvenna..................................
46. Til sambands sunnlenzkra kvenna..............................
47. Til sambands vestfirzkra kvenna..................................
48. Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýslu
49. Til sambands breiðfirzkra kvenna..............................
50. Til sambands sunnlenzkra kvenna, stvrkur til að

halda uppi námskeiðum fvrir húsmæður og bús- 
mæðraefni.................................................................................

51. Til kvenréttindafélags íslands...........................................
52. Til landssambands bænda...............................................
53. Til vinnumiðlunar................................................................
54. Til mæðrastvrksnefndar...................................................
55. Til vörumerkjaskrásetjara...............................................
56. Handa ungmennafélagi íslands, lil eflingar iþrótt-

um, skóggræðslu og bindindi...........................................
Félagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 

fénu er varið.
57. Til bandalags skáta............................................................
58. Til dvraverndunarfélags íslands, til dvraverndunar-

starfsemi.................................................................................
59. Til fiskra'ktarfélagsins Blöndu, ]/:i rekstrarkostnaðar,

allt að ......................................................................................

Flvt . .
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).

2678050

40000

800
1200
4000

900

1500
300
300

500
1000
400
400
400
400
400
400

2500
400
500

10000
2000
1600

4000

400

1000

500

2753850
105



834 Þingskjal 385

60.

61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68. 
(Í9.

kr. kr.

Flutt . . 2753850
Til fiskræktarfélags Fljótsdalshéraðs, Vs rekstrarkostn- 
aðar, allt að............................................................................. 1000
Húsameistari ríkisins:
a. Laun...................................................................................... 6000
1). Skrifstofukostnaður....................................... 18000

Þar frá dregst:
Tekjur af teikningmn, sein húsameistari 
lætur gera, 25% af venjulegum taxta 
húsameistara.................................................... 10000

8000
14000

Til vatnsrennslismælinga ............................................... 1000
Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa, 
gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að................. 5000
Til Skuldaskilasjóðs útvegsmanna .............................. 160000
Til mjólkurbúa..................................................................... 77000
Til greiðslu vaxta af fasteignaveðslánum hamda . . 80000
Til iðnlánasjóðs..................................................................... 25000
Til frvstihúsa......................................................................... 20000
Kostnaður við eftirlit með opinberum sjóðum . . 1200

Samtals . . 3138050



Þingskjal 385 835

17. gr.
Til almennrar stvrklarstarfsemi er veitt:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga...............................................
Af þessnm lið má greiða laun læknis, sem heil- 

brigðisstjórnin ræður til þess að hafa yfirumsjón 
með öllum berklavörnum á landinu.

2. Gjöld samkv. 1. nr. 68 1932, um br. á fátækralögunum
3. Til alþýðutrygginga ............................................................
4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna

í Reykjavík.............................................................................
5. Til verkakvennafélagsins Framtiðin í Hafnarfirði, til

að balda uppi dagheimili fyrir börn..........................
6. Til sjiikra- og styrktarsjóðs vitavarða..........................
7. Til slysavarna.........................................................................

enda sé stjórnarráðinu send skýrsla nm starfsemina.
8. Til þess að hjálpa nanðstöddnm íslendingum erlendis
9. Til Stórstúku íslands, styrkur til húsbvggingar, þriðja

greiðsla af tíu.........................................................................
10. Til áfengismálaráðunautar...............................................
11. Til Stórstúku íslands:

Styrkur til búsbvggingar...............................................
12. Til slysatryggingarsjóðs félagsins Dagsbrúnar . . .
13. Til sjúkrasjóðs Fellshrepps...............................................
14. Til sjúkrasjóðs Hofshrepps...............................................
15. Til sjúkrasjóðs Súgfirðinga...............................................
16. Til stvrktar- og sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins

Framsóknar í Reykjavík....................................................
17. Til sjúkrasjóðs Félags járnsmíðanema i Reykjavik
18. Til stvrktarsjóðs verkamannafélagsins Snót í Vest-

mannaevjum.........................................................................
19. Til styrktarsjóðs sjómannafélagsins Jötunn í Vest-

mannaeyjum .........................................................................
20. Til sjúkrasjóðs verklýðsfélags Akureyrar.................
21. Til styrktarsjóðs verklýðsfél. í Flatev á Breiðafirði
22. Til styrktarsjóðs sjómannafélagsins á ísafirði . . .
23. Til styrktarsjóðs verkamannafél. Baldnr á ísafirði

Flyt . .

675000

250000
560000

4000

2000
400

8000

1000

15000
3000

15000
400
300
300
300

600
2(M)

300

300
300
200
300
300

1537200
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kr. kr.

Elutt . . 1537200
2i. Til sjúkrasjóðs kvenfélagsins á Hellusandi .... 300
25. Til stvrktarsjóðs verklýðsfélagsins á l’atrekstirði . . 200
26. Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Þingevri . . 300
27. Til sjúkra- og stvrktarsjóðsins Likn i Ogurlireppi . 150
28. Til sjúkra- <>g styrktarsjóðsins Hjálp í viðlögum i

Bevkjarfjarðarhreppi............................................................ 150
2$). Til sjúkrasjóðs hjúkrunarfélags Olafsvíkur .... 300
30. Til sjúkra- og styrktarsjóðs verkalvðsfélagsins á

Sevðisfirði................................................................................. 300
31. Til Ekknasjóðs Vestinannaevja....................................... 800

Ejárveitingarnar undir 13,—31. tölul. eru hundnar 
|>vi skilvrði, að jafninikið fé að minnsta kosti komi 
annarsstaðar að, og að stjórnarráðinu sé send skýrsla 
um starfsemina.

32. Til gamalmennahælis á Isafirði....................................... 1000
33. Til gamalmennahíelis á Sevðisfirði.............................. 1000

Samlals . . 1541700

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæmt eftirlaunalögum:
a. Emhættismenn.................................................... 69389,28
h. Embættismannaekkjur og hörn................. 15183,99
c. Prestsekkjur........................................................ 6835,76
d. Lifevrir samkvívmt lögum nr. 49 1923 . . 2500,00
e, - — — — 51 1921 . . 3990,00

------------ 97899,03
Styrktarfé og eftirlaun, auk löghoðinna eftirlauna:
a. Embættisnienn:

1. Til Sigurðar Magnússonar læknis «00
2. — Þorvalds Pálssonar læknis . . . 300

Elyl 900 97899,03
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kr. kr.

Flutt . . 900
3. Til Sigurðar Thoroddsens................ 2000

h. Embættismannaekkjur og hörn:
1. Til Magneu Ásgeirsson......................... 200
2. — Olivu Guðmundsson.................... 175
3. — Theodóru Thoroddsen................ 800
4. — Sigriðar Hjaltadóttur..................... 100
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur . . 100
6. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju . 150
7. — Sigriðar Finnbogadóttur .... 800
8. -- Rannveigar Tómasdóttur .... 000
9. — Önnu Gunnlaugsson.................... 900

10. — Kristbjargar Martcinsdóttur . . 1200
11. — Kristinar Jacobson......................... 600
12. — Kirstinar Þ. Blöndal..................... 400
13. — Guðlaugar Magnúsdóttur .... 2000
14. — RögnuGunnarsdótturlæknisekkju 600
15. — Jenny Forberg ............................. 600
16. — Ástu Hallgrimsson........................ 600
17. — Ástu Einarson................................. .600
18. — Aðalbjargar Sigurðardöttur . . . 1200
19. — Dómhildar Jóhannsdóttur . . . 1200
20. — Önnu Þorgrimsdóttur Iæknisekkju,

600 kr., auk 100 kr. með hverju 
harni hennar í ómegð................. 1000

21. — Soffíu Johnsen læknisekkju . . 500
22. — Kristinar Þórarinsd. læknisekkju 400
23. — Sigriðar Blöndal læknisekkju . . 300
24. — Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju 600
25. — Sigriðar Jónsdóttur læknisekkju 400
26. — Súsönnu Friðriksdóttur .... 500
27. — Önnu Jónsson, ekkju Klemens

£ Jónssonar.......................................... 450
28. / — Margrétar Lárusd. læknisekkju 400
29. — Eríku Gíslason, ekkju Odds Gísla-

sonar bæjarfógeta.......................... 1000
30. — Ingihjargar Jónsdótlur, ekkju

Björns Magnússonar símstjóra . 300

Flvl . . 19575

2900,00

2900,00

97899,03

97899,03
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kr. kr.

Flutt . . 19575
31. Til Sigrúnar Bjarnason..................... 600
32. — Mörtu Þorvaldsson..................... 340

c. Uppgjafaprestar:
1. Til Bjarna prófasts Einarssonar . . 780,00
2. — Guttorms Vigfússonar................ 600,00
3. — Jóns Arnasonar............................. 445,00
4. — Þórðar Ólafssonar......................... 370,00
5. — Hclga P. Hjálmarssonar .... 475,00
6. — Einars Pálssonar......................... 430,00
7. — Kristins Daníelssonar................. 520,00
8. — Jóns Finnssonar............................. 385,00
9. — Magnúsar prófasts Bjarnarsonar 355,00

10. — Pálma Þóroddssonar..................... 265,00
11. — Árna Þórarinssonar..................... 280,00
12. — Þorvarðs Þorvarðssonar .... 475,00
13. — Jakobs Lárussonar.............................3019,40
14. — Ólafs Sæmundssonar fvrrv. prests 340,00
15. — Þorvalds Jakobssonar................. 475,00
16. — Hálfdánar Guðjónssonar vigslu-

biskups.................................. .... . . 800,00
17. — Gísla Einarssonar........................ 295,00
18. — Arnórs Árnasonar........................ 310,00
19. — Hallgríms Thorlacius................ 295,00
20. Einars Thorlacius.......................... 355,00
21. — Bjarna Þorsteinssonar................ 295,00

2900,00 97899,03

20515,00

11564,40!
d. Prestsekkjur:

1. Til Auðar Gísladóttur........ 300,00
2. — Bjargar Einarsdóttur... 500.00
3. — Guðrúnar Björnsdóttur .... 500,00
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur . . 300,00
5. — Guðrúnar Pétursdóttur 300,00
6. — Guðrúnar Torfadóttur 300,00
7. — Hlífar Bogadóttur........ 300,00
8. — Kirstínar Pétursdóttur 300,00
9. — Sigrúnar Kjartansdóttur .... 300,00

10. — Steinunnar Pétursdóttur .... 300,00

Flvt . . 3400,00 34979,401 97899,03
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kr. kr.

Flutt . .
11. Til Sigríðar Halldórsdóttur Jónsson
12. — Ingibjargar Magnúsdóttur ••
13. — Guðfinnu Jensdóttur ..........
14. — Guðrúnar Sigurðardóttur ..
15. — Guðbjargar Hermannsdóttui
16. — Þórunnar Bjarnadóttur
17. — Guðrúnar S. Jónsdóttur
18. — Önnu Stefánsdóttur . .
19. - - Helgu Skúladóttur . . .
20. — Guðríðar Ólafsdóttur . .
21. — Guðriðar Helgadóttur, ekkju

L. L. Jóhannssonar, . . .
22. — Arndisar Pétursdóttur . .
23. — Guðnýjar Þorsteinsdóttur .
24. — Valgerðar K. Guðmundsdóttu

frá Grenivík.....................
25. — Jakobinu Sigurgeirsd. frá Borg
26. — Kristínar Jónsdóttur prófastsekkju

á Brjánslæk......................................
27. — Sigriðar Þórðardóttur.................
28. — Sigurlaugar Knudsen.....................
29. — Þóru Jónsdóttur..............................
30. — Margrétar Jónasdóttur.................
31. — Sigriðar Jónasdóttur......................
32. — Sigríðar Jóhannesdóttur . . . .
33. — Ástríðar Petersen prófastsekkju
34. — Margrétar Sigurðard. prófasts-

ekkju...................................................
35. — Jóhönnu Magnúsd. prófastsekkju
36. — Guðrúnar Mettu Sveinsdóttur . .
37. — Vilhorgar Jónsdóttur prestsekkju
38. — Lineyjar Sigurjónsd. prófastsekkju
39. — Bergljótar Blöndal..........................
40. — Sigríðar Helgadóttur......................
41. — Steinunnar Eiríksdóttur . . . .
42. — Guðbj. Guðmundsdóttur, ekkju

séra Gísla Kjartanssonar . . . .
43. — Bjargar Jónsdóttir frá Vallanesi
44. — Bjargar Einarsd. frá Dvergasteini

Jóh

3400,00
300,00
157.90 
300,00 
181,07 
181,70
155.56 
250,00 
200,00 
227,06 
164,26

282,00
137.90
173.56

135,37
157,44

300,00 
144,00 
300,(X) 
217,28 
300,00 
146,71 
300,00 
200,00

500,00
300,00
300,00
300,00
500,00
200,00
300,00
200,00

400,00
300,00
200,00

Flyt

34979,40 97899,03

11811,81j

46791,21! 97899,03
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kr. kr.

Flutt . . 46791,21 97899,03
e. Iíennarar, kennaraekkjur og börn:

1. Til Önnu Ásmundsdóttur................. 300,00
2. — Guðlaugar Zakaríasdóttur . . . 360,00
3. — Aðalbj. Steinsdóttur, ekkju Magn-

úsar Einarssonar.......................... 500,00
4. — Elínar Briem Jónsson................. 600,00
5. — Steinunnar Frímannsdóttur . . . 450,00 í

6. — Guðmundar Björnssonar .... 300,00
7. — Baldvins B. Bárðdals................. 300,00
8. - Jóns Strandfelds..................... .... . 150,00
9. — Einars Hávarðssonar................. 150.00

10. — Elísabetar Jónsdóttur................. 300,00
11. — Ragnheiðar Torfadóttur .... 400,00
12. — Ásdisar Þorgrimsdóttur, 300 kr.,

auk 100 kr. með einu barni i

hennar i ómegð.............................. 400,00
13. Sigurjóns Rögnvaldssonar . . . 200,00
14. — Ástu Magnúsdóttur kennaraekkju 200,00
15. — Ögmundar Sigurðssonar .... 3000.00
16. — Jósefs Björnssonar fyrrv. kennara 1577,14
17. — Cathincu Sigfússon ..................... 600,00
18. — Ragnh. Guðjónsdóttur................. 300,00 11
19. — Lárusar Rists kennara................. 600,00
20. — Jóbanns P. Péturssonar kennara 200,00 i
21. — Helgu Finnsdóttur.......................... 1200,00 i
22. _ Ingivalds Nikulássonar kennara 300,00
23. — Vietoríu Bjarnad. kennaraekkju 150,00

—— 12537,14
f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra:

1. Til Böðvars Jönssonar.......................... 400
2. _ Þóru Matthíasdóttur..................... 300
3. — Vigdísar Steingrímsdóttur.... 300
4. — Þórunnar Sigurðardóttur, ekkju

Halldórs Bjarnasonar pósts . . 200
5. — Anínu Arinbjarnardóttur . : . . 200
6. — Eliesers Eiríkssonar..................... 200
7. — Jóbannesar Þórðarsonar .... 300
8. — Guðm. Kristjánssonar................. 300
9. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði . 600

Flyt . . 2800 59328,35 97899,03
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kr. kr.
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10. Til Höllu Árnadóttur, ekkju Böðvars

Sigurðssonar pósts.......................
11. — Halldórs Benediktssonar pósls .
12. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju

Þorleifs Jónssonar..........................
13. — Friðriks Jónssonar pósts . . . .
14. — Einars Olasonar fyrruin pósts .
15. — Þórodds Bjarnasonar pósts . . .
16. — Sigríðar Guðmundsdóttur, ekkju

Böðvars Þorlákssonar.................
17. — Kristjáns Jónssonar pósts . . .
18. — Hedvig Blöndal, ekkju Óla Blön-

dals póstritara, 300 kr., auklOOkr. 
með hverju barni hennar i óinegð

19. — Guðmundar Ólafssonar fvrrv.
pósts á Akurevri..............................

20. — Torfa Sæmundssonar pósts . . .
21. — Guðjóns Kjartanssonar pósts . .
22. — JónsJónssonariGaltarholtif.pósts
23. — Álfheiðar Blöndal, ekkju Kristjáns

Blöndals póstafgreiðslumanns . .
24. — Maríu Jónsdóttur, ekkju Fr. Kle-

menssonar...........................................
25. — Jóhönnu Þ. Jönsdóttur, ekkju

Steindórs Hinrikssonar pósts . .
26. — Tryggva Hallgrímssonar pósts .
27. — Guðbjargar Ólafsdóttur, ekkju

Guðmundar Kristjánssonar pósts
28. — Edvalds Evjólfssonar pósts . . .
29. — Reynalds Kristjánssonar pósls .
30. — Árna Sigbjörnssonar pósts . . .

g. Rithöfundar og listamenn:
1. Til Indriða skrifstofustj. Einarssonar
2. — Einars Hjörleifssonar Kvarans .
3. — Þorsteins Gíslasonar.....................
4. — Guðmundar Friðjónssonar . . .
5. — dr. Helga Péturss..........................
6. — Kristinar Sigfúsdóttur skáldkonu

2800

300
200

1000
450
300
600

300
200

500

300
200
250
300

300

300

200
200

3(X)
500
200
200

3500
5000
2000
1800
5000
1000

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).

59328,35 97899,03

9900,00

Flyt 18300 69228,35 97899,03
106
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7. Til Einars Benediktssonar .... 5000
8. — Sigurðar Sigurðssonar skálds . 1000
9. — Jakobs Thorarensens................. 1200

10. — Sigurjóns Friðjónssonar . . . 1000
11. — Guðmundar Kambans .... 1800
12. — Unnar Benediktsdóttur skáldkonu 1000
13. — Brietar Bjarnhéðinsdóttur . . 1000
14. — Herdisar Andrésdóttur .... 500
15. Halldórs Kiljan Laxness . . . 5000
16. — Indriða Þorkelssonar á Fjalli 500
17. — Jóns Þorsteinssonar á Arnarvatni 500
18. — Kristleifs Þorsteinssonar . . . 500
19. — Theódórs Friðrikssonar . . . 500
20. — Kristmanns Guðmundssonar . 1800
21. — Magnúsar Stefánssonar .... 1000
22. — Sigurðar Nordals..................... 2000
23. — Þórbergs Þórðarsonar .... 2500
24. — Jóns Stefánssonar málara . . 3000
25. — Þórarins Jónssonar tónskálds . 1800
26. — Odds Oddssonar.......................... 500
27. — Guðmundar Davíðssonar á

h. Ekkjur og börn skálda og rithöfund
1. Til Jakobinu Pétursdóttur .
2. — Guðrúnar Jónsdóttur
3. — Arnbjargar Einarsdóttur
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur
5. — Olínu Þorsteinsdóttur .
6. — Eleanor Sveinbjörnsson
7. — Kristínar Jakobsdóttur .
8. — Sigríðar Jónsdóttur . .

Yinsir starfsmenn og ekkjur;
1. Til Petreu Jónsdóttur..........................
2. — Kristínar Sigurðardóttur júbil-

ljósmóður...........................................
3. — Matthildar Þorkelsd. júbilljósm.
4. — Lússiu Þorsteinsd. júbilljósmóður

Flyt

09228,35 97899,03

50900,00

200
3(X)
300
300
300

1200
800
500

300

500
500
200

1500

3900,00

124028,35 97899,03
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5. Til Þórunnar Gisladóttur ljósmóður 500
6. — Önnu Þorsteinsdóttur ljósmóður 400
7. — Nikólínu Björnsdóttur ljósmóður 300
8. — Jórunnar Guðmundsd. ljósmóður 300
9. — Margrétar Grimsdóttur ljósmóður 200

10. — Hólmfríðar Friðfinnsd. ljósmóður 200
11. — Aslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300
12. — Guðrúnar Guðmundsd. ljósmóður 300
13. — Halldóru Metúsalemsd. ljósmóður 300
14. — Jensinu Pálsdóttur ljósmóður 200
15. — Margrétar Jónsdóttur ljósmóöur 200
16. — Guðrúnar Magnúsd. ljósmóður . 200
17. — Gróu Jónsdóttur ljósmóður . . . 200
18. — Guðriðar Guðmundsdóttur ljós- 

rnóður ............................................... 200
19. — Guðrúnar Einarsdóttur ijósmóður 200
20. — Guðrúnar Jóhannesd. ljósmóður 300
21. — Sigriðar Narfadóttur ljósmóður 300
22. — Vilborgar Sigurðard. ljösmóður 200
23. — Kristínar Pálsdóttur ljósmóður 300
24. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju 

Guðm. Hjaltasonar.......................... 300
25. — Önnu Sigurðardóttur, Fjöllum . 300
26. — Páls Erlingssonar.......................... 1200
27. — Ólafs ísleifssonar, Þjórsártúni 600
28. — Kristins Jónssonar, vegavinnu- 

stjóra á Akurevri.......................... 300
29. — Ólafs Guðmundssonar, fyrrum 

ferjumánns....................................... 400
30. — Guömundar Þorfinnssonar fyrr-

um ferjumanns.............................. 300
31. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns 

síldarmatsm. Stefánssonar . . . 200
32. — Sigriðar Sveinsdóttur, ekkju

.Takobs Björnssonar sildarmatsm. 300
33. —. Kristólínu Kragh .......................... 300
34. Arna Guðmundssonar, fvrrum 

fiskimatsmanns á Bildudal . . . 200

Flvt . . 11000 124028,35 97899,03
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kr. kr.

Flutt . . 11000
35. Til Gests Guðmundssonar, fyrrum

vitavarðar.......................... 400
36. — Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum

vitavarðar.......................... 300
37. — Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar. 600
38. — Margrétar Jónsdóltur, ekkju Þórð-

ar vitavarðar Þórðarsonar . . . 300
30. — Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Magn-

úsar Gunnarssonar......................... 300
40. — Halldóru Pétursdóttur Briein . . 600
41. — Kristjónu Benediktsdóttur . . . 400
42. — Bjargar Gnðmundsdóttur .... 100
43. — Guðbjargar A. Þorleifsdóttur í

Múlakoti........................................... 400
44. — Henriette Kjtvr ............................. (»00
45. — Helgu Ofeigsdóttur, ekkju Árna

Zakaríassonar.................................. 400
46. — Guðrúnar Egilson, 2000 kr.,auk 100

kr. með 2 börnum hennar í óinegð 2200
47. — Guðjóns Guðlaugssonar .... 1*200
18. — Önnu Bjarnad., ekkju Hjálinars

Lárussonar....................................... 300
40. — Jóhannesar Jörundssonar bafn-

sögumanns, Hrísey.......................... 300
50. — Snæbjarnar Kristjánssonar lial'n-

sögumanns i Hergilsev................. 2(M)
51. — Halldóru Þórðardóllur................. 600
52. — Vigdísar Bergsteinsdóttur fyrry.

spítalaráðskonu.............................. 300
53. — Sigríðar Magnúsd. hjúkrunarkonu 500
54. — Jónínu Marteinsd. hjúkrunarkonu 300
55. — Guðleifar Erlendsdóttur, fvrrv.

hjúkrunarkonu .............................. 300
56. — Arndísar Sigurðardóltur, þvotta-

konu i Laugarnesspítala .... 300
57. — Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
58. — Bagnbeiðar Erlendsdóttur, ekkju

Valdimars Daðasonar tollþjóns . 300

124028,35 97899,03

Elyt 23500 124028,35 97899,03
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Flutt . . 23500,00
59. Til Susie Briem, ekkju Halld. Brienis 800,00 
(50. — Valgerðar Steinsen fyrrv. spítala-

ráðskonu........................................... 500,00
61. — Benedikts I’. Gröndals................. 800,00
(52. — Jóns Bunólfssonar sýsluskrifara (500,00 
(53. — Sigríðar Pálsdótlur, ekkju Gunn-

laugs Indriðasonar.......................... 400,00
61. — Halldórs Brvnjólfssonar blinda 350,00 
(55. — Halldórs I’órðarsonar fvrrv. dyra-

varðar Alþingis.............................. 300,00
6(5. — Friðfinns Guðjónssonar leikara 800,00 
(57. — Kofoed-Hansen skógræktarstjóra 154(5,80 
(58. — Margrétar Vigfúsdóttur, ekkju Jóh.

Baldvinssonar vitavarðar .... 300,00
(59. — Sigriðar Gísladóttur, ekkju Krist-

jáns Kristjánssonar skjalavarðar 
Alþingis, 300 kr., og með hverju 
barni þeirra til 16 ára aldurs 100 kr. 1200,00

70. — Kristíuar Guðmundsdóttur, ekkju
Einars Helgasonar . ................. 600,00

71. — Jónatans Jónssonar..................... KX),00
72. — Tómasar Gunnarss. liskimatsm. 200,00
73. — HelgaÁrnas.fyrrv.safnahúsvarðar 600,00
74. — Einars Markúss. fvrrv.rikisbókara 2000,00

Á stvrkveitingar i II. a.—i. greiðist dýr- 
tiðaruppbót eftir sömu reglum og á laun 
embættismanna.

j. Lífeyrir bjónanna á Staðarfelli..............................
k. Ivftirlaun Sig. Sigurðssonar búnaðarmálastjóra .

III. Dýrtíðaruppbót.....................................................................

Samlals . .

kr. kr.

124028,35 97899,03

3 4896,80,

3000,00
4500,00
----------  166425,15

15136,82

309461,00

19. gr.
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr.
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III. KAFLI.

E i g n a h r e v f i n g a r.

20. gr.

kr. kr.

Inn.
I. Fvrningar:

1. Samkvæmt 3. gr. A........................................................
2. - 3. - B.........................................................
3. — 9. — ...................................................
4. — 10. — ...................................................
5. - 11. — ...................................................
6. — 12. — ...................................................
7. - 13. - ....................................................
8. — 14. — ....................................................
9. — 15. — ....................................................

II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum og veð- 
deildarhréfum........................................................................

III. Endurgreiddar fyrirframgreiðslur ...................................

IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna . . . .

Samtals . .

70640
3650
2170
2046
7070

60721
130552

12852
4350

294051

50000

10000

100000

454051

Ut.
I. Afborganir lána rikissjóðs og rikisstofnana:

1. Ríkissjóðslán:
a. Innlend lán........................................... 371969
h. Dönsk lán ........................................... 326788
e. Ensk lán............................................... 448508

2. Lán ríkisstofnana:
Landssíminn (sjá 3. gr. A. 2.)..................................

1147265

204000
1351265

Flyt 1351265
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kr. kr.

Flutt . . 1351265
II. Til eignaaukningar rikisstofnana:

1. Landssiminn (nv símakerfi o. 11.).......................... 105000
2. Ríkisprentsmiðjan ....................................................... 20000
3. Landssmiðjan ................................................................ 10000

-------- ----- 135000
III. Til hvggingar nvrra vita ............................................... 65000

IV. Til löghoðinna fvrirframgreiðslna.............................. 10000

Saintals . . 1561265
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21. gr
I. Rekstrar-

T e k j n r:
kr. kr.

2614860,(XI
12205000,(X)2. gr.

3. gr. A.
Skattar og tollar........................................................
Tekjur af rekstri rikisstofnana..........................

— B. Tekjur af fasteignum rikissjóðs.......................... 20450,00
2635310,00

4. gr. Tekjur af bönkuni og vaxtatekjur................. 507070,00
5. gr. Ovissar tekjur............................................................ 50000,00

Samtals . .

•

15397380,00

II. Sjóðs-

I n n:
kr.

2.-5. gr. Rekstrartekjur samkvæmt rekstrarvfirliti..............................
Aðrar innborganir og fvrningar1):

15397380,(X)

20. gr. I. Fvrningar .............................................................................................. 294051,00
— II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum.......................... 50000,00
— III. Endurgreiddar fvrirframgreiðslur............................................... 10000,00
— IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .......................... 100000,00

(ireiðslujöfnuður ............................................................................. 389608,00

Samtals . . 16241039,00

1) Fvrningar færöar hér til jafnaöar sömu upphæö, seni talin er i rekstrarútgjölduin.
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Vfirlit.

7. gr.
8. gr.

G i ö 1 (1:
Vextir.............................................................................
Borðfé konungs........................................................

kr. kr.

1522000,00
60000,00

9. gr. Til alþingiskostnaðar og ylirskoðunar ríkis-
reikninga................................................................ 225920,00

w- gv. Til ríkisstjórnarinnar............................................... 190446,00
11. gr. A. Til dómgæzlu og lögreglustjórnar..................... 1282620,(M)

— B. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur 284000,00
1566620,00

12. gr. Til læknaskipunar og heilhrigðismála .... 763578,00
13. gr. A. Vegamál......................................................................... 1511602,00

— B. Samgöngur á sjó ................................................... 618000,00
— ('.. Vitamál og hafnargerðir....................................... 629950,00

. . _ . ---- 2759552,00
11. gr. A. Kirkjumál.................................................................... 378120,00

- B. Kennslumál................................................................ 1611167,00
1992287,00

15. gr. Til visinda, hókmennta og lista ...................... 210160,00
16. gr. Til verklegra fvrirtækja....................................... 3138050,00
17. gr. Til almennrar stvrktarstarfsemi.......................... 1541700,00
18. gr. T'il eftirlauna og stvrktarfjár.............................. 309461,00
19. gr. Oviss útgjöld............................................................ 100000,00

Bekstrarafgangur....................................................... 717606,00

Samtals . . . . . 15397380,00

Pirlit.

L't:
kr.

7.—19. gr. Rekslrarútgjöld samkvæmt rekstrarvfirliti . . 
Aðrar úthorganir:

14679774,00

20. gr. I. Afhorganir lána........................................................ 1351265,00
— 11. Til eignaaukningar rikisslofnana..................... 135000,00
— III. T'il bvggingar nvrra vita....................................... 65000,00
- IV. Lögboðnar fvrirframgreiðslur.............................. 10000,00

i Samtals . . 16241039,00

ilþt. 1936. A. (50. löggjnfarþing). 1(17



22. gr.
Rikisstjóriiinni er heimilt:

I. Að verja fé úr ríkissjóði til launagreiðslu tveggja dómara í Iiæstarétti, 
ef dómuruin verður fjölgað á árinu 1937 samkvænit lögum um hæsta- 
rétt, nr. 112 11. maí 1935.

II. Að láta Blindravinafélag íslands fá að láni allt að 10 útvarpsviðtæki til 
afnota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á 
fjárhagsáætlun Viðtækjaverzlunar ríkisins. Ennfremur að lána allt að 
þreniur tækjum til sjúklinga, sem liggja rúmfastir árum sanian i lieiina- 
liúsum.

III. Að verja allt að 6000 kr. af lekjuafgangi landssmiðjunnar til að láta 
smíða þar ýmsa muni, er íslenzkir lmgvitsmeim finna upp og liklegt 
þykir, að gagn megi að verða fyrir franileiðsluna i landinu, enda sé rik- 
isstofnunum og fyrirtækjum, sem njóta rekstrarstyrks af almannafé. 
skylt að skipta við landssniiðjuna, eftir því sem hún getur afkastað.

IV. Að gera ráðstafanir til þess að lála auka og endurhæta senditæki Ríkis- 
útvarpsins, svo að þau fullmegi þörfum landsnianna. Skulu þær endur- 
hætur fara eftir nánari ákvörðumun stjórnarinnar, enda heri Ríkisút- 
varpið sjálft allan kostnað af framkvæmdinni.

V. Að selja eða leigja, ef viðunandi hoð fást, skipin Óðin og Hermóð, 
enda híði landhelgisgæzlan ekki hnekki við hreytinguna.

VI. Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkom- 
um og rennur til eflingar slysavörnum hér við land.

VII. Að áhyrgjast fyrir ísafjarðarkaupslað og Eyrarhrepp, gegn þeim trygg- 
iiigum, er stjórnin nietur gildar, allt að 510 þús. kr. lán til rafvirkjunar, 
þó ekki yfir 85'í kostnaðarverðs. (Endurveiting.)

VIII. Að áhyrgjast fyrir Sauðárkrókshrepp allt að 270000 kr. lán, til hafiiar- 
gerðar á Sauðárkróki, gegn því, að héraðshúar útvegi óendurkræft 
framlag til verksins ekki undir 100000 kr., enda fari allur kostnaður 
ekki fram úr 620000 kr. Lánið vcrði tekið innanlands.

IX. Að krefjast þeirra trygginga, sem stjórnin inetur gildar, fvrir liverri 
áhyrgð, sem hún gengur í f. h. ríkissjóðs, enda séu allar slikar lántökur 
framkvænidar af ráðuneytinu, eða Landshanka íslands og l’tvegshanka 
íslands í samráði við ráðuneytið. hó getur ráðuneytið falið einstökuni 
niönnum útvegun lánanna.

X. Að greiða á árinu 1937 dýrtíðarupphót á laun emhættismanna, eftir sömu 
reglum og á árinu 1936.

23. gr.
Stjórn Landshankans veilist heimild til að greiða Steinunni Kristjánsdótlur, 

ekkju Alherts Þórðarsonar hankahókara, 500 kr. 1937, svo og upphót á þá fjár- 
hæð, eftir sömu reglu sein hankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, og 
að greiða Rirni Kristjánssyni upphót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu.

Stjórninni er heimilt að greiða I’óru Beek, ekkju Þórólfs Beeks skipstjóra, 
eftirlaun eftir svipuðuni reglum seni Eimskipafélag íslands greiðir ekkjuni 
skipstjóra sinna, og' sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.

850 f’ingskjal 385
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Stjórninni cr hcimilt að greiða Jóni Bergstcinssyni, fyrrverandi bústjóra á 
Kleppi, 300 kr. ank dýrtiðaruppbótar, og sc uppbæðin færð á rcikning Klepps- 
búsins.

Stjórn Búnaðarbankans vcitist heiniild til þcss að grciða frú Önnu Iíle- 
niensdóttur, ckkju Tryggva Þórballssonar bankastjóra, 25'< af laununi nianns 
liennar seni aðalbankastjóra Búnaðarbankans, og dýrtíðaruppbót að auki.

Stjórn sania banka vcitist beiniild til þess að grciða frú Aðalbjörgu AI- 
bertsdóttur, ekkju Þorsteins Sigurgcirssonar bankagjaldkcra, 1000 kr.. og til 
tvcggja barna licnnar innan 16 ára aldurs, 300 kr. til livors.

21. gr.
Ef lög verða staðfcst, er afgrcidd liafa vcrið frá Alþingi 193G og liafa í för 

með sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, brcytast fjárbæðirnar tekju- og gjalda- 
niegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárvcitingar, scni cigi cru ákvcðnar í löguin, öðruin cn fjárlögum, 
tilskipunum, konungsúrskurðum cða öðrmn gildandi ákvörðunum, gilda aðeins 
fyrir fjárbagstiniabilið.

Ed. 386. Frumvarp til laga

um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1- gr.
Rétt á að koma til greina við úrskurðun styrkveitinga samkvæmt ákvæðum 

laga þessara eiga:
1. Sjúklingar, sem lialdnir eru berklaveiki, holdsveiki, kynsjúkdómi, geðveiki

(þar með taldir fávitar), eða öðrum alvarlegum, langvinnum sjúkdómi (þar 
með taldir ofdrykkjumenn og aðrir eiturlyfjaneytendur).

2. Daufdumb og alvarlega málhölt, svo og blind og mjög sjóndöpur eða á 
annan liátt örkumla börn og unglingar.

3. örkumla mcnn, cr þarfnast gcrvilima, umbúða eða annara þessháttar tækja.

2. gr.
Samkvæmt lögum þessum verður styrkur ekki veittur þeim, sem er svo 

efnum búinn eða framfærandi lians, að ætla má, að liann sé fær um að standast 
sjálfur kostnaðinn af sjúkdómi sínum eða örkumli án þess að stofna afkomu 
sinni í tilfinnanlega liættu.

Samkvæmt lögum þcssum verður styrkur ekki heldur veittur til greiðslu 
kostnaðar, sem blutaðcigandi á rctt á að fá greiddan samkvæmt lögum um al- 
þýðutryggingar.
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3- gr.
Ráðherra úrskurðar, að fengnum tillögum landlæknis, liver sé styrkliæf- 

ur samkvæmt ákvæðum laga þessara og hvort og á hvern hátt styrk skuli veita 
samkvæmt þeim, enda séu lögð fram fullnægjandi efnahags- og læknisvottorð, 
svo og önnur nauðsynleg skilríki.

Ráðherra setur reglur um, hverra efnahags- og læknisvottorða, svo og 
hverra annara skilríkja sé krafizt lil úrskurðar samkvæmt lögum þessum, og 
segir fvrir um, livernig vottorðin og skilríkin skuli úr garði gerð. Ráðherra 
segir og fyrir um, hvernig ganga skuli frá öllum 'reikningum, sem farið er 
fram á að greiða af styrk þeim, sem veittur er samkvæmt lögum þessum.

4. gr.
Nú liefir sjúklingur (shr. i. tölulið 1. greinar) verið úrskurðaður styrk- 

liæfur samkvæmt lögum þessum, og á hann þá rétt á stvrk úr ríkissjóði til 
greiðslu kostnaðar við nauðsynlega og hæfilega langa dvöl í sjúkrahúsi 
eða hæli við lians hæfi, svo og alla viðeigandi aðhlynningu þar, þar með taliu 
nauðsynleg læknishjálp og lyf, enda sé um að ræða slíkt sjúkrahús eða hæli, 
sem rekið er af rikinu, eða sjúkrahús eða hæli, sem ráðherra hefir samið við 
um vist og greiðslur fyrir slíka sjúklinga, er þangað leita.

Ráðherra skal leita samninga við þau sjúkrahús og hæli í landinu, önn- 
ur en þau, sem rekin eru af rikinu, um vist hinna ýmsu sjúklinga, sem úr- 
skurðaðir eru styrkhæfir samkvæmt lögum þessum og þangað leita, enda 
séu þau sjúkrahús eða liæli hæf lil að veita sjúklingunum viðtöku og láta 
þeim í té viðeigandi aðhlynningu og nauðsynlcga læknishjálp.

5. gr.
Nú liefir barn eða unglingur, sem svo er ástatt um, sem segir i 2. tölulið

1. greinar, verið úrskurðaður styrkhæfur samkvæmt lögum þessum, og á hann 
þá rétt á styrk úr ríkissjóði til greiðslu jS kostnaðar við nauðsynlega og hæfi- 
lega langa dvöl í skóla við lians ha>fi, og í heimavist, ef þess er þörf. enda 
sé um að ræða slíkan skóla, sem rekinn er af ríkinu.

6. gr.
Ráðherra er heimilt að úrskurða, að fengnum tillögum landlæknis, að 

ríkissjóðsstyrk skuli veita:
1. Sjúklingi (shr. 1. tölulið 1. greinar ), sem er lirskurðaður stvrkhæfur 

samkvæmt lögum þessum, til greiðslu allt að j5 kostnaðar við nauðsyn- 
lega dvöl i sjúkrahúsi cða liæli, öðrum en þeim, sem um getur í 1. gr., 
ef nauðsyn hefir horið til að vista sjúklinginn þar til bráðabirgða, annað- 
livort vegna þess, að ekki hefir fengizt rúm fyrir liann i sjúkrahúsi eða 
liæli, sem um getur i 4. gr., eða sjúklingurinn liefir ekki verið flutnings- 
fær í slíkt sjúkrahús eða liæli.

Vppliæð styrksins úrskurðar ráðherra með tilliti til dvalarkostnaðar
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í sjúkrahúsum eða hælum, sem rekin eru af ríkinu, svo og með tilliti til 
gildandi samninga við sjúkrahús þau eða liæli, sem samið hefir verið við 
um vist slíkra sjúklinga.

2. Sjúklingi (sbr. 1. tölulið 1. greinar), sem úrskurðaður er styrkhæfur sam- 
kvæmt lögum þessum og ekki dvelur í sjúkrahúsi eða hæli, iil greiðslu 
allt að % nauðsvnlegs lækningakostnaðar, enda sé læknishjálpin mikils- 
liáttar eða langvarandi, svo sem ljóslækningar berklasjúklinga, nudd og 
rafmagnsaðgerðir mænusóttarsjúklinga, geitnalækningar o. s. frv.

Upphæð styrksins úrskurðar ráðherra samkvæmt gildandi lækna- 
gjaldskrám.

3. Barni eða unglingi, sem svo er ástatt um, sem segir i 2. tölulið 1. greinar, 
og úrskurðaðnr er styrkhæfur samkvæmt lögum þessum, til greiðslu allt 
að jS kostnaðar við nauðsynlega og hæfilega langa vist í skóla við lians 
hæfi, öðrnm en þeini, sem rekinn er af ríkinu, enda geti barnið eða ung- 
lingurinn ekki sótt skóla ríkisins, eða skóli rikisins ekki veitt því fræðslu 
við þess hæfi.

Upphæð stvrksins úrskurðar ráðherra með tilliti til kostnaðar við 
dvöl í skóla við hæfi slíkra barna og unglinga, sem hér nm ræðir og rek- 
inn er af ríkinu.

4. Örkumla manni (shr. 3. tölulið 1. greinar), sem úrskurðaður er styrk- 
hæfur samkvæmt lögum þessuni, til greiðslu allt að kostnaðar við út- 
vegun nauðsynlegra gervilima, unibúða eða annara þessbáttar tækja.

Upphæð styrksins úrskurðar ráðherra samkvæmt eða með tilliti til 
samnings, er liann gerir við gervilima- og umhúðasmið um smíði gervi- 
lima og umbúða og slíkra tækja fyrir örkumla menn, sem úrskurðaðir eru 
styrkhæfir samkvæmt lögum þessum og leita viðskipta við liann.

7. gr.
Styrk, sem veittur er sainkvæmt lögum þessum, greiðir ráðherra að fram- 

lögðum gilduin reikningum fyrir hvern styrkþega, ef um styrk er að ræða 
samkvæmt 4. eða 5. gr. eða 1. eða 3. tölulið 6. greinar, greiðir ráðherra styrk- 
inn til þess sjúkrahúss eða hælis eða skóla, þar sem styrkþeginn hefir verið 
vistaður, en ef nm styrk er að ræða samkvæmt 2. eða 4. tölulið tí. greinar, til 
þess eða þeirra, er styrkþeganum hafa látið það i té, er þar greinir.

8. gr.
Sjúkrahús eða hæli eða skóli eða annar viðtakandi styrks þess, sem veiltur 

er samkvæmt lögum þessum, á rélt á. að framfærslusveit styrkþegans grc-iði 
það, sem á vantar fulla greiðslu kostnaðarins eins og hann er talinn og úrskurð- 
aður samkvæmt 4., 5. og 6. gr., er ríkissjóðsstyrkurinn hefir verið greiddur. I’ó 
skal aldrei krefja framfærslusveit um greiðslu þessa kostnaðarliluta fyrr en 
styrkþeginn sjálfur eða framfærandi hans hefir verið krafinn um greiðsluna, 
og ekki nema að svo miklu leyti sem sú krafa hefir engan árangur borið.
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Frainfærslusveit innheinitir ekki þeniian kostnaðarhlula af styrkþeganum 
eða framfæranda lians gegn vilja lians, ef hann er ekki fær um að inna 
greiðsluna af hendi án þess að stofna afkomu sinni í tilfinnanlega hættu, og 
telst þá greiðsla sveitarinnar á þcssum kostnaðarhluta ekki veittur sveitar- 
styrkur.

9. gr.
Nú deyr sá, er styrks hefir notið samkvæmt löguin þcssum, og lætur eng- 

an eftir sig, er honura lifandi hæri skylda til að framfæra, og renna þá eftir- 
látnar eigur lians, ef nokkrar eru og eftir þvi, sem þær hrökkva, til endur- 
greiðslu styrksins, þannig, að fyrst er endurgreiddur útlagður kostnaðarhluti 
framfærslusveitar, sem ógreiddur kann að vera, og síðan ríkissjóðsstyrkurinn.

10. gr.
Sá, er styrks nýtur samkvæmt lögum þessum til að dvelja í sjúkraliúsi eða 

hæli (sbr. 4. gr. og 1. tölulið 6. greinar) og er að einliverju leyti vinnufær, er 
skyldur til, auk þess að hlíta öllum almennum sjúkrahúsreglum, að taka þátt 
í þeim störfum í sjúkraliúsinu eða hælinu, sem hann að dómi yfirlæknis 
sjúkrahússins eða hælisins er fær um að inna af hendi, enda sé um að ræða 
sjúkrahús eða hæli, sem rekið er af ríkinu, sveitarfélagi, almennri al- 
þýðutryggingu eða sjúkrasamlagi innan liennar, eða ef um annað sjúkrahús 
eða hæli er að ræða, að í samningi milli þess og ráðherra sé lieimiluð slík vinna.

Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum yfirlæknis sjúkraliúss eða hælis 
og í samráði við landlækni, að'setja reglur um vinnu sjúklinga, er þar dvelja 
og styrks njóta samkvæmt lögum þessum, og má í þeim reglum tryggja sjúk- 
lingunum þóknun fyrir arðberandi vinnu, sem þeir leysa af liendi í sjúkra- 
húsum eða hælum eða í sambandi við sjúkrahús eða liæli, sem rekin eru af 
rikinu, svo og þegar um önnur sjúkrahús eða hæli er að ræða, að svo miklu 
leyti sem því verður komið í kring með samningi milli þeirra og ráðherra.

11- gr.
Sá, er styrks nýtur samkvæmt lögum þessum til að dvelja i skóla (sbr.

5. gr. og 3. tölulið 6. greinar), er skyldur til, auk þess að blíta almennum skóla- 
reglum, að taka þátt í þeim störfum í skólanum eða í sambandi við skólann, 
sem forstöðumaður i samráði við lækni skólans telur liann færan um að inna 
af hendi, og fer um allt, er að þessu lýtur, i samræmi við ákvæði 10. greinar 
um vinnu sjúklinga í sjúkrahúsmn eða liæluin.

12. gr.
Nú lilítir ekki sá, er styrks nýtur samkvæmt lögum þessum, fyrirmælum 

læknis um viðurkenndar ráðstafanir eða aðgerðir, hvort lieldur er honum til 
lækninga eða til að firra aðra sjúkdómshættu, eða hann hlítir ekki viðurkenndum 
reglum í sjúkrahúsi, liæli, skóla eða annarsstaðar þar, sem hann er styrktur 
til vistar, og er þá ráðherra heimilt, að fengnum tillögum landlæknis, að svipta 
liann rétti til styrkveitinga samkv. þessum lögum.
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13. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1937. Jafnframt falla lir gildi öll ákvæði í löguin, 

sem koma í bága við ákvæði laga þessara, sbr. einkum lög nr. 60 14. júní 1929, nm 
varnir gegn berklaveiki, og lög nr. 16 23. júni 1932, nm breyting á þeim löguni, 
og fellur 14. grein lúnna fyrrnefndu laga, svo sem benni er breytt með hinum 
síðarnefndu lögum, úr gildi, lög nr. 91 23. júní 1932, um varnir gegn kynsjúk- 
dómum, lög nr. 3 4. febrúar 1898, um aðgreining holdsveikra frá öðrum mönn- 
um, og lög nr. 57 30. júní 1909, nm brevting á þeim lögum, lög nr. 54 23. júní 
1932, um afnám laga nr. 33 20. október 1905, um stofnun geðveikrahælis, og lög 
nr. 24 19. júní 1922, um kennslu heyrnar- og málleysingja.

Bráðabirgðaákvæði.

I’angað til bráðabirgðaákvæði þetta verður nuniið úr gildi, má uppbæð sú, 
er varið verður til styrkveitinga samkvæmt löguni þessum til annara en þeirra, 
sem haldnir eru berklaveiki, holdsveiki eða kynsjúkdómi, ekki nema meiru en 
því, sem í Iivert sinn er veitt til þess í fjárlögum. Skal upphæð þeirri útblutað af 
ráðherra samkvæmt tillögum landlæknis að hverju ári liðnu, í fyrsta skipti í 
ársbyrjun 1938, til |>eirra, sem úrskurðaðir verða styrkliæfir, og má styrkur 
til livers nema alll að 45 hlutum áfallins kostnaðar á næstliðnu ári, en að öðru 
leyti skal um þessar styrkveitingar fylgt þeini regluin, er lögin setja.

Meðan holdsveikraspítalinn í Laugarnesi verður starfræktur af ríkinu, skulu 
boldsveikissjúklingar, sem þar eru vistaðir fyrir ráðstafanir bins opinbera, hafa 
þar að öllu leyti ókeypis vist á kostnað ríkissjóðs, eins og verið hefir.

Nd. 387. Breytingartillögur

við brtt. á þskj. 344 (Fræðsla barna).

Frá Gísla Guðmundssyni.

1. Við 3. lið. I stað ,.fræðshunálastjórnin“ komi: Fræðsluráð.
2. Við 10. lið. Fyrsta málsgrein („í hverjn fræðsluliéraði“ o. s. frv.) orðist svo:

I hverju fræðslubéraði skal vera fræðsluráð, skipað 5 mönnuni. 1 kanp- 
stöðnm skulu þeir kosnir af nýkosinni bæjarstjórn með Iilutfallskosningu, 
en utan kaupstaða af sýslunefnd. Fræðsluráð velur sér formann.

3. Við 14. lið. í stað orðanna „Fræðsluinálastjórnin getur fyrirskipað“ o. s. frv. 
komi: Fræðsluráð getur fyrirskipað o. s. frv.
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Nd. 388. Viðaukatillaga

við brtt. á þskj. 344 (Fræðsla barna).

Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.

Ef 1. tölul. brtt. á þskj. 387 verður samþ., bætist aftan við 3. tölul. brtt. á 
þskj. 344:

Nú hefir skólahverfi vanrækt fræðslu barna, og getur þá fræðshunálastjórnin 
fyrirskipað skólaskyldu barna á aldrinum 7—10 ára í bverfinu.

Nd. 389. Nefndarálit

um frv. til laga um kennslu í vélfræði.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Frv. þetta er komið frá efri deild, og befir sjútvn. þeirrar deildar baft það 
til meðferðar á tveim þingum, en upphaflega er frv. samið af milliþinganefnd. 
Nefndin leggur til að athuguðu ináli, að frv. verði samþykkt, en einstakir nm. 
áskilja sér rétt til að flytja við það brtt.

Alþingi, 18. apríl 1930.

Finnur Jónsson, I’áll Þorbjörnsson, Gísli Guðmundsson, 
form. frsm. fundaskr.

Jóhann Þ. Jósefsson. Sigurður Kristjánsson.

Nd. 390. Breytingartillaga

við frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Flm.: Pétur Ottesen.

Á eftir X. a. í frvgr. komi nýr liður, svo hljóðandi:
Lundarreykjadalsvegur: Frá Götuási á L xabryggjaveg gegnt Gilstreymi.



I’ingskjal 3!ll <S57

Nd. 391. Frumvarp til jarðræktarlaga.
Flm.: Jörundur Brynjólfsson.

I. KAFLI
Um stjórn ræktunarmála.

1- gr.
Atvinnumálaráðuneytið (landbúnaðarráðherra) liefir á liendi æðstu stjórn 

allra ræktunarmála.
2. gr.

Búnaðarfélag íslands hefir á hendi umsjón með framkvæmd pg viðhaldi 
þeirra ræktunarmála, sem lán eða styrkur er veittur til samkvæmt lögum þess- 
um, enda sé skipulag þess og starfsreglur i samræmi við ákvæði laganna.

Meðan Búnaðarfélag Islands fer með mál þessi. skal val búnaðarmálastjóra 
bundið samþykki landbúnaðarmálaráðherra.

3. gr.
Störf þau, sem Búnaðarfélagi Islands eru falin i lögum þessum, annast bún- 

aðarmálastjóri með aðstoð ráðunauta og trúnaðarmanna í samráði við stjórn 
félagsins.

Greini búnaðarmálastjóra og stjéirn félagsins á, skal skjóta ágreiningsat- 
riðinu til landbúnaðarráðlierra, er fellir fullnaðarúrskurð um málið.

4. gr.
Hvert búnaðarsamband ræður trúnaðarmann (og fleiri en einn, ef nauðsyn 

krefur) í samráði við búnaðarmálastjóra, er bafi á hendi leiðbeiningar, mæl- 
ingar, skýrslugerð og eftirlit með þeim framkvæmdum, sem styrktar eru sam- 
kvæmt lögum þessum, undir yfirstjórn Búnaðarfélags Islands.

Búnaðarfélag tslands gefur ráðunautum og trúnaðarmönnum erindisbréf 
samkvæmt lögum þessum. Búnaðarmálastjóri liefir eftirlit með því, að trúnaðar- 
menn ræki vel störf sín. Skal hann í því skyni fela ráðunautum Búnaðarfélags 
Islands að atliuga úttekt og mælingar þeirra umbóta, er styrks njóta, eftir því 
sem þurfa þykir. Káðunautarnir skulu gefa skriflega skýrslu um athuganir sínar 
í hvert sinn.

Telji Búnaðarfélag Islands, að starfi trúnaðarmanns sé í einhverju ábótavant, 
getur það óskað þess, að þegar sé úr því bætt, og ef mikiar sakir eru, skal víkja 
lionum frá starfi.

Greiðslur fyrir störf sín fá trúnaðarmenn frá búnaðarsamböndunum, eftir 
reglum, sem Búnaðarfélag Islands setur í samráði við þau.

5. gr.
I hverjum hreppi eða bæjarfélagi skal vera eitt búnaðarfélag. Heimilt er þó, 

að í hreppi séu tvö búnaðarfélög, ef sérstakar ástæður mæla með því og Búnað- 
arfélag Islands samþykkir.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 108



<SÖ<S I’ingskjal 391

Stjórn húnaðarfclaga skal skyll að halda skýrslur og rcikninga, eftir þvi 
sem stjórn Búnaðarfélags Islands ákveður. Samrit af skýrslum þcssum og reikn- 
ingum skal senda hlutaðeigandi húnaðarsamhandi.

G. gr.
Hver sá, er njóta vill styrks sanikvæmt löguni þessuni, verður að vera fé- 

lagsmaður i húnaðarfélagi þess lirepps eða hæjar, þar sem hann á lögheimili, 
og ársfélagi í Búnaðarfélagi íslands og greiða árlega kr. 3.00 til þess. Hver árs- 
félagi fær húnaðarhlað félagsins endurgjaldslaust. Heimilt er þó, með samþykki 
Búnaðarfélags Islands, þciin hændum, er vegna landshátta eiga afarerfitt með 
að vera í húnaðarfélagi síns hrepps, að vera í húnaðarfélagi næstu sveitar.

Formenn hreppahúnaðarfélaga annast innheimtu árgjaldsins, og má Bún- 
aðarfélag íslands lialda því eftir af jarðræktarslyrk hlutaðeigandi einstaklinga 
og húnaðarfélaga.

/. gr.
Kj ósa skal til Búnaðarþings innan Iivers húnaðarsamhands 1 fulltrúa fyrir 

hverja 300 félagsmenn eða færri og jafnmarga til vara. Gildir kosningin til I 
ára. Ivosningarrétt og kjörgengi hafa þeir einir, sem eru ársfélagar í Búnaðarfé- 
lagi Islands og lögheimili eiga á hlutaðeigandi samhandssvæði og hafa minnst 
20 ha. af landi til eigin afnota. I’eir, er liafa grasnyt af minna landi til eigin af- 
nota en að ofan getur, skulu hafa eitt atkvæði við kosningu þessa fvrir hverja 
20 ha. samtals, og velja þeir sér fulltrúa úr sínum liópi til að fara með atkvæði sitt.

Bétt til að hera fram kjörlista hafa minnst 10 félagsmenn, og skulu vera 
jafnmargir á hverjum lista og kjéisa á og jafnmargir lil vara. Komi fram fleiri 
cn einn listi, skal hlutfallskosning viðhöfð.

Ivosning til búnaðarþings skal jafnan fara fram á aðalfundum hreppahún- 
aðarfélaganna. Stjórn hlutaðeigandi húnaðarsamhands sér um kosninguna. Að 
öðru leyti fer um framkvæmd kosningarinnar eftir ákvæðum reglugerðar, er 
landhúnaðarráðherra setur, að fengnuin tillögum Búnaðarfélags íslands.

(S. gr.
Xú kýs Búnaðarlelag íslands að liætta umsjón með framkvæmd þessara 

laga, og skal þá landhúnaðarráðherra sjá um framkvæmd þeirra, unz önnur 
skipun er þar á gerð, á þann liátt, er hann telur hezt henta.

II. KAFLl

Um stvrki til jarðræktar og húsabóta.

9. gr.
Til framkvæmda þeirra í jarðrækt og húsahótum, sem laldar eru í þessari 

grein, skal greiða styrk úr ríkissjóði sem hér segir (shr. þó 11. gr.):
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I. a. Þvaggryfjur, alsteyptar ......................................................... kr. 8.50 m:!
b. Safnþrær, steyptar nieð járnþaki ..................................... 5.00 --
e. Áburðarliús, alsteypt ............................................................. — 7 00
d. Aburðarhús, stevpt með járnþaki .................................. - 5.00
e. Áburðarhús og safnþrær úr öðru efni ........................... — 1.50 —
f. Haugstæði, steypt meðsteyptu undirlagiog 1 m. veggjuni — 3.00 m2

II. a. Skurðir, dýpt 1 m. og grynnri ........................................... - 1.20 10 ni3
b. Skurðir, dýpt 1 ni. til 1,3 m.............................................. - 1.50 — —
e. Skurðir, dýpt yfir 1,3 m...................................................... 2.00 — —
d. Lokuð grjótræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri ........................ -- 1.70 10 m.
e. Viðarræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri ..................................... —- 1.20---------
f. Hnausræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri ............. ..................... - - 0.70 -
g. Pípuræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri ..................................... 2.00 --------

III. a. Þaksléttur í nýrækt ............................................................. 1.60 100 m2
b. Græðisléttur í nýrækt ......................................................... 1.40 --------
e. Sáðsléttur í nýrækt ............................................................... 2.50 —
d. Þaksléttur i túni .................................................................... 1.40 — -----
e. Græðisléttur í túni ................................................................ 1.25 — - —
f. Sáðsléttur í túni .................................................................... 2.00 - ---
g. Matjurtagarðar og sáðreilir, ræktaðir úr óræktuðu

landi eða þýfðu túni ........................................................... 1.80
h. Grjótnám úr sáðreitum og lúni aldrei yfir 50 in3 á

býli árlega ................................................................................. - 1.00 m3
IV. Girðingar um tún og sáðreiti, sem að vörn og varanleik

jafngildir minnst 5 strengja gaddavírsgirðingu ............... — 2.00 10 m.
V. a. Þurrheyslilöður, steyptar með járnþaki .................... — 1.00 1 ni3

b. Þurrheyslilöður úr öðru efni, með járnþaki ............. — 0.50-------
e. Votheyshlöður, steyptar með járnþaki ................... — 2.50-------
Þar, sem salerni er ekki á bæ, skal engan styrk veita til áburðarliirðingar,

fyrr en úr þvi er bætt.
Styrkur til hlöðubygginga og áburðarhúsa grciðist ekki nema það sé mælt 

til styrks það ár, sem verkinn er lokið.
Ekki veitist styrkur út á niinni þurrheyshlöðu en að rúnnnál liennar sé 

minnst 50 m3.
Styrkur til haugstæða veitist því aðeins, að til sé nægilega stór safnþró fyrir 

kúaþvag á býlinu.
10. gr.

Af styrk þcim, sem talinn er í 9. og 11. gr.. renna 5'<' til hlutaðeigandi bún- 
aðarfélags, til sameiginlegra félagsþarfa.

11- §r-
Búnaðarfélag Islands skal lialda spjaldskrá yfir jarðræktarstyrk livers býlis, 

og skal skrásetja það, er greitt hefir verið síðan jarðræktarlög, nr. 43 23. júní 
1923, gengu í gildi. Skrásetning þessi tekur og til þjóð- og kirkjujarða að því er 
snertir upphæðir þær, er farið liafa til afgjaldsgreiðslu býlanna, og skal telja að-
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eins þann hluta afgjaldsins, er neinur venjulegum jarðabótastyrk, miðað við þá 
dagsverkatölu, er jarðargjöldin voru reiknuð eftir. Slyrkur sá til jarðræktar og 
húsabóta, er 9. gr. ákveður, skal þessiun breytinguin liáður:
a. Býli, seni fengið liefir saintals ininna en 1000 kr., greiðist 20', hærri styrkur.
b. Býli, sein fengið hefir samtals 3000—1000 kr., skal greiða 25'í niinna fyrir 

hvert verk.
e. Býli, seni fengið hefir samtals 1000- -5000 kr.. skal greiða 3O'< niinna fyrir 

hvert verk.
Býli, sem fengið befir samtals 1000- 3000 kr., skal greiða styrk sainkv. 

ákvæðum 9. gr. En býluni, sem fengið bafa fullar 5000 kr. til unibóta, greiðist 
enginn styrkur.
Akvæði þetta n;er þó ekki til þeirra búa, er biejarfélög reka og starfrækt eru 

vegna þess, að ókleift er sakir erfiðleika og dýrleika að flytja nauðsynlega neyzlu- 
nijólk til bæjarins lianda ibúununi, að dónii Búnaðarfélags íslands.

Hækkunar á styrk þeim, er 9. gr. ákveður, njóti aðeins jarðir sainkvænit 
skilgreiningu 1. gr. ábúðarlaga, nr. 87 19. júni 1933, svo og nýbýli, seni rekinn 
er sjálfstæður búrekstur á sem aðalatvinna, að áliti Búnaðarfélags íslands.

12. gr.
Nú er býli skipt, og ef jarðarhlutarnir verða í sjálfsábúð, erfðaábúð eða i 

lífstíðarábúð, skiptist uppbæð þess styrks, seni býlið hefir fengið, sbr. 11. gr., 
niilli býlanna, eftir niati trúnaðarnianna Búnaðarfélags Islands. Af styrkupp- 
bæðinni skal þó draga frá 23''■<. áður en skipti fara frani niilli býlanna.

Séu býli sanieinuð í ábúð eins nianns, skal leggja saman jarðabótastyrk 
þann, sem þau bafa notið, og liækka þá tölu uni 23'i. I’á uppliæð, seni þannig 
er fengin, skal svo leggja til grundvallar við útreikning á franilialdsstyrk fyrir 
unibætur á býlinu.

13. gr.
Hániarksstyrkur til livers bvlis til byggingar safngryfja og

baugbúsa má nenia saintals.........................................................................
og til hlöðubygginga .....................................................................................

Hámarksstyrkur á ári lil jarðræktar fyrir hvert býli má 
nema allt að .....................................................................................................

kr. 1300.00 
300.00

- - 800.00

11. gr.
Enginn styrkur greiðist til jarðr.ektar á landi, sem ætla má, að tekið verði 

á n;estu 20 árum eftir að verkið var uniiið til lóða undir bús, fiskreita eða ann- 
ars þess, sem er óviðkomandi jarðrækt.

15. gr.
Ábúendur þeirra jarðeigna ríkisins, sem ekki eiga kost á ábúð sainkvæmt 

lögum nr. 8 1. febr. 1936, um erfðaábúð og óðalsrétt, skulu fyrir þær unibætur, 
er þeir gera og styrkur er veittur til sainkvæmt þessum kafla, fá tvöfaldan styrk 
að því er iiemur jarðarafgjaldi þeirra, en fyrir umbætur unifram afgjaldsgreiðslur 
ár livért sæti þeir sömu kjörum og lögin ahnennt ákveða.
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16. gr.
Nú vinnur ábúandi á jörð, seni er ríkiseigu (þjóðjörð eða kirkjujörð) af 

sér jarðargjöld, sbr. 15. gr., og skal þá lelja helming þeirrar upphæðar ár bvert, 
sein til afgjaldsgreiðslu fer, sem styrk veitlan býlinu, ásaint þeim styrk, er ábú- 
andi kann að njóta samkv. 9. og 11. gr., þar til komnar eru til býlisins samtals 
5 þús. kr. Úr því fellur heimild ábúanda niður til að vinna af sér jarðargjöld.

17. gr.
Færa skal í sérstakan dálk í fasteignainatsbók styrk þann, sem greiddur er 

samkv. II. kafla laga þessara. Skal bann teljast sem vaxlalaust framlag ríkis- 
sjóðs til hvers býlis, og er óheimilt að selja eða veðselja þann bluta fasteignar- 
innar, sem styrknum nemur.

Við sölu jarða skal seljandi leggja fram yfirlýsingu frá Búnaðarfélagi ís- 
lands, bve mikils styrks býlið befir notið frá þvi er lög þessi öðluðust gildi, og 
skal upphæðin tilgreind í kaupsamningi sem fylgifé jarðarinnar.

Seljist býli yfir fasteignamatsverð, að viðbættu virðingarverði þeirra mann- 
virkja, er unnin liafa verið á jörðinni frá því er síðasta fasteignamal fór fram, 
skal verðbækkuninni skipt blntfallslega eftir verðhæð Jx?irri, er seljandi á í eign- 
inni, og styrks þess, er hún hefir notið. Ber seljanda að greiða þann hluta verð- 
hækkunarinnar, er af styrkupphæðinni leiðir, til hlutaðeigandi bæjar- eða 
sveitarsjóðs.

III. KAFIJ 

Um félagsra*ktun.

18. gr.
Nú taka menn i félagi land til túnræktar eða garðyrkju og hafa gert samn- 

inga mn eignarumráð eða leigunot á landinu, svo og samning sin á milli um 
aðstöðu hvers einstaks félagsmanns til ræklunarinnar, og ber þeim þá jarðrækt- 
arstyrkur samkvæmt því, er segir í 19. og 20. gr.

19. gr.
Félög, er samkvæmt samþykklum sínuin eru að undirbúa land til stofnunar 

nýbýla eða sanivinnubyggða, skulu njóta styrks fyrir hvern félagsmann samkv. 
ákvæðum 9. gr. I’egar byggt befir verið yfir fólk og fénað á þessuni löndum, fá 
félagsinenn viðbótarstyrk sanikvæmt ákvæðum 11. gr.

20. gr.
Félög manna í kaupstöðum, kauptúnum eða sveitaþorpuni, er taka nákegt 

land til ræktunar og bafa ákvæði i samþykktum sinuni, er tryggja það, að liver 
félagsmaður geti fengið sinn hluta af ra'ktunarlandinu, útskiptan til eigin nota, 
skulu njóta styrks fyrir hvern félagsmann samkvæmt 9. gr., en háinarksstyrkur 
til hvers einstaklings skal þó vera hálfu lægri en 13. gr. ákveður.
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21. gr.
Jarðræktarfélög, scin ckki gcta licyrt nndir ákvæði 19. og 20. gr., sknhi 

njóta styrks innan takmarka laga þcssara, cf Búnaðarfélag íslands niælir nieð, 
cnda gcrir það tillögur í því cfni til landbúnaðarráðhcrra. cn hann úrsknrðar, 
hvort styrkur skuli vcittur.

22. gr.
Skilyrði fyrir því, að jarðræktarfclög samkv. 19. og 20. gr. gcti notið styrks, 

skulu jafnan vcra þau, að fclagið scndi Búnaðarfclagi íslands staðfcst cftirrit 
af samþykktiun sinuni og samningum þcim ölliim, cr getur um í upphafi þcssa 
kafla. Getur Búnaðarfclag íslands skipað fyrir um brcytingar á samþykktum 
cða samningum, cf þvi þykir ástæða til, cnda fcllur styrkur niður, ef Búnaðar- 
fclagi íslands þykir ckki frá þcim gögnum gcngið á fullnægjandi hátt.

23. gr.
Vcrði samningar ckki haldnir um notkun og skipting lands, svo að afnot 

þcss verði mcð öðrum liætti cn upphaflcga var ætlað. t. d. að land komist á fárra 
manna hendur og cf cinstakur maður licfir fcngið það mikið af landi, að opin- 
bcr stvrkur, cr til þcss hcfir gcngið, neiniir niciru cn hcimilt cr, að einstaklingur 
njóti samkvæmt ákvæðum 12., 19. og 20. gr., skal hann cndurgrciða rikissjóði 
það af styrknum, scm umfrain cr, og cr landið að vcði fyrir skaðlausri greiðslu.

IV. KAFLI

Um verkfærakaupasjóð.

24. gr.
Tillag lir ríkissjóði til vcrkfa'rakaupasjóðs skal árlega ncma kr. 80000.00, 

er skiptist inilli hrcppabúnaðarfélaga, að hhitiun cflir tölu jarðabótanianna 
og að % liluta cftir tölu félaga í búnaðarfclögunum.

Sú upphæð, scm hvcrt hrcppabúnaðarfclag fa*r samkvæmt þvi, skal vcra 
séreign þess.

25. gr.
Tilgangur sjóðsins cr að lctta undir mcð bændum, cinstökum cða fleirum 

í félagi, svo og búnaðarfélöguni, til að cignas, eftirtaldar vélar og verkfæri:
1. Hcstverkfæri til jarðyrkju, garðyrkju og kornræktar.
2. Heyvinnuvélar, svo scm sláttuvélar, rakstrarvélar og snúningsvélar.
3. Tóvinnuvélar til heimilisiðnaðar, svo scm handspunavélar, prjónavélar og 

vefstóla.
4. Dráttarvélar mcð tilhcyrandi vcrkfærum, svo og minni skurðgröfur.

Styrkurinn ncmi allt að L’ af kaupvcrði vélanna cða vcrkfæranna.

26. gr.
Styrkur til dráttarvéla og skurðgrafna vcitist aðcins búnaðarfélögum, cínu 

cða flcirum i félagi. Til þcss að búnaðarfélög fái styrk til vcrkfærakaupa, þarf
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saniþykki ahnenns fundar í hlutaðeigandi húnaðarfélagi eða félögum um kaupin, 
enda starfræki félagið áhöldin og selji þan ekki til einslakra manna eða félaga, 
nema með samþvkki félagsfundar og Búnaðarfélags fslands.

27. gr.
Umsé>knir mn styrk nr sjóðnum skal senda stjórn hlutaðeigandi húnaðar- 

félags, sem innfærir þær, ásamt áliti sínu, i gerðahók félagsins. og sendir þær 
svo, ásamt umsögn sinni, til Búnaðarfélags íslands. sem feilir fullnaðarúrskurð 
um umsóknirnar og útvegar verkfærin.

28. gr.
Nú er fé fyrir hcndi í verkfærakaupasjóði, og er þá Búnaðarfélagi fslands 

lieiinilt að lána þeim búnaðarfélöguin, er þess liafa sérstaklega þörf, fé til verk- 
færakaupa. Upphæð lánsins má nema allt að tveggja síðustu ára tillagi til hlut- 
aðeigandi búnaðarfélags úr sjóðnum. Lánin skulu að fulhi endurgreidd á næstu 
tveim árum.

29. gr.
Reikningshald verkfærakaupasjóðs og innheimtu lána lians annast gjald- 

keri Búnaðarfélags íslands, og la'tur liann hverju búnaðarfélagi árlega í té sam- 
rit af viðskiptum þess við sjóðinn. Reikftngar sjóðsins skulu endurskoðaðir af 
endurskoðendum Búnaðarfélags íslands.

V. KAFLI 

Um vélasjóð.

30. gr.
Ríkið kaupi, starfræki og geri tilraunir með vélknúnar jarðræktarvélar og 

skurðgröfur, sem ætla má, að hæfi hérlendum staðháttum.

3L gr.
Rikið greiði vélasjóði nú þegar 50000 krónur.
Skoðast þetta sein stofnfé sjóðsins, að viðbættum núverandi eignuin hans.

32 gr.
Starfsemi sjóðsins skal vera tvískipt. Skal nokkru af stofnfé lians varið til 

útlána vegna vélakaupa í þágu landbúnaðarins. Setur landbúnaðarráðunevtið 
reglur um lánastarfsemi sjóðsins, að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands.

Því, sem ekki er varið til útlána af stofnfé sjóðsins, skal einungis varið til 
kaupa á vélum þeim, sem 30. gr. gerir ráð fyrir, og til starfrækslu þeirra. svo 
lengi sem tilraunir standa yfir.
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33. gr.
Kaup á stóruni skurðgröfum til tilrauna séu þvi aðeins gerð, að þörf sé á 

þeim til meiri háttar frainræslu og þurrkunar.
Xú reynist skurðgrafa nolhæf, og skal þá ríkissjóður kaupa liana af véla- 

sjóði.

31. gr.
Bunaðarfélag íslands skal hafa uinsjón og eftirlit með skurðgröfuni ríkis- 

ins, en atvinnuniálaráðuneytið setur reglur uni starfrækslu þeirra, að fengnuin 
tillögum Búnaðarfélags íslantls.

Búnaðarfélag íslands skál annast kaup á véluin og skurðgröfum fyrir véla- 
sjóð og sjá uni, að þær verði reyndar til lilítar.

35. gr.
Landþurrkunar- eða áveitufélag, sem stofnað er samkvæmt fyrirmælum 

vatnalaganna frá 1923, 1. og 3. kafla, hefir rétt til að fá eina eða fleiri af skurð- 
gröfuin ríkisins lánaðar, svo fljótt sem ásta'ður leyfa, enda hagi svo til, að lient- 
ugt sé að nota þar skurðgröfu.

Bíkið lánar skurðgröfurnar án endurgjalds, greiðir allan kostnað af flutn- 
ingi þeirra milli vinnustaða og sér um viðhald þeirra.

36. gr.
Af kostnaði þeim, er leiðir af star fré&slu skurðgrafnanna, þar með talið nauð- 

synlegt viðhald þeirra, varahlutir og vátrygging, greiðir ríkissjóður Li, fk heiin- 
ilast landþurrkunar- eða áveitufélögunuin að útvega sér að láni, en H skulu 
landeigendur leggja fram sjálfir um leið og verkið er framkvæmt.

Verk þau, sem styrkt eru af ríkinu á þemian hátt, geta ekki notið styrks 
samkvæmt II. kafla þessara laga.

3". gr.
Allar aðrar vélar en þær, er 33. gr. getur, sem keyptar verða fyrir fé véla- 

sjóðs og reynast nothæl'ar, skal félögum eða einstaklingum gefinn kostur á að 
eignast með sanngjörnu verði.

38. gr.
Gjaldkeri Búnaðarfélags íslands hefir á hendi reikningshald vélasjóðs. Reikn- 

ingar sjéiðsins skulu endurskoðaðir af endurskoðenduin Búnaðarfélags íslands.

VI. KAFLI 

Um búferlaflutning.

39. gr.
Búnaðarfélag íslands skal fela trúnaðarmanni sínuin að atliuga og gefa 

skýrslur um þær jarðir í sínu umdænii, sem þeir telja, að séu í hættu fyrir jarð- 
spjöllum, svo sem sandfoki, skriðufalli, jökulhlaupi eða landhroti o. s. frv.
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Ennfrcmur skuhi þcir gefa skýrslur uin þær jarðir, scin liggja injög illa 
við samgöngum cða eru sérlcga óhægar lil búrekstrar.

' 40. gr.
Nú þykir Búnaðarfclagi íslands skýrslur trúnaðarmauna bcra það ineð 

sér, að jarðir séu sérstaklcga athugunarvcrðar scm framtíðarbýli, og skal það 
þá fela einhverjum starfsmanni sinum, ásamt trúnaðarmamu hlutaðeigandi 
búnaðarsambands og formanni búnaðarfélags hlutaðcigandi lirepps, að rann- 
saka ýtarlega ásigkomulag umræddra jarða og allt það, er þeir telja að máli 
skipti, eftir nánari fyrirmælum Búnaðarfélags Islands.

Skýrslur ncfndarinnar skal scnda hlutaðcigandi hreppsnefnd til umsagnar.

41. gr.
Telji Búnaðarfélag íslands, að loknum þessum rannsóknum og að fengnu 

áliti hlutaðeigandi hreppsnefndar, að jörð eða býli geti ekki talizt byggileg 
til frambúðar, skal það leggja málið fyrir landbúnaðarráðherra, sem ákveður, 
hvort veita skuli framvegis styrk samkv. II. kafla laga þessara til umbóta á 
jörðinni.

42. gr.
Þegar ábúandi þeirrar jarðar, sem svipl hefir verið jarðabótastyrk (sbr. 41. 

gr.), flytur burt á aðra jörð eða stofnar nýbýli og jörðin leggst í eyði, skal greiða 
honum úr ríkissjóði helming þess verðmunar, sem revnist á söluverði og fast- 
eignamatsverði liúsa þeirra, er liann átti á jörðinni. Vilji hann reisa nýbýli, 
skal ennfrcmur gefa honuin kost á nægilegu landi, er bvggt verði samkv. lög- 
um nr. 8 1. febrúar 1936, um erfðaábúð og óðalsrétt, en landið skal liann hafa 
afgjaldslaust til lífstíðar.

VI. KAFLI 

Um erfðaleigulönd.

43. gr.
Bæjarstjórn i kaupstöðum og breppsnefndir í kauptúnum skulu, áður en 

eitt ár er liðið frá því að lög þessi öðlast gildi, láta fara fram endurskoðun á 
leigumála allra ræktunarlóða, sem leigðar liafa verið á erfðaleigu innan tak- 
marka umdæmisins. Skulu þeir færðir til saniræmis við ákvæði laga þessara, 
eftir því sem við verður komið, sanikvæmt reglum, er Búnaðarfélag íslands 
setur.

44. gr.
Búnaðarfélag íslands getur falið bæjarstjórnum í kaupstöðum og hrepps- 

nefndum í kauptúnum að gefa skýrslur um land það, sem að áliti þeirra liggur 
bezt við til ræktunar innan takmarka kaupstaðarins eða kauptúnsins, en þó 
eigi, ef likur eru til. að á þvi þurfi að balda til liúsalóða í fvrirsjáanlegri fram- 
tíð. Þegar þjóðjörð eða kirkjujörð liggnr að landi kaupstaðar eða kauptúns. ná

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).
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þessi ákvæði einnig til liennar. Skýrslum þessuni skulu fylgja þær upplýsingar, 
sem Búnaðarfélag íslands tiltekur.

45. gr.
Að fengnum skýrsluin þeiin, er uin getur í 44. gr„ gerir Búnaðarfélag ís- 

lands, eins fljótt og verða má, uppdrátt af landinu og tillögur um skipulag til 
ræktunar og hagnýtingar þess.

Afrit af uppdrætti með tillögum uni lagning vegakerfis, vatnsæða og skipt- 
ingu landsins, svo og tillögur um fyrirkoniulag ræktunar og hagnýtingar þess, 
sendir Búnaðarfélag íslands bæjarstjórn eða hreppsnefnd.

46. gr.
Xú er Jand i nániunda við kaupstað, kauptún eða þorp, seni liæft er til 

ræktunar, og íhúana skortir land til afnota, skaJ þá hlutaðeigandi bæjarstjórn 
eða hreppsnefnd hluíast til um að fá landið. Xú takast saiiiningar ekki um kaup 
eða leigu á landinu, og er þá bæjarstjórn eða hreppsnefnd heimilt að taka land- 
ið leigu- eða eignarnámi, ef Búnaðarfélags íslands mælir með þvi. Fer um 
framkvæmd þess sanikvænit lögum nr. 61 14. nóv. 1917, um frainkvæmd eign- 
arnáms.

47. gr.
Heimild sú til eignarnáms, sem gefin er i 46. gr„ nær ekki til þess lands, 

sem eigandi liefir tekið til ræktunar eða léð öðrum og er þeim nauðsvnlegt til 
bjargræðis, að dómi Búnaðarfélags íslands. Sama gihlir um land, sem forn- 
minjar eru á eða sérstök náttúruprýði, sem skylt er að vernda.

48. gr.
Lönd, sem tekin eru til ræktunar samkvæmt 16. gr„ skulu jafnan leigð á 

erfðaleigu, og skal árgjaldið vera 3' < af verðmæti landsins, samkv. fasteigna- 
mati, að viðbættu virðingarverði þeirra uinbóta, er gerðar liafa verið af leigu- 
sala á landinu, eftir að fasteignamat fór fram.

49. gr.
Béttur til erfðaleiguáhúðar á löndum þessum erfist samkvæmt lögum nr. 

8 1. febr. 1936, III. kafla 21. gr„ um erfðaábúð og óðalsrétl.

50. gr.
Um erfðaleigulönd skal jafnan gerður skriflegur samningur, og er leigu- 

taka skylt að láta þinglýsa honum á sinn kostnað.
1 erfðaleigusamningi skulu meðal annars felast þessi ákvæði:

1. Stærð og lega erfðaleigulands, enda fvlgi samningnum uppdráttur af land- 
inu.

2. Á live löngum tíma landið skuli fullræktað. Hveruig mannvirkjum skuli við 
haldið og hverjuni vituin vanefndir varða.

3. Hvert sé frumverð landsins samkvæmt 43. gr„ þegar landið er teigt.
4. Ákvæði um kaup samkv. 51. gr.
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51- gr.
Hvenær sein ríkið telur þörf fyrir erfðaleiguland, til notkunar undir op- 

inber mannvirki ríkis. lirepps- eða bæjarfélags. svo og til sérstaks atvinnu- 
rekstrar, er leigutaka skylt að láta af hendi erfðaleigurétt sinn, að nokkru eða 
öllu leyti. Fyrir leiguréttindi leigubafa, ræktun og önnur mannvirki skal greiða 
lionuni eftir mati, neina öðruvísi semji. Opinber styrkur, sem greiddur befir 
verið til mannvirkjanna samkv. II. kafla laga þessara, skal dreginn frá sölu- 
verðinu.

Xú krefst ríkið ineira af landinu en þá hluta þess, og getur þá leigutaki 
krafizt, að landið verði allt tekið, með þeini niannvirkjuin, sem á því eru, 
eftir mati.

52. gr.
Með þeiin takniörkunum, sem felast í 51. gr„ getur leigutaki selt rétt sinn 

og veðsett. Þö má liann aldrei veðbinda það fyrir liærri fjárhæðum en sem 
nemur verðmæti þeirra mannvirkja, er liann á á landinu, að frádregnum op- 
inberum styrk.

53. gr.
Land, sem tekið er til ræktunar eftir fyrirmælum þessa kafla, skal leigu- 

taki rækta á eigi lengri tíma en 10 árum, enda sé minnst tíundi liluti þess rækt- 
aður á ári liverju. Að öðrum kosti fellur landið aftur til eiganda, án þess að 
nokkuð sé greitt fyrir það, sem unuið kanu að liafa verið að ræktun þess.

54. gr.
Erfðaleigulönd þessi má einungis nota til jarðræktar, að nndanskildu svæði, 

sem þarf til íbúðarbúss, útibúsa og peningsbúsa leigntaka.

55. gr.
Xánari reglur um erfðaleigulönd skal setja með sérstakri reglugerð, er 

landbúnaðarráðberra gefur út, að fengnum tillögum frá Búnaðarfélagi íslands.

VIII. KAFLI 

Almenn ákvæði.

56. gr.
Sá, er segir trúnaðarmanni eða Búnaðarfélagi íslands vísvitandi rangt 

til um framkvæmdir og gerð þeirra mannvirkja, er styrks eiga að njóta samkv. 
II. og III. kafla, eða brýtur að öðru leyti ákvæði þessara laga í einliverju þvi, 
er verulegu máli skiptir, skal sæta sektum frá 10—500 krónum, og ef það er 
gert í eiginhagsniunaskyni, má þyngja refsinguna um belming.

Brjóti trúnaðarmaður eða annar starfsmaður Búnaðarfélags íslands þær 
fyrirskipanir, er lionum eru settar í erindisbréfi, eða fari ekki eftir fyrirmæl- 
uni laga þessara eða reglugerðar, skal bann sæta söniu refsingu, er að ofan get- 
ur, nema þvngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.
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57. gr.
Landbúnaðarráðhcrra gefur út reglugcrð, að fcngnum (illöguni Búnaðar- 

fclags Islands, uni nánari fyrirmæli um framkvæmd laga þessara.

58. gr.
Mál út af lögum þessum skulu sæta mcðfcrð almcnnra lögreglumála.

59. gr.
I.ög þcssi skulu cndurskoðuð eigi síðar en 1943.

60. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og cru jafnfranit úr gildi numin lög nr. 43 

23. júní 1923 (jarðræktarlög), lög nr. 40 7. maí 1928, um brevting á þeiin lögum, 
lög nr. 52 19. mai 1930, lög nr. 75 ÍÍL júní 1933, um hrcvting á þeim lögum, og 
lög nr. 77 8. apríl 1935. Sömuleiðis falla úr gildi lög nr. 35 12. maí 1930, um 
skurðgröfur ríkisins, svo og önnur þau lagafyrirmæli, cr koma í bága við lög 
þessi.

Ákvæði til bráðabirgða,

Þcgar lög þcssi bafa öðlazt staðfestingu, skal landhúnaðarráðherra hlutast 
til um, að stjórn Búnaðarfélags íslands kveðji búnaðarþing til aukafundar, 
til ákvörðunar mn þær skipulagsbrcytingar, cr lög þcssi gefa tilefni til. Að 
fcngnu samþvkki búnaðarþings á þeim breytingum, cr lög þessi valda, skal 
Búnaðarfclag íslands, með samþykki landbúnaðarráðherra, ákveða, hvcnær 
kosningar til búnaðarþings fara fram, og skal þcim í síðasta lagi lokið fyrir 
næstkomandi áramót.

Greinargerð.

Frumv. þetta cr flutt cftir ósk landbúnaðarráðherra og fylgdi því svo bljóð- 
andi greinargerð:

Meðal allra menningarþjóða befir jafnan verið nokkur áherzla á það lögð 
að auka ræktun landsins. Hefir það vcrið álitið eitthvert öruggasta ráðið til ör- 
yggis afkomu þjóðanna, og á þann hátl betur scð fyrir bjargræði þeirra en með 
flestum öðrum ráðum. Þegar stórfelldir erfiðlcikar hafa steðjað að, t. d. styrjaldir, 
og horfur hafa verið ískyggilegar um lífsviðurværi, hefir ætíð verið að því liorfið 
að auka ræktun landsins og cfla landhúnaðinn. Þetta hafa eins þær þjóðir 
gert, sem hafa haft margþætta atvinnuvegi (t. d. eins og Bretar), svo sem marg- 
háttaðan iðnað, miklar siglingar, öflugan sjávarútveg o. fl., o. fl., og haft yfir 
miklum þjóðarauði að ráða, eins og liinar, sem haft hafa fábreytt atvinnulíf óg 
lítið fjármagn til yfirráða. Sýnir þetta, að menn telja þessa alvinnugreinina lik- 
legasta til lífsframdráttar, þegar á revnir.

En þó að landbúnaðurinn hafi nú þessa kosti til að bera, er aðstaða hans 
viðast hvar þannig, að hann skilar óvíða miklum gróða, og sízt af öllu að hann 
sé fljóttekinn. Kostir hans eru aðrir, og þýðing landbúnaðarins er aðallega i því 
fólgin, að hann veitir mörgu fólki bjargræði. Fólkið, er vex upp við þessi störf, 
nýtur hollra áhrifa, sem efla lífsþrótt þess og heilbrigði. Bændurnir eru i sinu
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starfi ekki eins háðir öðrum eins og ýmsar aðrar stéttir við sín störf. Þeir verða 
því síður fvrir áhrifuin af öðruni og eru seinteknari og ekki eins næinir fyrir 
annarlegum áhrifum eins og ýmsar aðrar stéttir. Þetta skapar meiri festu í 
þjóðlífinu og vcitir meira öryggi, sem hverri þjóð er nauðsynlegt. i’að er þvi 
engin tilviljun, að lielztu menningarþjóðir heimsins liafa lagt afarmikið fé af 
mörkum til umbóta landbúnaði sínum, og því betur sem þær eru menntar, þess 
meira liafa þær gert að umbótum á sviði landbúnaðarins.

Um það, liver nauðsyn oss fslendingum er á umbótum á sviði landbúnaðar- 
málanna, þarf ekki að fjölyrða. Vér lifum að kalla á tveim atvinnugreinum, 
eins og kunnugt er, landbúnaði og sjávarútvegi. Tilvera annarar starfsemi er 
fyrst og fremst undir þvi komin, hvcrnig afkoman er hjá landbúnaðinum og 
sjávarútveginum. Starfsemi sjávarútvegsins hefir nú um nokkurt skeið verið 
stórfelld og hafl sín miklu áhrif á allan vorn þjóðarhag og á ýmsan liátt hrnndið 
í framkvæmd margvíslegum framfara- og menningarmálum. En þó að þannig 
telja megi sjávarútveginum margt og mikið til ágætis, og að liann er, og von- 
andi verður, annar okkar höfuðbjargræðisvegur, þá má þó ekki loka augunum 
fyrir þvi, að afkoma þjóðarinnar og öryggi hennar i framtiðinni er svo hezt 
borgið, að við Iiöfum öflugan landhúnað.

Xú hagar svo til hér hjá oss, ekki síður en annarsstaðar, að umbætur i 
landbúnaðinum kosta mikla vinnu og mikla fjármuni, og bændur geta alls ekki 
hrundið þeim í framkvæmd. öðruvísi eu að þeir fái styrk til þess. Slík verk eru 
líka meira unnin fyrir fraintíðina heldur en þá kynslóð, er verkin framkvæmir, 
svo úr þvi það er mönnunum ofviða að vinna þau af eigin rammleik, þá er sann- 
gjarnt, að menn njóti styrks til þess. Það getur tæpast talizt, að umbætur í land- 
búnaði liafi verið styrktar fyrr en jarðræktarlögin gengu í gildi (1923). Bálítill 
styrkur hafði verið greiddur til jarðabóta áður, en hann var svo óverulegur, að 
álirifa lians gætti víst mjög lítið. Til þess að nokkrar verulegar umbætur yrðu 
gerðar, varð að styrkja þær svo um munaði. Það var í ýmsum greinum gert 
með jarðræktarlögunum. Enda hefir mikið verið gert síðan þau öðluðust gildí.

Með kaupum og starfrækslu hinna stórvirkari jarðyrkjuvéla kom skriður 
á ræktunarmál vor. Áhrif jarðræktarlaganna liafa því í ýnisum greinum verið 
stórfelld. Þó hafa nú um alllanga stund, síðan lögin voru sett, viðskiptamál og 
fjármál verið bændum afaróhagstæð, og því miður eiga margir þeirra erfitt fjár- 
hagslega. En þó mundi afkoma þeirra margra liverra liafa verið miklu verri 
en hún er nú, ef þeir hefðu ekki verið húnir að bæta jarðir sínar. Sýnir þetta 
ljóslega, hver þjóðarnauðsyn það er, að ötullega sé að því unnið að bæta jarð- 
irnar. Auðvitað kostar það fé og fyrirhöfn, bæði frá ríki og þeim, er framkvæma 
umbæturnar, en með þeim fjármunum cr verið að tryggja lifsafkomu þjóðar- 
innar. Og það er ekki neinnar einnar stéttar mál. Það er alþjóðarmál, sem 
öllum er skylt að styrkja.

Sú endurskoðun, sem nú hefir farið fram á jarðræktarlögunum, hefir leitt 
það í ljós, eins og reyndar var fyrirfram vitað af þeim, sem til þekktu, að ekki er 
unnt annað en að lialda áfram að styrkja nmbætur á býlunum, og það verulega. 
Tiltölulega fáar jarðir eru það langt komnar að ræktun, að eingöngu sé unnið 
véltækt ræktað land, en það verður almennt að vera takmarkið, sem stefna ber
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að. Og því marki verður að ná eins fljótt og hægt er. Með þetta fyrir augum 
hefir verið unnið að endurskoðun laganna.

Skal nú með nokkrum orðum alniennt vikið að frumvarpinu í höfuð- 
dráttum.

Búnaðarfélag Islands liefir, eins og kunnugt er, séð um framkvæmdir 
flestra meiri háttar landbúnaðarmála. Hefir það verið i öllum stærri málum i 
umhoði ríkisins. Starfsfé félagsins hefir nær allt vcrið lagt til af ríkinu. Land- 
búnaðarráðherra hefir haft æðstu stjórn þessara mála. Og milli Búnaðarfélags 
íslands og stjórnarinnar hefir ætíð verið náin samvinna, svo sem eðlilegt er. 
Lagt er til í þessu frumvarpi, að landhúnaðarráðherrann hafi æðstu stjórn þess- 
ara mála áfram, eins og verið hefir. Vm nokkurra ára skeið kaus Alþingi 2 af 3 
stjórnendum félagsins. Lað fvrirkomulag liófst með setningu jarðræktarlaganna. 
Á síðastliðnu þingi var þessu hreylt, og' nú kýs húnaðarþing alla stjórn félags- 
ins. Hafði þess verið oft éiskað af húnaðarþingi, og var nú látið að óskum þess. 
Það er þvi í raun og veru húnaðarþing, sem hefir stjórn félagsins algerlega í 
sinni liendi. Það er því afarþýðingarmikið. að skipan húnaðarþings sé með þeim 
hætti, að það sé nokkurnveginn tryggt, að vilji hænda almennt fái notið sín við 
val til búnaðarþingsins, svo að búnaðarþingið sé í sem heztu samræmi við skoð- 
anir bænda landsins yfirleitt, og að það hafi þá tiltrú og hollustu, sem því er 
nauðsynlegt í störfum sínum. Eins og fyrirkomulaginu á kosningum til búnaðar- 
þings er nú liáttað, er engin hin minnsta trygging fyrir því, að skipun þingsins 
sé í samræmi við skoðanir eða vilja bænda almennt. Talið er, að hændur velji 
til búnaðarþings, og má að visu telja að nokkru leyti, að svo sé. En kosninga- 
fyrirkonmlagið er þó með þeim hætti, að það er meir en hæpið að láta það hald- 
ast óbreytt lengur. Bændur kjósa á húnaðarfélagsfundum, hver i sínum hreppi, 
fulltrúa til þess að mæta á fundum búnaðarsambandanna. Fulltrúar húnaðar- 
sambandanna kjósa svo húnaðarþingsfulltrúana. Það er því eftir krókaleiðum, 
sem kosning bændanna skapar búnaðarþingið. Eftir því frjálsræði, sem nú tíðk- 
ast í kosningum tii áríðandi trúnaðarstarfa, er þetta kosningafyrirkomulag afar- 
óheppilegt, og er heint brot á almennum lýðræðisreglum. Úr þessu ber að bæta. 
Það er áreiðanlega öllum aðilum fyrir heztu.

A því hefir nokkuð bólað hin síðari ár, að hændur viða um land hafa ekki 
verið allskostar ánægðir með húnaðarþing. Ekki verður hér um það fullyrt, af 
hverju það stafar, en vera má, að bændur telji þá stofnun sér ekki eins tengda 
eins og vera ætti. og er ekki ósennilegt, að það; með hverjum hæ'tti það er skipað, 
eigi sinn þátt í því. En hvað sem nú um þetta er, þá þarf búnaðarþingið að vera 
sú stofnun bamdanna, þar sem fram kemur vilji þeirra almennt og hin brevti- 
legu og margvíslegu viðhorf þeirra til lielztu viðfangsefna bændastéttarinnar, 
og alþjóðar yfirleitt. Með þvi móti, og aðeins með því móli einu, nýtur það 
trausts bændastéttarinnar. ()g þá fyrst er þess að vænta, að það verði svo skipað, 
að það verði þess megnugt að taka þau alhliða félagsmálefni bændastéttarinnar 
til meðferðar, er þeir leggja nokkra áherzlu á, að unnið verði að. Ef búnaðar- 
þingið hefði fullnægt þeiin kröfum, sem bændur verða að gera til slíkrar stofn- 
unar, myndi þeim aldrei hafa dottið i hug að stofna landssamhand bænda. Stofn-
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un þess er ekkert annað en yfirlýsing þess, að bændununi sjálfum hefir fundizt, 
að búnaðarþingið myndi ekki, eins og valið er til þess, geta fullnægt óskuni þeirra.

Xú er búnaðarþingið einmitt sú stofnun, sem á að bafa forustu i félagsmál- 
efnum bændastéttarinnar. Það á að brjóta isinn. Það á jafnan að vera í fylking- 
arbrjósti í framsókn bændastéttarinnar í verklegum og andlegum efnum. Takist 
því að inna þetta verkefni af höndum, þurfa bændurnir ekki að mynda annan 
allsherjarfélagsskap, sem er bæði örðugt og dýrt, til þess að leysa þessi verkefni. 
Þess vegna verður að koma búnaðarþinginu í lífrænt samband við bændastétt- 
ina í heild. Fyrir þessar sakir er það, að lagt er til, að fulltrúarnir til búnaðar- 
þings verði kjörnir af ársfélögum, sem eru í Búnaðarfélagi íslands, með nánari 
fyrirmælum, sem fram eru tekin í I. kafla frumvarpsins og þarflaust er að lýsa.

Eftir þeim reglum, sem settar eru hér fyrir kosningunni, má búast við, að 
búnaðarþingsfulltrúunum fjölgi nokkuð verulega frá því, sem nú er. F.n c-kki 
verður sú fjölgun það mikil, að hún skipti mjög miklu máli. Nokkur kostnað- 
arauki stafar af þvi, en stórvægilegur ætti bann ekki að verða. Með þessu kosn- 
ingafyrirkomulagi er bændunum gefinn kostur á að bafa ábrif á skipun bún- 
aðarþingsins, eftir því sem þeir bafa vilja og aðstöðu til. Einmitt með þessari 
skipan búnaðarþings ætti það að vera tryggt, að það væri nokkurnveginn rétl 
mynd af því viðhorfi, er bændurnir hafa til helztu ábugamála sinnar stéttar, og 
reyndar þjóðmála yfirleitt.

Liklegt er, að öllum þyki vænt um þessi lagafyrirmæli. Þau svipta engan 
bónda réttindum, beldur þvert á móti. Þau veita bændunum mikilsverð réttindi, 
sem þeim að sjálfsögðu ber og befðu átt að vera búnir að fá fyrir löngu, en hefir 
þó dregizt til þessa. Xú mun þeim af öllum frjálsbuga mönnum fagnað.

Áður en vikið er nánar að þeim breytingum, sem lagt er til, að gerðar verði 
á lögunum, þykir rétt að skýra stuttlcga frá því, bvernig þeir fjármunir bafa 
skipzt á milli býla landsins, sem varið befir verið til umbóta eftir jarðræktar- 
lögunum. Xær þetta yfirlit frá 1921 til 1931 (bæði árin meðtalin) og er á bls. 
872873.

Eins og skýrsla þessi ber með sér, bafa í þessi 11 ár 753 býli fengið samtals 
innan við 100 kr. styrk bvert. Meðalstyrkur þeirra býla er 49 krónur.

2141 býli hafa fengið livert frá 100 500 kr. Meðalstyrkur þessara býla er
276 krónur.

1158 býli bafa blotið 500- 1000 kr. styrk bvert. Meðalstyrkur þeirra er 
716 krónur.

741 býli befir verið greiddur 1000 2000 kr. styrkur bverju. Það verður á 
bvert býli til jafnaðar 1366 krónur.

Til 178 býla befir verið varið í styrk 2000 3000 kr. á bvert. Það verður að
meðaltali á bvert býli 2420 krónur.

Loks bafa 110 býli fengið yfir 3000 kr. styrk bvcrt. Meðalstyrkur þeirra 
verður 4565 krónur.

Alls nemur styrkurinn þessi 11 ár 3401212 kr., og liafa 5081 býli notið bans 
að einbverju meira eða minna leyti. Meðalstvrkur á býli er 669 krónur.

Við atbugun á því, livað einstök býli bafa hlotið báan styrk, þá keniur það 
í ljós, að á því er mikill niunur.
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Yfirlitsskýrsla um jarðabætur

Svslunöfn

1 15 orga rfj a rð a rs v sl a..........................
2 Mýrasýsla ..........................................
3 Snæí. og Hnappadalssýsla ....
4 Dalasýsla ..........................................
á Austur-Barðastrandarsýsla ....
6 Yestur-Barðastrandarsýsla ....
7 Yestur-ísafjarðarsýsla ................
<S Xorður-ísafjaröarsvsla ................
9 Strandasýsla.....................................

10 Yestur-Húnavatnssýsla ..............
11 Austur-Húnavatnssýsla ..............
12 Skagafjarðarsýsla ..........................
13 Eyjafjarðarsýsla ............................
14 Suður-Pingeyjarsýsla ...................
lá Xorður-Pingevjarsýsla ................
16 Xorður-Múlasýsla ..........................
17 Suður-Múlasýsla ............................
18 Austur-Skaftafcllssýsla................
19 Yestur-Skaftafellssýsla ................
20 Bangárvallasýsla............................
21 Árnessýsla .......................................
22 (iullbringusýsla..............................
23 Kjósarsýsla.......................................
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110 býli hafa á þessum 11 árum hlotið saintals 502155 kr. styrk. og er það 
hlutfallslega langt frani yfir það, sem önnur hýli liafa hlotið. En af þessum 110 
býluin er fjarri því, að styrkurinn, sein til þeirra hefir farið, skiptist jafnt þeirra 
á inilli. Þannig hafa farið nærri 18 þús. krónur til tveggja hýla, sem eru á einni 
hendi. Er það að vísu nokkuð sérstakt, og keinst ekkert hýli á landinu í námunda 
við það. En þó eru mörg hýli með háan styrk. T. d. eru 3 jarðir í sömu sveit, 
er liafa fengið 7—10 þús. kr. liver.

Þetta eru að vísu mest áherandi dæniin. En um land allt hefir jarðræklar- 
styrkurinn verið mjög misjafn, er gengið hefir til einstakra hýla. Þó hafa í 
suniuni sveitum flest hýlin fengið allháan styrk. Sérstaklega á þetta við um 
sveitir, sem eru í námunda við hin stærri kauptún, þar sem markaðsskilyrði 
eru bezt.

Af þessu er sýnilegt, að það verður að leitast við að greiða hér eftir enn 
hetur fyrir þeim hýlum, er til þessa liafa minnsts slyrks notið, eigi þau ekki að 
dragast enn meira aftur úr en enn er orðið. Getur þá svo farið, þó að býlin séu 
allgóð og hafi góð skilyrði til umhóta, að þau hætti fljótlega að verða byggileg. 
ef ekkert er hafizt handa með umhætur þeirra. Á inörgum þeirra hýla, sem 
mests hafa notið, er nú að kalla eingöngu unnið ræktað land. Er á slíkum hýhi . 
mest unnið með véluin. Aðstaða slíkra hýla til húrekslrar cr einkar ólík þvi,
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sem hún er á þeim hýlum, seni því nær ekkert rækfað land hafa og allt verður 
að vinna með handverkfærum. Sýnist alveg sjálfsagt að greiða fljótlega og veru- 
lega fyrir umbótum á þeim býluin, sem þannig er ástatt um, svo framarlega, 
sem skynsamlegt er að halda þeim i áhúð.

Eins og áður er sagt, hafa 110 býli fengið samtals 502155 krónur, en á sania 
tíma hafa 2894 hýli fengið samtals 627158 krónur. Það er óhugsandi annað en að 
það sé eitthvað aðgæzluvert í þessu. Og það er vitaskuld mesta fásinna að gera 
ekki einhverja leiðréltingu í þessum efnum. Hvað lítið hefir verið gert til um- 
bóta á svo mörgum býlum i landinu, stafar minnst af því, að ábúendurnir vilji 
ekki gera umbæturnar. Orsökin er vafalaust langoftast sú, annaðhvort að álni- 
endurnir eru svo fátækir, að þeir geta ekki ráðizt í jarðabætur og lagt það fram, 
sem styrkur hrekkur ekki til, eða að ábúðarskilmálar leiguliða eru þannig, að 
ábúandinn getur ekki notið sín, og það mun ekki fátítt um þær jarðir, sem 
minnsts styrks hafa notið.

Af þessum ástæðum, sem nú hefir verið lýst hér að framan, er það meðal 
annars, að við leggjum til að greiða misháan slyrk fyrir umhætur, og sé þá lagt 
til grundvallar fyrir slíkri skiptingu, livað jörðin hefir áður notið samtals mikils 
stvrks eftir að jarðræktarlögin öðluðust gildi.

Auk þess styrks, sem áður er talinn og gengið hefir til einstakra býla, hafa
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 110
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kauptún og kaupstaðir fengið talsverðan styrk til jarðabóta og bygginga. Xeinur 
sú uppliæð samtals kr. 662093.55 þessi 11 ár. Birtist hér skýrsla yfir það, bvernig 
styrkurinn hefir skipzt inilli einstakra kaupslaða og kauptúna.

Jarðabætur í kaupstöðum og kauptúnum.

' Nöfn

Stvrkupphieö Dugsverk

11134 Alls 1 únrækt Alls

Akranes.............................................. .... Borgarfjarðarsvsla 6269.50 36871.25 36028 38421
Borgarnes .......................................... ....................... Mvrasvsla 1202.211 13432.00 12903 14107
Sandur, Xeshreppur..................... ......... Snæfellsnessvsla 1504.80 7787.15 7812 8352
Olafsvík Olafsv.hr........................... ....................... 572.85 3262.10 3212 3469
Stvkkishólinur................................ ....................... 1879.5ö 2938.60 3070 3140
Búöardalur....................................... ....................... Dalasvsla 192.8.7 1643.95 1667 1794
Elatev, Breiðafirði................  Austur-Barðastrandarsvsla 190.97) 1776.00 1379 1 705
Patreksfjörður.......................... Vestur-Barðastrandarsvsla • • 5775.50 5497 5913
Bíldudalur Suðurfj.hr.................... ....................... — 130.17) 4890.30 5058 519«
Elatevri, Elatevrarhr.................... Vestur-ísafjarðarsvsla 299.25 2859.97) 2898 2974
Suðurevri, Súgandafjörður . . . . ....................... — 00,8(1 1160.85 1246 1249
Bolungavík, Hólshr........................ N o rð u r- í s a f j a rð a r sý s 1 a 55(1.(15 2999.00 2901 3132
Súðavik, Súðav.hr............................ 159.60 4036.87) 3590 4093
Hestevri, Sléttuhr............................ _ 136.80 2046.90 1 739 2016
ísafjarðarkaupstaður..................... ....................... 977.áá 110 7 5.7 á 11271 13481
Pingevri, Pingevrarhr................... . Yestur-ísafjarðarsvsla 806.7)7) 1813.87) 1191 1894
Hólniavík, Hrófbergshr................. ................... Strandasvsla 134.90 2904.35 2352 2896
Borðevri, Bæjarhr........................... ....................... — •1 615.37) 473 613
Hviimmstangi, Kirkju.liv.hr. . . Vestu r-Húnavatnssvsla 1929.47) 7401.65 6711 7916
Blönduós.......................................... Austur-Húnavatnssvsla 117)1.40 6767.55 6474 7027
Skagaströnd ..................................... ....................... — • > 4673.20 4838 4886
Sauðárkrókur ................................... 7)283.40 28086.65 25051 28569
Hofsós ................................................. ....................... — )• 5637.10 5371 563 7
(•liifsfjörður ..................................... ......... E y j a f j a rða rsý s l a » 2551.65 2090 2605
1 )a lvík. S\ a rfaða rd. h r.................... ....................... • » 6391.85 5546 6488
Hrisev, Hrísevjarhreppur ......... ....................... — 1128.17) 3527.1 7) 3534 3 «8 2
Litli Árskógssandtir ..................... ....................... — 1 96.67) 1370.10 1447 1447
(ilerárj)orp, Glæsibæjarhreppur ..................... — 10609.00 11140 1140
Siglufjarðarkaupstaður .............. 3308.37) 8588.50 6212 10169
A k u re v ra r k a u ps t a ð u r................... 3126.00 42779.47) 41742 44268
Hafnarfjarðarkaupstaður ......... 7)164.67) 19620.00 1 7248 20780
Bevkjavíkurkaupstaður.............. 31319.60 183499.30 167163 189099
Húsavík.............................................. . S u ð u r- Pi n ge vj a rs vs 1 a 33ÍI9.6II 30833.95 29208 32235
Kópasker, Presthólahreppur . . . N (> rð u r- Pi n g e vj a rs v s 1 a •• 960.30 «30 1097
Baufarhöfn, Presthólahreppur . ....................... — 47)9.37) 3936.55 4077 4210
Skálar, Sauðaneshreppur............ ....................... — 89.30 2027.05 224(1 2240
Pórshöfn, Sauðaneshreppur . . . ....................... — 1 203.7)7) 6232.10 4830 6427
Yopnafjörður................................... . . . . Norður-Múlasvsla 374.30 5572.75 5159 5621
Bakkagerði, Borgarfjarðarhreppur ................ — 1000.35 6246.30 6394 6832
Sevðisfjarðarkaupstaður ............ 3816.17) 12789.35 12221 13284
Neskaupstaður, Norðfirði ......... 759.55 4878.75 4636 4975
Eskifjörður ..................................... 769.50 4652.60 4829 4989
Bevðarfjörður ................................. •• 8935.90 8349 9459
Búðir, við Eáskrúðsfjörð ......... 339.60 2724.80 2506 2744
Höfn í Hornafirði.......................... 1063.05 18643.95 17997 20233
Vik, Hvammshreppi ................... Vestur-Skaftafellssvslii 231.80 4069.00 1170 3206
Sundgerði, Miðneshreppi ......... ............ (iullbringusvsla •• 1306.30 1095 1292
Kellavik, Miðneshreppi .............. ....................... 24.70 9255.35 7176 8802
Vestmannaevjakaupstaður . . . . 1958.90 9499.30 8942 9650
Stokksevri ....................................... ..................... Árnessvsla >• 8271.50 5882 10096
Evrarbakki.......................................

Samtals

22563.90

662093.55

20230 24358

Olafsv.hr
Su%25c3%25b0urfj.hr
S%25c3%25ba%25c3%25b0av.hr
Kirkju.liv.hr
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Þessi skýrsla sýnir, að menn við sjávarsiðuna hafa notið góðs af jarðræktar- 
lögunum, og á Búnaðarfélag Islands mikinn þátt i því að hrinria þeirri ræktim 
i framkvæmd, með mælingum, skiptingu lanris, aðstoð við samningagerðir 
o. fl. o. fl. Þessi aðstoð hefir komið þvi til leiðar, að álmgi manna fyrir ræktun 
hefir stórum aukizt í flestum kauptúnum lanrisins og skilningur nianna á þýð- 
ingu ræktunarinnar og gildi hennar fyrir alrina og óborna.

Við athugun þá, er fram hefir farið á jarðræktarlögunum, og skýrslum 
þeim, sem fyrir lágu, þótti þegar sýnt, að mat jarðahóta í tiltckin riagsverk er 
orðið afarvillandi og samsvarar alls ekki því lmgtaki, sem nafnið hendir til. Það 
er hvorttveggja, að mat umhóta í raunveruleg riagsverk verður alltaf hæpið, 
vegna hinnar breytilegu aðstöðu til jarðræktar og hvort ræktað er í stórum stíl 
eða smáum. Hinsvegar hefir löggjafarvalriið raskað hinu upphaflega mati all- 
mikið, með því að breyta stærð riagsverkanna í tilliti til þess, hvaða störf þótt 
hefir ástæða til að styrkja meira en upphaflega hefir vcrið ákveðið. Skýrslugerð 
um riagsverkafjölda jarðabótamanna verður því að teljast lítils virði og jafnvel 
villandi, ef miðað er við það hugtak, er í orðinu felst. Hér er því horfið frá þvi 
að leggja dagsverkin til grunrivallar fyrir styrkgrciðslu, helriur er lagt til, að not- 
aðar séu hentugar metraeiningar, svo sem teningsmetri í byggingum, grjótnámi 
og opnuin skurðum, fermetri i jarðrækt og sáðreítum, og lengriarmetri í lok- 
ræsum og girðingum.

Um styrkveitingar til einstakra mannvirkja skal þetta tekið fram:
Styrkur til safnþróa er hækkaður allverulega, og sömuleiðis til áburðar- 

húsa. Aburðarhirðingin er svo mikið atriði í jarðræktinni og hefir svo mikla 
þýðingu fyrir afkomu í búskap, að sjálfsagt er að stuðla að góðri hirðingu hans. 
Hentara þótti að lækka aðeins styrkinn til sléttna, að unrianteknum sáðsléttum 
í nýrækt, og hækka heldur styrkinn til framræslu. l'm grjótnámið er það að 
segja, að lagt er til, að ekki verði veittur styrkur fyrir meira en 50 nf! til hvers 
einstaklings árlega. Þykir ekki tiltækilegt að stuðla að stórræktun á lanrii, sem 
svo er grýtt, að grjótnám sé stórfellriur liður í ræktuninni. Mun og tilgangur 
þess að taka grjótið til greina í fyrstu hafa verið vegna hinna lakar settu sveita 
livað snertir ræktunarskilyrði. Meginliluti þess styrks, sem fyrir það hefir verið 
greiddur, mun þó hafa farið til kaupstaðanna eða þeirra, sem í grennri við þá 
hafa búið. En það er óráðlegt að stuðla þannig að mikilli ræktun unriir slæm- 
um skilyrðum meðan gnægð er af góðu lanrii.

Ekki sýnist ástæða til að flokka girðingar til styrks eins og tíðkazt hefir. 
Sami styrkur er veittur, af hvaða gerð sem girðingin er. ef hún er í fullgilriu 
standi.

Styrkur til hlöðubygginga er mikið færður út frá því, sem verið hefir. Þetta 
eru svo þýðingarmiklar byggingar, að sjálfsagt er að stuðla af megni að fram- 
kvæmd þeirra verka.

Samanburður á styrk samkvæmt jarðræktarlögum

1. Þvaggryfjur, alsteyptar ........................
2. — steyptar með tyrfðu járnþaki . . .

nú og tillögum.
Eining Jarðrl. Till. Hækk

1 m3 7.50 8.50 1.50
-— 5.00 5.00 5»
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3. Ahurðarhús, alstevpt ............................
Eíning

1 ni'
Jaiðrl.

6.00
Till.

7.00
Hækk. I.ækk.

1.00
4. — stevpt með járnþaki ........................ ■ -- 5.00 5.00 •>1
5. — - og safnþrær úr öðru efni ........... — 1.50 1.50
6. Haugstæði, stevpt með steyptu undir- 

lagi og 1 ni. veggjum ........................ 1 m- 3.00 3.00
7. Framræsluskurðir, dýpt 1 m. og

grvnnri ................................................ 10 m! 1.11 1.20 0.09
8.
9.

dvpt 1 —4,3 ni..................................... 1.25 1.50 0.25
— dvpt vfir 1,3 m................................. 1.66 2.00 0.34

10. Lokræsi, grjótræsi ................................. 10 m. 1.66 1.70 0.04 ,,
11. - - viðarræsi .............................................. ___ 1.11 1.20 0.09 ,,
12. - hnausaræsi ......................................... — 0.55 0.70 0.15 »5
13. -- pípuræsi .............................................. 1.66 2.00 0.34
14. Xvrækt, þaksléttur ................................. 100 m- 2.00 1.60 ,, 0.40
15. - græðisléttur ....................................... 1.66 1.40 0.26
16. — sáðsléttur ............................................ 2.50 2.50
17. — óhvlt ....................................................... 0.25 0.25
18. Túnasléttur, þakslcttur ........................ 100 m- 2.00 1.10 0.60
19. græðislétlur......................................... - - 1.66 1.25 ,, 0.41
20. •— sáðsléttur ............................................ 2.50 2.00 0.50
21. Matjurtagarðar og sáðreitir, ræktaðir

úr óræktuðu landi og þýfðu túni .... 1.66 1.80 0.14 ,,
22. Grjótnám úr sáðsléttum og túni, en 

ekki er veittur styrkur nenia á 50 m:i
á livern jarðabótamami á ári ........... 1 ní! 1.00 1.00 .. ,,

23. Girðingar um tún og sáðreiti, sem að 
varanleik og varnargildi jafngilda 
góðri 5-strengdri gaddavírsgirðingu. . 
Gaddavirsgirðing með undirhleðslu . .

10 m.
1.66

2.00
•5

•'

— 5 str. án undirhleðslu ....................
Vírnet með eða án undirhleðslu og

2.00 •• ••

gaddavír vfir ..................................... 2.50 ,,
— 1,10 m.................................................... 2.00
Grjótgarðar, tvíhlaðnir ........................ 2.50 .. .. • ,
— einhlaðnir ............................................ 1.00
Grjót- og torfgarðar ............................ 1.65 * * •

24. Þurrhevshlöður, stcvptar ...................... 1 m' 1.00 1.00 ,,
25. — úr öðru efni, járnþak .................... — 0.50 0.50 »•
26. Votheyshlöður, steyptar með járnþaki 1.66 2.50 0.84

Lagt er til, að hýli, sem fengið liafa 5000 kr. styrk til umhóta frá því er jarð-
ræktarlögin gengu í gildi, fái ekki frekari styrk. Landið hefir í mörg liorn að lita, 
og þegar komin er þetta mikil uppluvð til eins hýlis, er ekki amiað hægt heldur 
en nema staðar nú um stund.

Ekki er hægt a'ð fullyrða, hve mikla heildarhækkun kann að leiða af hin-
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lini aukna styrk til ýniiskonar franikvæmda eftir þessum tillögum, en sam- 
kvæint þeirri athngnn, er gerð hefir verið á jarðræktarfranikvæniduni áranna 
1934 og 1935, hefði heildarútkoman á styrknnm verið mjög svipnð eftir þessmn 
tillögnm og lnin reyndist þessi ár eflir gildandi löguni.

Það hefir verið talin nokknr hætta á því, að þeir opinhern fjármnnir, sem 
gengið liafa til nmhóta á hýlnm, leiddu til verðhækknnar, svo að þrátt fyrir 
umhætnrnar á jörðunmn, þá stæðu þeir menn litlu betur að vigi, sem taka við 
þeim umhótum og hinu háa jarðarverði, heldur en þeir, er nutu þeirra lítið bættra. 
Um það þarf ekki að efast, að hátt jarðaverð er landbúnaðinum afaróhagstadt, 
og því ber að spyrna á móti, eftir því sem unnt er. í II. kafla þessa frv. er leit- 
azt við að hindra hátt jarðaverð, með því að banna veðsetningu og sölu á þvi 
verðmæti, er styrkurinn skapar, og með því að láta seljandann greiða nokkurn 
hluta verðhækkunarinnar til sveitar- eða hæjarsjóðs.

Bezt þykir á því fara að hafa í sama lagaflokki fyrirmæli um verkfæra- 
kaupasjóð, vélasjóð og skurðgröfur.

Eins og mörgum er kunnugt, eru allmargar jarðir hér á landi, sem liggja 
undir mjög miklum skemmdum og jafnvel eyðileggingu af vatnaágangi og 
landhroti. Eru jafnvel til heilar sveitir, sem úllit er fyrir, að gereyðist af þess- 
mn ástæðum, eða þá vegna jökulhlaupa og sandfoks. Ennfremur eru mjög víða 
i sveituin fjallhýli, sem svo eru afskekkt og hrjóstrug til ræktunar, að telja verður 
óbyggileg. þegar miðað er við lífskröfur nútimans, og þvi bezt notuð sem af- 
réttarlönd.

Það er hin mesta nauðsyn, að undinn sé hráður hugur að því, að athugað 
sé, hvaða hýli konia til mála í þessu efni, því telja verður mjög misráðið að 
veita styrk til ræktunar og einkuui vandaðra luisabóta á slikuni jörðum. Mun 
þessa ekki liafa verið gætt sem skyldi hingað til, enda skort alla löggjöf um 
það efni. Það verður því ekki hjá því komizt að gera nú þegar ráðstafanir til að 
undirbúa burtflutning fólks af slíkuni stöðuni. Verður að telja, að rétt sé, að 
ríkið verji nokkru fé til að lijálpa niönnum, sem á slíkuni hýluin húa, til að 
koniast í burtu þaðan og á aðra staði, sem hafa tryggari franitiðarmöguleika.

Athugasemdir um einstakar greinar.

Um I. kafla.
Hér að franian hefir allrækilega verið rakið efni fyrsta kafla, og sýnist 

því ekki ástæða til að fjölyrða miklu frekar mn hann. Skal þó með fáum orð- 
um vikið að einstökum greinum hans.

1. gr. þarf ekki skýringar við.

Um 2. gr.
Þar sem Búnaðarfélag íslands fer með þessi mál af hálfu ríkisvaldsins, er 

sjálfsagt, að starfsreglur þess séu í sanirænii við gildandi lagaákvæði uni þessi 
efni. Landbúnaðarráðlierra og búnaðarniálastjóri hljóta jafnan að þurfa að hafa 
mikla og margliáttaða sanivinnu um ýmiskonar málefni landbúnaðarins. Það 
gæti orðið góðum málefnmn til hins mesta lmekkis, ef illa tækist til um sam-
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vinnu þessara manna. Þess vegna er hér lagt lil, að val búnaðarmálastjórans 
verði bundið samþykki landbúnaðarráðberrans.

Um 3. gr.
Ágreiningi, seni kann að rísa milli stjórnar Búnaðarfélags íslands og bún- 

aðarmálastjéira út af franikvæinduni þeirra mála, er Búnaðarfélagið fer með 
i umboði ríkisstjórnarinnar, er ætlazt til, að verði skotið til landbúnaðarráð- 
herra til úrskurðar, og virðist það sjálfsagt. Það mun ölluni aðiljum fyrir beztu, 
að þesskonar ágreiningsmál verði sem fyrst leyst, og sýnist þetta vc-ra eðlileg- 
asta lausn þeirra mála.

Um -1. gr.
Störf trúnaðarmanna eru afarþýðingarmikil, og er sjálfsagt að baft sé 

glöggt eftirlit með þvi, að þau séu vel af hendi leyst. En til þess að slikt eftirlit 
verði einhvers virði, verður að gera atbuganir á nokkruin slöðum á mælinga- 
svæði hvers trúnaðarmanns. Sýnist tilvalið, að ráðunautar Búnaðarfélagsins 
annist það eftirlit, eftir þvi sem þeir geta við komið á ferðuni sinuin uni landið.

Um 5. gr.
Ætlazt er til, að aðeins eitt húnaðarfélag sé í hverjum hreppi. Þó er gert 

ráð fyrir, að Búnaðarfélag Islands geti veitt leyfi til að tvö búnaðarfélög séu í 
sama hreppi, þar sem erfiðar eru samgöngur og þar sem sérstaklega ríkar ástæður 
gera það nauðsynlegt.

6. gr. þarf ekki skýringa við.

Uin 7. gr.
Efni þessarar greinar liefir allrækilega verið rakið í inngangi greinargerð- 

arinnar, og er því engin ástæða til að fjölyrða um það frekar.

Um 8. gr.
Yæntanlega kemur alls ekki til jiess, að nota þurfi ákvæði jiessarar greinar. 

En sakir jiess, að Búnaðarfélag fslands er sjálfstæður félagsskapur, þykir ekki 
annað hlýða en að því sé vikið, liver sjái um framkvæmd jiessara mála, er 
rikisvaldinu koma svo sérstaklega við og Búnaðarfélagið getur hætt að annast.

Um II. kafla.

Um 9. gr.
Hér er talinn sá styrkur, sem ætlaður er til hverrar umbótar fyrir sig. Hefir 

hlutfölluin lians verið hreytt nokkuð frá Jiví, sem áður var, með tilliti til jiess, 
liversu mikil nauðsyn jiótti á auknuni styrk til framkvæmdanna, og eftir því, 
sem reynslan jiótti liafa sýnt, að réttara væri í tilliti til kostnaðar. Hér er t. d. 
aukinn styrkur til bygginga vegna áburðargeymslu og súrlieysverkunar, og enn- 
fremur til framræslu, en jarðvinnslan að öðru leyti heldur lækkuð, nenia sáð- 
sléttur, sem telja verður álitlegustu ræktunaraðferðina.

Þá liafa og matjurtagarðar og sáðreitir ofurlítið verið hækkaðir í styrk, enda 
verður að telja, að nú beri að leggja höfuðáherzluna á Jiá ræktun, meðan hún 
fullnægir ekki nærri því þörfum landsmanna.
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Hlöður er hér gert ráð fvrir að styrkja nokkuð, þótt ekki séu úr stein- 
steypu, ef þær eru ineð járnþaki. Verður að telja það sanngjarnt, því t. d. járn- 
hlöður eru að sumu leyti hetri en steinhlöður hvað geymslu heysins snertir. 
og hlöður með torfveggjum geta líka verið allgóðar, ef vel eru vandaðar að 
veggjum.

Þar sem kunnugt er. að salerni vantar enn á mörgum bæjum, þá þótti ekki 
verða hjá því komizt að hrinda þessu fljótlega i lag, með því að gera byggingu 
þeirra að skilyrði fyrir styrk til áburðarhúsa og safngryfja. Með því að hér er 
Jagt til að styrkja vönduð liaugstæði, var nauðsynlegt að skilyrðisbinda það því, 
að þvaggryfja væri til á lieimilinu.

l'm 10. gr.
Þessi grein er óbreytt frá því, sem áður var, og þarf ekki skýringar.

Um 11. gr.
Til þess að takmarka nokkuð þá fjárliæð, sem fer til einstakra jarða, v'erður 

nauðsynlegt að hafa spjaldskrá yfir þann styrk, sem til þeirra fer, og þar sem 
nú þegar eru nokkrar jarðir, sem telja verður, að notið liafi svo mikils styrks, 
að ekki sé ástæða til að auka við liann úr þessu, þá þykir sjálfsagt að telja allar 
styrkgreiðslur frá því að jarðræktarlögin gengu í gildi. Með uppbótarstyrknum 
er ætlazt til, að jarðirnar séu færðar nokkuð til samræmis frá því, sem nú er, 
til að liraða þvi, að umbætur á þeim komi til framkvæmda. Uppbótarstyrks 
eiga að njóta aðeins þau liýli, sem rekinn er búskapur á sem sjálfstæður atvinnu- 
vegur. Frádráttur á styrk þeirra jarða, sem koinnar eru yfir 3000 kr. í styrk, er 
gerður til að draga úr stórræktun á einstökum stöðum; má og ætla, að skilyrði 
séu þar betri til afurðasölu eða ræktunar en almennt gerist og því minni þörf 
fyrir fullan styrk. Ætla má, að jarðir, sem liafa fengið fullar 5000 krónur í 
styrk, liafi komið ræktunar- og umhótamálum sinuin í svo gott liorf, að liagur 
ríkisins leyfi ekki, að haldið verði áfram að greiða þeim styrk til aukinna fram- 
kvæmda, meðan margar jarðir eru því n;er umliótalausar. Ekki þykir annað fært 
en að heimilt sé að styrkja nokkuð meira en ræktun einstakra býla ræktun þess 
Jiæjarfélags, er ólijákvæmilega þarf að starfrækja liúskap til þess að liæta úr 
hrýnustu neyzlumjólkurþörf íliúa bæjarins.

Um 12. gr.
Ákvæði þessarar greinar miða að því að livetja til jarðaskiptingar og til 

að létta örðugleika þeirra, sem þannig verða að komasl af með minna ræktað 
land en áður, meðan þeir eru að auka ræktunina að nýju. Aftur er liamlað á 
móti sameiningu býla í síðari hluta greinarinnar, með því að draga úr þeim 
styrk, sem til þeirra fer.

Um 13. gr.
Rétt þótti að tiltaka Jiámark þess styrks, sem Iivert liýli fær notið til bygg- 

inga, og er liann liér miðaður við það, er nægja myndi á allmyndarJegum Jiýlum. 
Til ræktunar á ári er sama liámark og áður.



880

Um 11. gr.
Ekki þykir fært að veita styrk til jarðræktar þar, sem ætla má. að bráðlega 

verði tekin upp önnur afnot af landinu, og því fé, sem til ræktunarinnar fari, 
þar með kastað á glæ.

Um 15. og 16. gr.
I’að verður að telja réttlátt, að þeir ábúendur ríkiseigna, sem ekki eiga kost 

á erfðafestu (svo sem preslar o. fl.), fái nokkur aukin friðindi, þar sem svo 
mjög er í óvissu, bvað þeir eða þeirra geta notið umbótanna lengi. Er hér lagt 
til, að þeir fái tvöfaldan styrk við það, sem almennt er grcitt, þar til komið er 
það liámark, sem tryggir, að jarðirnar bafi fengið binar fullkomnustu umbætur.

Um 17. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að jarðabótastyrkurinn sé dreginn frá við jarðamat 

og skráður sérstaklega i fasteignamatsbók. Mun það vekja betur athvgli manna 
á, að óheimilt er að seija liann. Og þar sem hér er slegið föstu, að ekki megi 
veðsetja bann, lilýtur það að balda verðinu nokkuð niðri.

Verði samt sem áður verðhækkun á jörðum, er sanngjarnt, að blutaðeigandi 
sveitarfélag njóti þeirrar verðbækkunar, sem ætla má, að stafi af hinum bundna 
höfuðstól, er greiddur befir verið jörðinni til umbóta, því bverju sveitaríelagi 
er mikið tjón að því, að jarðir gangi kaupum og söJum með uppsprengdu verði.

Um III. kafla.

Félagsræktun.
í núgildandi jarðræktarlögum eru engin ákvæði um félagsræktun, en þar 

sem vænta má, að allmikið verði að því gert að vinna í félagi að jarðvrkju, þólti 
rétt að hafa um það ákvæði í frumvarpinu.

Um 18. gr.
Greinin þarf ekki skýringar.

Um 19. gr.
Ákvæði þessarar greinar ern um félagsskap til undirbúnings nýbýla eða 

samvinnubvggða. Hagkvæmara myndi, ef talsvert væri búið að rækta af land- 
inu áður en ráðizt er í miklar byggingar.

Ætlazt er til, að félög þessi njóti styrks eftir því sem segir í 9. gr., en frekari 
styrkur verði þeim greiddur, er taka verða að mestu óræktað land til ræktunar, 
þegar að því kemur, að reisa verður byggingar. En gæta verður þess, að býlin 
séu í tryggari ábúð.

Um 20. gr.
Ræktun við kaupstaði og þorp liefir að kalla til þessa verið bagað þannig, 

að liver liefir ræktað fyrir sig, og hafa menn sitt í Iiverju lagi byggt á löndun- 
um fyrir fólk og fénað.

Með því fyrirkoinulagi liafa menn átt miklu erfiðara með að stunda atvinnu
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í kaupstaðnum (eða þorpinu). Stundum liafa menn byggl í kaupstaðnum, fjarri 
landinu, sem valdið hefir svo erfiðleikum og kostnaði með flutning áburðar á 
blettina o. fl. o. fl.

Félagsskapur um slíka jarðrækt og not af landinu gæti undir ýmsum 
kringumstæðum verið mun ódýrari og á allan hátt bagfelldari. T. d. með því 
að yrkja jörðina í félagi, margir byggðu peningshús saman, hefðu félag um 
hirðingu gripa o. s. frv. Gætu menn fremur með þessu fyrirkomulagi skipt með 
sér verkum og stundað aðra atvinnu vissan tíma úr árinu, þegar atvinnu væri 
að fá.

Um 21. gr.
Hér er talinn sá félagsskapur, sem ekki er hægt að telja til lnnna tveggja 

fyrrtöldu flokka. Getur liann verið með ýmsum hætti, og verður því i hvert sinn 
að ákveða, hve mikils styrks hann skuli njóta.

L’iii 22. gr.
Greinin þarf ekki skýringa við.

Um 23. gr.
Gera má ráð fyrir, að þeir, sem taka land til ræktunar, noti það á meðan 

þeir hafa aðstöðu til þess, og því verði lítið uhi, að ræktuð lönd verði sameinuð 
í stórum stíl. En fari svo, að slíkt komi fyrir, er sjálfsagt, að sá, er landið lilýtur, 
endurgreiði rikissjóði það af jarðræktarstyrknum, sem gengið hefir til landsins 
og er umfram það hámark, sem mönnum ber eftir ákvæðum laganna.

Ura IV. kafla.*
Verkfærakaupasjóður.

Með breytingu á jarðræktarlögunum 1928 var sjóður þessi stofnaður til 
þess að styrkja bændur til kaupa á jarðyrkjuverkfærum. Síðar liefir verksvið 
lians verið stækkað, svo að á síðari árum hefir hann styrkt, auk jarðyrkjuverk- 
færa, kaup á lieyvinnuvélum og tóvinnuvélum til heimilisiðnaðar í sveituni.

Tillag ríkissjóðs til sjóðsins var ákveðið 20 þúsund krónur á ári, og auk 
þess 10 aurar fyrir livert jarðabótadagsverk.

Tekjur sjóðsins þau 5 ár, sem skýrslur ná yfir, liefir numið alls 136873 kr., 
eða að meðaltali á ári kr. 80757.26. Hér er lagt til, að liann fái fast tillag. 80 
þús. krónur, og starf lians nánar ákveðið en áður hefir verið.

Um sérstakar greinar skal þetta tekið fram:

L’m 24. gr.
Hentara þykir, að sjóðurinn liafi fast tillag cn að tekjur lians séu bundnar 

jarðræktarframkvæmdum, sem bljóta að vera breylilegar frá ári til árs, enda 
ætti að vera sæmilega séð fyrir sjóðnum með þessu tillagi. Skipting lians hefir 
verið eftir tölu jarðabótamanna. Hér er lagt til, að honuin verði að % skipt eftir 
tölu jarðabótainanna, og % eftir tölu félagsmanna í búnaðarfélögum lirepp- 
anna, og er það í samræmi við réttindi og skyldur þær, sem félögum í hreppa- 
búnaðarfélögum eru ætlaðar í I. kafla frunivarps þessa.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 111
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Um 25. gr.
Þessi grein er í samræmi við það, sem sjóðnrinn hefir styrkt að nndan- 

förnn. En ank þess er hætt hér við heimild til að styrkja kanp á skurðgröfum. 
sem væntanlega kæmn að mikln gagni við almenna sknrðagerð, þegar nnnt 
verðnr að fá hentnga gerð. Ennfremnr er tekin hér npp heimild til að styrkja 
kornræktarvélar.

Eftir núgildandi lögnm er styrknr til jarðyrkjnvéla helmingnr verðs, en 
til annara verkfæra ýj verðs. Hér er lagt til, að hann verði Vá verðs til allra 
styrkhæfra verkfæra. Geta með þvi fleiri notið styrksins og síðnr hætt við, að 
menn freistnðnst til að kanpa áhöld. sem þeir hefðn ekki fnlla þörf fyrir.

Um 26. gr.
Þessi grein bindnr það, að styrknr til dráttarvéla og sknrðgrafna sé aðeins 

veittnr til búnaðarfélaga, og þar sem til þess þarf samþykki aímenns fnndar, 
er nokknr trygging fyrir því, að þan verkfæri verði ekki keypt, nema nokknr 
alnienn þörf sé fyrir þan. ()g er það nanðsynlegnr nndirhúningnr nndir kanp 
og starfræksln svo verðniikilla álialda.

Um 27. gr.
Grein þessi er nm almenn fyrirkomnlagsatriði nm nmsóknir úr sjóðnnm 

og felnr i sér nokkra tryggingn fyrir því, að nmsóknir sén teknar eftir röð. ef 
þær hafa við svipnð rök að styðjast.

Um 28. gr.
Það hefir nokknð verið gert að því að lána út úr sjóðnnm til verkfæra- 

kaupa. Er hér lagt til að heimila það, þó með miklnm takinörkunum. Ætti 
Jxtta að vera hættnlitið, ef farið er að ölln eftir fyrirmælum greinarinnar, þar 
sem tekjnr sjóðsins ern tryggar.

Um 29. gr.
Er nm reikningshald og reikningsskil sjóðsins og þarf ekki skýringar við.

. Um V. kafla.
Vélasjóðnr.

í jarðræktarlögnnnm frá 1923 er kafli nm vélasjóð. Er þar gert ráð fyrir, 
að ríkissjóðnr leggi honnm 50 þús. kr. á ári.

Starf þessa sjóðs hefir nú nm skeið verið lítið. Tekjnr sjóðsins, er honnm 
áskotnnðnst af þúfnabanavinnnnni o. fl., hafa verið notaðar til útlána, til kanpa 
á dráttarvélnm. Hafa lánin að jafnaði nnmið 3000 krónnm til hverrar dráttar- 
vélar. Hefir sjóðurinn með þessu veitt géiðan stuðning til að kaupa slíkar vélar.

Arið 1930 voru sett lög um skurðgröfur, sem eftir eðli málsins falla undir 
ákvæði þessa kafla, og eru þau því sett hér inn.

En tilgangur þessa sjóðs var meiri en aðeins sá, að kaupa vélarnar eða 
hjálpa til að menn eignuðust þær. Honiim var jafnframt ætlað að gera tilraunir
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með nothæfi þessara véla. Hefir ekkert verið gert í þessum efnum af liálfu 
sjóðsins. Það verður þó að álítast afarþýðingarmikið, að þesskonar starfræksla 
fari fram. Með útvegun og starfrækslu heppilegra véla má gera ráð fyrir, að 
það geti orðið til þess að flýta mjög fvrir margvíslegum umhótum, sem annars 
biðu, hver veit hvað lengi.

Skal svo nokkru nánar vikíð að hverri einstakri greiu.

Um 30. gr.
Efni greinar þessarar er sama og í 15. gr. jarðræktarlaganna, sem einnig 

er að nokkru tekin upp i skurðgröfulögin, þar sem gert er ráð fyrir, að ríkið 
hafi forgöngu uin kaup, tilraunir og starfrækslu vélknúðra jarðvrkjuvéla og 
starfræki skurðgröfur, sem eru stærri en svo, að henta þvki að fela það öðrum, 
og fræðimönnum i þeim efnum þætti nauðsyn vera til að gera tilraunir með þ<ær.

Um 31. gr.
Vélasjóður hefir nú að láni frá varasjóði landsvcrzlunar íslands 50 þús. kr., 

og er það í útlánum vegna lána til dráttarvéla, ásamt starfsfé sjóðsins, sem nú 
er að upphæð kr. 31800.00. Til þess er ætlazt, að sjóðnum séu lagðar út til eignar 
þessar 50 þús. kr.

Uin 32. gr.
Hér er gert ráð fyrir, að starfsemi sjóðsins verði tvískipt, gangi nokkuð af 

fé hans til útlána til verkfærakaupa, og nokkuð til kaupa á vélum og starfrækslu 
þeirra á meðan tilraunir standa yfir.

Uin 33. gr,
Hér er hent á það, sem sjóðnum er ætlað að inna af höndum með tilraunir 

á skurðgröfum. Jafnfraint er ríkissjóður skyldaður til að kaupa þær, ef þær 
reynast vel, eins og áður var ákveðið með skurðgröfulögunum.

Um 34. gr.
Þarf ekki skýringar við.

Um 35. gr.
Grein þessi er samkvæmt skurðgröfulögunum, og eru í vatnalögunum ná- 

kvæm fyrirmæli um, hvernig stofna eigi þau félög til landþurrkunar og áveitu, 
sem ætlazt er til að ríkissjóður styrki samkvæmt þessari og næstu grein, og er 
því ekki ástæða til að taka það hér upp.

Um 36. gr.
Fyrirmæli þessarar greinar eru einnig tekin upp úr skurðgröfulögunum og 

kveða á um þann styrk, sem heitið er til framkvæmdar þeirra verka, er stórar 
skurðgröfur inna af hendi, og jafnframt ákvæði um, að þau verk séu ekki styrkt 
samkvæmt II. kafla laga þessara.

Uin 37. gr.
Grein þessi kveður á um, að selja heri þær vélar, sem keyptar eru til til- 

rauna fyrir vélasjóð, reynist þær nothæfar.
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Um 38. gr.
Grein þessi er nm reikningsbald sjóðsins og reikningsskil.

Um VI. kafla.
Uin búferlaflutning.

Um 39. gr.
Búnaðarfélagi íslands er bér falið að láta trúnaðarinennina gefa skýrslur 

uin þær jarðir, er þeir telja, að koniið geti til mála í þessu efni, svo unnt verði 
að láta rannsaka þær nákvæmlega.

Um 40. gr.
Telja má, að ineð því að láta inatsinennina vera: starfsmann frá Búnaðar- 

félagi íslands, trúnaðarniann þess á sainbandssvæðinu og forniann blutaðeig- 
andi búnaðarfélags, sé svo vandað til álitsgerðarinnar seni kostur er á. Enda varð- 
ar miklu, að bún sé í alla staði áreiðanleg. Er þvi til frekara öryggis lagt til, að 
fengin sé unisögn lireppsnefndar uni inálið áður en þvi er ráðið til lykta.

Uin 41. gr.
Það þótti réttast, að þegar Búnaðarfélag íslands liefði undirbúið málið þannig, 

þá væri það afhent landbúnaðarráðberra til endanlegs úrskurðar.

Um 42. gr.
Það leiðir af sjálfu sér, að þegar jörð eða býli befir þannig verið svipt styrk 

til umbóta, þá sé eitthvað gert til að lijálpa þeim mönnum, sem á þeim búa, 
að komast i burt þaðan. ()g þótt til þess væri varið nokkru fé, þá má benda á, 
að ríkið sparar aflur nokkuð við það að bætta að greiða styrk til binna um- 
ræddu býla. Hér er þó aðeins ætlazt til, að greiddur sé nokkur bluti þess verð- 
falls, sem ábúandi kann að verða fyrir við sölu búsa sinna á jörðinni. Hins- 
vegar er ekki gert ráð fyrir, að neitt tilllt sé tekið lil þess, livað bonum verður 
úr sjálfri jörðinni. En í þess stað er bonum gefinn kostur á eftirgjaldslausri 
lífstíðarábúð, ef liann reisir nýbýli á landi, sem er eign ríkisins.

Um VII. kafla.
Um 43. gr.

Víðsvegar um landið bafa i kauptúnum og kaupstöðum verið leigðar rækt- 
unarlóðir, án þess að samningarnir væru byggðir á þeim grundvelli, sem jarð- 
ræktarlögin gerðu ráð fyrir. Um réttindi og skyldur leigutaka, svo og um leigu- 
niálann, befir ríkt bið mesta misræmi. Jafnvel innan sama kauptúns búa leigu- 
takar við mjög mismunandi leigukjör á löndum með alveg sömu skilyrðum og 
aðstöðu. Gildir það alveg sérstaklega ýmsa af þeim bæjum, sem eru í örum 
vexti og þar sem eftirspurn er mikil eftir landinu, að leigan er ekki í neinu 
samræmi við verðmæti þess afrakstrar, sem landið getur gefið. Með ákvæðum 
greinarinnar er ætlazt til, að endurskoðun fari fram á leigumálanum á slíkum 
stöðum og bann færður til samræmis við ákvæði laganna.
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Uni 44. gr.
Búnaðarfélag Islands hefir þegar framkvæmt þær rannsóknir, sem greinin 

gerir ráð fvrir, í 40 kauptúnum og bæjum.
Enda þótt nokkuð hafi áunnizt við það til greiðari aðgangs að landi, hefir 

aðeins nokkur hluti þessara kauplúna gert fullnaðarráðstafanir fyrir lengri 
framtíð um landútveganir.

Það ber því enn nauðsyn til, að haldið sé áfram að veita kauptúnum og 
bæjum stuðning til að koma skipulagi á ræktunarmál sín, og eru ákvæði grein- 
arinnar miðuð við, að Búnaðarfélag íslands lialdi áfram starfsemi sinni að þess- 
um niálum.

Um 45. gr.
Þarfnast ekki skýringar.

Um 46. og 47. gr.
Til eru þau kauptún, er eigi hafa getað fengið umráð á nauðsynlegu landi 

til afnota fyrir íhúana, og það enda þótt í námunda við þau liggi land lítt nytj- 
að. Enda þótt úr því mætti bæta með því að leita í hverju einstöku tilfelli til 
Alþingis um heimild fvrir því, að löndin verði tekin eignarnámi, þá dregur það 
í mörgum tilfellum ræktunarframkvæmdirnar um of. Hinsvegar er með ákvæð- 
um 47. gr. það tryggt, að slíkt eignarnám sé ekki framkvæmt að nauðsvnja- 
lausu, og með því að láta það falla undir dóm Búnaðarfélags Islands ætti að 
vera tryggt, að áhúðarréttur hænda verði ekki skertur, nema því aðeins, að al- 
manna nauðsyn sé til þess, að landið verði tekið eignarnámi.

Um 48. gr.
Með erfðaleigu er þeim fjölskyldum, er land fá, tryggður varanlegur um- 

ráðaréttur á landinu, án þess að þær þurfi að festa fé til annars en ræktunar- 
umbóta á því. Með ákvöroun leigumálans í Iögunum sjálfum er fvrirbyggt, að 
það fari eftir geðþótta leigusala í hvert skipti, hver leiga sé tekin af löndunum, 
og er leigumálinn hundinn við þau verðmæti, sem leigusali á í eign þeirri, er 
hann selur á leigu, og er því fasteignamat og virðingarverð umbóta á landinu, 
þegar leigusali afhendir það, sem grundvallar, af hvaða fjárhæð árgreiðslurnar 
skuli reiknaðar.

Um 49. gr.
Þar sem nú eru til lög, er ákveða, hvcrnig áhúðarréttur erfist, þykir s.jálf- 

sagt, að samræmi sé um það atriði, þegar um ræktunarlönd er að ræða, að rétt- 
urinn erfist því á þcssurn löndum samkvæmt sömu meginreglum eins og rétt- 
urinn til áhúðar á erfðaáhúðarjörðum.

Um 50. gr.
Búnaðarfélag íslands hefir um nokkurt skeið látið kauptúnum í té frum- 

drætti að erfðaleigusainningum, og hafa þeir því hin síðari ár í flestum aðal- 
atriðum færzt í fast form. Myndi í reglugerð sjálfsagt að setja nánari ákvæði 
uin erfðaleigusamningana og að Iienni fylgi frumdrættir að samningum, að því 
er við kemur öllum almennum atriðum.
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Um 51. gr.
Lönd, sem tekin ern til ræktunar, á eigi að vera liægt að taka til annara 

afnota, nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi og að á landinu þurfi að reisa 
mannvirki til almennra afnota eða til atvinnurekstrar.

Það þykir eigi fært annað en að skylt sé að taka allt landið, ef það er svo 
verulega skert, að þeim búrekstri, sem leigutaki hefir komið upp á landinu, sé 
verulega hnekkt með landsskerðingunni.

Um 52. gr.
Hin takmarkalausa veðhinding erfðaleigulanda, sem í mörgum tilfellum er 

jafnhá eða hærri fasteignamati, gerir sölur auðveldari og stvður þá jafnframt 
að óeðlilega háu verðlagi á erfðaleigulöndunum. Með ákvæðum greinarinnar 
ætti að nokkru leyti að draga úr þessu hvorutveggja.

Um 53. gr.
Akvæði þessarar greinar eru í samræmi við þau ákvæði, sem nú eru í gildi 

í jarðræktarlögum og hin síðustu ár hefir verið farið eftir hvað viðvíkur ákvörð- 
unum þann tíma, sem leigutaka er ætlaður til að fullrækta landið.

Um 51. og 55. gr.
Þurfa ekki skýringar við.

Um VIII. kafla.
Almenn ákvæði.

Um 5G. 5S. gr.
Þurfa ekki skýringar við.

Um 59. gr.
Rétt þykir að leggja til, að endurskoðun á lögunum fari fram ekki síðar 

en 1943. Þá ern 20 ár liðin frá því er jarðræktarlögin gengu i gildi. Og þó ekki 
séu nema 7 ár þangað til, ætti að vera fengin nokkur reynsla fyrir þeim nýjung- 
um, sem nú eru sett í lögin.

Um 60. gr.
Þarf ekki skýringar.

Fylgiskjal.

Skipulagsnefnd atvinnumála hefir að miklu leyti látið vinna að skýrslum 
þessum, og eru þær birtar hér sem fylgiskjal með samþykki nefndarinnar.
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Býli með stvrk yfir 2000 kr

Hreppa- <>g bæjanöfn
Stvrkur Dagsverk Yfir

3000 kr.1934 Alls 'fiin AIls

Borgarf jarðarsýsla
lnnri-Akraneslireppur Innri-Hólmur ..................... •• 2025.90 1497 1991 • »

Innsti-Vogur ..................... 494.95 2136.55 1949 2149 »

Ytri-Hólnnir....................... 760.00 4593.70 3841 4501 4593.70
Skilinannahreppur Bekánsstaðir....................... 658.75 2807.95 1864 2578 »

Litli-Lambbagi ................ 101.65 2438.25 1685 2513 »
Stori-Larobhagi ................ 116.85 2142.70 1267 2366 »
()s............................................ 177.65 2684.30 1642 2867 D

Hvítanes 1 111................... 1514.80 6754.50 4661 7871 6754.5(1
Strandarhreppur Brekka................................... 1349.00 2370.25 985 2385 »

Svarflióll .............................. 1906.05 3381.90 1551 3709 3381.90
I.cirár- <>g Melasveit Síilunes ................................ 1298.65 2162.70 1149 2359 »

Skipanes .............................. 760.00 2262.15 1976 2262 »
Melar ..................................... 274.55 2762.85 2232 2687 »

Skorrailalslireppur Grund ................................... 228.95 2230.85 2379 2379 »

Indriðastaðir....................... 104.50 2938.80 1953 3223 »
Andakílshreppur Varinalækur....................... 143.45 2043.45 2205 2205 »

Hvítárbakki ....................... 1243.10 5428.55 3630 5428 5428.55
Lundarrevkjadalshr. Skálpastaðir ....................... 1356.10 2904.55 1580 2815 »
Bevkhnltsilalsbreppur Hurðarbak .......................... 190.00 2069.40 2214 2214 »

Kjalvararstaðir.................. 190.00 2077.95 1789 2210 »

Deildartunga....................... 202.20 2256.75 1905 2548 »
lievkholt .............................. 1697.65 2750.35 1611 3288 »

Sanitals 14829.45 63224.35 45565 06548 20158.65
Alls 22 jarðir. Meðaltal á jörð » 2873.83 » » 5040.00

Mýrasýsla
H vitársíðuhreppur Síðumúli .............................. 925.20 2730.20 2020 3330 »

Stafboltslungiir Hjarðarbolt.......................... 588.05 2545.20 1 733 2427 »

Efra-Nes .............................. 1234.50 2761.75 1525 2058 »

Svarfhóll .............................. 475.00 3134.05 2114 3792 3134.00
Borgarhreppur l'erjubakki 1 III ............ 940.05 2171.70 1360 2326

Ölvaldsstaðír 1 II ......... 127.30 2972.85 2885 3390 »

Álftanesbreppur Yalsbamar .......................... 1058.80 2223.00 1264 2463 >•

Hraunhreppur Hrafnkelsstaðir ................. 217.55 2132.10 1658 2118

Saintals 5566.45 20679.85 14559 22504
Alls 8 jarðir. Meðaltal á jörð 2585.00 » 3134.00

Dalasýsla
I.a.xánlalshreppur Hjárðarholt.......................... 19.95 3730.90 3850 3850 3730.00

Vestur-Isaf jarðarsýsla
Mosvallahreppur Ytri-Hjarðardalur I- II .. 423.70 2743.70 2 22 295 7
Mvrahreppur Höfði I IV ........................ 104.50 2118.00 1343 2319

Saintals 528.20 4861.70 3465 5276 »

Alls 2 jarðir. Meðaltal á jörð 2430.85 1) »

Xorður-Isaf jarðarsýsla
Hólshreppur Ytri-Búðir............................ 207.10 2004.15 1530 1958
Ogurhreppur Ogur, tleirbvli ................... 30.40 2484.90 1 425 2543

Kálfavik 1 11 ................... 112.10 2357.10 1527 2397
Bevkjarfjarðarhreppur Píifur ..................................... 373.85 2544.05 1908 2905 »

Bcykjarfjörður I II ... . >1 2149.80 12/8 2564
Xautevrarlireppiir Melgrasevri 1 II.............. 57.00 4770.45 4282 4767 4716.4.)

Múli ....................................... 313.95 3143.10 2533 3429 3143.10
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Býli ineð styrk yíir 2000 kr. (frh.)

Hrcppa- og bæjanöfn
Styrkur

1934 Alls

I)ags\

Tún

erk

AIIs

Yfir
3000 kr.

Xorður-ísafjarðarsýsla (frli.)
Xautevrarhreppur Laugaból I II................... 16.15 2892.35 2371 2898 1)

Xautevri .............................. 7.60 2533.20 1747 2902 11
Arngcrðarevri..................... 2485.90 1566 2716 I)

Grunnavikurhreppur Staður ................................... » 2050.55 958 1919 II
Sléttuhreppur Látur, fleirbvli................... 247.95 2292.35 2416 2538
Evrarhreppur Engidalur, cfri og neðri. 263.15 2414.30 2545 2545 •

Tunga .............................. . 581.40 3761.85 2924 4412 3761.85
Kirkjuból ............................ 290.70 4421.80 3674 4493 4421.80

Saintals 2501.35 42311.85 32744 44976 16103 20
Alls 15 jarðir. Meðaltal á jörð )l 2821.00 » 4025.80

Strandasýsla
Kaldranancshreppur Bær, tvibvli ....................... 28.50 2022.95 1361 1875 »
Hrófbergshreppur Víðidalsá .............................. 5117.10 2542.05 1897 3012

Saintals 625.60 4565.00 3258 4887 •
Alls 2 jarðir. Meðaltal á jörð » 2282.50 » »

Vestur-Húnavatnssvsla
Ytri-Torfustaðahr. Sandar................................... 160.55 2159.95 1807 2520 »

Búrfcll, jiríbvli ................ 400.45 2331.20 1972 2431 »
Ercinri-Torfustaðahr. Bjarg (Miðfirði)................ 560.50 2173.15 1738 2942 »
Þverárhreppur Síða, svðri og vtri .......... 902.50 2623.45 1657 3445

Samtals 2024.00 9287.75 7174 11338
Alls 4 jarðil'. Meðaltal á jörð 2322.00 )) »

Austur-Húnavatnssýsla
Sveinsstaðahrcppur Pingevrar ............................ » 2767.25 2929 2929 »

Brckka................................... 351.50 2665.30 2143 2577 1)
Torfalækjarhreppur Torfalækur 1 II .............. 76.95 2040.95 2073 2151 1)

Húnsstaðir .......................... 170.05 2174.00 2304 2336 1)
Svínavatnshreppur Guðlaugsstaðir 1 III ... 824.60 2652.25 2401 2772 )>

Ytri-Langainvri 1 II ... 152.00 2658.10 2638 2958 »

Sa intals 1575.10 14957.85 14488 15723 II
Alls 6 jarðir. Meðaltal á jörð

Skagaf jarðarsýsla

2493.00 » » 1)

Skelilsstaðahrcppur Illugastaðir.......................... 807.50 3324.30 2203 3905 3324.30
Skarðshreppur Sjávarborg .......................... 142.50 3360.15 1 835 3433 3360.15
Staðarhreppur Bcvnistaður ....................... 627.00 2880.15 1751 3623 »

Hnltsmíili ............................ 901.55 2342.45 1526 2656 1)
Hafsteinsstaðir................... )l 2175.25 2291 2291 »

Sevluhreppur Ytra-Skörðugil ................... 314.45 3512.25 3718 3718 3512.25
Yallanes .............................. 57.00 4562.65 4682 4682 4562.65
Stóra-Sevla .......................... 760.00 3753.15 3954 3954 3753.15
Langainvri .......................... 237.50 3308.30 3493 3493 3308.30

Lvtingsstaðahrcppur Árncs..................................... 760.00 2117.55 2234 2234 »
Daufá..................................... 190.00 2023.95 2148 2148 »
Hcraðsdalur ....................... 766.00 2654.10 2551 2704 »
Mælifell ................................. » 2962.50 3136 3136 »
Harrastaðir.......................... 261.25 2295.10 2084 2480 »
Vindheiniar......................... 150.10 2242.75 1842 2202 »
Hvítuevrar .......................... 460.75 4036.05 3192 4671 4036.05

— Xautabú................................. 502.55 3571.20 2639 4251 3571.20
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Bvli ineð stvrk vfir 2000 kr. (l'rli.).

Hreppa- og bæjanöfn
Stvrkur Dagsverk Yfir

3000 kr.1934 Alls Tún AIIs

Skagafjarðarsysla (frh.)
Lýtingsstaðahreppur Tunguháls 1 II .............. II 3177.80 2889 3255 3177.80
Akrahreppur Úlfsstaðakot ....................... 760.00 2414.90 2282 2497 »

Stokkhólmur ..................... 190.00 4238.65 3519 4861 4238.65
Vaglir I II.......................... 272.65 3966.40 4031 4121 3966.40
Vióivellir.............................. 456.00 3323.05 3475 3488 3323.05
Miklibær.............................. 760.50 4251.25 3863 4273 4251.25
l'lfsstaðir ............................ 764.75 4547.20 4552 473G 4547.20

Bipurhreppur Kgg 1 II.............................. 574.75 3876.45 3560 3910 3876.45
Heíluland ............................ 760.00 4280.85 3467 4697 4280.85

Viðvíkurhreppur Laughús .............................. 684.00 3342.20 2658 3582 3342.20
Hólahreppur Sleitustaðir .......................... 242.25 3221.40 2575 3079 3221.40

Hólar i Hjaltadal ............ 760.00 4841.45 5671 6635 4841.45
Hofshreppur Kolkuós................................. 760.00 2330.40 1850 2540 »

Bær, tvíbvli? ..................... 559.55 3733.20 3124 3668 3733.20
Hof.......................................... 128.25 3212.60 2745 3855 3212.60

Haganeshreppur Yzti-Mór .............................. 760.00 2888.60 2114 3020 »

Saintals 15364.85 108718.25 97654 117798 79440.55
Alls 33 jarðir. Meðaltal á jörð 3265.70 » 3782.88

Eyjaf jarðarsýsla
Svarfaðardalshreppur Karlsá ................................... 77.90 2201.50 2142 2256
Arnarneshreppur Hallgilsstaðir ..................... 13.30 2521.90 2624 2624

I’agri-Skógur ..................... 385.70 2137.05 2485 2485
Möðruvellir I II.............. 1383.20 2860.50 1316 4036
l’rastarhóll .......................... 484.50 2468.75 2080 2420

Skriðuhreppur Óxnahóll .............................. 1) 2234.85 2352 2352
O.xnadalshreppur Svðri-Bægisá....................... 1862.00 3675.85 1973 3987 3675.85
Hrafnagilshreppur Grund I III....................... 73.15 2148.15 2167 2275

Kroppur ................................. 475.00 2042.50 1650 2875
Stokkahlaðir....................... 162.45 2002.60 1583 1933
Hrafnagil.............................. 733.40 3461.80 2370 4007 3461.80
Finnastaðir......................... 1215.55 3220.70 2842 3223 3220.70
Hvanimur............................ 166.25 3081.25 2857 3177 3081.25

Glæsihæjarhreppur Svðri-Skjaldarvik.............. 699.20 2769.25 1928 3294 »
Dagvcrðarevri..................... » 3963.70 2861 4231 3963.70

Saurbæjarhreppur Samkomugerði................... 258.40 2847.20 2995 2995 »
.Ksustaðir ............................ 342.00 2099.15 2183 2183 »
Hvassafell I III .............. 543.40 2613.10 2680 2736 »
Xúpufell I - II ................... 583.30 3129.65 3151 4225 3129.65
Möðruvellir I 11.............. 387.60 4032.50 2636 4667 4032.50

Ongulsstnðahrcppur Stóri-Hainnr 1 II............ 198.55 2853.20 2977 3004
Evrarland I II ................ 621.30 2470.10 1356 2658
Svðri-Varðgjá ..................... 34.20 2491.05 1659 2444
Kifkelsstaðir I II ......... 800.35 2995.20 2358 4030
Ytri-Tjarnir ....................... 721.05 2336.35 1353 3605
l’verá I II.......................... 333.45 2590.50 1702 2734
Leifsstaðir............................ II 2706.05 1683 2577
Ytri-Varðgjn ....................... >1 2233.25 959 2685
Litli-Hainar 1 III............ 278.35 2556.05 2681 2739
Kaupangur .......................... 515.85 6917.60 4787 8578 6917.60
Munka-Pverá I 11 ......... 203.30 3367.25 2152 3435 3367.25
.lódísarstaðir....................... 475.00 5202.15 4469 5733 5202.15
Óngulsstaðir, tvíbvli .... 724.35 5686.1 0 4404 6162 5686.10

Samtals 14752.05 99916.80 79415 112365 45738.55
AIls 33 jarðir. Meðaltal á jörð » 3027.78 1) » 4158.05

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 112
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Bvli með styik yfir 2000 kr. (frh.)

Hreppa- og biejanöfn
Styrkur Dagsverk Vtir

3000 kr.1934 Alls Tún Alls

Suður-bingeyjarsýsla
Svalbarðsstrandarhr. Póroddsstaðir..................... 1252.60 2356.50 1220 2659 »

Tunga ................................... I) 3592.65 2230 3618 3592.65
Svalburö .............................. 275.50 3736.20 2308 3815 3736.20

(irvtubakkuhreppur Hvuinniur ............................ 143.45 2850.45 2436 2806 »
GrÝtubakki I II.............. 348.65 5302.65 4622 5465 5302.65

Bárðilivluhreppur Mvri I III .......................... 749..5.') 2410.60 1439 2586 ■■
Saintals 17(49.75 20249.05 1 4255 20949 12631.50

Alls 6 jarðir. Meðaltal á jörð » 3374.84 » 4210.50

Norður-bingeyjarsýsla
Kehluneshreppur Keldunes 1 1,................... 268.85 2106.15 1722 2378 »
I’resthólahreppur Grjótnes I II..................... II 2054.15 1312 1951 »

I.eirhöfn I II ................... 13.30 2996.70 2483 2927 »
Svulburðshreppur Holt 1 II ............................ .■>16.30 2528.50 1808 2807 »

Hvainmur, fjórb................. 871.65 2716.25 1820 3392 ■■

Sanitals 1670.10 12401.75 9145 13455 »
Alls 5 jarðir. Meðultul á jörð 2480.35 » »

Norður-Múlasýsla
Tunguhreppur Stóri Bakki 1 II.............. 1432.60 2120.90 2232 2232 "

Suður-Múlasýsla
Vulluhreppur Ketilsstuðir, tvili................ 57.00 2612.35 2330 2875 »

Egilsstaðir, tvib................... 779.95 5735.85 4861 6111 5735.85
Hallormsstaðir tvib........... (>68.80 2979.15 1944 3874 »

Xoröfjarðarhreppur Skorrastaður, tvib.............. 307.80 2047.10 2171 2171 »
Orinsstaðir .......................... 171.95 2116.85 1740 2460 »
Xeðri-Miðbier..................... 734.35 3330.25 1911 3945 3330.25

Saintals 2719.85 18821.55 14957 21436 9066.10
AIls 6 jarðir. Meðaltal á jörð " 3136.92 )> 4533.05

Aust ur-Skaftafellssýsla
Xesjahreppur Árnanes I IV ................... 609.90 2568.80 1482 2846 »

Borgir ................................... 267.90 2217.00 1250 2314 II
Svínafell .............................. 105.45 2530.85 1689 2665 »
Holl'ell, jirib.......................... 1102.00 3903.65 3030 4340 3903.65

Mvrabreppur Holt I • V ............................ 77.90 2267.55 1 á 7 4 2271 »
Borgarhafnarhreppur Borgarhöfn II VI ......... II 3262.50 3127 3707 3262.50
Hofsbreppur Hof, ti bvli .......................... 217.10 2126.90 1321 2314 »

Sa nitals 2380.25 18877.25 13473 20457 7166.15
Alls 7 jarðir. Meðaltal á jörð » 2696.75 » » 3583.07

Vestur-Skaftafellssýsla
Kirkjubiejarhreppur Seglbúðir (Selb.?)............ 141.50 2145.05 1419 2087 »

Kirkjubiejiuklaustur .... 272.65 2444.90 1917 2562 »
H vainnisbreppur Höfðabrekka....................... 590.90 2116.55 1913 2154 »
Dvrhólahreppur Pétursev I II ................... 357.20 2243.20 1704 2139 »

Hvoll 1 II .......................... 590.40 4277.25 3099 4564 4277.25
Saintals 19.Ö3.65 13226.95 ,0052 13506 I,

Alls 5 jarðir. Meöaltal á jörð ii 2645.39 » » 4277.25



891I’ingskjal 391

Býli með styik ylir 2000 kr. (í'rli.)

Hreppa- og bæjanöfn
Styrkur Dagsverk Vfir

3000 kr.1934 Alls '1 u n AIIs

Rangárvallasysla
Austur-Evjatjallahr. Vtri-Skógar I II ............ » 2228.20 1604 2520 »

Skarðshlíð I II................ 487.35 2321.03 1693 2482 »
— Hrútafell I II ................... 39.911 2357.20 2009 2944 »

Drangshlið I II .............. 23l)..')á 2310.30 1068 1841 »
Steinar I IV ..................... 324.40 4821.80 3493 5277 4821.80

Vestur-Eyjaijallahr. Dalssel................................... 9.50 2045.65 1443 2036 »
Yzti-Skáli I III ................ 368.00 3341.45 2555 3621 3341.45

Vcstur-Landeyjahr. Heinla ................................... 060.23 3285.25 2450 3753 3285.25
-- Álfhólar, tvíh....................... 317.30 4225.20 3603 4314 4225.20
Fljótshliðarhreppur Xúpur I II........................... 69.33 2513.40 2286 2609

Breiðabólsstaður .............. 693.40 3725.75 2583 3474 3725.75
Sámsstaðir 1 IV.............. 11 78.93 7727.70 8487 8758 7727.70
Torfastaðir, 6 bvli ......... 930.03 3926.05 3897 4057 3926.05

Hvolhreppur MóeiðarhvuII........................ 296.40 2283.35 2023 2280 »
Evstri (iarðsauki.............. 64.60 2405.05 2111 2418 »
Efri-Hvol! ............................ 283.93 3059.85 2128 2875 3039.85

Hangárvallahreppur Evstri-Kirkjubær ............ 292.13 2754.60 2650 2924 »
— Oddhóll ................................. 31.30 2570.65 2587 2667 »
— Stóra-Hof ............................ 29.43 2612.80 2419 2GG6 »
— Varmidalur.......................... 1076.80 2855.55 2682 3552 »

Gunnarsholt ....................... 914.83 4047.50 2933 4032 4047.50
Vestri-Kirkjubær.............. áátt.GO 4964.05 4090 5039 4964.05

Landinannahreppur Hvammur I III .............. 373.23 2438.35 2014 2578 »
Holtahreppur Arbær ................................... 233.60 2693.45 2543 2845 »

Skammbeinsstaðir 1 II . 330.60 2564.00 2646 2796 »
— Meiri-Tunga, þrib.............. 702.03 4069.95 3575 4026 4069.95
Ásahrcppur Ásmundarstaðir I 11 . . . 241.73 2339.50 2016 2319 »

Bali ....................................... 172.90 2400.90 1869 2791 »
Suinarliðabter I II......... 272.63 2961.35 3060 3552 »
Vatnskot I II ................... 473.93 2009.05 1382 2324 »
Pjórsártún............................ 144.40 2115.45 1989 2139 »
.Égissiða I II ................... 1038.83 2318.80 1612 2200 »
Berustaðir I 11 ................ 311.60 4091.10 3763 4129 4091.10
Ás I III .............................. 39.83 3531.45 2807 3813 3531.45

Samtals 13449.13 106115.95 90070 111651 54817.10
AIIs 34 jarðir. Meðaltal á jörð » 3121.06 4216.70

Vestmannaeyjar
Vestinannaevjahr. Oddi........................................ 128.23 2240.05 1956 2223

Kirkjubier, flcirb................. 10.43 3197.60 2242 3214 3197.60
Vesturhús ............................ 1338.03 5640.75 2890 5648 5640.75

Samtals 1496.73 11078.40 7088' 11085 8838.35
Alls 3 jarðir. Meðaltal á jörð » 3692.80 » » 4419.17

Kjósarsýsla
Seltjarnarneshreppur Nes, tvíb................................. 806.55 6317.90 4853 6321 6317.90
Mosfells(sveit)hreppur Víðír, A. G. E..................... 2207.40 2299 2590 >1

Gufunes................................. »• 2083.65 2219 2219 »
Helgafell .............................. 84.33 2403.50 2510 2510 »
Keldur ................................... 329.63 2439.65 2469 2892 »
Leirvogstunga I II .... 76.00 2899.55 1575 2573 »
Bevnisvatn .......................... 26.60 2660.35 1689 3013 »
l’Ifarsá................................... 1) 2137.40 1324 2796 »
Lágafell, Variná .............. 37.00 6480.50 10162 18983 6480.50
Blikastaðir .......................... 361.43 9746.55 7057 9123 9746.55
Grafarholt............................ >> 3031.55 3008 3324 3031.55
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Bvli með stvrk vfir 2000 kr. (l’rli.).

Hreppa- og bæjanöfn
Styrkur Dagsverk Vlir

3999 kr.1934 Alls Tún Alls

Kjosarsýsla (frh.)
Mosfells(sveit)hrcppur Gunnarshólmi ................... 1 886.25 7348.99 5812 8225 7348.99

Hlaðgerðarknt ................... 171.95 5391.79 3551 7315 5391.79
Minna-Mosfell ................... 45.69 3518.95 2499 3277 3518.65
Bevkjahvoll ..................... 323.95 4150.55 3097 3358 4150.55
Suður-Bevkir (li. Ásg.) . 38(1.90 7749.99 3632 11155 7749.99
Korpúlfsstaðir..................... 899.411 41249.19 44858 59529 41246.19

K jalarneshreppur l’ernev................................... 71)9.99 2212.55 2988 2688 ■

Vallá ..................................... 152.45 2578.75 1934 2459 »

Sjávarhólar......................... 1 72.99 2127.95 1429 1958 V
Skrauthólar.......................... 12.33 2373.79 2533 2533 >
Mógilsá ................................ 99.77) 2119.29 1859 2199 )l
Hof.......................................... 21.85 2172.95 1822 2134 »

Bakki ..................................... 280.25 2145.99 1107 2354 1)

Varmidalur......................... 329.1)5 43741.75 3094 4113 4379.75
Tindsstaðir .......................... 1 72.99 3397.29 1931 3784 3397.29
Móar....................................... 319.29 3978.90 2412 3457 3978.99
Kollafjörður ....................... » 3359.99 2414 3589 3356.99
I.vkkja................................... 16(4.25 3299.45 2292 3299 3299.45
lirautarholt......................... 219.15 5994.35 4199 5898 5994.35
Álfsnes................................... 844.95 3402.89 2938 3429 3492.89

Kjósarhreppur Valdastaðir 1 11.............. 91.29 2195.55 1713 2192 >1

Möðruvellir, tvih................ 295.29 2990.55 1598 3225 )»
Miðdalur, Mvdalur......... 199.19 2979.99 1988 2611 )l

Samtals 9573.15 192295.25 139224 291894 7169.35
Alls 34 jarðir. Meðnltal á jörð n 4779.78 » » 121882.55

Guilbringusýsla
(íarðuhreppuur Setberg ................................. 155.89 4387.45 3729 4539 4387.45
Bessastaðahreppur Sviðholt................................. 242.25 3998.19 1489 3372 3998.19

Landakot .............................. 992.59 3249.99 2427 4979 3246.99
Eyvindarstaðir I 11 .... 1492.95 4929.89 3824 5292 4929.8(1
Breiðabólsstaður I U . . 481.95 5499.99 4855 7328 5499.69
Bessastaðir .......................... 759.95 5197.99 2938 4627 5167.69

Samtals 4993.39 29239.45 II » 26239.45
Alls 6 jarðir. Meðaltal á jörð 4373.24 » » 4373.24

Árnessvsla
Villingaholtshrcppur Skálniholt 1 II ................ 1942.95 2929.39 2739 3913 »
(ia ulverjabiejarhr. Eljótshólar .......................... n 2772.85 199(1 3598 II

Vestri-Hellur ..................... 7.60 2997.15 2151 3445 »

Sandvikurhrcppur Selfoss 1 III ..................... 194.95 2445.89 1418 3054 II

Votmúli 1 II ..................... » 2884.49 1517 2499 »

Sandvík, Litla ................... 1 99.59 3194.75 1724 3995 3194.75
H raungerðishreppur 'l'ún I II ............................ 2197.25 2998.15 424 3295 »
Skeiðahreppur Hlemmiskeið 1 II ......... 1537.99 4138.95 2591 4132 4138.95

lilesastaðir .......................... 139.15 2518.99 1386 2549 >1

Ejall I II............................ 444.99 2159.75 1415 2798 II

— Húsatóftir 1 II ................ 357.29 2934.59 1199 1899 II

Skeiða-Háholt ................... 293.15 2942.95 1332 1891 II

Vnrsabier.............................. 211.85 2111.70 1919 1499 »

Guúpverjahreppur Stóra-Mástunga ................ 533.99 5911.95 5299 9947 5911.95
Eystra-tieldingaholt .... 279.75 3159.45 1873 3428 3159.45
Ásar ....................................... » 3922.95 2299 4178 3622.05
Ásólfsstaðir.......................... II 2225.19 1891 2291 »

Hamarsheiði....................... » 2195.59 1279 2437 »
Hlíð ....................................... 74.19 2983.95 2514 3099 ))
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Bvli nieð styrk vfir 2(MKI kr. (frh.)

Hreppn- og biejnnöfn

Árnessvsla (frh.)
Gnúpverjahrcppur Hæll.......................................

Stóri-Xúpur .......................
lirunainannahrcppur Hrafnkclsstaðir ................

Hrcpphólar..........................
Birtingaholt .......................
Efra-Sel .................................
Galtafell 1 11.....................
Hvannnur ............................
Skipholt 1 11.....................
Syðra-Langholt I II . . .

Biskupstungnahr. Vatnslevsa I II ..............
Hevkjavcllir .......................
Gvgjarhóll............................

Eaugardalshrcppur I.augarvatn..........................
Grínisncshrcppu r Búrfell...................................

Bjarnastaðir .....................

l’ingvallahrcppur

Efri-Brú ..............................
Klausturhólar.....................
Minni-Borg ..........................
Kárastaðir............................
Brúsastaðir..........................
Stíflisdalur I II ..............

(llfushreppur Hjalli .....................................
Bevkir ...................................
Þóroddsstaðir I II.........
Auðsholt I II ...................
Purrá I II..........................
Xupar I 11 .......................
I.augabakkar .....................
Kolviðarhóll .......................
H va in ni u r ............................
Árbicr.....................................

Stokkseyra rhreppur Skipar ...................................
Baugsstaðir I II..............
Bræðratunga .....................

Ev ra rba kka h reppli r Skíiinsstaðir .......................
Litla-Hraun..........................
Borg I II............................
Stóra-Hraun I II ............

Saiutals
Alls 5K jarðir. Meðaltal á jörð

Styrkur Ilagsvcrk Vlir
3000 kr.1034 Alls Tún Alls

20.00 2107.25 1434 2104 II
18.05 2412.20 1280 2173 >1

313.50 2508 25 1430 2048 »»
229.00 2500.05 1454 2254 »»
513.00 2887.75 2157 2703 »

» 3307.05 720 3027 3307.05
150.10 4216.10 2323 3001 4210.10
432.25 3704.35 2508 4347 3704.35
2(12.10 3051.40 1055 3356 3051.40

1820.20 4850.70 2058 5311 4850.70
250.80 2082.00 1000 2032 »
255.55 2211.00 1228 2828 »
437.05 2087.15 1032 2438 »
021.30 3003.35 2023 3757 3003.35
202.35 2773.55 2301 3040 »
218.50 2020.50 2155 4311 »
204.60 2486.00 2013 2700 »
717.70 2278.70 1075 2332 »

70.00 3408.05 1831 4075 3408.05
400.15 2256.00 1300 3046 »
727.70 3228.25 2175 3394 3228.25
08.80 4275.00 3070 4330 4275.00

188.10 2341.45 1574 2209 »
331.55 2182.35 2124 4001 »

5.70 2000.70 1580 1082 »
1780.50 3438.10 1247 3766 3438.10
324.45 3655.05 2500 3631 3055.05
80.30 4202.10 3281 3899 4292.10

420.85 0400.00 4820 7358 6400.60
» 3408.80 1802 3141 3498.84
II 5456.36 3720 0230 5450.30
II 5002.05 5431 5641 5092.05

080.40 2075.75 1007 2231 II
037.05 2031.00 817 2563 II
600.75 3557.55 3005 3589 3557.55

» 2417.30 2300 2485 »
700.00 2351.25 1 080 2312 »

»» 4350.25 2080 4834 4350.25
ll 3470.45 3470 3665 3470.45

21107.10 180314.75 122840 104537 08050.50
1» 3108.88 )> 1» 4085.00



«S!H I’ingskjal 391

Jarðabætur

l’nclir 100 kr. 100 — 500 ki 500 — 1000 kr.

Búnaðuríélög 5 - u ■z

r. - - r. -r •c 'X' - r.“*
“ — s. íz

Borgarfjarðarsýsla
1 Bf. Innri-Akraneshrepps .......................... 4 109 27 9 2452 272 6 4571 762
2 9 695 348 3377
3 — Strandarhrepps ..................................... 3 86 29 0 2650 342 9 7004 774

1 1 6 G 3 1070 357 3891 778
5 Skorradalshrepps ................................ 9 2204 245 7 5070 725
6 — Andakilshrepps ..................................... ,’> 154 31 6 881 147 8 5801 725

- Lundarrevkjadalshrepps..................... 1 8 8 15 4192 279 2 1403 701
8 — Bevkholtsdalshrepps .......................... 1 54 54 8 2900 403 7 5201 743
9 Hálsasveitarhrepps .............................. 2 13 7 4 1178 294 5 4030 806

Samtals 17 430 25 02 17028 284 54 40354 747

Mýrasýsla
1 Bf. Hvítársiðuhrepps ................................ 1 .’) .’) .’) .’) á 1518 304 0 4441 740
2 Pverárhlíðarhrepps.............................. 1 59 59 10 3122 312 3 1922 641
3 Xorðurárdalshrepps ............................ 2 148 74 13 4071 313 2 1110 555
4 - Stafholtstungnahrepps ....................... 2 122 01 15 4349 290 8 5 35 717
5 - Borgarhrepps .......................................... 1 3!) 39 9 2298 255 14 10104 722
6 — Álftaneshrepps....................................... 2 180 93 9 2127 230 9 6530 726
7 — Hraunhrepps .......................................... 6 305 51 10 4242 205 2 1308 684

Sa mtals 15 914 01 77 21727 282 44 31210 709

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla
1 Bf. Kolbeinsstaðahrepps .......................... 1 92 92 10 2270 227 12 7879 656
2 — Evjahrepps.............................................. )» »> >* á 1715 343 10 7015 761
3 - Miklaholtshrepps................................... 7 479 08 10 2430 243 5 3489 698
4 - - Breiðuvíkurhrepps .............................. 8 403 58 13 3392 201 4 2432 608
5 — Staðarsveitar .......................................... 10 330 33 11 3308 300 2 1038 819
6 Ytri-Xeshrepps (utan Ennis) ......... 5 213 43 0 1 905 327 1 586 586
7 Króðárhrepps .......................................... 7 30!» 44 11 1971 179 1 559 559
8 — Evrarsveitar............................................ z 308 52 27 7205 207 8 5841 730
9 1 16 4399 275 4732

19 » 4 7G8 192 1 528 528
11 Bf. Skógarstrandarhrepps ....................... 6 374 02 12 2970 248 1 4316 719

Saintals 52 2083 52 125 32393 259 57 39615 695

Dalasýsla
1 Bf. Hörðudalshrepps................................... >» »> » 13 3734 287 4 2470 617
2 - - Miðdalahrepps....................................... 5 250 51 15 3410 228 5 2941 588
3 — Haukatlalshrepps ................................. 1 74 74 12 2876 239 7 5854 836
4 Laxárdalshrepps ................................... ,’) 255 51 10 5040 315 5 3539 708
5 Hvammshrepps ..................................... 3 202 07 8 2050 257 3 1962 654
6 - Eellsstrandarhrepps ............................ 3 145 48 13 3500 270 2 1592 796
7 — Klofningshrepps ................................... 4 202 G5 7 2031 290 1 578 578
8 — Skarðshrepps.......................................... 4 253 03 0 1745 291 4 2736 684
9 — Saurbæjarhrepps................................... .’) 181 30 7 1507 215 11 í 7 65 706

Samtals 30 1028 54 97 25905 207 42 29437 701

Austur-Barðast randars ýsla
1 Bf. Geiradalshrepps..................................... 1 28 28 6 1884 314 5 3115 623
2 Bevkhólahrepps..................................... 1 271 39 14 3800 271 4 2877 719
3 — Gufudalshrepps ..................................... 7 227 32 7 1201 180 1 .7777 557



í sveitum.
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1001) — 2000 kr. 2000 3000 k r. Yfir 3000 il'. Alls

■z - - 75
t-

r 71 eö
iil

t
bv
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t
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t
bv

li

2.Z “ s. ■c '£•
z _
“ s.

r- -Q X S H — r. - »< •“ .= r. r- r. r. ” ■” ■— —

1 5668 1417 2 ! 4162 2081 1 4594 4594 26 21556 829 n 1
3 3290 1073 4 10073 2518 1 6755 1)755 15 24190 1613 » 2
4 3273 1318 1 2370 2370 1 3382 3382 24 20165 S40 2 3

12 18373 1531 3 7188 2396 » I) .» 24 30430 1272 » 4
2 2782 1301 •j 5170 2585 I. II I. 20 15232 761 2 5
4 , 4337 1083 1 2043 2043 1 5425 5429 25 18645 746 2 6
2 258(1 1293 1 2905 2905 1) n )) 21 11094 528 » 7
8 11033 1382 4 9154 2288 »1 ii » 28 28370 1013 » 8

7200 1440 >» »» »» »» » 16 12421 776 » 9

44 66566 1376 18 43065 23112 4 20160 5040 199 182203 911 6

3 3903 1301 1 2739 2739 „ I) 16 12656 791 1
2 3038 1529 >1 » » I. )> » 16 8161 510 I) 1
4 4791 1198 »1 » ). 1» » II 21 10120 482 1 3
5 7935 1587 2 5307 2654 1 3134 3134 33 26582 806 3 '4
6 9633 1605 2 5144 2572 I. 1) » 32 27218 882 1 5
6 7975 1329 1 2223 2223 I. » ». 27 19047 705 2 6
á 6007 1201 1 2132 2132 » » 30 14054 468 2 7

31 43302 1391 7 1 7545 2506 1 3134 3134 175 117838 673 9

6 7606 1268 » » 29 17847 615 2 1
» )> II » » 15 9330 622 » 2
1 1190 1190 » II 1) 1) I) » 23 7588 330 1 3
2 3675 1S37 » II 1) » » » 27 9962 369 12 4
1 1261 1261 » >1 I) » II » 24 6537 272 14 5
>» '» » I) )) II I) »1 12 2764 230 5 6
•» » »» » II 1) )l » ») 19 2839 149 10 7
2 2212 1106 » II II >1 I) »» 44 15626 355 13 8
3 3538 1179 » I) )l II »» 27 12724 471 9 9
» »» »» » »» II II II 1) 5 1296 259 4 10
)) » » » II I) I) 24 7660 319 5 11

1.') 19482 1299 » 1) I) " " " 249 94173 379 58

1 1276 1276 » » „ 18 7480 416 1 1
3 3727 1242 » 1) » I. » )» 28 10334 369 4 2
•• »» »» » II » ») »1 20 8804 440 1 3
1 1234 1234 » II I) 1 3731 3731 28 13799 493 3 4
3 3670 1223 » .1 I) .1 » » 17 7890 464 2 5
3 3121 1040 II >» 1. II » 21 8364 398 2 6
»> >1 1) 1) 1) 1. II » » 12 2871 239 3 7
1 1069 1069 » 11 » II I. I. 15 5863 387 2 8
3 3768 1256 11 II I) 26 13221 508 4 9

1.') 17865 1191 >1 " 1 3731 3731 185 78566 425 22

n 1) „ „ 12 5027 419 1 1
1 1006 1006 »» » » » I. 26 7954 306 2 2
II >» 1) •» »' '» »» »' 15 2045 136 3 3



891» hingskjal 391

Jarðabætuii

Vndi 1(11) kr. 1 (III —5(1(1 kr. 500—1000

------------f

kr.

Búnaðarlelög 5

- .>
■— -2

1- 
X :5

J2 “
x 77

77
1-' 2: .3 r x

X X

=• •>.

Austur-Barðastranilarsvsla
1 Bf. Múhihrepps ............................................ n » 12 3054 254 2 1400 733
2 2 9(1 45 2 201 130 1 082 080

Sa nitals 17 (il(> 30 41 10200 250 13 8701 009

Vestur-Barðastrandarsýsla
1 Bf. Barðastranilarhrepps......................... 3 154 51 17 4930 290 7 5739 820
2 — Bauðasandshrepps .............................. 245 49. 18 4337 241 7 5479 783
3 — Túlknafjarðarhrepps ......................... 0 356 59 1(1 2000 200 8 5417 077
4 — Ketildalahrepps ..................................... 3 145 48 1(1 3282 328 4 2204 551
5 Suðurfjarðahrepps................................ 2 129 05 5 1454 291 4 2400 000

Samtals 19 1929 54 (i() 10015 277 30 21239 708

Vestur-ísafjarðarsýsla
1 Bf. Auðkúluhrepps ..................................... 2 129 <i5 9 2154 239 0 3574 590
2 — Pingevrarhrepps ................................... 5 203 53 11 3404 309 2 1133 500
'3 Mosvallahrepps ..................................... á 322 04 7 2024 279 ,) 3403 081
4 Flatevrarhrepps..................................... n )) II 3 (),)'/ 219 1 512 512
5 Suðurevrarhrepps ................................ 2 04 32 5 1272 254 II 1) 11
6 Mýrahrepps.............................................. 12 047 54 11 2073 243 ,”) 3448 070

Sa nitals 20 1425 5 5 40 12184 205 19 12070 035

Norður-ísaf jarðarsýsla
11 11 5 1357 271 4 2708 092

2 4 240 lil 10 2550 250 3 2223 718
3 — Súðavikurhrepps ................................... 4 197 49 10 3000 396 4 2002 050
4 Ögurhrepps ............................................ 5 19(1 38 8 2404 308 9 5070 631
,’> — lievkjarfjarðarhrepps.......................... 2 120 (>3 9 2008 299 3 2349 783
0 - Nautevrarhrepps ................................... ó 258 6-> 8 1929 241 11 »
7 - - Snæíjallahrepps..................................... 3 1 70 59 •> 1309 274 2 1004 802
8 (irunnavikurhrepps ............................ n •> 7 1330 191 8 0187 773
9 Sléttuhrepps............................................ 1 (14 64 (i 1344 224 4 2841 710

Sa mtals 24 1208 63 68 18023 205 37 20250 709.

Strandasýsla
1 Bf. Árneshrepps............................................ 6 25(1 42 22 5574 253 5 3129 020
2
3

239 34 12 3077 •'50 0 4181 097
Hrófbergshrepps ................................... 4 87 22 9 2555 284 2 1080 843

4 — Kirkjubólshrepps................................... 2 67 33 9 2758 300 3 2125 708
5 — Fellslirepps.............................................. I) n 1) (i 2249 375 2 1317 658
(i Ospaksevrarhrepps.............................. »’ » I) 4 922 230 6 4230 705
7 Bíejarhrepps............................................ 1 32 32 12 2834 230 7 5004 809

Samtals 2(1 6 73 34 74 19909 279 31 22332 720

Vestur-Húnavatnssýsla

2
3 86 29 5 1079 330 7 4749 078

Fremri Torfustaðahrepps ................ 2 153 70 15 4450 297 4 2378 594
54 (i 2181 304 6 4008 078

4 — Kirkjuhvainmshrepps.......................... i; 411 07 19 0125 322 8 5027 703
5
6

íii
í

598 00 14 4400 314 10 0395 040
Porkelshólshrepps................................. 23 23 14 4309 308 9 0193 088

Samtals 29 1 <i47 57 73 i 23150 317 44 29411 608
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1000 -2000 kr. 2000 — 3000 kr. YIii 3000 kr. Alls
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á bý
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1 1390 1390 » 15 5910 394 1
1 1035 1035 ’’ ’’ « » » (i 2072 345 2
3 3431 1144 » » » 74 23008 311 6

1 1071 1071 » » » 28 12500 431 1 1
»> » » » » » » » » 30 10001 335 (i 2
3 3806 1288 » » » » » » 27 12245 454 1 3
5 7712 1542 » » ►> » » » 22 13343 607 » 4
3 4331 1444 » ’’ 14 8314 594 1 5

12 17580 1405 ’’ » ’’ » 121 56463 467 9

» » » » » )> 17 5857 345 3 1
5 7470 1494 » » » » » » 23 12270 533 » 2
7 9325 1332 1 2744 2744 » » » 25 17818 713 4 3
2 3235 1017 » » » » » » 6 4404 744 » 4
» » » » » » n » » 7 1330 191 3 5
4 5402 1350 1 2118 2118 » 33 14288 433 ” (i

18 25432 1413 2 4862 2431 » » 111 55973 504 10

3 4532 1511 1 2004 2004 » » » 14 10672 762 3 1
5 0984 1397 1 2414 2414 2 8184 4092 25 22007 904 » 2
1 1187 1187 » » » » » » 19 7040 371 2 3
1 1107 1107 2 4842 2421 » » » 25 14279 571 » 4
4 5713 1428 2 4694 2347 » » » 20 15490 774 » 5
8 11366 1421 3 7911 2037 2 7920 3900 25 29384 11 75 » 6
1 1033 1033 » » » » » » 11 4782 435 » 7» » » 1 2051 2051 » » » 10 9574 598 3 8
2 3318 1059 1 2292 2292 » » 14 9859 704 4 9

25 35840 1434 11 20208 2382 4 10104 4023 109 123093 732 12

)> » » » » » 33 8953 271 3 1
3 3501 1167 1 2023 2023 » » » 29 ' 13021 449 » 9
3 3983 1328 1 2542 2542 » » » 19 10853 571 » 3
2 2092 1340 » » » » » » 10 7042 478 )> 4
1 155G » » » » » » » 9 5122 509 » 5
1 1092 1092 » » » » » » 11 6244 568 » 6
4 5008 1402 » » >» » 24 14138 589 3 7

14 18432 1317 2 4565 2282 ’’ ’’ 141 65973 408 6

1 1439 1439 » 10 7952 497 1
6 7173 1192 1 2173 2173 » » » 28 16333 583 » 2
(i 8272 1379 2 4491 2245 » » » 27 10388 718 8 3
3 3452 1151 » » )> »> » » 30 15615 433 » 4
1 1302 1302 1 2623 2023 » » ! » 36 15319 426 2 5
5 0308 1202 >’ » » 29 10833 580 / (>

22 27946 1270 4 9287 2322 » 172 91441 532 17

Uþt. 1936. A. (50. löggjafarþing) 113



898 Þingskjal 391

larðabívtur

1 Iif.

Búnaðarfvlög

3
4
5 
0

Austur-Húnavatnssýsla
Áshrvpps...................................................
Svvinsstíiðahrvpps.................................
Torfalækjarhrcpps ..............................
Svinavatnshrepps .................................
Bólstaöarhliðarhrepps .......................
Engihlíðarhrepps .................................
Vindhælishrepps...................................

Samtats

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

19
11
12
13
14
15

Bf.
Skagaf jarðarsýsla

Skefilsstaðahrepps................................
Skarðshrepps ..........................................
Staðarhrepps ..........................................
Seyhihrepps ............................................
I.ýtingsstaðahrepps..............................
Akrahrepps...............................................
Bipurhrvpps............................................
Viðvikurhrepps .....................................
Hólahrepps...............................................
Oslandshliðarhrvpps ..........................
Oslandshlíðarhrvpps............................
Hofshrvpps ..............................................
Eellshrepps..............................................
Haganeshrepps.......................................
Holtshrvpps ............................................

Saintals

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13

Bf.
Eyjafjarðarsýsla

(Iríinsevjarhrepps ................................
Olafsfjarðarhrepps ..............................
Svarfaðardalshrepps............................
Árskógshrepps i Hrisvy.....................
Árskógshrepps .......................................
Arnarneshrepps .....................................
Skriðuhrvpps ..........................................
Oxnadalshrepps ...................................
Glæsibæjurhrvpps ................................
Hrafnagilshrvpps...................................
Saurbæjarhrvpps...................................
Ongulsstaðahrepps ..............................
Siglufjarðarhrepps ..............................

Saintals

1
2
3
4

Bf.
Kjósarsýsla

Svltjarnarneshrepps ............................
Mosfellshrepps.......................................
Kjalarnvshrvpps ...................................
Kjósarhrvpps ..........................................

Samtals

1 Bf.
Vestmannaeyjar

Vvstmannaeyja .....................................

l'ndir 100 kr. HHI_500 kr. 500—1900 kr.

J3 "
j- .a

-
■í■ ’f-

M
eð

al
ta

l
á bv

li
* _2

■— —
’r £ 
r. 7:

r:

- •>,
H —

L-
_r:

z “

p

3 177 39 9 2782 309 0 3950 059
» » » 12 3804 317 3 1 099 500
>1 » » 5 929 180 <3 5412 077
0 308 01 11 2042 240 á 3770 755
0 334 30 10 4815 301 10 7113 71,
j 208 34 12 2044 220 10 0590 059
7 337 48 31 8493 274 9 5820 047

27 1484 ;>;> 90 20109 272 51 34372 070

2 81 40 12 3104 204 1 4931 794
5 177 33 7 1918 274 3 2311 770
2 142 71 9 2352 201 8 0803 <s;>9
2 48 24 11 2048 241 7 5322 700
3 221 74 10 2930 294 18 13400 745
1 493 71 11 2481 220 10 7001 799
II » » 4 1170 294 G 4404 744
1 93 93 5 1959 392 10 7901 790
1 91 91 10 3090 310 8 5527 091
)l » » G 1909 318 z 5330 701
II » » » » 312 » » 742
j 217 43 13 4025 310 7 5050 722
2 93 40 10 2904 290 4 3010 753
8 270 33 11 3008 273 ;> 3184 037
2 94 47 12 3957 330 12 9243 779

40 2030 31 131 37593 287 112 83492 14.»

10 301 50 6 1035 172 » » »
j 228 40 13 3144 242 3 2203 7."> 4

22 11 43 32 31 7827 252 21 15012 743
» » » 1 317 317 1 507 507
0 208 43 14 4358 311 4 2280 570
7 293 42 10 4101 250 G 4940 825
6 241 40 9 2519 280 8 5021 703
4 184 40 ."> 880 177 5 3377 g 7 ;>
2 72 30 20 8427 324 13 9512 732
1) » » ;> 1001 320 13 8990 091
8 308 39 20 5574 279 13 8129 025
4 170 44 9 2330 259 11 9102 827
3 167 30 4 1359 339 » » »

77 3383 47 159 43478 274 98 70342 718

2 138 09 7 2907 287 5 3592 718
3 177 59 G 1904 327 10 7901 790
» » » á 1037 327 5 3451 090
3 217 72 13 3884 299 10 7904 790
8 332 00 31 9492 300 30 22848 702

22 1324 09 04 1 7797 278 29 20201 099



Þingskjal 391 899

sveituni (frh.).

1001 -2(1(9) kr 2000 - 3000 kr. Vlir 3000 kr. Alls 2. -

X — X — = X z X s. —

- 7 ■= 7= £ r •c X' X X > 'S- X '*■
H X X Í5 ■ — r- X : -s. s ™ •" X ~ ■- X s. - ■- ■— X

4 3063 1266 » » 22 11978 539 1 1
1 1179 1179 2 5433 2716 » » 18 12115 673 2 2
5 8091 1618 2 4215 2107 » » » 20 18647 932 1 3
4 47)20 1130 2 5310 2655 » » » 28 16616 472 2 4
3 3796 1265 » » » » » » 35 16058 451 (i 5
5 7034 1407 » » » » » 32 16536 517 2 6
5 6713 1343 >> » » » » 52 21369 411 5 7

27 36396 1348 6 14958 2493 » » » 307 113319 547 19

2 2546 1273 1 3324 3324 24 1 4046 585 3 1
4 4881 1220 » )) » 1 3360 3360 20 12637 632 1 9
4 5757 1439 3 7398 246(5 » » » 26 22452 863 » 3

11 15967 1452 )) )) » 4 15136 3784 35 39121 1118 2 4
17 23761 1398 6 14296 2383 3 10785 3595 57 65408 1148 3 5
22 31698 1441 1 2415 2415 5 20327 4065 56 64417 1150 3 6

5 7028 1406 » » » 2 8157 4079 17 20825 1225 » 7
2 2741 1370 » » » 1 3342 i 3342 19 16038 844 » 8
1 1565 1565 » » » 2 8063 4032 22 18342 834 1 9
4 4606 1152 » » )) » » » 17 11845 697 » 10
)) )) 1277 » » )) » » » » » » ). 11
8 10722 1340 1 2330 2330 2 6946 3473 36 29296 814 1 12
3 3211 1070 » » )) » » » 19 9278 488 .. 13
5 5993 1199 1 2889 2889 » » » 30 15350 512 2 14
4 5239 1310 » >> )) » » 30 18533 618 1 15

92 125715 1366 12 29328 2444 21 79440 3783 408 357598 876 17

)> „ }) )) » 16 1536 96 1
1 1844 1844 » » .) » » » 22 7479 340 » 2

14 19234 1374 1 2202 2202 » » » 89 46020 517 6 3
)) )) )) » » » » >> » 2 824 412 » 4
3 3705 1235 » » » » » » 27 10611 393 10 5
5 6319 1264 4 9988 2497 » » » 38 25650 675 4 6
2 2330 1165 1 2235 2235 » » » 26 12946 498 4 z
1 ,1004 1004 )) » » 1 3676 3676 16 9127 570 5 8

12 16001 1333 1 7769 2769 1 3964 3964 5 5 40745 741 3 9
7 9467 1352 3 6193 2064 3 9774 3258 31 36025 1162 1 10

12 16150 1346 3 7559 2519 2 7162 5381 58 44882 774 7 11
8 11546 1443 9 23232 2581 4 21173 5293 45 67559 1501 2 12
2 2987 1493 » » » » » )) 9 4513 561 >> 13

67 90587 1352 22 54178 2462 11 45749 4159 434 307917 709 42

7 10585 1512 „ » » 1 6318 6318 20 22502 1125 2 1
11 17867 1624 7 16832 2405 8 47418 5927 45 133366 2964 2 9

9 14808 1645 7 15719 2246 1 41246 41246 36 (Í2692 1741 1 3
11 16477 1498 3 7772 2591 7 26900 3843 40 •36254 906 1 4

38 59737 1572 17 40323 2372 17 121882 7170 141 254814 1807 6

7 8641 1234 1 2240 2240 2 8838 4419 125 59301 474 1



900 Þingskjal 391

Jarðahætui

l’ndir 100 kr. 100 — 7)00 kr. .',(1(1 — 1000 kr.

Búnaðarfélög z s u
s

uz: n

22 22 £ L
~ •>

p
r- -2 x r. •- — .2 X “ •" — — X. ~

Suður-Þingeyjarsýsla
1 llf. Svulbarðsstrandarhrepps . . 3 17)0 7)2 7 2003 207) 9 0088 t 1
2 - (irvtubakkalirepps................ 3 112 37 13 3017> 301 7 447>7 037
3 Suður-Fnjóskdiela ................ 4 40 10 8 1030 241 7> 3(1.’,(I 610
I Hálsbrepps.............................. 4 233 7)8 ,’) 1208 27)0 0' 4001 082
5 Flatevjarhrepps..................... 2 30 18 10 1880 180 » » »
6 — Ljósavatnshrepps ................ 2 03 32 17 7)17)4 303 14 07)30 081
7 Bárðdælabrepps ................... 3 217 72 11 3320 302 4 2838 710
8 Skútustaðabrepps ................ 3 148 40 14 3038 200 3 2204 «,.,
9 Bevkdælahrepps ................... 4 11.'» 20 13 4200 328 10 747)0 740

10 — Laxdæla..................................... 2 72 30 0 1020 272 1 774 774
11 Aðaldælahrepps..................... 0 430 73 22 7227 283 11 1,) li.) 088
12 -- "Ofeigur" Bevkjahv.............. 2 138 «9 7 2407) 37)2 5 3072 704
13 Tjörnesbrepps ....................... 3 244 81 12 3027) 302 2 1332 000

Samtals 41 2010 40 147> 41422 280 77 7)4320 700

Norður-Þingeyjarsýsla
1 Bf. Keldunesbrepps................ '. 1 87 87 12 41O7> 347 ,') 37)01 718
2 Oxtirðinga................................. II » » 4 11 77> 204 7 7)203 002
3 — Fjallahrcpps............................ »> » » 2 002 301 4 207)0 004
4 l’restbólabrepps..................... 3 00 32 10 3400 347 0 0041 771
.', »Arður« ..................................... 1 0 9 2 473 337 4 3280 820
6 Svalbarðshrepps ................... 3 113 38 7) 1403 200 .’, 4043 809
7 I.angnesinga............................ 1 80 80 8 2118 307) 8 7)082 035

Saintals 0 301 43 43 13407) 314 43 30880 718

Norður-Múlasýsla
1 Bf. Skegg jastaðahrepps ............ 3 130 43 8 2540 318 8 0830 87)5
2 Vopnafjarðarhrepps ............ 10 .').’> 8 7)0 22 7)207 237 17) 10078 072
3 4 200 7)0 0 1400 247) 2 1094 547
4 — Hlíðarhrepps .......................... 3 180 02 0 1303 227 4 2410 002
.’) - Tunguhrepps .......................... 1 00 7)2 14 4237) 303 8 5190 050
6 Fellahrcpps ............................ 2 80 43 11 2323 211 3441 088
7 Fljótsdæla .............................. 0 138 20 18 37)87) 100 2 107)8 520
8 Hjaltastaðabrepps................ 3 100 7)3 21 7)234 240 2 1215 (i()8
9 — Borgarfjarðarhrepps............ 10 477> 47 7> 1027 2O7> 3 2277 750

10 Loðiuundarfjarðarbrepps . 5 241 48 4 1200 302 » II

11 4 130 34 9 2414 208 1 839 839

Suður-Múlasýsla

Samtals ál 2400 47 124 30000 247 34447 (»89

1 Bf. Skriðdalshrepps ................... 1 37) 37> 11 2727) 248 4 2435 000
2 - Vallahrepps ............................ 1 17) 17) 9 2228 248 2 030 030
3 Xorður-Valla .......................... 4 222 57) 4 1141 287) 3 1471 735
4 — Eiðahrepps .............................. 4 137) 34 17> 3707 27>3 1 747 747
7) Mjóafjarðar ............................ 10 307 30 10 2720 273 2 1280 043
0 Norðfjarðarbrepps................ 6 343 7>7 10 287)1 287) 3 1997 000
7 - Helgustaðahrepps ................ á 210 44 12 307)0 27)4 2 1370 085
8 Bevðarfjarðarhrepps ......... <i 230 38 lá 47)33 302 1 740 740
9 Fáskrúðsfjarðar..................... 7 408 58 10 2842 284 2 1341 071

1(1 8 384 48 0 1300 228 •> 1378 089
11 Ilreiðdæla ................................ ,’) 84 17 27) 7)122 207) 1 70(1 700
12 Beruneshrepps....................... 5 27)0 7>0 7 1436 207) 3 2315 772
13 Álfttirðinga .............................. .’) 180 30 11 2341 213 3 2087 090
14 •- Hólsþinghúr ............................ >1 » » 4 700 170 » II »

Samtals Ti 2002 43 149 30807 247 27 18503 085
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Jarðabætur

l'ndir 100 kr. 100 — 500 kr. - 590 — 1000 kr.

Búnaðarfélög X - ■z

— ~ >, * eð
a

bý
l

— — eð
a

bv
l

25 .5 i) —
vz x »< -X x x *< 'X t • —; <5 'X

Austur-Skaftafellssýsla
1 Bf. Bæjarhrepps .......................................... 1 . 10 10 4 1133 285 6 4431 738
2 Nesjahrepps ............................................ 2 «0 40 (5 2035 339 4 3001 750
3 Mvrahrepps ............................................ 4 239 (50 5 1132 226 (5 3686 • 614
4 — Hofshrepps............................................... >. » » 2 820 410 1 903 903

Borgarhafnarhrepps............................ 2 70 35 5 1712 342 9 1537 769
Samtals 9 399 44 22 (5832 311 19 13558 714

Vestur-Skaftafellsaýsla
1 Bf. Hörgslandshrepps ................................ 3 14« 49 10 3(587 369 8 5981 623
2 Kirkjubæjarhrepps .............................. 4 230 58 8 2976 373 6 4066 677
3 — Leiðvallarhrepps ................................... 10 215 22 7 1180 170 » » »
4 — Alftavershrepps ..................................... 2 fiO 30 (i 1491 249 1 971 971

- Skaftártungu .......................................... 5 278 5(5 7 1430 204 4 2624 656
6 Hvammshrepps ..................................... 3 218 73 17 4337 255 7 4798 685
7 — Dvrhólafirepps....................................... 5 355 71 8 2678 ' 298 7 5216 745

Samtals 32 1502 47 (54 17779 ( 278 33 23656 717
Rangárvallasýsla

1 Bf. Holtamanna............................................ 5 325 65 40 12719 318 29 21790 751
2 Austur-Evjafjalla................................... 1 18 18 12 3619 302 7 5190 741
3 Merkurbæja ............................................ 4 308 77 22 51(58 235 10 7991 799
4 — Austnr-Landevja ................................... 7 33(5 48 24 7535 314 10 7529 753
5 - Vestur-Landevja ................................... 1 89 89 14 4395 314 7 4525 646
fi Eljótshlíðar ............................................ 1 31 31 22 G7|4 307 14 9802 700
7 - Hvolhrepps.............................................. 1 95 95 8 2401 300 6 4260 710
S Bangárvalla ............................................ ' 10 471 47 12 3509 293 12 8509 709
9 Landmannahrepps .............................. )) » » 12 3505 291 11 7335 667

Samtals 30 1(573 5(5 1(5(5 49595 293 106 76931 726
Arnessýsla

1 Bf. Villingaholtshrepps ............................ 4 218 55 9 2880 320 12 8898 742
2 — Gaulverjabæjarhrepps ....................... 9 414 4(5 17 4464 263 8 6324 816
3 Selvogshrepps ....................................... 4 1(54 41 (5 1709 285 9 1331 665
4 — Olfushrepps ............................................ fi 304 51 25 7259 290 14 10327 737
5 Grafningshrepps ................................. 3 140 47 5 1583 317 3 2148 716
(i — Pingvallahrepps ................................... » » » 7 1977 282 4 2441 610

- Grímsneshrepps ................................... 1 20 4766 238 9 8176 908
8 — Laugardalshrepps ................................. 2 123 (52 3 948 316 5 3369 674
9 - Biskupstungnahrepps ....................... 3 151 50 19 4919 269 22 15852 721

10 Hrunamannahrepps ............................ 2 92 4« 15 4916 328 10 7519 752
11 — Gnúpverjahrepps ................................. » » » 8 2687 336 4 3152 788
12 Skeiðahrepps .......................................... 4 103 2(5 4 853 213 5 3181 636
13 - Hraungerðishrepps .............................. 5 180 36 22 6505 296 1 991 991
14 — Sandvikurhrepps ................................... 4 154 38 12 3369 281 9 1282 641
15 — Stokksevrarhrepps .............................. 21 952 45 99 4899 993 3 2509 836
lfi — Evrarbakkahrepps .............................. fi 27(5 4(5 9 2975 331 3 2608 869

Smtals 74 3348 45 203 56709 279 107 80108 749
Gullbringusýsla

1 Bf. Grindavikurhrepps.............................. 2 111 55 9 2227 247 4 2685 671
2 - Hafnahrepps .......................................... 1 97 97 10 2609 261 1 891 891
3 1 408 37 19 4362 230 3 2228 74.3
4 12 702 59 12 2370 198 3 2177 726
,7 — Keflavíkurlirepps................................... 5 291 58 2 509 255 9 1501 750
(i — Vatnslevsustrandarhrepps................ 7 3(55 52 14 4308 308 10 7020 702
7 - Garða- og Bessastaðahrepps ......... 1 33 33 19 6366 335 11 8102 737

Samtals 39 2007 51 85 22751 268 34 24604 724
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i sveitum (frh.).

1000 2000 kr. 2000—3000 kr. Yfir 3000 kr. Alls

r- .2

s
r *
x "x
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T- X St

yr
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r
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ís “ •> 
r- -2

1—i3
r x

x ~

s?

-rs
X

r- Æ St
y r

ku
r

;i 
lis

P’

5 0240 1249 n » n n n 10 11820 n 1 1
0 7070 1278 3 7317 2439 1 3904 3904 22 24007 n 5 2
1) n n 1 2208 2208 n n n 10 7325 » n 3
4 7)044 1411 1 2127 2127 n n n s 9494 n 9 4
2 207)1 1325 n n n 1 3202 3202 12 9232 » 2 5

17 22211 1300 5 11712 2342 2 7100 3583 74 01878 n 17

2 2812 1400 n n n n n n 23 12620 n 2 1
2 3123 1501 2 4590 2295 n n n 22 14985 n 9 2
II » n n n n n n n 17 1395 n 12 3
u n n n n » n n n 9 2522 » n 1 4
» n n n n n n n n 10 4332 n n 5
(i 7907 1318 1 2110 2110 n n n 34 19370 n 2 0
4 7)034 1259 1 2243 2243 1 4277 4277 27 19803 » 2 7

14 1887,1 1348 4 8949 2237 1 4277 4277 148 75039 » 28

21 29347) 1397 8 19402 2425 3 11093 3898 100 95284 n 1 1
8293 1459 4 9410 2354 1 4822 4822 30 30358 n 1 2

5 7009 1402 1 2040 2040 1 3341 , 3341 43 25803 n n 3
3 3749 1250 n n n n n n 44 19149 n 4 4

10 13497 1 350 n n n 2 7510 3755 34 30016 n 4 5
0 7802 1300 1 2513 2513 3 15382 5127 47 42274 n n 0
fi 8033 1339 2 4088 2344 1 3000 3000 24 22537 n 2 7
4 7)700 1428 4 10784 2099 2 9012 4506 44 37991 n 1 s
1 8032 1277 1 2438 2438 n » n 31 21910 n 1 9

07 91000 1359 21 51287 ' 2442 13 54820 4217 403 325372 n 14

s 9328 1100 1 2930 2930 n n n 34 24254 n 1 1
3 8152 1030 2 5740 2870 » n n 4, 25094 n 3 2
n n n n n n n n n 12 3204 n 4 ’ 3
9 12003 1434 3 0593 2178 7 31930 4501 04 09310 n 3 4
1 1454 1454 n n n n n n 12 5325 n • n

2 2780 1393 1 2257 2257 2 7503 3752 10 10964 n n 0
<1 12308 1308 4 10400 2015 1 3408 3468 44 39255 n 1 7
3 4100 1309 n n n 1 3003 3003 14 12149 n n 8

10 12312 1231 3 0382 2127 n » » 57 39010 » 1 9
14 21349 1525 3 7900 2035 3 20150 4030 49 01932 n n 10

9 12870 1430 .') 12012 2402 3 12384 4128 29 43105 n n 11
9 12149 1350 5 10804 2173 1 4138 4138 28 ' 31288 n 1 12
5 5945 1189 1 2008 2008 n n n 34 10229 n 2 13
4 0274 1508 2 5330 2005 1 3195 3195 25 19604 n 3 14
fi 7098 1283 2 4708 2354 1 3558 3558 55 24324 n 9 15
2 2533 1200 2 4708 2384 2 7820 3913 24 20980 n 4 10

9« 132107 1377 34 82558 2428 24 9775.') 4073 538 452645 n 32

2 3039 1519 n n n n n n 17 8002 » 7 1
» n n » n » n n n 12 3597 n 4 2
1 1305 1 305 n n n n n n 34 8303 n 11 3
3 3913 1304 n n n n n n 30 9162 n 12 4
2 2400 1230 n n n » n n 11 4761 n 3 5
3 4590 1530 n n n n n n 34 16283 n 11 0

11 15482 1407 n n » 0 20239 4373 48 50222 n 10 7

22 30789 1399 » n » 0 26239 4373 186 106390 j n 58
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Jarðabætur framkvæmdar af ýmsum félögum og því teknar sér.

Dalasýsla:
Tún Alls dagsv. kr.

Saurbæjarhr. Kvenfél. Áburðarli. 40 dagsv................. 40 60.00
Vestur-Barðastrandarsýsla:

Barðastrandarhr. U. M. F.................................................. 26 26 24.70
Norður-lsafjarðarsýsla:

Ögurhr. U. M. F. „Framsókn*1, Ögri .......................... 8 10 7.60
Vestur-Húnavatnssýsla:

Staðarhr. Búnaðarfél. Staðarhr...................................... 48 48 45.60
Skagaf jarðarsýsla:

Lýtingsstaðahr. U.M.F. „Framför“ og Fram-Lýtinga . 1 120 1 120 1 060.00
Sevluhr. Búnaðarfél. Sevluhrepps ................................ 84 84 79.80
Akrahr. U. M. F. Akrahrepps ...................................... 541 541 513.95
Bípurhr. U. M. F. Rípurhrepps ...................................... 850 850 807.50
Hólahr. U. M. F. „Hjalti“ .............................................. 580 580 551.00
Hofshr. U. M. F. ,.Geisli“ .............................................. 18 18 17.10
Holtshr. U. M. F. „Von“ .............................................. 138 138 131.10

Suður-Þingey jarsýsla:
Hálshr. U. M. F. „Bjarmi“, Fnjóskadal . . . . .............. 293 293 279.30

Suður-Múlasýsla:
Breiðdalshr. Kaupfél. á Djúpavogi .............. .............. 26 26 24.70

Rangárvallasýsla:
Samvinnufélag Evfellinga ............................ .............. 984 984 760.00

Árnessýsla:
Gaulverjabæjarhr. U. M. F. Gaulverja ........ .............. 55 55 52.25

Hraungerðishr. U. M. F. „Baldur“ . . . . .............. 487 487 462.65
Ölfushr. Afmælisfélag í Hveragerði . . 465 465 441.75

Dagsverk í: túnrækt 5 724 5 764 5 319.00

Auk þessa eru á skrá inældar girðingar hjá tveini girðingafélögum, er það:
Samgirðing Þykkvabæinga ...................................... 1300 dagsverk, og
Hrossagirðing' Sa'ndvikurhrepps .............................. 338 —
(Girðingar þær ekki styrkbærar.)
Auk þeirra jarðahóta, sem mældar eru hjá cinstökum húnaðarfélögum 

ýmsra lireppa, eru ennfremur eftirtaldar jarðabætur færðar hjá hreppsfélög- 
unum sjálfum:

Mosvallalireppi í Y.-ísafjarðarsýslu 197 dagsv. túnrækt. Styrkur kr. 187.15.
Þorkelsliólshr. í Vestur-Húnavatnss. 4310 dagsv. aðrar jarðahætur (girðing).
Vallahreppi, Suður-Múlasýslu 963 dagsv. túnrækt. Styrkur kr. 760.00.
Loks má enn bæta við Girðingafélagi Hraunalóna og Kolbeinstanga, sem 

1934 eru mæld hjá 960 dagsverk. Félag þetta er í Vopnafirði, N.-Múlasýslu.
Þá hafa verið teknar sér mældar jarðahætur hjá tveimur skólum, liefðu 

átt að vera við fleiri, en var of seint athugað og skorti kmmugleik. Þessir
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skólar eru: Reykjanesskóli, Revkjarf jarðarhr. X.-ísaf jarðarsýslu 227 dagsv. 
túnr. kr. 215.65, Alþýðuskólinn á Laugum, S.-Þingeyjarsýslu 398 dagsv. túnr. 
kr. 378.10.

Ekkert af þessum jarðabótum er talið með hreppum eða sýslum í skýrslum 
þeim, sem þar um eru gerðar.

Grasbýli, sumarbústaðir o. þ. h.

Kjósarsýsla:
Seltjarnarneshreppur ....................

Býli

1

Styrkur alls kr.

325.05

Pr. bvli kr

81.00
Mosfellssveit .................................. . . 4 1 883.85 471.00

Suður-Þingeyjarsýsla:
Grýtubakkahreppur ...................... . . 27 7 581.00 281.00

Suður-Múlasýsla:
Fáskrúðsfjarðarhreppur .............. . . 22 4 835.00 219.00
Geithellnahreppur, Djúpiv............ . . 28 2 135.00 87.00

Rangárvallasýsla:
Hvolhreppur, v/ kaupfél.............. . . 2 233.00 116.00

Árnessýsla:
Hraungerðishreppur .................... 2 387.00 193.00

Gullbringusýsla:
Grindavikurhreppur .................... 15 1 038.00 69.00
Hafnahreppur ................................ .. 3 312.00 104.00
Miðneshreppur .............................. .. 11 1 090.00 99.00
Gerðahreppur .............................. . . 3 99.00 33.00
Keflavíkurhreppur ........................ 5 261.00 52.00
Garða- og Ressastaðahreppur . . 2 354.00 177.00
við Hafnarfjarðarveg .................. 2 1 258.00 629.00

130 22 092.00 170.00

Jarðræktarstvrkur 1931—1935.

1931
kr.

* 1932
kr.

1933
kr.

1934
kr.

1935
kr.

Gullbr,- og Kjósars. . 66490.50 76181.50 76538.00 78121.50 73866.00
Borgarfjarðarsýsla 32306.00 39333.50 33731.00 40621.00 39245.00
Mýrasýsla .................. 25819.50 18390.50 11870.00 18274.50 19150.00
Snæf.- og Hnappad.s. 17618.50 13707.00 12161.00 16207.00 18976.50
Dalasvsla .................. 10452.00 9750.00 8262.00 7562.00 6290.00
Barðastrandarsýsla . . 10211.00 11942.50 11217.50 11403.50 12125.50
Isafjarðarsvsla .......... 30836.50 23805.50 20437.00 23071.00 30073.00
Strandasvsla .............. 10608.50 7435.00 7565.50 7855.50 8792.00
Húnavatnssýsla ........ 40151.00 37051.00 25103.50 34972.00 31889.00
Skagafjarðarsýsla . . . 73880.50 63659.50 45090.00 60796.0« 62475.50

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 114
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1931
kr.

1932
kr.

1933
kr.

1934
kr.

1935
kr.

Eyjaf jarðarsýsla .... 74088.50 53896.00 33804.00 53081.50 47181.00
S.-Þingeyjarsýsla 34718.50 33097.00 21676.50 29959.50 29385.50
X’.-Þingeyjarsýsla . . . 12916.50 16106.00 14610.50 15462.50 15541.00
X.-Múlasvsla ............ 13552.50 12775.50 10864.00 19782.50 18368.00
S.-Múlasvsla .............. 11800.00 18803.00 19995.50 14184.00 13691.50
A.-Skaftafellssýsla 16356.50 12221.00 7321.00 9302.00 13437.50
Y.-Skaf tafellssýsla 12006.50 7075.00 7254.50 19433.50 22302.50
Yestmannaevjasýsla .. 7544.00 16489.50 7849.00 7903.50 17281.50
Rangárvallasýsla .... 50282.50 21730.00 36244.50 46573.00 51989.00
Arnessvsla ................ 80283.50 69090.50 63565.00 73281.50 89754.50

Samtals krónur 631953.00 565539.50 475490.00 587847.50 621814.50

Grjotnam 1 Reykjavik og Hafnarfirði.

Reykjavík: in:f
1931 .............................................. 68*3
1932 .............................................. 10179
1933 .............................................. 15764
1931   18238
1935 .............................................. 10295

Hafnarfirði: ni3
1931 .............................................. 1184
1932 .............................................. 1700
1933 .............................................. 1142
1934 .............................................. 2379
1935 .............................................. 1769

Grjótnám, samkvæmt jarðabótaskýrslum 1935.

Borgarfjarðarsýsla: ní!
Ilvalfjarðarstr.hr.......................... 24
Innri-Akraneshr............................ 37
Ytri-Akraneshr.............................. 15
Skilmannahr.................................. 61
Leirár- ng Melasveit.................. 117
Andakílshr..................................... 31
Skorradalshr.................................. 18
Lundarreykjadalshr..................... 118
Reykholtsdalshr............................ 1
Hálsasveit .................................... 28

Samtals 453

Mýrasýsla: m3
Hvítársíðuhr.................................. 2
Þverárhlíðarhr.............................. 38
Xorðurárdalshr............................. 71
Stafholtstungnahr......................... 4
Borgarhr........................................ 54

Borgarneshreppur ......................
Alftaneshreppur..........................
Hraunhreppur ............................

Samtals

Snæfellsn. og Hnappadalss.:
Kolheinsstaðahr............................
Eyjahr............................................
Miklaholtshr..................................
Staðarsveit ..................................
Breiðuvíkurhreppur ..................
Xeshreppur ytri ..........................
Fróðárhreppur ............................
Eyrarsveit ....................................
Stykkishólmshr.............................
Helgafellssveit ............................
Skógarstrandarhr.........................

46
26
28

269

m3
51 

5
52 
21 
58

122
41
49
55
46
51

551Samtals
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Dalasýsla: m3
Miðdalahr....................................... 51
Haukadalshr.................................. 48
Laxárdalshr................................... 27
Hvammshreppur ........................ 13
Fellsstrandarhr............................. 10
Klofningslireppur ...................... 10
Skarðshreppur ............................ 9

Samtals 168

Barðastrandarsýsla: ms
Gufudalshreppur ........................ 97
Múlahreppur .............................. 30
Flateyjarhreppur ........................ 29
Barðastrandarhreppur .............. 150
Rauðasandshreppur .................. 248
Patrekshreppur .......................... 1469
Tálknafjarðarhreppur .............. 354
Dalahreppur ................................ 271
Suðurfjarðahreppur .................. 232

Samtals 2880

ísafjarðarsýsla: m3
Auðkúluhreppur ........................ 123
Þingeyrarhreppur ...................... 462
Mýrahreppur .............................. 95
Mosvallahreppur ........................ 254
Flateyrarhreppur ........................ 124
Suðureyrarhreppur .................... 45
Hólshreppur ................................ 249
Eyrarhreppur .............................. 370
Súðavíðurhreppur ...................... 33
Ögurhreppur .............................. 258
Reykjarfjarðarhreppur.............. 541
Xauteyrarhreppur ...................... 221
Snæfjallahreppur ...................... 390
Grunnavíkurlireppur.................. 31
Sléttuhreppur .............................. 192

Samtals 3391

Strandasýsla: m!
Arneshreppur .............................. 82
Kaldrananeshreppur .................. 100
Hrófbergshreppur ...................... 28

Kirkjubólshreppur.............. ... 8
Fellslireppur................................ 9
Óspakseyrarhreppur .................. 11
Bæjarhreppur.................  14

Samtals 252

Húnavatnssýsla: m:!
Staðarhreppur ............................ 54
Fr.-Torfustaðahreppur ................. 148
Vtri-Torfustaðahreppur ............ 58
Kirkjuhvammshreppur ............ 90
Þverárhreppur ............................ 30
Þorkelshólshreppur.................... 20
Sveinsstaðahreppur .................. 45
Torfalækjarhreppur .................. 33
Svinavatnshreppur .................... 70
Bólstaðarhlíðarhreppur ............ 34
Engihlíðarhreppur...................... 23
Vindhælishreppur ......................... 240

Samtals 845

Skagaf jarðarsýsla: m3
Skefilsstaðahreppur .................. 111
Sauðárkrókshreppur .................. 17
Staðarhreppur ............................ 20
Seyluhreppur .................  94
Lýtingsstaðahreppur .................. 21
Akrahreppur .............................. 234
Ripurhreppur .............................. 348
Viðvíkurhreppur ........................ 57
Hólahreppur .............................. 158
Bf. Óslandshlíðar ...................... 104
Hofshreppur ................................ 90
Fellshreppur ................................ 70
Haganeshreppur.......................... 174
Holtshreppur .............................. 86

Samtals 1884

Evjafjarðarsýsla: m:!
Sigluf jarðarkaupstaður ............ 205
Gríinsey ........................................ 35
Olafsfjörður ................................ 147
Svarfaðardalur ............................ 10
Hrísey .......................................... 2
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Glæsiba’jarhreppur .................... 15
Öngulsstaðahreppur .................. 12

Samtals 126 

Suður-Þingeyjarsýsla: m3

Austur-Skaftafellssýsla: m3
Bf. Lónsmanna .............................. 82
Xcsjahreppur .................................. 79
Mýrahreppur .................................. 38
Hofshrcppur .................................... 90

Svalharðsstrandarlireppur ........
Grvtubakkahreppur .. ............

34
44 Samtals 289

Bárðdælahreppur ...................... 29 Vestur-Skaftafellssýsla: m3
Skútustaðahreppur .................... 18 Hörgslandslireppur .................... 12
Aðaldælahreppur ........................ 4 Kirkjuhæjarhreppur .................. 45
Húsavík ....................................... 25 Skaftártunguhreppur ................ 17

Samtals 154 Hvannnshreppur ........................
Dvrhólahrcppur ..........................

114
78

Prcsthólahreppur 
Bf. Raufarhafnar 
Bf. Þistilfjarðar . 
Bf. Langnesinga .

Norður-Múlasýsla:
Skeggjastaðahrcppur
Vopnafjarðarhreppur
Tunguhreppur ..........
Fellahrcppur ............
Hjaltastaðalircppur . . 
Borgarf jarðarhrcppur

Suður-Múlasýsla: 
Skriðdalshrcppur . . 
Bf. Austur-Valla . . 
Mjóafjarðarhreppur 
Norðfjarðarhreppur 
Ncskaupstaður .... 
Hclgustaðahrcppur 
Eskifjarðarhrcppur 
Rcyðarfjörður .... 
Fáskrúðsfjörður . . . 
Stöðvarhrcppur . . . 
Brciðdalshrcppur 
Bcruncshrcppur ... 
Bf. Hálsþinghár . . .

ni’ 
13 
15 
7 

15

50

ni’
.............. 40
.............. 31
.............. 26
.............. 2

«».............. o
.............. 2

Samtals 101

m3
.............. 5
.............. 22
.............. 67
.............. 50
.............. 20
.............. 4
.............. 146
.............. 5
.............. 12
.............. 51
.............. 4
.............. 19
.............. 11

Samtals 406

Samtals

Samtals 266 

Vestmannaeyjar.......................... 5582

Rangárvallasýsla: 
Austur-Eyjafjöll . . 
Bf. Merkurhæja . . .
Fljótshlíð ...............
Bangárvallahrcppur

Árnessýsla:
Gaulvcrjahæjarhreppur
Stokkseyri ..................
Eyrarhakki ..................
Sandvíkurhrcppur .... 
Hraungcrðishreppur . .
Skeiðalireppur ............
Gnúpverjahreppur .... 
Hrunamaiinahrcppur .
Biskupstungur ............
Grímsnes ......................
Þingvallahreppur ........
Ölfushreppur ..............
Sclvogshrcppur ..........

ni’
.............. 714
.............. 94
........ 100
.............. 5

Samtals 913

m3
............ 28

.............. 356

.............. 148

.............. 43

.............. 230

.............. 240

.............. 30

.............. 45

.............. 18

.............. 101

.............. 34

.............. 125

.............. 65

Samtals 1463

Gullbringu- og Kjósarsýsla: m3
Grindavíkurhrcppur .................. 213
Hafnahrcppur ............................ 50
Miðneshreppur ............................... 757
Gcrðahrcppur ................................. 113
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Vatnslevsuströnd ........................
Hafnarfjörður ............................

599
1763

Strandasvsla ..............
Húnavatnssvsla ..........

.............. 252

.............. 845
Bf. Garða- og Bessastaðalir. . . 926 Skagafjarðarsvsla .... .............. 1884
Seltjarnarnesbreppur ................ Evjaf jarðarsvsla ........ .............. 426
Mosfellssveit ................................ 999 Suður-Þingevjarsvsla .............. 154
Kjalarnes .................................... 16 Xorður-Þingeyjarsýsla .............. 50
Kjósarhreppur ............................ 44 Xorður-Múlasvsla .... .............. 104

Samtals 5480 Suður-Múlasvsla.......... .............. 406
Austur-Skaftafellssýsla .............. 289

Reykjavík .................................. 10295 Ves t ur-Skaf taf ellssýsla .............. 266

Allt landið: nrJ
Vestmannaevjar ........
Bangárvallasvsla ........

.............. 5582

.............. 913
Borgarfjarðarsvsla .................... 453 Árnessvsla .................. .............. 1463
Mvrasvsla .................................... 269 Gullbr.- og Kjósarsýsla .............. 5480
Snæfellsn.- og Hnappadalssýsla . 551 Bevkjavík .................... .............. 10295
Dalasvsla ...................................... 168 Hafnarfjörður ............ .............. 1769
Barðastrandarsvsla ....................
ísafjarðarsvsla ............................

2880
3391 Samtals 37890

Nd. 392. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

Frá samgöngumálanefnd.

Xefndin er því meðmælt, að frv. þetta nái fram að ganga á þessn þingi, og 
leggur því til, að það verði samþykkt í Xtl. En einstakir nefndarmenn áskilja 
sér rétt til þess að bera frani breytingartillögur eða fylgja breytingartillöguni, er 
fram kunna að koina i deildinni.

Einn nefndarinanna (JÖl) var fjarverandi sökuin lasleika og tók því eigi 
þátt í afgreiðslu málsins i nefndinni.

Alþingi, 21. apríl 1936.
Gísli Guðmundsson, Gísli Sveinsson, Finnur Jónsson.

form., frsm. fundaskr.
Þorbergur Þorleifsson.

Ed. 393. Nefndarálit
um frv. til 1. um fóðurtryggingarsjóði.

Frá meiri lil. landbúnaðarnefndar.

Xefndin er klofin í málinu. Þeir PHerm og JBald mæla með frv.. PHerm með 
því óbrevttu, en JBaJd áskilur sér rétt til þess að bera fram brtt. eða vera á móli 
einstökum atriðum. PM er á móti málinu.
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Enginn getur efast mn nauðsyn þess, að allra skynsamlegra ráða sé leitað, 
sem þyki líkleg til að koma í veg fyrir það, að fóðurskortur fyrir búfénað gcti 
átt sér stað. Þá er það og ljóst, að framtak og framsýni einstaklinganna sjálfra 
verður í þessu efni notadrýgst og orkar mestu. En þrátt fyrir það er þó aug- 
ljóst, að mikið skortir til, að einstaklingsfyrirhyggjan sé það almenn, að við 
liana eina megi hlíta. Verður þá að grípa lil samstarfs og samtaka í smærri eður 
stærri stil. Fóðurskortur er svo alvarlegur og alkunnur vágestur í þessu landi, 
að telja verður rétt, að ríkisvaldið hvetji til slikra samtaka með fjárstuðningi 
og gagnlegum lagafvrirniælum.

í frv. þessu er sýslu- og hæjarfélögum veitt heimild til að gera samþvkktir 
um stofnun fóðurtryggingarsjóða, og settar i aðalatriðum reglur um stofnun og 
starfsaðferðir sjóðanna. Jafnframt eru í frv. ákvæði um það, livern fjárstuðn- 
ing ríkið veitir slíkri tryggingarstarfsemi, en um það er þó ekki samkomulag í 
meiri hl. n.

Meiri hl. mælir með frv., en JBald hefir óhundnar hendur um einstök atriði. 
sem að framan segir, og skrifar hann undir nál. með fyrirvara.

Alþingi, 21. april 1936.
Páll Hermannsson, Jón Baldvinsson,

form., frsm. fundaskr., með fyrirv.

Sþ. 394. Nefndarálit
um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1934.

Frá f j árveitinganefnd.

Nefndin hefir atlmgað frv. þetta og borið það saman við landsreikninginn 
1934. Leggur nefndin til, að frv. verði samþ. óhreytt.

Alþingi 21. april 1936.

Bjarni Bjarnason, 
form.

Þorbergur Þorleifsson.

Bernh. Stcfánsson, Sigurður Einarsson,
frsm. fundaskr.

Jakoh Möller. Pétur Ottesen. Jón Sigurðsson.
Jónas Guðmundsson. Þorsteinn Þorsteinsson.

Ed. 395. Nefndarálit
um frv. til laga um meðferð einkamála i héraði.

Frá allslierjarnefnd.

Nefndin hefir athugað frv., eftir því sem tími hefir unnizt til, og leggur lil, 
að það verði samþykkt með eftirfarandi
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BREYTIXGUM.

1. Við 29. gr.
a. 1. málsgr. orðist svo:

Með dómstörf í einkamálum, jtar á meðal skipti, fógetagerðir og 
uppboð, fara almennt syslumenn, ltver í sinni sýslu, í Reykjavík lög- 
maðiir, en í öðrum kaupstöðum bæjarfógetar. Haldast skulu gildandi á- 
kvæði um dómendur í landamerkjamálum og öðruin fasteignamálum og 
í lóðamerkjamálum í Reykjavík. Meðdómendur skipa að öðru leyti dóma 
eftir regluin laga jtessara.

b. A eftir 1. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
I kauptúnum, jtar sem sérstakur lögreglustjóri er skipaður lögum 

samkvæmt, fer liann með mál jtau, er í 1. 3. tölul. 3. ntálsgr. 5. gr. segir.
2. Við 31. gr. Síðasti málsl. gr. orðist svo:

Annarsstaðar getur ráðlterra, ef ágreiningur rís, ákveðið embættisbú- 
stað béraðsdómara, að fengnum tillögum blutaðeigandi sýslunefndar eða 
sýslunefnda.

3. Við 33. gr. Aftan við gr. bætist ný málsgr., svo ltljóðandi:
• Dómsmálaráðberra getur með reglugerð ákveðið, að fulltrúar lögmanns- 

ins í Reykjavík, einn eða fleiri, bafi með liöndum, undir eftirliti lögmanns- 
ins, hverskonar dómsatbafnir, og skal í reglugerðinni nánar ákveðið um 
þá starfskiptingu.

4. Við 41. gr. Aftan við gr. bætist: hó eigi minna en 50 au. fyrir bvert mál.
5. Við 55. gr. Á eftir 1. málsl. 2. málsgr. komi nýr málsl., svo bljóðandi: Félög 

eða stofnanir, sem liafa enibættisgenga lögfræðinga í fastri þjónustu sinni, 
geta látið þá fara með mál sin.

(5. Við 56. gr. Orðin „eitt jteirra að minnsta kosti opinbert mál og“ falli burt.
7. Við 65. gr. 1. málsl. í stað „46“ komi: 56.
8. Við 72. gr. í stað orðanna „að fengnuin tillögum“ komi: eftir tillögum.
9. Við 86. gr. Greinin orðist svo:

Haldast skulu ákvæði um varnarþing i:
1. Skiptalögum nr. 3 12. april 1878, 94. og 95. gr.
2. Siglingalögum, nr. 56 30. nóv. 1914, 15. gr.
3. Lögum um landamerki o. fl„ nr. 41 28. nóv. 1919, 8. gr.
4. Lögum um hlutafélög, nr. 77 27. júní 1921, 20. gr„ 26. gr. síðasta máls- 

gr. og 46. gr. 2. tölul.
5. Lögum um stofnun og slit hjúskapar, nr. 39 27. júní 1921, 88. sbr. 84. gr.
6. Lögum um gjaldþrotaskipti, nr. 25 14. júni 1929, 30. gr.

10. Við 191. gr. 2. málsgr. í stað „2“ komi: 3.
11. Við 192. gr. Síðasti málsl. gr. orðist svo: zVllir dómarar undirrita dóm í 

dómabókinni.
12. Við 211. gr.

a. Uppbaf 4. málsgr. orðist svo: Barnsfaðernismál skal böfða á varnar- 
þingi stefnda samkvæmt 73. gr„ sbr. 83. gr„ eða o. s. frv.

b. Upphaf 5. málsgr. orðist svo: Dómara er skyll að kveðja o. s. frv.
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13. Við 211. gr. Aftan við gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Meðan á rannsókn niáls stendur á barnsmóðir kröfu á aðstoð barna- 

verndarnefndar, eftir því sein dómari telur þörf á. Utan kaupstaða á barns- 
móðir sömu kröfu á aðstoð manns eða konu, sein hún nefnir til.

14. Við 217. gr. 2 síðustu málsl. gr. orðist svo: Xú telur dómari skilyrði til ó- 
gildingardóms ekki fvrir hendi, og synjar hann þá beiðninni með úrskurði, 
er kæra má til æðra dóms eftir ákvæðum 199. gr.

15. Við 218. gr. 2. fyrstu málsl. gr. orðist svo: Xú er beiðni samkvæmt 217. gr. 
tekin til greina, og gefur héraðsdómari þá út stefnu, þar sem kvaddur er 
hver sá, er kynni að hafa skjalið í höndum, lil að koma fvrir dóm með það, 
með því að annars verði það ógilt með dómi samkvæmt kröfu stefnanda. 
Stefnufrestur skal vera 2—4 mánuðir frá birtingu stefnunnar, er stefnandi 
skal láta birta einu sinni í Lögbirtingablaðinu.

16. Við 222. gr. 1. málsgr. í stað orðanna „1. sept. 1936“ komi: 1. janúar 1937.
17. Við 224. gr.

a. A eftir 5. línu komi 2 nýjar línur, svolátandi:
1,—4.—1., 16., 20., 24., 32. og 34.
1,—5.—1., 2., 6., 8., 9., 11.--16., 27. og 30.

h. I stað „Lög nr. 39 27. júni 1921“ komi: Lög nr. 46 27. júní 1921.

Alþingi, 21. apríl 1936.
Sigurjón Á. Olafsson. Ingvar Pálmason, Magnús Guðmundsson, 

form. fundaskr. frsm.
Páll Herinannsson. Þorsteinn Briem.

Ed. 396. Nefndarálit
um frv. til 1. um sauðfjárbaðanir.

Frá landbúnaðarnefnd.
Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 21. april 1936.
Páll Hermannsson, Jón Baldvinsson, Pétur Magnússon.

form., frsm. fundaskr., með fyrirv.

Ed. 397. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 61 23. júni 1932, um lax- og silungsveiði.

Flm.: Pétur Magnússon.
1. Við 1. gr. í stað „þegar vatnsborð er lægst“ í 2. málsgr. 2. tölul. komi: að 

staðaldri.
2. Við 5. gr. Greinin falli niður.
3. Við 6. gr. Greinin falli niður.
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Sþ. 398. Tillaga til þingsályktunar

um undirbúning bvggingar stýrinianna- og vélstjóraskóla.

Flm.: Páll Þorbjörnsson, Finnur Jónsson.

Sameinað Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera uppdrátt og 
kostnaðaráætlun uni byggingu nýs stýrimanna- og vélstjóraskóla í Reykjavík.

Greinargerð.

Fíestar þjóðir keppast nú um að efla sem bezt atvinnuvegi sína, og þá sér- 
staklega með því að stuðla að því, að völ sé á lia'fum kunnáttumönnum í bverri 
grein. Svo sem kunnugt er, er sjávarútvegur og siglingar langstærsti atvinnu- 
vegur okkar íslendinga og sá, sem mestar tekjur færir í þjóðarbúið. Þrátt fyrir 
þetta hefir ekki verið búið svo að menntunarstofnun þeirra manna, sem þennan 
atvinnuveg stunda, að viðunanlegt geti talizt. Kennsla i stýrinianna- og vélstjóra- 
fræði fer nú fram í æfagömlu timburbúsi, sem vantar alla kosti nútíma skóla- 
lmss, og önnur aðstaða til kennslunnar er eftir því. í þessiun skólamálum eruni 
við íslendingar algerðir eftirbátar nágranna okkar, og það svo, að jafnvel Fær- 
eyingar munu eiga stýrimannaskóla, sem er miklu bctur búinn að húsrúmi og 
tækjum til kennslunnar en okkar skóli. Öllum má vera það ljóst, að við svo 
búið getur ekki staðið, og verður því að vinda bráðan bug að því að bæta úr, og 
er þessi þingsályktunartillaga þess vegna fram komin.

Nánar í framsögu.

Nd. 399. Breytingartillaga

við frv. til 1. um breyt. á vegalöguni, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Sigfúsi Jónssyni, Jóni Sigurðssyni og Jóni Pálmasyni.

Við XIX. lið. A eftir b-lið komi 2 nýir liðir, er verða e- og d-liður, svo 
bljóðandi:

e. Skayavegur: Frá Sauðárkróki um Gönguskörð og Laxárdalsbeiði að 
Hvammkoti á Skaga.

Til vara: uð Hafragili í Laxárdal.
d. Kolayafiallsveyur: Frá vegamótum á Laxárdalsheiði um Þverárfjall og 

Norðurárdal að Laxárbrú á Skagastrandarvegi.

Alþt. 1936. A. (5i). löggjafarþingl. 115
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Ed. 400. Lög
um innflutning, sölu og nieðferð á skotvopnuin, skottærum, allskonar sprengj- 
uin og lilutum og efni i þau.

(Afgreidd frá Ed. 21. april).
Samhljóða þskj. 179.

Ed. 401. Frumvarp til laga
um að mjólkursamsalan i Reykjavík og sölusamhand íslenzkra fiskframleiðenda 
skuli vera undanþegin útsvari og tekju- og eignarskatti.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

1- gr.
Mjólkursamsalan i Reykjavík og sölusamhand islenzkra fiskframleiðenda í 

Reykjavík skulu undanþegin ölluin tekju- og eignarskafti, svo og þvi að greiða 
aukaútsvar eftir efnum og ástæðum.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. er flutt að tilhlutun forsætisráðherra, og fylgdu því svo hljóðandi at- 

lmgasemdir:
„Með dómi hæstarcttar, uppkveðnuni 23. októher 1935, i málinu hæjargjald- 

kerinn í Reykjavík f. h. hæjarsjóðs gegn sölusamhandi íslenzkra fiskframleið- 
enda, var nefnd stofnun ekki talin útsvarsskyld í Reykjavík. Einn dóniaranna 
taldi þó stofnunina útsvarsskylda. Skattayfirvöldin liafa þrátt fyrir dóminn 
haldið áfram að leggja útsvar á sölusamhandið. Með því að nú allur sá arður, sem 
stofnanir þær, sem ræðir um í frumvarpi þessu, gefa, rennur til framleiðend- 
anna sjálfra, þeir greiða skaita og skyldur af þeim arði sem öðrum tekjum sín- 
um, og þess vegna um engan milliliðagróða að ræða. þykir ekki rétt að telja 
stofnanir þessar útsvars- eða skattskyldar. En með því ákvæði laga um skatt- 
og útsvarsskyldu mjólkursamsölunnar og sölusamhandsins þykja ekki nógu 
ljós, er frumvarp þetta fram komið.“

Ed. 402. Nefndarálít
um frv. til laga um hráðahirgðahreyting nokkurra laga.

Frá fjárhagsnefnd.

Xefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfylgjandi
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BREYTINGUM.
I. 1. gr. 1.

a. I stað „legði“ komi: leggi.
b. A eftir „100 þús. kr.“ komi: á ári.

II. Við 1. gr. 7. 1 stað „júli“ á fyrri staðnum komi: júní.
III. Við 1. gr. 14. í stað „7. júlí“ komi: 6. júlí.

Alþingi, 21. apríl 1936.

Jón Baldvinsson, Bernh. Stefánsson, Magnús Jónsson,
form. fundaskr., frsin. með fyrirv.

Nd. 403. Frumvarp til laga
um garðyrkjuskóla ríkisins.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Stofna skal garðyrkjuskóla ríkisins að Reykjum í Ölfusi.

2. gr.
Ríkið Ieggur skólanum til nægilegt land til garðyrkju, svo og vermireiti 

og gróðrarskála og aðrar byggingar, og ennfremur búfé og búsáböld, sem nú 
eru á Reykjum og tilbeyra Reykjabúinu.

3. gr.
Garðyrkjuskólinn skal rekinn sem sjálfstæð stofnun á ábvrgð ríkisins og 

ber sjálfur kostnað við skólahaldið, eftir því sem tekjur lians hrökkva, enda 
njóti bann alls þess arðs, er garðyrkjan og annar rekstur skólabúsins gefur 
af sér. Heimilt skal stofnuninni að taka lán til framkvæmda sinna, eftir því 
sem nauðsyn krefur, með samþykki fjármálaráðherra.

4. gr.
Við skólann skulu gerðar ýmsar tilraunir með ræktun garðjurta, bæði við 

almenn skilyrði og i gróðrarskálum.

5. gr.
í garðyrkjuskólanum skal fram fara bæði verkleg og bókleg kennsla. Verk- 

legu kennslunni skal fvrir komið á tvennan bátt:
a) með námskeiðum að vorinu og sumrinu 3 — 1 mánaða tíma, þar sem fram 

fari tilsögn í ræktun allra algengra garðávaxta,
b) með tveggja til þriggja ára verknámi fyrir þá, sem vilja verða fullnuma i 

garðyrkju. Kennsla þessi skal fram fara bæði á köldu landi og lieitu. Bók-
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námið iná standa yfir alll að einu ári, og skal það fara fram aðallega að 
vetrinum. Aðgang að því eiga þeir, sem stundað liafa 2 3 ára verknáni á
þeini garðyrkjubúum, sem landbúnaðarráðberra löggildir til að bafa verk- 
lega garðyrkjukennslu með liöndum. Auk garðyrkjunámskeiðanna má 
einnig bafa matreiðslunámskeið í skólanum, einkum að því er snertir notkun 
garðjurta.

6. gr.
Við garðyrkjuskólann skal skipaður forstöðumaður, og bonuni fengin að- 

stoð við kennslu og annan rekstur eftir þörfuin. Launakjör fastra starfsmanna 
skulu vera i samræmi við launakjör kennara ba'ndaskólanna.

7. gr.
Forstöðumaður befir aðalunisjón nieð skólanum og sér nin allar frain- 

kvænidir og kennslu. Hann liefir og á bendi allt reikningsliald skólans.

8. gr.
Xemendur fá i skólanum ókeypis búsnæði og kennslu, en um greiðslu fyrir 

fa'ði fer eftir ákvæðum, sem ráðberra setur í reglugerð.

9. gr.
Landbúnaðarráðberra liefir á liendi yfirstjórn skólans ásamt þriggja manna 

nefnd, er liann skipar til þess. Laun skólanefndar skulu ákveðin af landbúnaðar- 
ráðberra og greidd af skólanum. Landbúnaðarráðberra gefur og úl reglugerð 
um starfsemi skólans, og skal þar nánar ákveðið um innlökuskilyrði. náms- 
greinar, tilbögun kcnnslu, próf, kennslukrafta. tilraunastarfsemi. rekslur garð- 
yrkjubúsins, fyrirkomulag námskeiða o. fl.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 404. BreytingartillÖgur

við frv. til 1. um framlenging á gildi ýmsra lagaákvæða um tekjuöflun fyrir 
ríkissjóð.

Frá meiri bl. fjárbagsnefndar.

I. Við 3. gr. Siðari málsgr. orðist svo: Ákvæði síðustu málsgr. 2. gr. taga nr. 
128 31. des. 1935 skulu gilda til ársloka 1937.

II. Við 5. gr. Fyrir framan tölurnar í öllum liðunum komi: allt að.
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Nd. 405. Breytingartillögur
við frv. til 1. iuii breyt. á vegalöguin, nr. 101 19. júní 1933.

Frá Eiríki Einarssyni.

1. Við I. Eiðurinn falli niður.
2. Á eftir IV. b. bætast nýir stafliðir:

a. Selvogsvegar: Frá Vindheimuni i Ölfusi til Selvogs,
b. Þorlúkshafiiarvegur: Frá Vindheimum til Þorlákshafnar.

Ed. 406. Nefndarálit
um frv. til 1. uin tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

Frá 3. íiiinni lil. allsherjarnefndar.

Frv. þetta felur ekki í sér tillögur til raunverulegs útgjaldaléttis fyrir bæjar- 
og sveitarfélögin. Stefna þess er aðeins sú, að breyta að nokkru uin innheimtu- 
aðferðir á þeini gjöldum, sem greidd liafa verið nieð öðruni liætti til þessa. 
Með frv. þessu er því ekki ráðin bót á þeini vanda, sein nú veldur bæjar- og 
sveitarstjórnum mestuni erfiðleikuni, þ. e. aukinnn útgjölduin samtimis þvi, 
sem gjaldgeta almennings þverr. Á þessu verður ekki raunveruleg bót ráðin með 
því að breyta um aðferðir uni álagningu, lieldur með því einu að létta af gjöldum.

Fyrir Álþingi liggur frv. um að létta berklavarnagjaldinu af bæjar- og 
sýslusjóðum, og væri nokkur bót á ráðin, ef það yrði að lögum.

Fvrir síðustu þinguni bafa og legið frv. um, að fasteignaskattur ríkisins 
renni til sýslusjóðanna, og er þessa jafnbrýn þörf, þó að sveitargjöldin komi 
nokkru öðruvísi niður en áður.

Sýslusjóðsgjöldin nema nú allvíða allt að helmingi sveitargjaldanna, og 
skiptir því eigi litlu, að þau gætu orðið þeim mun léttari sem fasteignaskatti 
ríkisins neniur. Er og eðlilegra og meir til samræmis við þá reglu, sem til skamms 
tíma liefir fylgt verið, að sveitarfélögin liafi liina beinu skattstofna, en ríkis- 
sjóður njóti Iiinna óbeinu skatta, m. a. af þvi, að liaiin liefir betri aðstöðu til 
imilieimtu tolla og viðskiptagjalda en einstök bæjar- eða hreppsfélög.

Þegar af þessari ástæðu er 3. niinni hl. algerlega mótfallinn III. kafla frv. 
Þessi kafli frv. gerir ráð fyrir allþuiigum álögum á sveitirnar, þar sem þær 
eiga að greiða skatt til bæja og kauptúna af aðkeyptum vörum og auk þess 
greiða þeim skatt af útfluttum afurðum.

Sumstaðar gætu litlir kauptúnshreppar með þessu móti fengið verulegan 
liluta útgjalda sinna greiddan úr landsveitunum á verzlunarsvæðinu, þótt þeir 
liefðu meira gjaldþol miðað við þarfir en sveitirnar.

Þá kemur og fram misrétti milli sveita eftir því, livort þær liafa aðstöðu til 
afurðasölu á innlendum markaði og sleppa við vörugjaldið, eða þær verða ein- 
göngu að lilíta öðrum lakari markaði og greiða vörugjaldið að auk.
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Loks fer aðstaðan til þessarar afurðagjaldsálagningar á sveitirnar eftir þvi, 
hvort kauptún hvers verzlunarsvæðis er sérstakt hreppsfélag eða ekki. Og veldur 
það eigi litlu misrétti milli sveita og jafnvel héraða.

Ef ekki þykir verða hjá komizt að leggja nýja tolla eða verðtolla á aðfluttar 
vörur lianda sveitarsjóðuin, svo scm gert er ráð fyrir í IV. kafla frv., telur 3. 
minni hl. rétt, að sá tekjuauki renni tii sýslusjóðanna, og kemur hann þá kaup- 
túnahreppum sem öðrum hreppum að gagni.

Nú hefir svo skipazt, að 2. minni hl. nefndarinnar liefir flutt breytingar- 
tillögur við frv., er að sumu leyti falla saman við þessa skoðun, og mun ég að 
sjálfsögðu fylgja þeim tillögum. Eg mun ennfremur fylgja breyt.tillögum á 
þskj. 350 við 1. gr. frv., en áskil mér rélt til að koma fram með brtt. við brtt. á 
þskj. 368 við 35. gr. frv.

Ég legg til, að frv. verði samþykkt með þeim breytingum, er fyrr gelur, 
og eftirfarandi

BREYTINGU.
A eftir 1. gr. komi tvær nýjar greinar, er verði 2. og 3. gr. (og breylist greina- 

talan samkvæmt því):
a. (2. gr.). Fasteignaskattur, er fellur í sýsluin og kaupstöðum landsins sam- 

kvæmt lögum nr. 66 27. júní 1921, greiðist í sýslusjóð eða bæjarsjóð, þar 
sem fasteignin liggur, í fyrsta sinn 1937.

b. (3. gr.). Lögreglustjóri greiðir sýsluncfnd eða bæjarstjórn skatt þennan um 
leið og hann innheimtist.

Alþingi, 21. apríl 1936.

Þorsteinn Briem.

Ed. 407. Frumvarp til laga
um fræðslu barna.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

I. KAFLI
Um skólaskyldu, undanþágu og kröfur við fullnaðarpróf.

L gr.
Öll börn á landinu eru skólaskyld á aldrinum 7—14 ára. Skólaskyldan 

hefst 1. maí það almanaksár, sem barnið verður fullra 7 ára, og endar með fulhi- 
aðarprófi það ár, sem það verður fullra 14 ára.

2. gr.
Fræðsluráð getur veitt skólahverfum ulan kaupslaða heimild til að ákveða, 

að skólaskylda i liverfinu skuli ekki hefjast fyrr en við 8, 9 eða 10 ára aldur
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barna. Þar, seni slík ákvörðun er gerð, skulu heimilin annast sjálf og kosta 
barnafræðsluna frain að skólaskyldualdri, nema þar sem öðruvísi er ákveðið 
nieð skólareglugerð.

Xú befir skólahverfi vanrækt fræðslu barna, og getur þá fræðslumála- 
stjórnin fyrirskipað skólaskyldu barna á aldrinum 7-10 ára i hverfinu.

3- gr-
Skólanefnd má veita undanþágu frá skólavist, ef trygging þykir vera fvrir 

því, að barn fái lögmælta fræðslu þrátt fyrir undanþáguna.
Skólanefnd iná veita beiinild til fullnaðarprófs börnuni, sein eru yngri en

14 ára, þegar tryggt er, að barnið njóti framhaldsfræðslu til fulls 14 ára aldurs.
Skólanefnd varnar þeim börnuni skólavistar, sein að dóini skólasljóra og 

kennara eru óliafandi með öðrum börnuin sakir siðleysis eða einstakrar óhlýðni.
Þau börn eru undanþegin skólaskyldu, sein sainkvæint vottorði læknis 

skortir andlega eða líkamlega ba'fileika til að stuiída nám með öðrum börnum.

4. gr.
Hverl barn, sem er fullra 14 ára, er fullnaðarprófsskylt. Til fullnaðarprófs 

er krafizt:
1. að geta lesið móðurmálið skýrt og ábeyrilega og sagt munnlega frá því, 

er það les. Það skal og gcta gcrl skriflega og nokkurnveginn ritvillulausa 
og mállýtalausa grein fyrir þvi efni, er það þekkir vel. Kunna skal það 
utanbókar nokkur íslenzk kvæði, einkum ættjarðarljóð og söngljóð, og geta 
skýrt rétt frá efni þeirra með eigin orðum.

2. að geta skrifað læsilega og breinlega rithönd.
3. að liafa lesið með leiðsögn og skýringum valda kafla úr bibliunni eða biblíu- 

sögur, sérstaklega um líf og kenningu Krists. Skal lögð áberzla á, að það 
hugfesti einkum orð hans og liafi þau rétt eftir. Kunna skal barnið utan- 
bókar nokkra valda sálma.

4. að kunna fjórar höfuðgreinar reiknings með lieilum tölum og höfuðatriði 
almeimra brota, tugabrota og prósentureiknings og vera leikið í að beita þess- 
ari kunnáttu til úrlausnar auðveldum dæmum, sem fyrir koma í daglegu 
lífi, meðal annars til að reikna flatarmál og rúmmál einfaldra liluta. Það 
skal og vera leikið i að reikna með lágum tölum i lmganum.

5. að vita nokkuð um merkustu menn þjóðar vorrar að fornu og nýju og um 
böfuðdrætti í sögu þjóðarinnar.

6. að vera leikið í að nota landabréf og hafa fengið sem ljósasta þekkingu á 
átthögum sinum, náttúru íslands. liögum þjóðar vorrar og þjóðskipulagi. 
Það skal og bera skyn á legu og alvinnuvegi helztu landa í F.vrópu, vita 
hvernig álfur og höf liggja á lmettinum og hafa fengið nokkra fræðslu um 
eðlishætti jarðar og stöðu bennar í sólkerfinu.

7. að liafa vanizt á að atlmga algengustu fyrirbrigði náttúrunnar, sem það 
hefir fyrir augum, svo að það geti lýst þeim, það skal vita um lielzlu atriði, 
er að bollustuháttum lúta, meðal annars um álirif heilsuspillandi nautna- 
meðala, t. d. vínanda og tóbaks, og liafa nokkra þekkingu á byggingu og
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störfuni mannlegs líkama. Ennfrcmur skal það þekkja nokkrar íslenzkar 
jurtir og geta skýrt frá lifnaðarháltum og einkennuin lielzlu (lýra, einkuin 
innlendra.

8. að kunna nokkur einföld sönglög, einkuni sáhnalög og lög við íslenzk 
ættjarðarljóð.

9. að geta gert einfaldar dráttmyndir.
10. að liafa fengið nokkra tilsögn í handiðju og
11. að hafa stundað leikfimi, a. m. k. þá leikfimi, sem liægt er að stunda á- 

lialdalítið og án ’sérstaks húsnæðis.

5. gr.
Heimilt er skólanefnd (í Reykjavík fræðsluráði), með samþykki fræðslu- 

málastjórnar, að ákveða í reglugerð skóla, að kenna skuli fleiri námsgreinar 
en i 4. gr. segir.

II. KAFLI
Um skólahald og kennsluskipun.

6. gr.
í liverju skólahverfi skal gera skólahús á hentugum stað, sem fræðslumála- 

stjórn samþykkir, heimangönguskóla þar, sem staðhæltir leyfa, en heimavistar- 
skóla þar, sem heimangöngu verður ekki við komið sakir vegalengda í skóla- 
hverfinu. Framfærandi barns kostar skólavist þess í heimavistarskóla.

Lágmark árlegs námstíma skólaskyldra barna er:
a. I heimangönguskólum með 3 kennara eða fleiri:

1. Fyrir 7—9 ára börn 33 vikur á ári, 500 kennslustundir.
2. Fyrir 10—14 ára hörn 21 vikur á ári, 700 kennslustundir.

b. I heiinangönguskólum með 1- 2 kennurum:
1. Fyrir 7—9 ára hörn 33 vikur á ári, 500 kennslustundir.
2. Fyrir 10—14 ára börn 24 vikur á ári, 600 kennslustundir.

c. I heimavistarskólum á hvert skólaskylt harn að stunda nám minnst 12—13 
vikur á ári, og séu námsvikur aldrei færri en 88 samtals á aldrinum 7—14 
ára, nema undanþága hafi verið veitt. Nú er undanþága frá skólahaldi fyrir 
yngri hörn en 10 ára veitt heilu skólahverfi, og á þá námstími 10—14 ára 
barna að vera minnst 16 vikur á ári.
Heimilt er, með samþykki fræðslumálastjórnarinnar, að færa námstíma til 

milli aldursflokka, enda verði samantaldar kennslustundir eða námsvikur á 
hvert barn á skólaskyldualdri þess aldrei færri en áður er talið.

7. gr.
Xú óblýðnast framfærandi skólaskylds barns fyrirmælum þessara laga. og 

varðar það dagsektum, 2—5 kr., eftir úrskurði valdsmanns. Sé uni alvarlegt 
brot að ræða, getur skólastjóri skotið málinu til barnaverndarnefndar til frekari 
aðgerða.
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8. gr.
Geti framfærandi barns á lögskipuðiun skólaaldri fyrir fálæktar sakir ekki 

staðizt kostnað þann, er leiðir af lögboðinni skólavist þess, skal sá kostnaður að 
einhverju eða öllu leyti, eftir ákvörðun hreppsnefndar (fátækrastjórnar), greið- 
ast úr fræðslusjóði (bæjarsjóði) sem önnur gjöld til skólahahls. Umsóknir um 
slíkan styrk séu koinnar til skólanefndar fyrir 30. okt. ár livert.

9. gr.
Hin lögskipaða fræðsla skólaskyldra barna veitist ókeypis, og greiðist kostn- 

aðurinn við hana úr fræðslusjóði (bæjarsjóði) að öðru en þvi, sem lagt er fram 
úr rikissjóði. Greiða skal sérstaklega úr ríkissjóði til beimavistarskóla fé sem 
svarar ráðskonukaupi, og úrskurðar fræðslumálastjórnin til 5 ára i senn, hve 
há sú fjárhæð skuli vera.

Lögskipaða fræðslu þeirra barna. sem fá undanþágu frá skólaskyldu, skulu 
heimilin annast á sinn kostnað.

III. KAFLI
Um skólahverfi og skólanefndir, fræðsluhéruð og fræðsluráð.

10. gr.
Hver sýsla og liver kaupstaður í landinu er fræðsluhérað út af fyrir sig. 

Þó skal sameina hrepp eða bluta úr hreppi fræðsluhéraði annarar sýslu, ef slíkt 
hentar betur vegna staðhátta, þegar fræðslumálastjórn mælir svo fyrir.

Hvert fræðsluhérað er eitt eða fleiri skólahverfi, og er einn barnaskóli í 
liverju.

1l.gr.
I hverju fræðslubéraði skal vera fræðsluráð, skipað ö mönnum. í kaup- 

stöðum skulu 4 þeirra kosnir af nýkosinni bæjarstjórn með hlutfallskosningu, 
en utan kaupstaða af sýslunefnd. Bæjarstjóri eða sýslumaður er sjálfkjörinn 
formaður fræðsluráðs.

Nú er kaupstaður aðeins eitt skólahverfi, og skal þá fræðsluráðið jafnframt 
vera skólanefnd kaupstaðarins, enda skipar fræðslumálastjórnin þá formanninn.

I hverju skólahverfi er skólanefnd skipuð 3 mönnum, og skulu 2 þeirra 
kosnir samtímis og hreppsnefnd utan kaupstaða, en í kaupstöðum af nýkosinni 
bæjarstjórn með blulfallskosningu.

Nú eru 2 breppar eða fleiri í skólabverfi, og selur fræðslumálastjórnin þá 
reglur um kosning skólanefndarmanna í samræmi við fólksfjölda. Þegar svo á 
stendur, er heimilt, að 5 menn séu í skólanefnd.

Fræðslumálastjórnin skipar formenn skólanefnda.
Um atkvæðisrétt og kjörgengi í skólanefndir gilda sömu reglur og um 

sveitarstjórnarkosningar. Varamenn skulu kosnir á sama hátt og aðalmenn og 
samtímis.

Alþt. 1936. A. ( 50. löggjafarþing). 116
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12. gr.
Formaður kallar fræðsluráð eða skólanefnd saman til funda svo oft sem 

þörf krefur. Skylt cr honum að kveðia nefndina til fundar, þegar þess er kraf- 
izt af einum nefndarmanna eða skólastjóra. Skólastióri skal ávallt hoðaður á 
fundi skólaliefndar og hefir þar niálfrelsi og tillögurétt.

Fræðsluráð eða skólanefnd getur enga ályktun gert, nema meiri hluti hennar 
sé á fundi. Afl atkvæða ræður úrslitum. Fegar atkvæði eru jöfn, skal atkvæði 
formanns ráða. Allar ályktanir skulu ritaðar í gerðahók. Enginn skólanefndar- 
maður hefir atkvæðisrétl um þau mál, er snerta liann sjálfan.

13. gr.
Skólanefnd hefir unisjón með allri barnafræðslu i skólahverfi sínu. Iliin 

auglýsir eða lætur auglýsa kennaraslöður, þegar þ;er eru lausar, og tekur á móti 
umsóknum um þær.

Skólanefnd skal, þegar fjökli umsókna leyfir. mæla með eigi færri en þremur 
umsækjendum fyrir Iiverja kennarastöðu, sem auglýst hefir verið, og telur hún 
þá þann umsækjanda fyrstan, er hún mælir fastast með. og siðan aðra í þeirri 
röð, er hún telur að þeir komi til greina. Nú hafa þrjár eða fleiri kennarastöður 
verið auglýstar, og er skólanefnd þá eigi skylt að mæla með fleiri cn tveimur 
umsækjendum fyrir hverja kennarastöðu.

Skylt er skólanefnd að leita álils skólastjóra um umsækjendur, ef velja á 
kennara, en námsstjóra, ef um skólastjóra er að ræða. Verði ágreiningur um 
umsækjendur innan skólanefndar eða milli skólanefndar annarsvegar og skóla- 
stjóra eða námsstjóra hinsvegar, getur hver aðili um sig gert tillögur til fræðslu- 
málastjórnarinnar, og skal fylgja tillögunum rökstudd greinargerð.

Stundakennara og forfallakennara ræður skólastjóri i samráði við skóla- 
nefnd.

Skólanefnd hefir eftirlit með skólasókn skólaskyldra harna i skólahverfinu 
og annast um það, með aðsloð skólastjóra, að skólavistin komi þeim að sem 
fyllstum notum. Skylt er henni að liafa umsjón með skólahúsum og annasl 
um, að herhergi þau, sem þar eru ætluð lil kennslu og íhúðar, séu úthúin i fullu 
samræmi við þær reglur, sem heilhrigðisst jórnin selur. Uúu sér um útvegun 
kennsluáhalda þeirra, sem skylt er að liafa i skólum. scmur skýrslur, eða lætur 
semja, um skólaskyld hörn i skólahverfinu og áætlun um útgjöld vegna skóla- 
halds næsta ár, og sendir hvorttveggja fræðsluráði innan þess tíma, er það 
ákveður.

Ftan kaupstaða skal einn skólanefndarmanna vera féhirðir skólans. Hann 
tekur á móti því fé, sem veitt er úr fræðslusjóði til skólahalds i skólahvcrfinu, og 
annast allar greiðshir fyrir skólann. í lok hvers reikningsárs seiiiur hann reikn- 
ing yfir tekjur og gjöld skólans og leggur hann fyrir skólanefnd. Síðan skal 
senda reikninginn fræðsluráði til endurskoðunar og samþykktar.

Afrit af reikningum skal senda fra'ðslumálastjóra.
Reikningsár skólanna er almanaksárið.
Aðrar framkvæindir fyrir skólanefnd hcfir formaður á hendi, enda her 

honuni að sjá um, að störf nefndarinnar séu vel af liendi leyst.
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Fræðslumálastjórnin gefur út fyrirmyndir að skólareglugerðum, aðra fyrir 
lieimangönguskóla og hina fyrir heiniavistarskóla. Skólanefiul semur síðan 
frumvarp til reglugerðar og sendir það fræðslumálastjórninni til staðfestingar.

Skólanefnd sér um alla skýrslugerð, sem fræðslumálastjórnin heimtar um 
hag barnafræðslunnar í skólahverfinu.

Verði ágreiningur milli skólanefndar og fræðsluráðs eða fræðsluráðs og 
bæjarstjórnar (sýslunefndar) um fjárframlög til skólahalds, skal hann lagður 
undir úrskurð fræðslumálastjórnarinnar.

IV. KAFLI
Um fræðslusjóði og skólahvggingarsjóði.

14. gr.
í hverju fræðsluhéraði getur sýslunefnd, að fengnum tillögum lirepps- 

nefnda, stofnað fræðslusjóð, er stendur straum af árlegum útgjöldum til barna- 
fræðslunnar. Þegar fræðsluráð hefir gert heildaráætlun um kostnað við skóla- 
hald í fræðsluhéraðinu, að fengnum skýrslum og áætlunum skólanefnda, skal 
reikna út meðaltalskostnað á hvert barn í fræðsluhéraðinu. Skal síðan heildar- 
kostnaðinum af barnafræðslunni jafnað niður á hreppa fræðsluhéraðsins i hlut- 
falli við tölu skólaskyldra harna í hverjum lireppi. Jafna skal niður svo hárri 
fjárhæð árlega, að öruggt megi telja, að hún hrökkvi fyrir útgjöldum sjóðsins 
næsta ár, auk tillags til skólahyggingarsjóðs sainkv. 15. gr.

Fræðslusjóðsgjald skal innheimt með sýslusjóðsgjaldi og á sama hátt.
Þar, sem ekki eru stofnaðir fræðslusjóðir, fer um greiðslu kostnaðar við 

barnafræðslu eftir núgildandi reglum.

15. gr.
Heimilt er að stofna skólabyggingarsjóð í fræðsluhéraði eða liluta fræðslu- 

héraðs utan kaupstaða, og skal honum varið til skólahygginga, viðhalds og 
endurbóta á skólahúsum og vaxta og afhorgana af lánum, sem tekin liafa verið 
til slíkra hygginga.

Tekjur sjóðsins eru þessar:
a. Allt að 10',' af þeim tekjum sýslusjóðs, sem lagðar eru á livern lirepp eftir 

skattaframtali, íhúatölu og fasteignamati.
b. Allt að 2O'< af tekjum fræðslusjóðs héraðsins.
e. Andvirði gamalla skólahúsa og skólalóða, er seld kunna að verða.
d. Samskot, gjafir, vinnuloforð o. fl., sem sjóðnum kann að áskotnast.

Heimilt er, að framlög skólahverfa til sjóðsins séu séreign hvers hverfis 
um sig, þegar þess er óskað.

Fræðsluráð getur fyrirskipað stofnun skólabyggingarsjóðs fyrir skólahverfi, 
sem telst hafa vanrækt skyldur sínar um bygging skólahúss eða viðliald.

Xú á skólaliverfi skólahús og lóð, þegar heimild þessa kafla kemur til fram- 
kvæmda, og skal húsið og lóðin þá falla til skólahyggingarsjóðs, en matsverð
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16. gr.
Fræðsluráð licfir á hcndi stjórn fræðslusjóðs <>g skólabyggingarsjóðs.
Fræðsluráð og skólanefnd annast uin framkvæindir á byggingu nýrra skóla, 

cndurbótuin og viðhaldi.

17. gr.
Skólahús skulu byggð í þcirri röð. scni fræðslumálastjórnin ákvcður. að 

fcnginni umsögn lræðsluráða.
Ríkissjóður grciðir alll að þriðjungi koslnaðar við að rcisa hcimangöngu- 

skóla utan kaupstaða, cn hchning kostuaðar við byggingu hciniavislarskóla al' 
þvi fc, scin til þess cr vcitt í fjárlöguni ár hvcrt.

Ríkisstyrkurinn cr bundinn því skilyrði. að skólalóðin sc cign skólahvcrfis 
cða skólabyggingarsjóðs og að fræðsluinálastjórnin hafi samþykkt slærð hennar, 
skólastaðinn og uppdrátt að húsinu, og að það sc byggl undir cftirliti trúnaðar- 
manns licnnar.

V. KAFLI 
Um einkaskóla.

18. gr.
Hciniilt cr fræðsluinálastjórninni að löggilda barnasköla, scm rcknir cru 

fyrir fc cinstakra inanna cða stofnana, cf þcir starfa sanikvæint rcglugcrð, er 
hún sainþykkir, cnda lúti slikir skólar sama cftirliti og sömu rcglum og aðrir 
barnaskólar.

Kcnnarar við slika skóla vcrða að uppfylla öll skilyrði. scm sclt eru cða sctt 
kunna að vcrða um rctt til að kcnna í barnaskólum landsins.

Fyrir þau börn. cr slíka skóla sækja, þarf ckki undanþágu samkvæmt 2. gr.. 
cn forstöðumaður skal í byrjun bvcrs skólaárs scnda viðkomandi skólancfnd i 
hrcppum og fræðsluráði í kaupstöðuni skýrslu um það, hvaða börn sækja skól- 
ann. og tilkynna sömu aðiljum allar brcytingar jafnóðum og þær verða.

Ekki ciga slikir skólar licimti ígu á styrk af almannafc.

VI. KAFLI 
Um próf.

19. gr.
I’róf skal árlcga halda í kunnáttu og lcikni allra barna frá K 11 ára aldurs. 
I’rófdómarar skulu vcra við fullnaðarpróf og landspróf, og cru þcir skip-

aðir af skólanefnd.
I’rófdómarar bafa sama kaup og stundakennarar.
Kostnaður við próf grciðist úr fræðslusjóði.
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Próf skulu baldin að lokinni kennslu. og j)ó aldrei fyrr en 1. apríl.
Xú keinur prófskylt barn ekki til prófs án gildra forfalla, og er þá heiniilt

að leita aðstoðar lögreglustjóra til þess að barnið verði prófað og að beita sekt- 
arákvæðum 7. gr.

Heimilt er, ef barn kennir ekki á prófstað. að prófa það á beiinili þess.

20. gr.
Xú befir 14 ára barn ekki náð þeirri kunnáttu, seni áskilin er í 4. gr„ og 

skal þá skólanefnd, í samráði við skólastjóra, sjá því fyrir frekari fræðslu, unz 
það stenzt próf í þeini námsgreinum, er því var einkuin ábótavant i, en skóla- 
stjóri og skólala'knir ákveða, bvers krafizt skal af barninu til fullnaðarprófs.

21. gr.
I’au börn, sem með fullnaðarprófi bafa sýnt, að þau hafi lokið lögskipuðu 

námi, skulu fá vottorð um kunnáttu sína og þroska. undirritað af skólastjóra 
(eða prófanda) og prófdómara.

22. gr.
Fræðslumálastjórnin setur reglur um tilbögun prófa og skýrslur þær, er 

henni skal senda árlega um prófin.

23. gr.
Prófdómarar skulu undirrita prófskýrslur ásamt skólastjóra og senda 

skólanefnd eða náinsstjóra skriflegt álit sitt um kennsluna og skólastarfið, ef 
þcss er óskað.

VII. KAFLI 
Um námsstjóra.

24. gr.
Eftirlitsmenn skulu skipaðir með barnafræðslunni í landinu þegar fé er 

veitt til þess í fjárlögum, og nefnast þeir námsstjórar. Skulu valdir til þess 
starfs hinir hæfustu barnakennarar. Skal fræðslumálastjórnin skipta landinu i 
allt að 6 eftirlitssvæði, og sé einn námsstjóri fyrir bvert. Skulu námsstjórar liafa 
eftirlit með kennsluskipun, kennsluaðferðum og árangri kennslunnar samkvæmt 
erindisbréfi, er fræðslumálastjórnin setur.

25. gr.
Fra'ðslumálastjórnin gefur út erindisbréf fyrir kennara, skólastjóra, náms- 

stjóra, skólanefndir og fræðsluráð. Skal þar nánar tekið fram um skyldur þeirra 
og störf. Hún skal og í samráði við skólaráð semja skrá yfir þau kcnnslutæki, cr 
hverjum skóla ber að liafa til afnota.
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VIII. KAFLI 
Ýmis ákvæði.

26. gr.
Lækniseftirlit með heilbrigði skólabarna og kennara og hollustuliáttum 

skólanna skal haga eftir þvi, sem fræðslumálastjórnin ákveður í samráði við 
yfirstjórn beilbrigðismálanna.

27. gr.
Lögboðin leyfi i barnaskólum landsins skulu vera þessi:
1. desember, jólafrí frá 16. des. til 3. jan., að báðum dögunum meðtöldum, 

öskudagurinn, páskaleyfi frá pálmasunnudegi til 3. i páskum, að báðum dögun- 
um meðtöldum, sumardagurinn fyrsti og hvítasunnuleyfi frá laugardegi til 
þriðjudags, að báðum dögum meðtöldum.

28. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og eru frá sama tíma nuniin úr gildi lög 

um fræðslu barna, nr. 10 1926, og önnur ákvæði, sem kunna að koma í bága 
við lög þessi, sbr. þó ákvæði til bráðabirgða.

Ákvæði til bráðabirgða.

Þar, sem ekki eru komnir beimangöngu- eða beimavistarskólar, og á mcðan 
svo stendur, gilda ákvæði binna eldri fræðslnlaga um farkennara og farkennslu, 
sbr. þó ákvæði 10. og 11. gr. Tala kennshistaða í farskólahéruðum skal ákveðin 
í samráði við fræðslumálastjóra.

Þegar fé er veitt til þess í fjárlögum, skal fram fara rannsókn á því, bvernig 
bagkvæmast verði að skipta landinu í skólabverfi. Að þeirri rannsókn lokinni 
gerir fræðslumálastjórnin tillögur um skiptingu og leggur þær fyrir skólanefndir 
og fræðsluráð. Nú næst ekki samkomulag milli þessara þriggja aðilja, og ræður 
þá fræðslumálastjórnin úrslitum.

Hvert skólahverfi hefir rétt til eins kennara, en kennarafjölgun skal miða 
við, að 50 börn á aldrinum 7—11 ára eða 30 börn 10—14 ára komi á hvern 
kennara að jafnaði við heimangönguskóla, og 40 börn á aldrinum 10 14 ára
við heimavistarskóla, en 20 í farskólum. Þó er fræðslumálastjórninni heimilt 
að vikja frá þessum ákvæðum, ef staðbættir og skilyrði leyfa ekki samflutning.

Ákvæði þessi skulu framkvæmd jafnóðum og kennarastöður losna.
Heimilt er að greiða úr ríkissjóði styrk til stundakennslu, þegar kennarahald 

sparast við það, hlutfallslega jafnháan og iicnuir framlagi ríkissjóðs til kenn- 
aralauna.

Skólastjórar í kaupstöðum. þar sem eru 20 barnakennarar eða fleiri, taka 
laun fyrir tvo mánuði umfram barnakennara, og skólastjórar í öðrum kaup- 
stöðum og við beimavistarskóla fyrir einn mánuð umfram kennslulhiia.
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Ed. 408. Nefndarálit

uni frv. til laga um fóðurtryggingarsjóði.

Frá ininni lil. landbúnaðarnefndar.

Höfuðefni frv. þessa er það, að sýslunefndum og bæjarstjórnum er heim- 
ilað að gera samþykktir um stofnun fóðurtryggingarsjóða, bverri fyrir sýslu- 
félag sitt eða bæjarfélag. Eftir að samþykktin hefir fengið löglegt samþykki og 
staðfestingu ráðherra er hún bindandi fyrir alla búfjáreigendur, að því undan- 
teknu þó, að hreppsfélög, þar sem fóðurbirgðafélög eru starfandi, geta skorazt 
undan Jiátttöku í fóðurtryggingarsjóðnum. H\er sjóður á að fá þriggja manna 
stjórn, tvo kosna af sýslunefnd eða bæjarstjórn og hinn þriðja skipaðan af land- 
búnaðarráðherra. Ekkert segir frv. um það, livort menn þessír eigi að vera 
launaðir eða þeir eigi að vinna kauplaust. Þessi þriggja manna stjórn á svo 
árlega að afla sér yfirlits um ásetningu í umdæmi sínu, og telji hún, að rannsókn 
lokinni, bættu á, að einhverja búfjáreigendur skorti fóður, á hún að verja sjóðn- 
um til kaupa fóðurbætis, ef ekki er unnt að tryggja ásetningu á annan hátt. Ef 
fóðurskoriur verður bjá einstökum mönnmn, á að lána fóðurbæti vaxtalaust, 
en ef almennur fóðurskortur verður vegna óvenjulegra harðinda, er heimilt að 
láta nokkuð af fóðurforða endurgjaldslaust til þeirra, sem verst eru stæðir. -- 
Ríkissjóði er ætlað að leggja fram allt að 75000 kr. á ári til fóðurtryggingarsjóð- 
anna.

Það eru fráleitt skiptar skoðanir um, að vinna beri af alefli gegn fóðurskorti 
búfjár, meðal annars með lagasetningu. Það skortir eigi heklur, að löggjöfin 
hafi látið þessi mál til sín taka. Á síðustu áratugunum liafa verið sett fjölmörg 
lög sumpart til að fyrirbyggja fóðurskort og sumpart til að ráða bætur á hon- 
um, ef liann ber að liöndum. Veigamestu lagaákvæðin, sem að þessu máli lúta, 
eru annarsvegar forðagæzlulögin og hinsvegar IV. kafli búfjárræktarlaganna, 
um fóðurbirgðafélög. Forðagæzlulögin leggja þá skyldu á herðar hverjum ein- 
stökum búfjáreiganda, að tryggja fénaði sínum nægjanlegt fóður í öllu venju- 
legu árferði. Eorðagæzlumenn, sem kosnir eru i hverjum lireppi, eiga að hafa 
eftirlit með, að þessu sé hlýtt. Og ef út af ber, getur hreppsnefnd neytt hlutað- 
eigandi búfjáreiganda til að auka fóður eða fækka fénaði, svo að öruggt þyki, 
að ekki stefni til vandræða. Hér virðist rétt slefnt. Það er fuilkomlega réttmætt 
að krefjast þess, að menn sýni þá ábyrgðartilfinningu, að þeir stofni eigi fén- 
aði sínum í voða með slæmri ásetningu. Afleiðingar þessa koma jafnaðarlega 
ekki aðeins niður á sjálfum þeim, heldur og á sveitungum þeirra, sem í lengstu 
lög revna að ldaupa undir bagga. Það sýnist þvi eðlilegt, að reynt sé að skerpa 
ábyrgðartilfinningu manna í þessu efni svo sem auðið er, stuðla að því, að þeir 
hafi sjálfir forsjá fyrir sér, en treysti ekki annara forsjá. ()g hitt er líka eðli- 
legt, að jæir, sem mest eiga á liættu, ef illa fer, fái ihlutunarrétt. En það er mjög 
hætt við, að frv. þetta, ef að lögum yrði, mimdi siður en svo örva menn til var- 
legrar ásetningar. Þeir, sem tilhneigingu hafa haft til að „setja á guð og gadd- 
inn“, mundu eftirleiðis freistast til að setja á fóðurbirgðasjóðinn og gaddinn.
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Þegar nienn fyrirfram vita þafi, að ef heyleysi ber að höndnni, þnrfa þeir ekki 
annað en að snúa sér til stjórnar fóðurbirgðasjóðsins og fá þar lán með vildar- 
kjörnm, þá er horfið talsvert af þvi aðhaldi, sem menn hafa haft til að tryggja 
sér fóðurbirgðir. Og þcssi hætta er ennþá meiri fyrir það, að félagsskapnum er 
ætlað að ná yfir svo stór svæði. Kemnr þar tvennt til grcina. Fyrst og fremst 
það, að stjórnendnm sjóðsins er með ölln ókleift að bafa nokknrt eftirlit með 
ásetningn félagsmanna. Það eftirlit mnn þykja fnllerfitt innansveitar, hvað þá 
ef um lieilt sýslufélag er að ræða. Hinsvegar er og á það að lita. að þess stærri 
sem félagsskapurinn er og þess fleiri þeir, sem byrðarnar eiga að bera. þess 
ósárara er mönnum yfirleitt um, þó eitthvað beri út af.

Einmitt í þessu efni er stefnt til afturfarar frá gildandi lögum, sein binda 
fóðurbirgðafélögin við hreppamörk. Hver hreppur á að vera félag úl af fyrir sig. 
1 þvi liggur mikil trygging fyrir, að sjóðirnir verði eigi misnotaðir. Og öll sann- 
girni mælir með, að hrepparnir liafi algert sjálfsforræði í þessu efni. Margir 
hreppar liafa komið sér þannig fyrir, að þeir þurfa eigi að kvíða fóðurskorli, 
hvernig sem vetrar. Og það er naumast réttlátt að neyða þau hreppsfélög inn i 
kostnaðarsaman félagsskap fyrir það eitt, að önnur breppsfélög innan sömu 
sýslu liafa eigi sýnt samskonar fyrirhyggju. Það mundi og sízt verða til þess 
að örva nienn til að safna fyrningum og koma sér á þann veg upp forðabúrum 
á eigin spýtur.

Þá er og vert að benda á það, að löggjöf þessi, ef almennt yrði notuð, mundi 
liafa lalsvert veruleg útgjöld i för með sér fyrir ríkissjóð. Xú má vitanlega með 
réttu segja, að eðlilegl sé, að rikissjóður blaupi undir bagga þegar reglulegt liarð- 
æri ber að liöndum, svo sem verið hcfir í Xorður- og Austurlandi nú i vetur. En 
þegar slíkt ber að, má ætla, að þing og stjórn geri það, sem auðið er, til að koma 
i veg' fyrir vandræði og létti mönnum bvrðarnar, eftir því sem fært þykir. Hitt 
getur engan veginn talizt eðlilegt, að ríkissjóður þurfi í venjulegu árferði að hafa 
stórfelld útgjöld við að verja meun fóðurskorli og koma í veg fyrir felli.

í samræmi við það, sem hér hefir sagt verið, leggur minni bl. til, að frv. 
verði fellt.

Alþingi, 21. april 1936.

Pétur Magnússon.

Ed. 409. Breytingartillaga

við frv. til laga um framleuging á gikli ýmsra lagaákvæða um tekjuöflun fyrir 
rikissjóð.

Frá meiri liluta fjárhagsnefndar.

Við 3. gr. fyrri málsgr. Yið málsgr. bætist: og lög frá 21. april 1936, um breyt- 
ing á þeim lögum.
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Nd. 410. Breytingartillögur
við frv. til 1. um atvinnu við siglingar á islenzkum skipum.

Flm.: Emil Jónsson, Jakob Möller.

1. Við 5., 7., 10. og 12. gr.: í stað „75“ í öllum þessum greinum koini: 60.
2. 59. gr. orðist svo:

Þeir, sem tekið hafa smáskipapróf samkv. lögum nr. 40 19. júní 1922. 
halda áfram þeim réttindum, er þeir hafa öðlazt samkv. þeiin lögum.

Ed. 411. Frumvarp til laga

um klaksjóð, heimild fyrir ríkisstjórnina til að reisa klakstöðvar og til leigu- 
náms í því skyni.

Frá landbúnaðarnefnd.

1- gr.
Ríkisstjórnin skal stofna sjóð, er nefnist klaksjóður og varið skal til þess 

að standast rekstur klakstöðva, sem reistar kunna að verða samkvæmt lögum 
þessum.

2. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta klaksjóðsgjald, er nemi 6 aurum 

á kg. af laxi, sem veiddur er hérlendis og seldur á innlendum eða erlendum 
markaði. Klaksjóðsgjald, ásamt 5000 króna tillagi úr ríkissjóði árlega í næstu 
fimm ár og tekjur af sölu laxaseiða frá klakstöðvum ríkisins, rennur í klaksjóð.

3. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að reisa a. m. k. tvær klakstöðvar, og skal 

hvor eða hver stöð geta framleitt allt að 2,5 millj. laxaseiða. Skal allt að 10% 
af árlegri seiðaframleiðslu stöðvanna látið í ár þær og vötn, sem stofnveiðin 
er úr. Að jafnaði skulu seiðin látin í vötnin að réttri tiltölu við stofnveiðina 
úr þeim.

4. gr.
Vegna stofnveiða til klakstöðva þeirra, er ræðir um í 3. gr., skal ríkis- 

stjórninni heimilt að taka á leigu að einhverju leyti eða öllu:
a. veiðiréttindi í I.axá í Kjósarsýslu og i Bugðu og Meðalfellsvatni i sömu sveit. 
h. veiðiréttindi í Laxá úr Mývatni og í Reykjadalsá í Þingeyjarsýslu.

Takist ekki hagkvæmir samningar, að dómi ríkisstjórnarinnar, um leigu á 
veiðiréttindum, er um ræðir i a- og b-lið, skal ríkisstjórninni heimilt að taka 
slík réttindi leigunáirii um 10 ára skeið. Fm framkvæmd leigunámsins skal farið 
eftir ákvæðum laga nr. 61 frá 1917, um framkvæmd eignarnáms.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 117



930 Þingskjal 111

5. gr.
Heimilt skal að veiða til klakstöðvanna á hvern þann hátt og á hverjum 

þeim tíma, sem henta þykir.

6. gr.
Ríkisstjórninni skal lieiinilt að verja allt að 16000 kr. til byggingar og út- 

húnaðar klakstöðva þeirra, sein um er rætt í 3. gr. Rekstrarkostnaður klak- 
stöðvanna greiðist úr klaksjóði. Nægi tekjur klaksjóðs eigi til, greiðist mis- 
munurinn úr ríkissjóði.

7. gr.
Klakstöðvar ríkisins skulu selja fiskiræktar- og veiðifélögum laxaseiði fyrir 

eigi meira verð en 8 kr. þúsundið flutt í á þá, sem seiðin eru ælluð í. Heimilt er 
að selja öðrum en fiskiræktar- og veiðifélögum laxaseiði frá klakstöðvum ríkis- 
ins. Landhúnaðarmálaráðherra setur reglugerð um starfrækslu klakstöðvanna 
og um sölu og flutning seiðanna.

8. gr.
Nú verða tekjur klaksjóðs meiri en svo, er þarf til þess að greiða rekstrar- 

kostnað af klakstöðvum þeim, sem rætt er um i 3. gr., og skal þá verja tekjuaf- 
ganginum til stofnunar nýrra klakstöðva og rekstrar þeirra.

9. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að setja reglugcrð um innheimtu á gjaldi því, 

sem rætt er um í 2. gr.

10. gr.
Með brot gegn 2. gr. skal farið eftir almennum ákvæðum tolllaga. Fvrir 

hrot gegu lögum þessum og reglugerð, settri samkvæmt þeim, skal annars 
refsað með sekt, allt að kr. 1000.00, ef þyngri refsing liggur ekki við að öðrum 
lögum.

11. gr.
Með mál út af hrotum á lögum þessum og reglugerð, settri samkvæmt 

þeim, skal farið sem almenn lögreglumál.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frv. um sama efni var flutt á siðasta þingi, en varð ekki útrætt. Þótt land- 

húnaðarnefnd flytji málið, þá liafa einstakir nefndarmenn óhundið atkvæði um 
einstök atriði frv.

Fyrir málinu verður gerð frekari grein í umræðum.
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Ed. 412. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 395 (Einkamál í héraði).

Flin.: Signrjón A. Olafsson.
Við 13.

a. 1 stað „aðstoð barnaverndarnefndar“ komi: aðstoð mæðrastyrksnefndar, 
þar sem þær eru.

b. I stað „utan kaupstaða“ komi: A þeim stöðum, sem mæðrastyrksnefndir 
ekki eru.

Ed. 413. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 119. jan. 1935, um gjaldevrisverzlun o. fl.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr.
1. gr. laganna skal orða svo:
Landsbanki Islands og Ftvegsbanki Islands hafa einkarétt til þess að verzla 

með erlendan gjaldeyri. Þó skal útgerðarmönnum lieimilt að ráðstafa þeim er- 
lendum gjaldevri, sem fæst fyrir útflutningsvöru þeirra, að því leyti sem þeir 
þurfa bann til greiðslu á kolum, olíu, salti og veiðarfæruin til útgerðar sinnar, 
enda séu þeir sjálfir innflvtjendur vörunnar og geri bönkum og gjaldeyrisnefnd 
grein fyrir notkun gjaldeyris í þessu skyni.

Ráðherra setur með reglugerð nánari fyrirmæli um gjaldeyrisverzlunina.
Með reglugerð er lieimilt að setja þau ákvæði, er þurfa þykir til þess að 

tryggja, að íslenzkar afurðir, sem fluttar eru til útlanda, verði greiddar með 
erlendum gjaldevri, og að bann renni til bankamia, með þeirri undantekningu, 
sem gerð er i þessari grein.

2. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Lögreglustjórar, bver í sínu umdæmi, og tollstjórinn í Reykjavík skulu láta 

bagstofunni í té skilríki þau, er getur hér á eftir í þessari grein, um magn, tegund 
og verð útfluttrar vöru, jafnskjótt og skip það, er vörur tekur til útflutnings, 
lætur úr höfn þar sem varan fór í skip.

Skipstjóri eða afgreiðslumaður skal gera farmskrá, í þrem samliljóða sam- 
ritum, yfir allar þær vörur, sem skip tekur til útflutnings á liverri liöfn, og af- 
henda þau lögreglustjóra eða umboðsinanni hans þar, í Reykjavík tollstjóra, og 
skal í farmskránni standa magn, tegund og merki varanna, nöfn sendenda og 
móttakenda, svo og vera á bana ritað vottorð, undirritað af skipstjóra, og ef 
um stykkjavöru er að ræða, einnig af afgreiðslumaimi, um að skipið hafi ekki 
tekið frá umræddri höfn aðrar eða meiri útflutningsvörur en á farmskránni 
greinir. Eitt samrit farmskrárinnar er ætlað bagstofuimi, og skulu því fylgja til
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hennar útflutningsskýrslur hvers sendanda uni sig, uin verð, tegund, inagn og 
ákvörðunarstað vöru þeirrar, er hver þeirra flvtur út nieð skipinu.

Ennfremur skal skipstjóri afhenda á siðustu höfn, er skipið tekur vörur til 
útflutnings, lögreglusljóra eða umboðsmanni hans þar, i Revkjavík tollstjóra, 
handa hagstofunni, heildarfarmskrá yfir allar vörur, sem skipið hefir tekið til 
útflutnings hér á landi í umræddri ferð, og skal á hana vera ritað voltorð. und- 
irritað af skipstjóra, um að í skipinu séu ekki aðrar eða meiri útflutningsvörur 
en á heildarfarmskránni greinir.

Svo skulu lögreglustjórar auk þess fyrstu daga hvers mánaðar senda hag- 
stofunni skeyti um útflutning og innflutning í næsta mánuði á undan, eftir nán- 
ari fyrirmælum hennar.

Xánari fvrirmæli um framkvæmd á ákva'ðum Jx'ssarar greinar getur fjár- 
málaráðherra sett með reglugerð.

3. gr.
Lög þessi öðlast Jiegar gildi.

Ed. 414. Breytingartillaga

við frv. til laga um framlenging á gildi ýmsra lagaákvæða um tekjuöflun fyrir 
ríkissjóð.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Aftan við 5. gr. bætist ný málsgr.:
Það, sem ofangreindur tekjuauki kann að fara fram úr 250000 krónum, 

leggist í sérstakan sjóð, er verði ráðstafað til lagningar Suðurlandsbrautar á ár- 
inu 1938.

Nd. 415. Frumvarp til laga
um íramlenging á gildi ýmsra lagaákvæða um tekjuöflun fyrir ríkissjóð.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Á árinu 1937 er ríkisstjórninni lieimilt að innheimta tolla þá og gjöld, sem 

talin eru í 2. gr. laga nr. 82 20. apríl 1935, á sama hátt og i sömu tilfellum og í 
nefndri grein, og einnig að innheimta með 25 'í viðauka verðtoll þann, sem um 
ræðir í löguni nr. 132 31. des. 1935.

2. gr.
Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927 skal til ársloka 1937 

heimilt að innheimta með 80rí álagi. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og 
söngskemmtanir innlendra manna undanjx'gnar álagningunni.
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3. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að innheinita á árinu 1937 tekjuskatt og eignar- 

skatt með sama álagi og eftir sama skattstiga og árið 1936, sbr. lög nr. 82 26. 
apríl 1935, 1. gr., lög nr. 128 31. des. 1935, 2. gr. 1. og 2. málsgr., og lög frá 21. 
apríl 1936, um breyting á þeim lögum.

Ákvæði síðustu málsgr. 2. gr. laga nr. 128 31. des. 1935 skulu gilda til árs- 
loka 1937.

4. gr.
A árinu 1937 er ríkisstjórninni heimilt að innheimta gjald af innfluttum 

vörum, sem taldar eru í 3. gr. laga nr. 128 31. des. 1935, á sama hátt og í sömu 
tilfellum og þar segir.

5. gr.
Á árinu 1937 skal rikisstjórninni heimilt að innheimta 8 aura innflutnings- 

gjald af hverjum lítra af henzíni, í stað þcss innflutningsgjalds, sem ákveðið 
er i a-lið 1. gr. laga nr. 84 6. júli 1932. F.ndurgreiða skal nefnt gjald i sömu til- 
fellum og á sama hátl og fyrir er mælt i 5. málsgr. 4. gr. laga nr. 128 31. des. 
1935 og reglugerð nr. 75 4. júli 1933. Annars gilda ákvæði laga nr. 84 6. júlí 
1932 um innheimtu gjalds þess, sem innheimt er sanikvæmt |>essari grein.

Þeim tekjuauka, sem leiðir af framangreindri hækkun innflutningsgjalds- 
ins, skal varið til þess að greiða kostnað við lagningu akvega og malbikun
þjóðvega svo sem hér segir:
I. Til malbikunar:

a. Elliðaárvegur.......................................................................  allt að 50000 kr.
b. Hafnarfjarðarvegur ...........................................................  allt að 50000

II. Til akvega:
a. Til Suðurlandsbrautar ..................................................... allt að 70000 kr.
b. — Holtavörðuheiðarvegar ............................................. allt að 30000 —
e. — Áusturlandsvegar ....................................................... alll að 10000 -
d. — Geysisvegar ................................................................. allt að 10000 -
e. vega út frá Akurevri .................................................. allt að 15000 -—
f. Sogsvegar .......................  allt að 15000
Það, sem ofangreindur tekjuauki kann að fara fram úr 250000 krónum, legg- 

ist í sérstakan sjóð, er verði ráðstafað til lagningar Suðurlandsbrautar á árinu 
1938.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1937.

Ed. 416. Nefndarálit
um frv. til 1. uin breyt. á 1. nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin mælir með frv. með eftirfarandi
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VIÐBÓTARTILLÖGUM.
1. Við 1. gr.

a. A undan 16 komi nýr liður:
Selá í Nauteyrarhreppi.

b. A eftir 23 komi nýr liður:
Laxá í Hvammssveit.

2. Við 5. gr. Nýir liðir:
a. Kjarlaksstaðaá á Fellsströnd.
b. Búðardalsá á Skarðsströnd.
c. Skorará i Grunnavíkurlireppi.
d. Laxá i Mývatnssveit hjá Arnarvatni.
e. Skjálfandafljót bjá Stóruvöllum.

Alþingi, 22. apríl 1936.

Sigurjón A. Ólafsson, Jónas Jónsson, Jón A. Jónsson. 
form. frsm.

Sþ. 417. Breytingartillaga
við tillögu til þingsályktunar um undirbúning byggingar stýrimanna- og vél- 
stjóraskóla.

Flm.: Sigurjón Á. Ólafsson.

Tillögugreinin orðist svo:
Sameinað Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera uppdrátt og 

kostnaðaráætlun um byggingu nýs skólabúss, er rúmi alla kennslu, bóklega og 
verklega, sem nauðsynlegt er, að fram fari við skóla fyrir skipstjóra- og stýri- 
mannaefni, vélstjóra, vélfræðinema og rafvirkja, matreiðslumenn á skipurn, 
loftskeytamenn og aðrar sérfræðigreinar, sem líkur benda til, að krafizt verði 
af þeim mönnum, er atvinnu stunda á fiskveiði- og verzlunarflotanum.

Fyrirsögn tillögunnar orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um undirbúning byggingu farmanna- og fiski- 

mannaskóla.

Ed. 418. Nefndarálit
um frv. til laga um tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

Frá 4. minni hluta allsherjarnefndar.

Frv. þetta befir legið fyrir nefndinni frá því á öndverðu þingi. Komu þá 
þegar fram í nefndinni mjög misjafnar skoðanir um hina ýmsu kafla þess og 
ákvæði, svo enginn af fulltrúum flokkanna fjögra, er nú skipa Alþingi og eiga 
sæti í nefndinni, gátu orðið sammála um mjög stórvægileg ákvæði þess. Á 3.
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fundi nefndarinnar lýsti ég, hvaða köflum þess ég gæti fylgt, með nokkruin 
breytingum þó. Afstaða min var sú, að II., III. og IV. kafli yrðu felldir niður, og
I. og V. kafli sainþykktir með nokkruin breytinguni. Þegar svo var komið mál- 
uni, mun frekari dráttur á afgreiðslu málsins hafa stafað af því, að erfiðlega 
gekk um nokkurn sainhuga meiri liluta innan nefndarinnar. Endirinn er því 
sá, að enginn fulltrúi flokks í nefndinni er sammála í niðurstöðum sinum um 
afgreiðslu málsins. Það virðist því svo, að líkur fyrir framgangi þess séu ekki 
ýkjamiklar.

Frumvarp þetta er sem kunnugt er samið af milliþinganefnd. sem liafði 
mjög skanunan tíma til umráða, miðað við hve málið er stórt og umfangsmikið, 
enda virðist svo, sem einstakir nefndarmenn liafi í verulegum atriðum verið 
ósammála um niðurstöðurnar, sem sjá má af lunmæluiii hennar á hls. 12 í greinar- 
gerð frv., en þau hljóða svo: „Einstakir nefndarmenn áskilja sér þvi rétt til að 
bera fram i þinginu breytingartillögur í þá átt, sem skoðun þeirra hvers um sig 
segir til um, og hafa því sem þingmenn óbundið atkvæði um einstaka kafla og 
einstök atriði frumvarpsins.“ Á öðrum stöðum í sömu greinargerð má sjá þess 
vott, að þessi ágreiningur liefir verið allverulegur. Ríkisstjórnin mun því ekki 
hafa séð sér fært að flytja málið sjálf, og málið því flutt inn í þingið af tveimur 
þm. af þremur, er sömdu það.

Samkvæmt frv. er gert ráð fyrir skattstofnum, er nema kr. 1800000.00, og 
aðalgjaldstofninn, vörugjaldið samkvæmt III. kafla, er áætlað, að muni gefa 
kr. 050000.00, eða fullan þriðjung. Samkvæmt framkomnum nefndarálitum eru 
4 af 5 nefndarniönnuni, að mér nieðtöldum, lioiuim andvígir, og sania má segja 
um breytinguna við V. kafla, á þskj. 308, sem liefir nokkra lækkun í för með 
sér. Samkvæmt þeim iiemur þessi lækkun kr. 005 þús. Þá eru 3 nefndarmenn, 
þeir IngP, PHerm og ÞBr, sanunála um að hækka aðflutningsgjaldið um helni- 
ing frá þvi, sem frv. gerir ráð fyrir, og ælti samkvæmt Ix'ini tillögum að fá'st 
450 þús. kr. Eg er mótfallinn þessum kafla frv. og breytingartillögum þcim. 
sem fram eru koinnar við hann. Ég hefi með þessu hent á, hversu skoðanir 
nefndarmanna eru mjög á reiki um þessi mál. Aðeins einn nefndarmanna (MG) 
er því fylgjandi, með nokkrum hreytingum þó.

Stefna frv. er i aðaldráttmn sú, að koma á auknum neyzlusköttum, sem 
lenda jafnt á fátækum og ríkum. Aukið aðflutningsgjald handa sveitimum og 
vörugjaldið, sem hæjum og kauptúnum er ætlað sem skattstofn. Allt þetta 
þýðir aukið vöruverð og þar nieð aukna dýrtíð á lífsnauðsynjum almennings, 
sem kemur harðast niður á fátækri alþýðu í landinu. Með þessum tekjmn er ekki 
ætlazt til, að útgjöld séu aukin hjá hæjar- og sveitarfélögum, heldur er þeim ætl- 
að að lækka útsvarsbyrðina, sem ekki er sýnt, á hverjum lendir, en eins má gera 
ráð fyrir, að lendi á liinum hærri gjaldcnduin, þar sem því verður við komið. 
Þessari skattastefnu er ég andvigur, svo lengi sem aðrar réttlátari leiðir eru færar.

Þá vil ég henda á, að á síðasta þingi voru samþykkt lög um kreppulán fvrir 
bæjar- og sveitarfélög utan Reykjavikur, er neinur IR* milljón. Má gera ráð fyrir, 
að sú skuldalúkning, er fæst með þeirri hjálp, létti nokkuð á árlegri gjaldabyrði 
hæjar- og sveitarfélaganna. Að minnsta kosti tel ég réttara. að nokkur árangur 
þeirrar aðstoðar sé kominn fyllilega í ljós áður en ný gjaldabyrði er lögð á skatt-
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borgarana. Þá skal bent á, að fvrir þessu þingi liggur frv. um ríkisframfærslu 
sjúkra manna og örkumla, sem gera má ráð fvrir, að samþykkt verði. En í því 
frv. er gert ráð fyrir að aflétta berklavarnagjaldinu af bæjar- og sýslusjóðum. 
Þá má ennfremur benda á alþýðutryggingarlöggjöfina og framfærslulöggjöfina 
frá síðasta þingi, sem lilýtur að verka þann veg, að sveitarsjóðum er mikill hagur 
að og bæjarfélögum að nokkru. En ekkert af þessu er farið að sýna sig í fram- 
kvæmd ennþá. En meðan svo er virðist of snemmt að grípa til óvenjulegra og 
illa þokkaðra aðferða og jafnframt óréttlátra um skattstofna lianda bæjum og 
sveitum.

Atvinnumálaráðherra hefir þegar lýst yfir því á Alþingi, að bann muni fela 
nefnd þeirri, er vann að samningu þessa frv., að endurskoða útsvarslöggjöfina. 
Muiiu flestir flokkar i þinginu þar sammála um, að þess sé þörf. Dni leið og sú 
endurskoðun fer fram tel ég, að sama nefndin liafi góða aðstöðu til þess að rann- 
saka betur, hversu knýjandi þörfin verður um aukna gjaldslofna og hverjir 
þeir þá eiga að vera. Dm leið tel ég rétt, að leitað sé umsagnar sveitar- og bæjar- 
stjórna, í hvaða formi þær óska skatttekna sinna í framtíðinni. Gæti það orðið 
nefndinni og Alþingi nokkur leiðbeining um, hvaða leiðir fara skuli í þessu máli.

Af þessu, sem ég nú hefi sagt, er ég andvígur því, að mál þetta nái fram að 
ganga á þessu þingi, enda tæplega orðinn tími til nú í þinglokin að afgreiða svo 
stórt mál, svo og litlar líkur til, að takist sambræðsla um þær andstæður, sem 
fram bafa komið, svo nokkurt gagn verði að, á þeim stutta tima, sem nú er til 
þingloka.

Tillaga mín er þvi sú, að mál þetta verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Þar sem ekki er ljóst orðið, hvaða verkanir kreppuhjálp til bæjar- og sveit- 
arfélaga, er samþykkt var á síðasta þingi, befir fyrir gjaldgetu þeirra, svo og 
löggjöf um alþýðutryggingar, framfærslulög og önnur lagafrumvörp, er sam- 
þykkt kunna að verða á þessu þingi, sem þýða minni útgjöld fyrir bæjar- og 
sveitarsjóði, og í trausti þess, að ríkisstjórnin leiti umsagnar hjá bæjar- og sveit- 
arstjórnum um fram komið frv. um tekjur bæjar- og sveitarfélaga og um hvaða 
leiðir þær æskja, að farnar séu til tekjuöflunar ba’jar- og sveitarsjóðum, tekur 
deildin fvrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 24. apríl 1936.

Sigurjón Á. Ólafsson, 
form.



Þingskjal 419—422 937

Nd. 419. Breytingartillaga
við frv. til 1. um skipun prestakalla.

Flm.: Hannes Jónsson.
Við 1. gr. 38.
Liðurinn verði tveir liðir og orðist svo:

38. Tjörn: Tjarnar og Vesturhópshóla sóknir.
39. Breiðabólsstaður: Breiðabólsstaðar og Viðidalstungu sóknir.

Til vara:
Liðurinn orðist svo:

38. Vesturhópshólar: Vesturhópshóla, Tjarnar, Breiðabólsstaðar og Víðidals- 
tungu sóknir.

Nd. 420. Frumvarp til laga
um löggilding verzlunarstaða.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Við Núpsbót í Dýrafirði og í Selárdal i Arnarfirði skulu vera löggiltir 

verzlunarstaðir.
2. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar atvinnumálaráðuneytið hefir ákveðið lakmörk 
verzlunarlóðanna, samkvæmt löguin nr. 61 10. nóv. 1905, og birt í B-deild 
Stjórnartíðinda.

Nd. 421. Lög
um breyting á lögum nr. 54 7. maí 1928, um Menningarsjóð, og lögum nr. 55 
14. júní 1929, um brevting á þeim lögum.

(Afgreidd frá Nd. 24. apríl).
Samhljóða þskj. 313.

Nd. 422. Frumvarp til laga
um veiting ríkisborgararéttar.

Frá allsherjarnefnd.

Rikisborgararétt skulu öðlast:
1. Guðmundur Marteinsson verkfræðingur, fæddur á Islandi, en hefir misst 

íslenzkan rikisborgararétt.
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 118
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2. Henriksen, Ole Sundför Dybdahl, seni fæddur er í Xoregi.
3. Wilson, August Wilhelm, seni fæddur er í Svíþjóð.

Greinargerð.

Xefndinni hafa horizt allniargar umsóknir uin ríkisborgararétt. Aðeins 
umsóknir frá þeim, sem í frv. eru nefndir, fullnægja skilyrðum gildandi laga 
um, hvernig menn geta öðlazt isl. rikisborgararétt. Leggur nefndin því til, að 
þessum mönnum verði veittur ríkishorgararéttur.

Nd. 423. Frumvarp til laga

um hreyting á framfærslulögum, nr. 135 31. des. 1935.

Flm.: Stefán Jóh. Stefánsson og Héðinn Valdimarsson.

1- gr.
Síðasta málsgr. 10. gr. laganna orðist þannig:
Fráskilin kona á rétt til að fá fullnægt úrskurði sínum á sama hátt, en heim- 

ilt er sveitarsljórn að hlutast til um, að úrskurðinum sé hreytt, ef hagir aðilja 
hreytast, þó svo, að aldrei sé minna greitt en meðalmeðlag með hörnunum.

2. gr.
I stað orðsins „meðalmeðlags“ síðast í fyrri málsgr. 15. gr. laganna koini: 

venjulegrar meðgjafar með hörnum í lireppnum eða kaupstaðnum.

3. gr.
1 stað síðari málsl. 22. gr. laganna komi: Skal kona leggja fram skriflega 

umsókn, og fylgi lienni skýrsla umsækjanda, gefin af sjálfri henni. Fmsóknir 
þessar skulu vera á sérstökum eyðuhlöðum, er ráðuneytið sendir valdsmönnuin. 
Heimilt er valdsmanni að leita staðfestingar á skýrslu konunnar, ef honum 
þykir ástæða til.

4. gr.
26. gr. laganna falli niður.

5. gr.
Á eftir fyrsta málsl. 2. málsgr. 32. gr. laganna komi nýr málsliður: Sama 

rétt hefir hver einstakur framfærslunefndarmaður, er ekki vill una afgreiðslu 
nefndarinnar.

6. gr.
a. Orðin „eftir því, sem við verður komið“ í 43. gr. laganna falli niður. 
h. Aftan við sömu lagagrein hætisl: Afrýja má úrskurði barnaverndarnefnda

samkv. 41. og 42. gr. til ráðherra.
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7. gr.
Aftan við 61. gr. laganna bætist:
Sama gildir, ef faðerni barns er fullsannað, þó ekki hafi verið kveðinn upp 

úrskurður um meðlagsskyldu föðurins áður en liann dó.

8. gr.
62. gr. laganna falli niður.

9. gr.
64. gr. laganna orðist þannig:
Skylt er bæjarstjórnum og hreppsnefndum, að fengnum tillögum fram- 

færslunefnda, að kveða svo á innan þriggja inánaða, að þeginn framfærslu- 
styrkur skuli ekki afturkræfur af styrkþega, ef þær telja það sanngjarnt vegna 
aldurs þiggjanda, ómegðar bans, veikinda hans eða þeírra, sem hann hefir á 
skylduframfæri, eða vegna annara óbappa Jians. Eigi styrkþegi ekki framfærslu- 
sveit þar, sem hann fær styrkinn, má þó sveitarstjórn heimilissveitar ekki 
ákveða, að styrkurinn skuli teljast óafturkræfur, nema sveitarstjórn framfærslu- 
sveitar samþvkki. Ákvörðunum sveitarstjórna eftir 1. og 2. málsgr. getur styrk- 
þegi, sveitarstjórnarmaður eða framfærslunefndarmaður skotið til sýslumanns 
í sveitum, en til atvinnuinálaráðherra i kaupstöðum.

Sveitarstjórn ákveður þó þegar í stað, livort meðlagsgreiðslur samkv. úr- 
skurði eða samningi skuli afturkræfar eða ekki, en veita má meðlagsskyldum 
þriggja mánaða gjaldfrest, þegar ástæður þvkja til þess. Greiði hann ekki með- 
lagið að þeim tíma liðnum, telst það sveitarskuld bonum til handa. (Sbr. síðustu 
málsgr. í 16. gr. laga nr. 57 frá 1921, um afstöðu foreldra til skilgetinna barna).

Greinargerð.
Við framkvæmd nýju framfærslulaganna liafa komið í ljós ýmsir agnúar 

á þeim, sem nauðsynlegt er að lagfæra. Frumvarp þetta er flutt i því skyni og 
að mestu eftir tillögum mæðrastyrksnefndarinnar í Reykjavík og að bennar 
tilhlutun. Nánar í framsögu.

Ed. 424. Breytingartillaga
við frv. til 1. um sauðfjárbaðanir.

Frá Þorst. Þorsteinssyni.

Á eftir 4. gr. frv. komi ný grein, svo liljóðandi:
I þeim sveitum eða héruðum, þar sem fjárkláði er, eða grunur er um, að 

liann sé, skal fara fram kláðaskoðun á öllu sauðfé á vetri hverjum á undan 
þrifaböðun. Skipa sýslumenn eða lögreglustjórar skoðunarmeim og segja fyrir 
um það, hvenær skoðun fari fram. Greiðir hlutaðeigandi sveitarsjóður kaup 
skoðunarmanna. Skulu skoðunarmenn senda sýslumanni eða lögreglustjóra 
skýrslu um skoðunina þegar að henni lokinni.
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Ed. 425. Frumvarp til Iaga

uni bráðabirgðabreyting nokkurra laga.

(Eftir 2. unir. í Ed.).

1. gr.
1. Framkvæmd laga nr. 50 10. nóv. 1913, um að Iandssjóður leggi landsbank- 

anum til 100 þús. kr. á ári í næstu 20 ár, er frestað til ársloka 1937.
2. Tekjur eftir lögum nr. 5ö 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikliús, 

renna í ríkissjóð til ársloka 1937.
3. Tekjur eftir lögum nr. 58 8. sept. 1931, uni einkasölu á tóbaki, skulu renna 

í ríkissjóð til ársloka 1937.
4. Framkvæmd annarar og þriðju greinar laga nr. 45 10. nóv. 1913, um bjarg- 

ráðasjóð Islands, er frestað til ársloka 1937.
5. Kennslueftirlit það, sem ræðir uni í 6.—8. gr. laga nr. 35 19. maí 1930, fellur 

burt til ársloka 1937.
6. Framkvæmd C-liðar í 8. gr. laga nr. 84 (5. júlí 1932, um bifreiðaskatt og 

fleira, er frestað til ársloka 1937.
7. Ríkisstjórninni er heimilt að fresta til ársloka 1937 framlögum samkvæmt 

5. gr. laga nr. 51 19. júní 1933, uni breyting á löguni nr. 81 6. júlí 1932, um 
bifreiðaskatt og fleira, til þeirra kaupstaða og verzlunarstaða, sem ekki 
leggja tilskilinn hluta á móti ríkisframlaginu og framkvæma ekki malbikun 
á árinu 1937.

8. A árinu 1937 leggur ríkissjóður ekki fram til ræktunarsjóðs íslands þann 
liluta útflutningsgjalds, sem ræðir um í 12. gr. laga nr. 63 28. jan. 1935.

9. Á árinu 1937 skal frestað framkvæmd laga nr. 98 19. júní 1933, um læknis- 
béraða- og prestakallasjóði.

10. Á árinu 1937 fellur niður slarf gengisjiefndar og launagreiðsla til hennar, 
samanber lög nr. 48 4. júní 1924 og lög nr. 9 27. maí 1925.

11. Á árinu 1937 skal ekki verja hærri fjárhæð úr rikissjóði til verkfærakaupa, 
samanber lög nr. 40 7. maí 1928 og lög nr. 7!) 19. júni 1933, en 60000.00 kr. 
Landbúnaðarráðberra setur reglur um skipting verkfærakaupastyrks, að 
fengnum tillögum búnaðarfélags íslands.

12. Á árinu 1937 skal ekki verja hærri fjárliæð úr rikissjóði til búfjárræktar, 
samanber lög nr. 32 8. sept. 1931, en 56000 kr. Landbúnaðarráðherra á- 
kveður í samráði við búnaðarfélag íslands, hvernig þessum sparnaði verði 
náð.

13. Á árinu 1937 má ekki verja úr rikissjóði meira en 14000 kr. til kaupa á 
erlendum áburði, sbr. lög nr. 51 28. jan. 1935.

14. Á árinu 1937 leggur ríkissjóður ekki fram fé til bókasafna prestakalla, sbr. 
lög nr. 17 6. júlí 1931.

15. Á árinu 1937 greiðir rikissjóður ekki bærra framlag til sýsluvegasjóða en 
það, sem ákveðið er til móts við 5%, úr liéruðum, sbr. lög nr. 102 19. júní 1933.

16. Árið 1937 skulu ekki vera launaðir prófdómendur við ríkisskólana eða
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skóla, er njóta ríkisstyrks, nema við embæltispróf í háskólanum og hurt- 
fararpróf í menntaskólunum, kennaraskólanuni, stýrimannaskólanum og 
vélstjóraskólanum, siglingafræðinámskeiðum og vélgæzlunámskeiðum.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1937.

Nd. 426. Frumvarp til laga
um sölu þjóðjarðarinnar Hamra við Akurevri.

Frá allsherjarnefnd.

1- gr.
Rikisstjórninni er heimill að selja Akureyrarkaupstað þjóðjörðina Hamra, 

sem liggur innan lögsagnarumdæmis Akureyrar.

2. gr.
Kaupverð jarðarinnar skal ákveðið með mati tveggja dómkvaddra manna.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Bæjarstjórn Akureyrar hefir óskað að fá keypta jörðina Hamra, sem liggur 
innan lögsagnarumdæmis Akureyrar og myndar flevg milli Stóraeyrarlands 
(hyggingarlóðasvæðisins) og jarðarinnar Kjarna, sem einnig liggur innan sama 
lögsagnarumdæmis, snnnan Hamra, og er eign Akureyrarhæjar. Eru þar mikil 
ræktunar-, slægna- og heitarlönd, sem nytjuð eru af Akurevringum. Jörðin 
Hamrar er talin vera laus úr áhúð í næstu fardögum, og virðist því liggja beint 
við að selja Akureyrarhæ jörð þessa, sem á alla vegu er umlukt löndum Akur- 
eyrarbæjar.

Nd. 427. Breytingartillaga

við frv. til 1. um hreyt. á vegalögum. nr. 101 19. júní 1933.

Flm.: Tlior Thors.

A eftir XI. a. i frvgr. komi nýr liður, svo hljóðandi:
Eyrarsveitarpeffiir: Frá Stykkishólmsvegi um Helgafellssveit og Eyrarsveit.
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Ed. 428. Breytingartillaga
við frv. til 1. uni bráðatiirgðabreyting nokkurra laga.

Frá Magnúsi .tónssyni.

Við 1. gr. Töluliður 14 orðist svo: Á árinu 1937 leggur ríkissjóður ekki frani 
nieira en 1900 krónur til bókasafna prestakalla, sbr. lög nr. 17 7. júlí 1931.

Ed. 429. Frumvarp til laga

um meðferð einkamála í béraði.

(Eftir 2. nmr. í Ed.).

Sambljóða þskj. 12 með þessum breytingum:

5. gr. hljóðar svo:
Einkamál almennt skal leggja til sátta fyrir sáttamenn. Ef slík mál eru 

ekki löglega lögð til sátta eða lögleg sáttatilraun er ekki framkvæmd, þar sem 
þess er kostur, þá skal vísa máli frá dómi. Sbr. þó 11. og 15. tölul. 3. málsgr. 
þessarar greinar.

Undanþegin sáttatilraun eru:
1. Mál til heimlingar bóta fyrir gæzluvarðhald eða afplánun refsingar að ósekju.
2. Gagnsakir, ef ekki er krafizt sjálfstæðs dóms um gagnkröfu.
3. Mál, sem höfða má með opinberri slefnu.
1. Mál, höfðuð á liendur erlendis búsettum manni, sem ekki liefir, sækjanda 

vitanlcga, umboðsmann bér á landi, er beimild liafi til að gera sátt fyrir 
bönd verjanda.
Héraðsdómari leitar sátta í:

1. Málum um faðerni barna.
2. Máluin milli liúsbænda og hjúa og la'rimeistara og nemanda samkvæmt 

hjúa- og námsmannalögum.
3. Málum til kaupgreiðslu kaupafólks, vor-, haust- og vetrarmanna lijá þeim, 

er landbúnað reka, þeirra, er vinna á eða við útgerð manns og ekki eru lög- 
skráðir samkvæmt sjómannalögum, verkafólks við bverskonar iðju eða iðn- 
að, daglaunamanna við liverskonar vinnu í landi, bifreiðarstjóra, sendi- 
sveina, afgreiðslumanna við verzlanir og annara, sem líkt er ástatt um.

4. Málum, sem sjó- og verztunardómur fer með.
5. Málum, þar sem varnaraðiljum, einum eða fleiruin, er skylt að þola dóm 

utan varnarþings sins samkv. 82. og 83. gr.
6. Málum til staðfeslingar kyrrsetningu eða lögbanni.
7. Skiptamálum og nauðasamninga.
8. Sakauka- og meðalgöngumáhun.
9. Gagnsökum, þar sem sjálfstæðs dóms er krafiz, um gagnkröfu.
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ÍO. Víxilmálum og tékka og skuldabréfa samkvæmt 3. tölulið 207. gr.
11. Þar sem aðiljar hafa skriflega fyrirfram samið um að ganga framhjá 

sáttanefnd.
12. Landamerkja- og fasteignamálum.
13. Hjónabandsmálum.
14. Málum um rétt manna til atvinnurekstrar, til firma, vörumerkis, og málum 

þeim, er í lögum um hlutafélög greinir og áður skyldu sæta gestaréttar- 
meðferð, ef þau fara eigi lil sjó- og verzlunardóms.

15. Ef báðir aðiljar lýsa því skriflega fyrir dómara við þingfestingu, að úti- 
lokað sé, að sátt komist á í málinu fyrir sáttamönnum.

10. Ef gallar þykja vera á sáttatilraun sáttamanna, en dómari telur sækjanda 
ekki verða gefin sök ó þeim, getur hann krafizt þess, að dómari leiti sátta 
í málinu.

7. gr. hljóðar svo:
Rikissjóður leggur lil tölusetta, gegnumdregna og innsiglaða bók í hvert 

sáttaumdæmi. Dómsmálaráðuneytið löggildir sáttabækur. Sáttamenn rita í bók 
skýrslu um stað og stund sáttafundar, nöfn aðilja, bverjir sótt hafi fundinn, úr- 
skurði, ákvarðanir um frest og annað, er taka þarf ákvörðun um. Aðiljar skulu 
rita nöfn sín undir bókanir.

úrskurði samkvæmt 21. gr. má þo, ef hagkvæmara þykir, rita i sérstaka 
bók, úrskurðabók, sem ríkissjóður leggur einnig til og löggilt er á sama bátt og 
sáttabók.

15. gr. hljóðar svo:
Ef sátt kemst á, þá skal rita efni hennar í sáttabók, enda ber sáttamönnum 

að sjá um, að það sé löglegt og skýrt og greinilega orðað. Gegn lögmætum rit- 
launum er sáttanefnd skylt að láta aðiljum i té staðfest eftirrit af sátt. Rita mega 
þeir og sátt samstundis á sáttakæru eða blað fest við hana.

24. gr. hljóðar svo:
Úrskurði skal rita í sáttabók eða úrskurðabók (sbr. 7. gr.). I úrskurði skal 

greina nöfn, heimili og stöðu aðilja, kröfur og aðalefni máls og framkomnar 
varnarástæður, og meta gildi þeirra. Loks skal draga niðurstöðuna saman í 
stutt mál, livað inna skuli af hendi, ef því er að skipta, um greiðslu vaxta og 
málskostnaðar o. s. frv. úrskurði skal venjulega upp kveða þegar í slað, og aldrei 
síðar en viku eftir lok málflutnings. Ef aðiljar, annar eða báðir, eru viðstaddir, 
skal lesa úrskurð i beyranda liljóði.

27. gr. hljóðar svo:
Sáttanefndarmaður fær 1 krónu fyrir bvert mál, er liann reynir sátt um. 

og að auki 2 krónur fyrir hvert mál, er hann úrskurðar samkv. 21. gr.
Sáttanefndarmenn, er þurfa að takast ferð á hendur til þess að mæta á 

sáttafundi, skulu fá endurgjald fyrir ferðakostnað, allt að 7 krónum á dag.
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29. gr. liljóðar svo:
Með dómstörf í einkaniáhun, þar á meðal skipti, fógetagerðir og nppboð, 

fara almennt sýslumenn, hver i sinni sýslu, í Reykjavík lögmaður, en í öðrum 
kaupstöðum bæjarfógetar. Haldast skulu gildandi ákvæði um dómendur í landa- 
merkjamálum og öðrum fasteignamálum og í lóðamerkjamálum í Reykjavik. 
Meðdómendur skipa að öðru leyti dóma cftir reglum laga þessara.

í kauptúnuni, þar sem sérstakur lögreglustjóri er skipaður löguni sam- 
kvæmt, fer hann með mál þau. er í 1.—3. tölul. 3. málsgr. 5. gr. segir.

Rétt er héraðsdómara að halda dómþing utan lögsagiiarumdæmis sins, ef 
það þvkir heppilegt til upplýsinga í máli, enda valdi það ekki verulegum drætti 
á því, og greiði sá kostnaðarauka þar af, sem slíkrar dómsathafnar beiðist.

Nú er maður settur til að dæma ákveðið mál, og skal hann þá kveða upp 
dóm á heimili sínu, nema dómsuppkvaðning í lögsagnarumdæmi, þar sem mál 
var flutt, valdi hvorki kostnaðarauka né drætti á dómsuppsögn.

31. gr. hljóðar svo:
Konungur skipar hina reglulegu héraðsdómara. Þeir taka laun úr ríkissjóði 

samkvæmt launalögum, lifeyri eftir lífevrislögum og skrifstofufé samkvæmt 
þar um settum reglum. Rikissjóður leggur þeim til nauðsynleg skrifstofugögn.

í kaupstöðum skulu binir reglulegu héraðsdóinarar hafa skrifstofu í kaup- 
staðnum, enda þótt þeir hafi jafnframt lögsögu í fleirum lögsagnarumdæmum, 
nema róðherra kveði öðruvísi á. Annarsstaðar getur ráðherra, ef ágreiningnr 
rís, ákveðið embættisbústað héraðsdúmara, að fengnum tillögum blutaðeigandi
sýslunefndar eða sýslunefnda.

33. gr. ldjóðar svo:
Dóinsmálaráðherra getur löggilt héraðsdóinurum fulltrúa, er sé að minnsta 

kosti 21 árs gamall og fullnægi skilyrðunum í 1. og 3. og 4. -6. tölul. 32. gr. Vtan 
kaupstaða má þó víkja frá skilyrðinu í (i. tölul., ef aðili liefir að minnsta kosti 
tvö ár gegnt að staðaldri skrifarastörlum í skrifstofu héraðsdómara.

Löggiltur fulltrúi getur, auk nótaríalgerða, framkvæmt á ábvrgð héraðs- 
dómara þessar dómsathafnir:

1. Uppskriftargerðir í sambandi við skipti búa.
2. Fógetagerðir.
3. Uppboðsgerðir.

Ef fulltrúi fullnægir skilyrðum 6. töluliðar 32. gr., gelur hann og kveðið 
upp úrskurði í sambandi við áðurnefndar dómsathafnir.

Rétt er dómsmálaráðherra að löggilda fulltrúa héraðsdómara tii að fram- 
kvæma allskonar dómsathafnir í forföllum héraðsdómara eða vegna annrikis 
og á lians ábyrgð.

Dómsmálaráðherra getur með reglugerð ákveðið, að fulltrúar lögniannsins 
í Revkjavík, einn eða fleiri, hafi með höndum, undir eftirliti lögmannsins, hvers- 
konar dómsathafnir, og skal í reglugerðinni nánar ákveðið um þá starfskiptingu.
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39. gr. hljóðar svo:
Dómþing í þinghúsum og öðrmn húsuin, sein notuð eru til almennings 

nota, skal hevja í hevranda hljóði, nema aðiljar óski eða dómari telji hentara 
vegna aðilja, vitna eða almennings hagsmuna að lieyja þing fyrir luktum dyr- 
um, og kveður dómari þá upp úrskurð um þessi atriði. Rétt er dórnara að vísa 
almenningi eða einstökum mönnum út úr þingsal, ef návist þeirra horfir til 
truflunar þingfriði, eða maður kemur annars ósæmilega fram við dómara eða 
aðra.

Ef sækjanda máls verður vísað út úr þingsal samkvæmt 1. málsgr., fellur 
mál hans niður. Ef verjanda er vísað út, getur sækjandi þegar krafizt dóms í 
málinu, eins og það þá er.

Ef einstakur maður ljær hús sín til þinghalds, getur hann bannað óviðkom- 
andi mönnum aðgang að því. Ákvæðin hér að framan taka og til þinghalds i 
liúsum einstakra manna, eftir því sem við á.

Dómari getur bannað, að viðlögðum allt að 1000 króna sektum, nema þvngri 
refsing liggi við að öðrum lögum, að skýra opinherlega í orðum eða á annan hátt 
frá þvi, sem gerist í þinghöldum, sem hann hefir ákveðið, að halda skuli fyrir 
luktum dvrum.

Akvæði greinar þessarar taka einnig til skipta-, fógeta- og uppboðsgerða, 
eftir því sem við á.

41. gr. hljóðar svo:
Þar sem einn maður situr í dómi, skulu jafnan vcra tveir þingvottar. Þeir 

skulu fullnægja alinenmun vitnaskilyrðum, og auk þess mega þeir hvorki vera 
svo venzlaðir dómara né aðilja sem segir í 1. málsgr. 1. tölul. 125. gr. Það er 
borgaraskylda að vera þingvottur. Þeim ber 1 króna fyrir hverja klukkustund 
eða hrot úr klukkustund, er þeir missa af starfi sakir þingvottastarfsemi sinnar, 
þó eigi minna en 50 au. fyrir hvert mál.

55. gr. hljóðar svo:
Aðilja er jafnan rétt að fara sjálfur með mál silt fyrir dómi, ef hann er 

löghæfur til að ráðstafa sakarefninu. Lögráðamaður fer með mál þeirra, sem 
ekki geta sjálfir farið með það samkvæmt framansögðu. Xú hefir slíkur inaður 
engan lögráðanda, og getur dómari þá skipað honuin fyrirsvarsmann i því 
máli. Stjórnendur félags eða stofnunar fara, einn eða fleiri, með mál þeirra.

Ef aðili máls er einstakur maður, getur hann jafnan látið frændur sína að 
feðgatali eða niðja, maka sinn, systkini sín, tengdaforeldri eða tengdaharn, 
stjúpforeldri eða stjúpbarn, kjörforeldri eða kjörharn, fara með mál fyrir sig. 
Félög eða stofnanir, sem hafa emhættisgenga lögfræðinga í fastri þjónustu 
sinni, geta látið þá fara með mál sín. Ef mál er rekið utan Reykjavíkur, getur 
aðili ennfremur falið hverjum lögráða manni, sem hefir óflekkað mannorð og 
almennan andlegan þroska, meðferð máls síns. Ef mál er rekið fyrir dómi í 
Revkjavik og aðili fer ekki sjálfur með mál silt, eða lögmæltur fyrirsvarsmaður 
eða venzlamaður samkvæmt áðursögðu, skal hann fela meðferð þess löggiltum 
málflutningsmanni, og tekur þetla einnig til skipta-, fógeta- og upphoðsgerða, 

Alþt. 1936. A. (51). löggjafarþing). 119
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cftir ákvörðun dómara, ef sækja þarf þar uiál cða vcrja mcð líkum hætti og 
fyrir venjulegum dómi. í Reykjavík má maður ckki annars flytja mál annars 
manns í hans eða sjálfs sín nafni, ncma liann standi í áðurncfndu sambandi við 
aðilja cða sc löggiltur málflutningsmaður. Dómsmálaráðherra gctur, að fcngn- 
um tillögum héraðsdómara, ákveðið, að fvrirmæli þessarar málsgreinar mn mál- 
flytjendur í Revkjavík skuli og taka til annara kaupstaða, þar sein enginn hörg- 
ull er löggiltra málflutningsinanna.

56. gr. hljóðar svo:
Héraðsdómari getur veitt hverjum þeim löggildingu til að vera héraðsdóms- 

málflutningsmaður, sem hefir islenzkan ríkisborgararétt, hefir náð 25 ára aldri, 
liefir óflekkað mannorð, er lögráður, hefir forræði á búi sínu og licfir lokið 
einbættisprófi í lögfræði við Háskóla íslands, enda hafi hann sýnt með flutn- 
ingi 4 mála fyrir einhverjum héraðsdómi, og séu tvö málanna að minnsta kosti 
munnlega flutt, að hann sé hæfur til starfans. Enginn má þrcyta raun þessa oftar 
en þrisvar, og skal Iiann áður en liann gerir það leggja fyrir dómara vottorð 
dómsmálaráðuneytisins um það, að hann fullnægi öðrum lögmæltum skilyrðum 
til að fá löggildingu sem héraðsdómsmálfhitningsniaður. Fyrir löggildinguna 
skal greiða 50 króna gjald i ríkissjóð.

Lögfræðingar þeir, sem stunda málflutning fyrir héraðsdómi i Reykjavík 
sjálfstætt eða sem fulltrúar hæstaréttarmálflutningsmanna, þegar lög þessi öðl- 
ast gildi, skulu þó hafa rétt til að flytja þar mál áfram fyrst um sinn, cn lokið 
skulu þeir hafa rauninni innan þriggja ára frá þeim tíma.

Þar, sem héraðsdómur er eigi fjölskipaður, sctur dómsmálaráðhcrra 2 próf- 
dómcndur úr flokki dómara landsins, hæstaréttarmálflutningsmanna eða pró- 
fessora lagadcildar háskólans til að dæma um málflutningsraun samkv. 1. máls- 
gr. Hinn reglulegi dómari ákvcður þóknun fyrir þctta starf, og greiðist hún úr 
ríkissjóði.

59. gr. hljóðar svo:
Héraðsdómsmálflutningsmönmim er skvlt að flytja þau opinher mál og 

gjafsóknar- eða gjafvarnarmál, sem þeim verða falin, þar í kaupstað, er þeir 
hafa skrifstofu, eða þar í grennd, enda hafi þeir opna skrifstofu á tilteknum stað, 
og tilkynni dómara það. Annars ráða þeir því sjálfir, hvaða málflutningsstörf 
þeir taka að sér.

Nú óskar aðili, er skipa skal talsmann, að fá sér ákveðinn héraðsdóms- 
málflutningsmann skipaðan, og skal þá veita honum það, nema einhverjar sér- 
stakar ástæður mæli því í gegn.

Ef mál er munnlega flutt, ber héraðsdómsmálflutningsmanni að gera það 
sjálfur eða fela flutning þess öðrum löggiltum málflutningsmanni. Annars er 
héraðsdómsmálflutningsmanni rétt að láta fulltrúa sinn flvtja mál fvrir dómi, 
þar á meðal skipta-, fógeta- og uppboðsrétti.

63. gr. hljóðar svo:
Löggiltir málflutningsmenn skulu velja sér úr sínum hópi þrjá fulltrúa 

til að koma fram fyrir liönd sína og stéttarbræðra sinna gagnvart dómurum og
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stjórnarvöldum í máluin, er stéttina varða. Dómsmálaráðuneytið setur reglur 
um kjör fulltrúa og gæzlu þeirra á ináluni stéttarinnar, í samráði við einn eða 
fleiri löggilta málflutningsmenn eða stjórn félags þeirra, ef slikur félagsskapur 
kynni að verða stofnaður áður en reglur þessar yrðu settar.

Stjórnendur félagsskapar löggiltra málflutningsmanna geta veitt einstökum 
félagsmönnum áminningar og gert þeim á hendur allt að 100 króna sekt til fé- 
lagssjóðs fyrir framferði í slarfi þeirra, er lelja má stéttinni ósamboðið. Rétt er 
aðilja að bera slíkt mál undir félagsfund, er úrskurðar málið til fullnaðar.

65. gr. bljóðar svo:
EJ löggiltur héraðsdómsmálflutningsmaður missir einhvers þeirra skilyrða, 

sem í 56. gr. segir, hefir hann fyrirgert rétti þeim, sem löggildingin veitir. Ef lög- 
giltur héraðsdómsmálflutningsmaður hefir þrisvar verið sektaður samkvæmt 
188. gr. eða ef fulltrúar héraðdómsmálflutningsmanna samkvæmt 63. gr. eða 
félagsstjórn leggja einróma til, að ákveðinn héraðsdómsmálflutningsmaður verði 
sviptur löggildingu vegna tiltekinna, óviðurkvæmilegra athafna í starfi sínu, 
getur béraðsdómari, þar sem aðili befir skrifstofu, tekið af lionum löggildingu 
um stundarsakir, eða að fullu og öllu, ef miklar sakir eru. Nú hefir löggiltur 
héraðsdómsmálflutningsmaður verið sviptur löggildingu, og getur hann þá borið 
málið undir dómstóla með venjulegum hætti og að stefndum viðkomandi dómara.

Ef aðrir en löggiltir héraðsdómsmálflutningsmenn gera sér málflutning að 
atvinnu og sæta sektum samkvæml fyrri málsgrein greinar þessarar, eða revn- 
ast óhæfir til málflutnings vegna vankunnáttu, getur héraðsdómari, þar sem 
aðili er húsettur, tekið af honum heimild til að fara með mál í umboði annara 
fyrir fullt og.allt eða um stundarsakir, en bera má hann málið undir dómstóla 
samkvæmt niðurlagi fyrri málsgreinar.

71. gr. hljóðar svo:
Nú hefir aðili ekki sótt í einu máli þær kröfur, sem runnar eru af sömu 

rót, og er honum þá heimilt að sækja þær í öðru máli, en ekki má þá dæma 
\erjanda til greiðslu málskostnaðar, nema ekki hafi verið unnt að höfða mál um 
allar eða báðar kröfurnar í einu lagi.

Nú hefir aðili höfðað mál til heimtu nokkurs liluta af kröfu, og skal hon- 
um þá að vísu heimilt að sækja um afganginn í öðru máli, en dæma skal hann 
þá til að greiða andstæðing sínuni málskostnað, nema hann sanni, að hann 
vissi ekki að krafan var hærri, áður en fyrra málið var tekið til dóms, enda 
verði lionum ekki gefin sök á þeirri vanvizku. Ákvæði þessarar málsgreinar 
gilda þó ekki, ef nokkur hluti kröfunnar hefir verið tekinn lögtaki samkvæmt 
lögum um lögtak eða verið hafður til skuldajafnaðar.

Nú hefir aðili lofað að greiða tveimur mönnum eða fleirum hluta af sömu 
kröfu, krafa skiptist milli ábyrgðarmanna eða erfingja, eða fleiri en einn eignast 
kröfu í ákveðnum hlutföllum, og er þá hverjum þeirra rétt að sækja sér sinn 
liluta kröfu, en taka skal til greina, er dæma skal um málskostnaðarkröfu, 
hvort skuldunautur mátti gera ráð fyrir eða olli sjálfur skiptingu kröfunnar.

Nú hefir aðili skipt kröfu, sem neniur yfir 500 krónum, og hefir hann þar
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með firrt sig rétti til að krefjast úrskurðar sáttanefndar, nema hann afsali sér 
þvi af kröfunni, sem er fram yfir 500 krónnr.

Ef háðir aðiljar æskja þess, getur dómari ákveðið, að að svo stöddu megi 
sækja og verja mál um eitt ákveðið sakarefni, svo sem um skaðahótaskyldu, með 
áskildum rétti til þess að ræða síðar um kröfuhæð og annað, er hana varðar, og 
kveður þá dómari upp dóm um það atriði, og má áfrýja honum sérstak- 
lega innan viku frá dómsuppsögn, og hitt eða tiin atriðin livíla þá á meðan. Ef 
á þennan liátt eru kveðnir upp tveir eða fleiri dómar í einu máli, eru þeir, eftir 
því sem á stendur, aðfarargrundvöllur háðir eða allir saman. Svnjunarákvörðun 
dómara um sundurgreining sakarefnis, þá er hér segir, má kæra sérstaklega til 
æðra dóms, en tímann, sem kærumálið tekur, skal þó eftir föngum nota til að 
afla gagna, sbr. 110. og 111. gr.

72. gr. hljóðar svo:
Hver kaupstaður og liver hreppur á landi hér er sérstök dómþinghá. Dóins- 

málaráðherra getur, eftir tillögum viðkomandi héraðsdómara, ákveðið að leggja 
lireppa eða hluta úr hreppum saman í eina dómþingliá, eða skipta hreppi i fleiri 
en eina dómþinghá cða leggja dómþinghá eða hluta úr dómþinghá við kaupstað.

86. gr. hljóðar svo:
Haldast skulu ákvæði um varnarþing i:

1. Skiptalögum, nr. 3 12. apríl 1878, 94. og 95. gr.
2. Siglingalögum, nr. 56 30. nóv. 1914, 15. gr.
3. Lögum um landamerki o. fl., nr. 41 28. nóv. 1919, 8. gr.
4. Lögum um hlutafélög, nr. 77 27. júni 1921, 20. gr., 26. gr. síðasta málsgr. 

og 46. gr. 2. tölul.
5. Lögum um stofnun og slit hjúskapar, nr. 39 27. júni 1921, 88. sbr. 84. gr.
6. Lögum um gjaldþrotaskipli, nr. 25 14. iúní 1929, 30. gr.

87. gr. hljóðar svo:
Aðili getur jafnan gefið út stefnu til héraðsdóms sjálfur, en fá verður hann 

áritun dómara á stefnu um stað og stund, er mál verði þingfest, nema það skuli 
gert á fyrirfram ákveðnum stað og tíma. (iefa skal dómari út stefuu, ef aðili óskar 
þess. Ef aðili eða umboðsmaður hans er ólögfróður maður, sem ekki hefir atvinnu 
af málflutningsstörfum. þá getur hann krafizt þess, að dómari semji fyrir liann 
stefnu gegn endurgjaldi, er samsvari ritlaunum. Dómari skal benda aðilja á þá 
g'alla, er hann kann að sjá á málatilhúnaði og frávisun kunna að varða, áður 
en hann áritar eða útgefur stefnu, en aldrei má hann synja þessara aðgerða af 
þessum ástæðum, enda er hann óhundinn af áliti sínu um þessi efni, þegar hann 
skal dæma síðar um þau.

109. gr. hljóðar svo:
Xú hefir verjaudi mótmælt kröfum sækjanda að einhverju lcyti eða öllu, 

shr. 106. gr., og eigi verður sátt eða máli visað frá dómi, og skal dóinari þá 
kveða á um það, hvort flvtja skuli mál skriflega eða nuumlega, en hrevta má
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hann þeirri ákvörðun eftir að gagna liefir vcrið aflað, cf það virðist þá lieppilegl. 
Ákvörðun dóinara uin þcssi atriði má kæra til æðra dóins, og frestar kæra mála- 
flutningi, cn nota skal þó tiinann, scm kæran tekur, til öflunar gagna sainkvæint
110. og 111. gr.

Mál skal munnlega flytja. Dóinari getur þó lcyft skriflegan málflutning:
1. Ef hann telur hættu á því, að það skýrist ekki nægilega með munnlegum 

málflutningi.
2. Ef annarhvor aðilja eða umboðsmcnn Jæirra óska skriflegs málflutnings 

og dómari telur þau tilmæli á rökum hyggð.

114. gr. hljóðar svo:
Aðilum hcr að gefa cftir föngum glöggar og greinilegar skýrslur og yfir- 

lýsingar fyrir dómi. Dómara her að fylgjast með inálinu í öllum atriðum og 
spyrja aðilja eða umhoðsmenn þcirra um hvert það atriði, er honum þykir 
óljóst og máli kann að skipta, á hvaða stigi máls sem cr, og kosta kapps uin, að 
yfirlýsingar þeirra og skýrslur verði nægilega glöggar. í þessu skyni getur dóm- 
ari kvatt aðilja fyrir dóm af sjálfsdáðum, ef aðili sætir lögsögu hans eða ef að- 
ilja væri skylt, ef liann væri vitni i málinu, að koma fyrir dómara þess samkvæmt 
124. gr., en annarskostar hiður dómarinn þann héraðsdómara, er lögsögu hefir yfir 
aðilja, að kveðja hann fyrir sig til að gefa skýrslu um þau tiltekin málsatriði, sem 
þörf þykir vera, ef aðili vill ekki gefa skýrslu fyrir dómara málsins. Auk þess 
er dómara skylt að leiðheina hverjum ólöglærðum manni, sem ekki gerir sér 
atvinnu af málflutningsstörfum, bæði um formshlið máls og efnis, eftir því sem 
dómara virðist nauðsyn til bera. Dómari getur heint því til aðilja, að afla gagna 
um tiltekin málsatriði, eftir því sem honum þykir nauðsyn vera, til skýringar máli.

133. gr. hljóðar svo:
Þegar vitni keniur fyrir dóm, skal dómari áminna það alvarlega um að 

svara spurningum eftir heztu vitund og gefa þær sannar og réttar upplýsingar 
um málsatvik að öðru leyti, er það getur, og tjáir hann því, að það skuli vera 
við því búið að staðfesta skýrslu sína fyrir dómi með eiði eða drengskaparheiti.

Vitni skal, áður en vfirheyrsla um málsatvik hefst, skýra dómara frá nafni 
sínu, aldri, stöðu, heimili eða dvalarstað. Þá eða síðar skal vitni einnig skýra 
dómara frá öðru því, er lionum kann að þykja ástæða til að spyrja það um varð- 
andi liagi þess, og máli kann að skipta um vitnaskyldu þess, heimild til að vitna, 
hæfileika þess til að staðfesta frainhurð sinn og um sönnunargildi hans. Vitna- 
stefnandi leggur venjulega í upphafi fram skriflegar spurningar til vitnis, en 
þegar þær eru afgreiddar, getur hann látið spyrja vitni um sérhvað annað, er 
máli skiptir eftir munnlegum eða skriflcgum framlialdsspurningum. Vitna- 
stefndur getur, hæði í sambandi við vitnaspurningar vitnastefnanda, eftir því 
sem dómara þykir lientugt, og síðar, hvort sem hann hefir stefnt vitni eða ekki, 
og hvort sem vitnastefnandi neytir réltar síns til að spyrja vitni eða ekki, látið 
spyrja það um allt það, er liann liyggur máli skipta.

Dómari leggur spurningar fyrir vitni, lagar þær til og skýrir eftir þörfum. 
Óákveðnar, tvíræðar, veiðandi, ósæmilegar eða sýnilega þýðingarlausar spurn-
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ingar má ekki leggja fyrir vitni. Dómari getur einnig af sjálfsdáðum beint 
spurningum til vitnis um hvert það atriði, er hann telur þurfa frekari skýringar. 
Hann tekur við svörum vitnis, skýrir þau fyrir þvi og bókar þau, þannig að 
efni þeirra komi skýrt og rétt fram.

Dómari levfir aðiljum eða umhoðsmönnum þeirra sjálfum að spyrja 
vitni, ef hentugt þykir, en stjórna skal hann þá vitnaleiðslu sem annars, að því 
leyti sem þörf ber til, enda getur hann livenær sem er algerlega tekið liana í 
sínar hendur með venjulegum liætti.

Spyrja má aðeins eitt vitni i senn. Dómari skal, ef aðili óskar þess eða hon- 
um þykir það hentugt, láta önnur vitni fara út úr þingsalnum, meðan á yfir- 
heyrslu hvers einstaks vitnis stendur.

Þegar yfirhevrslu tveggja eða fleiri vitna er lokið, en áður en staðfesting 
fer fram, getur dómari kvatt þau, tvö eða fleiri, vitni fyrir dóm saman, borið 
saman skýrslur þeirra, ef og að þvi leyti sem þær virðast ósamhljóða, vakið 
athygli vitnanna á ósamræminu og reynt að fá samræmi milli þeirra.

Ef spurning vitnis er svo löguð, að svar við henni varðar einkahagi vitnis 
eða annara, getur dómari látið vitni svara henni skriflega og bókað siðan svar- 
ið, enda sannfæri vitnið sig um, að svarið sé rétt bókað, án þess að það sé lesið 
upp fyrir því. Ákvörðun dómara eftir þessari málsgrein verður ekki skotið 
til æðra dóms.

135. gr. hljóðar svo:
Þá er vitni hefir innt vitnaskyldu sína af hendi, þar með talin árangurs- 

laus þingsókn sakir fjarvistar aðilja frá dómi, skal dómari þegar í þvi þinghaldi 
ákveða vitni þóknun, ef það krefst þess, og skal þá ákvörðun hóka. Sá, er vitna- 
leiðslu hefir krafizt, greiðir einn þóknun um sinn, en ef háðir aðiljar hafa krafizt 
hennar eða báðir haft hennar not, getur dómari þó ákveðið greiðslu á hendur 
þeim, öðrurn fyrir báða og báðum fyrir annan. Úrskurði um vitnaþóknun má 
fullnægja með aðför. Þóknun er kræf jafnskjótt sem úrskurður er upp kvcðinn.

Vitni bera 50 aurar til 1 króna fyrir hverja klukkustund, er það missir af 
starfi vegna þingsóknar, þó ekki yfir 10 krónur um sólarhring, og endurgjald 
fvrir óhjákvæmilegan ferðakostnað eftir 124. gr., ef því er að skipta.

Úrskurði um vitnaþóknun verður aðeins liaggað með kæru eftir 199. gr.

137. gr. hljóðar svo:
Nú má matsgerð ekki fara fram samkvæmt 136. gr., og kveður dómari þá 

matsmenn, venjulega tvo, til að framkvæma hana.
Allar matsgerðir, sem dómari framkvæmir ekki sjálfur, skulu fara fram 

áður en mál er endanlega tekið til dóms.

172. gr. hljóðar svo:
Gjafsókn má veita, auk þess, sem sérstaklega kann að vera ákveðið í Iögum:

1. Kirkjum, skólum, sjúkrahúsum, sem rekin eru á kostnað hins opinbera, 
hreppsfélögum, hæjarfélögum og stofnunum, sem liafa að markmiði um- 
önnun sjúkra og aðra mannúðar- og líknarstarfsemi.

2. Einstökum mönnum, sem eru svo illa stæðir f járhagslega, að þeir mega ekki
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án þcss fjár vera frá framfærsln sinni eða sinna eða frá atvinnurekstri sin- 
uni, er fara mundi lil málsins. Með beiðni uni gjafsókn fylgi vottorð for- 
nianns niðurjöfnunarnefndar um fjárhag og ástæður umsækjanda, og er 
skylt að láta slíkt vottorð í té tafarlaust og ókeypis.
Annars ríkis borgurum má því aðeins gjafsókn veita, að samskonar hlunn- 

indi séu veitt islenzkuni ríkisborgurum í þeirra landi.

191. gr. hljóðar svo:
1 munnlega fluttuni málum skal venjulega kveða upp dóm áður en annað 

mál er tekið til munnlegs flutnings, og jafnan svo fljótt sem við verður komið. 
í skriflega fluttum málum skal kveða upp dóm svo fljótt sem kostur er á, og

ekki síðar en 3 vikum eftir dómtöku.
Ef ekki er kostur á að kveða upp dóm eða úrskurð svo fljótt sem sagt befir 

verið, Ixt dómara að greina nákvæmlega orsakir til þess, svo sem að aðrar til- 
teknar embættisatbafnir, sem ekki þoldu bið, liafi valdið drætti, veikindi, ef mál 
er sérstaklega umfangsmikið, vandasamt o. s. frv.

192. gr. bljóðar svo:
Nú er dómur fjölskipaður og mál munnlega flult, og skulu þá allir dóm- 

endur hafa lieyrt flutning þess. Ef þeir mega ekki allir taka þátt í uppsögu 
dóms, skal dómara nefna í stað þess eða þeirra, sem við liefir misst, og endur- 
taka munnlegan flutning málsins. Afl atkvæða skal ráða úrslitum um hvert 
atriði. Nú verður dómari í minni liluta um eittlivert atriði, og skal liann þá 
allt að einu taka þátt í áb'ktun um önnur atriði, er siðar skal til lykta ráða. 
Formaður dómsins stýrir atkvæðagreiðslu og sér um samningu dóms. Allir dóm- 
arar undirrita dóm í dómabókinni.

Ágreiningsatkvæði skulu birt á sama liátt sem dómar og úrskurðir.

211. gr. bljóðar svo:
Sóknaraðili barnsfaðernismáls er móðir, meðan hún ein framfærir barn, 

siðan sá einstaklingur, er framfærslu þess liefir að einliverju leyti eða öllu að 
lögum eða samkvæmt samningi, og loks sveit eða kaupstaður, sem við fram- 
færslu barns liefir tekið að nokkru eða öllu.

Varnaraðili er sá maður eða þeir nienn, sem eru taldir liafa liaft samfarir 
við barnsmóður á getnaðartima barnsins. Ef varnaraðili er látinn áður en mál 
er liöfðað, má liöfða það á hendur búi lians að tilstefndum skiptaráðanda eða 
skiptaforstjóra, ef opinber skipti eru liöfð, en ella gegn erfingjum.

Ef víst niá þykja eða líklegt, að fleiri bafi liaft samfarir við móður á getn- 
aðartíma barns (fósturs), skal stefna þeim báðum eða ölluin.

Barnsfaðernismál skal liöfða á varnarþingi stefnds samkvæmt 73. gr., sbr. 
83. gr., eða því varnarþingi, er bann átti síðast á landi hér, ef bann er af landi 
farinn eða ókunnugt er, livar liann er niður kominn, eða á varnarþingi, þar sem 
með bú bans er farið.

Dómara er skylt að kveðja varnaraðilja fyrir dóm eftir kröfu sóknaraðilja.
Barnsfaðernismál verður höfðað í fvrsta lagi, þegar kona liefir gengið 6
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mánuði með samkvæmt vottorði þjónandi læknis eða þjónandi ljósmóður, og 
í síðasta lagi 2 árum eftir fæðingu, ef móðir er sóknaraðili, en annars 1 ári eftir 
að barn kom á framfæri sóknaraðilja. Fresti þessa getur dómsmálaráðherra 
lengt, ef sérstaklega stendur á.

214. gr. bljóðar svo:
Læknir eða ljósmóðir, sem tekur við barni, skal þegar skrásetja skýrslu 

um öll þau atriði, er af má ráða um þroska barnsins, svo og spyrja inóður um 
faðerni þess og skrásetja skýrslu hennar þar um.

Dómari skal af sjálfsdáðum afla allra upplýsinga og gagna til skýringar 
málinu. Hann getur látið sækja bæði konuna og manninn (mennina) með valdi 
til að gefa skýrslu fyrir dómi, konuna þó ekki, ef bún er sóknaraðili, enda skal 
vísa máli frá dómi, ef bún kemur ekki fyrir dóm, neitar að gefa skýrslu, sem 
benni er unnt að gefa, eða neitar að leggja sig eða barnið undir blóðrannsókn. 
Ef þess er krafizt, getur dómari annars ákveðið, að blóðrannsókn skuli gera 
á öllum þeim, er máli skiptir, ef því verður við komið, enda getur hann fengið 
aðstoð lögreglu til slikrar framkvæmdar, ef með þarf.

Meðan á rannsókn máls stendur á barnsmóðir kröfu á aðstoð barnaverndar- 
nefndar, eftir því sem dómari telur þörf á. Vtan kaupstaða á barnsmóðir sömu 
kröfu á aðstoð manns eða konu, sem bún nefnir til.

217. gr. bljóðar svo:
Aðili sendir dómara skriflega beiðni um ógildingu skjals, ásamt eftirriti af 

þvi, en ella með sem nákvæmastri lýsingu á því, syo og skýrslu um örlög 
skjalsins. Nú telur dómari skilyrði til ógildingardóms ekki fyrir bendi, og synjar 
hann þá beiðninni með úrskurði, er kæra má til æðra dóms eftir ákvæðum 199. 
greinar.

218. gr. bljóðar svo:
Nú er beiðni samkvæmt 217. gr. tekin til greina, og gefur héraðsdómari 

þá út stefnu, þar sem kvaddur er hver sá, er kynni að liafa skjalið í höndum, 
til að koma fyrir dóm með það, með því að annars verði það ógilt með dómi 
samkvæmt kröfu stefnanda. Stefnufrestur skal vera 2—1 mánuðir frá birtingu 
stefnunnar, er stefnandi skal láta birta einu sinni í Lögbirtingablaðinu. Ef eng- 
inn kemur fram með skjalið eða mótmælir ógildingu þess, skal ógildingardóm- 
ur kveðinn upp, nema gallar á málatilbúnaði séu því til fyrirstöðu. Annars- 
kostar sker dómur úr þvi, livort skjal skuli ógilda eða ekki.

Synjunardóm má kæra til æðra dóms eftir 199. gr. Um áfrýjun ógildingar- 
dóms fer eftir almennum reglum.

222. gr. bljóðar svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1937.
Þau mál, sem þingfest liafa verið fyrir þann dag, fara eftir eldri reglum. 

Þó skulu eftirfarandi ákvæði laga þessara taka til dómsatliafna, sem eru hluti af 
málum eða standa í sambandi við þau, ef athöfnin fer fram eftir nefndan dag:
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a. VIII. kafli, uni stcfnur og tilkynningar.
b. 118.—120. gr., um útivist aðilja, hafningu máls og endurupptöku. Þó skal 

stefndur inega fá mál tekið upp einu sinni eftir 9. eða 14. gr. tilsk. 15. ág. 1832, 
ef liann hefir eigi mætt áður en lög þessi komu til framkvæmda.

c. X. kafli, um mat dómara, vitni, matsgerðir, skjöl og eið eða drengskapar- 
lieit aðilja, enda hafi inál eða atriði ekki verið tekið til dóms eða úrskurðar 
fyrir nefndan dag.

d. 194. gr., um dóma og úrskurði, eftir því sem við á.
c. 197.—199. gr., um áfrýjun og kæru til æðra dóms, þó þannig, að 3 mánaða 

fresturinn telst frá þeim degi, er lögin gengu í gildi, enda verði áfrvjunar- 
fresturinn aldrei lengri en 6 mánuðir, og kærufrestur telst frá saina degi, 
en verði þó eigi lengri en 14 dagar.

224. gr. hljóðar svo:
Frá því, er lög þessi koma til framkvæmda, falla eftirfarandi lagaákvæði 

úr gildi:
I N. L., sbr. kgsbr. 2. maí 1732:
1.—2.—3., 4„ 15.—18., 20., 22.-24.
1.—3,—1., 6., 8., 9., 11,—14., 16., 27. og 30.
1. 4, 1, 16., 20., 24., 32. og 34.
1.—5.—1„ 2„ 6., 8., 9., 11,—16, 27. og 30.
1.—6.—11., 15. og 18.
1.—8,—1. til 4., 7„ 9. og 10.
1.—12.-1. til 3.
1.—13.—1. til 8., 12. til 14., 16. til 25., 28. og 29.
1,—14.—2. til 6.
1.—15.—1. og 2.
5.—1.—6. og 7.
5,—2.—60. og 88.
5,—5,—5. og 7.
5,—13.—4„ 5. og 44.
Tilsk. 17. maí 1690, um áfrýjun úrskurða.
Tilsk. 5. nóv. 1723, um eiðvinningar.
Tilsk. 19. ágúst 1735, um réttarins þjóna i Noregi.
Tilsk. 3. marz 1741, um vitnaleiðslur.
Konungsbréf 3. jan. 1755, um liöfðun skuldamála.
Opið bréf 16. sept. 1778, um vitnisburð hjóna.
Tilsk. 30. sept. 1778, um uppsögu dóma.
Tilsk. 5. júlí 1793, um undirskrift dómara í þinghók.
Tilsk. 10. júlí 1795, um sáttanefndir.
Tilsk. 20. jan. 1797, um sáttanefndir.
Tilsk. 20. jan. 1797, um vitnaleiðslur áður en máli er lokið fyrir sáttanefnd. 
Tilsk. 3. júní 1796, um tilhlýðilega og greiða dómgæzlu, I.—VIII. og X.—

XI. kafh.
Konungsbréf 19. okt. 1798, um mót fyrir sáttanefndum.

.Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 120
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Kancellibréf 19. jan. 1799, ura vottorð um sektir til fátækra.
Tilsk. 8. marz 1799, um lögreglumál, að því Ieyti sem hún varðar einkalög- 

reglumál.
Tilsk. 27. sept. 1799 10. gr., um prentfrelsi.
Tilsk. 8. jan. 1802, um málflutningsmenn.
Tilsk. 11. ágúst 1819, um sektir fyrir óþarfa þrætu.
Opið bréf 20. april 1825, um málskostuað í gjafsóknarmálum.
Tilsk. 21. des. 1831, um lögleiðingu nokkurra lagaboða á Islandi, IV. kafli.
Tilsk. 15. ágúst 1832, um réttargangsmátann við undirréttina á Islandi í 

öðrum málum en þeim, sem viðvíkja illvirkja- og pólitisökum.
Tilsk. 15. apríl 1840, viðvíkjandi slraffi fyrir falskan vitnisburð o. fl., 14. gr.
Tilsk. 22. sept. 1846, viðvikjandi breytingu á þeirri áminningarræðu, er 

halda á áður en eiða skal vinna fyrir rétti.
Lög nr. 2 13. jan. 1882, um vixilmál og víxilafsagnir, 1.—9. gr.
Lög nr. 46 10. nóv. 1905, um hefð, 9. og 10. gr.
Lög nr. 59 10. nóv. 1905, um varnarþing i skuldamálum.
Lög nr. 44 16. nóv. 1907, um gjafsóknir m. m.
Lög nr. 29 11. júlí 1911, um eiða og drengskaparheit, II.—IV. kafli.
Lög nr. 32 11. júlí 1911, um úrskurðarvald sáttanefnda o. fl., 1.—11. gr.
Lög nr. 52 30. nóv. 1914, um sjódóma og réttarfar í sjómálum.
Lög nr. 30 30. nóv. 1915, um ógiidingu viðskiptabréfa og annara skjala 

með dómi.
Lög nr. 28 26. okt. 1917, um þóknun til vitna.
Lög nr. 29 26. okt. 1917, um málskostnað einkamála.
Lög nr. 62 14. nóv. 1917, um stefnufrest til islenzkra dómsmála, I., II. og 

IV. kafli.
Lög nr. 63 14. nóv. 1917, um stefnubirtingar.
Lög nr. 46 27. júní 1921, um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna, II. kap.
Lög nr. 19 4. júni 1924, um nauðasamninga, 1., 2. og 4. málsgr. 52. gr.
Lög nr. 9 7. maí 1928, um uppkvaðning dóma og úrskurða.
Lög nr. 42 7. maí 1928, um varasáttanefndarmenn í Reykjavik.
Lög nr. 28 19. mai 1930, um greiðsiu verkkaups, 1. málsgr. 4. gr.
Lög nr. 23 23. júní 1932, um kosningu sáttanefndarmanna og varasátta- 

nefndarmanna í Reykjavík.
Lög nr. 96 19. júni 1933, um varnarþing og stefnufrest í vixilmálum.
Lög nr. 112 18. maí 1935, um hæstarétt, 26. gr., um áfrýjunarfresti, og 28. gr.
Loks eru öll önnur eldri lagafyrirmæli úr gildi felld, er brjóta í bág við 

lög þessi.
Gestaréttarmeðferð og einkalögreglumála er úr lögum numin. Þar sem slík 

meðferð er boðin eða heimiluð í lögum og þar sem til þessara meðferða er skír- 
skotað eða fresta í sambandi við þær, gilda liinar almennu reglur um málsmeð- 
ferð og fresti eftir lögum þessum.
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Nd. 430. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 48 8. ’sept. 1931, um viðauka við lög um Landsbanka 
íslands, nr. 10 15. apríl 1928.

Frá fjárhagsnefnd.

1- gr.
Fyrir „til septemberloka 1936“ í 2. gr. komi: til septemberloka 1911.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Frumvarpið er flutt eftir beiðni f jármálaráðherra og stjórnar Landsbank- 

ans og felur í sér framlenging á undanþágu þeirri, sem ræðir um í 64. gr. laga 
um Landsbanka Islands, nr. 10 15. apríl 1928.

Nd. 431. Nefndarálit
um frv. til 1. um samþykkt á landsreikningmim fyrir árið 1931.

Frá f járhagsnefnd.

Nefndin befir athugað frumvarpið lið fyrir lið og leggur til, að það verði 
samþykkt óbreytt.

Alþingi, 24. apríl 1936.

Sigfús Jónsson, Gísli Sveinsson, Ólafur Tliors. 
form., frsm. fundaskr.

Ásgeir Asgeirsson. Stefán Jóh. Stefánsson.

Nd. 432. Breytingartillögur
við frv. til 1. um jarðakaup rikisins.

Frá minni bl. landbúnaðarnefndar.

1. 1. gr. frv. orðist svo:
Ríkisstjórninni er beimilt að greiða kreppulánasjóði árgjöld ársins 1935 

fyrir þá bændur, sem eigi hafa greitt það gjald fyrir 1. júní 1936, svo fram- 
arlega sem athugun á efnabag þeirra sýnir, að þeiin sé ókleift að inna það 
af bendi, en liafa að öðru leyti aðstöðu til að halda áfram búrekstri.

2. 2. grein frv. orðist svo:
Athugun sú á efnabag og afkoniuniöguleikum bænda, sem 1. gr. gerir 

ráð fyrir, fer fram eftir því sem ákveðið er í reglugerð, er ráðherra setur.
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3. 3. gr. frv. orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

4. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. og 11. gr. frv. falli niður.
5. Fvrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um rikishjálp til greiðslu 

á vangoldnum árgjöldum til kreppulánasjóðs.

Ed. 433. Þingsályktun
um friðun Faxaflóa.

(Afgreidd frá Ed. 24. april).
Samhljóða þskj. 190.

Nd. 434. Nefndarálit
um frv. til 1. um afnám 1. nr. 30 9. jan. 1935, um heimild handa ríkisstjórninni 
til einkasölu á bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o. fl.

Frá minni lil. fjárliagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefir klofnað i málinu. Við tveir, sem erum í minni hluta, 
leggjum til, að frv. verði samþykkt eins og það liggur fvrir. Teljum við, að ótví- 
ræð rök hafi komið fram fyrir því, að raftækja- og bifreiðaeinkasalan hafi verið 
og sé til hins mesta ógagns fvrir alla hlutaðeigendur. Var þetta sýnt og rakið 
nákvæmlega við 1. umr. málsins og mun því vera ölluin hv. deildarmönnum 
kunnugt.

Alþingi, 24. apríl 1936.

Gísli Sveinsson, Ólafur Thors. 
fundaskr., frsm.

Nd. 435. Nefndarálit
við frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 119 12. des. 1935, um breyt. á 1. nr. 23 15. júní 1926, 
um bæjargjöld í Vestmannaeyjum.

Frá meiri hl. fjárliagsnefndar.

Nefndin hefir orðið ásátt um að afgreiða málið til deildarinnar. Þrir nm. 
(ÁÁ, GSv, ÖTli) telja ekki fært að synja Vestmannaeyjum um þann tekjustofn, 
sem í frv. felst, enda er hér eingöngu um framlengingu að ræða. Telur bæjar- 
stjórn Vestmannaeyja, að ekki verði hjá því komizt, að þessi lög verði fram- 
lengd a. m. k. þar til almenn löggjöf verður sett um tekjustofna liæjar- og sveit- 
arfélaga. Framangreindir 3 nefndarmenn vilja því samþvkkja frv. óbreytt.
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Einn nni. (StJSt) er niótfallinn frv., en einn nm. (SigfJ) hefir óbundið 
atkvæði um inálið.

Alþingi, 24. apríl 1936.

Ólafur Tliors, Gísli Sveinsson, Ásgeir Ásgeirsson. 
frsm. fundaskr.

Nd. 436. Nefndarálit
um frv. til laga um starfmenn rikisins og laun þeirra.

Frá minni hl. launamálanefndar.

Frumvarp samhíjóða þessu lá fvrir siðasta þingi, og þá vísað til nefndar. 
Sú nefnd athugaði frumvarpið allýtarlega, en afgreiddi það eigi, einkum af því, 
að hún fékk að vita, að vilji var eigi fyrir hendi hjá meiri hluta þings um að það 
fengi þá afgreiðslu.

Á þessu þingi var frumvarpið lagt fvrir i bvrjun f. m. og vísað til nefndar- 
innar, en hún var kosin 9. marz. Nefndin héit 6 örstutta fundi, mest til að af- 
greiða önnur frumvörp, sem fylgdu þessu. Sú ákvörðun var tekin á fundi nefnd- 
arinnar 18. marz, að leita eftir hjá þingflokkunum, hvort vilji væri fyrir af- 
greiðslu málsins. 20. s. m. tilkvnntum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í nefnd- 
inni, að flokkurinn óskaði eftir afgreiðslu á málinu. Frá hinum flokkunum kom 
aldrei ákveðið svar, en fundur hefir eigi verið í nefndinni siðan 21. marz, og 
svnir það glöggt, að ráðandi þingflokkar vilja eigi sinna málinu, enda þótt einn 
þeirra fulltrúi sé flutningsmaður þess.

Þar sem þannig stendur, og þar sem hér er um eitt þýðingarmesta mál 
þingsins að ræða, þá vil ég sem nefndarmaður í viðkomandi þingnefnd eigi láta 
hjá líða að skila áliti um það, enda þótt sýnt sé, að samvinna getur eigi tekizt 
við aðra nefndarmenn, og enda þótt málið fái að líkum eigi afgreiðslu á þessu 
þingi.

Eins og kunnugt er, þá eru tildrög þessa frumvarps þau, að ég og 5 aðrir 
sjálfstæðismenn fluttum tillögu á aukaþinginu 1933 um skipun nefndar til að 
undirbúa ný launalög, með það höfuðverkefni fvrir augum, að samræma laun 
hinna mörgu starfsmanna rikisins og stofnana þess og spara fjárframlög til 
launagreiðslu bæði með fækkun starfsmanna og lækkun allra hærri launa. Það 
frumvarp, sem hér um ræðir, er samið af þeirri milliþinganefnd, sem til þess 
var kosin. Eru í því að finna ýms ný og markverð ákvæði uin veitingu starfa, 
lausn frá störfum, starfstíma, aukavinnu, starfsmannadóm o. fl. Er brýn þörf 
að lögfesta ýms þau ákvæði sem fyrst, enda voru á síðasta þingi líkur til, að all- 
gott samkomulag næðist milli nefndarmanna um mörg þau ákvæði. Aftur á 
móti eru ákvæði frumvarpsins um orlof og forföll og um verðstuðul slík, að 
ég sé mér engan veginn fært að ganga að þeim, þar sem þau ganga mun lengra 
en réttmætt getur talizt í þá átt að draga fram hagsmuni launastéttarinriar á 
kostnað alþjóðar.
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Um launaákvæðin sjálf er ég einnig mjög ósannnála þeirri skoðun flutn- 
ingsnianns og formanns nefndarinnar, Jörundar Brynjólfssonar, sem fram 
keniur í frumvarpinu, og eigi heldur líkur til, að ég geti uin það efni orðið sain- 
mála öðrum nefndarmönnum, og því þykir mér rétt að gera í aðaldráttum grein 
fyrir áliti mínu þar um.

Launalögin, sem nú eru í gildi og sett voru á Alþingi 1919, jægar allt verð- 
lag stóð sem hæst í landinu, ná aðeins til nokkurs hluta launastéttarinnar eins 
og hún nú er. I’etta stafar að mestu af þvi, að á þeiin árum, sem síðan eru liðin, 
hefir starfsemi ríkisins verið aukin geysilega mikið, bæði á kostnað einka- og 
félagsrekstrar í atvinnu og viðskiptum og á annan veg. Þetta hefir valdið af- 
skaplegri fjölgun á launuðu starfsfólki hjá ríkinu og stofnunum þess, og það 
undarlega hefir skeð, að öllu þessu starfsfólki hafa verið ákveðin tiltölulega 
miklu hærri laun en þeim starfsmönnum, sem launalögin sjálf taka til. Það 
er þó kunnugt allri þjóðinni, að á þessu sama tímabili liefir undirstaðan í fjár- 
málabyggingu þjóðfélagsins, framleiðslan, sífellt verið að veikjast, sem stafar 
sumpart af lækkandi afurðaverði og sumpart af hækkandi tilkostnaði, sem fyrst 
og fremst á rót sína í meðferð launamálanna í landinu og síhækkandi skatta af 
þeim sökum. Þetta hefir valdið því, að okkar framleiðsla til lands og sjávar 
liefir gefið lítinn hreinan arð og mörg ár verið rekin með stórum halla, sem 
hefir orsakað stórhækkaðar skuldir og vaxandi vandræði af þeim sökum.

Allt þetta hefir orðið til þess að draga alla hæfustu krafta frá því að vilja 
stunda framleiðslu og vinna að eðlilegum endurbótum á þeim leiðum. Jafnframt 
hefir orðið afskapleg keppni um það frá öllum, sem um betri kosli eiga að 
velja, að ganga þær götur, sem stefna inn í það fyrirheitna land, að fá fasta 
launaða stöðu. Hefir troðningurinn verið slíkur, að sterkar líkur mæla með því, 
að mörg launuð störf liafi verið búin til meira til þess að útvega ákveðnum 
mönnum atvinnu heldur en vegna þarfa þjóðfélagsins. Enda margt til af fólki, 
sem eigi kemst að, þó það liafi þá menntun til að bera, sem krafizt er. Þetta er 
þjóðfélaginu öllu og framtíð þess til stórtjóns og miðar til gagnstæðrar áttai við 
það, sem vera ber. En slikt verður eigi lagað á annan veg en þann, að koma á 
samræmi milli launastarfa og atvinnurekstrar, þannig að það sé ekki almennt 
neitt óaðgengilegra að stunda framleiðslu eu að vinna fyrir launum.

Sainkvæmt launaskrá, sem fylgir fjárlagafrumvarpinu, sem lagt var fyrir 
þetta þing, þá eru laun þeirra manna, sem þar eru taldir, 5,98 millj. króna sam- 
tals. Auk þess eru eftirlaun og styrktarfé í fjárlögum, sem eigi er talið í skránni, 
kr. 68526. Þar að auki er kaupgjald í opinberri vinnu nú orðið fullar 2 milljónir 
króna, og af þvi hve það er liátt eru orðin mikil kapphlaup um að komast þar 
að, sem eðlilegt er, Samtals eru þetta rúmlega 8,6 millj.

Ég lít nú svo á, að eins og fjárliag okkar lands er komið, þá sé eigi liægt 
að lialda því lengi áfram að greiða þessa fjárhæð á ári hverju í laun og kaup- 
gjald við opinbera vinnu. Hún verður að lækka að stórum mun, ef ekki á að 
verða algert strand í okkar fjármálum. Þess vegna tel ég allt of langt gengið í 
launaákvæðum frumvarpsins um launahæð. Ilærri laun öll verður að lækka 
meira en þar er lagt til og samræma launakjör og vinnukröfur á þann veg. 
Einkum tel ég nauðsyn á, að laun eftir launalögunum frá 1919 og þau laun,
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sem síðar hafa verið ákveðin, séu samræmd á þá leið, að fullt tillit sé tekið til 
undirbúningstíma undir starfið og þeirrar ábyrgðar og þess vanda, sem því 
fylgir. Einnig virðist óhóflega mikill fjöldi starfsmanna við ýmsar stofnanir 
ríkisins, og mundi án efa mega fækka þar starfsmönnum án þess tjón hlvtist af. 
Að gera um það ákveðnar tillögur af þingnefnd er þó allmiklum örðugleikum 
háð, þar sem frá hálfu milliþinganefndarinnar í launamálum liggur ekki fyrir 
nein rannsókn á því atriði.

Samkvæmt framansögðu vil ég láta afgreiða frumvarpið með allverulegum 
hrevtingum, er vfirleitt miði að því að takmarka svo sem fært er þau útgjöld, 
sem þjóðin nú og í næstu framtíð þarf að leggja fram til launagreiðslu. Ef ég 
sé líkur fyrir, að afgreiðsla málsins sé hugsanleg, mun ég leggja fram slíkar 
breytingartillögur sérstaklega.

Alþingi, 24. apríl 1936.

Jón Pálmason.

Ed. 437. Nefndarálit
um frv. til laga um heimilisfang.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er samhuga um, að löggjöf um þetta efni sé nauðsvnleg, og mælir 
því með, að frv. nái fram að ganga, en einstakir nefndarmenn áskilja sér ó- 
hundin atkvæði um brtt., sem fram kunna að koma.

Alþingi, 25. apríl 1936.

Sigurjón Á. Ólafsson, Magnús Guðmundsson, Ingvar Pálmason, 
form. frsm. fundaskr.

Þorsteinn Briem. Páll Hermannsson.

Nd. 438. Nefndarálit
um frv. til 1. um breytingar á lögum nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað, og 
1. nr. 85 19. júni 1933, um breyting á þeim lögum.

Frá iðnaðarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr. í stað orðanna „veiti honum forstöðu“ i fyrri málsgr. greinar- 

innar komi: hafi þar alla verkstjórn á hendi.
2. Við 3. gr. Aftan við greinina hætist: í sveitum, og kauptúnum með 500
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íbúa cða færri, inega óiðnlærðir menn þó vinna að ininni liáttar byggingar- 
iðnaðarstörfuiii, við verk, sem kosta undir 3000 kr., þegar um steinstevpu- 
byggingar er að ræða, en 4000 kr., þegar byggingarnar eru úr timbri. — 
Sé verkið dýrara, skal það unnið af iðnaðarniönnuni.

3. Yið 4. gr.
a. 1 stað „1930“ í d-lið gr. komi: 1936.
b. Aftan við gr. bætist:

Heimilt er ráðherra að ákveða, að menn utan kaupstaða, sein liafa 
stundað iðnaðarvinnu að staðaldri síðustu 10 árin, áður en lög þessi öðl- 
ast gildi, fái að ganga undir próf i iðn sinni án þess að stunda iðnaðar- 
nám frekar en þeir liafa þegar gert, og öðlast þannig sveinsréttindi í 
iðninni, ef þeir standast prófið.

4. Yið 5. gr. Aftan við gr. bætist:
Hafi sveinninn lokið prófi frá viðurkenndum framhaldsskóla (tekn- 

iskum dagskóla) i iðn sinni, færast þessi 3 ár niður sem skólatimanum 
svarar, þó aldrei niður úr 1 ári.

5. Við 6. gr. Upphaf gr. orðist svo:
Heimilt skal ráðherra að ákveða, að enginn ... o. s. frv.

6. Yið 8. gr. Orðið „kaupstaði“ falli niður.
7. Við 15. gr. 1 stað 500.00—2000.00 kr. í annari málsgrein gr. komi: 100.00— 

2000.00 kr.
8. Við 17. gr. Greinin orðist þannig:

29. gr. laganna orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Utan kaupstaðanna koina þau þó eigi til 

framkvæmda fyrr en 1. júlí 1937.

Alþingi, 25. apríl 1936.

Páll Zóphóniasson, Emil Jónsson, Guðbr. ísberg, 
form. fundaskr., frsm. með fyrirv.
Bjarni Asgeirsson. Sigurður Ivristjánsson.

Nd. 439. Frumvarp til laga

um breyting á lögum nr. 26 1. febr. 1936, um alþýðutryggingar.

Flm.: Thor Thors.

1. gr.
1. málsgr. 48. gr. laganna orðist svo:
Tryggingarskyldur er sérhver islenzkur ríkisborgari, heimilisfastur hér á 

landi eða lögskráður á íslenzkt skip, nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögum þessum. 
Tryggingarskyldan hefst með fullnuðum 16 ára aldri og lýkur með fuHnuðum 
60 ára aldri.
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2. gr.
1. málsgr. 51. gr. laganna orðist svo:
Greiðslur ellilífeyris hefjast þegar hinn tryggði verður 60 ára.

3. gr.
1. málsl. 3. málsgr. 79. gr. laganna orðist svo:
Tryggingarstofnunin leggur til grundvallar siðustu skýrslur um tölu gam- 

almenna yfir 60 ára á öllu landinu.

4. gr.
1. málsgr. 80. gr. laganna orðist svo:
Sveitar- og bæjarstjórnir auglýsa árlega í septembermánuði, að fram fari 

úthlutun á ellilaunum í umdæmum þeirra til 60 ára gamalla manna og eldri, 
og örorkubótum til þeirra, sem yngri eru.

5. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Aður en lögin um alþýðutrvggingar öðluðust gildi áttu fátæk gamalmenni, 
sem náð höfðu 60 ára aldri, rétt til nokkurs ellistyrks, enda voru þau eigi 
gjaldskyld til ellistyrktarsjóðanna. Lögin um alþýðutryggingar leggja gjaldskyldu 
til lífeyrissjóðs á gamalmenni frá 60—67 ára aldurs og svipta þau ellieyri fram 
til 67 ára aldurs. Hin nýja löggjöf er því að þessu leyti afturliald, og þykir nauð- 
synlegt að breyta henni nú þegar, til að tryggja og bæta hlutskipti gamla fólksins.

Ed. 440. Frumvarp til laga
um breytingar á lögum nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

1. gr.
Við 2. gr. A. I. a. bætist:

16. Selá í Nauteyrarhreppi.
17. Laxá í Reykhólasveit í Barðastrandarsýslu.
18. Kálfá í Staðarsveit.
19. Fróðá i Fróðárhreppi.
20. Laxá i Neshreppi.
21. Svelgsá í Helgafellssveit.
22. Svinafossá á Skógarströnd.
23. Hörðudalsá í Hörðudal.
24. Miðá í Miðdölum.
25. Laxá í Hvammssveit.

Alþt. 1936. A. (30. löggjafarþing). 121
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2. gr.
Við 2. gr. A. I. b. bætist:

3. Vesturdalsá i Miðfirði.
• 4. Hrolleifsdalsá i Sléttuhlíð.

5. Sandós í Fljótum.
6. Reykjaá í Fljótum.

3. gr.
Við 2. gr. A. I. c. bætist:

16. Hólsselskill á Fjöllum.
17. Jóka i Skriðdal.
18. Haugsá i Skriðdal.
19. Breiðdalsá undan Heydölum.
20. Norðfjarðará í Norðfjarðarhreppi.

4. gr.
Við 2. gr. A. I. d. bætist:

24. Kvíá í Öræfum.
25. Prestsfitaráll í Hornafjarðarfljótum.

5. gr.
Við 2. gr. A. III. bætist:

17. Kjarlaksstaðaá á Fellsströnd.
18. Búðardalsá á Skarðsströnd.
19. Skorará í Grunnavikurhreppi.
20. Laxá í Mývatnssveit hjá Arnarvatni.
21. Skjálfandafljót hjá Stóruvöllum.
22. Asavatn í Skaftártungu í Vestur-Skaftafellssýslu.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 441. Breytingartillaga
við frv. til laga um framlenging á gildi ýmsra lagaákvæða um tekjuöflun fyrir 
ríkissjóð.

Frá Jóhanni Jósefssyni.

Við 5. gr. I. b. Við bætist nýr liður: 
c. Vestmannaeyjavegur 5000 kr.
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Nd. 442. Nefndarálit

um frv. til laga uni vinnudeilur.

Frá 3. minni liluta allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd hefir klofnað um mál þetta. Frv. er undirbúið af Vinnuveit- 
endafélagi íslands og flutt af 2 þingmönnum Sjálfstæðisflokksins, án þess að 
alþýðusamtökin hafi átt nokkurn þátt i þeim undirbúningi né verið spurð til 
ráða og án þess ríkisstjórnin hafi átt nokkurn hlut að undirbúningi málsins. 
Ber frumvarpið víða með sér, að það er sett með einhliða hagsmuni þessa ný- 
stofnaða félagsskapar atvinnurekenda fyrir augum, og er enginn vafi á því, að 
mörgum aðalatriðum þess eru alþýðusamtökin í landinu andvíg og telja þeim 
beint sérstaklega gegn verkalýðsfélagsskapnum. Auk þess er frv. að mörgu leyti 
flausturslega samið og án þess að tekið sé tillit til staðliátta hér á landi, sérstak- 
lega hinnar miklu, óreglulegu lausavinnu, sem hér á sér stað við sjávarútveginn. 
En þess ber og að gæta, að löggjöf, sem snertir svo djúpt lífsafkomu alls verka- 
lýðsins í landinu og alþýðusamtakanna, en þau ná nú yfir uin 42000 meðlimi, 
teljum við undirritaðir með öllu rangt og ógerlegt að semja, án þess að fvrir- 
fram séu samþykktar aðallínur þeirrar löggjafar af samhandsþingi Alþýðusam- 
bands íslands. Sé það sjálfsögð skylda löggjafarvaldsins að virða sjálfsákvörð- 
unarrétt alþýðusamtakanna um sín mál, ekki siður en hændastéttarinnar og 
ýmissa fámennari stétta, sem nú ráða mestu um úrlausn sinna sérstöku mála. 
A sambandsþingi Alþýðusamhands íslands næsta haust munu mál þessi verða 
tekin fyrir, en áður en álit samhandsins liggur fyrir, teljum við rangt af lög- 
gjafarvaldinu að taka nokkra afstöðu til þessara mála. Leggjum við því til, að 
frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 25. apríl 1936.

Héðinn Valdimarsson, Stefán Jóh. Stefánsson.
frsm.

Nd. 443. Frumvarp til laga

um síldarútvegssjóð.
Flm.: Finnur Jónsson.

1- gr.
Tilgangur síldarútvegssjóðs er að styðja síldarútveginn með því að veita 

útgerðarmönnum og sildarútflytjendum rekstrarlán, svo sem til kaupa á nýjum 
veiðarfærum, tunnum og salti, gegn víxlum með veði í fullverkaðri síld, tunnuin, 
salti o. s. frv.
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2. gr.
Afla skal sjóðnum starfsfjár á þennan hátt:

a) Sildarútflytjendur greiði lrí af söluverði útflnttrar sildar og útgerðarmenn
1/c af söluverði síldar til hræðslu.

b) Ríkissjóður leggi sjóðnum árlega næstu 10 ár jafnbáa upphæð og fæst með 
framlögum einstaklinga samkv. lið a.

c) Síldarútvegsnefnd leggi til sjóðsins árlega það, sem fram yfir er 15 þús. 
króna tekjuafgang af fé því, er bún hefir til umráða samkv. lögum nr. 74 
29. des. 1934, um síldarútvegsnefnd, útflutning á síld, bagnýtingu markaða 
o. fl., og skal það fé skoðast sem varasjóður sildarútvegssjóðs.

3. gr.
Innheimtu á gjaldi síldarútflytjenda samkv. a-lið 2. gr. skulu sýslumenn og 

bæjarfógetar annast, ásamt innheimtu á öðru útflutningsgjaldi útfluttrar síldar, 
og greiða gjaldið til síldarútvegssjóðs jafnótt og það innbeimtist. Gjald af nýrri 
síld til bræðslu skal innbeimt af síldarbræðsluverksmiðjunum, og ber þeím að 
standa skil á greiðslu til sjóðsins vikulega, meðan á síldveiði stendur.

4. gr.
Framlög einstaklinga samkv. a-lið 2. greinar skal færa sem stofnsjóðsinn- 

stæðu hvers einstaks við sjóðinn. Af innstæðum þessum greiðir sjóðurinn spari- 
sjóðsvexti sömu og í Landsbankanum, sem leggjast árlega við höfuðstólinn.

Stofnsjóðsinnstæða fellur til útborgunar:
a) Við aridlát eiganda.
b) Við gjaldþrot eiganda.
c) Ef eigandi bættir starfsemi sinni við sildarútveg, en þó ekki fyrr en 5 ár 

eru liðin frá því bann bætti þeirri starfsemi.
Falli stofnsjóðsinnstæða til útborgunar, hefir sjóðurinn forgangskröfu, næst 

á eftir forgangsskuldum samkv. gildandi lögum, á innstæðuna fyrir þeim skuld- 
um eða ábyrgðum, sem eigandinn kann að vera í við sjóðinn.

5. gr.
Síldarútvegsnefnd befir á hendi stjórn sjóðsins undir eftirliti atvinnumála- 

ráðuneytisins, og annast liún um, að fé sjóðsins, sem ekki er í útlánum, sé ávallt 
ávaxtað í banka með ríkisábyrgð.

6. gr.
Síldarútvegssjóður er undanþeginn opinberum gjöldum og sköttum, liverju 

nafni sem nefnast.
Bækur sjóðsins, ávísanir, skuldbindingar, sem gefnar eru út af sjóðnuni og 

i nafni hans, svo og skuldbindingar, sem veita sjóðnum handveðrétt, eru und- 
anþegnar stimpilgjaldi.

7. gr.
Tveir endurskoðendur skulu endurskoða reikninga sjóðsins, og skal annar 

þeirra skipaður af ríkisstjórninni, en binn kosinn af stofnsjóðseigendum, sem 
hafa 1 atkvæði hver til þeirra kosninga.
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8. gr.
í reglugerð fyrir síldarútvegssjóð iná setja þau ákvæði um stjórn sjóðsins 

og starfrækslu, er nauðsynleg þykja.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frv. þetta var samið af síldarútvegsnefnd eftir ósk félags sildarframleið- 
enda á Akureyri og við Eyjafjörð, og gerði félagið eftirfarandi grein fyrir nauð- 
syn málsins:

„Það er alkunnugt, að síldarframleiðendur hafa átt við afarmikla örðug- 
leika að stríða vegna vöntunar á nauðsynlegu rekstrarfé. Bankarnir hafa svo 
að segja verið lokaðir fyrir þeim, sem stundað hafa þennan atvinnurekstur. og 
hafa síldarframleiðendur oft orðið að sæta afarkostum hjá erlendum síldar- 
kaupendum, sem veitt hafa þeim fjárhagslegan stuðning, t. d. með því að út- 
vega þeim tunnur og salt til framleiðslunnar. Tilgangurinn með stofnun þessa 
sjóðs er að gera síldarframleiðendur sjálfstæðari en verið hefir hingað til og 
að tryggja þennan atvinnurekstur sem bezt.

Margt hendir til þess, að síld og sildarafurðir verði okkar aðalútflutnings- 
vörur á næstu árum og her því hrýna nauðsyn til að trvggja svo sem verða má, 
að þessi atvinnurekstur geti haft aðgang að nauðsvnlegu rekstrarfé. Það virðist 
í alla staði réttmætt, að ríkissjóður leggi fram nokkurt fé til þessarar sjóðsstofn- 
unar, enda er sú fjárhæð, sem farið er fram á, aðeins nokkur hluti þess fjár, er 
síldarútvegurinn greiðir í ríkissjóð í útflutningsgjald af síldarafurðum.“

Ed. 444. Frumvarp til laga
um tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

I. KAFLI 
Um fasteignaskatt.

1. gr.
í kaupstöðum og hreppum er heimilt að leggja árlegan fasteignaskatt á lnis- 

eignir og önnur maniivirki, lóðir og lendur, iiuian þeirra takmarka, sem segir 
í þessari grein.

A. í kaupstöðum:
1. Af hyggingarlóðum, hyggðum og óhyggðum, eigi lægri en 0.5% og eigi 

liærri en 2%.
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2. Af húseignum og öðruni mannvirkjum eigi lægri en 0.4% og eigi liærri 
en 1%.

3. Af túnuin, görðum, reitum, erfðafestulöndum og öðrum lóðum og lend- 
um eigi lægri en 0.1% og eigi hærri en 0.5%.

B. í kauptúnum með yfir 300 íbúa:
1. Af byggingarlóðum, byggðum og óbvggðum, eigi lægri en 0.5% og' eigi hærri 

en 1%.
2. Af húseignum og öðrum mannvirkjum eigi lægri en 0.2% og eigi hærri 

en 0.5%.
3. Af túnum, görðum, reitum, erfðafestulöndum og öðrum lóðum og lendum 

eigi lægri en 0.1% og eigi hærri en 0.3%.

C. í öðrum hreppum:
1. Af lands- og lóðaverði eigi lægri en 0.1% og eigi hærri en 0.3%.
2. Af húsaverði eigi lægri en 0.1% og eigi hærri en 0.2%.

2. gr.
Skattur sá, sem í 1. gr. getur, skal lagður á eftir fasteignamati, og annast 

bæjarstjórnir og hreppsnefndir innheimtu hans.
Eigandi greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur samn- 

ingsbundin jarðarafnot sé að ræða. Þá greiðist skatturinn af ábúanda eða 
notanda.

3. gr.
Bæjarstjórnir og hreppsnefndir ákveða með reglugerð upphæð skattsins til 

5 ára í senn, innan þeirra takmarka, cr í 1. gr. segir, og má skatturinn vera mis- 
munandi á hinum ýmsu tegundum lóða. Þar skal og gjalddagi ákveðinn. Reglu- 
gerðir kaupstaðanna skulu staðfestar af atvinnumálaráðherra og birtar i 
Stjórnartíðindunum, en reglugerðir hreppanna skulu staðfestar af viðkomandi 
sýslunefnd og færðar inn i sýslufundargerðina.

4. gr.
Undanþegnar skatti samkvæmt 1. gr. eru allar fasteignir bæjar- og sveit- 

arsjóða, nema leigulóðir og jarðir í leiguáhúð. Ennfremur eru undanþegnar 
kirkjur, skólahús, sjúkrahús. elliheimili, þinghús og hús annara ríkja, að svo 
miklu leyti sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra í inilliríkjaerindum. 
Hið sama er um lóðir, sem fylgja slikum húsum.

Ef ágreiningur verður um skattskvldu fasteignar, sker ráðherra úr, en 
heimilt er aðiljum að skjóta málinu til dómstólanna.

5. gr.
Skatt þann, er í 1. gr. getur, skal telja af heiluni lmndruðum króna af 

virðingarverði, en því, sem umfram er, skal sleppa, og nái virðing ekki 100 kr., 
greiðist enginn skattur.



Skatturinn rennur til bæjarsjóðs eða sveitar, þar sem hin skattskylda fast- 
eign er.

6- gr.
Fasteignaskattinum fvlgir lögveð í fasteign þeirri, sem liann er lagður á, 

og skal ásamt dráttarvöxtuin í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum 
veðkröfum, er á eigninni hvíla. Ef hús brennur, eftir að skatturinn er fallinn 
í gjalddaga, er sami forgangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins.

7. gr.
Ef bæjarstjórn leggur á skatt, sem er helmingur þess hámarks, sem heim- 

ilað er í 1. gr., skal bæjarsjóður á sinn kostnað annast í kaupstaðnum sót- 
hreinsun, sorphreinsun, salnernahreinsun, en um vatnsskatt, gjald til holræsa, 
gangstétta og brunatrvgginga fer eftir ákvæðum þeim, sem nú gilda eða síðar 
verða sett.
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8. gr.
Skatt samkvæmt 1. gr. má fyrst leggja á árið 1937, enda hafi hann þá verið 

tekinn upp i fjárhagsáætlanir kaupstaða og hreppa.
Af fasteignaskatti, sem eigi er greiddur að fullu 2 mánuðum eftir gjald- 

daga, skal greiða sömu dráttarvexti og greiddir eru af útsvörum.

II. KAFLI
Um vegaskatt í kaupstöðum.

9- gr.
I kaupstöðum skal greiða í bæjarsjóð gjald, er nefnist vegaskattur, 10 kr. 

á ári fvrir hvern verkfæran karlmann, sem lieimilisfang á i kaupstaðnum, i 
hverri stöðu sem er, á aldrinum 20—60 ára, og er gjaldanda í sjálfs vald sett, 
hvort hann greiðir gjald þetta í peningum eða vinnur það af sér eftir ákvörð- 
un bæjarstjórnar.

10. gr.
Bæjarstjórn ákveður gjalddaga vegaskatts og lætur fvrir desembermánað- 

arlok ár hvert, í fvrsta sinni 1936, gera skrá yfir þá, sem vegaskatt eiga að 
greiða. Skal skrá sú liggja frammi alnienningi til sýnis frá 2.—16. janúar ár 
hvert i skrifstofu bæjarins, til þess að þeir, sem liafa athugasemdir við hana 
að gera, geti koniið þeim að. Eftir skrá þessari eins og hún verður, er fram- 
koninar athugasemdir liafa verið úrskurðaðar af hæjarstjórn, skal síðan inn- 
heinita skattinn það ár, sem skráin lá frammi.

11- gr.
Xú skýrir gjaldandi hæjarstjórn frá þvi, eigi síðar en á gjalddaga, að 

hann kjósi að vinna af sér skattinn samkvæmt 9. gr., og skal þá ekki innheimta 
hjá lionuni peningagjald, en hæjarstjórn lætur halda skrá yfir slíkar tilkynn- 
ingar og kallar gjaldendur með hæfilegum fvrirvara til vinnu í flokkum, eftir
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því sem lienta þykir, leggur til verkstjóra og ákveður, hvaða verk skuli vinna í 
livert sinn. Ef gjaldanda er óhentugt eða ómögulegt að vinna á þeim tíma, sem 
hann er kvaddur, vegna atvinnu eða gildra forfalla, getur hann fengið frest, 
þó ekki lengur en 3 mánuði, nenia sérstaklega standi á.

Bæjarstjórn setur nánari reglur um kvaðning manna, fyrirkomulag vinnu 
og annað, sem þurfa þvkir, í tilefni af ákvæðum þessarar greinar

12. gr.
Xú er kaupgjald i kaupstað það hátt, að fullkomið dagsverk verður hærra 

nietið en 10 krónur, og er gjaldanda þá eigi skylt að vinna lengri tíma en svo, 
að það svari til þess, að hann með því kaupgjaldi liefði unnið fyrir 10 krónum.

13. gr.
Vinnu, sem framkvæind er eftir ákvæðum 9. og 11. gr., er bæjarstjórn 

heimilt að telja framlag af hálfu bæjarsjóðs gegn atvinnubótastyrk úr ríkis- 
sjóði, enda sé dagsverk ekki metið hærra en 10 kr.

14. gr.
Vegaskattinn lætur bæjarstjórn innheimta í peningum hjá þeim gjaldend- 

um, sem ekki liafa kosið að vinna hann af sér samkvæmt 11. gr. Um dráttar- 
vexti af vegaskatti fer eftir því, sem segir í 2. mgr. 8. gr

III. KAFLI 
Um aðflutningsgjald.

15. gr.
Við aðflutningsgjöld þau til ríkissjóðs, sem hér greinir:

a) Kaffi- og sykurtoll
b) Annað aðflutningsgjald
c) Vörutoll og
d) Verðtoll

skal bæta 10 af hundraði af gjöldunum, eins og þau eru að lögum á hverjum 
tíma, og skiptist viðaukagjald þetta eftir mannfjölda milli sýslu- og hæjarfélaga 
landsins.

16. gr.
Þeir embættismenn, sem innheimta gjöld þau til ríkissjóðs, sem nefnd eru 

í 15. gr., innheimta einnig gjaldið til sýslu- og hæjarfélaga, og leggja sýslumenn 
það í lok hvers ársf jórðungs til geymslu í hanka eða tryggum sparisjóði, en toll- 
stjórinn í Reykjavík og bæjarfógetarnir í Vestmannaeyjum, Siglufirði og Norðfirði 
leggja hið innheimta gjald í reikning i Landsbanka íslands, eftir tilvísun at- 
vinnumálaráðherra. Jafnframt senda allir þessir emhættismenn atvinnumála- 
ráðherra skýrslu um innhorgunina, hversu há fjárhæðin er og hvar hún sé 
geymd.
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17. gr.
Þeir embættismenn, sem í 66. gr. getur, skulu fyrir febrúarmánaðarlok ár 

hvert, i fyrsta sinni 1937, senda atvinnumálaráðherra skýrslu um, hve miklu 
gjald það hefir numið á síðastliðnu almanaksári, sem um er rætt í 15. gr., svo 
og um íbúatölu í viðkomandi lögsagnarumdæmi.

18. gr.
Þegar atvinnumálaráðherra liafa borizt allar skýrslur, sem nefndar eru í 

17. gr., lætur bann gera skrá um fjárbæð gjaldaukans eins og hann var saman- 
lagður á öllu landinu á síðastliðnu almanaksári, svo og skrá um íbúatölu allra 
sýslu- og bæjarfélaga á landinu, skiptir síðan fjárbæðinni milli binna einstöku 
sýslu- og bæjarfélaga eftir ibúatölu þeirra og sendir blutaðeigandi sýslumanni 
eða bæjarstjóra það fé, sem á að fara til sýslu hans eða bæjarfélags unifrani 
það, sem þar hefir verið innheimt, og leggur fyrir innheimtumenn að senda það, 
sem innheimt kynni að vera umfram það, sem viðkomandi sýslu- cða bæjar- 
félag á að fá.

19- gr-
Um gjaldauka þann, er í 15. gr. segir. fer að öllu öðru en bér er sagt eftir 

gildandi lagaákvæðum um aðalgjaldið.

20. gr.
Ákvæði þessa kafla koma til framkvæmda 1. júní 1936

IV. KAFLI
Um skatt ríkisstofnana.

21. gr.
Engin stofnun ríkisins er útsvarsskvld eftir efnum og ástæðum.

22. gr.
Verzlunarstofnanir rikisins skulu greiða i bæjar- og sveitarsjóði, þar sem 

aðalaðsetur þeirra og útibú eru, 5 af hundraði af netlóágóða aðalbúsins eða 
útibúsins, og greiðist sá skattur 1. marz ár livert af ágóða næstliðins árs.

23. gr.
Auk þess skatts, er i 22. gr. getur, greiða verzlunarstofnanir ríkisins 5 af 

hundraði af samanlögðum nettóágóða stofnananna, og rennur það gjald í sjóð 
þann, sem um ræðir i 25. gr.

Gjalddagi skattsins er 1. marz ár hvert.

24. gr.
Síldarverksmiðjur rikisins skulu greiða í bæjar- og sveitarsjóði, þar sem 

þær eru starfræktar, fó af bundraðj af andvirði seldrar framleiðsluvöru verk-
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing) 122
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siniðjunnar. Skattur þessi greiðist 1. niarz ár hvert af andvirði þess vöru- 
magns, sem selt liefir verið frá 1. marz árið áður.

25. gr.
Fé það, er í 23. gr. getur, skal leggja í sjóð í Landsbanka íslands, og ncfn- 

ist sá sjóður „Jöfnunarsjóður kaupstaða og kauptúna“.
Atvinnumálaráðlierra hefir vfirumsjón með sjóðnum og sér um, að í hann 

sé greitt á réttum gjalddaga fé það, er sjóðnum her, og ávísar liann greiðsl- 
um úr honuni samkvæmt því, er segir i eftirfarandi greinum.

26. gr.
Arlega skal verja 90 af hundraði af tekjum Jöfnunarsjóðs kaupstaða og 

kauptúna til þess að greiða að fullu eða lækka lán bæja og kauptúna, sem 
þeim eru óhagkvæm, eða til að bæta úr tjóni, sem kaupstaður eða kauptún 
hefir orðið fvrir af völdum náttúrunnar eða öðruin óviðráðanlegum orsökuni.

27. gr.
Alþingi kýs 3 menn, með hlutfallskosningu, til eins árs í senn, til þess að 

hafa með liöndum útlilutun á fé Jöfnunarsjóðs. Skulu þeir eigi siðar en 1. júni 
ár hvert hafa lokið úthlutun fjárins og sent atvinnumálaráðherra skvrslu 
um hana.

I stjórn sjóðsins ræður afl atkvæða úrslitum, en náist ekki meiri hluti 
um eitt eða fleiri atriði, sker atvinnuniálaráðherra úr.

Atvinnumálaráðherra gerir þegar eftir móttöku skýrslu þeirrar, sem i 1. 
málsgr. getur, þær ráðstafanir, er með þarf, til þess að greiðslur þær, er sjóð- 
stjórnin hefir ákveðið, verði inntar af hendi til réttra aðilja, og sker úr ágrein- 
ingi, sem fram kann að hafa komið.

28- gr.
Stjórn sjóðsins skal eftir fönguni afla sér glöggra skýrslna um fjárhags- 

ástand og afkomu bæjarfélaga og kauptúna, og skulu þau ganga fyrir um styrk 
úr sjóðnum, seni að dómi sjóðsstjórnarinnar þurfa mest lijálpar við.

Sama bæjarfélagi eða kauptúni má þó eigi styrk veita tvö ár í röð, nema 
um stórfellt tjón af óviðráðanlegum orsökum sé að ræða.

29. gr.
Ekki þurfa hæjarstjórnir eða hreppsnefndir í kauptúnuin að sækja um 

styrk úr Jöfnunarsjóði, en skylt er þeiin að gefa stjórn lians fullnægjandi 
skýrslur um efnahag sinn, ef hún éiskar þess. Stjórn sjóðsins er skvlt að haga 
svo styrkveitingum úr sjóðnum, að sem flest hæjarfélög og kauptún liafi hans 
not, en hafa þó hliðsjón af þvi, að fjárveitingar verði ekki svo litlar, að ekki 
muni verulega um.

30. gr.
Það af tekjum Jöfnunarsjóðs, sem ekki er árlega úthlutað til bæjarfélaga 

og kauptúna, svo og alla vexti hans, skal leggja við höfuðstólinn.



Þingskjal 411115 971

31. gr.
Stjórnendur sjóðsins fá i þóknun fvrir störf sin 200 krónur hver á ári, og 

greiðist sú þóknun úr sjóðnum, ásamt öðrum óhjákvæmilegum kostnaði.
Atvinnuinálaráðherra Iætur árlega semja reikning sjóðsins, og skal hann 

endurskoðaður af yfirskoðunarmönnum landsreikninganna,
Reikningur Jöfnunarsjóðs skal fylgja landsreikningunum.

32. gr.
Akvæði þessa kafla koma til framkvæmda 1. janúar 1937.

V. KAFLI 
Niðurlagsákvæði,

33. gr.
Skatta og gjöld samkvæmt lögum þessum, þar með taldir dráttarvextir, 

má taka lögtaki.
34. gr.

Frá 1. janúar 1937 falla úr gildi þessi lagaákvæði:
1. Lög nr. 26 22. nóv. 1918, um hæjarstjórn Vestmannaeyja, 20. gr. 3. ingr.
2. Lög nr. 61 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Sevðisfirði, 16. gr.
3. Lög nr. 16 27. júní 1921, um hreyting á lögum 8. okt. 1883, um bæjarstjórn

á Akureyri.
4. Lög nr. 22 19. júni 1922, um skatt til sveitarsjóðs af lóðum og lenduin í 

Húsavíkurhreppi.
5. Lög nr. 47 4. júní 1924, um aukaútsvör ríkisstofnana.
6. Lög nr. 36 4. júní 1924, um bæjargjöld i Revkjavík, að þvi leyti sem þau 

eru ekki áður úr gildi felld.
7. Lög nr. 23 15. júní 1926, um hæjargjöld i Vestmannaevjum.
8. Lög nr. 31 15. júní 1926, um skatt af lóðum og liúsuni í Siglufjarðar- 

kaupstað.
9. Lög nr. 44 15. júni 1926, um brevtingar á lögum nr. 36 4. júní 1924, um 

bæjargjöld í Revkjavík.
10. Lög nr. 11 6. júlí 1931, um skatt af liúseignum í Neskaupstað.
11. Lög nr. 30 9. jan. 1935, um heimild handa ríkisstjórninrii til einkasölu á 

bifreiðum, rafvéluin, rafáhöldum o. fl., 4. gr. 2.—1. málsgr.
12. Lög nr. 124 31. des. 1935, um hæjargjöld á Isafirði.

Svo og öll önnur lagafyrirniæli, er fara í bága við þessi lög.

Nd. 445. Rreytingartillaga
við brtt. á þskj. 438 (Iðja og iðnaður).

Frá Guðbr. fsberg.
Við 2. Rrtt. orðist svo:
Við 3. gr. Aftan við greinina hætist: f sveitum, og kauptúnum með 500 íhúa 

eða færri, mega óiðnlærðir menn þó vinna að hyggingariðnaðarstörfum.



972 Þingskjal 446—448

Ed. 446. Breytingartillaga
við frv. til 1. uin meðferð cinkamála í héraði.

Frá Jóni A. Jónssyni.

Við 38. gr. A eftir 1. málsl. komi nýr málsl., svo hljóðandi: í kaupstöðum 
utan Reykjavikur er þó ekki skylt að halda bæjarþing oftar en tvisvar í mánuði.

Nd. 447. Tillaga til þingsályktunar
um skipun nefndar samkvæmt 34. gr. stjórnarskrárinnar til að rannsaka, að 
hve miklu leyti símaleynd hefir verið rofin.

Flm.: Jakoh Möller, Pétur Halldórsson, Sigurður Kristjánsson,
Garðar Þorsteinsson.

Xcðri deild Alþingis ályktar að skipa 5 manna nefnd, kosna með hlutfalls- 
kosningu, til að rannsaka, að hve miklu leyti og í hverju augnamiði símaleynd 
hefir verið rofin, og að hverra tilhlutun. Xefndin hefir vald til að lieimta skýrslur, 
munnlegar og bréflegar, bæði af emhættismönnum og einstökum mönnum, 
samkvæmt 34. gr. stjórnarskrárinnar.

Nd. 448. Frumvarp til laga
um hráðahirgðabreyting nokkurra laga.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
1. Framkvæmd laga nr. 50 10. nóv. 1913, um að landssjóður leggi landshank- 

anuin til 100 þús. kr. á ári i næstu 20 ár, er frestað til ársloka 1937.
2. Tekjur eftir lögum nr. 56 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, 

renna í ríkissjóð til órsloka 1937.
3. Tekjur eftir lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu á tóbaki, skulu renna 

í ríkissjóð til ársloka 1937.
4. Framkvæmd annarar og þriðju greinar laga nr. 45 10. nóv. 1913, um hjarg- 

ráðasjóð íslands, er frestað til ársloka 1937.
5. Kennslueftirlit það, sem ræðir um i 6.—8. gr. laga nr. 35 19. maí 1930, fellur 

burt til ársloka 1937.
6. Framkvæmd C-liðar í 8. gr. laga nr. 84 6. júlí 1932, um hifreiðaskatt og 

fleira, er frestað til ársloka 1937.
7. Ríkisstjórninni er heimilt að fresta lil ársloka 1937 framlögum samkvæmt 

5. gr. laga nr. 34 19. júni 1933, um breyting á lögum nr. 84 6. júlí 1932, um 
bifreiðaskatt og fleira, til þeirra kaupstaða og verzlunarstaða, sem ekki
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leggja tilskilinn hluta á móti ríkisframlaginu og framkvæma ekki malbikun 
á árinu 1937.

8. A árinu 1937 leggur ríkissjóður ekki fram. til ræktunarsjóðs Islands þann 
hluta útflutuingsgjalds, sem ræðir um i 12. gr. laga nr. 63 28. jan. 1935.

9. Á árinu 1937 skal frestað framkvæmd laga nr. 98 19. júní 1933, um læknis- 
héraða- og prestakallasjóði.

10. Á árinu 1937 fellur niður starf gengisnefndar og launagreiðsla til hennar, 
samanber lög nr. 48 4. júní 1924 og lög nr. 9 27. mai 1925.

11. Á árinu 1937 skal ekki verja hærri fjárhæð úr ríkissjóði lil verkfærakaupa. 
samanher lög nr. 40 7. maí 1928 og lög nr. 79 19. júní 1933, en 60000.00 kr. 
Landhúnaðarráðherra setur reglur um skipting verkfærakaupastyrks, að 
fengnum tillögum búnaðarfélags Islands.

12. Á árinu 1937 skal ekki verja hærri fjárhæð úr rikissjóði til húfjárræktar, 
samanber lög nr. 32 8. sept. 1931, en 56000 kr. Landbúnaðarráðherra á- 
kveður í samráði við búnaðarfélag íslands, livernig þessum sparnaði verði 
náð.

13. Á árinu 1937 má ekki verja úr ríkissjóði meira en 14000 kr. til kaupa á 
erlendum áburði, sbr. lög nr. 51 28. jan. 1935.

14. Á árinu 1937 leggur ríkissjóður ekki fram meira en 1000 krónur til hóka- 
safna prestakalla, sbr. lög nr. 17 7. júlí 1931.

15. Á árinu 1937 greiðir ríkissjóður ekki hærra framlag til sýsluvegasjóða en 
það, sem ákveðið er til móts við 5ý, úr héruðum, shr. lög nr. 102 19. júní 1933.

16. Árið 1937 skulu ekki vera launaðir prófdómendur við ríkisskólana eða 
skóla, er njóta rikisstyrks, nema við embættispróf í háskólanum og hurt- 
fararpróf í menntaskólunum, kennaraskólanum, stýrimannaskólanum og 
vélstjóraskólanum, siglingafræðinámskeiðum og vélgæzlunámskeiðum.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1937.

Nd. 449. Lög
um kennslu í vélfræði.

(Afgreidd frá Nd. 27. april).

Samhljóða þskj. 37 með þeim viðauka við 13. gr., er felst í hrtt. á þskj. 118.

Ed. 450. Breytingartillaga
við frv. til laga um fóðurtryggingarsjóði.

Frá Jóni Baldvinssyni.

Við 6. gr. I stað orðanna „hærri upphæð . . . á móti“ komi: hauri upphæð 
en helming þess, sem lagt er fram á móti.
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Ed. 451. Breytingartillaga
við frv. til laga uni tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

Frá Bernli. Stefánssyni.

Við 24. gr. Fyrir „14 af liundraði“ komi: 0,8%.

Nd. 452. Breytingartillaga
við frv. til 1. uin atvinnu við siglingar á islenzkum skipum.

Frá Sigurði Kristjánssvni og Jóhanni Jósefssyni.

Við 33. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein svo bljóðandi:
Þeiin, sein luku uámi við vélstjóraskólann i Reykjavík, áður en rafmagns-

deildin var sett við bann, og koinnir eru í starf á skipi í sérfræðigrein sinni, 
áður en lög þessi öðlast gildi, veitir próf þeirra sömu réttindi og bið mesta vél- 
stjórapróf samkvæmt löguin þessum, að rafmagnsfræði meðtalinni.

Ed. 453. Breytingartillögur
við frv. til 1. um meðferð einkamála í héraði.

Frá allsherjarnefnd.

1. Við 32. gr. 7. tölul. A eftir orðinu ,,bankastjóri“ í 1. málsl. komi: frani- 
kvæmdarstjóri yfirgripsmikils viðskiptafyrirtækis.

2. Við 33. gr. 2. málsl. 1. málsgr. orðist svo: Þó má víkja frá skilyrðinu í 6. 
tölul., ef aðili hefir að minnsta kosti eitt ár gegnt að staðaldri skrifara- 
störfum í skrifstofu béraðsdóniara.

3. Við 38. gr. Aftan við 1. málslið bætist: Dómara í kaupstað er vítalaust, þótt 
niður falli bæjarþing, ef liann vegna embættisferðar í lögsagnarumdæmi 
sinu getur ekki sótt þing, énda líði aldrei meira en hálfur mánuður milli 
bæjarþinga.

Sþ. 454. Nefndarálit
um frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1935.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefir athugað frv. þelta og leggur til, að það verði samþ. óbreytt.

Bjarni Bjarnason, 
form.

Pétur Ottesen.
Þorst,

Alþingi, 28. apríl 1936.
Sigurður Einarsson, Þorbergur Þorleifsson, 

fundaskr. frsm.
Jón Sigurðsson. Jónas Guðmundsson.

Þorsteinsson. Jakob Möller.
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Ed. 455. BreytingartiUaga

við frv. til laga um tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

Frá Magnúsi Jónssyni.

I. Við 15. gr. A eftir 15. grein kömi ný grein, svo hljóðandi:
Við aðflutningsgjöld þau til ríkissjóðs, sem hér greinir:

a) áfengistoll
b) tóbakstoll
skal bæta 10 af hundraði af gjöldunum eins og þau eru að lögum á liverj- 
um tíma, og skiptist viðaukagjald þetta eftir mannfjölda milli bæjarsjóða 
kaupstaðanna.

II. Greinatala frv. breytist þessu samkvæmt.

Ed. 456. Nefndarálit

um frv. til L um breyt. á 1. nr. 119. jan. 1935, um gjaldevrisverzlun o. fl.

Frá 1. minni hluta fjárhagsnefndar.

Ég legg til, að inálinu sé vísað til stjórnarinnar og geri nánari grein fyrir 
þeirri tillögu við umræðurnar.

Alþingi, 28. apríl 1916.

Jón Baldvinsson, 
form.

Ed. 457. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 11 9. jan. 1935, um gjaldeyrisverzlun o. fl.

Frá 2. minni hluta fjárhagsnefndar.

Ég legg til, að frumvarpið verði samþvkkt óbreytt.

Alþingi, 28. apríl 1936.

Magnús Jónsson.
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Ed. 458. Breytingartillögur
við frv. til 1. um tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

, ,,.v , Frá Sigurióni A. Ólafssvni.1. 5 ío 1. gr.
a. 1. málsgr. orðist svo:

í kaupstöðum og kauptúnum, sem eru sérstök hreppsfélög og 
hlutar hreppsbúa eru í kauptúninu, svo og öðruni hreppum, er lieimilt 
að leggja árlega fasteignaskatt á húseignir og önnur mannvirki, lóðir og 
lendur, einnig á jarðarílök, sem eru fráskilin jörðum, svo sem námur, 
varplönd, rekaréttindi, veiðirétt í ám og vötnum og önnur réttindi, og 
skal liann vera sem hér segir:

b. Við A. 1. Liðurinn orðist svo:
Af byggðum byggingarlóðum eigi kegri en 0,5% og eigi hærri en 2%, 

og af óbyggðum byggingarlóðum eigi lægri en 1% og eigi hærri en 3%, 
nema þær séu nytjaðar til matjurta- eða grasræktar, þá allt að 2%, þó 
aldrei lægri en 0,5%.

c. Við A. 2. í stað ,,1%“ komi: 0,8%.
d. Við A. 3. í stað ,,erfðafestulöndum“ komi: ræktunarlöndum. í stað .,0,1% “ 

komi: 0,2%, og í stað „0,5%“ komi: 0,8%.
e. Við B. 1. Liðurinn orðisl svo:

Af byggðum byggingarlóðum eigi lægri en 0,5% og eigi bærri en 1%, 
og af óbyggðum byggingarlóðuni eigi lægri en 0,8% og eigi hærri en 2%, 
nema þær séu nyljaðar lil matjurta- eða grasræktar, þá allt að 1% , þó ekki 
lægri en 0,5'1.

f. Við B. 2. í stað „0,2% “ koini: 0,1 % og eigi bærri cn 0,1% .
g. Við B. 3. í stað „erfðafestulöndum" komi: ræktunarlöndum. í stað „0,1% “ 

komi: 0,2%, og í stað ,,0,3'7“ komi: 0,8%.
h. Við „í öðrum hreppum“:

1. 1 stað „0,1 % “ komi: 0,2% , og í stað „0,3% “ komi: 0,8%.
2. I stað „0,1% “ komi: 0,2%, og i stað „0,2%“ komi: 0,4%.

2. Við 2. gr. Síðari málsgr. orðist svo:
Eigandi greiðir skattinn, nema um leigujarðir, leigulóðir eða önnur 

samningsbundin jarðarafnot sé að ræða, og árleg leiga eða eftirgjald fyrir 
þau sé undir 6% af fasteignamatsverði. Sé leigan eða eftirgjaldið undir 
6%, en yfir 1% af fastcignamatsverði á ári, greiðist skatturinn af eiganda 
og leigjanda að helmingi af hvorum, en sé leigan eða eftirgjaldið eigi yfir 
4%, greiðist skattur allur af leigjanda.

3. Við 9. gr. 1 stað „Kaupstöðum ... gjald“ í upphafi greinarinnar komi: í 
kaupstöðum utan Beykjavíkur með minna en 2000 íbúa er bæjarstjórnum 
heimilt að ákveða gjald í bæjarsjóð.

4. III. kafli frv. (15.—20. gr.) falli niður.
5. Við 24. gr. Greinin falli niður.
6. Við 25. gr. í stað „skal leggja í sjóð í Landsbanka íslands“ í 1. málsl. komi: 

skal leggja í sjóð og ávaxtast í banka með ríkisábyrgð.
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Nd. 459. Nefndarálit
um frv. til 1. um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla.

P'rá allsherjarnefnd.

Xefndin er sanunála um að mæla með því, að frv. nái fram að ganga, en 
einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til að koma með brtt. við það.

Alþingi, 28. apríl 1936.

Héðinn Valdimarsson, Tlior Tliors, Stefán Jóh. Stefánsson. 
form., frsm. fundaskr.

Jörundur Brynjólfsson. Garðar Þorsteinssön.

Nd. 460. Nefndarálit
um frv. til laga um breytingar á framfærslulögum, nr. 135 31. des. 1935.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Xefndin hefir klofnað um málið. Meiri ld. nefndarinnar (JörB, GÞ og I’T) 
óskar eftir frekari athugun á málinu, en minni hl. (JIV og StJSt) Ieggur til, að 
frv. verði samþykkt óhreytt.

Alþingi, 28. apríl 1936.

Héðinn Valdimarsson, Stefán Jóh. Stefánsson,
form. frsm.

Ed. 461. Nefndarálit
um frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 119. jan. 1935, um gjaldevrisverzlun o. fl.

Frá 3. minni hluta fjárhagsnefndar.

Xefndarmenn eru ósammála um málið. Ég undirritaður legg til, að frv. 
verði samþ. með eftirfarandi

BREYTIXGUM.
Við 1. gr.

a. Siðari inálsl. 1. málsgr. orðist þannig: Þó skal gjaldeyris- og innflutnings- 
nefnd lieimilt að gefa útflytjendum leyfi til þess að ráðstafa þeim erlendum 
gjaldeyri, sem fæst fyrir útflutningsvöru þeirra, að því leyti sem þeir þurfa 
hann til g'reiðslu á eigin skuldbinding'um, enda geri þeir þá gjaldeyrisnefnd 
og bönkunum grein fyrir notkun gjaldevrisins á þann hátt, sem gjaldeyris- 
nefnd mælir fvrir.

Alþt. 19.36. A. (50. löggjafarþing'). 123
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b. Við greinina bætist ný málsgr., svo liljóðandi:
Heimilt er að ákveða nieð reglugerð, að allir, seni ferðast til útlanda,

þurfi sérstók skírteini frá gjaldeyris- og innflutningsnefnd fyrir því, að þeir 
bafi aflað sér nauðsynlegs erlends gjaldeyris á löglegan hátt. Ennfremur 
að eigendum flutningstækja sé óbeimilt að selja mönnuin farmiða eða flytja 
fólk til útlanda nema franiangreindum skilyrðum sé fullnægt.

Alþingi, 28. apríl 1936.

Bernli. Stefánsson, 
fundaskr.

Nd. 462. Nefndarálit
um frv. til 1. um viðauka við sveitarstjórnarlög, nr. 12 31. maí 1927.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin liefir atlmgað mál þetta mjög' rækilega, en ekki orðið ásátt um, 
hvernig beri að afgreiða það. GÞ vill samþykkja frv. óbreytt. TT telur ekki rétt, 
að málið nái fram að ganga á þessu þingi. JörB telur fylgi sitt við frv. bundið 
þvi skilyrði, að brtt. bans á þskj. 261 verði samþykkt. St.íSt vill fella frv. HY 
hefir óbundið atkvæði.

Alþingi, 28. apríl 1936.

Héðinn Valdimarsson, Tbor Thors, Garðar Þorsteinsson, 
form. fundaskr. frsm.

Jörundur Brynjólfsson. Stefán Jób. Stefánsson.

Ed. 463. Nefndarálit

um frv. til I. um viðauka við og breyt. á 1. nr. 13 19. maí 1930, um greiðslu 
kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl.

Frá landbúnaðarnefnd.

Xefndin leggur til, að frv. verði samþ.

zklþingi, 29. apríl 1936.

Páll Hermannsson, 
form., frsm.

Jón Baldvinsson, 
fundaskr.

Pétur Magnússon.
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Nd. 464. Nefndarálit
um frv. til jarðræktarlaga.

Frá minni hl. landbúnaðarnefndar.

Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um afgreiðslu málsins. Hún var 
sainmála um að senda það til umsagnar Búnaðarfélags Islands. En þeir JónP 
og PO vildu ekki taka afstöðu til þess í nefndinni fyrr en að umsögn Búnaðarfél. 
fslands væri fengin. Hinir nefndarmennirnir töldu rétt að afgreiða málið til 2. 
umræðu, og taka til meðferðar fyrir 3. umr. þess athugasemdir við það, sem 
fram kynnu að koma frá Búnaðarfél. íslands, og undir meðferð málsins innan 
þings við aðra umræðu og við meðferð í nefnd. Þrír síðastnefndir nefndarmenn 
hafa þegar gert við það nokkrar hreytingartill., sem þeir standa að í öllum að- 
alatriðum. Einn nm. (EmJ) telur sig ekki viðbúinn að afgreiða málið nú þegar 
til 2. umr., en minni hl. (BÁ og PZ) leggur til, að málið verði samþ. til 3. umr. 
með breytingum þeim, er þeir bera fram á þingskj. 465, en áskilja sér rétt til 
frekari hreytinga við 3. unir., eftir því sem áframhaldandi athugun á málinu 
kann að leiða i ljós að þörf sé á.

Alþingi, 29. apríl 1936.

Bjarni Ásgeirsson, Páll Zóphóníasson,
form., frsm. fundaskr.

Nd. 465. Breytingartillögur
um frumv. til jarðræktarlaga.

Frá minni hluta landbúnaðarnefndar.

1. Við 2. gr. 1. málsgr. Orðin „og viðlialdi“ falli hurt.
2. Við 3. gr. 2. málsgr. orðist svo:

Greini búnaðarmálastjóra og stjórn félagsins á um þau mál, er fé- 
lagið fer með í umboði ríkisvaldsins, má skjóta ágreiningsatriðinu til land- 
búnaðarráðherra, er fellir fullnaðarúrskurð um málið.

3. Við 6. gr. í stað orðsins „afarerfitt“ í 3. málsl. 1. málsgr. komi: erfitt.
4. Við 7. gr.:

a. í stað orðanna „hverja 300 félagsmenn eða færri“ í 1. málsl. komi: hver 
300 félagsmanna atkvæði og auk þess einn fyrir brot úr 300, sé það meira 
en I3 þeirrar tölu.

h. I stað „40 félagsmenn" í 2. málsgr. 1. niálsl. komi: félagsmenn með sam- 
tals 40 atkvæði.

5. Við 15. gr. Greinin orðist svo:
Ahúendur þeirra jarðeigna ríkisins, sem ekki eigp kost á ábúð sam- 

kvæmt lögum nr. 8 1. fehr. 1936, um erfðaáhúð og óðalsrétt, mega vinna
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jarðarafgjaldið af sér með þeini jarðabótum, seni slyrktar eru samkvænit
9. gr., og reiknast þær þeini til afgjaldsgreiðslu Jielmingi hærra en ncniur 
þeini styrk, er þeini ella bæri eftir 9. gr.

6. Við 17. gr. Greinin orðist svo:
Þegar jörð er metin, skal athuga, bve báan styrk bún liefir hlolið 

sanikvænit II. kafla laga þessara frá gildistöku þeirra. Skal nieta sérstaklega. 
live mikill hluti af verðhækkun á landi og húsaverði stafar af styrknuni. 
Skal sú upphæð færast í sérstakan dálk í fasteignaniatsbéik og teljast vaxta- 
laust franilag ríkissjóðs til býlisins. Er óheimilt að selja eða veðsetja þann 
liluta fasteignarinnar, er þeirri upphæð nemur.

Við sölu jarða skal seljandi leggja frani yfirlýsingu frá Búnaðarfélagi 
íslands uni, hve mikils styrks býlið befir notið frá síðasta fasteignamati, og 
skulu úttektarmenn meta, bver verðbækkun jörðinni bcr vegna þeirra ínann- 
virkja, sem á þeini tíma liafa verið gerð á henni, og hve mikill liluti þeirrar 
verðhækkunar stafar af franilagi eiganda og hve mikið fyrir jarðræktar- 
styrkinn. Seljist Jiýlið hærra verði en sem neniur fasteignamatshluta jaiðar- 
eiganda, skiptist sá liluli. sem fram yfir er, í réttn blutfalli eftir fasteigna- 
matsverði jarðarhluta jarðareiganda, og fasteignamats vegna verðhækkunar 
af jarðræktarstyrk, og rennur sá Iduti í viðkomandi sveitar- eða bæjar- 
sjóð. Þó skal sá hlnti, er rennur til bæjar- eða sveilarsjóðs, aldrei nema 
ineiru en þeirri verðhækkun, er samkvæmt fasteignamati Iiefir orðið á 
jörðinni vegna jarðræktarstyrks.

7. Við 20. gr. Orðin „en liániarkssfyrkur . . . 13. gr. ákveður" falli burt.
8. Við 25. gr.

a. 1. tölul. oiðist svo: Hcstverkíæri til jarðyrkju og verkfæri vegna garð- 
yrkju og kornræktar.

b. Aftan við greinina bætist: og þó aldrei yfir 100 kr. samtals til sama 
manns.

9. Við 26. gr. í stað orðanna „kaupin. Enda“ komi: kaupin, enda.
10. Við 29. gr. í stað orðanna „gjaldkeri Búnaðarfélags íslands" komi: Bún- 

aðarfélag Islands.
11. Við 35. gr. í stað orðanna „sér um viðhald" síðast í greininni komi: hefir 

umsjón með viðhaldi.
12. Við 38. gr. Epphaf greinarinnar orðist svo: Búnaðarfélag íslaiyls hefir á 

liendi o. s. frv.
13. Við 44. gr. I stað orðanna „húsalóða í fyrirsjáanlegri framtíð“ i 1. málsl. 

komi: byggingarlóða eða annara framkvæmda en ræktnnar.
14. Við 46. gr. Eppliaf greinarinnar orðisl svo: Xú er Jand, sem hæft er til rækt- 

unar, í námunda við kaupstað, kauptún eða þorp, og íbúana o. s. frv.
15. Við 47. gr. Eyrri málsl. greinarinnar orðist svo: Heimihl sú til eignarnáms, 

sem gefin er í 46. gr„ nær ekki til þess lands, sem eigandi liefir tekið til 
ræktunar, né þess Jands, sem eigandi hefir léð öðrum til ræktunar eða notar 
sjálfur á annan liátt, ef það telst þeim eða honuni nauðsynlegt til bjarg'ræðis.

16. Við 56. gr. Aftau við greinina bætist: Með mál út af brotum á þessari grein 
skal farið sem almenn lögregluniál.
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17. Við 58. gr. Greinin falli niður.
18. Við 59. gr. Greinin verði 58. gr.
19. Við 60. gr. Greinin verði 59. gr.

Nd. 466. Nefndarálit
um frv. til 1. uin frainlcnging á gildi ýmsra lagaákvæða um tekjuöflun fyrir 
rikissjóð.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin liefir klofnað um niálið. Meiri hl. nefndarinnar (AÁ, SigfJ og 
StJSt) telur, að ekki sé unnt að koniast hjá þvi að franilengja tekjuöflunarlög- 
gjöf þá, er i frv. felst árið 1937, og leggur því til, að frv. verði samþykkt óhreytt.

Minni hl. nefndarinnar (ÓTh og GSv) eru frv. andvígir.

Alþingi, 29. apríl 1936.
Sigfús Jónsson, Stefán Jóh. Stefánsson. Asgeir Asgeirsson

form. frsm.

Sþ. 467. Tillaga til þingsályktunar
um að undirbúa löggjöf um torg við þjóðleikhúsið.

Fhn.: Jónas Jónsson, Ólafur Thors. Emil Jónsson.

Sameinað Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að leggja fyrir næsta 
Alþingi lagafrumyarp, er tryggi það i framtíð, að tvö auð svæði verði við þjóð- 
leikhúsið, annarsvegar með fyrirmælum uin, að ekki verði byggt á haklóð I.ands- 
bókasafnsins, og liinsvegar með eignarnámsheimild á lóðum framan við þjóð- 
leikhúsið, frá Hverfisgötu að Laugavegi, svo að þar geti orðið í framtíðinni bif- 
reiðatorg leikhússins.

Greinargerð.
Það er almennt viðurkennt, að þjóðleikhúsið sé falleg bygging og til prýði 

fyrir bæinn, en menn finna að þvi, að þröngt sé um bygginguna og að hún njóti 
sín ekki í þröng milli húsa. Úr þessu verður ekki bætt, nema með þvi að byggja 
ekki á baklóð Landsbókasafnsins, og er sú ráðstöfun algerlega á valdi Alþingis. 
En þó að það verði gert, vantar tilfinnanlega lorg framan við leikhúsið, eins og 
hæfir slíkri stórbvggingu, þar sem bifreiðaumferð er mikil. Má bæta lir þvi með 
þvi að kaupa eða taka eignarnámi timburhúsin á þessu svæði með tilheyrandi 
lóðarblettuin. Fni leið og torg þetta er komið, myndu á tvær hliðar þess verða 
mjög verðmætar verzlunarlóðir, og er talið af kunnugum niönnum, að á þann 
liátt megi vinna upp allan kostnað við þessa torgmyndun.

Guðjón Samúelsson húsameistari hefir gert frumdrætti að skipulagi þessa 
torgs, og fylgir sú teikning til skýringar. (Sjá næstu síðu).
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Nd. 468. Frumvarp til laga

um breytingar á löguni nr. 18 31. inaí 1927, uni iðju og iðnað, og löguin nr. 
85 19. júní 1933, um breyting á þeiin lögum.

(Eftir 2. unir. í Nd.).

1- gr.
13. gr. laganna orðist svo:
Iðnaður heitir í lögum þessuni liver sú grein bandiðnaðar, seni sérnám þarf 

til og lætur gera sjálfstætt sveinspróf samkvæmt reglugerð uni iðnaðarnám.
Sá rekur iðnað, sem ber fjárliagslega ábyrgð á iðnrekstrinum. Sá stundar 

iðnað, sem vinnur að lionum um lengri eða skemmri tíma.

2. gr.
14. gr. laganna orðist svo:
Enginn, livorki stofnun né einstaklingur, má reka iðnað, nema meistari i 

iðninni liafi þar alla verkstjórn á hendi.
Enginn má stunda iðnað, nema meistarar, sveinar og nemendur í iðninni. 

Þó er hverjum sem er heimilt að vinna iðnaðarvinnu fyrir sjálfan sig og sitt 
heimili.

3. gr.
15. gr. laganna orðist svo:
Heimilt er sérfélögum, sveina- og meistarafélagi í sömu iðn, að gera sín 

á milli samning um það, að nota megi ólært verkafólk til iðnaðarstarfa undir 
stjórn lærðs iðnaðarmanns um ákveðinn stuttan tíma í senn, þegar sérstaklega 
stendur á og brýn þörf er á auknum vinnukrafti i iðninni.

Nú er sveina- og meistarafélag ekki til í einliverri iðn, og getur þá meiri 
liluti samiðnaðarmanna á staðnum veitt samskonar leyfi.

1 sveitum, og kauptúnum með 500 ibúa eða færri, mega óiðnlærðir nienn 
þó vinna að byggingariðnaðarstörfum.

4. gr.
16. gr. laganna orðist svo:
Sá maður liefir iðnréttindi, sem:

a. liefir fengið viðurkennd meistararéttindi áður en lög þessi öðlast gildi, eða
b. befir sveinsbréf í iðn sinni, eða
c. liefir iðnbréf í iðn sinni, eða
d. liefir liaft félagsréttindi í sveinafélagi fyrir 1. janúar 1936.

Heimilt er ráðherra, að ákveða, að menn utan kaupstaða, sem liafa stundað 
iðnaðarvinnu að staðaldri síðustu 10 árin, áður en lög þessi öðlast gildi, fái að 
ganga undir próf í iðn sinni án þess að stunda iðnaðarnám frekar en þeir bafa 
þegar gert, og öðlast þannig sveinsréttindi í iðninni, ef þeir standast prófið.
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5. gr.
47. gr. laganna orðist svo:
Hver maður, karl eða kona, á rétt á að fá meistarabréf, ef hann:

1. fullnægir þeim skilyrðum, sem selt eru í 1.—5. tölul. 3. gr., og
2. a. Hefir fengið viðurkennd meistararéttindi áður en lög þessi öðlast gildi, eða 

b. hefir sveinsbréf í iðn sinni og að sveinsprófi loknu mmið ekki skemur
en 3 ár samtals sjálfstætt og undir stjórn meistara.

Meisturum einum er heimilt að taka nemendur til verklegs náms í iðn sinni. 
Hafi sveinninn lokið prófi frá viðurkenndum framlialdsskóla (tekniskum

dagskóla) í iðn sinni, færast þessi 3 ár niður sem skólalímanum svarar, þó aldrei 
niður úr 4 ári.

6. gr.
18. gr. laganna orðist svo:
Heimilt skal ráðherra að ákveða, að enginn fái meistarabréf nema að af- 

loknu meistaraprófi, enda sé þá jafnframt ákveðið, hverjar kröfur skuli gerðar 
til meistaraprófs.

7. gr.
19. gr. laganna orðist svo:
Geta skal þess í meistarabréfi, hverskonar iðnpróf aðili hafi leyst af hendi. 

Meistarabréf veitir aðilja heimild til þess að reka þá iðn, sem sveinsbréf hans 
greinir, svo og að stjórna iðnrekstri fyrir aðra, hvar sem er á landi hér, hvort 
sem það er frá fastri atvinnustöð cða ekki, svo og rétt til að ráða sér aðstoðar- 
menn eftir þörfum, þó þá eina, sem rétt hafa til iðnaðarvinnu samkvæmt lög- 
um þessum.

Rétt er að veita sama aðilja meistarabréf í fleiri en einni iðn, ef hann full- 
nægir skilyrðum um hverja einstaka þeirra.

8. gr.
20. gr. laganna orðist svo:
1 hyggingarsamþykktum má ákveða, að enginn megi veita liúsbyggingum 

forslöðu, nema hann hafi til þess löggildingu byggingarnefndar, enda sé hann 
meistari i húsasmíði eða múrsmíði. Ef aðrir taka að sér framkvæmd slíkra verka, 
þá skulu þeir hafa á vinnustaðnum fyrir sína hönd mann, sem fullnægir þessu 
skilvrði.

9. gr.
21. gr. laganna orðist svo:
Sá liefir fyrirgert rétti sínum samkvæmt meistarahréfi, sem:

1. Missir einhvers þeirra skilyrða, sem í 1.—3. tölul. og 1. málsl. 4. tölul.
3. gr. segir.

2. Missir þcirra annara skilvrða (sbr. 5. tölul. 3. gr.), er sett eru annars eða 
sett kunna að verða lil þess að lialda réttinum.

Ef félag á hlut að máli, þá skal svo með fara sem i 2. málsgr. 5. gr. segir.
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10. gr.
22. gr. laganna orðist svo:
Lögrcglnstjóri, þar scm aðili á löglicimili, lætur af hendi meistarabréf, 

samkvæmt tillögu viðkomandi iðnráðs.
Xú synjar lögreglustjóri um meistarabréf, cða ágrciningur vcrður um það, 

hvort aðili hafi misst rctt sinn, og er aðilja þá rctt að hcra málið undir ráðherra. 
Ennfrcmur getur hann lcitað úrlausnar dómstóla um það mál, enda skal þá stefna 
lögreglustjóra fyrir gestarctt á varnarþingi hans.

11- gr.
23. gr. laganna orðist svo:
I hverjum kaupstað skal vera iðnráð. Skulu lögrcglustjórar að jafnaði leita 

umsagnar iðnráðanna um þau mál, cr undir þá falla samkvæmt II. kafla þess- 
ara laga og samkvæmt löggjöfinni um iðnaðarnám.

Ráðherra skal með reglugcrð sctja ákvæði um kosningu iðnráða og nán- 
ari ákvæði um starfsvið þeirra.

12. gr.
24. gr., sem verður uppliaf III. kafla laganna, orðist svo:
Halda skal skrá yfir öll þau leyfi, sem veitt cru lögum þessum samkvæmt. 

Ráðherra setur fvrirmæli um þessi efni.

13. gr.
25. gr. laganna orðist svo:
Óskert skal atvinnuhcimild þcgna annara ríkja hcr á landi, að þvi leyti sem 

þeir kunna að eiga rýmri atvinnurétt hér samkvæmt samningum en lög þessi 
greina.

14. gr.
26. gr. laganna orðist svo:
Gjalda skal ríkissjóði fyrir: Iðjulcyl'i kr. 100.00. Meistarahréf kr. 50.00.
Ráðherra er heimilt að færa gjaldið niður allt að helmingi, ef sérstök þörf 

þykir á þeim atvinnurekstri, sönnuð er fátækt aðilja, en jafnframt nauðsyn 
lians á því að koma upp atvinnunni lil framfæris sér og sínum o. s. frv.

15- gr.
27. gr. laganna orðist svo:
Það varðar scktum, frá 100 -5000 kr., ef maður hyrjar á iðju án leyfis eða 

heldur áfram iðju án þess að fullnægja settum skilyrðum, cða cftir að hann 
hefir misst lögmælt skilyrði cða leyfir öðrum að rcka iðju í skjóli iðjuleyfis síns.

Það varðar sektum, frá 100—2000 kr., og réttindamissi í 5—10 ár, ef um 
ítrekuð hrot er að ræða, ef maður:

1. Rekur iðnað, sem mcistarahréf þarf til, án þess að liafa fengið það eða eftir 
að liann liefir misst lieimildina.

2. Leyfir öðrum að rcka iðn í skjóli mcistarabréfs sins.
3. Tekur að sér vcrk, er í 20. gr. segir, án þess að fullnægja skilyrðum þeirrar 

greinar.
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 124
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4. Tekur nemcndur til verklegs náms, enda þótt hann eigi ekki rétt til þess, 
eða tekur nemendur til náms í annari iðn cn þeirri, sem Iiann er meistari í 
eða hefir réttindi meistara, eða heldur nemendur án löglegs námssamnings, 
áritaðs af sveinafélagi, ef til er á staðnum.

5. Tekur mann til iðnaðarvinnu, sem ekki hefir rétt til þess samkv. 14., 15. 
og 16. gr.

16. gr.
28. gr. laganna orðist svo:
Sektir samkvæmt 27. gr. renna í ríkissjóð. Dæma skal aðilja til að greiða 

gjöld þau fyrir leyfi, er honum hefði horið að gjalda, ef hann liefir rekið iðju 
eða iðnað ranglega levfislaust.

Mál vegna hrota þeirra, er í 26. gr. getur, skulu sæta meðferð almennra 
lögreglumála.

17. gr.
29. gr. laganna orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi. Utan kaupstaðanna koma þau þó eigi til fram- 

kvæmda fyr en 1. júlí 1937.

Ed. 469. Breytingartillögur
við frv. til laga um tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

I. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 4. gr. Á eftir „sjúkrahús" komi: barnahæli.

II. Frá Þorsteini Briem og Þorsteini Þorsteinssyni 
Við 15. gr. d. Við hætist nýir stafliðir:

e. Afengistoll.
f. Tóhakstoll.

Nd. 470. Frumvarp til Iaga
um tekjur hæjar- og' sveitarfélaga.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

Samhljóða þskj. 444 með þessum hreytingum:

4. gr. hljóðar svo:
Endanþegnar skatti samkvæmt 1. gr. eru allar fasteignir hæjar- og sveitar- 

sjóða, nema leigulóðir og jarðir í leiguáhúð. Ennfremur eru undanþegnar 
kirkjur, skólahús, sjúkralnis, barnahæli, elliheimili, þinglnis og hús annara rikja, 
að svo miklu leyti, sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra í milliríkjaerindum. 
Hið sama er um lóðir, sem fylgja slíkum húsum.

Ef ágreiningur verður um skaltskyldu fasteignar, sker ráðherra úr, en 
heimilt er aðiljum að skjóla málinu til dómstólanna.
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24. gr. liljóðar svo:
Sildarverksmiðjur rikisins skulu greiða í bæjar- og sveitarsjóði, þar sem 

þær eru starfræktar, 0,8f< af andvirði seldrar framleiðsluvöru verksmiðjunnar. 
Skattur þessi greiðist 1. marz ár hvert af andvirði þess vörumagns, sem selt 
hefir verið frá 1. marz árið áður.

25. gr. hljóðar svo:
Fé það, er í 23. gr. getur, skal leggja í sjóð og ávaxta í banka með ríkis- 

ábyrgð, og nefnist sá sjóður „Jöfnunarsjóður kaupsfaða og kaupfúna“.
Atvinnumálaráðherra hefir yfirumsjón með sjóðnum og sér um, að í bann 

sé greitt á réttum gjalddaga fé það, er sjóðnum ber, og ávísar hann greiðslum 
úr honum samkvæmt því, er segir í eftirfarandi greinum.

Nd. 471. Nefndarálit
um frv. til jarðræktarlaga.

Frá 2. minni hl. landbúnaðarnefndar.

Sama daginn og máli þessu var visað til landbúnaðarnefndar, þriðjudaginn 
28. þ. m., var haldinn aukafundur um málið í nefndinni. Við, sem að þessu 
nefndaráliti stöndum, gerðum þegar þá kröfu, að málið yrði sent stjórn Búnað- 
arfélags íslands til umsagnar og eigi afgreitt frá nefndinni fyrr en umsögn 
stjórnar Búnaðarfélagsins lægi fyrir. Hinum nefndarmönmmum þótti aftur á 
móti eigi ómaksins vert að doka við með afgreiðslu málsins þar til fyrrnefnd 
umsögn lægi fyrir og ákváðu þegar að keyra málið áfram.

Landbúnaðarráðherra mælti á fundi nefndarinnar i fyrsta skipti á þessu 
þingi, og sýnir það, að fast er fylgt eftir að knýja málið fram.

Þetta frv. er undirbúið af fimm manna milliþinganefnd, er stjórnin liafði 
skipað, en áður bafði skipulagsuefnd atvinnumála, sem nefnd hefir verið Bauðka, 
undirbúið það. A öndverðu þessu þingi mun milliþinganefndin liafa skilað áliti 
og tillögum. Var frv. hennar útbýtt prentuðu til þingmanna stjórnarflokkanna 
og utanflokkamanna þingsins, en baldið slranglega leyndu fyrir öðrum þing- 
mönnum. Þannig leið þangað til 21. þ. m., að Jörundur Brynjólfsson flutti frv. 
inn á Alþing fyrir stjórnina.

Það munu nú fæstir hafa látið sér til hugar koma, að þetta mál ætti að 
knýja fram á þessu þingi, eins og nú er fram komið, bæði af þvi, að komið cr 
að þinglokum, þegar það er flutt, og þar sem um er að ræða jafnróttækar breyt- 
ingar'á jarðræktarlögunum eins og raun ber vitni um.

Með þessu frv. er sjálfsforræði Búnaðarfélags íslands mjög skert, og má 
segja, að það sé raunvcrulega fengið í hendur landbúnaðarráðherra í veruleg- 
um atriðum. Þá á með valdboði að brevta kosningatilhögun þeirri til búnaðar- 
þings, sem félagið hefir valið sér. Hefir það meðal annars það í för með sér, 
að búnaðarþingsfulltrúum er fjölgað allt að hehningi. Þá er með frv. bæði heint 
og óbeint stefnt að því að draga úr framlögum ríkisins til jarðræktar, og sam-
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kvænit ]jví má eigi Iieldur greiða jafnháan styrk til kaupa á jarðyrkjuverkfær- 
um og nú er gert. Samkv. frv. er ekki lieldur um að ræða styrk til þeirra fram- 
kvæmda, sem þar um ræðir, i venjulegri merkingu þess orðs, heldur eignast 
ríkið með framlaginu hluta í jörðunum, og er gert ráð fyrir, að jarðareigandi 
eigi beinlínis að greiða þetta framlag þegar eigandaskipti verða að jörðum. 
Þá er og ýmislegt fleira mjög allmgavert í frumvarpinu, þó ekki sé hér talið.

Af framangreindum ástæðum ráðum við háttv. deild eindregið frá því að 
samþykkja þetta frumvarp. Teljum við brýna þörf, að bændur og aðrir lands- 
menn fái tíma og tækifæri til að átta sig vel á þeim stórbreytinguni, sem fram 
koma í þessu jarðræktarlagafrumvarpi.

Með þessu nefndaráliti látum við fylgja umsögn nieiri hluta stjórnar Bún- 
aðarfélags íslands, þeirra Magnúsar Þorlákssonar bónda á Blikastöðum og Páhna 
Einarssonar ráðunauts, sem undirskrifar eftir umboði.

Alit minni hl. félagsstjórnarinnar, Bjarna Ásgeirssonar, kemur fram á þing- 
skjali 161, þar sem hann ásamt Páli Zóphóniassyni leggur til að samþykkja 
frv. á þessu þingi með nokkrum hreytingum, sem þó raska í engu meginatriðum 
frumvarpsins .

Alþingi, 30. apríl 1936.

Jón Pálmason. Pétur Ottesen.
frsm.

Fylgiskjal.

Þar sem frnmvarp til jarðræktarlaga, er nú liggnr fyrir Alþingi, skerðir 
stórkostlega félagsréttindi Búnaðarfélags íslands og gengur inn á alger einkamál 
þess og rýrir mjög vald félagsins og ákvörðunarrétt um inálefni landbúnaðarins. 
en dregur hinsvegar að sumu leyti mjög úr framlögum ríkisins til jarðra?ktar- 
innar, og felur auk þess í mikilsverðum alriðum í sér grundvallarbreytingu 
á jarðræktarlögunum, þá skorar stjórn Búnaðarfélags íslands fastlega á Alþingi 
að fresta afgreiðslu málsins á þessu þingi, en krefst þess, að frumvarpið verði 
sent til umsagnar búnaðarsambandanna og búnaðarþings, er saman á að koma 
um likt leyti og næsta reglulegt Alþingi. og væri þá ágæt aðstaða til að vinna að 
úrlausn þessara mála og' atlniga þær brevlingar, er til bóta gætu orðið á nú- 
verandi löggjöf, og þá um leið gæti búnaðarþing gert þær hreytingar á lögum 
Búnaðarfélags íslands, sem nauðsynlegar kynnu að verða.

Búnaðarfélag íslands, 29. apríl 1936.

Þ. Magnús Þorláksson.
Pálmi Einarsson.

eflir umboði Svafars Guðmundssonar.

Til landbúnaðarnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavík.



hingskjal 472—475 989

Nd. 472. Nefndarálit
ura frv. til 1. um frainlenging á gildi ýmsra lagaákvæða uin tekjuöflun fyrir 
ríkissjóð.

Frá minni 'nl. f járhagsnefndar.

Xefndin hefir klofnað um málið. Meiri hl. n. (AÁ, SigfJ og StJSt) leggur 
til, að frv. verði samþ., en minni hl. (GSv og ÓTh) telur, að skattar þeir. sem 
frv. mælir fyrir um, séu með öllu ofvaxnir gjaldþoli skattþegnanna og leggur 
því til, að frv. verði fellt.

Alþingi, 30. apríl 1936.
Ólafur Thors, Gisli Sveinsson,

frsm. fundaskr.

Nd, 473. Brevtingartillaga
við frv. til 1. um hreyt. í 1. nr. 32 23. júní 1932, um hrúargerðir.

Flm.: Pétur Ottesen.

Við 5. gr. Xýir liðir á undan greinarliðunum:
a. Grimsá i Borgarfirði.
b. Reykjadalsá í Borgarfirði.

Nd. 474. Breytingartillaga
við lrv. til 1. um breyt. á 1. nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir.

Frá Jóni Sigurðssyni og Sigfúsi Jónssyni.

Við 5. gr. Aftan við greinina hætist 3 nýir liðir:
a. Svartá i Tungusveit.
b. Jökulsá eystri í Skagafirði.
c. Laxá í Laxárdal í Skagafirði.

Ed. 475. Frumvarp til laga
um fóðurtryggingarsjóði.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1- gr.
Heimilt er sýslunefndum og hæjarstjórnum að gera samþykktir fyrir hlut- 

aðeigandi sýslu- eða bæjarfélög um stofnun fóðurtryggingarsjóða til varnar 
gegn fóðurskorti.
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2. gr.
Ríkissjóður skal leggja fram allt að 75 þús. krónur árlega til fóðurtrygg- 

ingarsjóða samkvæmt lögum þessum.
í byrjun hvers árs skal reikna út, hvernig skipta beri framlagi ríkissjóðs 

milli sýslu- og bæjarfélaga, og séu skiptin gerð i rétlu lilutfalli við búfjáreign 
framteljenda. í reglugerð skal ákveða, bvcrnig búféð skuli lagt i einingar til að 
skipta framlaginu eftir. Strax og skipting befir farið fram, skal tilkvnna oddvit- 
um sýslunefnda og bæjarstjórna, bver sé lilutur hverrar sýslu og bæjar á yfir- 
standandi ári.

3. gr.
Þegar stofna skal fóðurtrvggingarsjóð í sýslu- eða bæjarfélagi, skal gera 

um það samþykkt á fundi sýslunefndar eða bæjarstjórnar.
í samþykkt skal ákveða, á bvern liátt afla skuli fjár í fóðurtrvggingarsjóð, 

og má ákveða, að gjaldinu sé jafnað að nokkru eða öllu leyti á búfjáreigendur 
og eftir bvaða reglum það sé gert. Hver bóndi stendur innheimtumanni skil á 
greiðslu fyrir það búfé, sem framleitt er á jörðinni eða hans ábúðarhluta af 
lienni. Heiinilt er sýslunefnd og bæjarstjórn að taka upp i samþykkt ákvæði um 
það, að framlag til fóðurtryggingarsjóðs falli niður, er sjóðurinn liefir náð 
ákveðnu hámarki, svo og önnur ákvæði um meðferð sjóðsins og ráðstafanir 
gegn fóðurskorti, þar á meðal að til sé lágmarksfóðurforði eftir þvi sem liann 
liefir verið ákveðinn í hverjum lireppi. Einnig að liöfuðstól sjóðsins megi aldrei 
skerða og lieimild til þeirra ráðstafana, sem um ræðir í 10. gr.

4. gr.
Nú hefir sýslunefnd með meiri hluta atkvæða gert samþykkt um stofnun 

fóðurtryggingarsjóðs, og skulu þá sýslunefndarmenn bera frumvarpið upp liver 
i sínum lireppi á almennum sveitarfundi, er boðað sé til samkv. niðurlagsákvæð- 
um 28. gr. sveitarstjórnarlaganna, og skulu þeir fundir haldnir áður en 6 vikur 
eru liðnar frá sýslufundi þeim, sem samþykktina gerði. Atkvæðisrétt á fundum 
þessuni hafa þeir einir, sem búfé eiga og eru 18 ára eða eldri. Þegar frumvarp 
sýslunefndar til samþykktar um stofnun fóðurtryggingarsjóðs liefir verið borið 
upp á fundum í þeim hreppum, sem sainþykktinni er ætlað að taka til, skulu 
fundargerðirnar sendar oddvita sýslunefndar, en hann lelur saman atkvæðin. 
Ef meiri liluti samanlagðra atkvæða á breppafundumuii befir goldið samþykkt- 
inni jákvæði sitt, sendir oddviti liana atvinnuniálaráðherra til staðfestingar. 
Virðist ráðherra hún koma í bága við grundvallarrcgliir laga eða rétt mamia, 
er samþykktin endursend án staðfestingar. Að öðrum kosti staðfestir liann sam- 
þykktina, skipar fyrir um birting liennar og tiltekur, livenær lnin öðlist gildi.

Nú liefir bæjarstjórn með meiri lihita atkv. gert samþykkt uni stofnun fóð- 
urtryggingarsjóðs, og skal bæjarstjórn þá með auglýsingu boða alla búfjáreig- 
cndur í bæjarfélaginu, 18 ára og eldri, með nægilegum fyrirvara á fund til þess 
að greiða atkvæði um samþykktina. Telst bún samþykkt, ef meiri liluti fundar- 
manna geldur henni jákvæði sitt. Sendir bæjarstjórn liana síðan atvinnumála- 
ráðherra til staðfestingar, og fer um liana að öðru leyti sem um sýslusamþykkt 
væri að ræða.
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5. gr.
Heimilt er þeim hreppum, þar sem eru starfandi fóðurhirgðafélög, að vera 

utan þátttöku í stofnun fóðurtryggingarsjóðs, enda tiJkynni þau oddvita sýslu- 
nefndar ákvörðun sína eigi síðar en 4 vikum frá því sýslunefnd liefir samþvkkt 
stofnun fóðurtryggingarsjóðs, enda hætir oddviti við niðurlagsákvæði í samþykkt, 
áður en hún er send til staðfestingar, um það, fyrir liverja lireppa sýslunnar h.ún 
skuli gilda, ef hún tekur ekki til þeirra allra.

6. gr.
Fóðurtryggingarsjóður, sem stofnaður er samkvæmt löguni þessum, á rétt 

á framlagi rikissjóðs, sem um getur í 2. gr., en þó aldrei hærri upphæð en fram 
er lögð á móti.

7. gr.
Stjórn hvers fóðurlryggingarsjóðs skal skipuð þrem mönnum. Ivýs sýslu- 

nefnd eða hæjarstjórn tvo, en sá þriðji skal skipaður af landbúnaðarráðherra, 
að fengnum tillögum Búnaðarfélags Islands, og er liann formaður.

8. gr.
Sýslunefnd eða bæjarstjórn ákvcður innheimtumenn sjóðsgjalda, og má fela 

það oddvitum lireppanna. Innheinitumenn afhenda sjóðsstjórninni gjöldin, og 
skal hún sjá um, að sjóðurinn sé ávaxtaður á tryggan liátt, og' aldrei má festa 
hann þannig, að hann sé ekki til i handbæru fé á haustnóttum.

Reikningsár fóðurtryggingarsjóða sé miðað við 1. sept. Sjóðsstjórnir semja 
reikninga fóðurtryggingarsjóða og senda þá til ríkisstjórnarinnar fyrir 1. nóv., 
og skulu þeir endurskoðaðir með landsreikningunum.

í reikninguin fóðurtryggingarsjóða skal halda sérreikning fyrir hverja jörð 
í sýslunni, og skal á Iionum sjást, Iivað goldið er í sjóðinn vegna þess búfjár, sem 
framfleytt er á jörðinni, og á jarðarhluta hvers hónda, séu þeir fleiri en einn. 
Á sama hátt skal sjást, hvað hver bóndi fær að láni úr sjóðnum eða þiggur sem 
styrk. Á 5 ára fresti skal endurgreiða ábúendum þeirra jarða, sem ekki hafa 
þurft að nota sjóðinn, hálft framlag þeirra í liann fyrir umrætt árahil.

Verði áhúendaskipti á jörð, má á sama liátt endurgreiða fráfarandi áhúanda 
hálft framlag lians í sjóðinn, enda séu þá öll sömu skilyrði til staðar, önnur en 
færri ára ábúð.

Um búf járeigendur í kaupstöðum gilda sömu ákvæði og um ábúendur á jörð.
Ákvæði þriðju og fjórðu málsgreinar koma ekki til framkvæmda þar, sem 

svo er ákveðið í samþykkt, að fóðurtryggingarsjóð megi ekki skerða.

9. gr.
Þegar fóðurskortur verður, úthlutar sjóðsstjórnin fóðurbæti til þeirra 

hreppa, sem verst eru staddir. Þessi úthlutun fer fram að fengnum tillögum forða- 
gæzlumanna, og sjá hreppsnefndir um úthlutunina, liver innan síns hrepps. Fóð-
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urbætirinn skaí lánaður vaxlalaust, cn sjá skal lireppsnefnd um fulla greiðslu 
á andvirði hans, eigi síðar en 14. ágúst sumarið eftir að fóðurbætirinn var lán- 
aður. Um trvgging fyrir andvirði fóðurbætis til handa hreppsnefndum sé ákveðið 
i samþykkt. Sé um bæjarfélag að ræða, tekur bæjarstjórn að sér hlutverk lirepps- 
nefndar í sveitum.

10. gr.
Stjórn fóðurtrvggingarsjóðs er heimilt, ef samþykkt kveður svo á, að semja 

við verzlanir héraðsins, eina eða fleiri, um að þær birgi sig af fóðurvörum, eftir 
þvi sem sjóðsstjórnin telur nauðsynlegt, og annist öll útlán vörunnar og' inn- 
heimtu á andvirði liennar, gegn því að sjóðsstjórnin sjái hlutaðeigandi verzlun- 
um fyrir vaxtalausu láni úr sjóðnum í allt að 8 mánuði til fóðurvörukaupanna.

11- gr.
Nú verður almcnnur fóðurskortur vegna óvenjulegra vetrarharðinda, og 

er þá sjóðsstjórninni heimilt, með samþykki sýslunefndar og að fengnum til- 
lögum viðkomandi hreppsnefndar, að láta nokkuð af fóðurforða sjóðsins endur- 
gjaldslaust til þeirra bænda, sein verst ern staddir með fóðurforða og cfnabag, 
enda sé sannað, að ásetning þeirra að haustinu liafi ekki vc-rið verri en i með- 
allagi.

Á sama hátt má bæta tjón á fóðri, sem einstakir bændur verða fyrir, svo 
sem ef hey brenna óvátryggð, ef vatn eyðir lieyi o. fl. Þó má aldrei bæta þann 
skaða meira en að 4S hluta, að dómi forðagæzlumanna og hreppsnefndar, og því 
aðeins, að minnst Ui heildarforðans hafi eyðilagzt.

Aldrei má þó verja meira en hálfuin böfuðstól sjóðsins til stvrktar sam- 
kvæmt þessari grein.

12. gr.
Atvinnumálaráðnneytið semnr fyrirmynd að samþykktum fóðurtryggingar- 

sjóða til hliðsjónar fvrir sýslunefndir.

13. gr.
Ef starfsemi fóðurtryggingarsjóðs leggst niður i þeirri mynd, sem lög þessi 

gera ráð fyrir, er sjóðurinn eign hlutaðeigandi sýslu- eða bæjarfélags. Aldrei má 
þó verja sjóðnum eða vöxtum bans til annars en fóðurlrygginga.

14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 476. Breytingartillaga
við frumv. til laga um fóðurtryggingarsjóði.

Frá Einari Árnasvni.

Við 5. gr. Greinin orðist þannig:
Heimilt er þeim hreppum, þar sem eru starfandi fóðurbirgðafélög, eða 

friunvarp um stofnun fóðurtryggingarsjóðs hcfir ekki lilotið meiri hluta at-
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kvæða á sveitarfundi, sbr. 4. gr., að vera utan þátttöku í stofnun fóðurtryggingar- 
sjóðs, enda tilkvnni lilutaðeigandi hreppar oddvita sýslunefndar ákvörðun sína 
eigi síðar en 4 vikum frá því sýslunefnd hefir samþvkkt stofnun fóðurtrvgging- 
arsjóðs. Skal oddviti þá, með niðurlagsákvæði í samþykkt, áður en hún er send 
til staðfestingar, tilkynna, fyrir hverja hreppa sýshmnar hún skuli gilda, ef hún 
tekur ekki til þeirra allra.

Nd. 477. Lög
um breyting á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933.

(Afgreidd frá Nd. 30. april).
Samhljóða þskj. 364.

Ed. 478. Breytingartillaga
við hrtt. á þskj. 453 [Einkamál í héraði].

Frá Jóni A. Jónssyni.

Við 3. I stað „emhættisferðar i umdæmi sínu“ komi: emhættisanna.

Nd. 479. Lög
um hráðahirgðahrevting nokkurra laga.

(Afgreidd frá Nd. 30. apríl).

Samhljóða þskj. 448 með þeirri leiðréttingu, að fyrir „lög nr. 79“ í 11. lið 
kemur: lög nr. 75.

Nd. 480. Breytingartillögur
við frv. til laga um ríkisútgáfu námsbóka.

Frá minni hl. mcnntainálanefndar.

1. Við 1. gr. Orðin „og hverjar kröfur skuli gera . . .“ o. s. frv., til enda grein- 
arinnar, falli niður.

2. Við 2. gr. í stað orðanna „og dreifir þeim út á meðal allra“ komi: og lætur 
afhenda þær til.

3. Við 4. gr. Við gr. hætist: gegn þóknun, er ráðherra ákveður.
4. Við 7. gr. I stað orðanna „og innheimtir lögreglustjóri . . . um leið og skatt- 

skrár“ komi: ef skólaskylt barn á heimilinu hefir fengið námsbók á því ári.
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 125
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l’m þetta gefur skólanefnd lögreglnstjóra (í Reykjavík tollstjóra) skýrslu 
árlega, er fylgi viðurkenning heiinilisföður fyrir nióttöku námshókar á því 
ári, og skal námsbókargjaldið innheimt samkvæmt henni.

5. Við 9. gr. Greinin falli niður.
6. Við 10. gr. 1 stað orðanna „og útbýta til“ komi: og láta afhenda.
7. Við 15. gr. Síðasti málsliður falli niður.

Ed. 481. Nefndarálit
um frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 36 11. júlí 1911, um forgangsrétt kandídata 
frá Háskóla fslands til embætta.

Frá menntamálanefnd.

Xefndin leggur til, að fruinvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 30. apríl 1936.

Jónas Jónsson, Guðrún Lárusdóttir. Páll Hermannsson.
form. fundaskr., frsm.

Ed. 482. Nefndarálit
um frv. til laga um fræðslu barna.

Frá meiri hl. menntamálanefndar.

Fyrir Alþingi liggja nú tvö frv. um barnafræðslu landsins, annað frá Xd., 
á þskj. 407, hitt horið fram í Ed. á þskj. 328.

Það frv., sem komið er frá Xd., er kallað breyting á fræðslulögunum, en 
er í raun og veru brevting á launalögum kennara frá 1919, þó að þess sé ekki 
getið í frv. Tilgangur frv. er að bæta kjör barnakennara með því að lengja 
starfstíma þeirra frá því, sem nú er. En aðstaða barna og foreldra er ekki bætt 
á sama bátt. Breytingin myndi auka mjög verulcga kostnaðinn við barnafræðsl- 
una, bæði fyrir rikið og sveitarfélög, og ekki sýnilega annað fengið á móti en 
aukin skólaseta barna við bóklegt nám. Skal nú vikið að einstökum atriðum 
þessa frv.

Skólaskylda á að vera frá 7—14 ára, með vissum undanþáguheimildum. 
Börn eiga að geta lokið burtfararprófi yngri en 14 ára, en samt er aðstandendum 
slíkra barna gert að skyldu að láta þau njóta framhaldsfræðslu til fulls 14 ára 
aldurs, sem ætla má, að verði áframhaldandi skólanám. Engar verulegar breyt- 
ingar eru gerðar frá því, sem nú er um þekkingarkröfur barna, jafnvel gert ráð 
fyrir kennslu í brotum og prósentureikningi. Þá er ákveðið lágmark kennslu, 
og eru 33 vikur taldar nauðsynlegur tími fyrir 7—9 ára börn, en 10—14 ára 
börn fá 24 vikur, með ýmsum nánari ákvæðum. I þessu liggur kjarni frv., að



Þingskjal 482 995

tryggja svo langan kennslutíma og stundatölu fyrir hvert barn, og lengist því 
starf kennarans við hið bóklega náin, þannig að kennsla fellur vart niður nema 
um hásumarið. Síðan kemur í frv. langur kafli um bvggingarmál þessara skóla 
og um fjáröflun til þess, en allt í heimildarformi og snertir þess vegna ekki 
málið að svo stöddu. Saina er að segja um námsstjórana, að þeir eru framtíðar- 
mál. Nýjar skólanefndir eiga að koma og ná vfir heilar sýslur. Þær eiga, þegar fé er 
veitt til þess í fjárlöguni, að ráða fram úr hversu skipta skuli landinu milli skóla 
í framtíðinni.

Kennarafélag íslands liafði gengið inn á, að liver kennari tæki að sér kennslu 
fleiri barna en nú er, ef þeir fengju launabætur. En í frv. eiga að koma 30 börn 
á kennara, á aldrinum 10—14 ára, í kaupstöðum, þar sem þó er hægast að færa 
sarnan, og situr því þar allt við sama um þau hörn, að einn kennara þarf yfir 
vetnrinn fyrir hvern venjulegan bekk. Og að því leyti sem ákvæði eru sett um 
skóla í sveitum, þá eru þar nægar undanþágur í frv. til að gera mögulegt að 
láta líka allt sitja í sama horfi um samfærsluna þar. Að síðustu er tekið fram, að 
kennarafækkun gerist ekki fvrr en starfandi kennarar segja upp stöðum eða 
jiætta af öðrum ástæðum. í launalögum kennara frá 1919 er gert ráð fyrir, að 
leggja megi niður stöður, ef skipulagsbreylingar eru gerðar á kennslumálum. 
En þá heimild á ekki að nota hér. Niðurstaðan yrði því sú, að útgjöldin hækkuðu 
a. m. k. fyrst í stað við alla skóla á landinu, sem kæmust undir þessi lög, og í 
staðinn fengist lengri bókleg skólavera fyrir börnin, án nokkurs léttis fyrir þau 
eða foreldrana.

I frv. á þskj. 328 er gert ráð fyrir verulegum breytingum bæði á fræðslu- 
lögum og launalögum kennara. Bóklega kennslan er gerð léttari og einfaldari, 
einkum í reikningi, sögu og náttúrufræði. Xámsefnið er fært á þá leið, að meira 
megi kenna með heimalestri góðra bóka en nú gerist. Kennslutími barna við 
bóklegt nám styttist, til að vinna á móti námsþrevtunni og til þess að hver kenn- 
ari komist yfir að kenna eða hafa eftirlit með allt að 50 börnum. Alveg ný ákvæði 
koma um það, að kennarinn sinni börnuni í sveit með sunnudagafræðslu úti í 
náttúrunni á sumrin, eftir því sem kringumstæður barna og foreldra Jeyfa, en 
í bæjum fái kennarinn nýtt verkefni að liafa eftirlit með börnum, sem 
eru iðjulaus lieima við i sumarfríinu. Þar keniur til greina íþróttalíf, garðrækt 
o. s. frv., en ekki skólasetur að sumrinu við bóknám. Gert er ráð fyrir um heima- 
vistarskóla í sveit, að skólanefnd geti með árs fyrirvara sagt upp kennara, sem 
foreldrar óska ekki að hafa við starfið. Að lokum er gert ráð fvrir mjög veru- 
legri launahækkun fyrir kennara, sem fá meira starf á þennan hátt, og þeim eru 
tryggð núverandi laun sín, þar á meðal dýrtíðaruppbót, sem niunar miklu í 
suniuni kaupstöðum, en hægt er nú að taka af kennurum umsvifalaust, þrátt 
fyrir það, þó að frv. á þskj. 407 yrði samþvkkt.

Munurinn á frv. er sá, að í öðru frv. á að bæta launakjör kennara með því 
að láta skólana lialda uppi bóklegri fræðslu fyrir börn fram á vor og síðari hluta 
sumars, og fá kennarar því eftir núgildandi launalögum full laun fyrir þann 
tíma. En samkvæmt frv. á þskj. 328 á að létla liina bóklegu kennslu barna, en 
auka íþróttir, útiveru og vinnu. Þar er gert ráð fyrir, að með liinum mörgu 
nýstofnuðu skóluni fyrir æsku landsins bæði í kaupstöðuni og sveitum sé bætt
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úr hinni eiginlegn gagnfræðanánisþörf harna, seni torvelt hefir reynzt að fnll- 
nægja á barnsaldrinuin. Með því frv. er þessi staðrevnd viðurkennd, og stefnt 
að því, að barnið megi vera harn fram að fermingaraldri, en ekki gerðar til þess 
þekkingarkröfur fram yfir getu þess eftir aldri. Með því frv. fá kennararnir 
meiri laun fyrir meiri vinnu. Börnin fá léttara hóknám, meiri íþróttir og úti- 
veru, meira tækifæri fyrir heimalestur góðra hóka. En foreldrar og skaftgreið- 
endur fá lægri útgjöld til barnaskólanna, sem er réttlált og eðlilegt, ef sú stefna 
hefir verið rétt, sem fylgt hefir verið á undanförnum árum, að fiytja þunga- 
miðju fræðslunnar úr barnaskólunum í ungmennaskólana.

Þar sem í þessum frumvörpum er um að ræða gagnólíkar stefnur, sem ekki 
er unnt að samrýnia með því að ljúka þessu vandasama máh í flaustri síðustu 
daga þingsins, þá þykir liitt ráðlegra, að fresta að ráða málinu til lykta á þessu 
þingi, en ákveða grundvöil, sem Alþingi hyggi á á næsta ári, þar sem tekið sé til- 
lit til þarfa foreldranna, kennaranna og harnanna. Er þess vegna lagt til, að 
málinu sé á þessu þingi ráðið til lykta með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Deildin lítur svo á, að mál þetta sé svo vandasamt og snerti svo þýðingar- 

mikil atriði í lífi þjóðarinnar, að því sé þörf á ýtarlegri meðferð en unnt er að 
veita í annriki þingsins á síðustu starfsdögum þess nú í ár, og telur því rétt, að 
málinu sé vísað til stjórnarinnar í því skyni, að hún láti fara fram á því ýtarleg- 
an undirhúning fyrir næsta þing, þar sem tekið sé tillit til réttmætra þarfa for- 
eldra, harna og kennara. Tekur deildin því fyrir næsta mál á dagskrá

Alþingi, 1. maí 1936.

Jónas Jónsson, Guðrún Lárusdóttir,
form., frsm. með fyrirv.

Sþ. 483. Tillaga til þingsályktunar
um framlenging á skólanámi kaupstaðabarna.

Flm.: Guðrún Lárusdóltir, Jónas Jónsson.

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að framlengja kennslu í baina- 
skólum kaupstaðamia til næstkomandi júníloka, þar sem bæjarstjórnir óska þess. 
Skal miða kennslu við skólaskyldualdur og við þau börn, sem foreldrar þeirra 
eða forráðanienn vilja láta njóta slíkrar kennshi. Sérstaka áherzlu skal leggja á 
verklegt nám og íþróttir fyrir eldri börnin, en lestur og skrift fyrir þau yngri.

Greinargerð.

Það er alkunna, að í kaupstöðum landsins er mikill fjöldi barna, sem að 
lokinni skólavist liafa liarla lítið fyrir slafni. Vorskólar einstakra kennara liafa
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verið fjölsóttir og gefizt vel. Virðist það benda á réttmæti þess, að fræðsluniála- 
stjórnin sjái kaupstaðabörnum almennt fyrir áframhaldsnámi, þegar þess er 
óskað. Jafnframt bætir sú starfsviðbót, sem þingsálvktunartillagan gerir ráð 
fyrir, að nokkru bagi kaupstaðabarnakennara, sem allir vita, að eiga erfitt með 
að komast af með þau laun, sem þeim eru ætluð nú. Af þessum ástæðum er til- 
lagan fram borin.

Nd. 484. Breytingartillaga
um frumv. til laga um sölu þjóðjarðarinnar Hamra við Akureyri.

Frá Páli Zóphóniassvni.

Aftan við 1. gr. bætist: með því skilyrði, að bærinn leggi lil 20 dagsláttur 
af landi, sem að hálfu sé ræktað og að bálfu ræktanlegt, þegar ástæða þvkir til 
að skapa dýralækni Xorðurlands aðslöðn til að liafa skepnur undir liöndum vegna 
rannsókna og tilrauna á búfjársjúkdómum.

Nd. 485. Breytingartillögur
við frumv. til jarðræktarlaga og við brtt. á þskj. 465.

Frá Bjarna Asgeirssyni og Páli Zóphóníassyni.

1. Við 8. gr. Niðurlag greinarinnar frá „frainkvæmd þeirra“ og út orðist svo: 
á þann bátt, sem bann telur bezt benta, unz önnur skipun er þar á gerð.

2. Við 11. gr.
a. Fyrir b- og e-lið komi einn stafliður. er orðist svo:

b. Býli, sem fengið hefir samtals 4000—5000 kr., skal greiða 20ýí minna 
fyrir livert verk.

b. Fyrir „1000—3000“ í 5. málsgr. komi: 1000 -4000.
e. Við 5. málsgr. bælist: Akvæði b-liðs þessarar greinar, svo og ákvæði 

bennar um beildarbámarksstyrk ná þó ckki lil nýbýla, sem reist bafa 
verið á óræktuðu landi á tímabilinu frá gildistöku jarðræktarlaganna 
frá 20. júni 1923 til gildislöku laga nr. 8 frá 1. febr. 1936, um nýbýli og 
samvinnubyggðir. Hámarksslyrkur til þessara nýbýla má nema allt að 
7000 kr. til hvers býlis, enda bafi þau nýbýli ekki notið styrks samkv. 
lögum um nýbýli og samvinnubyggðir.

d. í stað orðanna „Akvæði þetta nær þt, ekki til þeirra búa“ í upphafi 6. 
málsgr. komi: Ekki nær ákvæðið um beildarhámarksstyrk heldur til 
þeirra búa o. s. frv.

3. Við 25. gr. Síðasta málsgr. gr. orðist svo:
Styrkurinn nemi allt að helmingi af kaupverði þeirra verkfæra, er 

talin eru i 1. og 2. tölul. þessarar greinar, en allt að af kaupverði vél-
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anna eða verkfæranna, sem talin ern í 3. og 4. tölul., en aldrei skal þó styrk- 
urinn fara yfir 400 kr. samtals til sama manns.

4. Við 6. lið brtt. á þskj. 465. Meginmál brtt. orðist svo:
Við fasteignamat skal meta, livað mikið býli liefir aukizt að vérðmæti 

fyrir styrk, greiddan býlinu samkv. II. kafla þessara laga. Skal sá hluti 
styrksins færður í sérstalyan dálk í fasteignamatsbók sem fylgifé býlisins 
og þó meðtalinn í matsverði þess samanlögðu. Telst fylgiféð sem vaxtalaust 
framlag ríkissjóðs til býlisins, og er óheimilt að selja eða veðsetja þann 
hluta fasteignarinnar, sem matsverði styrksins nemur.

Við sölu jarða skal seljandi leggja fram yfirlýsingu frá Búnaðarfélagi 
íslands um, hve mikils styrks býlið hefir notið frá því er lög þessi öðluðust 
gildi, og skal sú verðaukning, er af styrknum leiðir, sbr. undanfarandi 
málsgr., tilgreind sérstaklega í kaupsamningi.

Seljist býli vfir fasteignamatsverð jarðareiganda, að viðbættu virðiugar- 
verði þeirra mannvirkja, er unnin hafa verið á jörðinni frá því er síðasta 
fasteignamat fór fram, skal verðhækkuninni skipt blutfallslega eftir verð- 
hæð þeirri, er seljandi á í eigninni, og þvi verðmæli samanlögðu, sem metið 
er, að stafi af styrk samkvæmt lögum þessum. Ber seljanda að greiða 
þann hluta verðhækkunarinnar, er af styrknum leiðir, til hlutaðeigandi 
bæjar- eða sveitarsjóðs. Að því leyti sem söluverð jarðar er metið hækka 
af ástæðum, sem eru óviðkomandi þeim umbótum, er styrkur liefir verið 
greiddur til, skal sú verðhækkun undanþegin greiðslu til bæjar- eða sveit- 
arsjóðs.

Nú selst jörð fyrir neðan fasteignamatsverð, að viðbættu matsverði um- 
bóta, er gerðar liafa verið frá því er síðasta fasteignamat fór fram, og lækkar 
þá fylgifé jarðarinnar lilutfallslega.

Að því leyti sem meta þarf við sölu jarða umbætur, er gerðar liafa 
verið eftir að fasteigiiamat fór síðast fram, og meta og úrskurða af hverjum 
ástæðum verðhækkun stafar, skal slíkt mat framkvæmt af 3 niönnum. 
Dómkveður sýslumaður eða bæjarfógeti 2 þeirra, en lilutaðeigandi trúnað- 
armaður Búnaðarfélags Islands skal vera oddamaður. Skal matskostnaður 
ákveðinn í matinu og greiddur af seljanda.

5. Við 39. gr.
a. Fyrir orðið „trúnaðarmanni“ í 1. málsgr. komi: trúnaðarmönnum.
b. Orðin „í sínu umdæmi“ falli niður.

6. Við ákvæði til bráðabirgða bætast tvær nýjar málsgr. svo hljóðandi:
Akvæði a- og b-liðs 11. gr., svo og ákvæðin um lieildarbámarksstyrk, 

koma fvrst til framkvæmda við útborgun jarðræktarstyrks árið 1938.
Ennfremur koma ákvæði 17. gr. fyrst til framkvæmda eftir að fast- 

eignamat 1940 hefir öðlazt gildi, og nær aðeins til þess jarðræktarstyrks, er 
greiddur hefir verið frá gildistöku þessara laga.
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Nd. 486. Breytingartillaga
við brtt. á þskj. 452 (Atvinna við siglingar).

Frá Sigurði Kristjánssyni og Jóhanni Jósefssyni.
Brtt. orðist svo:
Við 33. gr. Síðasta niálsgr. orðist svo:
Þeiin, sem tekið höfðu hið ineira vélstjórapróf við vélstjóraskólann i

Reykjavík, áður en rafmagnsdeildin var sett við hann, og komnir eru í starf á 
skipi í sérfræðigrein sinni, áður en lög þessi öðlast gildi, veitir próf þeirra söiuu 
réttindi og hið ínesta vélstjórapróf sainkva’int lögum þessuin, að rafmagnsfræði 
meðtalinni.

Þingskjal 486—488

Nd. 487. Breytingartillögur
við frv. til 1. um breylingar á 1. nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað, og 1. nr. 85 
19. júní 1933, um breyt. á þeim lögum.

Flm.: Emil Jónsson, Páll Zóphóníasson, Gísli Guðmundsson,
Bjarni Asgeirsson.

1. Við 3. gr. í stað „500“ í síðustu málsgr. komi: 300.
2. Við 4. gr. Siðasta málsgr. greinarinnar falli niður.

Ed. 488. Nefndarálit
um frv. til laga um sveitarstjórnarkosningar.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Meiri liluti nefndarinnar er sanunála um að mæla með, að frv. verði sam- 
þykkt með nokkrum breytingum. Einn nefndarmanna (ÞBr) áskilur sér þó rétt 
til frekari breytinga undir meðferð málsins í deildinni. Magnús Guðmnndsson 
befir ekki getað mætt, sökmn veikinda, á þeim fundum, sem nefndin hafði málið 
lil meðferðar. Við undirritaðir leggjum til, að gerðar verði á frv. eftirfarandi

BREYTINGAR.
1. Við 9. gr. Greinin orðist þannig:

Um skiptingu kaupstaða og Iireppa i kjördeildir við bæjarstjórnar- og 
hreppsnefndarkosningar gilda ákvæði laga um kosningar til Alþingis.

2. Við 10. gr. Á eftir orðunum „í hverjum kaupstað“ komi: og hreppi, sem 
skipt er í kjördeildir.

3. Við 20. gr. Uppliaf greinarinnar orðist svo: Kjörstjórnir skulu o. s. frv.

Alþingi, 2. maí 1936.
Sigurjón A. Ólafsson, Ingvar Pálmason, Þorsteinn Briem, 

form. fundaskr., frsm. með fyrirvara.
Páll Hermannsson.
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Nd. 489. Nefndarálit
um frv. til 1. um útgerð ríkis og bæja.

Frá miimi hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hafði frumvarpið nokkuð lengi til athugunar, meðal annars sökum' 
þess, að ákveðið var að fá umsagnir hæjarstjórna á landinu um málið. Umsagn- 
irnar liggja nú fyrir frá öllum hæjum nema Akureyri. Bæjarstjórn Hafnar- 
fjarðar leggur með frv., sömuleiðis hæjarstjórnir ísafjarðar, Seyðisfjarðar og 
Norðfjarðar. Hinsvegar leggja bæjarstjórnirnar í Reykjavík, Vestmannaevjum 
og Siglufirði á móti málinu. Þegar endanleg afgreiðsla málsins fór fram i nefnd- 
inni, var Gísli Guðmundsson fjarverandi, en Jóhann Jósefsson og Sigurður 
Kristjánsson eru á móti frumvarpinu. Hinsvegar leggjum við undirritaðir nefnd- 
arinenn til, að frumvarpið verði samþykkt.

Alþingi, 2. maí 1936.

Finnur Jónsson, Páll Þorbjörnsson, 
form. frsm.

Ed. 490. Breytingartillaga
við frv. til 1. um klaksjóð, heimild fyrir ríkisstjórnina til að reisa klakslöðvar 
og til leigunáms í því skyni.

Frá Jóni Baldvinssvni.

Við 4. gr. Aftan við a-lið hætist: eða Grímsá í Borgarfirði.

Ed. 491. Breytingartillögur
við frv. til 1. um klaksjóð o. fl.

Frá landhúnaðarnefnd.
1. Við 2. gr. 1 stað „6“ komi: 3.
2. Við 3. gr. 1 stað „allt að“ komi: minnst.

Ed. 492. BreytingartiIIaga
við frv. til L um klaksjóð o. fl.

Flm.: Pétur Magnússon.

Við 4. gr. Greinin falli niður.
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Sþ.
fyrir árið 1931.

493. Fjáraukalög

(Afgreidd frá Sþ. 2. niaí).
Samliljóða þskj. 299.

Sþ.
fvrir árið 1935.

494. Fjáraukalög

(Afgreidd frá Sþ. 2. maí).
Samhljóða þskj. 300.

Ed. 495. Breytingartillögur
við frv. til 1. um fræðslu barna.

Frá Jóni A. Jónssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Börn eru skólaskyld svo sem hér segir:

a. Þau, sem lieima eiga í kaupstöðum og kauptúnum með yfir 500 ibúa, á 
aldrinum 7—14 ára.

b. A öðrum stöðum á landinu á aldrinum 9—14 ára.
Skólaskyldan liefst 1. októher það ár, sem barnið nær skólaskyldualdri, 

og endar með fullnaðarprófi úr barnaskóla eða öðru jafngildu prófi, shr.
VI. kafla.

2. Við 3. gr. Orðin „þegar trvggt er .... 14 ára aldurs“ falli niður.
3. Við 10. gr. Á eftir „vegna staðhátta“ kemur: og viðkomendur óska þess.
4. Við 15. gr. Á eftir „bygging skólahúss eða viðhald“ keiiiur: ef skólanefnd 

skólahéraðsins liefir ekki hætt úr vanrækslunni eftir itrekaða áskorun 
fræðsluráðs.

5. Við 19. gr. a. I stað „8—14“ kemur: 9—14.

Sþ. 496. Tillaga til þingsályktunar
um rekstrarlán síldarúlvegsins.

Frá sjávarútvegsnefndum Alþingis.

Alþingi skorar á ríkisstjórnina, að hún hlutist til um það við bankana, að 
þeir veiti síldarútvegsmönnum og síldarsaltendum rekstrarlán gegn víxluni, 
tryggðum með veði í sildartunnuni, salti og fullverkaðri síld,

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 126
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Greinargerð.

Síld og síldarafurðir eru svo niikill hluti af útflutningsvöru vor tslendinga, 
að hrýn nauðsyn ber til að tryggja, svo sem framast er unnt, að þeir, sem 
þennan atvinnurekstur hafa ineð hönduin, geti fengið nauðsynlegt rekstrarfé. 
A þetta skortir nú svo mikið, að heita má, að hankarnir hafi verið lokaðir fyrir 
síldarútvegsmönnum og síldarsaltendum. Verða þeir því oft að sæta afarkostum 
hjá sildarkaupendum, er veita þeiin fjárhagslegan stuðning til kaupa á tunnum 
og salti, einnig þurfa sjómenn og verkafólk oft að híða óhæfilega lengi eftir 
kaupi sínu vegna rekstrarfjárleysis atvinnurekenda. Slíkt ástand er mjög óvið- 
unandi, og verður eigi séð, að ástieða sé lil að setja þennan atvinnurekstur skör 
lægra en annan atvinnurekstur, heldur niiklu fremur rétt að veita honnm nokkra 
uppörvun, þar eð gjaldeyrishömlur og innflutningshönn í neyzlulöndunum hafa 
ekki hamlað honum til mikilla muna enn sem komið er.

Nd. 497. Frumvarp til laga
um fóðurtryggingarsjóði.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Heimilt er sýslunefndum og hæjarstjórnum að gera samþykktir fyrir hlut- 

aðeigandi sýslu- eða bæjarfélög um stofnun fóðurtryggingarsjóða til varnar 
gegn fóðurskorti.

2. gr.
Ríkissjóður skal leggja fram allt að 75 þús. krónur árlega til fóðurtrygg- 

ingarsjóða samkvæmt lögum þessum.
í byrjun hvers árs skal reikna út, hvernig skipta beri framlagi ríkissjóðs 

milli sýslu- og bæjarfélaga, og séu skiptin gerð i réttu hlutfalli við búfjáreign 
framteljenda. I reglugerð skal ákveða, hvernig búféð skuli lagt í einingar til að 
skipta framlaginu eftir. Strax og skipting hefir farið fram, skal tilkynna oddvif- 
um sýslunefnda og hæjarstjórna, hver sé hlutur hverrar sýslu og bæjar á yfir- 
standandi ári.

3- gr.
Þegar stofna skal fóðurtryggingarsjóð í sýslu- eða bæjarfélagi, skal gera 

um það samþykkt á fundi sýslunefndar eða bæjarstjórnar.
I samþykkt skal ákveða, á hvern hátt afla skuli fjár í fóðurtryggingarsjóð, 

og má ákveða, að gjaldinu sé jafnað að nokkru eða öllu leyti á búfjáreigendur 
og eftir hvaða regluni það sé gert. Hver bóndi stendur innheimtumanni skil á 
greiðslu fyrir það búfé, sem framleitt er á jörðinni eða lians ábúðarhluta af 
henni. Heimilt er sýslunefnd og bæjarstjórn að taka upp i samþykkt ákvæði um 
það, að framlag til fóðurtryggingarsjóðs falli niður, er sjóðurinn liefir náð 
ákveðnu hámarki, svo og önnur ákvæði um meðferð sjóðsins og ráðstafanir
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gegn fóðurskorti, þar á meðal að til sé lágiiiarksfóðurforði eftir því sem liann 
hefir verið ákveðinn i hverjum hreppi. Einnig að höfuðstól sjóðsins megi aldrei 
skerða og heimild til þeirra ráðstafana, sem um ræðir i 10. gr.

4. gr.
Nú liefir sýslunefnd með meiri hluta atkvæða gert samþykkt um stofnun 

fóðurtryggingarsjóðs, og skulu þá sýslunefndarmenn bera frumvarpið upp hver 
í sínum hreppi á almennum sveitarfundi, er boðað sé til samkv. niðurlagsákvæð- 
um 28. gr. sveitarstjórnarlaganna, og skulu þeir fundir lialdnir áður en 6 vikur 
eru liðnar frá sýslufundi þeim, sem samþykktina gerði. Atkvæðisrétt á fundum 
þessum hafa þeir einir, sem búfé eiga og eru 18 ára eða eldri. Þegar frumvarp 
sýslunefndar til samþykktar um stofnun fóðurtrvggingarsjóðs hefir verið borið 
upp á fundum í þeim hreppum, sem samþykktinni er ætlað að taka til, skulu 
fundargerðirnar sendar oddvita sýslunefndar, en hann telur saman atkvæðin. 
Ef meiri liluti samanlagðra atkvæða á hreppafundunum hefir goldið samþykkt- 
inni jákvæði sitt, sendir oddviti hana atvinnumálaráðherra til staðfestingar. 
Virðist ráðherra hún koma í bága við grundvallarreglur laga eða rétt manna, 
er samþykktin endursend án staðfestingar. Að öðrum kosti staðfestir liann sam- 
þykktina, skipar fyrir um birting hennar og tiltekur, livenær hún öðlist gildi.

Nú hefir bæjarstjórn með nieiri liluta atkv. gert samþykkt um stofnun fóð- 
urtryggingarsjóðs, og skal bæjarstjórn þá með auglýsingu boða alla búfjáreig- 
endur í bæjarfélaginu, 18 ára og eldri, með nægilegum fyrirvara á fund til þess 
að greiða atkvæði um samþvkktina. Telst hún samþykkt, ef meiri hluti fundar- 
manna geldur henni jákvæði sitt. Sendir bæjarstjórn liana siðan atvinnumála- 
ráðherra til staðfestingar, og fer um hana að öðru leyti sem um sýslusamþvkkt 
væri að ræða.

Samþykkt, sem ráðherra hefir staðfest, má ekki breyta á annan hátt en hún 
var sett.

5. gr.
Heimilt er þeim hreppum, þar sem eru starfandi fóðurbirgðafélög, eða 

frumvarp um stofnun fóðurtryggingarsjóðs hefir ekki hlotið meiri liluta at- 
kvæða á sveitarfundi, sbr. 1. gr., að vera utan þátttöku í stofnun fóðurtryggingar- 
sjóðs, enda tilkynni hlutaðeigandi hreppar oddvita sýslunefndar ákvörðun sína 
eigi síðar en 4 vikum frá þvi sýslunefnd hefir samþykkt stofnun fóðurtrvgging- 
arsjóðs. Skal oddviti þá, með niðurlagsákvæði í samþvkkt, áður en hún er send 
til staðfestingar, tilkynna, fyrir hverja hreppa sýslunnar hún skuli gilda, ef hún 
tekur ekki til þeirra allra.

6- gr.
Fóðurtryggingarsjóður, sem stofnaður er samkvæmt lögum þessum, á rétt 

á framlagi ríkissjóðs, sem um getur í 2. gr., en þó aldrei liærri upphæð en fram 
er lögð á móti.

7. gr.
Stjórn livers fóðurtryggingarsjóðs skal skipuð þrem mönnum. Kýs sýslu- 

nefnd eða bæjarstjórn tvo, en sá þriðji skal skipaður af landbúnaðarráðherra, 
að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands, og er hann formaður.



1001 Þingskjal 407

8. gr.
Sýslunefnd eða bæjarstjórn ákveður innheiintumenn sjóðsgjalda, og má fela 

það oddvitum hreppanna. Innhcimlumenn aflienda sjóðsstjórninni gjöldin, og 
skal hún sjá um, að sjóðurinn sé ávaxtaður á tryggan hátt, og aldrei má festa 
hann þannig, að hann sé ekki til í handbæru fé á haustnóttum.

Reikningsár fóðurtryggingarsjóða sé miðað við 1. sept. Sjóðsstjórnir semja 
reikninga fóðurtryggingarsjóða og senda þá til ríkisstjórnarinnar fyrir 1. nóv., 
og skulu þeir endurskoðaðir með landsreikningunum.

I rcikningum fóðurtryggingarsjóða skal halda sérreikning fyrir hverja jörð 
i sýslunni, og skal á bonum sjást, hvað goldið er í sjóðinn vegna þess búfjár, sem 
framfleytt er á jörðinni, og á jarðarbluta bvers bónda, séu þeir fleiri en einn. 
A sama hátt skal sjást, hvað liver bóndi fær að láni úr sjóðnum eða þiggur sem 
styrk. A 5 ára fresti skal endurgreiða ábúendum þeirra jarða, sem ekki hafa 
þurft að nota sjóðinn, liálft framlag þeirra í bann fyrir umrætt árabil.

Verði ábúendaskipti á jörð, má á sama hátt endurgreiða fráfarandi ábúanda 
bálft framlag lians í sjóðinn, enda séu þá öll sömu skilyrði til staðar, önnur en 
færri ára ábúð.

Um búfjáreigendur i kaupstöðmn gilda sömu ákvæði og um ábúendur á jörð.
Ákvæði þriðju og fjórðu málsgreinar koma ekki til framkvæmda þar, sem 

svo er ákveðið í samþykkt, að fóðurtryggingarsjóð megi ekki skerða.

9- gr.
Þegar fóðurskortur verður, úthlutar sjóðssljórnin fóðurbæti til þeirra 

hreppa, sem verst eru staddir. Þessi úthlutun fer fram að fengnmn tillögum forða- 
gæzlumanna, og sjá hreppsnefndir um úthlutunina, bver innan síns hrepps. Fóð- 
urbætirinn skal lánaður vaxtalaust, en sjá skal hreppsnefnd um fulla greiðslu 
á andvirði hans, eigi siðar en 14. ágúst sumarið eftir að fóðurbætirinn var lán- 
aður. Um trygging fyrir andvirði fóðurbætis til banda hreppsnefndum sé ákveðið 
i samþykkt. Sé um bæjarfélag að ræða, tekur bæjarstjórn að sér hlutverk hrepps- 
nefndar í sveitum.

10. gr.
Stjórn fóðurtryggingarsjóðs er heiinilt, ef samþykkt kveður svo á, að semja 

við verzlanir héraðsins, eina eða fleiri, um að þæ'r birgi sig af fóðurvörum, eftir 
því sem sjóðsstjórnin telur nauðsynlegt, og annist öll útlán vörunnar og inn- 
beimtu á andvirði hennar, gegn því að sjóðsstjórnin sjái hlutaðeigandi verzlun- 
um fyrir vaxtalausu láni úr sjóðmun i allt að <S mánuði til fóðurvörukaupanna.

11- gr.
Xú verður ahnennur fóðurskortur vegna óvenjulegra vetrarliarðinda, og 

er þá sjóðsstjórninni heimilt, með samþykki sýslunefndar og að fengnum til- 
lögum viðkomandi hreppsnefndar, að láta nokkuð af fóðurforða sjóðsins endur- 
gjaldslaust til þeirra bænda, sem vérst eru staddir með fóðurforða og efnaliag, 
enda sé sannað, að ásetning þeirra að haustinu bafi ekki verið verri en í með- 
allagi.

Á sama liátt má bæta tjón á fóðri, sem einstakir bændur verða fyrir, svo
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sem ef hey brenna óvátryggð, ef vatn eyðir heyi o. fl. Þó niá aldrei hæta þann 
skaða meira en að y5 hluta, að dómi forðagæzlumanna og hreppsnefndar, og því 
aðeins, að minnst % heildarforðans hafi eyðilagzt.

Aldrei má þó verja meira en liálfum höfuðstól sjóðsins til stvrktar sam- 
kvæmt þessari grein.

12. gr.
Atvinnumálaráðuneytið semur fyrirmynd að samþykktum fóðurtryggingar- 

sjóða til hliðsjónar fvrir sýslunefndir.

13. gr.
Ef starfsemi fóðurtryggingarsjóðs leggst niður í þeirri mynd, sein lög þessi 

gera ráð fyrir, er sjóðurinn eign lilutaðeigandi sýslu- eða bæjarfélags. Aldrei má 
þó verja sjóðnum eða vöxtum hans til annars en fóðurtrvgginga.

14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 498. Breytingartillaga
við frv. til 1. um klaksjóð, heimild fyrir ríkisstjórnina til að reisa klakstöðvar 
og til leigunáms í því skyni.

Frá Þorstcini Briem.

Við 2. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein:
Xú stundar fiskiræktarfélag laxaklak á fullnægjandi hátt, að dómi vciði- 

málastjóra, og greiðist þá eigi klaksjóðsgjald af veiði félagsmanna.

Nd. 499. Frumvarp til laga
um klaksjóð, heimild fyrir ríkisstjórnina til að reisa klakstöðvar og til leigu- 
náms í því skyni.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Ríkisstjórnin skal stofna sjóð, er nefnist klaksjóður og varið skal til þess 

að standast rekstur klakstöðva, sem reistar kunna að verða samkvæmt lögum 
þessum.

2. gr.
Rikisstjórninni er heimiit að innheimta klaksjóðsgjald, er nemi 3 aurum 

á kg. af laxi, sem veiddur er hérlendis og seldur á innlendum eða erlendum 
markaði. Klaksjóðsgjald, ásamt 5000 króna tillagi úr ríkissjóði árlega í næstu 
fimm ár og tekjur af sölu laxaseiða frá klakstöðvum ríkisins, rennur í klaksjóð.
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Nú stundar fiskiræktarfélag laxaklak á fullnægjandi hátt, að dómi veiði- 
inálastjóra, og greiðist þá eigi klaksjóðsgjald af veiði félagsmanna,

3. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að reisa a. ni. k. tvær klakstöðvar, og skal 

livor eða hver stöð geta framleitt allt að 2,5 niillj. laxaseiða. Skal minnst 10% 
af árlegri seiðaframleiðslu stöðvanna látið í ár þær og vötn, sem stofnveiðin 
er úr. Að jafnaði skulu seiðin látin í vötnin að réttri tiltölu við stofnveiðina 
úr þeim.

4. gr.
Vegna stofnveiða til klakstöðva þeirra, er ræðir um í 3. gr., skal ríkis- 

stjórninni heimilt að taka á leigu að einhverju leyti eða öllu:
a. veiðiréttindi í Laxá í Kjósarsýslu og í Rugðu og Meðalfellsvatni í sömu 

sveit eða Grímsá í Rorgarfirði.
b. veiðiréttindi í Laxá úr Mývatni og í Reykjadalsá i Þingeyjarsýslu.

Takist ekki hagkvæmir samningar, að dómi rikisstjórnarinnar, mn leigu á
veiðiréttindum, er um ræðir í a- og b-lið, skal ríkisstjórninni heimilt að taka 
slík réttindi leigunámi um 10 ára skeið. l'ni framkvæmd leigunámsins skal farið 
eftir ákvæðum laga nr. 61 frá 1917, uin framkvæmd eignarnáms.

5. gr.
Heimilt skal að veiða til klakstöðvanna á hvern þann liátt og á liverjum 

þeim tíma, sem lienta þykir.

6. gr.
Ríkisstjórninni skal lieimilt að verja allt að 16000 kr. til byggingar og út- 

búnaðar klakstöðva þeirra, sem um er rætt í 3. gr. Rekstrarkostnaður klak- 
stöðvanna greiðist úr klaksjóði. Xægi tekjur klaksjóðs eigi til, greiðist mis- 
munurinn úr ríkissjóði.

7. gr.
Klakstöðvar ríkisins skulu selja fiskiræktar- og veiðifélöguni laxaseiði fyriv 

eigi meira verð en 8 kr. þúsundið flutt í á þá, sem seiðin eru ælluð í. Heimilt er 
að selja öðrum en fiskiræktar- og veiðifélögum laxaseiði frá klakstöðvum ríkis- 
ins. Landbúnaðarmálaráðherra setur reglugerð um starfrækslu klakstöðvanna 
og um sölu og flutning seiðanna.

8. gr.
Nú verða tekjur klaksjóðs meiri en svo, er þarf til þess að greiða rekstrar- 

kostnað af klakstöðvum þeim, sem rætt er um i 3. gr., og skal þá verja tekjuaf- 
ganginum til stofnunar nýrra klakstöðva og rckstrar þeirra.

9. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt að setja reglugerð um innheimtu á gjaldi því, 

sem rætt er um í 2. gr.
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10. gr.
Með brot gegn 2. gr. skal farið eftir alniennuni ákvæðuin tolllaga. Fyrir 

brot gegn löguin þessuin og reglugerð, settri samkvæmt þeiin, skal annars 
refsað með sekt, allt að kr. 1000.00, ef þyngri refsing liggur ekki við að öðrum 
lögum.

11- gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum og reglugerð, settri samkvæmt 

þeim, skal farið sem almenn lögreglumál.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 500. Frumvarp til jarðræktarlaga.

(Eftir 3. unir. í Nd.).

I. KAFLI
Um stjórn ræktunarmála.

1. gr.
Atvinnumálaráðuneytið (landbúnaðarráðherra) Iiefir á hendi æðstu stjórn 

allra ræktunarmála.

2. gr.
Búnaðarfélag íslands liefir á liendi unisjón með framkvæmd þeirra rækt- 

unarmála, sem lán eða styrkur er veittur til samkvæint lögum þessum, enda sé 
skipulag þess og starfsreglur í sainræmi við ákvæði laganna.

Meðan Búnaðarfélag íslands fer með mál þessi, skal val búnaðarmálastjóra 
bundið samþykki landbúnaðarniálaráðherra.

3. gr.
Störf þau, sem Búnaðarfélagi íslands eru falin í lögum þessum, annast bún- 

aðarmálastjóri með aðstoð ráðunauta og trúnaðarmanna í samráði við stjórn 
félagsins.

Greini búnaðarmálastjóra og stjórn félagsins á um þau mál, er félagið 
fer nieð i umboði ríkisvaldsins, má skjóta ágreiningsatriðinu lil landbúnaðar- 
ráðlierra, er fellir fullnaðarúrskurð um niálið.

4- gr.
Hvert búnaðarsamband ræður trúnaðarniann (og fleiri en einn, ef nauðsvn 

krefur) í samráði við búnaðarmálastjóra, er bafi á liendi leiðbeiningar, mæl- 
ingar, skýrslugerð og eftirlit með þeim framkvæindum, sem styrktar eru sam- 
kvæmt lögum þessum, undir yfirstjórn Búnaðarfélags íslands.
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Búnaðarfélag íslands gefur ráðunautum og trúnaðarmönnum erindisbréf 
samkvæmt lögum þessum. Búnaðarmálasljóri liefir eftirlit með því, að trúnaðar- 
menn ræki vel störf sin. Skal liann í því skyni fela ráðunautum Búnaðarfélags 
Islands að athuga úttekt og mælingar þeirra umbóta, er styrks njóta, eftir því 
sem þurfa þykir. Ráðunautarnir skulu gefa skriflega skýrslu um atlmganir sínar 
í hvert sinn.

Telji Búnaðarfélag íslands, að starfi trúnaðarmanns sé í einhverju ábótavant, 
getur það óskað þess, að þegar sé úr því bætt, og ef mikiar sakir eru, skal víkja 
honuin frá starfi.

Greiðslur fyrir störf sín fá trúnaðarmenn frá búnaðarsamböndunum, eftir 
regluin, sem Búnaðarfélag Islands setur í samráði við þau.

5. gr. .
I hverjum hreppi eða bæjarfélagi skal vera eitt búnaðarfélag. Heimilt er þó, 

að í hreppi séu tvö búnaðarfélög, ef sérstakar ástæður mæla með því og Búnað- 
arfélag Islands samþykkir.

Stjórn búnaðarfélaga skal skylt að balda skýrslur og reikninga, eftir því 
sem stjórn Búnaðarfélags Islands ákveður. Samrit af skýrslum þessum og reikn- 
ingum skal senda hlutaðeigandi búnaðarsambandi.

6. gr.
Hver sá, er njóta vill styrks samkvæmt lögmn þessum, verður að vera fé- 

lagsmaður í búnaðarfélagi þess brepps eða bæjar, þar sem hann á löglieimili, 
og ársfélagi í Búnaðarfélagi íslands og greiða árlega kr. 3.00 til þess. Hver árs- 
félagi fær búnaðarblað félagsins endurgjaldslaust. Heimilt er þó, með samþykki 
Búnaðarfélags íslands, þeim bændmn, er vegna landshátta eiga erfitt með að 
vera i búnaðarfélagi síns hrepps, að vera i búnaðarfélagi næstu sveitar.

Formenn hreppabúnaðarfélaga annast innbeimtu árgjaldsins, og má Bún- 
aðarfélag Islands halda því eftir af jarðræktarstyrk hlutaðeigandi einstaklinga 
og búnaðarfélaga.

7. gr.
Kjéisa skal til Búnaðarþings innan bvers búnaðarsambands 1 fulltrúa fyrir 

bver 300 félagsmanna atkvæði og auk þess einn fyrir brot úr 300, sé það 
meira en Vá þeirrar tölu, og jafnmarga til vara. Gildir kosningin til I ára. 
Kosningarétt og kjörgengi liafa þeir einir, sem eru ársfélagar í Búnaðarfé- 
lagi Islands og lögheimili eiga á hlutaðeigandi sambandssvæði og Iiafa minnst 
20 lia. af landi til eigin afnota. Þeir, er bafa grasnyt af minna landi til eigin af- 
nota en að ofan getur, skulu hafa eitt alkvæði við kosningu þessa fyrir liverja 
20 ha. samtals, og velja þeir sér fulltrúa úr sinum liópi til að fara með atkvæði sitt.

Rétt til að bera fram kjörlista liafa minnst félagsmenn með samtals 10 at- 
kvæði, og skulu vera jafnmargir á bverjum lista og kjósa á og jafnmargir til 
vara. Komi fram fleiri en einn listi, skal blutfallskosning viðhöfð.

Kosning til búnaðarþings skal jafnan fara fram á aðalfundum hreppabún- 
aðarfélaganna. Stjórn blutaðeigandi búnaðarsambands sér um kosninguna. Að
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öðru leyti fer um framkvæmd kosningarinnar eftir ákvæðum reglugerðar, er 
landbúnaðarráðherra setur, að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands.

8. gr.
Nú kýs Búnaðarfélag íslands að hætta uinsjón með framkvæmd þessara 

laga, og skal þá landbúnaðarráðherra sjá um framkvæmd þeirra á þann hátt, 
sem hann telur hezt henta, unz önnur skipun er þar á gerð.

II. KAFLI
Um styrki til jarðræktar og húsabóta.

9. gr.
Til framkvæmda þeirra í jarðrækt og húsabótum, sem taldar eru í þessari 

grein, skal greiða styrk úr ríkissjóði, sem hér segir (shr. þó 11. gr.):
I. a. Þvaggrvfjur, alstevptar .................................................... kr. 8.50 m3

h. Safnþrær, stevptar með járnþaki .................................. — 5.00 —
c. Áburðarhús, alsteypt ........................................................ — 7.00 —
d. Áburðarhús, steypt með járnþaki ................................ — 5.00 —
e. Áburðarhús og safnþrær úr öðru efni.......................... — 1.50 —
f. Haugstæði, steypt með steyptu undirlagi og 1 m. veggjum — 3.00 m2

II. a. Skurðir, dýpt 1 m. og grynnri ...........  — 1.20 10 m3
b. Skurðir, dýpt 1 m. til 1,3 m........................................... — 1.50 — —
c. Skurðir, dýpt yfir 1,3 m.................................................. — 2.00 — —
d. Lokuð grjótræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri ........................ — 1.70 10 m.
e. Viðarræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri ................................... — 1.20-------
f. Hnausræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri .............  — 0.70--------
g. Pípuræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri ................................... — 2.00-------

III. a. Þaksléttur í nýrækt .................................................'. .. — 1.60 100 m2
b. Græðisléttur í nýrækt ...................................................... — 1.40--------
c. Sáðsléttur í nýrækt .........................................................  — 2.50-------
d. Þaksléttur í túni ............................................................... — 1.40--------
e. Græðisléttur í túni ........................................................... — 1.25--------
f. Sáðsléttur í túni ............................................................... — 2.00--------
g. Matjurtagarðar og sáðreilir, ræktaðir úr óræktuðu

landi eða þýfðu túni ...................................................... — 1.80 — - —
li. Grjótnám úr sáðreitum og lúni aldrei yfir 50 m3 á

hýli árlega .......................................................................... — 1.00 m3
IV. Girðingar um tún og sáðreiti, sem að vörn og varanleik

jafngildir minnst 5 strengja gaddavírsgirðingu .............. — 2.00 10 m.
V. a. Þurrhevshlöður, steyptar með járnþaki ....................... — 1.00 1 m3

b. Þurrheyshlöður úr öðru efni, með járnþaki .......... — 0.50------
c. Vothevshlöður, stevptar með járnþaki . .................... — 2.50------
Þar, sem salerni er ekki á hæ, skal engan styrk veita til áburðarhirðingar,

fyrr en úr því er bætt.
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Styrkur til hlöðubygginga og áburðarlnisa grciðist ckki ncnia það sé mælt 
til styrks það ár, sem verkinu er lokið.

Ekki vcitist styrkur út á minni þurrlicyshlöðu en að rúmmál hennar sé 
minnst 50 m3.

Stvrkur til haugstæða vcitist því aðcins, að til sc nægilcga stór safnþró fyrir 
kúaþvag á býlinu.

10. gr.
Af styrk þcim, sem talinn er í 9. og 11. gr., rcnna 5'í til blutaðcigandi bún- 

aðarfélags, til sameiginlegra félagsþarfa.

11- gr.
Búnaðarfélag íslands skal halda spjaldskrá yfir jarðræktarstyrk hvers býlis, 

og' skal skrásetja það, er greitt hefir verið síðan jarðræktarlög, nr. 13 23. júní 
1923, gengu í gildi. Skrásetning þessi tekur og til þjóð- og kirkjujarða að því er 
snertir uppliæðir þær, er farið hafa til afgjaldsgreiðslu býlanna, og skal telja að- 
eins þann hluta afgjaldsins, er neniur venjulegum jarðabótastyrk, miðað við þá 
dagsverkatölu, er jarðargjöldin voru reiknuð eftir. Styrkur sá til jarðræktar og 
húsahóta, er 9. gr. ákveður, skal þessum breytingum háður:
a. Býli, sem fengið hefir samtals minna en 1000 kr., greiðist 20', hærri styrkur.
b. Býli, sem fengið hefir samtals 4000—5000 kr., skal greiða 20', minna fyrir 

hvert verk.
Býli, sem fengið liefir samtals 1000 1000 kr., skal greiða styrk samkvæmt .

ákvæðum 9. gr. En býlum, sem fengið hafa fullar 5000 kr. til umhóta, greiðist 
enginn styrkur. Ákvæði b-liðs þessarar greinar, svo og ákvæ’ði hennar um heild- 
arhámarksstyrk ná þó ekki lil nýbýla, sem reist hafa verið á óræktuðu landi á 
timabilinu frá gildistöku jarðræktarlaganna frá 20. júní 1923 íil gildistöku laga 
nr. 8 frá 1. febr. 1936, um nýbýli og samvinnubyggðir. Ilámarksstyrkur til þess- 
ara nýbýla má nema allt að 7000 kr. lil hvers hýlis, enda liafi |iau nýhýli ekki 
notið styrks samkv. lögum um nýhýli og samvinnubyggðir.

Ekki nær ákvæðið mn heildarhámarksstyrk heldur til þeirra búa, er hæjar- 
félög reka og starlrækt eru vegna þess, að ókleift er sakir erfiðleika og dýrleika 
að flytja nauðsynlega neyzlumjólk til badarins handa íhúunum. að dómi Bún- 
aðarfélags íslands.

Hækkunar á styrk þeim, er 9. gr. ákveður, njóti aðeins jarðir samkvæmt 
skilgreiningu 1. gr. ábúðarlaga, nr. 87 19. júní 1933, svo og nýbýli, sem rekinn 
er sjálfstæður húrekstur á sem aðalatvinna, að áliti Búnaðarfélags íslands.

12. gr.
Xú er hýli skipt, og ef jarðarhlutarnir verða í sjálfsáhúð, erfðaábúð eða í 

lífstíðarábúð, skiptist upphæð þess styrks, sem hýlið hefir fengið, sbr. 11. gr., 
milli hýlanna, eftir mati trúnaðarmanna Búnaðarfélags íslands. Af styrkupp- 
hæðinni skal þó draga frá 25','. áður en skipti fara fram milli hýlanna.

Séu býli sameinuð í ábúð eins manns, skal Ieggja saman jarðabótastyrk 
þann, sem þau hafa notið, og hækka þá tölu um 25'. Þá upphæð, sem þannig



er fengin, skal svo leggja til grundvallar við útreikning á framhaldsstyrk fyrir 
umbætur á býlinu.

13. gr.
Hámarksstyrkur til livers býlis til byggingar safngryfja og
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baughúsa má nema samtals .................................................................. kr. 1500.00
og til lilöðubygginga .............................................................................. — 500.00

Hámarksstyrkur á ári til jarðræktar fyrir bvert býli má 
nema allt að ...........................................................................................  — 800.00

14. gr.
Enginn styrkur greiðist til jarðræktar á landi, sem ætla má, að tekið verði 

á næstu 20 árum eftir að verkið var unnið til Ióða undir bús, fiskreita eða ann- 
ars þess, sem er óviðkomandi jarðrækt.

15. gr.
Abúendur þeirra jarðeigna ríkisins, sem ekki eiga kost á ábúð samkvæmt 

lögum nr. 8 1. febr. 1936, um erfðaábúð og óðalsrétt, mega vinna jarðaraf- 
gjaldið af sér með þeim jarðabótum, sem styrktar eru samkvæmt 9. gr., og 
reiknast þær þeim til afgjaldsgreiðslu hclmingi hærra en nemur þeim styrk, er 
þeim ella bæri eftir 9. gr.

16. gr.
Xú vinnur ábúandi á jörð, sem er ríkiseign (þjóðjörð eða kirkjujörð) af 

sér jarðargjöld, sbr. 15. gr., og skal þá telja helniing þeirrar uppliæðar ár hvert, 
sem til afgjaldsgreiðslu fer, sem styrk veittan býlinu, ásamt þeim styrk, er ábú- 
andi kann að njóta samkv. !). og 11. gr., þar lil komnar eru til býlisins samtals 
5 þús. kr. Úr því fellur heimild ábúanda niður til að vinna af sér jarðargjöld.

17. gr.
Við fasteignamat skal mcta, livað mikið býli liefir aukizt að verðmæti fyrir 

styrk, greiddan býlinu samkv. II. kafla þessara laga. Skal sá liluti styrksins 
færður í sérstakan dálk í fasteignamatsbók sem fylgifé býlisins og þó meðtalinn 
í matsverði þess samanlögðu. Telst fylgiféð sem vaxtalaust framlag ríkissjóðs 
til býlisins, og er óbeimilt að selja eða veðsetja þann bluta fasteignarinnar, sem 
matsverði styrksins nemur.

Við sölu jarða skal seljandi leggja fram yfirlýsingu frá Búnaðarfélagi ís- 
lands um, hve mikils styrks býlið hefir notið frá því er lög þessi öðluðust gildi, 
og skal sú verðaukning, er af styrknum leiðir, sbr. undanfarandi málsgr., til- 
greind sérstaklega í kaupsamningi.

Seljist býli yfir fasteignamalsverð jarðareiganda, að viðbættu virðingarverði 
þeirra mannvirkja, er unnin liafa verið á jörðinni frá því er síðasta fasteigna- 
mat fór fram, skal verðhækkuninni skipt hlutfallslega eftir verðhæð þeirri, er 
seljandi á í eigninni, og því verðmæti samanlögðu, sem metið er, að stafi af 
styrk samkvæmt lögum þessum. Ber seljanda að greiða þann hluta verðhækk- 
unarinnar er af slyrknum leiðir, til hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarsjóðs. Að
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því leyti sem söluverð jarðar er metið hækka af ástæðiun, sein eru óviðkoniandi 
þeim umbótum, er styrkur liefir verið greiddur til, skal sú verðhækkun undan- 
þegin greiðslu til hæjar- eða sveitarsjóðs.

Nú selst jörð fyrir neðan fasteignainatsverð, að viðhættu matsverði um- 
bóta, er gerðar hafa verið frá því er síðasta fasteignamat fór fram, og lækkar 
þá fylgifé jarðarinnar hlutfallslega.

Að þvi leyti sem meta þarf við sölu jarða umbætur, er gerðar hafa verið 
eftir að fasteignamat fór síðast fram og meta og úrskurða, af hverjum ástæðum 
verðhækkun stafar, skal slíkt mat framkvæmt af 3 mönnum. Dómkveður sýslii- 
maður eða bæjarfógeti 2 þeirra, en hlutaðeigandi trúnaðarmaður Búnaðarfélags 
Islands skal vera oddamaður. Skat matskoslnaður ákveðinn í matinu og greidd- 
ur af seljanda.

III. KAFLI 
Um félagsræktun.

18. gr.
Nú taka menn í félagi land til túnræktar eða garðyrkju og liafa gert samn- 

inga um eignarumráð eða leigunot á landinu, svo og samning sín á milli um 
aðstöðu hvers einstaks félagsmanns til ræklunarinnar, og ber þeim þá jarðrækt- 
arstvrkur samkvæmt þvi, er segir í 19. og 20, gr.

19. gr.
Félög, er samkvæmt samþykktum sínum eru að undirbúa land til stofnunar 

nýbýla eða samvinnubyggða, skulu njóta styrks fyrir livern félagsmann samkv. 
ákvæðum 9. gr. Þegar byggt hefir verið yfir fólk og fénað á þessuni löndum, fá 
félagsmenn viðbótarstyrk samkvæmt ákvæðum 11. gr.

20. gr.
Félög manna í kaupstöðum, kauptúnum eða sveitaþorpum, er taka nálægt 

land til ræktunar og liafa ákvæði í samþykktum sínum, er tryggja það, að liver 
félagsmaður geti fengið sinn hluta af ræktunarlandinu, útskiptan til eigin nota, 
skulu njóta styrks fyrir hvern félagsmann samkvæmt 9. gr.

21. gr.
Jarðræktarfélög, sem ekki geta heyrt undir ákvæði 19. og 20. gr., skulu 

njóta styrks innan takmarka laga þessara, ef Búnaðarfélag íslands mælir með, 
enda gerir það tillögur í því efni til landbúnaðarráðherra, en liann úrskurðar, 
hvort styrkur skuli veittur.

22. gr.
Skilvrði fyrir því, að jarðræktarfélög samkv. 19. og 20. gr. geti notið styrks, 

skulu jafnan vera þau, að félagið sendi Búnaðarfélagi íslands staðfest eftirrit 
af samþykktum sínum og samningum þeim öllum, er getur um í upphafi þessa 
kafla. Getur Búnaðarfélag íslands skipað fyrir um breytingar á samþykktum
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eða saniningum, ef því þykir ástæða til, enda fellur styrkur niður, ef Búnaðar- 
félagi Islands þykir ekki frá þeim gögnum gengið á fullnægjandi liátt.

23. gr.
Verði samningar ekki haldnir uin notkun og skipting lands, svo að afnot 

þess verði ineð öðruni hætti en upphaflega var ætlað, t. d. að land komist á fárra 
nianna hendur og ef einstakur niaður hefir fengið það niikið af landi, að opin- 
her styrkur, er til þess hefir gengið, neinur meiru en heimilt er, að einstaklingur 
njóti samkvæmt ákvæðum 12., 19. og 20. gr., skal hann endurgreiða ríkissjóði 
það af styrknum, sem umfram er, og er landið að veði fyrir skaðlausri greiðslu.

IV. KAFLI
Um verkfærakaupasjóð.

24. gr.
Tillag úr ríkissjóði til verkfærakaupasjóðs skal árlega nema kr. 80000.00, 

er skiptist milli hreppabúnaðarfélága, að % hlutum eftir tölu jarðabótamanna 
og að % hluta eftir tölu félaga í húnaðarfélögunum.

Sú upphæð, sem hvert hreppahúnaðarfélag fa>r samkvæmt því, skal vera 
séreign þess.

25. gr.
Tilgangur sjóðsins er að létta undir með hændum, einstökum eða fleirum 

i félagi, svo og húnaðarfélögum, til að eignast eftirtaldar vélar og verkfæri:
1. Hestverkfæri til jarðyrkju og verkfæri vegna garðyrkju og kornræktar.
2. Heyvinnuvélar, svo sem sláttuvélar, rakstrarvélar og snúningsvélar.
3. Tóvinnuvélar til heimilisiðnaðar, svo sem handspunavélar, prjónavélar og 

vefstóla.
4. Dráttarvélar með tilheyrandi verkfærmn, svo og minni skurðgröfur.

Styrkurinn nemi allt að helmingi af. kaupverði þeirra verkfæra, er talin
eru í 1. og 2. tölul. þessarar greinar, en allt að L? af kaupverði vélanna eða verk- 
færanna, sem talin eru í 3. og 4. tölul., en aldrei skal þó styrkurinn fara vfir 400 
kr. samtals til sama manns.

26. gr.
Styrkur til dráttarvéla og skurðgrafna veitist aðeins búnaðarfélögum, einu 

eða fleirum í félagi. Til þess að húnaðarfélög fái styrk til verkfærakaupa, þarf 
samþykki almenns fundar í hlutaðeigandi búnaðarfélagi eða félögum um kaupin, 
enda starfræki félagið áhöldin og selji þau ekki lil einstakra manna eða félaga, 
nema með samþykki félagsfundar og Búnaðarfélags íslands.

27. gr.
Umsóknir um styrk úr sjóðnum skal senda stjórn hlutaðeigandi búnaðar- 

félags, sem innfærir þær, ásamt áliti sínu, i gerðabók félagsins, og sendir þær 
svo, ásamt umsögn sinni, til Búnaðarfélags íslands, sem feilir fullnaðarúrskurð 
um umsóknirnar og útvegar verkfærin.
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28. gr.
Xú er fé fyrir hendi í verkfærakaupasjóði, og er þá Búnaðarfélagi íslands 

heimilt að lána þeim húnaðarfélögum, er þess hafa sérstaklega þörf, fé til verk- 
færakaupa. Uppliæð lánsins niá nema allt að tveggja síðustu ára tillagi til lilut- 
aðeigandi húnaðarfélags úr sjóðnum. Lánin skulu að fullu endurgreidd á næstu 
tveim árum.

29. gr.
Reikningshald verkfærakaupasjóðs og innheinitu lána hans annars Búnað- 

arfélag íslands, og lætur hann hverju húnaðarl'élagi árlega í té samrit af við- 
skiptum þess við sjóðinn. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af endur- 
skoðendum Búnaðarfélags íslands.

V. KAFLI 
Um vélasjóð.

30. gr.
Ríkið kaupi, starfræki og geri tilraunir með vélknúnar jarðræktarvélar og 

skurðgröfur, sem ætla má, að hæfi hérlendum staðháttum.

31. gr.
Rikið greiði vélasjóði nú þegar 50000 krónur.
Skoðast þetta sem stofnfé sjóðsins, að viðhættum núverandi eignum lians.

32 gr‘
Starfsemi sjóðsins skal vera tvískipt. Skal nokkru af stofnfé hans varið til 

útlána vegna vélakaupa í þágu landhúnaðarins. Setur landhúnaðarráðuneytið 
reglur um lánastarfsemi sjóðsins, að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands.

Því, sem ekki er varið til útlána af stofnfé sjóðsins, skal einungis varið til 
kaupa á vélum þeim, sem 30. gr. gerir ráð fyrir, og til starfrækslu þeirra, svo 
lengi sem tilraunir standa yfir.

33. gr.
Kaup á stórum skurðgröfum til tilrauna séu því aðeins gerð. að þörf sé á 

þcim til meiri háttar framræslu og þurrkunar.
Xú reynist skurðgrafa nothæf, og skal þá ríkissjóður kaupa liana af véla- 

sjóði.

34. gr.
Búnaðarfélag íslands skal hafa umsjón og cftirlit með skurðgröfum ríkis- 

ins, en atvinnuniálaráðuncytið setur reglur um starfrækslu þeirra, að fengnum 
tillögum Búnaðarfélags íslands.

Búnaðarfélag íslands skal annast kaup á vélum og skurðgröfum fyrir véla- 
sjóð og sjá um, að þær verði reyndar til lilítar.
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35. gr.
Landþurrkunar- cða ávcitufélag, scm stofnað cr samkvæmt fyrirmælum 

vatnalaganna frá 1923, 1. og 8. kafla, bcfir rctt til að fá cina cða fleiri af skurð- 
gröfum ríkisins lánaðar. svo fljótt scm ástæðnr lcyfa, cnda liagi svo til, að bent- 
ugt sé að nota þar skurðgröfn.

Ríkið lánar skurðgröfnrnar án endurgjalds, grciðir allan kostnað af flutn- 
ingi þeirra milJi vinnustaða og bcfir umsjón mcð viðbaldi þcirra.

36. gr.
Af kostnaði þcini, cr lciðir af starfrækslu skurðgrafnanna, þar með talið nauð- 

synlcgt viðbald þcirra, varablutir og vátrygging, grciðir ríkissjóður %, V3 beim- 
ilast landþurrkunar- eða áveitufclögunum að útvcga scr að láni, en 14 skulu 
landeigendur lcggja fram sjálfir um lcið og vcrkið cr framkvæmt.

Verk þau, sem styrkt cru af rikinu á þcnnan liátt, geta ekki notið styrks 
samkvæmt II. kafla þessara laga.

37. gr.
Allar aðrar vclar cn þær, cr 33. gr. gctur, sem kcyptar verða fyrir fé véla- 

sjóðs og reynast notbæfar, skal félögum cða cinstaklingum gefinn kostur á að 
eignast með sanngjörnu verði.

38. gr.
Búnaðarfélag Islands bcfir á bcndi rcikningsbald vélasjóðs. Reikningar 

sjóðsins skulu endurskoðaðir af endurskoðendum Rúnaðarfélags íslands.

VI. KAFLI 
Um búferlaflutning.

39. gr.
Búnaðarfélag íslands skal fcla trúnaðarmönnum sinum að athuga og gefa 

skýrslur um þær jarðir. scm þcir tclja, að séu i bættu fyrir jarðspjöllum, svo sem 
sandfoki, skriðufalli, jökulblaupi cða landbroti o. s. frv.

Ennfrcmur skulu þcir gefa skýrslur um þ;cr jarðir, scm liggja mjög illa 
við samgöngum cða cru sérlcga óbægar lil búrckstrar.

40. gr.
Xú þykir Búnaðarfélagi Islands skýrslur trúnaðarmaima bera það með 

sér, að jarðir séu sérstaklcga atlmgunarvcrðar scm tramtíðarbýli, og skal það 
þá fcla cinbvcrjum starfsmanni sínum, ásamt trúnaðarmanni blutaðcigandi 
búnaðarsambands og formanni búnaðarfélags blutaðcigandi brepps, að rann- 
saka ýtarlcga ásigkomulag umræddra jarða og allt það, cr þcir telja að máli 
skipti, cftir nánari fyrirmælum Búnaðarfélags íslands.

Skýrslur ncfndarinnar skal senda blutaðcigandi brcppsncfnd til umsagnar.
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41. gr.
Telji Búnaðarfélag íslands, að loknuni þessum rannsóknum og að fengnu 

áliti hlutaðeigandi lireppsnefndar, að jörð eða býli geti ekki talizt byggileg 
til frainhúðar, skal það leggja málið fyrir landbúnaðarráðherra, sem ákveður, 
hvort veita skuli framvegis styrk samkv. II. kafla laga þessara til unibóta á 
jörðinni.

42. gr.
Þegar ábúandi þeirrar jarðar, sem svipt hefir verið jarðabótastyrk (sbr. 41. 

gr.), flytur burt á aðra jörð eða stofnar nýbýli og jörðin leggst i eyði, skal greiða 
honum úr ríkissjóði helming þess verðmunar, sem reynist á söluverði og fast- 
eignamatsverði húsa þeirra, er hann átti á jörðinni. Vilji liann reisa nýbýli, 
skal ennfremur gefa lionuni kost á nægilegu landi, er bvggt verði samkv. lög- 
um nr. 8 1. febrúar 1936, um erfðaábúð og óðalsrétt, en landið skal hann hafa 
afgjaldslaust til lífstíðar.

VI. KAFLI 
Um erfðaleigulönd.

43. gr.
Bæjarstjórn í kaupstöðum og hreppsnefndir í kauptúnum skulu, áður en 

eitt ár er liðið frá því að lög þessi öðlast gildi, láta fara fram endurskoðun á 
leigumála allra ræktunarlóða, sem leigðar hafa verið á erfðaleigu innan tak- 
marka umdæmisins. Skulu þeir færðir til samræmis við ákvæði laga þessara, 
eftir þvi sem við verður komið, samkvæmt reglum, er Búnaðarfélag Islands 
setur.

44. gr.
BúnaðarféJag Islands getur falið bæjarstjórnum í kaupstöðum og hrepps- 

nefndum í kauptúnum að gefa skýrslur um land það, sem að áliti þeirra liggur 
bezt við til ræktunar innan takmarka kaupstaðarins eða kauptúnsins, en þó 
eigi, ef líkur eru til, að á því þurfi að halda til byggingarlóða eða annara fram- 
kvæmda en ræktunar. Þegar þjóðjörð eða kirkjujörð liggja að landi kaupstaðar 
eða kauptúns, ná þessi ákvæði einnig til hennar. Skýrslum þessum skulu fvlgja 
þær upplýsingar, sem Búnaðarfélag íslands tiltekur.

45. gr.
Að fengnum skýrslum þeim, er um getur í 44. gr., gerir Búnaðarfélag ís- 

lands, eins fljótt og verða má, uppdrátt af landinu og tillögur um skipulag til 
ræktunar og hagnýtingar þess.

Afrit af uppdrætti með tillögum um lagning vegakerfis, vatnsæða og skipt- 
ingu landsins, svo og tillögur um fvrirkomulag ræktunar og hagnýtingar þess, 
sendir Búnaðarfélag íslands hæjarstjórn eða hreppsnefnd.

46. gr.
Nú er land, sem hæft er til ræktunar, í námunda* við kaupstað, kauptún 

eða þorp, og íbúana skortir land til afnota, skal þá lilutaðeigandi hæjarstjórn



Þingskjal 500 1017

eða hreppsnefnd hlutast til uni að fá landið. Xú takast samningar ekki um kaup 
eða leigu á landinu, og er þá bæjarstjórn eða hreppsnefnd heimilt að taka land- 
ið leigu- eða eignarnámi, ef Búnaðarfélags Islands mælir með því. Fer um 
framkvæmd þess samkvæmt lögum nr. 61 14. nóv. 1917, um framkvæmd eign- 
arnáms.

47. gr.
Heimild sú til eignarnáms, sem gefin er í 46. gr., nær ekki til þess lands, sem 

eigandi hefir tekið til ræktunar, né þess lands sem eigandi hefir léð öðrum til 
ræktunar eða notar sjálfur á annan hátt, ef það telst þeim eða honum nauðsyn- 
legt til bjargræðis. Sama gildir um land, sem fornminjar eru á, eða sérstök 
náltúruprýði, sem skylt er að vernda.

48. gr.
Lönd, sem tekin eru til ræktunar samkvæmt 46. gr., skulu jafnan leigð á 

erfðaleigu, og skal árgjaldið vera 3% af verðmæti landsins, samkv. fasteigna- 
mati, að viðhættu virðingarverði þeirra umhóta, er gerðar hafa verið af leigu- 
sala á landinu, eftir að fasteignamat fór fram.

49. gr.
Réttur til erfðaleiguábúðar á löndum þessum erfist samkvæmt lögum nr. 

8 1. febr. 1936, III. kafla 24. gr., um erfðaábúð og óðalsrétt.

50. gr.
Um erfðaleigulönd skal jafnan gerður skriflegur samningur, og er leigu- 

laka skvlt að láta þinglýsa honum á sinn kostnað.
í erfðaleigusamningi skulu meðal annars felast þessi ákvæði:

1. Stærð og lega erfðaleigulands, enda fvlgi samningnum uppdráttur af land- 
inu.

2. A hve löngum tíma landið skuli fullræktað. Hvernig mannvirkjum skuli við 
haldið og hverjum vítum vanefndir varða.

3. Hvert sé frumverð landsins samkvæmt 43. gr., þegar landið er leigt.
4. Akvæði um kaup samkv. 51. gr.

51. gr.
Hvenær sem ríkið telur þörf fyrir erfðaleiguland, til notkunar undir op- 

inber mannvirki ríkis, hrepps- eða hæjarfélags, svo og til sérstaks atvinnu- 
rekstrar, er leigutaka skylt að láta af heudi erfðaleigurétt sinn, að nokkru eða 
öllu levti. Fyrir leiguréttindi leiguhafa, ræktun og önnur mannvirki skal greiða 
honuin eftir mati, nema öðruvísi semji. Opinber stvrkur, sem greiddur hefir 
verið til mannvirkjanna samkv. II. kafla laga þessara, skal dreginn frá sölu- 
verðinu.

Nú krefst ríkið meira af landinu en % hluta þess, og getur þá leigutaki 
krafizt, að landið verði allt tekið, með þeim mannvirkjum, sem á því eru, 
eftir mati.
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52. gr.
Mcð þeini takmörkunum, sem felast í 51. gr., getur leigutaki selt rétt sinn 

og vcðsett. Þó iná liann aldrei veðlnnda það fyrir hærri fjárhæðum en sem 
neinur verðmæti þeirra mannvirkja, er hann á á landinu, að frádregnuin op- 
inberuni styrk.

53. gr..
Land, sein tekið er til ræktunar eftir fyrirniæluni þessa kafla, skal leigu- 

taki rækta á eigi lengri tíina en 10 áruni, enda sé minnst tíundi Jiluti þess rækt- 
aður á ári hverju. Að öðrmn kosti fellur landið aftur til eiganda, án þess að 
nokkuð sé greitt fyrir það, sem unnið kann að hafa verið að ræktun þess.

54. gr.
Erfðaleigulönd þessi niá einungis nota til jarðræktar, að undanskildu svæði, 

sem þarf til íbúðarhúss, útihúsa og peningsliúsa leigutaka.

55. gr.
Nánari reglur uin erfðaleigulönd skal setja með sérstakri reglugerð, er 

landbúnaðarráðherra gefur út, að fengnum tillöguin frá Búnaðarfélagi Islands.

VIII. KAFLI 
Almenn ákvæði.

56. gr.
Sá, er segir trúnaðarmanni eða Búnaðarfélagi Islands vísvitandi rangt 

til iun framkvæmdir og gerð þeirra mannvirkja, er styrks eiga að njóta samkv.
II. og III. kafla, eða hrýtur að öðru leyti ákvæði þessara laga í einhverju því, 
er verulegu máJi skiptir, skal sæta sektuin frá 10 500 krónuin, og ef það er
gert i eiginhagsinunaskyni, iná þyngja refsinguna uni helming.

Brjóti trúnaðannaður eða annar starfsmaður Búnaðarfélags Islands þær 
fyrirskipanir, er lionuin eru settar í erindisbréfi, eða fari ekki eftir fvrirmæl- 
um laga þessara eða reglugerðar, skal liann sæta sönm refsingu, er að ofan get- 
ur, nema þyngri refsing liggi við samkvæml öðrum lögum. Mcð mál lit af lirot- 
um á þessari grein skal farið sem almenn lögreglumál.

57. gr.
Landbúnaðarráðlierra gefur út reglugerð, að fengimm tillögum Búnaðar- 

félags Islands, um nánari fyrirmæli uni framkvæmd laga þessara.

58. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru jafnfranit úr gildi nuinin lög nr. 43 

23. júni 1923 (jarðræktarlög), lög nr. 40 7. maí 1928, um breyting á þeim lögum, 
lög nr. 52 19. maí 1930, lög nr. 75 19. júní 1933, um brevling á þeim lögum, og 
lög nr. 77 8. apríl 1935. Sömuleiðis falla úr gildi lög nr. 35 12. maí 1930, um



skurðgröfur ríkisins, svo og önnur þau lagafyrirmæli, cr konia í bága við lög 
þessi.

Ákvæði til bráðabirgða.
Þegar lög þessi liafa öðlazt staðfestingu, skal landbúnaðarráðherra hlutast 

til um, að stjörn Búnaðarfélags Islands kveðji búnaðarþing til aukafundar, 
til ákvörðunar um þær skipulagsbreytingar, er lög þessi gefa tilefni til. Að 
fengnu sainþykki búnaðarþings á þeini breytingum, er lög þessi valda, skal 
Búnaðarfélag íslands, ineð saniþykki landbúnaðarráðlierra, ákveða, livenær 
kosningar til búnaðarþings fara frain, og skal þeim í síðasta lagi lokið fyrir 
næstkomandi áramót.

Akvæði a- og b-liðs 11. gr., svo og ákvæðin uni beildarbáinarksstyrk, koma 
fyrst til framkvæmda við útborgun jarðræktarstyrks árið 1938.

Ennfremur koma ákvæði 17. gr. fyrst til framkvæmda eftir að fasteigna- 
mat 1940 hefir öðlazt gildi, og nær aðeins til þess jarðræktarstyrks, er greiddur 
hefir verið frá gildistöku þessara laga.
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Ed. 501. Frumvarp til laga
um breytingar á löguin nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað, og lögum nr. 
85 19. júní 1933, um breyting á þeim lögum.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1- gr-
13. gr. Iaganna orðist svo:
Iðnaður lieitir í lögum þessum bver sú grein bandiðnaðar, sem sérnám þarf 

til og lætur gera sjálfstætt sveinspróf samkvæmt reglugerð um iðnaðarnám.
Sá rekur iðnað, sem ber fjárhagslega ábyrgð á iðnrekstrinum. Sá slundar 

iðnað, sem vinnur að lionum um lengri cða skemmri tíma.

2. gr.
14. gr. laganna orðist svo:
Enginn, livorki stofnun né einstaklingur, má reka iðnað, nema meistari í 

iðninni hafi þar alla verkstjórn á liendi.
Enginn má stunda iðnað, nema meistarar, sveinar og nemendur í iðninni. 

I’ó er hverjum sem er beimilt að vinna iðnaðarvinnu fyrir sjálfan sig og sitt 
heimili.

3. gr.
15. gr. laganna orðist svo:
Heimilt er sérfélögum, sveina- og mcistarafélagi í sömu iðn, að gera sin 

á milli. samning um það, að nota megi ólært verkafólk til iðnaðarstarfa undir 
stjórn lærðs iðnaðarmanns um ákveðinn stuttan tima í senn, þegar sérstaklega 
stendur á og brýn þörf er á auknum vinnukrafti í iðninni,
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Nú cr sveina- og meistarafélag ekki til í einhverri iðn, og getur þá ineiri 
hluti samiðnaðarmanna á staðnum veitt samskonar leyfi.

1 sveitum, og kauptúnum með 300 íbúa eða færri, mega óiðnlærðir 'nienn 
þó vinna að hvggingariðnaðarstörfum.

4. gr.
16. gr. laganna orðist svo:
Sá maður hefir iðnréttindi, sem:

a. hefir fengið viðurkennd meistararéttindi áður en lög þessi öðlast gildi, eða
b. hefir sveinsbréf í iðn sinni, eða
c. hefir iðnbréf í iðn sinni, eða
d. hefir haft félagsréttindi í sveinafélagi fyrir 1. janúar 1936.

5. gr.
17. gr. laganna orðist svo:
Hver maður, karl eða kona, á rétt á að fá meistarabréf, ef hann:

1. fullnægir þeiin skilyrðum, sem selt eru í 1.—5. tölul. 3. gr., og
2. a. Hefir fengið viðurkennd meistararéttindi áður en lög þessi öðlast gildi, eða 

b. liefir sveinsbréf í iðn sinni og að sveinsprófi loknu unnið ekki skeniur
en 3 ár samtals sjálfstætt og undir stjórn meistara.

Meisturuin einum er lieimilt að taka nemendur til verklegs náms i iðn sinni. 
Hafi sveinninn lokið prófi frá viðurkenndum framhaldsskóla (tekniskum

dagskóla) í iðn sinni, færast þessi 3 ár niður sem skólalímanum svarar, þó aldrei 
niður úr 1 ári.

6. gr.
18. gr. laganna orðist svo:
Heimilt skal ráðherra að ákveða, að enginn fái meistarabréf nema að af- 

loknu meistaraprófi, enda sé þá jafnframt ákveðið, hverjar kröfur skuli gerðar 
til meistaraprófs.

7. gr.
19. gr. laganna orðist svo:
Geta skal þess í meistarabréfi, hverskonar iðnpróf aðili liafi leyst af hendi. 

Meistarahréf veitir aðilja heimild til þess að reka þá iðn, sem sveinsbréf lians 
greinir, svo og að stjórna iðnrekstri fyrir aðra, livar sem er á landi liér, livort 
sem það er frá fastri atvinnustöð eða ekki, svo og rétt til að ráða sér aðstoðar- 
menn eftir þörfum, þó þá eina, sem rétt liafa tit iðnaðarvinnu samkvæmt lög- 
um þessum.

Rétt er að veita sama aðilja meistarabréf i fleiri en einni iðn, ef hann full- 
nægir skilyrðum um hverja einstaka þeirra.

8. gr.
20. gr. laganna orðist svo:
í hyggingarsamþvkktum má ákveða, að enginn megi veita húsbyggingum 

forslöðu, nema liann hafi til þess löggildingu bvggingarnefndar, enda sé hann



Þingskjal 501 1021

meistari í húsasmíði eða múrsmíði. Ef aðrir taka að sér framkvæmd slikra verka, 
þá skulu þeir hafa á vinnustaðnum fyrir sína hönd mann, sem fullnægir þessu 
skilyrði.

9- gr.
21. gr. laganna orðist svo:
Sá hefir fyrirgert rétti sinuin samkvæmt meistarahréfi, sem:

1. Missir einhvers þeirra skilyrða, sem í 1.—3. tölul. og 1. málsl. 4. tölul.
3. gr. segir.

2. Missir þeirra annara skilyrða (shr. 5. tölul. 3. gr.), er sett eru annars eða 
sett kunna að verða til þess að halda réttinum.

Ef félag á hlut að máli, þá skal svo með fara sem í 2. málsgr. 5. gr. segir.

10. gr.
22. gr. laganna orðist svo:
Lögreglustjóri, þar sem aðili á lögheimili, lætur af hendi meistarahréf, 

samkvæmt tillögu viðkomandi iðnráðs.
Nú svnjar lögreglustjóri um meistarabréf, eða ágreiningur verður um það, 

hvort aðili liafi misst rétt sinn, og er aðilja þá rétt að hera málið undir ráðherra. 
Ennfremur getur liann leitað úrlausnar dómstóla um það mál, enda skal þá stefna 
lögreglustjóra fyrir gestarétt á varnarþingi lians.

11. gr.
23. gr. laganna orðist svo:
í hverjum kaupstað skal vera iðnráð. Skulu lögreglustjórar að jafnaði leita 

umsagnar iðnráðanna um þau mál, er undir þá falla samkvæmt II. kafla þess- 
ara laga og samkvæmt löggjöfinni um iðnaðarnám.

Ráðherra skal með reglugerð setja ákvæði um kosningu iðnráða og nán- 
ari ákvæði um starfsvið þeirra.

12. gr.
24. gr., sem verður upphaf III. kafla laganna, orðist svo:
Halda skal skrá yfir öll þau leyfi, sein veitt eru lögum þessum samkvæmt. 

Ráðherra setur fvrirmæli um þessi efni.

13. gr.
25. gr. laganna orðist svo:
Óskert skal atvinnuheimild þegna annara ríkja hér á landi, að því leyti sein 

þeir kunna að eiga rýmri atvinnurétt hér samkvæmt samningum en lög þessi 
greina.

14. gr.
26. gr. laganna orðist svo:
Gjalda skal ríkissjóði fyrir: Iðjuleyfi kr. 100.00. Meistarabréf kr. 50.00.
Ráðherra er lieimilt að færa gjaldið niður allt að helmingi, ef sérstök þörf 

þykir á þeim atvinnurekstri, sönnuð er fátækt aðilja, en jafnframt nauðsyn 
hans á því að koma upp atvinnunni til framfæris sér og sinum o. s. frv.
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15. gr.
27. gr. laganna orðist svo:
Það varðar sektum, frá 100—5000 kr., ef niaður byrjar á iðju án leyfis eða 

heldur áfram iðju án þess að fullnægja settum skilyrðum, eða eftir að liann 
liefir misst lögmælt skilyrði eða leyfir öðrum að reka iðju í skjóli iðjuleyfis síns.

Það varðar sektum, frá 100—2000 kr., og réttindamissi i 5—10 ár, ef nm 
ítrekuð brot er að ræða, ef maður:

1. Rekur iðnað, sem meistarabréf þarf til, án þess að liafa fengið það eða eftir 
að liann hefir misst heimildina.

2. Leyfir öðrum að reka iðn í skjóli meistarabréfs síns.
3. Tekur að sér verk, er í 20. gr. segir, án þess að fullnægja skilvrðum þeirrar 

greinar.
4. Tekur nemendur til verklegs náms, enda þótt bann eigi ekki rétt til þess, 

eða tekur nemendur til náms í annari iðn en þeirri, sem bann er meistari í 
eða hefir réttindi meistara, eða beldur nemendur án löglegs námssamnings, 
áritaðs af sveinafélagi, ef lil er á staðnum.

5. Tekur mann til iðnaðarvinnu, sem ekki befir rétt til þess samkv. 14., 15. 
og 16. gr.

16. gr.
28. gr. laganna orðist svo:
Sektir samkvæmt 27. gr. renna í rikissjóð. Dæina skal aðilja til að greiða 

gjöld þau fyrir leyfi, er boniun befði borið að gjalda, ef bann befir rekið iðju 
eða iðnað ranglega leyfislaust.

Mál vegna brota þeirra, er í 26. gr. getur, skulu sæta meðferð almennra 
lögreglumála.

17. gr.
29. gr. laganna orðist svo:
Lög þessi öðlast þegar gildi. L’tan kaupstaðanna koma þau þó eigi til fram- 

kvæmda fyr en 1. júlí 1937.

Sþ. 502. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1937.

Frá fjárveitinganefnd.

f’ingskjal 501—502

1. Við 2. gr. 16. (Ivaffi- og sykurfollur).
Fvrir „1000000“ kemur .................................................. 1100600

2. — 2. — 18. (Vörutollur).
Fyrir „1350000“ kemur .................................................. 1450000

3. 2. - - 19. (Verðtollur).
Fyrir „1000000“ kemur .................................................... 1200000

4. — 3. - A. 3. (Rekstrarbagn. áfengisverzl.).
Fyrir „1200000“ kemur .................................................. 1300000



5. Við 3. gr. A. 2. II. j. (Landssíminn. Ýins gjöld).
Liðurinn orðist svo:

Ýms gjöld .................................................................. 9000
Þar af 1000 krónur til fyrrv. shnaverkstjóra,

eftir tillöguin síinamálastióra.
(i. — - 3. A. 2. II. (Landssíminn. Eignabreyt.).

Fyrir „45000“ keinur ...................................................... 60000
7. — 3. - A. III. (Landssíminn. Nýjar símalínur).

Fyrir „50000“ kemur ...................................................... 55000
8. 3. — A. 5. II. a. 2. (Ríkisútvarpið. Ltvarpsefni).

Fyrir „57000“ keinur ...................................................... 52000
9. — 11. -— A. 8. (Skrifstofuskostn. sýslum.).

Liðurinn orðist svo:
Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta 127100
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Þar af 10 þús. kr., er skiptast milli bæjarfógeta, 
og 5 þús. kr., er skiptast milli sýslumanna eftir fyrir-
niælum dómsmálaráðberra.

10. 11. — A. 11. Nýr liður:
Til byggingar fangabúsa samkv. 1. nr. 29 1. febr. 1936 2000

11. 12. 3. (Læknisvitjanastyrkur i Ogurhéraði).
Liðurinn orðist svo:

Reykjarfjarðarhreppur .............................................. 300
Nauteyrarbreppur ...................................................... 200
Snæfjallabreppur ........................................................ 250

12. 12. -- 3. (Læknisvitjanaslvrkur). Nýir liðir:
1. Saurbæjarlireppur .......................................................... 200
2. Sauðaneshreppur ............................................................ 200
3. Óspakseyrarlireppur ...................................................... 200
4. Skeggjastaðahreppur .................................................... 200

13. 12. — 18. e. Nýr liður:
Til fávitahælis á Sólheimum, byggingarstyrkur .......... 1000

14. 12. - 18. d. (Fávitar í hælum).
Fyrir „5000“ kemur .......................................................... ÍOO(K)

15. 12. 18. i. (Heilbrigðieftirlit í alþýðuskólum).
Fyrir „2000“ kemur .......................................................... 5000

16. 13). — A. II. a. 2. Nýr liður:
Hálsasveitarvegur ................................................................ 2000

17. 13. A. II. a. 3. Nýr liður:
Álftanesvegur ..........................................    7000

18. 13. A. II. a. 7. Nýr liður:
Rauðasandsvegur ................................................................ 5000

19. 13. A. II. a. 9. (Rreiðadalsheiðarvegur).
Fyrir „10000“ keinur ....................................................... 15000

20. -- 13. ----- A. II. a. 18. Nýr liður:
Lt-Rlöndublíðarvegur ........................................................ 5000
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21. Við 13. gr. A. II. a. 23. Nýr liður:
Kinnarbraut ....................................................................... 6000

22. - 13. - A. II. a. 40. Nýr liður :
Inn-Fljótshlíðarvegur, gegn tvöföldu framlagi annars- 
staðar að ............................................................................. 1500

23. — 13. — A. III. (Brúargerðir).
Fyrir „70000“ kemur ........................................................ 00000

24. - 13. — A. VIII. 3. Nýr liður:
Jökulsá í Fljótsdal ............................................................ 200

25. — 13. — A. IX. 2. (Ferja á Hvítá).
a. Fyrir „100“ keinur ...................................................... 250
b. Nýir liðir:

1. Til ferju á Jökulsá evstri í Skagafirði.................. 75
2. Til ferju á Héraðsvötn undan Flatatungu .......... 125

26. -- 13. --- A. XI. (Gistingastvrkur).
a. Fyrir „3750“ keniur .................................................... 4150
b. Til sæluhúsbvggingar á Melatanga i Austur-Skafta-

fellssýslu .......................................................................... 800
27. 13. - C. VIII. 1. g. Nýir liðir:

a. Til Ólafsfjarðar allt að ................................................ 3000
b. Til Súðavíkur, enda verði bryggjan eign hrepps-

félagsins .......................................................................... 1000
28. — 13. - C. VIII. 3. (Ólafsvik).

Fyrir „5000“ keniur .......................................................... 7500
29. -- 14. - B. I. f. Nýr liður:

Til bókavörzlu .................................................................... 1200
30. — 14. - B. XIV. 2. b. (Stofnkostn. béraðsskóla).

í stað „15000“ keinur ...................................................... 19000
31. — 14. — B. XIV. 5. Nýir liðir:

a. Til gagnfræðaskólans á ísafirði, bvggingarstyrkur 12000
b. Til gagnfræðaskólans á Akureyri, byggingarstyrkur 5000
e. Til Reykjanesskóla í N.-ísaf jarðarsýslu, styrkur .... 1000

32. — 14. — B. XVIII. 2. (Suiulkennslulaun Ólafs og Jóns).
í stað „2400“ kemur .......................................................... 3600

33. — 14,— B. XXIV. Nýr liður:
Til Olympíufarar, enda veitist íþróttakennurum utan
af landi kostur á að vera með í förinm.......................... 2000

31. ----- 15. — 9. Nýir liðir:
a. Til lesstofu Byggingarfélags alþýðu .......................... 500
b. Til lesstofu Sjómannafélags Revkjavíkur ................ 500

35. — 15. — 18. Nýr liður:
Til stofnunar isl. bókasafns i Ftreebt .......................... 1000

36. — 15. — 19. (Leikfél. Revkjavíkur).
Við atbs. bætist: og að reikningar félagsins séu ávallt 
sendir fjárveitinganefnd Alþingis.
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37. Við 15. gr. 22. (Xorræna félagið).
Fyrir „600“ keniur ............................................................ 1500

38. — 15. — 25. Nýr liður:
Til Matthíasar Jónassonar, námsstyrkur, lokaveiting . . 600

39. — 15. — 30. (Magnús Asgeirsson).
Fyrir „1500“ kemur .......................................................... 2500

40. — 15. — 31. (Guðmundur Hagalín).
a. Liðurinn fellur burt.
b. Nýr liður:

Til Einars Ólafs Sveinssonar, til ritstarfa .............. 1000
41. — 15. — 42. Nýr liður:

Til Maríu Markan, til söngnáms .................................. 1000
42. — 15. — 43. Nýr liður:

Til Þorkels Þorkelssonar, til vísindastarfsemi.............. 1000
43. — 15. — 51. (Ásmundur Sveinsson).

Liðurinn fellur burt.
44. — 15. — 53. Nýr liður:

Til byggingar bókasafns á Sauðárkróki ...................... 1200
45. - 16. — 2. (Búnaðarfél. ísl.).

Aths. orðist svo:
Enda samþykki landbúnaðarráðherra f járhagsáætl- 

un og starfsniannaráðningu félagsins. Styrkurinn o.s.frv.
46. -- 16. - 6. (Búfjárrækt).

Fyrir „42000“ kemur ...................................................... 56000
47. l(i. — 10. (Tilbúinn áhurður).

Fyrir „28000“ kemur ........................................................ 14000
48. 16. 16. f. Nýir liðir:

a. Til Braga Steingrimssonar, til að stunda dýralækn- 
ingar í Revkjavík og nágrenni, eftir fyrirmælum 
ráðherra ........................................-................................ 1200

h. Til Guðmundar Gislasonar lækniskandídats, til dýra-
lækninganáms ................................................................ 2000

49. — 16. — 16. g. (Ormaveiki í sauðfé).
a. Liðurinn orðist svo:

Kostnaður við rannsókn á orma- og riðuveiki í 
sauðfé ............................................................................. 11300

h. Nýr liður:
Til húreikningaskrifstofu .................................... 3000

50. — 16. — 26. Nýr liður:
Til Guðmundar Jónssonar í Nesi, hætur fyrir afnota-
missi á landi ...................................................................... 1000

51. — 16. — 35. Nýr liður:
Til Gunnars Jónssonar, stvrkur til mjólkuriðnaðarnáms 1000

Alþt. 19.36. A. (50. löggjafarþing). 129
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52. Við 16. gr. 50. Nýr liður:
Til Helgu Sigurðardóttur, styrkur til útgáfu bókar um
fiskrétti ............................................................................... 500

53. 1(5. 58. Nýr liður:
Til Loðdýraræktarfélags íslands ...................................... 2000

54. — 17. — 12. (Slysatryggingarsjóðnr Dagsbrúnar).
. Liðurinn fellur niður.

55. — 17. -- 16. (Styrktarsj. verkakvennafél. Framsókn).
Liðurinn fellur niður.

56. — 17. — 17. (Sjúkrasj. fél. járnsiníðanema í Rvík)
Liðurinn fellur niður.

57. — 17. — 18. (Stvrktarsj. verkakvfél. Snótar).
Liðurinn fellur niður.

58. — 17. 19. (Styrktarsj. sjómannafél. Jötuns).
Liðurinn fellur niður.

59. — 17. — 22. (Styrktarsj. sjóinfél. ó ísaf.).
Liðurinn fellur niður.

60. — 17. -- 23. (Styrktarsj. verkainfél. Baldurs)
Liðurinn fellur niður.

61. — 17. — 30. (Styrktarsj. verkalýðsfél. á Seyðisfirði).
Liðurinn fellur niður.

62. — 17. — 32.
Tölurnar „14.-31,“ í atbs. hreytast samkv. atkvgr.

63. — 18. II. a. 3. Xýr liður:
Til Skúla Árnasonar læknis ............................................ o35

64. — 18. II. b. 12. (Kirstín Blöndal).
Liðurinn fellur burt.

65. — 18. II. b. 33. Xýir liðir:
a. Til Harriet Jónsson ...................................................... 450
b. - r>uríðar Ivvaran ...................................................... 450
e. Christophine Bjarnhéðinsson ................................ 1200
d. — Margrétar Árnadóltur .......................................... 4o0

66. — 18. — II. e. 15. (Þorvaldur Jakobsson).
Fyrir „475“ kemur ............................................................ 1275

67. 18. II. d. 44. Xýr liður:
Til Guðrúnar J. Jóhannsdóttur.............................................. 200

68. 18. II. e. 23. Xýr liður:
Til Hóhnfriðar Gísladóttur kennslukonu ............................ 500

69. __ 18. - - II. f. 30. Xýir liðir:
a. Til Björns Jónssonar pósts ........................................ 300
b. — Baldurs Eyjólfssonar pósts .................................. 300
e. — Lofts Ólafssonar pósts .......................................... 300
d. — Jóliönnu Thorlaeius póstmannsekkju ................ 300

70. — 18. II. g. 1. (Indriði Einarsson).
Fyrir „3500“ kemur ......................................................... 5000
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71. Við 18. gr. II. g. 19. (Theódór Friðriksson).
Fyrir „500“ kenmr .......................................................... 1500

72. 18.— II. g. 27. Nýir liðir:
a. Til Asmundar Sveinssonar .......................................... 3000
b. — Guðinundar Hagalíns ............................................ 1500
c. — Davíðs Stefánssonar ............................................. 1500
d. — séra Bjarna Þorsteinssonar tónskálds ................ 800

73. — 18. II. i. 23. Nýir liðir:
a. Til Guðrúnar ,T. Norðfjörð ljósmóður .................... 200
b. — Guðrúnar Cýrusdóttur ljósmóður ...................... 200
c. — Astríðar Jónsdóttur ljósmóður ......................... 200
d. — Klásínu Eiriksdóttur ljósmóður ........................ 200
e. — Önnu Eiríksdóttur ljósmóður .............................. 200
f. — Ingibjargar Jósefsdóttur ljósmóður .................. 200
g. — Helgu Þórðardóttur ljósinóður .......................... 200
b. — Pálínu Björnsdóttur Ijósmóður .......................... 200

74. — 18. — II. i. 23. Á eftir upptalningu ljósmæðranna komi svo 
hljóðandi aths.:

Eftirlaunastvrkur Ijósmæðra greiðist þvi aðeins, að 
þær sanni, að þær njóti eftirlauna að einum þriðja hjá
hlutaðeigandi sýslufélagi.

75. — 18. — II. i. 72. Nýir liðir:
a. Til Guðlaugs Hannessonar lýsismatsmanns ............ 200
h. Jóns Sigurðssonar fiskimatsmanns ...................... 200

76. — 18. — II. i. 74. Nýr liður:
Til Mörtu Þórarinsdóttur, ekkju Viggós Snorrasonar 
símamanns ......................................................................... 300

77. — 22. — I. Nvir liðir:
a. Að greiða Ingihjörgu H. Bjarnason 2000 kr. eftirlaun, ef hún 

lætur af starfi á árinu.
h. Að greiða Guðmundi Sveinbjörnsson 3931,75 kr. eftirlaun, ef 

hann lætur af embætti á árinu.
c. Að greiða Sigurði Sivertsen 3887 kr. eftirlaun, ef hann lætur 

af emhætti á árinu.
d. Að greiða Thorvald Krahbe vitamálastjóra 1705 kr. eftir- 

Jaun, auk þess sem hann fær úr lífeyrissjóði, ef hann lætur 
af embætti á árinu.

78. — 22. IV. Nýir liðir:
a. Að gefa eftir skuld Kofoed-Hansen, fyrrv. skógræktarstjóra, 

við rikissjóð, að npphæð 7008 kr.
h. Að endurgreiða úr lífeyrissjóði harnakennara eftirtöldum 

mönnum, án vaxta, það fé, sem þeir hafa lagt í sjóðinn: Guð- 
rúnu Magnúsdóttur kennara, Jörinu Jónsdóttur kennara og 
Guðmundi Trvggvasvni kennara.
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c. Að heimila landssimanum að verja allt að 6000 kr. til þess 
að byggja talstöðvar í Suðureyjum á Breiðafirði.

d. Að láta þeim ráðherra, sem fer með utanríkismál, sé liann 
ekki jafnframt forsætisráðherra, í té leigulausa íhúð, eða að 
öðrum kosti greiða lioiniin úr rikissjóði allt að 3000 kr. til 
húsaleigu.

c. Að greiða Jakohi Smára :íj adjunktslauna fyrir skólaárið 
1936—1937, af hann Jætur af emhætti og fær eigi lífvænlegt 
starf við sitt Jiæfi fyrir þann tíma.

f. Að endurgreiða toll vegna Sogsvirkjunarinnar, 28300 kr.
g. Að gefa eftir eftirstöðvar af hráðahirgðaláni Guðniundar 

Sveinhjörnsson skrifstofustjöra, 1000 kr.
79. Við 22. gr. 5’. Liðurinn fellur hurt.
80. — 22. VIII. Nýir liðir:

a. Að áhvrgjast fyrir Ólafsfjarðarlirepp allt að 50 þús. kr. lán 
til rafveituhvggingar, þó ekki yfir y3 kostnaðar.

1). Að áhvrgjast fvrir tunnuverksmiðju Akureyrar allt að 200 
þús. kr. og fyrir tunnuverksmiðju Siglufjarðar allt að 200 
þús. kr.

e. Að áhvrgjast fyrir Hrófhergslirepp allt að 35 þús. kr. lán til 
hrvggjugerðar, og fyrir Hofsóslirepp allt að 50 þús. kr. lán 
í sama skyni. Lánin fari þó ekki yfir V, kostnaðar á livor- 
um stað.

d. Að áhvrgjast fyrir Sigurð Greipsson í Haukadal allt að 5000 
kr. lán til gistiliúshvggiiigar við Geysi, eftir nánari fyrirmæl- 
um ráðlierra.

c. Að áliyrgjast fyrir Ytri-Akraneslirepp allt að 20 þús. kr. lán, 
sem verja á til þess að steypa garð til varnar liættulegu land- 
hroti.

f. Að áhyrgjast fyrir Suðurfjarðalirepp, eða félag, sem stofn- 
að væri í því sk'yni, allt að 25 þús. kr. til frystihúsbvggingar 
á Bíldudal, þó ekki yfir % kostnaðar.

g. Að áhvrgjast allt að 7000 kr. hátakaupalán fyrir útgerðar- 
félagið Kolhein unga á Vopnafirði.

81. — 23. —
a. 3. málsgr. fellur hurt.
1). Aftan við greinina koma tv.ær nýjar málsgr.:

1. Stjórninni er heimilt að greiða Sigurði Hjálmarssyni stýrimanni 600 
kr., og sé uppliæðin færð á útgerðarreikning Esju.

2. Stjórninni er heimilt að verja úr prestlaunasjóði sem svarar prest- 
laununi í einu af Jiinum óveittu prestaköllum, til þess að láta endur- 
skoða sálmahók íslenzku þjóðkirkjunnar og undirhúa liandrit að 
nýrri sálmahók. Skal við efnisval til nýrrar sálmahókar aðaláherzla 
lögð á að velja það eitt, sem frá trúarJegu og listrænu sjónarmiði er 
fegurst i andlegum kveðskap þjóðarinnar, frumsömdum og þýddum.
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Ed. 503. Nefndarálit
um frv. til laga uin garðyrkjuskóla ríkisins.

Frá landbúnaðarnefnd.

Xefndin hefir yfirfarið frv. og leggur til, að það verði samþykkt.
Áhugi inanna hefir vaxið mjög liin síðari ár fyrir aukinni garðyrkju og 

árangur af starfsejni einstakra manna hin síðari árin hefir sýnt og sannað, að 
hér á landi er auðvelt að rækta með góðum árangri ýmislegt kálmeti til búdrýg- 
inda fyrir sveitaheimilin og jafnvel til sölu.

En þótt einstaka menn liafi þekkingu til þess að stunda garðyrkju, þá er 
sú þekking síður en svo almenn. Verkefni garðyrkjuskólans er að auka þekk- 
ingu á garðyrkju, og ekki er vafamál, að sá staður, sem ætlað er að reisa skól- 
ann á, Reykir í Ölfusi, er vel lil þess fallinn vegna jarðhita. En þótt hetur liafi 
tekizt garðyrkjan á jarðhitasvæðum en annarsslaðar, þá verður þó einnig að 
leggja ríka áherzlu á að auka með kennslu þekkingu á garðyrkju á köldum stöð- 
um. ef svo mætti segja, þvi tiltölulega fáir eiga kost á því að stunda garðvrkju 
á jarðhitasvæðum.

Til þess að garðyrkja fari vel úr liendi og gefi arð, þarf frábærlega mikla 
nostursemi og nákvæmni. — Yrði kennsla í garðyrkju til þess að örva í þeim 
efnum, væri mikið unnið.

Alþingi, 2. maí 1936.

I’áll Hcrmannsson, Jón Baldvinsson, Pétur Magnússon,
form. fundaskr., frsm. með fvrirv.

Ed. 504. Lög
mn löggilding verzlunarstaða.

(Afgreidd frá Ed. 1. maí).
Samliljóða þskj. 120.

Ed. 505. Lög
um viðauka við og hreyting á löguin nr. 13 19. maí 1930, um greiðslu kostnaðar 
af Skeiðaáveitunni o. fl.

(Afgreidd frá Ed. 1. maí).
Samhljóða þskj. 120.
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Nd. 506. Frumvarp til laga
um framlenging á gildi ýmsra lagaákvæða um tekjuöflun fyrir ríkissjóð.

(Eftir 2. umr. í Xd.).

1- gr.
Á árinu 1937 er ríkisstjórninni lieimilt að innheimta tolla þá og gjöld, sem 

talin ern í 2. gr. laga nr. 82 26. apríl 1935, á sama liált og í sömu tilfellum og í 
nefndri grein, og einnig að innheimta með 25'< viðauka verðtoll þann, sem um 
ræðir í lögum nr. 132 31. des. 1935.

2. gr.
Skennntanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927 skal til ársloka 1937 

heimilt að innheimta með 80ý< álagi. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og 
söngskennntanir innlendra manna nndanþegnar álagningunni.

3. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að innheimla á árinn 1937 tekjuskatt og eignar- 

skatt með sama álagi og eftir sama skattstiga og árið 1936, sbr. lög nr. 82 26. 
apríl 1935, 1. gr., lög nr. 128 31. des. 1935, 2. gr. 1. og 2. málsgr., og lög frá 21. 
apríl 1936, um breyting á þeim lögum.

Akvæði síðustu málsgr. 2. gr. laga nr. 128 31. des. 1935 skulu gilda til árs- 
loka 1937.

4. gr.
Á árinu 1937 er ríkisstjórninni heimilt að innheimta gjald af innfluttum 

vörum, sem taldar eru í 3. gr. laga nr. 128 31. des. 1935, á sama hátt og i sömu 
tilfellum og þar segir.

5. gr.
Á árinu 1937 skal rikisstjórninni heimilt að innlieimta 8 aura innflutnings- 

gjald af hverjum lítra af benzíni, i stað þess innflutningsgjalds, sem ákveðið 
er í a-lið 1. gr. laga nr. 84 6. júlí 1932. Endurgreiða skal nefnt gjald i sömu til- 
fellum og á sama liátt og fyrir er mælt í 5. málsgr. 4. gr. laga nr. 128 31. des. 
1935 og reglugerð nr. 75 4. júlí 1933. Annars gilda ákvæði laga nr. 84 6. júlí 
1932 um innheimtu gjalds þess, sem innheimt er samkvæmt jx'ssari grein.

Þeim tekjuauka, sem leiðir af framangreindri hækkun innflutningsgjalds- 
ins, skal varið til þcss að greiða kostnað við lagningu akvega og malbikun
þjóðvega svo sem bér segir:
I. Til malbikunar:

a. Elliðaárvegur ........................................................................ allt að 50000 kr.
b. Hafnarfjarðarvegur ............................................................ allt að 50000 —

II. Til akvega:
a. Til Suðurlandsbrautar ...................................................... allt að 70000 kr.
b. —- Holtavörðuheiðarvegar .............................................. allt að 30000 —
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allt að 5000 kr.
allt að 10000 —
allt að 10000 —
allt að 15000 -
allt að 15000 —

c. Til Yestmannaeyjavegar ................................................... allt að
d. - - Auslurlandsvegar ........................................................ allt
e. -■-- Geysisvegar .................................................................. allt að
f. — vega út frá Akureyri..................................................  allt að

g. Sogsvegar ....................................................................... allt að
Það, sem ofangreindur tekjuauki kann að fara fram úr 255000 krónuin, legg-

ist í sérstakan sjóð, er verði ráðstafað til lagningar Suðurlandsbrautar á árinu 
1938.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1937.

Nd. 507. Frumvarp til laga
uin ineðferð einkainála í liéraði.

(Eflir 3. unir. í Ed.).

Samhljóða þskj. 12 með þessuni breytingum:
5. gr. hljóðar svo:
Einkamál abnennt skal leggja til sátta fyrir sáttamenn. Ef slík inál eru 

ekki löglega lögð til sátta eða lögleg sáttatilraun er ekki framkvæmd, þar sem 
þess er kostur, þá skal vísa máli frá dómi. Sbr. þó 11. og 15. tölul. 3. málsgr. 
þessarar greinar.

Undanþegin sáttatilraun eru:
1. Mál til heimtingar bóta fyrir gæzluvarðhakl eða afplánun refsingar að ósekju.
2. Gagnsakir, ef ekki er krafizt sjálfstæðs dóms um gagnkröfu.
3. Mál, sem liöfða niá með opinberri stefnu.
4. Mál, höfðuð á bendur erlendis búsettum manni, sem ekki liefir, sækjanda 

vitanlega, umboðsinann bér á landi, er beimild bafi til að gera sátt fvcir 
liönd verjanda.
Héraðsdómari leitar sátta í:

1. Málum um faðerni barna.
2. Málum milli búsbænda og bjúa og lærimeistara og nemanda samkvæmt 

lijúa- og nánismannalögum.
3. Málum til kaupgreiðslu kaupafólks, vor-, baust- og vetrarmanna bjá þeim, 

er landbúnað reka, þeirra, er vinna á eða við útgerð manns og ekki eru lög- 
skráðir samkvæmt sjómannalögum, verkafólks við hverskonar iðju eða iðn- 
að, daglaunamanna við hverskonar vinnu í landi, bifreiðarstjóra, sendi- 
sveina, afgreiðskunanna við verzlanir og annara, sem líkt er ástalt um.

1. Málum, sem sjó- og verzlunardómur fer með.
5. Málum, þar sem varnaraðiljum, einum cða fleirum, er skylt að þola dóm 

utan varnarþings sins samkv. 82. og 83. gr.
6. Málum til staðfeslingar kyrrsetningu eða lögbanni.
7. Skiptamálum og nauðasamninga.
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8. Sakauka- og meðalgönguinálum.
9. Gagnsökum, þar sem sjálfstæðs dóms er krafizt um gagnkröfu.

10. Víxilmálum og tékka og skuldabréfa samkvæmt 3. tölulið 207. gr.
11. Þar sem aðiljar bafa skriflega fyrirfram samið um að ganga framhjá 

sáttanefnd.
12. Landamerkja- og fasteignamálum.
13. Hjónabandsmálum.
14. Málum um rétt nianna til atvinnurekstrar, til firma, vörumerkis, og máluni 

þeim, er í lögum um hlutafélög greinir og áður skyldu sæta gestaréttar- 
meðferð, ef þau fara eigi lil sjó- og verzlunardóms.

15. Ef báðir aðiljar lýsa þvi skriflega fyrir dómara við þingfestingu, að úti- 
lokað sé, að sált komist á í málinu fyrir sáttamönnum.

16. Ef gallar þvkja vera á sáttatilraun sáttamanna, en dómari telur sækjanda 
ekki verða gefin sök á þeim, getur bann krafizt þess, að dómari leiti sátta 
í málinu.

7. gr. hljóðar svo:
Ríkissjóður leggur til tölusetta, gegnumdregna og innsiglaða bók í hvert 

sáttaumdæmi. Dómsmálaráðuneytið löggildir sáttabækur. Sáttamenn rita í bók 
skýrslu um stað og stund sáttafundar, nöfn aðilja, hverjir sótt liafi fundinn, úr- 
skurði, ákvarðanir um frest og annað, er taka þarf ákvörðun um. Aðiljar skulu 
rita nöfn sín undir bókanir.

Úrskurði samkvæmt 21. gr. má þó, ef hagkvæmara þykir, rita í sérstaka 
bók, úrskurðabók, sem rikissjóður leggur einnig til og löggilt er á sama liátt og 
sáttabók.

15. gr. hljóðar svo:
Ef sátt kemst á, þá skal rita efni liennar í sáttabók, enda ber sáttamönnum 

að sjá um, gð það sé löglegt og skýrt og greinilega orðað. Gegn lögmætum rit- 
laununi er sáttanefnd skylt að láta aðiljum í té staðfest eftirrit af sátt. Rita mega 
þeir og sátt samstundis á sáttakæru eða blað fest við liana.

24. gr. hljóðar svo:
Úrskurði skal rita í sáttabók eða úrskurðabók (sbr. 7. gr.). í úrskurði skal 

greina nöfn, heimili og stöðu aðilja, kröfur og aðalefni máls og framkomnar 
varnarástæður, og meta gildi þeirra. Loks skal draga niðurstöðuna sanian í 
stutt mál, hvað inna skuli af bendi, ef því er að skipta, um greiðslu vaxta og 
málskostnaðar o. s. frv. Úrskurði skal venjulega upp kveða þegar i slað, og aldrei 
síðar en viku eftir lok málflutnings. Ef aðiljar, annar eða báðir, eru viðstaddir, 
skal lesa úrskurð í heyranda hljóði.

27. gr. hljóðar svo:
Sáttanefndarniaður fær 1 krónu fyrir livert mál, er hann reynir sátt um. 

og að auki 2 krónur fyrir livert mál, er liann úrskurðar samkv. 21. gr.
Sáttanefndarmenn, er þurfa að takast ferð á bendur til þess að mæta á 

sáttafundi, skulu fá endurgjald fyrir ferðakostnað, allt að 7 krónum á dag.
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29. gr. hljóðar svo:
Með dónistörf í einkaináluni, þar á nieðal skipti, fógetagerðir og uppboð, 

fara almennt sýslumenn, liver í sinni sýslu, í Reykjavík löginaður, en í öðrum 
kaupstöðum bæjarfógetar. Haldast skulu gildandi ákvæði uni dómendur í landa- 
merkjamálum og öðrum fasteignaniáluni og í lóðaiiierkjamálum i Reykjavik. 
Meðdómendur skipa að öðru leyti dónia eftir reglnin laga þessara.

í kauptúmun, þar seni sérstakur lögreglustjóri er skipaður löguni sam- 
kvæmt, fer lianii með mál þau. er í 1.—3. tölul. 3. málsgr. 5. gr. segir.

Rétt er héraðsdómara að lialda dóniþing utan lögsagnarumdæniis síns. ef 
það þvkir heppilegt til upplvsinga í ináli, enda valdi það ekki veruleguni drætti 
á þvi, og greiði sá koslnaðarauka þar af, sem slíkrar dómsathafnar beiðist.

Nú er maður settur til að dæma ákveðið niál, og skal liann þá kveða upp 
dóm á heimili sínu, nema dónisuppkvaðning í lögsagnarumdæmi, þar sem mál 
var flutt, valdi livorki kostnaðarauka né drætti á dómsuppsögn.

31. gr. hljóðar svo:
Konungur skipar liina reglulegu héraðsdómara. Þeir taka laun úr ríkissjóði 

sanikvænit launalögum, lífeyri eftir lífeyrislöguni og skrifstofufé samkvænit 
þar um settum regluni. Ríkissjóður leggur þeim til nanðsynleg skrifstofugögn.

í kaupstöðum skulu hinir reglulegu héraðsdómarar hafa skrifstofu í kaup- 
staðiium. enda þótt þeir liafi jafnframt lögsögu í fleirum lögsagnarumdæmum, 
neina ráðherra kveði öðruvísi á. Annarsstaðar getur ráðherra, ef ágreiningur 
rís, ákveðið embættisbústað héraðsdómara, að fengnuni tillögum hlutaðeigandi
sýslunefndar eða sýsluncfnda.

33. gr. hljóðar svo:
Ðónismálaráðherra getur löggilt héraðsdómurum fulltrúa, er sé að minnsta 

kosti 21 árs gamall og fullnægi skilyrðunmn í 1. og 3. og 1. 6. tölul. 32. gr. l’tan
kaupstaða má þó víkja frá skilyrðinu í (i. tölul., ef aðili liefir að minnsta kosti 
tvö ár gegnt að staðaldri skrifarastörfum í skrifstofu héraðsdómara.

Löggiltur fulltrúi getur, auk nótaríalgerða, framkvæmt á álíyrgð liéraðs- 
dómara þessar dómsatliafnir:

1. Uppskriftargerðir í sanihandi við skipti búa.
2. Fógetagerðir.
3. Uppboðsgerðir.

Ef fulltrúi fullnægir skilyrðuni 0. töluliðar 32. gr., gelur hann og kveðið 
upp úrskurði í sambandi við áðurnefndar dómsalhafnir.

Rétt er dónisniálaráðherra að löggilda fulltrúa héraðsdómara tii að frain- 
kvæma allskonar dómsatliafnir í forfölluin héraðsdómara eða vegna annrikis 
og á lians ábyrgð.

Dómsinálaráðherra getur með reglugerð ákveðið, að fulltrúar lögniainisins 
í Reykjavik, einn eða fleiri, hafi með hönduni, undir eftirliti lögmannsins. hvers- 
konar dómsathafnir, og skal í reglugerðinni nánar ákveðið um þá starfskiptingu.

38. gr. hljóðar svo:
í kaupstöðuni skal lialda bæjarþing til meðferðar allra mála, sem ekki eru 
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scrstaklcga udantckin, cinu sinni í viku cða oftar, cftir ákvörðun dónismála- 
ráðlierra, og á þeim stað og stund, scni ákvcðið vcrður, cf mál cru fvrir liendi. 
Dóinara í kaupslað cr vítalaust, þótt niður falli bæjarþing, cf hann vcgna cnihætt- 
isfcrðar í lögsagnarumdæini sinu gctur ckki sótt þing, cnda líði aldrei incira cn 
bálfur niánuður niilli bæjarþinga. l’tan kaupstaða skal balda manntalsþing til 
nicðfcrðar dóinsmála á þingslað rcttuin í þingbá bvcrri cinu sinni á ári, eins og 
vcrið bcfir, cn auk þcss skal aukadóniþing licyja, þcgar þörf gcrist og á þeini 
stað í þingliá livcrri. scni dóniari ákvcður bvcrju sinni.

Dónisniálaráðhcrra gctur ákvcðið, að rcglulcg dómþing skuli lialda i cin- 
slökuni lögsagnarunidænuun cða þingbáni oftar cn cinu sinni á ári, þar scni 
þörl' krcfur.

Þingleyfi cru frá 20. dcs. til 0. jan. og frá pálinasunnudcgi til annars i pásk- 
um. Ennfreniur getur dónisniálaráðlicrra ák\eðið þinglcyfi i kaupstöðuni 1-2 
niánuði á sunirin.

Eranikvænia skal dónisathafnir í þinglcyfuni, scni ckki mcga bíða, svo scni 
dónisuppsögn, fógctagcrðir, skiptagcrðir og uppboðsgcrðir.

39. gr. hljóðar svo:
Dóniþing í þinghúsuni og öðruin húsuin, scni notuð cru til almennings 

nota, skal lieyja í heyranda ldjóði, ncnia aðiljar óski cða dóniari telji hentara 
vcgna aðilja, vitna cða ahncnnings hagsniuna að licvja þing fyrir luktuni dyr- 
uin, og kvcður dómari þá upp úrskurð uni þcssi atriði. Rclt cr dóniara að visa 
alnicnningi cða cinstökuni niönnuni úl úr þingsal, cf návist þcirra liorfir til 
truflunar þingfriði, cða maður kcniur annars ósæniilega frani við dómara cða 
aðra.

Ef sækjanda ináls vcrður vísað út úr þingsal sanikvænit 1. niálsgr., fcllur 
mál lians niður. Ef vcrjanda cr visað út, gctur sækjandi þegar krafizt dónis í 
niálinu, cins og það þá er.

Ef cinstakur inaður Ijær hús sín lil þinghalds, gctur liann bannað óviðkoni- 
andi niönnum aðgang að því. Ákvæðin hcr að franian taka og til þinghalds í 
húsum cinstakra inanna, cftir því seni við á.

Dómari getur bannað, að viðlögðuin allt að 1000 króna scktuin, nema þyngri 
refsing liggi við að öðruni löguni, að skýra opinberlega í orðuni eða á annan hátt 
frá því, scni gcrist í þingbölduin, scni bann licfir ákvcðið, að halda skuli fyrir 
luktuni dyruiii.

Ákvæði grcinar þcssarar laka cinnig til skipla-, fógcta- og uppboðsgcrða, 
cftir því scni Við á.

11. gr. hljóðar svo:
Þar scni cinn niaður silur í dónii. skulu jafnan vcra tvcir þingvottar. Þcir 

skuhi fullnægja alnicnnuni vitnaskilyrðuni, og auk þcss mega þcir livorki vera 
svo vcnzlaðir dómara nc aðilja scm scgir i 1. málsgr. 1. tölul. 125. gr. Það cr 
borgaraskylda að vcra þingvottur. Þeim bcr 1 króna fyrir hverja klukkustund 
cða brot úr klukkustund, cr þcir missa af starfi sakir þingvottastarfscmi sinnar, 
þó cigi minna cn 50 au. fyrir hvcrt mál.
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55. gr. hljóðar svo:
Aðilja er jafnan rétt að fara sjálfnr incð mál silt fyrir dómi, ef hann er 

löghæfur til að ráðstafa sakarefninu. Lögráðamaður fer með mál þeirra, sem 
ekki geta sjálfir farið með það samkvæmt framansögðu. Xú hefir slikur inaður 
engan lögráðanda, og getur dómari þá skipað lionum fyrirsvarsmann i því 
máli. Stjórnendur félags eða stofnunar fara, einn eða fleiri, með mál þeirra.

Ef aðili máls er einstakur maður, getur hann jafnan látið frændur sína að 
feðgatali eða niðja, maka sinn, systkini sín. tengdaforeldri eða tengdaharn, 
stjúpforeldri eða stjúpbarn, kjörforeldri eða kjörharn, fara með mál fyrir sig. 
Félög eða stofnanir, sem liafa emhættisgenga lögfræðinga í fastri þjónustu 
sinni, geta látið þá fara með mál sin. Kf mál er rekið utan Reykjavíkur, getur 
aðili ennfremur falið hverjum lögráða manni, sem hefir óflekkað mannorð og 
almennan andlegan þroska, meðferð máls síns. Ef mál er rekið fyrir dómi í 
Reykjavik og aðili fer ekki sjálfur með mál sitt, eða lögmæltur fyrirsvarsinaður 
eða venzlamaður samkvæmt áðursögðu, skal liann fela meðferð þess löggiltum 
málflutningsmanni, og tekur þetta einnig til skipta-, fógeta- og upphoðsgerða, 
eftir ákvörðun dómara, ef sækja þarf þar mál eða verja með líkum ha’tti og 
fyrir venjulegum dómi. í Reykjavík má maður ekki annars flytja mál annars 
manns í hans eða sjálfs sín nafni, nema liann standi í áðurnefndu samhandi við 
aðilja eða sé löggiltur málflutningsmaður. Dómsmálaráðherra getur, að fengn- 
um tillögum héraðsdómara, ákveðið, að fyrirmæli þessarar málsgreinar um mál- 
flytjendur í Revkjavík skuli og taka til annara kaupstaða, þar sem cnginn liörg- 
ull er löggiltra málflutningsmanna.

56. gr. hljóðar svo:
Héraðsdóniari getur veitt hverjum þeim löggildingu til að vera héraðsdóms- 

málflutningsmaður, sem hefir islenzkan ríkishorgararétt, liefir náð 25 ára aldri, 
hefir óflekkað mannorð, er lögráður, hefir forræði á húi sínu og hefir lokið 
emhættisprófi í lögfræði við Háskóla íslands, enda hafi Iiann sýnt með flutn- 
ingi 1 mála fyrir einhverjum héraðsdómi, og séu tvö málanna að minnsta kosti 
munnlega flutt, að liann sé hæfur til starfans. Enginn má þreyta raun þessa oftar 
en þrisvar, og skal hann áður en liann gerir það leggja fyrir dómara vottorð 
dómsmálaráðuneytisins um það, að liann fullnægi öðrum lögmæltum skilyrðum 
tii að fá löggildingu sem héraðsdómsmálflutningsmaður. Fyrir löggildinguna 
skal greiða 50 króna gjald í rikissjóð.

Lögfræðingar þeir, sem stunda málflutning fyrir héraðsdómi í Reykjavík 
sjálfstætt eða sem fulltrúar hæstarétlarmálflutningsmanna, þegar lög þessi öðl- 
ast gildi, skulu þó hafa rétt lil að flytja þar mál áfram fyrst um sinn, cn lokið 
skulu þeir hafa rauninni innan þriggja ára frá þeim tíma.

Þar, sem héraðsdómur er eigi fjölskipaður, setur dómsmálaráðherra 2 próf- 
dómendur úr flokki dómara landsins, hæstaréttarmálflutningsmanna eða pró- 
fessora lagadeildar háskólans til að dæma um málflutningsraun samkv. 1. máls- 
gr. Hinn reglulegi dómari ákveður þóknun fyrir þetta starf, og greiðist hún úr 
ríkissjóði.
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59. gr. liljóðar svo:
Héraðsdómsinálflutningsmönnuni cr skylt að flytja þau opinber mál og 

gjafsóknar- cða gjafvarnarmál, scni þcini vcrða falin, þar í kaupstað, cr þeir 
hafa skrifstofu, cða þar í grcnnd, cnda hafi þcir opna skrifstofu á tiltcknum stað, 
og tilkynni dóinara það. Annars ráða þcir því sjálfir, hvaða málflutningsstörf 
þcir taka að sér.

Xú óskar aðili, cr skipa skal talsmann, að fá scr ákvcðinn hcraðsdóins- 
málflutningsmann skipaðan, og skal þá vcita hommi það, ncma cinhverjar sér- 
stakar ástæður mæli því í gcgn.

Ef mál cr munnlcga flutt, hcr héraðsdóinsmálflutningsmaimi að gcra það 
sjálfur cða fela flutning þcss öðrum löggiltum málflutningsmanni. Annars er 
héraðsdómsinálflutningsmanni rétt að láta fulllrúa sinn flytja mál fyrir dómi, 
þar á meðal skipta-, fógcta- og uppboðsrétli.

63. gr. hljóðar svo:
I.öggiltir málflutningsincnn skulu velja sér úr sínum liópi þrjá l'uHtrúa 

til að koma fram fyrir hönd sína og stéttarbræðra sinna gagnvart dómurmn og 
stjórnarvöldum í niáluni, er stéttina varða. Dómsmálaráðuneytið sctur rcghir 
mn kjör fulltrúa og gæzlu þcirra á niáluni sléttarinnar, í samráði við cinn eða 
fleiri löggilta málflutningsmenn cða stjórn félags þcirra, cf slikur félagsskapur 
kynni að verða stofnaður áður cn rcglur þcssar yrðu settar.

Stjórnendur félagsskapar löggiltra málflutningsmanna gcta vcitt einstökum 
félagsmönnum áminningar og gert þcim á hcndur allt að 100 króna sekt til fé- 
lagssjóðs fyrir framfcrði í slarfi þcirra, cr lelja má stéttinni ósamboðið. Rétt er 
aðilja að bera slíkt mál undir félagsfund, er úrskurðar málið til fullnaðar.

65. gr. ldjóðar svo:
Ef löggiltur héraðsdómsmálflutningsmaður missir einhvcrs þeirra skilyrða, 

sem í 56. gr. segir, hcfir hann fyrirgert rétti þeim, sem löggildingin veitir. Ef lög- 
giltur héraðsdómsmálflutningsmaður hefir þrisvar verið scktaður sainkvænit 
188. gr. cða cf fulltrúar héraðdómsmálflulningsmanna samkva'int 63. gr. cða 
félagsstjórn lcggja cinróma til, að ákvcðinn héraðsdómsmálflutningsmaður vcrði 
sviptur löggildingu vcgna tiltekinna, óviðurkvæmilcgra athafna í starfi sinu, 
gctur héraðsdómari, þar scm aðili hefir skrifstofu, tckið af honum löggildingu 
mn stundarsakir, cða að fullu og öllu, cf miklar sakir cru. Xú hefir löggiltur 
héraðsdómsmálflutningsmaður vcrið sviptur löggildingu, og gctur liann þá borið 
málið undir dómstóla mcð vcnjulcgum hætti og að stcfndum viðkomandi dómara.

Ef aðrir cn löggiltir héraðsdómsmálflutningsmeiin gcra sér málflutning að 
atvinnu og sæta seklmn samkvæml fyrri málsgrcin grcinar þcssarar, eða reyn- 
ast óhæfir til málflutnings vegna vankunnáttu, gctur héraðsdómari, þar sem 
aðili er búsettur, tckið af hoimni hcimild til að fara með mál í umboði annara 
fyrir fullt og allt cða mn stundarsakir, en hcra má hann málið undir dómstóla 
samkvæmt niðurlagi fyrri málsgrcinar.

71. gr. hljóðar svo:
Xú hefir aðili ckki sótl í cinu máli þær kröfur, scm runnar cru af sömu
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rót, og er honuiii þá heimilt að sækja þær í öðru máli, en ekki má þá dæma 
verjanda til greiðslu málskostnaðar, nema ekki hafi verið unnt að liöfða mál um 
allar eða báðar kröfurnar í einu lagi.

Xú hefir aðili höfðað mál til lieimtu nokkurs hluta af kröfu, og skal hon- 
um þá að vísu heimilt að sækja um afganginn í öðru máli, en dæma skal liann 
þá til að greiða andstæðing sinum málskostnað, nema liann sanni, að liann 
vissi ekki að krafan var hærri, áður en fyrra málið var tekið til dóms, enda 
verði honum ekki gefin sök á þeirri vanvizku. Akvæði þessarar málsgreinar 
gilda þó ekki, ef nokkur hluti kröfunnar hefir verið tekínn lögtaki samkvæmt 
Iögum um lögtak eða verið hafður til skuldajafnaðar.

Xú hefir aðili lofað að greiða tveimur mönnum eða fleirum liluta af sömu 
kröfu, krafa skiptist milli ábyrgðarmanna eða erfingja, eða fleiri en einn eignast 
kröfu í ákveðnum blutföllum, og er þá hverjum þeirra rétt að sækja sér sinn 
hluta kröfu, en taka skal til greina, er dæma skal um málskostnaðarkröfu, 
hvort skuldunautur mátti gera ráð fyrir eða olli sjálfur skiptingu kröfunnar.

Xú liefir aðili skipt kröfu, sem nemur yfir 500 krónum, og liefir liann þar 
með firrt sig rétti til að krefjast úrskurðar sáttanefndar, nema hann afsali sér 
því af kröfunni, sem er fram yfir 500 krónur.

Ef báðir aðiljar æskja jiess, getur dómari ákveðið, að að svo stöddu megi 
sækja og verja mál um eitt ákveðið sakarefni, svo sem um skaðabótaskyldu, með 
áskildum rétti til þess að ræða síðar um kröfuhæð og annað, er hana varðar, og 
kveður þá dómari upp dóm um það atriði, og má áfrýja honum sérstak- 
lega innan viku frá dómsuppsögn, og hitt eða hin atriðin hvíla þá á meðan. Ef 
á þennan hátt eru kveðnir upp tveir eða fleiri dómar í einu máli, eru þeir, eftir 
þvi sem á stendur, aðfarargrundvöllur báðir eða allir samaii. Synjunarákvörðun 
dómara um sundurgreining sakarefnis, j)á er hér segir, má kæra sérstaklega til 
a'ðra dóms, en tímann, sem kærumálið íekur, skal þó eftir föngum nota til að 
afla gagna, sbr. 110. og 111. gr.

72. gr. hljóðar svo:
Hver kaupstaður og hver hreppur á landi hér er sérstök dómþinghá. Dóms- 

málaráðherra getur, eftir tillögum viðkomandi héraðsdómara, ákveðið að leggja 
hreppa eða hluta úr hreppum saman í eina dómþinghá. eða skipta hreppi í fleiri 
en eina dómþinghá eða leggja dómþinghá eða hluta úr dómþinghá við kaupstað.

86. gr. hljóðar svo:
Haldast skulu ákvæði um varnarþing í:

1. Skiptalögum, nr. 3 12. apríl 1878, 91. og 95. gr.
2. Siglingalögum, nr. 56 30. nóv. 1911, 15. gr.
3. Lögum um landamerki o. fl., nr. 11 28. nóv. 1919, 8. gr.
1. Lögum um lilutafélög, nr. 77 27. júní 1921, 20. gr., 26. gr. síðasta málsgr. 

og 16. gr. 2. tölul.
5. Lögum um stofnun og slit hjúskapar, nr. 39 27. júní 1921, 88. shr. 81. gr.
6. Lögum um gjaldþrotaskipti, nr. 25 11. júní 1929, 30. gr.
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87. gr. Iiljóðar svo;
Aðili getur jafnan gefið út stefnu til béraðsdóms sjálfur, en fá verður liann 

áritun dómara á stefnu uni stað og stund, er mál verði þingfest, nenia það skuli 
gert á fyrirfrain ákveðnum stað og tíina. (iefa skal dóniari út stefnu, ef aðili óskar 
þess. Ef aðili eða umboðsmaður lians er ólögfróður maður, sem ekki liefir atvinnu 
af málflutningsstörfum. þá getur liann krafizt þess, að dómari semji fyrir hann 
stefnu gegn endurgjaldi, er samsvari rillaunum. Dómari skal benda aðilja á þá 
galla, er hann kann að sjá á málatilbúnaði og frávísun kunna að varða, áður 
en liann áritar eða útgefur stefnu, en aldrei má liann synja þessara aðgerða af 
þessum ástæðuin, enda er liann óbundinn af áliti sínu um þessi efni, þegar liann 
skal dænia síðar um þau.

109. gr. hljóðar svo:
Nú liefir verjandi mótmælt kröfum sækjanda að einhverju leyti eða öllu, 

sbr. 106. gr., og eigi verður sátt eða máli vísað frá dómi, og skal dómari þá 
kveða á um það, hvort flytja skuli mál skriflega eða munnlega, en breyta má 
liann þeirri ákvörðun eftir að gagna hefir verið aflað, ef það virðist þá heppilegt. 
Ákvörðun dómara um þessi alriði má kæra til æðra dóms, og frestar kæra mála- 
flutningi, en nota skal þó tímaun, sem kæran tekur, til öflunar gagna samkvæmt
110. og 111. gr.

Mál skal munnlega flytja. Dómari getur þó leyft skriflegan málflutning:
1. Ef liann telur hættu á þvi, að það skýrist ekki nægilega með munnlegum 

málflutningi.
2. Ef annarhvor aðilja eða umboðsmenn þeirra óska skriflegs málflutnings 

og dómari telur þau tilmæli á rökum byggð.

111. gr. hljóðar svo:
Aðiluni ber að gefa eftir föngum glöggar og greinilegar skýrslur og yfir- 

lýsingar fyrir dómi. Dómara her að fylgjast með málinu í öllum atriðum og 
spyrja aðilja eða umboðsmenn þeirra um livert það atriði, er lionum þykir 
óljóst og máli kann að skipta, á livaða stigi máls sem er, og kosta kapps um, að 
yfirlýsingar þeirra og skýrslur verði nægilega glöggar. í þessu skyni getur dóm- 
ari kvatt aðilja fyrir dóm af sjálfsdáðum, ef aðili sætir lögsögu lians eða ef að- 
ilja væri skylt, ef liann væri vitni í málimi, að koma fyrir dómara þess samkvæmt 
124. gr., en annarskostar biður dómarinn þann héraðsdómara, er lögsögu hefir yfir 
aðilja, að kveðja liann fyrir sig til að gefa skýrslu um þau tiltekin málsatriði, sem 
þörf þykir vera, ef aðili vill ekki gefa skýrslu fyrir dómara málsins. Auk þess 
er dómara skylt að leiðbeina hverjmn ólöglærðum nianni, sem ekki gerir sér 
atvinnu af málfhilningsstörfum, bæði um formshlið máls og efnis, eftir því sem 
dómara virðist nauðsyn til bera. Dómari getur beint því til aðilja, að afla gagna 
um tiltekin málsatriði, eftir því sem honuni þýkir nauðsyn vera, til skvringar máli.

133. gr. hljóðar svo:
I’egar vitni kemur fyrir dóm, skal dómari áminna það alvarlega um að 

svara spurningum eftir beztu vitund og gefa þær sannar og réttar upplýsingar
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uin málsatvik að öðru leyti, er það getur, og tjáir liann því, að það skuli vera 
við því búið að staðfesta skýrslu sína fyrir dómi ineð eiði eða drengskaparheiti.

Vitni skal, áður en vfirheyrsla uin málsatvik hefst, skýra dóinara frá nafni 
sínu, aldri, stöðu, heimili eða dvalarstað. I>á eða síðar skal vitni einnig skýra 
dómara frá öðru því, er honuni kann að þykja ástæða lil að spyrja það um varð- 
andi hagi þess, og máli kann að skipta um vitnaskyldu þess, heimild til að vitna, 
Jiæfileika þess til að staðfesta framhurð sinn og um sönnunargildi lians. Vitna- 
stefnandi leggur venjulega í upphafi fram skriflegar spurningar til vitnis, en 
þegar þær eru afgreiddar, getur hann látið spyrja vitni um sérhvað annað, er 
máli skiptir eftir munnleguni eða skriflegum framhaldsspurningum. Vitna- 
stefndur getur, bæði í sambandi við vitnaspurningar vitnastefnanda, eftir þvi 
sem dómara þykir hentugt, og síðar, hvort sem hann hefir stefnt vitni eða ekki, 
og hvort sem vitnastefnandi neytir réttar síns til að spyrja vitni eða ekki, látið 
spyrja það um allt það, er liann hyggur máli skipta.

Dómari leggur spurningar fyrir vitni, lagar þær til og skýrir eftir þörfum. 
Óákveðnar, tvíræðar, veiðandi, ósæmilegar cða sýnilega þýðingarlausar spurn- 
ingar má ekki leggja fyrir vitni. Dómari getur einnig af sjólfsdáðum beint 
spurningum til vitnis um hvert það atriði, er hann telur þurfa frekari skýringar. 
Hann tekur við svörum vitnis, skýrir þau fvrir því og hókar þau, þannig að 
efni þeirra komi skýrt og rétt fram.

Dómari leyfir aðiljum eða umhoðsmönnum þeirra sjálfum að spyrja 
vitni, ef hentugt þykir, en stjórna skal hann þá vilnaleiðslu sem annars, að því 
leyti sem þörf ber til, enda getur hann hvenær sem er algerlega tekið hana í 
sinar hendur með venjulegum hætti.

Spyrja má aðeins eitt vitni í senn. Dómari skal, ef aðili óskar þess eða hon- 
um þykir það hentugt, láta önnur vitni fara út úr þingsalnum, meðan á yfir- 
hcyrslu hvers einstaks vitnis stendur.

I’egar yfirheyrslu tveggja eða fleiri vitna er lokið, en áður en staðfesting 
fer fram, getur dóinari kvatt þau, tvö eða fleiri, vitni fyrir dóm saman, horið 
sanian skýrslur þeirra, ef og að þvi leyti sem þær virðast ósamhljóða, vakið 
athygli vitnanna á ósamræminu og revnt að fá samræmi milli þeirra.

Ef spurning vitnis er svo löguð, að svar við henni varðar einkahagi vitnis 
eða annara, getur dómari látið vitni svara lienni skriflega og hókað síðan svar- 
ið, enda sannfæri vitnið sig um, að svarið sé rétt hókað, án þess að það sé lesið 
upp fyrir því. Ákvörðun dómara eftir þessari málsgrein verður ekki skotið 
til æðra dóms.

135. gr. hljóðar svo:
I’á er vitni liefir innt vitnaskyldu sína af liendi, þar með talin árangurs- 

laus þingsókn sakir fjarvistar aðilja frá dómi, skal dómari þegar í því þinghaldi 
ákveða vitni þóknun, ef það krefst þess, og skal þá ákvörðnn hóka. Sá, er vitna- 
leiðslu hefir krafizt, greiðir einn þóknun um sinn, en ef háðir aðiljar hafa krafizt 
liennar eða háðir haft hennar not, getur dómari þó ákveðið greiðslu á liendur 
þeim, öðrum fyrir báða og báðum fyrir annan. Vrskurði um vitnaþóknun má 
fulhuegja með aðför. I’óknun er kræf jafnskjólt sem úrskurður er upp kveðinn.
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Vitni bera 50 aurar til 1 króna fyrir hverja klukkustund, er það niissir af 
starfi vegna þingsóknar, þó ekki yfir 10 krónur uni sólarbring, og endurgjald 
fyrir óhjákvæmilegan ferðakoslnað eftir 121. gr., ef því er að skipta.

Úrskurði um vitnaþóknun verður aðeins haggað nieð kæru effir 199. gr.

137. gr. hljóðar svo:
Xú má matsgerð ekki fara frain samkvæmt 136. gr., og kveður dómari þá 

matsmenn, venjulega tvo, til að framkvæma hana.
Allar matsgerðir, sem dómari framkvæmir ekki sjálfur, skulu fara fram 

áður en mál er endanlega tekið til dóms.

172. gr. hljóðar svo:
Gjafsókn má veila, auk þess. sem sérslaklega kann að vera ákveðið í lögum:

1. Kirkjum, skóluni, sjúkrahúsum, sem rekin eru á kostnað liins opinbera, 
hreppsfélögum, bæjarfélögum og slofnunum, sem hafa að markmiði um- 
önnun sjúkra og aðra mannúðar- og líknarstarfsemi.

2. Einstökum mönnum, sem eru svo illa stæðir fjárhagslega, að þeir mega ckki 
án þess fjár vera frá framfærslu sinni eða sinna eða frá atvinnurekstri sin- 
um. er fara mundi lil málsins. Með heiðni um gjafsókn fylgi vottorð for- 
manns niðurjöfnunarnefndar um fjárhag og ástæður umsækjanda, og er 
skylt að láta slikt vottorð í té tafarlaust og ókeypis.
Annars ríkis borgurum má því aðeins gjafsókn veita, að samskonar hlunn- 

indi séu veitt íslenzkum rikisborgurum i þeirra landi.

191. gr. hljóðar svo:
1 nnmnlega fluttum málum skal venjulega kveða upp dóm áður en annað 

mál er tekið til munnlegs flutnings, og jafnan svo fljótt sem við verður komið. 
í skriflega fluttum niáluni skal kveða upp dóm svo fljólt sem kostur er á, og

ekki síðar en 3 vikuni eftir dómlöku.
Ef ekki er kostur á að kveða upp dóm eða úrskurð svo fljótt sem sagt hefir 

verið, ber dómara að greina nákvæmlega orsakir til þcss, svo sem að aðrar til- 
teknar embættisathal'nir, sem ekki þoldu bið. hafi valdið drætti, veikindi, ef mál 
er sérstaklega umfangsmikið, vandasamt o. s. frv.

192. gr. hljóðar svo:
Xú er dómur fjölskipaður og mál munnlega flutt, og skulu þá allir dóm- 

endur liafa heyrt flutning þess. Ef þeir mega ekki allir taka þátt í uppsögu 
dóms, skal dómara nefna í stað þess eða þeirra, sem við hefir misst, og endur- 
taka munnlegan flulning málsins. Afl atkvæða skal ráða úrslitum um hvert 
atriði. Xú verður dómari í minni hlula um eilthvert atriði, og skal hann þá 
allt að einu taka þátt í ályktun um önnur atriði, er síðar skal til lykta ráða. 
Formaður dómsins stýrir atkvæðagreiðslu og sér um samningu dóms. Allir dóm- 
arar undirrita dóm í dómabókinni.

Agreiningsatkvæði skulu birt á sama hátt sem dómar og úrskurðir.
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211. gr. hljóðar svo:
Sóknaraðili barnsfaðernismáls er móðir, meðan hún ein framfærir barn, 

síðan sá einstaklingur, er framfærslu þess hefir að einhverju leyti eða öllu að 
lögum eða samkvæmt samningi, og loks sveit eða kaupstaður, sem við fram- 
færslu barns hefir tekið að nokkru eða öllu.

Varnaraðili er sá maður eða þeir menn, sem eru taldir hafa haft samfarir 
við barnsmóður á getnaðartíma harnsins. Ef varnaraðili er látinn áður en má! 
er höfðað, má höfða það á hendur búi hans að tilstefndum skiptaráðanda eða 
skiptaforstjóra, ef opinber skipti eru höfð, en ella gegn erfingjum.

Ef víst má þykja eða líklegt, að fleiri hafi haft samfarir við móður á getn- 
aðartíma barns (fósturs), skal stefna þeim báðum eða öllum.

Barnsfaðernismál skal höfða á varnarþingi stefnds samkvæmt 73. gr., sbr. 
83. gr., eða því varnarþingi, er liann átti síðast á landi hér, ef hann er af landi 
farinn eða ókunnugt er, hvar hann er niður koniinn, eða á varnarþingi, þar sem 
með bú hans er farið.

Dómara er skylt að kveðja varnaraðilja fyrir dóm eftir kröfu sóknaraðilja.
Barnsfaðernismál verður höfðað í fvrsta lagi, þegar kona liefir gengið 6 

mánuði með samkvæmt vottorði þjónandi læknis eða þjónandi ljósmóður, og 
i síðasta lagi 2 árum eftir fæðingu, ef móðir er sóknaraðili, en annars 1 ári eftir 
að barn kom á framfæri sóknaraðilja. Fresti þessa getur dómsmálaráðherra 
lengt, ef sérstaklega stendur á.

214. gr. hljóðar svo:
Læknir eða ljósmóðir, sem tekur við harni, skal þegar skrásetja skýrslu 

um öll þau atriði, er af má ráða um þroska harnsins, svo og spyrja móður um 
faðerni þess og skrásetja skýrslu liennar þar um.

Dómari skal af sjálfsdáðum, afla allra upplýsinga og gagna til skýringar 
málinu. Hann getur látið sækja hæði konuna og manninn (mennina) með valdi 
til að gefa skýrslu fyrir dómi, konuna þó ekki, ef hún er sóknaraðili, enda skal 
vísa máli frá dómi, ef hún kennir ekki fyrir dóm, neitar að gefa skýrslu, sem 
henni er unnt að gefa, eða neitar að leggja sig eða barnið undir blóðrannsókn. 
Ef þess er krafizt, getur dómari annars ákveðið, að blóðrannsókn skuli gera 
á öllum þeim, er máli skiptir, ef því verður við komið, enda getur hann fengið 
aðstoð lögreglu til slíkrar framkvæmdar, ef með þarf.

Meðan á rannsókn máls stendur á harnsmóðir kröfu á aðstoð harnaverndar- 
nefndar, eftir þvi sem dómari telur þörf á. Utan kaupstaða á harnsmóðir sömu 
kröfu á aðstoð manns eða konu, sem hún nefnir til.

217. gr. hljóðar svo:
Aðili sendir dómara skriflega heiðni um ógildingu skjals, ásamt eftirriti af 

því, en ella með sem nákvæmastri lýsingu á því, svo og skýrslu um örlög 
skjalsins. Nú telur dómari skilyrði til ógildingardóms ekki fyrir hendi, og synjar 
hann þá heiðninni með úrskurði, er kæra má til æðra dóms eftir ákvæðum 199. 
greinar.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 131
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218. gr. hljóðar svo:
Nú er heiðni samkvæmt 217. gr. tekin lil greina, og gefnr héraðsdómari 

þá út stefnn, þar sem kvaddnr er liver sá, er kynni að liafa skjalið í liöndnm, 
til að koma fyrir dóm með það, með því að annars verði það ógilt með dómi 
samkvæmt kröfn stefnanda. Stefnufrestur skal vera 2—1 mánuðir frá hirtingu 
stefnunnar, er stefnandi skal láta hirta einu sinni í Löghirtingahlaðinu. Ef eng- 
inn kemur fram með skjalið eða mótmælir ógildingu þess, skal ógildingardóm- 
ur kveðinn upp, nema gallar á málatilhúnaði séu því til fyrirstöðu. Annars- 
koslar sker dómur úr þvi, livort skjal skuli ógilda eða ekki.

Synjunardóm má kæra til æðra dóms eftir 199. gr. Uni áfrýjun ógildingar- 
dóms fer eftir almennum reglum.

222. gr. hljóðar svo:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1937.
Þau mál, sem þingfest liafa verið fyrir þann dag, fara eftir eldri reglum. 

Þó skulu eftirfarandi ákvæði laga þessara taka til dómsathafna, sem eru liluti af 
máluni eða standa í samhandi við þau, ef athöfnin fer fram eftir nefndan dag: 
a. VIII. kafli, um stefnur og tilkynningar.
h. 118.—120. gr., um útivist aðilja, hafningu máls og endurupptöku. Þó skal 

stefndur mega fá mál tekið upp einu sinni eftir 9. eða 14. gr. tilsk. 15. ág. 1832, 
ef liann liefir eigi mætt áður cn lög þessi komu til framkvæmda.

c. X. kafli, um mat dómara, vitni, matsgerðir, skjöl og eið eða drengskapar- 
heit aðilja, enda hafi mál eða atriði ekki verið tekið til dóms eða úrskurðar 
fyrir nefndan dag.

d. 194. gr., um dóma og úrskurði, eftir því sem við á.
e. 197.- 199. gr., um áfrýjun og kæru til æðra dóihs, þó jiannig, að 3 mánaða 

fresturinn telst frá þeim degi, er lögin gengu i gildi, enda verði áfrýjunar- 
fresturinn aldrei lengri en 6 mánuðir, og 'kærufrestur telst frá sama degi, 
en verði þó eigi lengri cn 14 dagar.

224. gr. hljóðar svo:
Frá því, er lög þessi koma til framkvæmda, falla eftirfarandi lagaákvæði 

úr gildi:
1 N. L., shr. kgshr, 2. maí 1732:
12. —3., 4., 15.-18., 20., 22. —24.
1.-3,- L, 6., 8., 9., 11,- -14., 16., 27. og 30.
1.—1.- 1, 16., 20., 24., 32. og 34.
1,—5. -1., 2., 6., 8., 9., 11.—16, 27. og 30.
1.—6.-11., 15. og 18.
1,—8.—1. til 4., 7., 9. og 10.
L—12.-4. til 3.
1,—13.—1. til 8., 12. til 14., 16. til 25., 28. og 29.
L—14.—2. til 6.
1.—15.—1. og 2.
5,—1,—6. og 7.
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5.—2.—60. og 88.
5.-5.-5. og 7.
5.—13.—4., 5. og 44.
Tilsk. 17. maí 1690, um áfrýjun úrskurða.
Tilsk. 5. nóv. 1723, um eiðvinningar.
Tilsk. 19. ágúst 1735, um réttarins þjóna i Noregi.
Tilsk. 3. marz 1741, um vitnaleiðslur.
Konungsbréf 3. jan. 1755, um höfðun skuldamála.
Opið bréf 16. sept. 1778, um vitnisburð hjóna.
Tilsk. 30. sept. 1778, um uppsögu dóma.
Tilsk. 5. júli 1793, um undirskrift dómara í þingbók.
Tilsk. 10. júlí 1795, um sáttanefndir.
Tilsk. 3. júní 1796, um tilhlýðilega og greiða dómgæzlu, I.—VIII. og X.—

XI. kafli.
Tilsk. 20. jan. 1797, um sáttanefndir.
Tilsk. 20. jan. 1797, um vitnaleiðslur áður en máli er lokið fyrir sáttanefnd. 
Konungsbréf 19. okt. 1798, um mót fvrir sáttanefndum.
Kancellíbréf 19. jan. 1799, um vottorð um sektir til fátækra.
Tilsk. 8. marz 1799, um lögreglumál, að því leyti sem lnin varðar einkalög-

reglumál.
Tilsk. 27. sept. 1799 10. gr., um prentfrelsi.
Tilsk. 8. jan. 1802, um málflutningsmenn.
Tilsk. 11. ágúst 1819, um sektir fyrir óþarfa þrætu.
Opið bréf 20. apríl 1825, um málskostnað í gjafsóknarmálum.
Tilsk. 21. des. 1831, um lögleiðingu nokkurra lagaboða á íslandi, IV. kafli. 
Tilsk. 15. ágúst 1832, um réttargangsmátann við undirréttina á Islandi í

öðrum málum en þeim, sem viðvíkja illvirkja- og pólitísökum.
Tilsk. 15. apríl 1840, viðvíkjandi straffi fyrir falskan vitnisburð o. fl., 14. gr. 
Tilsk. 22. sept. 1846, viðvíkjandi breytingu á þeirri áminningarræðu, er

halda á áður en eiða skal vinna fvrir rétti.
Lög nr. 2 13. jan. 1882, um víxilmál og víxilafsagnir, 1.—9. gr.
Lög nr. 46 10. nóv. 1905, um liefð, 9. og 10. gr.
Lög nr. 59 10. nóv. 1905, um varnarþing í skuldamálum.
Lög nr. 44 16. nóv. 1907, um gjafsóknir m. m.
Lög nr. 29 11. júlí 1911, um eiða og drengskaparheit, II.—IV. kafli.
Lög nr. 32 11. júlí 1911, um úrskurðarvald sáltanefnda o. fl., 1.—11. gr. 
Lög nr. 52 30. nóv. 1914, um sjódóma og réttarfar í sjómálum.
Lög nr. 30 30. nóv. 1915, um ógildingu viðskiptabréfa og annara skjala

með dómi.
Lög nr. 28 26. okt. 1917, um þóknun til vitna.
Lög nr. 29 26. okt. 1917, um málskostnað einkamála.
Lög nr. 62 14. nóv. 1917, um stefnufrest til íslenzkra dómstóla, I., II. og

IV. kafli.
Lög nr. 63 14. nóv. 1917, um stefnubirtingar.
Lög nr. 46 27. júní 1921, um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna, II. kap.
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Lög nr. 19 4. júní 1924, mn nauðasanminga, 1., 2. og 4. nrálsgr. 52. gr.
Lög nr. 9 7. maí 1928, nm nppkvaðning dóina og úrsknrða.
Lög nr. 42 7. maí 1928, nni varasáttancfndannenn í Revkjavík.
Lög nr. 28 19. maí 1930, nm greiðsln vcrkkanps, 1. málsgr. 4. gr.
Lög nr. 23 23. júni 1932, nm kosningu sáttanefndarmanna og varasátta- 

nefndarmanna í Reykjavík.
Lög nr. 96 19. júní 1933, nm varnarþing og stcfnnfrcst í víxilmálum.
Lög nr. 112 18. maí 1935, nm hæstarétt, 26. gr., nm áfrýjnnarfresti, og 28. gr.
Loks crn öll önnnr cldri lagafyrirmæli úr gildi felld, cr brjóta í bág við 

lög þessi.
Gestaréttarmcðferð og einkalögreglnmála er úr lögnm nnniin. Þar sem slík 

meðferð er boðin eða beimiluð í lögnm og þar sem til þessara meðferða er skír- 
skotað eða fresta í sambandi við þær, gilda hinar almennn reglnr nm málsmeð- 
fcrð og fresti eftir löginn þessnm.

Ed. 508. Breytingartillaga
við frv. til 1. nm breyt. á 1. nr. 61 23. júni 1932, nm lax- og silungsveiði. 

Frá forsætisráðberra.

A eftir 14. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 509. Frumvarp til laga
um brevting á lögum nr. 61 23. júní 1932, um lax- og silungsveiði.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Á 1. grein laganna verði þessar brevtingar:

1. Á eftir skilgreiningu á orðunum „Ós í sjó“ komi:
Þar sem svo bagar til, að stöðuvötn taka við inn af sjávarósum og 

ós mundi talinn óeðlilega langt inn frá sjó eftir reglunni, getur veiðimála- 
stjóri, að fengnum tillögum veiðimálanefndar, sett annað takmark, og sé 
það ákveðið í eitt skipti fyrir öll meðan lögin standa óbreytt.

2. I orðaskýringarnar bætist í réttri stafrófsröð:
Áll: Þeir staðir langs eftir vatni eða á, þar sem dýpi er mest. Nú eru 

fleiri álar en einn, og beitir sá böfuðáll, sem vatnsmestur er.
Kuísl: Þar sem á fellur ekki í einu lagi, beldur skiptist um kletta, 

liólma eða sandeyrar, sem eru upp úr þegar vatnsborð er lægst að staðaldri.
3. Orðið „Vatn“ með skýringum falli niður, en í staðinn komi:

Stöðuvaln: Öll þau vötn ofan éisa, sem ekki er í greinilegur strauniur, 
annar en sá, sem orsakast af sjávarföllum eða afrennsli í stórflóðum.
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Straumvötn: Öll þau vötn ofan ósa, seni í er greinilegur straumur, 
þegar enginn vöxtur er í vatni og uin lágfjöru.

2. gr.
Fyrsti liður 16. greinar Iaganna orðist þannig:
Eigi má veiða lax nema á tímabilinu frá 20. maí til 15. sept. ár hvert. 

Þó er ádráttarveiði eigi heimil eftir 31. ágúst, en stangarveiði getur ráðherra 
leyft til 20. sept., ef veiðimálasljóri mælir með því.

3. gr.
Síðasti málsliður 20. greinar laganna orðist þannig:
Skírteini um veiði til klaks heimilar þó eigi veiði i öðrum fiskihverfum en 

því, sem klakið er starfrækt við, nema með fullu samþykki veiðieigenda eða 
fiskiræktarfélaga, ef til eru, og má hinda leyfið þvi skilvrði, að sleppt sé liæfi- 
legri tölu seiða i það vatn, sem veitt var í.

4. gr.
Aftan við 1. lið 22. greinar laganna bætist:
Þó getur ráðherra veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef veiðimálastjóri 

inælir með því.

5- gr.
2. liður 30. gr. laganna orðist svo:
Girðingar mega aldrei ná yfir meira en V; hluta af hreidd árinnar og aldrei 

meira en ^4 hluta af hreidd óss eða leiru. Aldrei má girða yfir aðalstraum- 
línu ár.

6. gr.
Við 2. niálsgr. 31. gr. laganna hætist: Frá ákvæðum þessarar málsgrein- 

ar er ráðherra þó heimilt, þegar sérstaklega stendur á og veiðimálastjóri mæl- 
ir með, að veita undanþágu og leyfa, að fjarlægð milli fastra veiðivéla sé 
nokkru minni en liér er tiltekið.

Aftan við sömu lagagrein hætist ný málsgrein:
Xú hagar svo til, að stvttra verður milli lagna tveggja veiðieigenda en svo, 

að heimilt sé eða leyft samkvæmt 2. málsgrein, og vill hvorugur víkja. Þá skal 
mat skera úr ágreiningi. Þar, sem fastar veiðivélar eru settar, skal lögnin vera 
löggilt af hlutaðeigandi lögrcglustjóra í samráði við veiðimálastjóra. Nánari 
ákvæði um löggildingu lagna skulu sett með reglugerð, er landbúnaðarráð- 
herra semur.

7. gr.
Uppliaf fyrri málsl. 33. gr. laganna orðist svo: Xú rennur á eða ós í kvisl- 

um o. s. frv.

8. gr.
Aftan við 1. málsgr. 46. gr. laganna hætist: Þó má ákvcða í samþykkt, að 

félagsfundir skuli vera fulltrúafundir, þar sem félagssvæði eru stór.
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9- gr.
Fyrir „10 ára“ í 64. grein laganna komi: 30 ára.

10. gr.
Fyrir „1.50“ í 1. málsgr. 79. gr. laganna kemur: 2.50.

11- gr.
Aftan við 84. grein laganna bætist ný grein, og brevtist greinatala sam- 

kvæmt því. Greinin verði þannig:
1. Nú liefir einhver veiðieigandi, sá er veiði átti áður en lög þessi komu 

til framkvæmda, misst liana með öllu fyrir þá sök, að ákvæði laganna fyrir- 
muna honum að nota þá veiðiaðferð, er hann áður mátti einni við kóma, og 
skal hann þá eiga kröfu til skaðabóta cftir mati, sbr. 83. gr.

2. Kröfur um bætur skulu sendar ráðherra. Leitar hann um þær umsagnar 
veiðimálastjóra og veiðimálanefndar og skipar matsmenn. Skaðabætur greið- 
ist að úr ríkissjóði og V2 úr sýslusjóði eða sýslusjóðum viðkomandi sýslu eða 
sýslna.

12. gr.
Aftan við 91. gr. laganna bætist: Sama gildir um ólöglegt veiðifang.

13. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 510. Nefndarálit
um frv. til 1. um jarðakaup ríkisins.

Frá landbúnaðarnefnd.

Undirritaðir leggja það-til, að frv. verði samþ. óbreytt.
2. þm. Rang. (PM) gat ekki mætt á fundi nefndarinnar þá er ákvörðun

var tekin um inálið. Er bann því á allan bátt óbundinn af ákvörðun netndarinnar. 

Alþingi, 4. maí 1936.
Páll Hermannsson, Jón Baldvinsson,

form., frsm. - fundaskr.

Ed. 511. Frumvarp til laga
um sveitarstjórnarkosningar.

(Eftir 2. umr. í Ed.).

Samhljóða þskj. 375 með þessum breytingum:

9. gr. hljóðar svo:
Um skiptingu kaupstaða og hreppa í kjördeildir við bæjarstjórnar- og 

lireppsnefndarkosningar gilda ákvæði laga um kosningar til Alþingis.
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10. gr. hljóðar svo:
Bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningum stjórna kjörstjórnir. I hverjum 

kaupstað og hreppi, sem skipt er í kjördeildir, skal vera yfirkjörstjórn, skipuð 3 
mönnum. 1 hverri kjördeild hrepps eða kaupstaðar skal vera undirkjörstjórn, 
skipuð 3 mönnum. Bæjarstjórn eða hreppsnefnd kýs, að viðhöfðum hlutfalls- 
kosningum, kjörstjórnir til eins árs í senn úr liópi kjósenda kaupstaðarins eða 
hreppsins, og jafnmarga til vara. Kjörstjórn velur sér oddvita og skiptir að öðru 
leyti með sér störfum.

Varamenn taka sæti í kjörstjórnum i forfölhun aðalmanna eftir sömu regl- 
um og þegar um kjörstjórnir við kosningar til Alþingis er að ræða, og á sama 
hátt skal fylla tölu kjörstjórnar, ef varamenn eru ekki fyrir hendi.

20. gr. hljóðar svo:
Kjörstjórnir skulu halda gerðabækur og hóka gerðir sinar á sama hátt sem 

kjörstjórnir við kosningar til Alþingis.

Nd. 512. Frumvarp til laga
um breyting á framfærslulögum, nr. 135 31. des. 1935.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1- gr.
Síðasta málsgr. 10. gr. laganna orðist þannig:
Fráskilin kona á rétt til að fá fullnægt úrskurði sínum á sama hátt, en heim- 

ilt er sveitarstjórn að hlutast til um, að úrskurðinum sé hreytt, ef hagir aðilja 
breytast, þó svo, að aldrei sé minna greitt en meðalmeðlag með börnunum.

2. gr.
í stað orðsins „meðalmeðlags“ síðast í fyrri málsgr. 15. gr. laganna komi: 

venjulegrar meðgjafar með hörnum í hreppnum eða kaupstaðnum.

3- gr.
1 stað síðari málsl. 22. gr. laganna komi: Skal kona leggja fram skriflega 

umsókn, og fylgi henni skýrsla umsækjanda, gefin af sjálfri henni. Umsóknir 
þessar skulu vera á sérstökum eyðuhlöðum, er ráðuneytið sendir valdsmönnum. 
Heimilt er valdsmanni að leita staðfestingar á skýrslu konunnar, ef lionum 
þykir ástæða til.

4. gr.
26. gr. laganna falli niður.

5. gr.
Á eftir fyrsta málsl. 2. málsgr. 32. gr. laganna komi nýr málsliður: Sama 

rétt hefir hver einstakur framfærslunefndarmaður, er ekki vill una afgreiðslu 
nefndarinnar.
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6. gr.
a. Orðin „að því leyti, sem við verðnr komið“ í 43. gr. laganna falli niður.
b. Aftan við sömu lagagrein bætist: Áfrýja má úrskurði barnaverndarnefnda 

samkv. 41. og 42. gr. til ráðherra.

7. gr.
Aftan við 61. gr. laganna bætist:
Sama gildir, ef faðerni barns er fullsannað, þó ekki hafi verið kveðinn upp 

úrskurður um meðlagsskyldu föðurins áður en hann dó.

8. gr.
62. gr. laganna falli niður.

9. gr.
64. gr. laganna orðist þannig:
Skylt er bæjarstjórnuin og breppsnefndum, að fengnum tillögum fram- 

færslunefnda, að kveða svo á innan þriggja mánaða, að þeginn framfærslu- 
styrkur skuli ekki afturkræfur af styrkþega, ef þær telja það sanngjarnt vegna 
aldurs þiggjanda, ómegðar hans, veikinda hans eða þeírra, sem hann hefir á 
skylduframfæri, eða vegna annara óhappa hans. Eigi styrkþegi ekki framfærslu- 
sveit þar, sem hann fær styrkinn, má þó sveitarstjórn lieiinilissveitar ekki 
ákveða, að styrkurinn skuli teljast óafturkræfur, nema sveitarstjórn framfærslu- 
sveitar samþvkki. Ákvörðunum sveitarstjórna eftir 1. og 2. málsgr. getur styrk- 
þegi, sveitarstjórnarmaður eða framfærslunefndarmaður skotið til sýslumanns 
í sveitum, en til atvinnumálaráðherra i kaupstöðum.

Sveitarstjórn ákveður þó þegar í stað, hvort meðlagsgreiðslur samkv. úr- 
skurði eða samningi skuli afturkræfar eða ekki, en veita má meðlagsskvldum 
þriggja mánaða gjaldfrest, þegar ástæður þykja til þess. Greiði liann ekki með- 
lagið að þeim tíma liðnum, telst það sveitarskuld lionum til handa. (Sbr. síðustu 
málsgr. í 16. gr. laga nr. 57 frá 1921, um afstöðu foreldra til skilgetinna harna).

Ed. 513. Breytingartillögur

við frv. til 1. um yfirstjórn Reykjatorfu, og um eignarnám á landi og leigurétt- 
indum í þessari jarðeign.

Frá Jónasi Jónssyni.

Við 3. gr.
1. Orðin „þær tvær lóðarspildur“ verða: þá lóðarspildu.
2. A eftir orðunum „eða kona“ hætast þessi orð: og dóttir þeirra.
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Ed. 514. Nefndarálit
um frv. til laga um samþykkt á landsreikningnum fyrir árið 1934.

Frá fjárhagsnefnd.

Xefndin leggur til, að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 4. maí 1936.
Jón Baldvinsson, Magnús Jónsson. Bernh. .Stefánsson,

form. frsm. fundaskr.

Sþ. 515. Nefndarálit

um styrk til flóahátaferða.

Frá samvinnunefnd samgöngumála.

Samgöngumálanefndir heggja deilda hafa nú, eins og á tveim undanförn- 
um þingum, haldið sameiginlega fundi um úthlutun stvrks til flóabáta.

1 fjárlagafrv., eins og það liggur fyrir, er styrkurinn til flóaháta áætlaður 
76 þús. kr., og er það sama upphæð og í fjárlögum yfirstandandi árs. Telja 
samgöngumálanefndir sér ekki fært að fara fram á að sú upphæð verði hækkuð, 
enda þótt beiðnir um styrkhækkun hafi horizt frá sumuni þeim, er lilut eiga 
að máli.

Forstjóri Skipaútgerðar ríkisins mætli á fundi hjá nefndunum, og var rætt 
við liann um hátaferðirnar í heild og einstaka háta, eftir því sem tilefni gáfust 
til. Þá voru athugaðar skilagreinar og reikningar, er fyrir lágu og Skipaútgerð- 
inni höfðu verið sendar, og ennfremur þau erindi, er nefndunum höfðu horizt 
frá útgerðarstjórum einstakra flóabáta.

Nú sem fvrr vilja nefndirnar leggja á það rika áherzlu, að ríkt sé gengið 
eftir þeim skilagreinum, sem útgerðarstjórum hátanna ber að senda Skipaút- 
gerð ríkisins, og að ferðum sé svo hagað, að styrkurinn komi að fullum notum, 
enda úthorgi ráðuneytið eigi flóahátastyrk nema eftir tillögum Skipaútgerðar- 
innar, svo sem nánar er lilgreint í nál.

Að athuguðu máli telja nefndirnar rett að halda að mestu óhreyttri þeirri 
skiptingu flóahátastyrksins, sem i gildi er á þessu ári. Þó gera nefndirnar til- 
lögu um að hækka styrk til vélarkaupa vegna Flateyjarháts um 500 kr., og er 
það í samræmi við gamalt vilyrði frá nefndunum til útgerðarstjórnar þessa báts. 
Er rekstrarstyrkurinn til hátsins jafnframt lækkaður um sömu upphæð.

Samkvæmt framanskráðu leggja nefndirnar til, að flóahátastyrknum verði 
skipt sem hér segir:

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 132
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Djúpbátur .........................................................  20000 kr.
Borgarnesbátur ................................................................................... 15000 -—
Norðurlandsbátur ............................................................................... 13000 —

enda gangi báturinn niilli Sauðárkróks og Skála á Langanesi 
(a. m. k. 6 ferðir að Skáluni) og fari a. m. k. 5 ferðir til Gríms- 
eyjar.

Flateyjarbátur ..................................................................................... 7000 —
Sami, til vélarkaupa (3. greiðsla af fjóruni) .................................. 2500 —
Hornafjarðar—Austfjarðabátur ....................................................... 7500 --
Suðurlandsskip ................................................................................... 3500 — -
Stykkishólnisbátur ............................................................................. 2600 —

enda liafi báturinn viðkomur á einum til tveini stöðum á 
Skógarströnd, eigi færri en á yfirstandandi ári.

Akranessbátur ..................................................................................... 1500 —
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að samningar takist við 

bændur í nærsveituni Akraness uni mjólkurflutninga.
Til bátaferða innan Austur-Skaftafellssýslu (þar af 800 kr. til 

Öræfinga) ....................................................................................... 1500
Rangársandsbátur ............................................................................... 700 —
Mýrabátur ............................................................................................. 500 --
Fljótabátur ........................................................................................... 400 —
Langeyjarnessbátur ........................................................................... 300 —
Nefndirnar leggja áherzlu á, að ferðir flóabátanna verði samræmdar við 

áætlanir strandferðaskipanna eftir því. seni við verður koniið; ennfremur, að 
fargjöld og flutningsgjöld einstakra báta verði samrænid.

Nefndirnar veita því atbygli, að einn flóabáturinn (Borgarnessbátur) liefir, 
samkv. rekstrarreikningi, á árinu 1935 greitt uni 10 þús. kr., eða sem svarar 
af ríkisstyrknuni, í bafnargjöld. I’etta virðist óeðlilega bár útgjaldaliður. Vilja 
nefndirnar beina þvi til ráðuneytisins og Skipaútgerðarinnar að blutast til um, að 
reynt verði að ná bagkvæmari sainningum um greiðslu hafnargjalda en nú er 
fyrir flóabáta yfirleitt.

Takist ekki viðnnanlegir samningar, beina nefndirnar þeim tilmælum til 
ríkisstjórnarinnar, að atliuga, livort ekki sé lienl að setja löggjöf mn þessi efni, 
er einnig nái til strandferðaskipa ríkisins.

Einn nefndarmaður (JÓl) var veikur og tók ekki þátt í afgreiðslu málsins.

Alþingi, 4. maí 1936.

Gísli Guðmundsson, 
form. Nd. n., frsm. 

Finnur Jónsson, 
fundaskr. Nd. n.

Sigurjón Á. Olafsson, Gísli Sveinssón. 
form. Ed. n.

Jónas Jónsson, Þorbergur Þorleifsson. 
fnndaskr. Ed. n.

Jón A. Jónsson.
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Ed. 516, Nefndarálit
um frv. til laga um breyting á lögum nr. 48 8. sept. 1931, urn viðauka við lög 
um Landsbanka Islands, nr. 10 15. apríl 1928.

Frá fjárhagsnefnd.

Það, sem þetta frv. fer fram á, er í raun og veru að framlengja ákvæði 
laga nr. 48 8. sept. 1931 um næstu 5 ár, eða til 1941; og það er ekki rétt, sem 
segir í greinargerð frv., að það feli í sér framlenging á undanþágu þeirri, sem 
ræðir um í 64. gr. laga um Landsbanka íslands, nr. 10 31. maí 1927. 1 fyrsta 
lagi af þvi, að þau lög eru ekki nema 2 gréinar, og i öðru lagi af því, að efni 
þeirra fjallar um ábyrgð erlendra lána landsbankanum til handa, en ekki neina 
undanþágu. Lögin frá 1931, sem á að framlengja með frv. þessu, eru aftur á 
móti undanþága eða rýmkun á ákvæðum laga nr. 10 15. apríl 1928, um Lands- 
banka Islands, og snerta þann hluta af gulltryggingu seðlabankans, sem leyft 
er að hafa í erlendri innstæðu, og er um það, að eigi þurfi að draga frá þeirri inn- 
stæðu lán bankans, sem ríkissjóði er heimilað að ábyrgjast fvrir bankann samkv. 
lögum nr. 10 31. maí 1927, en í c-lið 9. gr. laga nr. 10 15. apríl 1928 er ætlazt 
til, að frá innstæðunni skuli draga samskonar skuldir bankans. Er frv. þetta, 
eins og áður segir, framlenging á undanþágu frá þessu næstu 5 ár, og leggur 
nefndin til einum rómi, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 4. mai 1936.

Jón Baldvinsson, Bernharð Stefánsson, Magnús Jónsson. 
form., frsm. fundaskr.

Nd. 517. Frumvarp til laga

um breyting á lögum nr. 25 frá 1. febr. 1936, um nýbýli og samvinnubyggðir.

Frá landbúnaðarnefnd.

1. gr.
Aftan við 21. gr. laganna bætist:
Bréfin skulu trvggð með ábyrgð ríkissjóðs.

2. gr.
22. gr. laganna orðist svo:
Úr nýbýladeild byggingar- og landnámssjóðs skal veita lán til stofnunar 

nýbýla, og má það vera allt að kr. 3500.00 á býli, og þó aldrei yfir %-• af stofn- 
kostnaði býlisins. Lánin skulu veitt gegn 1. veðrétti í býlinu, sé landið óveðsett, 
ella með síðari veðrétti og uppfærslurétti.

Á undan láni nýbýlasjóðs má aðeins hvíla:
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a) hæfilegt kaupverð óræktaðs lands býlisins, að dómi nýbýlastjórnar, og þó 
aldrei yfir kr. 1500.00, og

b) 50% af verðmæti varanlegra mannvirkja, er landinu kann að fylgja, og 
skal lán úr nýbýladeild vera þeim mun lægra er slíku láni nemur, þannig, 
að það ásamt láni úr nýbýladeild, fari ekki fram úr kr. 3500.00.
Lán nýbýladeildar afborgist á 20—40 árum eftir gerð búsa. Vextir af þeim 

séu ekki bærri en greiða þarf af verðbréfum, sem sjóðurinn gefur út.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er flutt í samráði við nýbýlastjórn, til að bæta úr nokkr- 

um agnúum, er í Ijós koma við framkvæmd laganna.
Nánar í framsögu.

Nd. 518. Breytingartillaga
við frv. til 1. um breyt. á framfærslulögum, nr. 135 31. des. 1935.

Frá Stefáni Jóh. Stefánssvni.

Við 3. gr. í stað orðanna „staðfestingar á“ komi: umsagnar um.

Sþ. 519. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1937 og við brlt. á þskj. 502.

I. Frá Eiríki Einarssyui.
Við 3. gr. A. Sundurliðun 2. Eignabreyt. Út. III. (Nýjar síma- 
bnnr).
Framlagið bækki um 5500 kr.

Ha-kkunin ivtluð til nýriar símalínu frá Asnni i Gnúpverjahreppi
að Asólfsstöðum].

II. Frá Asgeiri Ásgeirssyui.
Við 12. gr. 3. (Læknisvitjanastyrkur Suðureyrarbrepps).

Fyrir „200“ kemur .............................................................. 300
III. Frá Gísla Guðimindssyni.

Við brtt. 502, 12. 2. (Nýr liður við 12. gr. 3.). Liðinn skal 
orða svo:

Sauðanesbreppur, vegna læknisvitjana frá Skálum og 
nágrenni þeirra............................................................................. 200

IV. Frá Sigurði Kristjáussyni.
Við 12. gr. 9. Nýr liður:

Til Kristjáns Grimssonar eand. med., til þess að ljúka 
frambaldsnámi í læknisfræði .................................................. 1200

Til vara ................................................................................. 1000
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V. Frá Asgeiri Ásgeirssyni.
Við 12. gr. 18. s. Nýr liður:

Til Ölafs Magnússonar í Múla, stvrkur til franifæris 
fávita ............................................................................................. 200

VI. Frá Thor Thors.
Við 13. gr. A. II. a. 5. Nýr liður:

Hellissandsvegur .................................................................. 4500
enda leggi hreppsbúar fram 450 dagsverk endurgjaldslaust.

VII. Frá Þorsteini Briem.
Við 13. gr. A. II. a. 7. Nýr liður:

Laxárdalsvegur ...................................................................... 2000
VIII. Frá Hannesi Jónssyni.

Við 13. gr. A. II. a. 16. Nýr liður:
Vesturhópsvegur .................................................................. 3000

IX. Frá Jóni Pdlmasyni.
Við 13. gr. A. II. a. 17. Nýr liður:

Skagastrandarvegur .............................................................. 5000
Til vara ................................................................................ 3500

X. Frá Jóni Sigurðssyni og Magnúsi (iuðmundssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 20. Nýr liður:

Stífluvegur ............................................................................. 2000
XI. Frá Eiríki Einarssyni.

Við 13. gr. A. II. a. 42. (Gnúpverjalireppsvegur).
Fyrir „2000“ kemur .......................................................... 6000
Til vara ............................................................................... 4500

XII. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 13. gr. A. II. c. 1. Nýr liður:

Til malhikunar vega 4 Vestinannaeyjuni, allt að .......... 5000
XIII. Frá fjárveitinganefnd.

Við 13. gr. A. II. c. 8. Liðinn skal orða svo:
Til Sogsvegar, allt að .......................................................... 15000

XIV. Frá Jóni Pálmasyni.
Við 13. gr. C. VIII. 1. c. Nýr liður:

Til Blönduósbryggju, lokastyrkur...................................... 7000
XV. Frá Jóni A. Jónssyni.

1. Við 13. gr. C. VIII. 1. g. (Hnífsdálur).
Við liðinn hætist aths.: Fyrri greiðsla af 10 þús. kr. 

2. Við brtt. 502, 27. b. (Nýr liður við 13. gr. C. VIII. 1. g.
Lendingarh. i Súðavík).

Við meginmál liðarins bætist: 1. greiðsla af 5000 kr.
XVI. Frá Ölafi Thors.

Við 13. gr. C. VIII. 1. g. Nýr liður;
Til Stafness .......................................................................... 2000

XVII. Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.
Við 13. gr. C. VIII. 1. g. Nýr liður:

Til Suðurevrar í Súgandafirði allt að .............................. 5000
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XVIII. Frá Eiríki Einarssyni.
Við 13. gr. C. VIII. 2. e. (Sncpilrás við Stokkseyri).

Fvrir ,.3000“ keinur ......................................................... 5500
XIX. Frá Jóni Pálmasyni.

Við 14. gr. A. b. 7. Nýr liðnr:
Styrkur til aðgerðar á Þingeyrakirkju .......................... 6000
Til vara ............................................................................... 4000

XX. Frá Pétri Ottesen.
Við 14. gr. B. X. e.
a. Nýr liður:

Til iðnaðarinannafélagsins á Akranesi, til skólahalds 500
b. Fyrir „5“ í athugasemdinni kcniur: 6.

XXI. Frá Ásyeiri Ásgeirssyni.
Við 14. gr. B. XIII. 4. (Barnaskólahús ulan kaupstaða). 
Framlagið hækki um 20000 kr.
Til vara um 15000 kr.

XXII. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 14. gr. B. XIII. 4. (Barnaskólabús utan kaupstaða). 
Framlagið bækki um 1500 kr.
Hækkunin ætluð til byggingar barnaskóln i Snæfjallabrcppij.

XXIII. Frá Pétri Ottesen.
Við 14. gr. B. XIV. 2. b. (Stofnkostnaður béraðsskóla).

Fyrir „15000“ kenuir .......................................................... 21000
. Hækkunin ætluð Kcykholtsskóla'.

XXIV. Frá Páili Þorbjörnssyni.
Við 15. gr. 9. Nýr liður:

Til lesstofu sjómannafélagsins Jötuns.............................. 500
XXV. Frá Ásgeiri Ásgeirssyni.

Við 15. gr. 35. Nýr liður:
Til Leifs Asgeirssonar, til vísindastarfs .......................... 1000

XXVI. Frá Gnðbrandi tsberg.
Við 15. gr. 41. Megimnál liðarins orðist svo:

Til Bjarna Björnssonar til listiðkana, enda mæli mennta- 
málaráð með styrkveitingunni.

XXVII. Frá Eiríki Einarssyni og Magnúsi Guðmundssyni.
Við 15. gr. 53. Nýr liður:

Til Jóns Jónssonar frá Laug, Guðm. Gíslasonar læknis og 
Trausta Einarssonar efnafræðings, til greiðslu á kostnaði við 
og i viðurkenningarskyni fyrir endurvakningu Geysis, 1000
kr. til hvers ................................................................................. 3000

XXVIII. Frá Guðbrandi ísberg.
Við 16. gr. 14. d. Nýr liður:
Til skógræktarfélags Eyfirðinga .............................................. 1500

Til vara ............. ..................................................... ........... 1000



XXIX. Frá Gísla Sveinssyni.
Yið 16. gr. 16. a. Nýr liður:

Upp í kostnað við ferðir dýralækna landsins í fjarlægar 
sveitir (eftir ráðstöfun ráðherra) .......................................... 2500

Til vara ................................................................................ 1500
XXX. Frá Pétri Ottesen.

Yið 16. gr. 29. Nýr liður:
Til ræktunarvegar á Akranesi .......................................... 2000

XXXI. Frá Páli Þorbjörnssyni.
Yið 16. gr. 38. Nýr liður:

Til Bjarna Guðjónssonar mvndskera .............................. 1200
XXXII. Frá Ásgeiri Asgeirssyni.

Yið 16. gr. 56. Nýr liður:
Til ungmennafélaga til þess að konia upp gufuhaðstof- 

um, þó ekki yfir 400 kr. i stað, allt að .................................. 1200
XXXIII. Frá Magnúsi Torfasyni.

Yið 16. gr. 60. Nýr liður:
Til ófriðunar sels í Ölfusá, alll að...................................... 1000

gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstaðar að.
XXXIV. Frá Magnúsi Guðmundssyni og Sigfúsi Jónssyni.

Yið 16. gr. 68. Nýr liður:
Til greiðslu upp í ofviðristjón á húsum og vörum haustið 

1934 í Haganesvik ...................................................................... 6000
Tíl vara ................................................................................ 4000

XXXV. Frá Ásyeiri Ásgeirssyni og Sigurjóni Á. Ólafssyni.
Yið 17. gr. 5. Nýr liður:

Til harnavinafélagsins „Sumargjöfin" i Revkjavik til 
dagheimila ..................................................................................... 3000

XXXVI. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Yið 17. gr. 5. Nýr liður:

Til annara dagheimila og til að ráðstafa vangæfum hörn- 
um eftir tillögum harnaverndarnefnda, gegn að minnsta kosti 
jafnmiklu framlagi annarsstaðar að ...................................... 6000

XXXVII. Frá fíjarna fíjarnasyni, Jakobi Möller, Pétri Ottesen, Sig- 
urjóni A. Ölafssyni og Þorbergi Þorleifssyni.
Yið 17. gr. 9. Liðinn skal orða svo:

Til Stórstúku íslands, til hindindisstarfsemi .................. 21000
Þar af til samhands hindindisfélaga í skólum landsins

3500 kr.
XXXVIII. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.

Yið 17. gr. 33. Nýr liður:
Til elliheimilisins Grundar í Reykjavík .......................... 8000
Til vara .............................................................................. 4000
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XXXIX. Frá Thor Thors.
Við 18. gr. II. f. 31. Xýr liður:

Til Kjartans Þorkelssonar, fyrrum póstafgreiðslu- og
matsmanns ................................................................................... 300

XL. Frá Jóni Pátmasyni og Guðbrandi Isberg.
Við 18. gr. II. g. 15. (Halldór Kiljan Laxness).

Liðurinn fellur niður.
Til uara: Fyrir „5000“ kennir........................................... 500

XLI. Frá Guðbrandi ísberg.
Við 18. gr. II. i. 61. Xýr liður:

Til Jóhanus Ragúels, Akureyri .......................................... 600
Til vara ............................................................................... 500

XLII. Frá Thor Thors.
Við 18. gr. II. i. 68. Xýr liður:
Til Kristínar Pálsdóttur. ekkju Jóus Xíelssonar vitavarðar . . 300

XLIII. Frá Páli Þorbjörnssyni.
Við 18. gr. II. i. 72. Xýr liður:

Til Guðlaugs Hanssonar lýsismatsmanns ...................... 500
XLIV. Frá Þorsteini Briem og Hannesi Jónssyni.

Við 22. gr. I. Liðinn skal orða svo:
Að verja allt að 100 þús. krónum til að styrkja bændur á mesta 

harðindasvæðinu norðaustanlands til greiðslu á fóðurbæti veturinn 
1935—1936, enda liafi stjórn Búnaðarfélags Islands á hendi úthlulun 
styrksins, að fengnum tillögum hlutaðeigaudi sveitarstjórna og sýshi- 
nefnda.

XLV. Frá Guðrúnu Lárusdóttur.
Við 22. gr. II. Xýr liður:

Að verja allt að 10 þús. kr. til að undirbúa stofnun drykkju- 
mannahælis. Af því fé má kosta hæfan mann, sem Stórstúka Islands 
mælir með, til þess að kynna sér fyrirkomulag og starfrækslu slíkra 
hæla á Norðurlöndum.

XLVI. Frá Gisla Sveirissyni.
Við 22. gr. IV. Xýr liður:

Að greiða Vigfúsi Gunnarssyni á Flögu í Skaftártungu og Þor- 
steini Jakobssvni s.st. eftirstöðvar af brunaskaðabótum,

hinum fyrrnefnda 3000 kr. 
og hinnm síðarnefnda 600 kr.
Til vara liinuni fvrrnefnda 1500 kr. 
og hinum siðarnefnda 300 kr.

XLVII. Frá Jóni A. Jónssyni, Sigurði Kristjánssyni og 
Jóhanni Jósefssyni.
Við 22. gr. VI. Xýr liður:

Að ábyrgjast Sölusambandi islcnzkra fiskframleiðenda, eða þeim 
banka, sem veitir því lán, skaðlausa greiðslu á söluandvirði þess salt- 
fiskjar, sem S. í. F. hefir selt og kann að selja á þessu ári og hinu



hingskjal 519—520 1057

næsta, til þeirra landa, sein ekki leyfa frjálsa greiðslu og vfirfærslu í 
sterlingspunduni á andvirði fiskjarins við móttöku.

XLVIII. Frá Guðbrandi ísberg.
Við 22. gr. VII. Nýr liður:

Að ábyrgjast fyrir Akureyrarkaupstað, gegn þeim tryggingum, er 
stjórnin nietur gildar, allt að 1300000 króna lán til rafvirkjunar.

XLIX. Frá Thor Thors.
Við 22. gr. VII. Nýr liður:

Að ábyrgjast fyrir hreppsnefnd Neshrepps utan Ennis allt að 50 
þús. kr. til að koma upp vatnsveitu í Hellissandskauptúni.

L. Frá Magnúsi Guðmundssyni og Jóni Sigurðssyni.
Við 22. gr. VIII. Liðurinn orðist svo:

Að ábyrgjast fyrir Sauðárkrókshrepp allt að 500000 kr. lán, til 
hafnargerðar á Sauðárkróki, gegn því að héraðsbúar útvegi óendur- 
kræfl framlag til verksins, ekki undir 100000 kr.

LI. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við brtt. 502, 80. c. (Nýr liður við 22. gr. VIII. Abyrgð á lánum til 
bryggjugerða).
a. Á eftir „til bryggjugerðar“ bætist: Eyrarhrepp allt að 20 þús. kr. lán.
b. Fyrir „á hvorum stað“ kemur á hverjum stað.
c. Við till. bætist: Ennfremur að ábyrgjast fyrir Hólshrepp allt að 

20 þús. kr. lán til viðgerðar á öldubrjótnum í Bolungavík.
LII. Frá Jóhanni Jósefssyni.

Við 22. gr. VIII. Nýr liður:
Að ábyrgjast allt að 10 þús. kr. lán fyrir Vestmannaeyjakaupstað, 

til þess að eignast bús fyrir gagnfræðaskólann, gegn þeim tryggingum, 
er stjórnin metur gildar.

LIII. Frá Sigurði Krisljánssyni og Jóhanni Jósefssyni.
Við 22. gr. XI. Nýr liður:

Að efla Skuldaskilasjóð vélbátaeigenda með nýju framlagi úr rík- 
issjóði, allt að 200 þús. kr., og fái þá eigendur línuveiðagufuskipa að- 
gang að lánum úr sjóðnum á sama hátt og vélbátaeigendur.

Sþ. 520. Tillaga til þingsályktunar
um íhlutun sveitarstjórna við stofnun nýbýla og samvinnubyggða.

Flm.: Eiríkur Einarsson.

Alþingi álvktar að skora á ríkisstjórnina að leggja fyrir næsta reglulegt 
Alþingi frumv. til laga um breyting á lögum nr. 25 1. febr. 1936, um nýbýli og 
samvinnubvggðir, þar sem hreppsnefndum verði veittur réttur til, hverri í 
sínum lireppi, að ákveða í samráði við nýbýlastjórn, hverjum nýbýli eða sam- 
vinnubyggð skuli heimiluð lil búrekslrar. — Skal þessi íhlutunarréttur 
hreppsnefnda koma til greina við stofnun allra nýbýla og samvinnubvggða,

Alþt. 1936. A. (59. löggjafarþing). 133



105S Þingskjal 520—521

annara en þeirra, sem stofnað cr til af eigenduin jarða cða þeim, cr liafa 
fengið erfðalcigu á jörðuni og skipta cignuni með svo nákomnum, að svari til 
crfðaréttar óðals og áhúðar sanikv. 1. nr. S 1. fcbr. 1936, um erfðaábúð og óð- 
alsrétt.

G r e i n a r g e r ð.
Það cr öllum ljóst, hvc miklu það skiptir svcilarfclögin að fá góðan tx’mda 

i sveitina, cr áhúcndaskipti vcrða á cinhverri jörðinni. Þegar út af þessu liefir 
brugðið, eru þess því miður mörg dæmi, hvc miklu tjóni og allskonar öfug- 
streymi það getur valdið, að jafnvel cinn illa valinn hóndi kcmst í sveitar- 
félagið. — Þegar þannig liorfir nú við, að líkur cru til, að jafnvel fjöldi nýrra 
bænda bætist við i ýms hrcppsfélög áður cn langt um líður, samkvæmt ný- 
býlalöggjöfinni, þá dylst manni ekki, að sveitum þeim, er á þennan veg fá 
flciri og færri nýliða í búcndahópinn, cr hin mcsta nauðsyn að eiga kost á að 
gæta þar hagsmuna sinna og vcra nokkru ráðandi um, hvcrjum hlevpt er inn 
fyrir vébönd svcjtarfélagsins. I því vali kcinur svo margt til greina, er snertir 
hagsmuni svcitarfélagsins og jafnvægi, scm forráðamenn þess hafa aðra og 
hetri aðstöðu til að gcra sér grcin fyrir cn nýhýlastjórnin cin, cr eðlilcga 
byggir fyrst og frcmst á því, að hin lögmæltu skilyrði séu fyrir hendi.

Frá sjónarmiði nýbýlastjórnar verður því að telja breytta lagaskipun í 
þcssum cfnum mjög æskilega. Er licnni minni vandi og ábyrgð á höndum, ef 
illa tekst til um valið á innflytjendum, cr svcitarsljórnin sjálf hefir verið þar 
hin ákvarðandi. -- Fyrir þá, er tclja þjóðarnauðsyn, að sjálfræði og frclsi 
hrcppanna á íslandi sé scm bczt varið og aukið freniur cn skcrt, hlýtur sú 
íhlutun, scm sveitarstjórnum á að tryggjast mcð því, er tiilaga þcssi stefnir 
að, að álítast bæði réttmæt og mjög nauðsvnleg.

Það væri cinkcnnilcgt, cf mál þefta fcngi ckki góðan hyr á Alþingi, þar 
scm löggjafinn liefir áður sýnt það, að liann vill vcrja nauðsvnlegan rétt 
svcitarstjórna um ráðstöfun jarða, sbr. forkaupsrétt svcitarfélaga að jarðcign- 
um, að áhúanda frágcngnum, og nú siðast ákvæði 10. málsliðs 24. gr. 1. um 
crfðaábúð og óðalsrétt frá 1. fchr. 1936, þar scm mciri hluta hreppsnefndar 
cru tryggð hyggingarráð jarða, cr hvcrfa úr óðali eða crfðaábúð. — Er þannig' 
með tillögu þessari vcrið að lcita lagasainræmis við gildandi réttarreglur og 
cr afaráriðandi, að ckki vanti i nýbýlalöggjöfina.

Ed. 521. Nefndarálit
um frv. til jarðræktarlaga.

Frá mciri hl. landbúnaðarncfndar.

Nefndin cr klofin um inálið. PM vill fclla frv. Endirrilaðir vilja, að frv. 
verði saniþ., cn JBald skrifar þó undir nál. mcð fyrirvara.

Alþingi, 5. maí 1936.
Páll Hcrmannsson, .Tón Baldvinsson, 

form., frsm. fundaskr., mcð fyrirv.
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um frv. til 1. um breyt. á framfærslulögum. nr. 135 31. des. 1935.

Frá 2. niinni hl. allsberjarnefndar.

Frv. þetta er flutt fyrir þrábeiðni nokkurra kvenna í Reykjavík, er kalla 
sig mæðrastyrksnefnd. Það felur i sér, að áliti þessara kvenna, nokkrar hags- 
bætur til banda fráskildum komun og ekkjuni, en á kostnað bæjar- og sveitar- 
félaga. Minni bl. telur þessar breytingar á lögum, sem sett voru fyrir nokkrum 
mánuðum, ekki aðkallandi og álítur, að þær geti allar beðið athugunar næsta 
þings, er líklegt má telja, að framfærslulögin verði tekin til endurskoðuna • 1 
heild út frá þeirri reynslu, sem þá befir fengizt af framkvæmd laganna.

Minni hl. hefir leitað umsagnar franifærslunefndar Reykjavíkur um þetta 
frv. Fylgir bún nefndaráliti þessu. Með hliðsjón af þeirri umsögn og tilvisun 
lil þess, sem að framan greinir, leggur minni bl. til, að frv. þessu verði visað 
til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 5. maí 1936.
Thor Tliors, Garðar Þorsteinsson. 

frsm.

Nd. 522. Nefndarálií

Fylgiskjal.

BORGARSTJÓRIXX í REYKJAYÍK
Reykjavík, 4. maí 1936.

L’t af erindi yðar, hcrrar alþingismenn, dags. 30. f. m., þar sem þér óskið 
umsagnar um frv. til laga um breyting á framfærslulögum, nr. 135 31. des. 1935, 
samþykkti framfærslunefnd á fundi sínum í dag svo hljóðandi umsögn með 3:2 
atkv.:

Frumvarp þelta tjáist vera til þess að lagfæra ýmsa galla, sem komið hafa 
í ljós við framkvæmd hinna nýju framfærslulaga. Öll miða ákvæði frumvarps- 
ins samt að því að auka útgjöld bæjar- og sveitarsjóða, og ýms ákvæði draga 
mjög úr því valdi, sem framfærslunefndum, bæjar- og sveitarstjórnum er í 
framfærslulögunum ætlað til cftirlits því, að ráðdeildarsamlega sé með það 
fé farið, sem af skattborgurimum er beimt til framfærslu þurfamanna. Mun 
því ærið hæpið, að allir gallar framfærslulaganna séu til tíndir í þessu frum- 
varpi. En livað sem um það er, þá er hér um að ræða lög, sem ekki hafa verið í 
gildi nema nokkra mánuði, og sýnist því mjög varhugavert að breyta nú þegar, 
áður en full raun er komin á lögin, einstökum atriðum, sem ekki hafa brýna 
þörf leiðréttingar, en öll liorfa til aukinna útgjalda.

Lm einstakar greinar frv. skal þetta tekið fram:
1. gr. virðist ganga út á að veita fráskildum konum meiri rétt en mæðriím 

óskilgetinna barna, sbr. 1. nr. 39 1935, paragr. 1, en þar sem hér er um að ræða 
framfærslustyrk með börnum þeirra, sýnist ekki ástæða til að gera þennan mun. 
Er og einmitt eðlilegast, að skylda sveitarsjóðs sé í báðum tilfellunum takmörk-
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uð við greiðslu ineðalmeðlags, þar seni réttur inóður til frekari greiðslu af 
barnsföður samkv. úrskurði lielzt vitanlega, þótt þessi takinörkun sé gerð á 
skyldu sveitarsjóðs.

í frv. eru engin rök færð að þvi, að nauðsynlegt sé að gera þá breytingu, 
er í 2. gr. segir, og virðist ekki ástæða til að breyta Jögununi vegna liennar 
einnar, þar sem i þeini eru ýms ákvæði til varnar því, að barni verði ráðstafað 
óforsvaranlega.

Ákvæði þau, er felast i 3. gr., má e. t. v. skoða sem aðalbreytingu frv. frá 
núgildandi fyrirkomulagi. En lireytingin er beinlínis til ills og iniðar að því að 
gera þýðingarlaus önnur ákvæði frainfærslulaganna, sem óbreytt eiga þó að 
standa, því að samkv. 23. gr. framfærslulaganna er ætlazt til þess, að úrskurðir 
um styrk með börnum ekkju sé miðaður við efnahag liennar. í þessu skyni 
skyldar núverandi 22. gr. framfærslulaganna lögreglustjóra til að leita álits 
framfærslunefndar og hreppsnefndar áður eu úrskurðir séu kveðnir upp. Þetta er 
mjög eðlilegt og í rauninni nauðsynJegt, þar sem Jögreglustjóri Jiefir yfirleitt 
ekki næga þekkingu á efnahag inanna, en sú þekking er miklu fremur til lijá 
framfærslu- og lireppsnefndum, enda eiga þær miklu liægara með að afla sér 
liennar en lögreglustjóri. Breytingin miðar að því að svipta lögreglustjóra þess- 
ari skyldu til að afla sér þekkingar á málinu áður en liann kveður upp éir- 
skurði, en setur í þess stað næsta óglögg fyrirmæli um ,.staðfesting“ á skýrslu 
aðilja sjálfs. Virðist því, sem tilætlun frv. sé sú, að leiða eigi lögreglustjóra til 
þess þannig, vegna þekkingarskorts, að kveða upp úrskurði, sem þeir mundu 
ekki kveða upp, ef þeir væru skyldir til að kynna sér alla málavexti.

I. og 8. gr. taka ekki tillit til þess, að í þeim tilfellum, sem 2tí. og 62. gr. 
framfærslulaganna taka til, verða stjúpfeður Jiarnanna framfærsluskyldir gegn 
þeim, og aðstaða þeirra því öll önnur og betri en áður. En þá er einmitt eðlilegt, 
að skylda sveitarsjóðs falli að sama skapi niður, og virðist breytingin því ekki 
vera til góðs.

5. gr. er með öllu ástæðulaus, þar sem það er einmitt mjög lieppilegt eins 
og nú er, að einstökum framfærslunefndarinanni skuli vera óheimilt að skjóta 
máli þurfamanna til bæjarstjórnar, ef þnrfamaður sjálfur óskar ekki eftir þvi. 

tí. gr. miðar að því að draga úr eðlilegu valdi framfærslunefnda og hrepps-
nefnda og virðist því ekki beppileg.

7. gr. virðist ekki skipta verulegu máli.
9. gr. er gersamlega ástæðulaus, þar sem nú eru úr gildi fallin þau ákvæði, 

sem létu skuld fyrir þeginn sveitarslyrk liafa i för með sér missi þýðingarmik- 
illa mannréttinda. Hinsvegar er það beinlínis viðkunnanlegra fyrir þurfamenn- 
ina, að framfærslustyrkur sé veiltur þeim sem lán, er þeir séu skyldir til að 
greiða, ef úr rætist fyrir þeim, Iieldur eu að þeini sé gefinn liann sem brein 
ölmusa. — Auk þess mundi breytingin liafa í för með sér aukna fyrirhöfn og 
skriffinnsku, sem yrði til kostnaðar, en einskis gagns.

Að framansögðu athuguðu getur frainfærslunefnd Reykjavíkur ekki mælt 
með því, að hið háa Alþingi samþykki frv. þetta.

Þetta tilkynnist yður liér ineð.
Pétur Halldórsson.
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við frv. til 1. uni fræðslu barna.

Frá Þorsteini Brieni.

1. Við 2. gr. A eftir orðunum „vanriekt fræðslu barna“ í síðari mgr. komi: 
og befir eigi skipazt við ítrekaða áminningu fræðslumálastjóra og fræðslu- 
ráðs.

2. Við 4. gr.
a. Við 4. lið. >

1. Orðið „prósentureiknings“ falli niður.
2. í stað „cinfaldra hluta" komi: cinföldustu bluta.
3. Aftan við liðinn bætist: Auk þcss skal barninu liafa verið veitt 

tækifæri til þess að nema prósentureikning.
b. Aftan við greinina bætist: Sérstök áberzla skal lögð á kennslu móður- 

máls og þeirra námsgrcina, er í 3. og 4. lið getur.
3. Við 6. gr.

a. Á eftir orðunum „heimavistarskóla þar, sem“ í 1. málsgr. komi: þess 
cr óskað og.

b. Á cftir orðinu „beimangönguskóluin" í 2. mgr. stafl. b. komi: í kaup- 
túnum.

c. Aftan við greinina ba'tist: Skóla skal slitið eigi síðar en í maílok.
4. Við 10. gr. Síðari málsl. fyrri málsgr. orðist svo: Þó má sameina hrepp eða 

bluta úr lireppi fræðsluhéraði annarar sýslu, cf betur þykir henta vegna 
staðbátta og fræðslumálasljóri mælir með því.

5. Við 13. gr. 1
a. í stað orðanna „sennir skýrslur eða lætur semja“ í 5. mgr. komi: 

semur eða felur skólastjóra að semja skýrslur.
b. Á eftir orðunum „befir formaður á bendi“ í 9. mgr. komi: eða felur 

þa'r cinstökum nefndarmönnum.
G. Við 15. gr. 4. mgr. („Fræðsluráð getur“ o. s. frv.) orðist svo-

Fræðsluráð setur reglur um viðbald skólahúsa og gætir þess, að þeim
reglum sé fylgt.

7Við 17. gr. Á eftir orðinu „skólabyggingarsjóðs" í síðustu mgr. komi: eða 
afnotaréttur bennar sé tryggður með óuppsegjanlegum leigusamningi.

8. Við 20. gr. Á undan orðunum „skéilastjóri og skólalæknir" komi: formað- 
ur skólanefndar.

9. Við 27. gr. Aftan við grcinina bætist ný málsgrein:
Þó má í reglugerðum einstakra skóla setja önnur ákvæði um jólalevfi.

10. Við ákvieði til bráðabirgða.
a. Á eftir „öðrum kaupstöðum“ í síðustu mgr. komi: í kauptúnum með 

yfir 1000 ibúa.
b. Aftan við greinina bietist ný málsgr., er orðist svo:

Skólastjórar og kennarar í heimavistarskplum skulu ekki skipaðir 
fyrr en eflir tveggja ára reynslutima.

Ed. 523. Breytingartillögur
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um fruinvarp til laga um stýriniannaskólann í Reykjavík.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin hefir athugað fruniv. og leggur til, að það verði samþykkt með 
eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Skólinn starfar í fjóruni deilduni, minnst 1 mánaða deild fyrir hið 
minna fiskimannapróf, tveggja ára deild fyrir hið meira fiskimannapróf, 
þriggja ára deild fvrir farmannapróf og auk þess í sérstakri deild fyrir 
skipstjórapróf á varðskipum ríkisins.

2. Yið 4. gr. Greinin orðist svo:
í skólanum skulu vera þessi próf: Hið minna fiskimannapróf, liið meira 

fiskimannapróf, farmannapróf og skipstjórapróf á varðskipum ríkisins.
3. Við 5. gr. íslenzka. Fyrir ,.100 bls.“ komi: 50 hls.
4. Við 6. gr.

a. Fyrir „útreikningi“ í d-Iið undír Stærðfræði komi: úlreikningur.
b. Við Sjómennska. A eftir orðinu „inunnleg“ komi: skrifleg.
c. A tveim stöðum undir íslenzka og Sjóréttur: Fyrir „nokkuð“ komi 

nokkru.
5. Við 7. gr.

a. Við stafl. c. undir Stærðfræði. Eftir „flatar og“ komi: afstaða.
b. Við Sjómennska. Fyrir „fiskimannaprófs“ í 2. línu komi: fiskimaima- 

prófsins.
e. Fyrirsagnirnar í a- og h-lið: „Skipagerð“ og „Sjómennska“ falli hurt.
d. Undir Sjóréttur og Hjúkrunarfræði komi á tveiin stöðum fyrir orðið 

„nokkuð“: nokkru.
6. Við 8. gr.

a. 1. liður orðist svo:
Að nemandi hafi lokið farmannaprófi og hlotið í meðaleinkunn að 

minnsta kosti þeirrar einkunnar, sem liæst verður gefin.
Undanþegnir þessu ákvæði eru þeir, sem fengið hafa skipstjóra- 

réttindi á varðskipum ríkisins þegar lög þessi öðlast gildi; ennfremur má 
veita efnileguin nemendum undanþágu frá þessu skilyrði, ef kennarar 
skólans mæla eindregið með þvi.

h. Fvrir „útsendingar“ i 4. lið h) kemur: útsetningar.
c. Fyrir „útheimtist“ í 7. lið kemur: krafizt er.

7. Við 9. gr. Orðin „inntökupróf og“ falli hurt.

Alþingi, 5. maí 1936.
Finnur Jónsson, Páll Þorbjörnsson, Gisli Guðmundsson,

form. frsm. fundaskr., með fyrirv.
Sigurður Kristjánsson.

Nd. 524. Nefndarálit
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Ed 525. Breytingartillögur

við frv. til laga um sveitarstjórnarkosningar.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

1. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Eigi er skylt að kjósa varamenn í hreppsnefndir þar, sem hrepps- 

nefndarkosningar eru óhlutbundnar.
2. Við 23. gr. Á eftir greininni komi ný gr., sem verður 24. gr., svo hljóðandi:

Far, sem hreppi er ekki skipt í kjördeildir og hreppsnefndarkosning 
er óhlutbundin. skal vera ein kjörstjórn, og undirbýr hún kosninguna og 
stjórnar henni.

3. Við 31. gr. (ireinin orðist svo:
Skólanefndarmenn i kaupstöðum, sáttanefndarmenn og aðrir starfs- 

menn kaupstaða og lireppa, sem kosnir hafa verið almennum kosningum, 
skulu kosnir af bæjarstjórnuin og hreppsnefndum.

Ed 526. Breytingartillaga

við l'rv. til 1. um sveitarstjórnarkosningar.

Við 47. gr.
a. Fyrir keiiiur:
b. Síðasti málsl. falli burt.

Frá Þorsteini Briem.

Ed. 527. Nefndarálit

um frv. til Iaga um veiting ríkisborgararéttar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin liefir athugað frv. og leggur lil, að það verði samþ. óbreylt.

Alþingi. 5. mai 1936.

Sigurjón Á. Olafsson, 
form., frsm.

Ingvar I’álmason. Þorsteinn Briem.
fundaskr.

l’áll Hermannsson.
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við brtt. á þskj. 502 (Fjárlög).
Frá Bjarna Asgcirssyni.

Við 45 (16. gr. 2. Búnaðarfél. íslands).
Tillöguna skal orða svo:
Aths. orðist svo:
Enda samþykki landbúnaðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins.

Sþ. 528. Breytingartillaga

Nd. 529. Breytingartillaga
við frv. til laga um breyting á 1. nr. 25 frá 1. fehrúar 1936, um nýhýli og sam- 
vinnubyggðir.

Frá Jóni Pálmasyni og Pétri Ottesen.

A undan 1. gr. frv. komi ný grein, svo hljóðandi:
Við 2. gr. laganna bætist:
Heimilt er einnig, ef sérstaklega stendur á, að láta þessi lög ná til jarða, sem 

hyggðar eru, ef allt húsaverð er eigi hærra en 800 kr. eftir gildandi fasteigna- 
mati og 500 kr. eftir næsta mati, enda nái heimildin eigi nema til 1950. Pó skal 
styrkur samkvæml þessari heimild eigi vera hærri en 1500 kr. og lán eigi hærri 
upphæð á hvert einstakt hýli.

Ed. 530. Breytingartillaga
við frv. til laga um að mjólkursamsalan í Beykjavík og sölusamhand íslenzkra 
fiskframleiðenda skuli vera undanþegin útsvari og tekju- og eignarskatti.

Frá Ingvari Pálmasyni og Páli Hermannssyni.

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Mjólkursamsalan í Beykjavík og sölusamhand íslenzkra fiskframleiðenda 

í Beykjavík, meðan það hefir löggildingu sem aðalútflytjandi saltfiskjar sam- 
kvæmt löguin, skulu undanþegin öllum tekju- og eignarskatti, svo og því að 
greiða aukaútsvar eftir efnum og ástæðum.

Nd. 531. Breytingartillögur
við frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 32 23. júní 1932, uin hrúargerðir.

Frá Sigurði Einarssyni.

Við 5. gr. bætast tveir nýir liðir: 
a. Hvestuvaðall í Dalahreppi í Barðastrandarsýslu. 
h. Dufansdalsá í Suðurfjarðahreppi í Barðastrandarsýslu.



I’ingskjal 532 1065

um breytingar á lögum nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir.

(Eftir eina umr. í Nd.).

1- gr.
Við 2. gr. A. I. a. bætist:

16. Selá í Xauteyrarhreppi.
17. Laxá í Revkliólasveit í Barðaslrandarsýslu.
18. Kálfá i Staðarsveit.
19. Fróðá í Fróðárhreppi.
20. Laxá í Xeshreppi.
21. Svelgsá í Helgafellssveit.
22. Svínafossá á Skógarströnd.
23. Hörðudalsá í Hörðudal.
24. Miðá í Miðdölum.
25. Laxá i Hvammssveit.

2. gr.
Við 2. gr. A. I. b. bætist:

3. Vesturdalsá í Miðfirði.
4. Hrolleifsdalsá í Sléttublíð.
5. Sandós í Fljótum.
6. Reykjaá í Fljótum.

3. gr.
Við 2. gr. A. I. c. bætist:

16. Hólsselskíll á Fjöllum.
17. Jóka í Skriðdal.
18. Haugsá i Skriðdal.
19. Breiðdalsá undan Heydölum.
20. Norðfjarðará i Norðfjarðarbreppi.

4. gr.
Við 2. gr. A. I. d. bætist:

24. Kvíá í Öræfum.
25. Prestsfitaráll í Hornafjarðarfljótum.

5. gr.
Við 2. gr. A. III. bætist:

17. Grímsá í Borgarfirði.
18. Reykjadalsá í Borgarfirði.
19. Kjarlaksstaðaá á Fellsströnd.
20. Búðardalsá á Skarðsströnd.
21. Hvestuvaðall í Dalahreppi í Rarðastrandarsýslu.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).

Ed. 532. Frumvarp til laga

134
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22. Dufansdalsá í Suðurfjarðahreppi í Barðastrandarsýslu.
23. Skorará i Grunnavikurhreppi.
24. Svartá í Tungusveit.
25. Jökulsá eystri í Skagafirði.
26. I.axá í Laxárdal í Skagafirði.
27. Laxá í Mývatnssveit hjá Arnarvatni.
28. Skjálfandafljót hjá Stóruvölhun.
29. Asavatn í Skaftárlungu í Vestur-Skaftafcllssýslu.

6. gr.
Lög þcssi öðlast þegar gildi.

Nd. 533. Brevtingartillaga

við frv. til laga um meðferð einkamála í héraði.

Frá Bjarna Asgeirssyni og Bjarna Bjarnasyni.

Við 55. gr. Aftan við mcstsíðasta inálslið greinarinnar ha'tist: eða liati 
stundað ínálflutningsinannsslörf. cnda haft í því skyni opna skrifstofu a. in. k. 
10 ár sainfleytt áður cn lög þcssi öðluðust gildi.

Ed. 534. BreytingartiIIaga

við frv. til 1. uni svcilarstjórnarkosningar.

Frá Guðrúnu Lárusdótlur.

Við 4. gr. í stað „sunnudag" koini alslaðar: dag.

Ed. 535. BreytingartillÖgur

við frv. til laga uni fræðslu harna.

.Frá Guðrúnu Lárusdóttir.
1. Við 3. gr.

a. Við 3. málsgr. bætist: Þó hcr skólanefnd, i samráði við forráðamenn 
barnanna og hJutaðeigandi barnavcrndarnefnd, að sjá slíkum börnum 
fyrir dvalarstað um lengri eða skemmri tíma, eftir þvi sem þurfa þvk-
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ir, þar seni tryggt er, að þan verði fyrir góðuni áhrifum og fái notið 
hæfilegrar fræðslu.

h. 4. málsgr. orðist þannig:
Þeim börnum, sem að dómi skólastjóra og kennara skortir andlega 

eða líkamlega hæfileika til að stunda nám, svo að gagni sé, með öðr- 
um hörnum, skal skólanefnd, í samráði við forráðamenn barnanna og 
hlutaðeigandi barnaverndarnefnd, sjá fyrir sérstakri fræðslu við bæfi 
barnanna.

2. Við 4. gr. Á eftir orðunum „nokkur íslenzk kvæði“ komi: og greina höf- 
unda þeirra.

3. Við 13. gr. Við 2. málsgr. bæhst: Skólanefnd skal varast að mæla með 
öðrum kennurum en þeim, sem þekktir eru að reglusemi i hvívetna og 
cru ekki bendlaðir við stjórnmálaáróður.

Ed. 536. Breytingartillögur
við frv. til laga um fræðslu barna.

Frá Jónasi Jónssyni.

1. A eftir 3. gr. kemur ný grein, svo hljóðandi:
Hvert barn 10 ára að aldri á að geta lesið íslenzkt mál skýrt og bik- 

laust, skrifað alla íslenzka bókstafi og einföld orð skýrt og hreinlega og 
reiknað í huganum einföld dæmi um efni, sem því eru kunn.

2. Annar liður 3. greinar orðist svo:
Skólanefnd má veita heimild til burtfararprófs börnum, sem eru yngri 

en 14 ára, cf þau hafa náð samskonar þroska og börn bafa almennt á 14 
ára aldri.

3. í 4. gr. 1. lið bætist við orðið „bljóðvillulaust" á eftir orðunum „móðurmálið 
skýrt“.

4. 4. liður 4. gr. orðist svo:
Að geta reiknað fjórar höfuðgreinar reiknings, einskonartölur og tuga- 

brot og flatarmál og rúmmál einföldustu bluta.
5. A eftir 11. lið 4. greinar bætist svo hljóðandi aths.:

Ctlend tungumál má ekki kenna í barnaskólum nema þeim börnum, 
sem eru orðin vel læs, skrifa móðurmálið ritvillulítið og eru vel að sér í 
íslenzkri greiningu.

6. Athugasemdin á eftir 6. gr. orðist svo:
Heimilt er þó skólanefnd að veita undanþágu frá ákvæðum e-liðs i 

samráði við forstöðumann beimavistarskólans, ef fullvíst þykir, að barnið 
öðlist engu að síður þá þekkingu, sem heimtuð er til fullnaðarprófs.

7. Uppliaf annars málsl. í ákvæðum til bráðabirgða orðist svo:
Hvert skólabverfi hefir rélt til eins kennara, cn kennarafjölgun skal 

miða við það, að 50 börn á skólaskyldualdri komi á livern kennara við 
beimangönguskóla.
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8. A eftir greininni liætist við tvær nýjar málsgr.
Heimilt er fræðsluráði, með samþykki kennslumálaráðherra, að ákveða 

til eins árs í senn, fyrir kauptún og kaupstaði, að skólaskylda skuli gilda 
þar yfir sumartimann fyrir hörn, sem hyrjuð eru á skólagöngu, en hafa 
ekki lokið fullnaðarprófi, ef þau eru iðjulaus á heimilum sínum. Skulu 
fastir kennarar skólans kenna þeim iþróltir, leikfimi, skógrækt, garðrækt, 
handavinnu og smíðar, eftir reglugerð, sem samin er af kennslumálaráðu- 
neytinu. Það skal talið fullt starf, ef kennari hefir á þann liátt umsjón með 
50 hörnum 5 stundir á dag. Enginn kennari má þó taka kaup samanlagt 
fyrir meira en 11 vikur.

Forslaða og kennsla við heimavistarbarnaskóla skal vera uppsegjanleg 
með eins árs fyrirvara af hálfu skólanefndar, enda komi samþykki kennslu- 
málaráðherra til.

Nd. 537. Breytingartillögur

við l'rv. til 1. um stýrimamiaskólann i RevkjaM’k.

Frá Gísla Guðmundssyni.

Við 17. gr. í stað „keimslumálaráðuneytið'* komi: atvinnumálaráðuneytið.
Við 19. gr. Tvær fyrstu málsgr. orðist svo:
Þegar næg þátttaka er fyrir hendi, getur ráðuneytið falið skólastjóra stýri- 

mannaskólans að láta halda utan Reykjavikur uámskeið, er veita þá fræðslu. er 
þarf til að standast hið minna fiskimannapróf.

Xámskeið þessi skulu haldin annaðhvert ár í landsfjórðungi hverjum, en 
þó eigi nema á tveim stöðum sama árið. Skulu þau standa frá hyrjun október- 
mánaðar og eigi skeniur en til janúarloka. Þó má halda slíkt námskeið á öðrum 
tíma árs, enda standi það eigi skemur en 1 inánuði.

Nd. 538. Lög

um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla.

(Afgreidd frá Xd. 5. maí).
Samhljóða þskj. 38G.

Nd. 539. Lög

um hreyting á lögum nr. 61 23. júní 1932, um lax- og silungsveiði.

(zVfgreidd frá Xd. 5. maí).
Samhljóða þskj. 509,
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540. Lög

(Afgreidd frá Xd. 5. inai).
Samhljóða þskj. 197.

Nd. 541. Frumvarp til laga

uni sveitarstjórnarkosningar.

(Eítir 3. umr. í Ed.).

I. KAFLI
Bæjarstjórnir og hreppsnefndir. Tala bæjarfulltrúa og hreppsnefndarmanna. 

Kjörtímabil og hvenær kosningar fara fram.

1- gr-
í hverjum kaupstað skal vera hæjarstjórn. Ræjarstjórnir utan Reykjavíkur 

skulu skipaðar 7 15 hæjarfulltrúum, en i Reykjavík 15—21 hæjarfulltrúum.
Þegar hreppur fær kaupstaðarréttindi, ákveður ráðherra tölu hæjarfulltrúa 
samkvæmt tillöguni hreppsnefndar. Ráðherra getur breytt tölu hæjarfulltrúa 
innan þeirra takmarka, sem hér eru sett, samkvæmt tillöguni bæjarstjórnar.

2. gr.
í hverjum hreppi skal vera hreppsnefnd. Hreppsnefndir skulu skipaðar 

3 7 mönnum. Hreppsnefnd getur breytt tölu hreppsnefndarnianna innan þeirra
takmarka, sem hér eru sett, með samþykki sýslunefndar.

3. gr.
Ræjarstjórnir og hreppsnefndir skulu kosnar lil 1 ára í senn (sbr. þó 5. gr.). 

L'm leið og kosnir eru hæjarfulltrúar eða hreppsnefndarmenn, skal kjósa menn 
til vara um sama límahil, er taka sæti i hæjarstjórn eða hreppsnefnd í forföllum 
þeirra eftir þeim reglum, sem greinir í XV. kafla þessara laga. Fer. um kosning- 
una samkvæmt ákvæðum þessara laga.

Eigi er skylt að kjósa varamenn í hreppsnefndir þar, sem hreppsnefndar- 
kosningar eru óhlutbundnar.

4. gr.
Almennar bæjarstjórnar- og lireppsnefndarkosningar skulu fara fram fjórða 

hvert ár. Ræjarstjórnarkosningar og hreppsnefndarkosningar í þeim hreppum, 
þar sem fullir hlutar íbúanna eru búsettir í kauptúni, fari fram síðasta sunnu- 
dag í janúarmánuði, en aðrar hreppsncfndarkosningar síðasta sunnudag júní- 
mánaðar. t>ó er ráðherra heimilt að veita leyfi til, að hrcppsnefndarkosningar í



þeim hreppum, þar sem ýj lilutar ibúanna eru húsettir í kauptúni, fari frani síð- 
asta sunnudag í júnimánuði.

5. gr.
Ef kosning bæjarstjórnar eða hreppsnefndar ferst fyrir á tilskiklum eða 

auglvstuin tíma, skal efna til kosninga á ný, svo fljótt sem því verður við komið.
Þegar hreppur fau- kaupstaðarréttindi, skal kjósa bæjarstjói n, svo fljótt 

sem því verður við komið, nema lög ákveði annað.
Þegar hreppi er skipt, skal kjósa hreppsnefnd í hinum nýju hreppum svo 

fljótt sem því verður við komið.
Nú liefir í kaupstað, þar sem kosinn er bæjarstjóri, eigi náðst meiri hluti 

bæjarfulltrúa fyrir kosningu hans, þannig að bæjarstjóri sé í andstöðu við meiri 
hluta bæjarstjórnar, og getur ráðherra þá ákveðið, að bæjarstjórnarkosningar 
skuli fara fram á ný.

Nú verður bæjarstjórn eða hreppsnefnd af einhverjum ástæðum ekki full- 
skipuð fyrir það, að varainenn eru ekki fyrir hendi til að taka autt sæti i bæjar- 
stjórn eða hreppsnefnd, og skal þá kosning fara fram á bæjarfulltrúa eða lireppV 
nefndarmanni og varamanni í hið auða sæti, svo fljótt sem því verður við komið.

Kjörtimabil bæjarstjórnar i nýjum kaupstað og kjörtímabil hreppsnefndar 
i nýjum hreppi skal aldrei standa lengur en til næstu almennra bæjarstjórnar- 
eða hreppsnefndarkosninga. Sama gildir um hæjarstjórn, sem kosin er að nýju 
samkvæmt heimild 1. málsgreinar, og um bæjarfulltrúa og hreppsnefndarmenn, 
sem kosnir eru samkvæmt 5. málsgrein þessarar greinar.

Allar kosningar, sem fara fram samkvæmt þessari grein, skulu yfirkjör- 
stjórnir auglýsa mjög rækilega og með nægum fyrirvara, að svo iniklu leyti 
sem þvi verður við komið.
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II. KAELI
Kosningarréttur og kjörgengi.

6. gr.
Kosningarrétt við kosningar til bæjarstjórna og hreppsnefnda liafa allir, 

karlar og konur, sem
1. eru 21 árs að aldri, þegar kosning fer fram,
2. eru íslenzkir ríkisborgarar eða hafa jafnan rétt við þá,
3. hafa óflekkað niannorð,
4. eru fjárráðir.

Um óflekkað mannorð og fjárræði gilda söinu reglur og þegar um cr að 
ræða kosningarrétt við kosningar til Alþingis.

Kjósandi neytir kosningarréttar sins í þeim kaupstað eða lireppi, þar sem 
liann er búsettur, eftir þeim reglum og með þeim skilyrðum, cr lög þessi setja.

7. gr.
Kjörgengir í bæjarstjórn og hreppsnefnd eru allir þeir, sem kosningarrétt 

hafa og lians mega neyta í viðkomandi kaupstað eða hreppi.



Ekki niega lijón né mcnn skyldir að niðjatali sitja samtimis í hreppsnefnd 
eða bæjarstjórn.

8. gr.
Skylt er hæði konum og körlum, yngri en 60 ára og heiluni og hraustuin, 

að taka við kjöri í hæjarstjórn og hreppsnefnd. Þeim, er setið hefir í hæjarstjórn 
eða hreppsnefnd, er þó óskyll að taka við kjöri fyrr cn jafnlangur tími er liðinn 
síðan hann átti þar síðast sæti, enda tilkynni liann yfirkjörstjórn i síðasta lagi 
3 döguin áður en frainhoðsfrestur er út runninn, að hann skorist undan 
endurkjöri.

III. KAFLI 
Kjördeildir.

9. gr.
L’ni skiptingu kaupstaða og hreppa í kjördeildir við bæjarstjórnar- og 

hreppsnefndarkosningar gilda ákvieði laga um kosningar til Alþingis.
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IV. KAFLI 
Kjörstjórnir.

10. gr.
Bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningum stjórna kjörstjórnir. I hverjum 

kaupstað og lireppi, sem skipt er i kjördeildir, skal vera yfirkjörstjórn, skipuð 3 
mönnuin. í liverri kjördeild hrepps eða kaupstaðar skal vera undirkjörstjórn, 
skipuð 3 inönnum. Bæjarstjórn eða lireppsnefnd kýs, að viðhöfðum hlutfalls- 
kosningum, kjörstjórnir til eins árs i senn úr liópi kjósenda kaupslaðarins eða 
hreppsins, og jafnniarga til vara. Kjörstjórn velur sér oddvita og skiptir að öðru 
leyti með sér störfum.

Varamenn taka sæti í kjörstjórnuin i forföllum aðalmanna eftir sömu regl- 
um og þegar um kjörstjórnir við kosningar til Alþingis er að ræða, og á sama 
liátt skal fylla tölu kjörstjórnar. ef varanienn ern ekki fyrir hendi.

V. KAFLI 
Kjörskrár.

1L gr.
Kjörskrár til hæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosninga semja hæjarstjórnir í 

kaupstöðum og hreppsnefndir í hreppum. Skulu kjörskrár samdar i febrúar- 
niánuði ár hvert, samtimis því sem kjörskrár fyrir kosningar til Alþingis eru 
saindar. Sérstaka kjörskrá skal semja fyrir liverja kjördeild. Iíjörskrár i kaup-
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stöðum og í hreppum, þar sem almennar hreppsnefndarkosningar fara fram 
í janúarmánuði, gilda frá 21. janúar næsla ár á eftir að þær eru samdar til 23. 
janúar næsta ár þar á eftir, en í öðrum hreppum frá 24. maí það ár, sem þær 
eru samdar, til 23. mai næsta ár á eftir.

12. gr.
A kjörskrá til hæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosninga skal taka:

1. Þá, sem fullnægja öllum skilyrðuin ö. greinar þessara laga og eru, þegar 
kjörskrá er sainin, heimilisfastir i þeirri kjördeild, sem kjörskráin nær til.

2. há, sem skortir það eitt á að fullnægja skilyrðum 1. töluliðs þessarar greinar, 
að þeir hafa ekki fyllt 21 árs aldur, ef þeir hafa náð þeim aldri áður en kjör- 
skráin gengur úr gildi, enda skal þess þá getið í athugasemd við nafn þeirra, 
hvaða mánaðardag þeir hafa náð fullum aldri.

13. gr.
Um allan frágang kjörskrár til bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosninga, 

að öðru leyti en því, er segir í 12. gr. um það, ef vanrækt hefir verið að semja 
kjörskrá i tæka tíð, um aðgang almennings að kjörskrá frá því að hún hefir 
verið samin og þangað til hún gengur í gildi, fer á sama hátt sem um kjörskrár 
við kosningar til Alþingis.

14. gr.
Xú eiga bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar að fara fram, og skal 

þá tveimur mánuðum áður leggja kjörskrá fram til sýnis almenningi, og fer 
um allt, er að því lýtur, á sama hátt sem um kjörskrár fyrir kosningar til Al- 
þingis. Um kjörskrárkærur og alla meðferð þeirra fer einnig á sama hátt sem 
um kjörskrárkærur, þegar um kosningar til Alþingis er að ræða.

15. gr.
Xú ber nauðsyn til, að bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar, aðrar 

en almennar bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar (sbr. 5. gr.), fari fram 
með svo stuttum fyrirvara, að ekki er unnt að láta kjörskrá liggja jafnléngi 
frammi eða veita þá fresti og fyrirvara, sem annars er gert ráð fyrir, og má þá 
bæjarstjórn eða hreppsnefnd stytta þetta allt hlutfallslega, enda auglýsi hún það 
nákvæmlega, jafnframt því sem kosningin er auglýst.

16. gr.
Allar bæjarstjórnar- og hreppsnefndarkosningar skulu fara fram samkvæmt 

gildandi kjörskrá. Ekki má kjósandi greiða atkvæði nema í einni kjördeild við 
sömu bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar og ekki við fleiri en einar 
bæjarstjórnar- eða hreppsnefndarkosningar, sína á liverjum stað, er fara fram 
samtímis eða með styttra millihili en eins árs. Ef kjósandi er á kjörskrá í fleiri 
kjördeildum en einni eða í fleiri kaupstöðum eða hreppum en einum, ræður 
hann sjálfur, livar hann neytir kosningarréttar síns.

Sá, sem stendur á kjörskrá ineð athugasemd við nafn sitt (shr. 12. gr.), 
skal hafa rétt til að greiða atkvæði, ef hann samkvæmt athugasemdinni liefir 
öðlazt atkvæðisrétt á kjördegi, annars ekki.
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VI. KAFLI 
Framboð.

17. gr.
Allar kosningar samkvæmt lögum þessum skulu vera leynilegar. Bæjar- 

stjórnir og lireppsnefndir í hreppum, þar sem fullir % ibúanna eru búsettir í 
kauptúni, skal kjósa hlutfallskosningu. Sama gildir um kosningar í öðrum 
hreppum, ef %<> liluti kjósenda krefst þess bréflega við oddvita kjörstjórnar 6 
vikum fyrir kjördag. Þó nægir, að 25 kjósendur krefjist þessa.

18. gr.
Þegar bæjarstjórnar- eða hlutbundnar hreppsnefndarkosningar eiga að fara 

fram, sknlu framhoðslistar afhentir oddvita vfirkjörstjórnar eigi síðar en 21 
degi fyrir kjördag. Oddviti skal gefa vottorð um móttöku hvers lista.

Á framboðslista skulu að jafnaði vera tvöfalt fleiri nöfn frambjóðenda en 
kjósa á bæjarfulltrúa eða hreppsnefndarmenn. Nú berst vfirkjörstjórn listi með 
fleirum nöfnum en tilskilið er, og skal þá nema af listanum öftustu nöfnin, sem 
fram yfir eru tilskilda tölu.

Hverjum framboðslista skal fylgja skrifleg vfirlýsing frá kjósendum í kaup- 
staðnum eða hreppnum um að þeir styðji kosningu listans. Þessir meðmælendur 
livers lista mega í Reykjavík ekki vera færri en 100 og ekki fleiri en 200, í öðr- 
um kaupstöðum ekki færri en 20 og ekki fleiri en 40, og í hreppum ekki færri 
en 10 og ekki fleiri en 20.

Yfirkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Úrskurði kjörstjórnar iná áfrýja 
til hæjarstjórnar eða hreppsnefndar. Úrskurði hæjarstjórnar eða hreppsnefndar 
má aftur áfrýja á sama liátt sem fyrir er mælt í 36. gr., ef úrskurður fellur um, 
að bæjarfulltrúi eða hreppsnefndarmaður hafi misst kjörgengi.

Ef framhjóðandi deyr áður en kosning fer fram, en eftir að framboðsfrestur 
er liðinn, má innan þriggja daga setja mann í sæti hans á listanum, ef fullur 
helmingur meðmælenda listans krefst þess.

VII. KAFLI 
Umboðsmenn.

19. gr.
Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg tilkynning 

frá frambjóðendum listans, hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans.
Um umboðsmenn við bæjarstjórnar- og lilutbundnar hreppsnefndarkosn- 

ingar gilda hliðstæðar reglur við það, sem gildir um umboðsmenn við kosningar 
til Alþingis.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 135
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VIII. KAFLI 
Kosningaundirbúningur.

20. gr.
Kjörstjórnir skulu balda gerðabækur og bóka gerðir sínar á sama bált sem 

kjörstjórnir við kosningar til Alþingis.

21. gr.
Jafnskjótt sem framboðsfrestur er liðinn heklur yfirkjörstjórn fund og 

tekur til nieðferðar að úrskurða framboðslistana. Skal umboðsmönnum gefinn 
kostur á að vera viðstaddir, og fer um allt, er að þessu lýiur, í samræmi við 
gildandi reglur um úrskurðun framboðslista við kosningar til Alþingis.

22. §r-
Þegar úrskurðað er, bverjir listar verði i kjöri, inerkir yfirkjörstjórn þá 

með bókstöfum, A, B, C o. s. frv„ í samræmi við gildandi reglur um lista við 
kosningar til Alþingis. Ef listar eru ekki bornir fram af pólitiskuni flokkum, 
merkir yfirkjörstjórn þá i stafrófsröð, eftir því sem þeir bafa borizt henni eða 
eftir samkomulagi við umboðsmenn.

Því næst gerir yfirkjörstjórn þegar í stað almenningi kunna listana með 
auglýsingu, sem birt er á sama liátt sem á bverjum stað er títt að birta opin- 
berar auglýsingar. í auglýsingunni skal greina bókstaf bvers lista og nöfn fram- 
bjóðenda á bverjum lista í réttri röð.

23. gr.
Yfirkjörstjórn sér um gerð kjörseðla, er notaðir verða á kjörfundi við 

bæjarstjórnar- eða breppsnefndarkosningar.
Kjörseðil við blutbundnar kosningar skal gera þannig:
A bæfilega stórt blað úr góðum þvkkum pappír skal prenta eða fjölrita 

listana bvern við annars blið í röð eftir bókstöfum þeirra. Niður undan bókstaf 
livers lista, sem skal vera stór og greinilegur og standa yfir miðjum listanum, 
skulu vera nöfn frambjóðenda listans í réttri röð, ásamt stöðu og beimili, ef 
nauðsyn þykir til aðgreiningar. Listarnir skulu aðgreindir með feitum lang- 
strikum, og skal að minnsta kosti em. breitt bil vera fyrir frainan nöfnin á 
bverjum lista. Efst á seðlinum skal standa sem fyrirsögn Kjörseðill við bæjar-
stjórnar (hreppsnefndar) kosningar í ..............................kaupstað (hreppi), með
dagsetningu og ártali.

Kjörseðlar við óblutbundnar kosningar skulu allir vera jafnstórir, með sama 
lit og úr strikuðum pappír.

Yfirkjörstjórn afbendir undirkjörstjórnum í tæka tíð jafnmarga kjörseðla 
sem kjósendur eru á kjörskrá í bverri kjördeild og 10' <'• framyfir. Skal bún gæta 
sömu varúðar um alla meðferð kjörseðla og ganga jafntryggilega frá þeim til 
sendingar og skylt er mn kjörseðla við kosningar til Alþingis.

Yfirkjörstjórnir skulu sjá um, að undirkjörstjórnir liafi við bendina á kjör-
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degi öll nauðsvnleg kjörgögn, eins úr garði gerð og þegar uni kosningar til 
Alþingis er að ræða. Þannig sendir hún þeiin jafnfranit kjörseðlunum kjörbók 
til afnota við kosninguna, árituð umslög: stórt uinslag með utanáskrift vfir- 
kjörstjórnar og minni uinslög undir ónýtta seðla, ágreiningsseðla og afgangs- 
seðla, svo og handbók kosningalaga, sem út er gefin til leiðbeiningar við kosn- 
ingar til Alþingis, ásamt sérprentun af þessum löguin.

Atkvæðakassa, tilheyrandi poka og innsigli, sem notað er við kosningar til 
Alþingis, er beimilt að nota við bæjarstjórnar- og breppsnefndarkosningar.

24. gr.
Þar, sem breppi er ekki skipt í kjördeildir og breppsnefndarkosning er 

óblutbundin, skal vera ein kjörstjórn, og undirbýr bún kosninguna og sfjórnar 
benni.

IX. KAFLI
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar.

25. gr.
Þeir, sem staddir eru eða gera ráð fyrir að verða staddir utan þess kaup- 

staðar eða lirepps, þar sem þeir standa á kjörskrá, þá er bæjarstjórnar- eða brepps- 
nefndarkosning fer fram, og af þeim ástæðum geta ekki sótt kjörfund, bafa 
beimild til að greiða atkvæði utan kjörfundar livar sem er á landinu, og þó að- 
eins bjá einbverjum bæjarfógeta eða sýslumamii (í Reykjavík lögmanni), eða 
á skrifstofu eða beimili breppstjóra, og að svo miklu leyti, sem þeir liafa kjör- 
gögn fyrir liendi.

í kauptúnum, þar sem er sérstakur lögreglustjóri, sem ekki er jafnframt 
sýslumaður, er beimilt að greiða atkvæði bjá lionum, og ber blutaðeigandi sýslu- 
manni að láta bonuni kjörgögn í té í þessu skyni.

Sem kjörgögn við þessa kosningu skal nota afgangs utankjörfundargögn 
frá kosningum til Alþingis, og fer um allt, er að kosningunni lýtur, í samræmi 
við gildandi ákvæði um utankjörfundaratkvæðagreiðslu við kosningar til Alþingis.

X. KAFLI
Atkvæðagreiðsla á kjörfundi.

26. gr.
Um kjörstaði og útbúnað þeirra gilda sömu reglur og við kosningar til 

Alþingis. Um atkvæðagreiðslu á kjörfundi við bæjarstjórnar- og blutbundnar 
breppsnefndarkosningar fer að öllu leyti samkvæmt gildandi ákvæðum um 
atkvæðagreiðslu á kjörfundi við kosningar til Alþingis, þegar um er að ræða 
blutbundnar kosningar. Atkvæðagreiðsla við óblutbundnar kosningar fer fram 
með þeim liætti, að kjósandi gengur inu í kjörklefann og skrifar á kjörseðilinn 
fullt nafn og beimilisfang þeirra nianna, sem bann vill kjósa. Brýtur kjósandi 
síðan seðilinn sanian og stingur bonuni niður í atkvæðakassann.
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XI. KAFLI 
Kosningarúrslit.

27. gr.
Um það, cf ckki bjóða sig flciri fram við bæjarstjórnar- cða hlutbundnar 

hreppsnefndarkosningar cn kjósa á ba’jarfulltrúa cða hreppsnefndarmenn, nm 
talning atkvæða, nm mat á gildum og ógildum atkvæðum og um úrslit kosninga. 
hverja skuli úrskurða kosna sem bæjarfulltrúa cða hrcppsnefndarmenn og 
hverja varamenn, í livcrri röð og bvcrjar atkvæðatölur þcirra scu livcrs um sig. 
fer samkvæmt gildandi ákvæðum um kosningar til Alþingis, þcgar um blut- 
bundnar kosningar cr að ræða.

Ef um óblutbundna kosningu cr að ræða, fcr talning atkvæða fram með 
þeim liætti, að formaður kjörstjórnar lcs upp nöfnin, scm á kjörscðlinum standa, 
og réttir hann svo mcðkjörstjórum til atbugunar, cn þeir skrifa tölurnar niður 
jafnóðum. Þeir, scm flcst atkvæði fá, cru rctt kjörnir.

Þegar úrslit eru kunn um kosningu aðalmanna, byrjar kosning varamanna, 
og fcr um bana á sama bátt.

Um það, cf kosningu í kjördcild þarf að frcsta cða bún fellur niður, cða ef 
atkvæðasending kemur ekki til skila til yfirkjörstjórnar í tæka tíð eða fcrst með 
öllu, fer í samræmi við gildandi ákvæði um kosningar til Alþingis.

XII. KAFLI
Óleyfilegur kosningaróður og kosningaspjöll.

28. gr.
Tilsvarandi framfcrði við það, scm talið cr ólcyfilcgur kosningaróður eða 

kosningaspjöll við kosningar til Alþingis, cr jafnólcyfilcgt að viðbafa við bæjar- 
stjórnar- cða breppsncfndarkosningar.

XIII. KAFLI 
Kosningakærur.

29. gr.
Bæjarstjórnar- og hrcppsnefndarkosningar má kæra skriflcga fyrir bæjar- 

stjórn eða breppsnefnd, og skal kæran koinin þeim í bcndur innan 14 daga frá 
því er lýst var úrslitum kosningar. Skal lcita umsagnar kjörstjórnar um kærur, 
og skal hún láta uppi álit sitt innan viku í kaupstöðum og 14 daga í hreppum frá 
því að hún fékk kæruna, og bæjarstjórn kveða upp úrskurð sinn innan viku og 
hreppsnefnd innan 14 daga þar frá. Úrskurði bæjarstjórnar má skjóta til ráð- 
herra, og skal tilkynning um áfrýjunina komin innan viku til ráðuneytisins og 
skjöl þau, er áfrýjuninni kunna að fylgja, sct, á póst innan sama tima. Urskurði
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hreppsnefndar má skjóta til oddvita sýslunefndar, og skal áfrýjunin komin hon- 
um í hendur innan 1-1 daga frá dagsetningu úrskurðarins.

AS öðru leyti fer um kærur út af brotum á lögum þessum i samræmi við 
gildandi ákvæði um kærur út af brotum á lögmn um kosningar til Alþingis.

XIV. KAFLI
Kosningar innan bæjarstjórna og hreppsnefnda.

30. gr.
Bæjarstjórn kýs sér forseta úr flokki bæjarfulltrúa og hreppsnefndir odd- 

vita úr flokki hreppsnefndarmanna (sbr. þó 3. málsgr. þessarar greinar).
I kaupstöðum þeim, þar sem er kosinn, eða verður kosinn, sérstakur bæjar- 

stjóri (borgarstjóri), skal hann kosinn af bæjarstjórn eftir hverjar almennar 
bæjarstjórnarkosningar, og er kjörtími hans hinn sami og kjörtímabil bæjar- 
fulltrúa. Ekki hefir bæjarstjóri (borgarstjóri) þannig kosinn atkvæðisrétt í 
bæjarstjórn eða nefnduin nema hann sé einnig bæjarfulltrúi. Þó hefir bæjar- 
stjóri (borgarstjóri) óbundið málfrelsi og tillögurétt i bæjarstjórn og nefndum 
hennar. Ekki má kjósa bæjarstjóra (borgarstjóra) í fastar nefndir bæjarstjórn- 
ar, nema liann sé jafnframt bæjarfulltrúi. Þó á hann sæti í föstum nefndum 
innan bæjarstjórnar sem aukamaðnr, og má kjósa hann formann nefnda, þótt 
ekki hafi hann þar atkvæðisrétt.

Nú gegnir, samkvæmt sérstökum löguni, bæjarfógeti eða lögreglustjóri 
bæjarstjórastörfum í bæjarstjórn eða oddvitastörfum í hreppsnefnd, og fer þá 
um atkvæðisrétt hans, málfrelsi og tillögurétt samkvæmt því, sem segir um 
bæjarstjóra (borgarstjóra) i 2. málsgrein þessarar greinar.

Endurkjósa má bæjarstjóra (borgarstjóra), og setur bæjarstjórn með sam- 
þykkt, staðfestri af ráðherra, ákvæði um starfssvið hans, laun og skrifstofufé, 
er greiðist úr bæjarsjóði.

Bæjarstjórn kýs á sama fundi og fastar nefndir eru kosnar tvo endurskoð- 
endur bæjarreikninganna og tvo til vara. Kosning nefnda og endurskoðenda 
gildir um eitt ár. Bæjarstjórn ákveður laun endurskoðenda og setur þeirn er- 
indisbréf.

Heimilt er bæjarstjórn Beykjavikur að ákveða með saniþykkt, staðfestri af 
atvinnumálaráðherra, að fleiri en einn borgarstjóri skuli vera í Bevkjavik, og 
setja jafnframt reglur um skiptingu starfa þeirra á meðal. Ennfremur getur 
bæjarstjórn kaupstaðar með samþykkt ákveðið að setja sérstakt bæjarráð, er 
liafi með höndum framkvæmd tiltekinna málefna bæjarins ásamt bæjarstjóra 
(borgarstjóra). Heimilt er að láta bæjarráð taka að meira eða minna leyti við 
starfi fastra nefnda.

31. gr.
Kosningar í nefndir, er bæjarstjórn eða hreppsnefnd kýs, skulu jafnan 

vera leynilegar og ennfremur hlutbundnar, ef þess er krafizl og fleiri skal kjósa 
en einn mann. Skal beita hlutfallskosningu sem hér segir: Þeir bæjarfulltrúar eða
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hreppsnefndarmcnn, er komið hafa sér saman nni að kjósa allir sömu menn í 
sömu röð, afhenda forseta hæjarsljórnar eða oddvita hreppsnefndar, þegar til 
kosninga keniur, lista yfir þá í þeirri röð. Þegar hann liefir tekið við listunum, 
merkir hann hvern þeirra hókstaf, A, B, C o. s. frv., eftir því, sem hann sjálfur 
ákveður eða ákveðið hefir verið með samkomulagi eitt skipti fyrir öll þann kjör- 
tíma. Síðan les forseti (oddviti) upp stafnafn hvers lista og nöfn þau. er á honum 
standa. Þá kjósa hæjarfulltrúarnir þannig, að liver ritar á kjörmiða aðeins stafnafn 
(A, B, C o. s. frv ) þess lista, er hann vill kjósa eftir. Kjörmiðarnir eru afhentir for- 
seta (oddvita), og nefnir hann upphátt hókstaf hvers miða, en skrifarar rita jafn- 
óðum 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 skipt, 
fyrst með 1, síðan með 2, síðan með 3 o. s. frv., eftir þvi sem með þarf. Hluta- 
tölur 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 hlutalölu, o. s. frv. þar 
til fuIlskipaS er. Ef jafnháar hlutatölur koma á tvo eða fleiri lista, skal varpa 
hlutkesti um, hver listinn skuli koma að nianni.

Af hverjum lista skulu menn hljóta kosningu í þeirri röð, sem þeir standa 
á listanum. Sé ekki stungið upp á fleir-i nefndarmönnum en kjósa á, lýsir for- 
seti (oddviti) þá rétt kjörna án atkvæðagreiðslu.

32. gr.
Skólanefndarmenn í kaupstöðum, sáttanefndarmenn og aðrir starfsmenn 

kaupstaða og hreppa, sem kosnir hafa verið almennum kosningum, skulu kosnir 
af hæjarstjórnum og hreppsnefndum.

XV. KAFLI
Hvernig varamenn taka sæti í bæjarstjórnum og hreppsnefndum.

33. gr.
Varamenn hæjarfulltrúa eða hreppsnefndarmanna kosinna hluthundum 

kosningum taka sæti í hæjarstjórn eða hreppsnefnd eftir þeirri röð, sem þeir 
eru kosnir, þegar hæjarfulltrúar eða hreppsnefndarmenn þess lista, sem þeir 
eru kosnir á, falla frá, flytjast burtu eða forfallast á annan hátt frá að eiga sæti 
í hæjarstjórn eða hreppsnefnd.

Varamenn hreppsnefndarmanna kosinna óhluthundnum kosningum taka 
sæti þannig, að fyrsti varamaður tekur sæti fyrsta aðalmanns, annar varamaður 
tekur sæti annars aðalmanns o. s. frv.

Ef bæjarfulltrúi eða hreppsnefndarniaður forfallast um stundarsakir vegna 
veikinda eða annars, á hann rétt á að láta varamann taka sæti sitt á nieðan.

Varamenn taka sæti í þeim nefnduni innan hæjarstjórnar eða hrepps- 
nefndar eða skipuðum af bæjarstjórnum eða hreppsnefndum, er sá hæjarfull- 
trúi eða hreppsnefndarmaður sat í, er þeir taka sæti fvrir.
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XVI. KAFLI
Kosningar í sýslunefndir og innan sýslunefnda.

34. gr.
1 hverjum hreppi skal kjósa einn sýslmiefndarniann til 4 ára og einn vara- 

inann til sama tíma. Kosning til sýslnnefndar fer frain á saina tima og kosið er 
til hreppsnefndar og er stjórnað af söinn kjörstjórn. Xú fara sýslunefndarniaður 
og varasýslunefndarmaður báðir úr nefndinni áður en kjörtímabil þeirra er liðið, 
og skal þá þegar kjósa í þeirra stað fyrir þann líma, sem eftir er af kjörtímahil- 
inu. Til kjörfundar skal hoða skriflega með a. m. k. 14 daga fyrirvara. Kosningu 
sýslunefndarmanna skal haga á sania hátt og lireppsnefiidarkosiiingmn. Kæra 
má kosningu skriflega innan 14 daga, og sker sýslunefnd úr.

35. gr.
Xú er hreppi skipt. og gengur þá sýslmiefndarinaður lians og varasýslu- 

nefndarmaðnr þegar úr sýslnnefnd. Skal þá þegar kjósa sýslunefndarmann og 
varasýslunefndarmann í hiiiuni nýju hreppmn fyrir þann líma, seni eftir er af 
kjörtiniahilinu. Kosningu skal liaga eftir fyrirmælum 33. gr.

36. gr.
Sýslunefnd er skylt að láta fara fram hlutfallskosningu við kosningar til 

aukanefnda og annara starl'a, er hún kýs nienn til, ef þess er krafizt, og fer mn 
kosninguna eftir fyrirmælum 30. gr.

XVII. KAFLI
Missir kjörgengis. Bæjarfulhrúa, hreppsnefndarmanni eða sýslunefndarmanni 

veitt lausn eða vikið frá.

37. gr.
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd úrskurðar, livorl hæjarfulltrúi eða lirepps- 

nefndarmaður hafi misst kjörgengi eða livort veita skuli honuni lausn. Skjóta 
má úrskurði hreppsnefndar til sýslunefndaroddvita og úrskurði bæjarstjórnar 
lil ráðherra.

Sýslunefnd úrskurðar þau alriði, sem í 1. niálsgr. segir, ef sýslunefndar- 
maður á lilut að niáli.

Úrskurði sýslunefiidaroddvita og ráðherra eftir þessari grein má skjóta til 
dómstólanna.

XVIII. KAFLI 
Kostnaður.

38. gr.
Kostnaður við bæjarstjórnarkosningar greiðist úr bæjarsjóði. Kostnaður 

við hreppsnefndarkosiiingar greiðist úr hreppssjóði.
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XIX. KAFLI 
Refsiákvæði.

39. gr.
Brot gegn lögum þessum varða refsinguni í sainræmi við refsiákvæði laga 

uin kosningar til Alþingis.

XX. KAFLI
Niðurlags- og bráðabirgðaákvæði.

40. gr.
Jafnframt því sem lög þessi öðlast gildi, falla úr gildi lög nr. 59 14. júni 

1929, um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða, lög nr. 119 29. des. 1933 
og lög nr. 58 23. nóvember 1934, um breytingar á téðum kosningalögum, svo 
og önnur ákvæði laga, sem koma í bága við ákvæði þessara laga.

Almennar hreppsnefndarkosningar um land allt samkvæmt lögum þessum 
fara í fyrsta skipti fram á sama ári og hinar næstu almennu bæjarstjórnar- 
kosningar, þ. e. árið 1938. Þangað til skal kjósa í breppsnefndir samkvæmt lög- 
um nr. 59 14. júni 1929, um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða, og 
framangreindum breytingum á þeim lögum. Þó skal umboð allra lireppsnefndar- 
manna, livort sem þeir hafa setið lengur eða skemur, falla niður þegar eftir 
hinar almennu hreppsnefndarkosningar 1938. Samsvarandi gildir um kosn- 
ingar sýslunefndarmanna.

Nd. 542. Breytingartillaga
við frv. til 1. um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum.

Frá Gísla Guðmundssyni.

Við 62. gr. Aftan við greinina bætist: Lög þessi skulu endurskoðuð eigi siðar 
en á reglulegu Alþingi 1938.

Sþ. 543. Nefndarálit
um till. til þál. um framkvæmd landhelgisgæzlu og björgunarstarfsemi.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjvn. hefir fengið til meðferðar tvær tillögur til þingsál., aðra um fram- 
kvæmd landhelgisgæzlu og björgunarstarfsemi, og bina um landhelgisgæzlu á 
Faxaflóa og við Snæfellsnes.

Nefndin hefir orðið ásátt um að sameina meginefni þessara tveggja til- 
lagna í eina tillögu, og leggur til, að till. verði samþ. með þessum
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BREYTIXGUM:
1. Tillgr. skal orða svo:

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að verja öllu andvirði varðskipsins 
Óðins til smíða á vopnuðuin vélbátnm til landhelgisgæzlu og hraða smiði 
þeirra svo sem frekast eru föng á.

Báta þessa skal láta annast landhelgis- og veiðarfæragæzlu á þeim 
svæðum, þar sem mest er þörf á staðbundinni gæzlu á hverjum tíma og 
hverri vertíð.

Að því leyti, sem varðskip og varðbátar ríkisins geta ekki fnllnægt 
gæzlunni, skal stjórnin leigja nægilega marga, þar til liæfa vélbáta og búa 
þá nauðsynlegum tækjum.

2. Fyrirsögn till. verður:
Tillaga til þingsályktunar um landhelgisgæzlu.

Alþingi, 5. maí 1936.

Bjarni Bjarnason, 
form.

I’étur Ottesen.

Sigurður Einarsson, 
fundaskr.

Þorbergur Þorleifsson.
Þorst. Þorsteinsson,

með fvrirvara.
Bernh. Stefánsson.

Jónas Guðmundsson. 
frsm.

Jakob Möller.

Sþ. 544. Breytingartillögur

við frumv. til fjárlaga fyrir árið 1937.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Yið 17. gr. 5. (Dagheimili). Liðinn skal orða svo:
Til barnaverndar, styrkur til dagheimila .............................................. 6009

Þar af til dagbeimilis verkakvennafél. Framtíðarinnar í Hafnar-
firði 2000 kr., en að öðru leyti eftir ráðstöfun ráðherra og barna- 
verndarráðs.

2. Við 22. gr. VIII. Xýir liðir:
a. Að ábyrgjast fyrir tunnuverksniiðju Siglufjarðar allt að 200 þús. kr. 

rekstrarlán, gegn ábyrgð Siglufjarðarkaupstaðar og öðrum þeim trygg- 
ingum, er stjórnin metur gildar, enda sé lánið greitt að fullu fyrir ára- 
mót.

b. Að ábyrgjast fyrir Akureyrarkaupstað allt að 200 þús. kr. lán til rekslrar 
tunnuverksmiðju þar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin metur gildar, 
enda greiðist lánið fyrir áramót.

e. Að ábvrgjast fyrir Hrófbergsbrepp alll að 35 þús. kr. lán til bryggju- 
gerðar. Lánið fari þó ekki fram úr Ls kostnaðar.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 136
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d. Að ábyrgjast fyrir Hofsbrepp allt að 30 þús. kr, lán til bryggjugerðar.
e. Að ábyrgjast fyrir Sigurð Greipsson i Haukadal allt að 3000 kr. lán til 

gistihúsbyggingar við Geysi, enda verði útbúnaði bússins liagað, að svo 
niiklu leyti seni unnt er, eftir tillögum ferðaskrifstofu ríkisins.

f. Að ábyrgjast alll að 7000 kr. bátakaupalán fyrir útgerðarfélagið Kolbein 
unga á Vopnafirði, enda fari lánið, að viðbættu láni félagsins í fisk- 
veiðasjóði Islands, ekki frani úr helmingi af kostnaðarverði báta og 
fasteigna félagsins.

g. Að endurgreiða gjald það, sein innheiint befir verið samkv. 3. gr. laga 
nr. 128 31. des. 1933 við innflutning bolnvörpungsins Reykjaborgar.

Brtt. 502,80, b-, c-, d- og g-Iiðir, eru jafnframt teknar aftur.

Ed. 545. Nefndarálit
um frv. til laga um sölu þjóðjarðarinnar Hamra við Akureyri.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefir atliugað frv. og leggur til, að það verði samþykkt.

Alþingi, 3. maí 1936.

Sigurjón Á. Olafsson, Ingvar Pálmason, I’orsteinn Briem. 
form., frsm. fundaskr.

Páll Hermannsson.

Sþ. 546. Nefndarálit
um till. til þál. um sjómælingar og rannsókn fiskimiða.

Frá meiri bl. f járveitinganefndar.

Fjvn. befir liaft tillögu þessa til meðferðar, en ekki getað orðið á eitt sátt 
um afgreiðslu hennar, og mun minni blutinn skila sérstöku áliti.

Meiri hl. n. leggur til, að tillagan verði samþ. með svofelldri

BREYTINGV.
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi beimilar ríkisstjórninni að láta fram fara i suinar, í samráði við 

fiskimálanefnd, rannsókn á fiskiniiðuin á ákveðnum svæðum í Grænlandsliafi 
og annarsstaðar þar, sem likur benda til, að árangur fáist af slikuin rannsókn- 
um, og gera þar tilraunir með veiði þorsks og annara nytjafiska.

Jafnframt heimilast ríkisstjórninni að nota varðskipið Þór til þessara rann- 
sókna og tilrauna, eftir þvi sem við verður komið, svo og að styrkja að nokkru, 
ef nauðsynlegt þykir, veiðiferðir einstakra togara til þessara miða.
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Kostnaður við rannsóknir þessar og tilraunir greiðist úr fiskimálasjóði, að 
því leyti seni ekki þykir tiltækilegt að greiða hann úr ríkissjóði.

Alþingi, 3. maí 1936.

Bjarni Bjarnason, Sigurður Einarsson, Jónas Guðmundsson, 
form. fundaskr. frsin.

Þorbergur Þorleifsson. Bernliarð Stefánsson.

Sþ. 547. Breytingartillögur
við frumv. lil fjárlaga fyrir árið 1937 og við hrtt. á þskj.502 og 519.

I. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við brtt. 502, 7 (við 3. gr. A. III. Landssíininn. Nýjar sinia- 
línur).

Við liðinn kemur aths.:
Þar af allt að 25000 kr. til sínialinu frá Sandeyri til 

Hesteyrar.
Til vara:
Þar af allt að 7000 kr. til sinialínu frá Sandeyri til 

Staðar í Grunnavik.
II. Frá Garðari Þorsteinssyni.

Við 12. gr. 18. d. Nýr stafliður:
Til Jóns Einarssonar, Kauðhúsum, styrkur vegna fávita 300

III. Frá Hannesi Jónssyni.
Við 12. gr. 18. d. Nýr liður:

Til Skarphéðins Bjarnasonar, Hvammslanga, styrkur til 
framfæris fávita ......................................................................... 200

IV. Frá Tlior Thors og Jóni fíaldvinssyni.
Við 12. gr. 18. r. (Ýmsir sjúklingar).

Við liðinn kemur atlis.:
Þar af til Hallgríms Sveinssonar, bónda á Hálsi í Eyrar- 

sveit, 500 kr.
V. Frá Héðni Valdimarssyni.

Við brtt. 519, VIII. (Nýr liður við 13. gr. A. II. a. 16).
Á eftir „Vesturhópsvegur'1 kemur: lokagreiðsla.

VI. Frá Hannesi Jónssyni.
Við hrtt. 502, 23. (Við 13. gr. A. III. Brúargerðir).

Fyrir „90000“ kemur .......................................................... 96000
VII. Frá Garðari Þorsleinssyni.

Við 11. gr. B. XXIV. Nýr liður:
Ferðastyrkur til 10 manna á alheimsskákmót i Miinehen 800 
Til vara ............................................................................... 500
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VIII. Frá Pétri Magniíssyni.
Við 14. gr. XXV. Nýr liður:

Til íþróttaskólans á Sauðliúsvelli undir Eyjafjölluni,
byggingarstyrkur ......................................................................... 1000

IX. Frá Ölafi Thors.
Við 14. gr. XXV. Nýir liðir:
a. Til iþróttaskólans á Álafossi ............................................. 1200
b. Til íþróttaskóla Jóns I’orsleinssonar .................................. 1200

X. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við brtt. 519, XXIV. (Nýr liður við lö. gr. 9).

Brtt. skal orða svo:
Til sjómannalesstofu K. F. V. M. í Vestmannaeyjum . . 500

XI. Frá Eiríki Einarssyni.
Við 15. gr. 44. Nýr liður:

Til Þorsteins Bjarnasonar frá Hábolti, til örnefnasöfn- 
unar og ritstarfa ......................................................................... 300

XII. Frá Jónasi Gnðmnndssyni.
Við 16. gr. 1. (Atvinnubótafé).

Aftan við atbs. bætist: Bikisstjórninni er beimilt að veria 
20 þús. krónuin af þessari uppbæð til atvinnubóta fyrir kon- 
ur, sem bafa fyrir beimili að sjá, enda leggi bæjar- og sveitar- 
félög jafnmikið fram á móti.

XIII. Frá Pétri Maynússyni.
Við 16. gr. 4. (Sandgræðsla).
a. Fyrir „27000“ kemur ......................................................... 33000
b. Við atbs. bætist: og til sandgra’ðslu á Hólabæjum i Vest- 

ur-Landeyjum 6000 kr.
XIV. Frá Jakobi Möller.

Við 16. gr. 37. Nýr liður:
Til Guðmundar Arnasonar, Viðborði, til þakskífugerðar 1000 
Til vara ............................................................................... 600

XV. Frá Gnðrúnn Lnrnsdóttnr.
Við 16. gr. 54. Nýr liður:

Til landsfundar kvenna ..................................................... 1500
XVI. Frá Pétri Maynússyni.

Við 18. gr. II. a. 3. Nýr liður:
Til Björgvins sýslumanns Vigfússonar .......................... 1500
Til vara ............................................................................... 1000

XVII. Frá Gisla Sveinssyni.
Við brtt. 502, 69. e. (Nýr liður við 18. gr. II. f. 30. Loftur 
Ólafsson).

Fyrir „300“ kemur ............................................................. 800
Til vara ............................................................................... 600

XVIII. Frá Jóni líaldvinssyni og Jónasi Jónssyni.
Við 18. gr. II. g. 10. Nýr liður:

Til Ólafs Friðrikssonar ...................................................... 1800
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XIX. Frá Guðbranili ísberg.
Við brtt. 502, 73. h. (Xýir liðir við 18. gr. II. i. 23). Xýr 
stafliður:

Til Ólínu Sigurðardóttur ljósmóður .............................. 200
XX. Frá Emil Jónssyni.

Við 22. gr. II. Xýr liður:
Að verja úr ríkissjóði allt að 10 þús. kr. til sérstakrar skrifstofu, 

er annist upplýsinga- og leiðbeiningastarfsemi uni og fyrir iðn- og 
iðjurekstur bér á landi.

XXI. Frá Jörundi fírynjólfssyni og Bjarna fíjarnasyni.
Við 22. gr. II. Xýir liðir:
a. Að kaupa Bræðratungutorfuna í Arnessýslu, ef aðgengilegir 

samningar takast uni verð og greiðsluskilniála.
b. Að kaupa jörðina Vorsabæ í Ólfusi, ef verð og greiðsluskilmálai 

fást aðgengilegir.
XXII. Frá Sigurði Einarssyni.

Við 22. gr. II. Xýr liður:
Að kaupa jörðina Reykhóla í Barðastrandarsýslu, ef aðgengi- 

legir samningar fást uni verð og greiðsluskilmála.
XXIII. Frá Jóhanni Jósefssyni.

Við 22. gr. IV. Xýr liður:
Að verja helmingi þess skemmtanaskatts, er til fellur í Vest- 

inannaeyjum, til styrktar iþróttafélögumun þar, enda verji þau fénu 
til útbúnings nýs íþróttavallar og leggi sjálf fram. jafnmikið fé í 
sama augnamiði.

XXIV. Frá Garðari Þorsleinssyni.
Við 22. gr. VI. Xýr liður:

Að gefa Siglufjarðarkaupstað eftir ábyrgð á ea. 30 þús. kr., er 
kaupstaðurinn stendur i gagnvart ríkissjóði vegna kaupa samvinnu- 
félags sjómanna á Siglufirði á s/s Bjarka.

XXV. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við 22. gr. VIII. Xýir liðir:
a. Að ábyrgjast fyrir Eyrarhrepp allt að 20 þús. kr. lán til brvggju- 

gerðar.
b. Að ábyrgjast fyrir Hólslirepp allt að 20 þús. kr. lán til viðgerðar á 

öldubrjótnum í Bolungavík. Lánið fari ekki fram úr % kostnaðar.
XXVI. Frá samgöngumálanefndum.

Við 22. gr. VIII. Xýr liður:
Að ábyrgjast fyrir h/f Vestfjarðabátinn -’3 hluta kaupverðs báts 

til Djúpbátsferða, allt að 30 þús. kr. Sýslunefnd Xorður-ísafjarðar- 
sýslu endurábyrgist lánið. Lánið verði tekið innanlands.
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Sþ. 548. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1937.

Frá Þorbergi Þorleifssyni og Bjarna Bjarnasyni.

Við 22. gr. IX. Nýr liður:
Að kaupa Búðir á Snæfellsnesi, ef aðgengilegir samningar fást uni verð og 

greiðsluskilmála.

Sþ. 549. Breytingartillaga
við brtt. á þingskjali 502 (Fjárlög).

Frá Sigurði Kristjánssyni.

Við II. Till. orðist svo:
Við 12. gr. 3. (Læknisvitjanastyrkur í Ögurhéraði). Liðurinn orðist svo:
Reykjarf jarðarhreppur, Nauteyrarhreppur og Snæfjallahreppur..........  750
Styrkurinn skiptist niilli nefndra hreppa í hlutfalli við kostnað þeirra 

við læknisvitjanir.

Sþ. 550. Breytingartillaga
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1937.

Frá Eniil Jónssyni, Páli Zóphóníassyni, Bjarna Ásgeirssyni.

Við 22. gr. III. Nýr liður:
Að verja úr ríkissjóði, eða af ágóða raftækjaeinkasölunnar, allt að 50 þús. 

kr., gegn að minnsta kosti tvöföldu framlagi annarsstaðar að, til stofmmar 
verksniiðju til raftækjafranileiðslu, annaðhvort sem hlutafjárframlag, eða á ann- 
an þann hátt, er ríkisstjórnin telur bezt henla, enda náist samkomulag um, að 
raftækjaeinkasalan annist alla sölu á framleiðslu verksmiðjunnar.

Nd. 551. Nefndarálit
um frv. til 1. um viðauka við lög nr. 85 22. nóv. 1907, um brunamál.

Frá allsherjarnefnd.
«

Nefndin er sammála um að leggja til, að frv. verði samþykkt óbreytt. 

Alþingi, 5. mai 1936.
Héðinn Valdimarsson, Thor Thors, Stefán Jób. Stefánsson,

form. fundaskr., frsm.
Jörundur Brynjólfsson. Garðar Þorsteinsson.



Ed. 552. Breytingartillaga
við frv. til laga uni fræðslu barna.

Frá Magnúsi Jónssyni.

Við 3. gr. Á eftir 2. málsgr. kcniur ný niálsgrein, er svo hljóðar:
Heiniilt er foreldrum í kaupstöðum að koma börnum á skólaskyldualdri

fyrir til sumardvalar eftir 14. maí, ef þau eiga ekki að ljúka fullnaðarprófi 
það vor.
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Ed. 553. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyting á lögum nr. 119 12. des. 1935, um breyting á lögum 
nr. 23 15. júní 1926, um bæjargjöld í Vestmannaeyjum.

Frá fjárbagsnefnd.

Meiri bluti nefndarinnar, þeir RSt og MJ, mælir nieð því, að fruinvarp þetta 
verði samþykkt. BSt liefir þó þann fyrirvara, að verði frv. til laga um tekju- 
stofna bæjar- og sveitarfélaga samþykkt með breytingum. er sjá kaupstöðum 
fyrir meiri tekjum en frv. gerir nú ráð fyrir, lelur hann óþarft að setja sérstök 
lög fyrir Vestmannaeyjar, og frestar þvi endanlegri afstöðu til málsins til 3. 
umr. JBald er andvígur frumvarpinu.

Alþingi, 6. maí 1936.

Jón Baldvinsson, Magnús Jónsson, Bernharð Stefánsson, 
form. frsm. fundaskr.

Ed. 554. Tillaga til þingsályktunar
um menntun kennara í Háskóla íslands.

Flm.: Jónas Jónsson.

Efri deild Alþingis skorar á ríkisstjórnina að láta fara fram atlnigun á því, 
hversu breyta inætti uppeldi kennara með því að hafa tveggja vetra sérnám í 
Háskóla íslands í sálarfræði, uppeldisfræði og kennsluvísindum fyrir kennara- 
efni, sem hefðu tekið stúdentspróf, með nokkrum öðriim sérstökum undirhún- 
ingi fyrir kennarastarfið, og leggja niðurstöðuna fyrir næsta Alþingi.

Greinargerð.
í lögum um byggingu Háskóla íslands, sem voru lil meðferðar á Alþingi 

árin 1930, 1931 og 1932 og náðu þá samþykki Alþingis, er ákveðið, að í væntan-
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lcgri háskólabyggingu skuli vcra ætlað ríun fvrir kcnnslu í uppeldisvísindum. 
Auk þcss var tryggt, að á háskólalóðinni yrði rúin fyrir flciri hyggingar vcgna 
kcnnaracfna, er stunduðu þar nám.

Stjórn háskólans hefir nú falið húsamcislara ríkisins að gcra nppdrátt að 
væntanlcgri háskólahyggingu, og starfar hann að því vcrki. Mun þar gcrt ráð 
fyrir nokkru húsrúmi vegna kennslu í uppcldisvísindum, cn þó myndi málinu 
hctra, að glögg ákvörðun yrði tckin um málið áður cn lokið cr við tcikningu 
af húsinu. Er það cin af ástæðum til þcss, að cg hrcyfi nú málinu á Alþingi.

I’á hcfir kcnnarafclagið á fundi sínuni fyrir ári síðan samþvkkt að óska 
þcss, að farin yrði þcssi lcið. Læt cg fylgja mcð scm fylgiskjal tillögur kennara- 
fundarins og greinargcrð, cr fylgir mcð. Hcfir kcnnarastcttin þar fyrir sitt lcyti 
gcngið inn á þann grundvöll, cr cg lagði i háskólafrv. 1930, og scm cndanlega var 
ákvcðin með háskólalögunum 1932.

Kennarafélagið hyggir á þvi, scm rctt cr, að námið í kennaraskólanum sc of 
stutt, og þeim stutta tíma vcrður að skipta á milli gagnfræðanáms og scr- 
mcnntunar. Tillaga kcnnaranna cr því sú, að sclja á stofn í háskólanuin tveggia 
vetra nám i sálarfræði, uppcldisvísindum og verklegum æfingum, cn að komið 
sé á fót sérstakri dcild til að undirhúa kcnnaracfnin í 1 ár að því cr snertir alla 
almcnna mcnntun. Vcl má vcra, að þctla væri hcppilegl. En þar scm nú cr 
völ á mjög mörgmn stúdcntum úr háðum mcnntaskólunum, sem liafa fengið 
þcnnan almenna undirhúning, og vita ckki nærri allir hvað þcir ciga að taka 
fyrir að loknu námi, þá virðist cinsætt, að uppcldisvísindadcild háskólans fcngi 
nemcndur sína í framtíðinni úr mcnntaskólunum, cf til vill mcð nokkrum sér- 
kröfum.

Að því cr snertir laun kcnnara við harna- og unglingaskóla, þá munu þau 
smátt og smátt ckki vcrða lægri cn laun margra háskólagenginna manna. ()g 
á Akurcyri cr vislin í mcnntaskólanum og hcimavist hans það ódýr, að dug- 
lcgir mcnn vinna þar fyrir námskoslnaði sínum mcð sumarvinnu. Og fjöldi 
dugandi manna hrýzt í gcgnum nám i háðiun skólumun, þó að þeir scu fá- 
tækir og eigi fáa hjálparmcnn. Það cr þcss vcgna fullkomlcga tímahært að taka 
útrétta liönd kcnnarastéttarinnar í þcssu cfni og auka kröfurnar uin lcið og 
lífs- og starfsskilyrði kennara eru hætt.

Ég hygg. að heppilegast væri í þcssum cfnum að hafa sérstaka kennslu í 
samhandi við 6. hckk Akureyrarskólans fyrir þau stúdentsefni, seni ætluðu að 
ganga í uppcldisvísindadcildina, og að ncmcndur úr Rcykjavíkurskóla væru á 
Akureyri þann vetur. Auk hins vcnjulcga hóklega náms þyrftu slíkir mcnn að 
læra tcikningu og smíði. Auk þcss þyrftu þcir að vcra hraustmenni; vcl færir 
íþróttamenn og ferðamenn, gcta lciðheint um garðyrkju og mörg önnur dagleg 
störf. Nokkuð af þessum lærdómi yrði að fá annarsstaðar, t. d. á væntanlegmn 
garðyrkjuskóla á Reykjum. En af þessari greinargerð cr ljóst, að hér cr stcfnt 
að djúptækri hreytingu. Kcnnarinn á að vcra félagi og forustumaður harnanna, 
ckki aðeins við andlega vinnu, lieldur við iþróttir, ferðalög og margháttaða 
líkamlega vinnu.

Tveggja ára nám i háskólanum í uppeldisvísindum og við verklegt kennslu- 
nám inyndi vera stórmikil hjálp fyrir kennarastéttina. I’á gætu íslenzkir kenn-
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arar í fvrsta sinn fengið aðstöðu til að kynnast undir góðum starfsskilyrðum 
þeim niðurstöðum, sem uppeldisfræðingar nútímans hafa fundið með langvar- 
andi og margháttuðum rannsóknum.

Sumir menn halda, að það sé litill vandi að kenna börnum. Til þess þurfi 
ekki nema lágmál af þekkingu. En þetta álit styðst ekki við dóm reynslunnar. 
Að vísu geta börn ekki tekið á móti mjög miklum þekkingarforða. En það 
skiptir máli að láta þá réttu þekkingu í té á þeim rétta tíma, ekki of mikið og ekki 
of litið, og með þeim aðferðum, sem bezt eiga við sálarlíf barna.

Með háskólabyggingarlögunum hefir Alþingi markað afstöðu sína í þessu 
máli, og með samþykkt sinni á kennaraþinginu 1935 hefir stéttarfélag kennara 
lieitið málinu fylgi sínu. Xú liggur næst fyrir, að ríkisstjórnin láti rannsaka 
málið frá ýmsum hliðum fram til næsta þings, jafnframt því sem henni og 
byggingarnefnd háskólans ber skylda til að ætla væntanlegri deild fyrir upp- 
eldisvísindi heppilegt húsrúm í væntanlegri hyggingu Háskóia Islands.

Fylgiskjal.

Fulltrúaþing Sambands íslenzkra barnakennara 1935 telur brýna nauðsvn, 
að undirbúningsmenntun kennara verði stórlega hætt frá því, sem nú er. I því 
sambandi telur þingið sjálfsagt, að undirbúningsmenntun kennara verði skipu- 
lögð á nýjum grundvelli.

Þingið gerir tillögur um eftirfarandi fyrirkomulag:
1. Sett verði á stofn deild í uppeldiSvísindum við Háskóla íslands, svo sem 

gert er ráð fyrir i lögum um byggingu háskóla 1932.
Allir kennarar við harnaskóla, héraðsskóla og gagnfræðaskóla skulu stunda 

nám við deild þessa i minnst 2 ár, og sé próf þaðan skilyrði fyrir kennararétt- 
indum.

2. I stað kennaraskóla íslands komi 1 ára menntaskóli, er búi kennaraefni 
undir nám við uppeldisfræðideild háskólans, og veitir hurtfararpróf þaðan að- 
gang að uppeldisfræðideild háskólans og er skilyrði þess. að nemandinn geti 
öðlazt kennararéttindi með próf frá henni.

3. Heiinavistir skulu vera bæði við menntaskóla kennara og uppeldisfræði- 
deild háskólans.

4. Öllum þeim kennurum, sem starfandi eru þegar uppeldisfræðideild há- 
skólans tekur til starfa, skal gert kleift næstu ár eftir að stunda nám við upp- 
eldisfræðideild háskólans a. m. k. 1 ár, og hafi þeir rétt til að ljúka prófi þaðan.

G r e i n a r g e r ð.

(Inngangur).
Kennarastéttinni er tvíinælalaust ljósari en öllum öðrum nauðsvnin á slór- 

lega endurhættum menntunarskilyrðum kennara. Kennarastéttin veit og skilur, 
að starf hennar er eitt hið allra vandasamasta viðfangsefni í þjóðfélaginu, og að 
þeir einir, sem hafa mikla æfingu, tækni og þekkingu, geta leyst það vel af hendi.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 13"
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íslenzku kennararnir liafa niargoft látið þennan skilning í ljós á þingum sinum 
og annarsstaðar í ræðu og riti, og |>eir hafa umfram allt sýnt hann í verki, bæði 
með því að leggja á sig erfiðar námsferðir til annara Ianda, off með ærnuin 
kostnaði, og með því að fjöhnenna hvað eftir annað á námskeið hér Iieima.

En það er ekki nóg, að stéttin geri sér þetta ljóst í sinn hóp. Hún þarf 
einnig, og það sem allra fyrst, að flytja málið opinherlega og bera fram um það 
ákveðnar tillögur. I’að hefir t. d. mikið gildi fyrir virðingu og álit stéttarinnar 
út á við, að kröfur í þessu máli komi frá henni sjálfri, áður en þær verða há- 
værar meðal almennings. Þá getur það og hafl mikla þýðingu fyrir launamálið. 
Það er að vísu augljóst, að kennararnir eigi réttlætiskröfur til mikilla kjarabóta 
nú þegar, án tillits til menntunannálsins, en hitt er jafnótvírætt, að það hlýtur 
að liafa áhrif á lausn launamálsins, ef sú staðreynd fæst viðurkennd, fyrst af 
kennarastéttinni sjálfri, og svo öllum almenningi, að til barna- og unglinga- 
kennslu þarf jafnmikla undirbúningsmenntun og til þeirra starfa, sem vanda- 
söniust hafa verið talin og útheimta mesla kunnáttu.

1. gr.
1 löguin um byggingu háskólans er gert ráð fyrir deild uppeldisvísinda, og 

í uppdrætti byggingarinnar mun vera ákveðið húsrúm fyrir þessa deild. Það er 
því fullkomlega tímabært, að kennarastéttin geri sér grein fyrir afstöðu þessarar 
væntanlegu stofnunar til kennaramenntunarinnar.

Sú leið er vitanlega til, að kennaraskóli íslands haldi áfram að starfa og að 
útskrifa kennara með réttindum eftir sem áður, en að háskóladeildin skapi fá- 
einum útvöldum, og þá einkum þeim, sem eiga lieiina i Revkjavík, skilyrði til 
framhaldsuáms. En sú skipun nivndi brátt verða óviðunandi, bæði fyrir kenn- 
arastéttina og þjóðfélagið. Hætt er t. d. við því, að uppeldisfræðideild háskólans 
yrði ekki eins mikill sómi sýndur, ef nemendur vrðu aðeins lítill hluti kennara- 
efna, og um kennaraskólann gæti það farið svo, að hann yrði ennþá vanræktari 
af þjóðfélaginu, þegar möguleikar væru komnir til að bæta upp annarsstaðar 
sérfræðikennsluna. Við þessu er enn hættara hjá okkur en stærri ríkjum. Og loks 
er sú mikla hætta, sem bæði kennarastéttinni sjálfri, samtökum hemiar og fé- 
lagsbaráttu og alþýðumenntuninni i landinu lilyti að stafa af því, ef nokkur 
hluti kennaranna fengi réttindi til starfsins með stórum lakari undirbúnings- 
menntun en almennt væri viðurkennd nauðsynleg.

Samkvæmt þvi, sem hér er lagt til, myndi allt hið uppeldisfræðilega sérnám 
kennaraefnanna fara fram í háskóladeildinni og i barnaskólum, sem liafðir 
væru til tilrauna og kennsluæfinga. Kennslan myndi verða að nokkru leyti verk- 
leg og að nokkru leyti í fyrirlestrum og samtölum. Helztu námsgreinar yrðu 
ýmsar greinar barnasálarfræði og tilrauna-uppeldisfræði. þá skólasaga, einkuni 
hin nýrri, yfirlit vfir helztu bækur og timarit uppeldisvísinda, lifeðlisfræði, líf- 
færafræði, heilsufræði, kennslufræði, bæði einstakra námsgreina og almenn 
o. fl. Kennsluæfingar-og tilraunir með börn gætu farið fram annaðhvort í sér- 
stökum tilraunaskóla, sem háskóladeildin hefði umráð yfir, eða í barnaskóla 
bæjarins, einum eða fleiri. Kennsluæfingar ættu að verða miklu lifrænni og hag- 
nýtari, með allt öðru fyrirkomulagi en nú er í kennaraskólanum.
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l’m ákvæði það, sem hér er sett viðvíkjandi héraðs- og gagnfræðaskóla- 
kennurum, er það að segja, að sem stendur er engin námsstofnun eða stofnanir, 
miðað við menntunarþarfir þessara kennara. Myndi því bætt úr brýnni þörf 
þessara skóla með þeirri tilhögun, sem hér er hent á. En auk þessa náms myndu 
þessir kennarar sennilega þurfa að nema sérstaklega þær greinir, sem þeir ættu 
að kenna við skólann.

2. gr.
Þar sem í tillögunni er talað um, að í stað kennaraskóla íslands komi 

menntaskóli, þá er um að ræða skóla með allt annari námsskrá og helzt annars- 
staðar á landinu. Um leið og hin uppeldisfræðilega sérkennsla er komin að öllu 
leyti inn í háskólann, þá er kennaraskólinn orðinn allt annar. En auk þess hlýtur 
kennsla í öðrum greinum að breytast og nýjar greinar að bætast við. Þar sem 
gera má ráð fyrir, að jx'ssi skóli yrði álíka þungur og þeir menntaskólar, sem 
fyrir eru, gæti einnig komið til mála, í stað sérstaks skóla, að láta venjulegt 
stúdentspróf gilda til inntöku í uppeldisfræðideildina. En á móti því mælir margt, 
meðal annars það, að venjuleg stúdentsmenntun er kennaraefnum óhentug og 
ófullnægjandi í ýmsum greinum, svo sem eðlisfræði og efnafræði, jurtafræði, 
landafræði, íþróttum, söngfræði, teiknun og vantar ýmiskonar handavinnu. ! 
öllum þessum greinum þyrfti að leggja ýmist meiri eða annarskonar áherzlu en 
til venjulegs stúdentsprófs. I íslenzku, ensku, þýzku og Norðurlandamálum yrðu 
kröfurnar sennilega álíka og til stúdenlsprófs. 1 reikningi mætti vera minni yfir- 
ferð, meiri æfing i að búa til og leysa úr dæmum í sambandi við lífið umhverfis, 
æfing í að gera ýmiskonar statistik með linuritum, að reikna „correlationir“ 
o. s. frv. í sögu mætti ef lil vill vera minni yfirferð en til stúdentsprófs.

3. gr.
Það er sjálfsögð krafa, sérstaklega vegna námskostnaðarins, að heimavistir 

verði bæði við menntaskóla og háskóladeild kennaraefnanna; sennilega yrði 
hagkvæmast að hafa menntaskólann utan Reykjavikur, annaðhvort á Akurevri 
eða á heituni stað i sveit, t. d. á héraðsskólasetri. Á þann hátt ætti námskostn- 
aður á ári ekki að þurfa að fara fram úr 400 kr., með því verðlagi, sem nú er.

Á það má benda í þessu sambandi, að liús kennaraskólans er mjög lélegt 
timburhús, enda byggt á lóð annarar stofnunar, og hægt að heimta það á brott 
þaðan hvenær sem er. Það þarf því fyrirsjáanlega áður en varir að byggja nýtt 
hús yfir kennaraskólann, enda þótt hann haldi áfram að starfa með núverandi 
fyrirkomulagi.

4. gr.
Þessi grein þarf ekki mikilla skýringa við. Það er augljóst mál, hversu 

æskilegt það væri bæði fyrir kennarana sjálfa og starf þeirra, að sem flestum 
gæfist kostur á að stunda nám við háskóladeildina, þegar hún kemst á fót. Má 
telja víst, að reyndir kennarar hefðu ekki minna npp úr eins árs námi en kenn- 
araefnin læra á tveim árum.



1092 Þingskjal 555—550

Sþ. 555. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1937.

Frá fjárveitinganefinl.

Við 18. gr. II. a. 3. Nýr liður:
Til Einars Þorkelssonar fyrrv. skrifstofustjóra Alþingis .................. 1000

Nd. 556. Nefndarálit

uni frv. til I. uni útgerð ríkis og bæja.

Frá 2. minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Frv. þetta hefir „legið í salti" mikinn hluta þings, enda ahnennt ekki húizt 
við, að það inyndi hljóta afgreiðslu. Sú eina athugun, sem málið hefir fengið 
fyrir aðgerðir nefndarinnar, var gerð að minni tilhlutun, því að ég bar þar fram 
tillögu um, að leitað yrði álits bæjarstjórna um frv., og var það gert. Þegar málið 
var tekið fyrir til afgreiðslu á nefndarfundi 28. apríl, voru koinnar sex umsagnir 
frá bæjarstjórnum, en tvær vantaði. Ég bar þá fram tillögu um, að þær tvær 
bæjurstjórnir, sem ekki höfðu sent umsögn, yrðu krafðar um hana, áður en 
nefndin tæki afstöðu, en sú tillaga var felld í nefndinni. Önnur þessara bæjar- 
stjórna sendi þó umsögn áður en n. afgreiddi málið. Álit bæjarstjórnanna voru 
á þá leið, að fjórar óskuðu eflir, að frv. væri samþykkt, en þrjár mæltu gegn 
því. Frá bæjarstjórn Akureyrar Iiefir ekkert álit borizt. Það skal tekið fram, að 
cngin bæjarstjórnanna hefir látið rökstuðning fylgja áliti sínu, og eru álitin af 
þeim ástæðum minna virði en ella.

Ég hefi á þessu þingi, ásamt tveiin öðrum frainsóknarmönnum, borið fram 
frv. til 1. um útgerðarsamvinnufélög, brtt. á lögunum um Fiskveiðasjóð íslands. 
I þessum frv. er bent á leið til þess, að fólk við sjávarsíðuna geti stofnað til 
útgerðar sér til lífsframfæris. Þcssi frv. eru nú til umsagnar hjá bæjarstjórn- 
um og hreppsnefndum á útgerðarstöðum. ()g þar sem ég álít, að heppilegasl sé 
að byggja upp löggjöf um útgerð á þeim grundvelli, sem þar er lagður, tel ég 
ekki koma til mála að samþykkja frv. það um útgerð ríkis og bæja, er fyrir 
liggur, enda er það aðeins miðað við takmarkaðan hluta af útgerðinni (stórút- 
gerð kaupstaðanna, og þá fyrst og fremst Reykjavíkur og Hafnarfjarðar), en 
engin tilraun er þar gerð til að bæta úr þörf hinna „smærri“ útgerðarstaða.

Hinsvegar tcl ég, að komið gæti til mála, að heimild yrði veitt til að verja 
einhverju af atvinnubótafé ríkis og bæja til að kaupa togara, sem leigðir yrðu 
samvinnufélögum sjómanna og verkamanna.

Ég legg til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi
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RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:

Þar seni frv. tekur ekkert tillit til smáskipaútvegsins eða útgerðarstaða 
utan kaupstaðanna, og þar sem yfirleitt verður að telja, að lieppilegra sé að leysa 
atvinnumál sjávarsíðunnar á annan liátt en frv. gerir ráð fyrir, tekur deildin fyrir 
næsta mál á dagskrá.

Alþingi, tí. mai 1936.

Gísli Guðmundsson.

Sþ. 557. Breytingartil’aga

við brlt. á þskj. 518 (Fjárlög).

Frá Tlior Thors.

Tillögugreinin orðist svo:
Að kaupa Rúðir á Snæfellsnesi og Helgafell í Helgafellssveit, ef aðgengi- 

legir samningar fást um verð og greiðsluskilmála.

Sþ. 558. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1937.

Frá Héðni Valdimarssyni og Jónasi Guðmundssyni.

Víð 17. gr. 27. Xýr liður:
Til styrktarsjóðs verklýðsfélagsins Víkings. Vík í Mýrdal .............. 360

Nd. 559. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 26 1. febr. 1936, um alþýðutryggingar.

Frá allslierjarnefnd.

Xefndin hefir athugað frv. þetta og rætt um það við forstjóra trygginga- 
stofnana ríkisins. Hann er mótfallinn því, að hreyft sé við grundvelli laganna 
um alþýðutryggingar, að þvi er snertir aldurstakmark, tryggingarskyldu og 
réttindi til ellilífeyris. Hinsvegar er nann meðmællur þvi, að fólk, sem náð hefir 
66 ára aldri, eigi rétt til ellilaima. Xefndin fellsl á, að of snemmt sé að breyfa 
við grundvallarákvæðuin þessarar löggjafar áður en reynsla er fengín um hana. 
Hinsvegar vill n. leggja áherzlu á, að gamahnenmun yfir 60 ára aldur sé tryggð- 
ur réttur til ellilauna. Xefndin leggur því til, að frv. verði samþykkt með þessum

t
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BREYTINGUM:

1. 1., 2. og 3. gr. frv. falli niður.
2. Greinatalan breytist sanikv. þessu.

Alþingi, 6. maí 1936.

Héðinn Valdimarsson, Tlior Thors, Stefán Jóh. Stefánsson. 
form. fundaskr., frsm.
Jörundur Brynjólfsson. Garðar Þorsteinsson.

Sþ. 560. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fvrir árið 1937.

I. Frá Sigurði Kristjánssyni.
1. Við 16. gr. 7. Nýr liður:

Til Landssambands iðnaðarmanna .................................................. 20000
2. Við 16. gr. 36. (Iðnsamb. íslands).

Liðurinn falli niður.
II. Frá Jónasi Jónssyni.

Við 22. gr. 3. Nýr liður:
Að verja 1500 kr. af því fé, sem sparast við þá takmörkun nemenda i 

gagnfræðadeild menntaskólans á Akurevri, er ákveðin var af Alþingi 1935, 
til kaupa á flutningabíl banda skólanum, enda komi jafnmikið framlag 
annarsstaðar að.

Sþ. 561. Nefndarálit

um tillögu til þingsályktunar um sjómælingar og rannsókn fiskimiða.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Minni liluti fjárveitinganefndar vill eindregið ráða hv. Alþingi til þess að 
láta gera gangskör að þvi, að þær merkilegu mælingar og veiðitilraunir, sem um 
ræðir i tillögunni, verði framkvæmdar nú á þessu sumri, og leggur minni hl. til, 
að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Tillgr. skal orða svo:

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni, að fengnum tillögum fiski- 
fræðinga landsins, að láta nú á þessu sumri framkvæma dýptarmælingar á 
ákveðnum svæðum í Grænlandshafi og annarsstaðar þar, sem likur benda
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til, að um fiskigrunn geti verið að ræða. Auk mælinganna séu og gerðar 
tilraunir á Jæssmn svæðum með veiði þorsks, lúðu og annara nytjafiska.

Rikisstjórninni er heimilt að nota varðskipið Þór til þessara mælinga 
og, eftir því sem við verður komið, til veiðitilrauna, og ennfremur styrkja, 
ef nauðsynlegt þykir, veiðiferðir einstakra botnvörpunga til þessara miða. 
Kostnaður við mælingar þessar og veiðitilraunir greiðist úr ríkissjóði, en 
þó er atvinnumálaráðherra heiinilt að ákveða, að kostnaðurinn verði 
greiddur að nokkru eða öllu leyti úr fiskimálasjóði, ef það þykir betur lienta.

2. Fyrirsögn till. orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar uin sjónnelingar og veiðitilraunir á nýjuni 

fiskimiðum.

Alþingi, 5. maí 1936.

Pétur Otlesen, Jakob Möller, Þorst. Þorsteinsson. 
frsni.

Jón Sigurðsson.

Nd. 562. Frumvarp til laga

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast viðbótarrekstrarlán lianda 
Landsbanka íslands.

Frá meiri ld. fjárhagsnefndar.

1. gr-
Ríkisstjórninni f. b. rikissjóðs er heimilt að ábyrgjast viðbótarrekstrarlán 

fyrir Landshanka íslands hjá erlendum banka eða bönkum, allt að 2 millj. og 
300 þús. króna, eða jafngildi þeirra í erlendri mynt. Lánið sé ekki tekið til lengri 
tíma en eins árs í senn.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

Greinargerð.

Frmnvarp þetta er flutt samkv. ósk fjármálaráðherra, og fylgdi því svo 
hljóðandi greinargerð:

„1 gær, ji. 5. maí, barst ríkisstjórninni svo hljóðandi bréf frá stjórn lands- 
bankans:

,,A fundi bankast jórnarinnar i dag var eftirfarandi samþykkt með öllmn 
atkvæðum:

„Stjórn Landsbanka Islands fer fram á jiað við rikisstjórnina, að bún afli 
sér heimildar Alþingis til að ábyrgjast fyrir bankann allt að 2 millj. kr. bráða-



birgðalán erlendis, ef viðskiptaástandið gerir alveg óhjákvæinilegt að nota slíka 
lánsheimild",
er vér leyfum oss að tilkynna hæstvirtum fjármálaráðherra hér með.

Virðingarfyllst

Bankaráð Landshanka Islands 
(sign) Jón Árnason."

Með því að ríkisstjórninni þykir varlegra, að slik heimild sé til, leggur hún 
til með þessu frumvarpi, að hún verði veitt.‘‘
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Nd. 563. Lög
um sveitarstjórnarkosningar.

(Afgreidd frá Nd. 6. maí).
Samhljóða þskj. 541.

Nd. 564. Lög
um ríkisútgáfu námsbóka.

(Afgreidd frá Nd. 6. maí).
Samhljóða þskj. 247.

Nd. 565. Lög
um ráðstafanir til varnar því, að skipum sé leiðbeint við ólöglegar fiskveiðar. 

(Afgreidd frá Nd. 6. maí).
Samhljóða þskj. 178.

Nd., 566. Frumvarp til laga
um að mjólkursamsalan í Reykjavík og sölusamhand íslenzkra fiskframleiðenda 
skuli vera undanþegin útsvari og tekju- og eignarskatti.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

1- gr.
Mjólkursamsalan í Revkjavik og sölusamhand íslenzkra fiskframleiðenda 

í Revkjavík, meðan það hefir löggildingu sem aðalútflytjandi saltfiskjar sam-
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kvænit lögum, skulu undanþegin öllum tekju- og eignarskatti, svo og þvi að 
greiða aukaútsvar eftir efnum og ástæðum.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 567. Nefndarálit

um frv. til 1. um tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin er ekki öll á einu máli um efni frv., en befir þó ákveðið að af- 
greiða það frá sér til bv. deildar með tillögu um, að það verði samþykkt, þó 
þannig, að einstakir nefndarmenn áskilja sér rétt til þess að greiða atkv. á móti 
suniuin ákvæðum frumvarpsins eða bera fram brtt. við það.

Alþingi, 6. maí 1936.

Sigfús Jónsson, Gísli Sveinsson. Stefán Jóh. Stefánsson, 
form. fundaskr., frsm. með fyrirvara.

Ólafur Tbors. Ásgeir Ásgeirsson,
með fvrirvara.

Nd. 568. Breytingartillögur

við frv. til 1. um tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

Frá Stefáni Jóh. Stefánssyni og Ásgeiri Ásgeirssvni.

1. Við 4. gr. Orðin „leigulóðir og jarðir í leiguábúð“ falli niður.
2. III. kafli (15.—20. gr.) falli niður.

Nd. 569. Breytingartillaga

við l'rv. til 1. um tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

Frá Stefáni Jób. Stefánssyni.

Við 24. gr. í stað „0,8%“ konii: 0,4%. 
Alþt. 1936. A. (50. liiggjafarþing). 138
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Sþ. 570. Tillaga til þingsályktunar

uin ríkisábvrgð á andvirði fiskjar, sem seldur er til ítaliu.

Frá fjárhagsnefndum.

Sameinað Alþingi álvktar að heimila ríkisstjórninni að ábyrgjast allt að 
75't af upphæð þeirri, sem útflytjendur fiskjar til ítaliu eiga á hverjum tíma 
inni á „clearing“-reikning Landsbanka íslands í „Instituto Xazionale par i Cambi 
eon l’Estero" Roraa.

Greinargerð.
Ríkisstjórnin hefir gert samning við ftalíu um vöruskipti. Oar sem ýmsir 

erfiðleikar eru því samfara að kaupa vörur í Ítalíu jafnóðum og andvirði fiskjar 
greiðist þar inn, en fiskútflytjendum hinsvegar mikil nauðsyn að fá sem mest 
af andvirði fiskjarins greitt þegar við útskipun, er í tillögu þessari heimilað, að 
rikissjóður ábyrgist allt að 75'< af andvirði fiskjarins, og þá ráð fyrir gert, að 
fiskeigendur gætu fengið a. m. k. þann hluta andvirðisins greiddan við útskipun.

Einstakir nefndarmenn hafa áskilið sér rétl til að flytja breytingarlillögur.

Nd. 571. BreytingartiIIaga

við brtt. á þskj. 533 (Einkamál í héraði).

Frá l’étri Ottesen.

Úr tillögunni falli orðin: „enda hafl i því skyni opna skrifstofu a. m. k. 
10 ár samflevtt".

Ed. 572. Lög
um viðauka við lög nr. 36 11. júli 1011, uni forgangsrétt kandidata frá Háskóla 
íslands til embætta.

(Afgreidd frá Ed. 0. mai).
Samhljóða þskj. 259.

Nd. 573. Lög
um meðferð einkamála í héraði.

(Afgreidd frá Nd. 6. maí).

Samhljóða þskj. 507 (sbr. þskj. 12).
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Sþ. 574. Breytingartillögur

við brtt. á þskj. 541 (Fjárlög).

Þingskjah 571—575

Frá Asgeiri Ásgeirssvni.

Við 1. tölulið. Liðurinn orðist svo:
Við 17. gr. 5. bætast tveir nýir liðir:

a. Til barnavinafélagsins „Sumargjöfin“ i Revkjavík, til dagheimila . . 3000
b. Til barnaverndar, eftir ákvörðun ráðherra .......................................... 2000

Ed. 575. Frumvarp til laga

uni breyting á frainfærslulöguni, nr. 135 31. des. 1935.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
Síðasta niálsgr. 10. gr. laganna orðist þannig:
Fráskilin kona á rétt til að fá fullnægt úrskurði sínum á sama hátt, en lieim- 

ilt er sveitarsljórn að blutast til um, að úrskurðinum sé breytt, ef hagir aðilja 
breylast, þó svo, að aldrei sé minna greitt cn ineðalmeðlag með börnunum.

2. gr.
1 stað orðsins „meðalmeðlags" síðast í fyrri málsgr. 15. gr. laganna komi: 

venjulegrar meðgjafar með börnuin í hreppnum eða kaupstaðnum.

3. gr.
1 stað siðari málsl. 22. gr. laganna komi: Skal kona Ieggja frarn skriflega 

umsókn, og fylgi henni skýrsla umsækjanda, gefin af sjálfri lienni. Umsóknir 
þessar skulu vera á sérstökum eyðublöðum, er ráðuneytið sendir valdsmönnum. 
Heimilt er valdsmanni að leita uinsagnar mn skýrslu konunnar, ef honum 
þvkir ástæða til.

4. gr.
26. gr. laganna falli niður.

5. gr.
Á eftir fyrsta málsl. 2. málsgr. 32. gr. laganna komi nýr málsliður: Sania 

rétt liefir liver einstakur frainfærslunefndarmaður, er ekki vill una afgreiðslu 
nefndarinnar.
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6- gr.
a. Orðin „að því leyli, sem við verður komið“ í 43. gr. laganna falli niður.
b. Aftan við söniu lagagrein bætist: Afrýja má úrskurði barnaverndarnefnda 

samkv. 41. og 42. gr. til ráðherra.

7. gr.
Aftan við 61. gr. laganna bætist:
Sania gildir, ef faðerni barns er fullsannað, þó ekki hafi verið kveðinn upp 

úrskurður um meðlagsskyldu föðurins áður en liann dó.

8. gr.
62. gr. laganna falli niður.

9. gr.
64. gr. laganna orðist þannig:
Skylt er bæjarstjórnuni og hreppsnefndum, að fengnuni tillöguni fram- 

færslunefnda, að kveða svo á innan þriggja niánaða, að þeginn framfærslu- 
styrkur skuli ekki afturkræfur af styrkþega, ef þær telja það sanngjarnt vegna 
aldurs þiggjanda, óinegðar lians, veikinda hans eða þeirra, sem liann liefir á 
skylduframfæri, eða vegna annara óbappa bans. Eigi styrkþegi ekki framfærslu- 
sveit þar, sem hann fær styrkinn, má þó sveitarstjórn heimilissveitar ekki 
ákveða, að styrkurinn skuli leljast óafturkræfur, nenia sveitarstjórn framfærslu- 
sveitar samþykki. Ákvörðunum sveitarstjórna eftir 1. og 2. málsgr. getur styrk- 
þegi, sveitarstjórnarmaður eða framfærslunefndarmaður skotið til sýslumanns 
í sveitum, en til atvinnumálaráðlierra i kaupstöðum.

Sveitarstjórn ákveður þó þegar í stað, hvort meðlagsgreiðslur samkv. úr- 
skurði eða samningi skuli afturkræfar eða ekki, en veita má meðlagsskyldum 
þriggja mánaða gjaldfrest, þegar ástæður þykja til þess. Greiði hann ekki með- 
lagið að þeim tíma liðnum, telst það svcitarskuld honum til handa. (Sbr. síðustu 
málsgr. í 16. gr. laga nr. 57 frá 1921, um afstöðu foreldra til skilgetinna barna).

Sþ. 576. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1937 og við brtt. á þskj. 502.

I. Frá Jakob Möller.
Við 15. gr. 51. Nýr liður:

Til Eggerts (luðmuiidssonar málara .............................................  1200

II. Frá Héðni Yaldimarssyni.
Við brtt. 502,76. (Nýr liður við 18. gr. II. i. 71. ðlarta I’órarinsdóttir).

Fyrir „300“ kemur ............................................................................. 500
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Nd. 577. Frumvarp til laga
um stýriniannaskólann í Reykjavík.

(Eftir 2. umr. í Xd.).

I. KAFLI
Markmið skólans og skipulag.

1- gr.
Markniið stýrimannaskólans er að veita þá fræðslu, er þarf til að standast 

hið minna og meira fiskímannapróf, farmannapróf og skipstjórapróf á varð- 
skipum ríkisins.

2. gr.
Skólinn starfar í fjórum deildum, minnst 1 mánaða deild fyrir hið minna 

fiskimannapróf, tveggja ára deild fyrir hið meira fiskiinannapróf, þriggja ára 
deild fvrir farmannapróf og auk þess í sérstakri deild fyrir skipstjórapróf á 
varðskipum ríkisins.

II. KAFLI 
Kennslan.

3. gr.
í skólanum skal kenna:
Stærðfræði, siglingafræði, islenzku, dönsku, ensku, þýzku, eðlisfræði, vél- 

fræði, sjórétt, veðurfræði, hjúkrunarfræði, bókhald, viðskiptafræði, sjómennsku 
og leikfimi; auk þess þær fræðigreinar, sem krafizt er sérstaklega fyrir skip- 
stjóra á varðskipum ríkisins.

hingskjal 577

III. KAFLI 
Próf.

4. gr.
í skólanum skulu vera þessi próf: Hið minna fiskimannapróf, hið meira 

fiskimannapróf, farmannapróf og skipstjórapróf á varðskipum ríkisins.

5. gr.
Til hins minna fiskimannaprófs útheimtist:

Stærðfræði (munnleg):
Kunnátta i fræðinni um heilar tölur, almenn brot, tugabrot, hlutföll talna, 

um einföldustu atriði flatarmálsfræðinnar, þekking á mælikvörðum lína og horna 
og leikni í að nota þá.
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Siglingafræði (skrifleg og munnleg):
1. Þekking á jarðarhnettinum, lögun hans og stærð, hauganeti hans, lengd og 

breidd. Kompáslínur og kompásstrik.
2. Þekking á kompásnum og á notkun lians, á misvisun, halla (inklination), 

segulskekkju og hvernig hún verði fundin með jarðlægum athugunum; á 
skriðmæli, vegmæli, grunn- og djúplóði.

3. Skyn á sjókortum, innihaldi þeirra og notkun.
4. Þckking á daghókarhaldi, leiðarreikningi, straumi, drift, að setja stefnu 

skipsins og á að finna stað skipsins á kortinu.
5. Að kunna að finna, hvenær flóð verður og fjara.
6. Að kunna að nota sextant til þess að geta fundið slað skips með jarðlægum 

athugunum.
Sjómennska (munnleg og verkleg):

Þekking á alþjóðlegum siglingareglum og neyðarbendingum og á hjarg- 
tækjum og notkun þeirra.

Auk þess er nemendum skylt að hlýða á fyrirlestra í almennri sjómennsku. 
Skyn á liirðingu og meðferð á skipum, reiða, seglum, siglum, köðlum og 

vírum og samselningu þeirra og öðru, sem þar að lýtur. Ennfremur meðferð og
hirðing veiðarfæra.

íslenzka (skrifleg og munnleg):
Að hafa lesið að minnsta kosti 50 hls. i 8 hl. hroti í lausu máli og ljóðum 

og geta skýrt það nokkurnveginn. Efnið skal þannig valið, að neinendur læri 
sem flest orð og orðatiltæki, er að sjómennsku lúta. Þeir skulu geta farið sæmi- 
lega með islenzkt mál í ræðu og riti, sérstaklega i þeim efnum, er til stöðu 
þeirra heyra.
Sjóréttur (munnlcgur):

Að þekkja Iielztu Iagaákvæði, er snerta rétt og skyldur skipstjóra. 

Hjúkrunarfræði (munnleg):
Að geta veitt algengustu hjálp i viðlögum við slysfarir og algengustu kvilla. 

Að kynnast sóttvarnarreglum, sem skipum er skylt að hlýða.

6- gr.
Til hins meira fiskimannaprófs útheimtist:

Stærðfræði (munnleg):
Hið sama og til liins minna fiskimannaprófs og ennfremur:

a) 1 reikningi: Notkun logaritma.
h) I flatarmálsfræði: Beinar línur. Horn. Hringurinn. Marghyrningur. Spor- 

haugur. Reglur um hliðar og horn i þrihyrningum og samhliðungum. Rétt- 
hvrndur þríhyrningur. Einslaga og samfalla þríhyrningar. Flatarmál hrings 
og marghyrninga. Uppdráttur og útreikningur flatarmáls einföldustu flata.

c) 1 þrihyrningafræði: Þekking á grundvallaratriðum þríhyrningafræðinnar 
og á útreikningi flatra rétthyrndra þríhvrninga eftir henni.

d) í rúmfræði: Útreikningur rúmtaks, ferstrendings og sívalnings.

hingskjal 577
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Siglingafræði (skrifleg og munnleg):
Þekking á hiininlivolfinu og daglegri brcyfingu þcss, á bauganeti þcss, á 

því að ákvcða afstöðu biminbnatta, á sólinni og breyfingu hennar.
Þekkiiig á mælingu tímans og skiptingu lians.
Að kunna að finna ristíma, hágöngutima og hvarftíma himinhnatta.
Þekking á liæðarleiðréttingum himinhnatta og að kunna að finna breiddina 

af atliugun sólar eða fastastjarna í bádcgisbaug,
Þekking á sextanti og notkun hans.
Að kunna að finna misvísun cða scgulskckkju við viks-(amplitude)athugun 

sólar og við azimutatlmgun sólar cða stjarna.
Þckking á hallasegulskekkju.
Að kunna að finna misvísun eða segulskckkju af athugun pólstjörnunnar. 

Staðarákvarðanir með radíómiðunum.

Sjómennska (munnleg, skrifleg og verkleg):
Hið sama og til hins minna fiskimannaprófs og ennfremur þekking á notkun 

alþjóða-merkjabókar og að geta lcsið og gcfið ljós- og hljóðmerki eftir Morse- 
stafrófi.

íslenzka (skrifleg og munnleg):
Xokkru fyllri þekking cn til minna fiskimannaprófsins.

Danska (munnleg):
Að hafa lcsið og geta lagt út að minnsta kosti 100 bls. í 8 bl. broti í lausu 

máli og ljóðum, scrstaklcga um líf og störf sjómanna, og að geta talað dönsku 
nokkuð, einkum um það, cr snertir sjómcnnsku.

Enska (munnleg):
Að hafa lesið og geta lagt út að minnsla kosti 100 bls. í 8 bl. broti, einkum 

um sjómennsku, og geta talað ensku nokkuð, cinkum um það, cr gerist á sjó. 

Sjóréttur (munnlegur):
Xokkru fyllri þekking cn til liins minna fiskimannaprófs.

Hjúkrunarfræði (munnleg):
Að hafa fengið vfirlit yfir það liclzta, cr stcndur í lækningabókum sjó- 

manna, og sc einkum lögð áhcrzla á þcssi atriði:
Hjálp í viðlögum við slysfarir og algengustu sjúkdóma.
Samræðissjúkdóma og varnir gegn þeim.
Xæma sjúkdóma og sóttvarnarreglur, sem skipum cr skylt að blýða.
Almennar heilbrigðis- og þrifnaðarrcglur i skipum, hirðingu þeirra og um- 

gcngni, matvæli og fæði skipverja.

Vélfræði (munnleg):
Einföldustu atriði mótorfræðinnar ásamt yfirlili yfir algengustu vélar, 

notkun þeirra, umbirðu og eldsneyti.
Bókhald:

Að kunna það bókhald, cr staðan úthcimtir.



Auk þcss sc ncmcndum skylt að hlýða á fvrirlestra í sjómennsku og veður- 
fræði.
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7. gr.
Til farmannaprófsins úthcimtisl: hið sama og til mcira fiskimannaprófsins 

og ennfremur:
Stærðfræði (skriflcg og munnlcg):
a) í rcikningi: Fyllri þckking á vcldi og ró, og á logaritmum. Rcikningur með 

viðlægum og frádrægum stærðum mcð töhnn og hókstöfum. Einfaldur 
vaxtareikningur. Einfaldar likingar.

b) I flatarmálsfræði: Skyn á rctthyrndu Koordinatkerfi.
c) í rúmfræði: Afstaða beinnar línu til flatar og afstaða fiata innbyrðis. Þckking 

prisma, strýtu, keilu, kúlu, sívalnings og á línum, sem mvndast á vfirborði 
þessara liluta við beinan gegnumsknrð. Skyn á bogabornum og bogaþrí- 
byrningum. Rúmtak prisma, strýtu, keilu, kúiu og sívalnings.
í ofangreindum atriðum stærðfræðinnar cr þcss eins krafizt, sem nauðsyn- 

lcgt cr að nemandinn viti til skilnings á því, scm kcnnt er í siglingafræði, sjó- 
mennsku, eðlisfræði og vclfræði.

Siglingafræði (skrifleg og munnlcg):
Hið sama og krafizt cr til mcira fiskimannaprófsins og auk þess:
Kompásleiðréttingar. Djúpmælar.
Að búa til vaxandi kort.
Þekking á segulskekkjumælinum (Dcflcctor) og notkun bans við segul- 

skekkjurannsóknir. Hættuhorn. Eyllri þckking á himintunglum.
Að kunna að finna brciddina af athugun sólar, fastastjörnu og rcikistjörnu 

í og fyrir utan bádegisbaug, og að kunna að finna brciddina af atbugun tungls- 
ins í hágöngu.

Að kunna að fara mcð sjóúr og finna slöðu þess og daglegan gang.
Að kunna að finna lcngdina mcð sjóúrinn og hæð sólar, fastastjörnu eða 

reikistjörnu.
Að kunna að finna stað skipsins mcð staðarlínum byggðum á athugununi 

sólar, tungls, fastastjörnu cða rcikistjörnu.
Þekking á notkun belztu raf- og radíótækja, scm notuð cru við siglingar. 

Vélfræði (munnleg):
Þekking algengra eimvcla ásamt köllum og hjálparvclum. Hestöfl, elds- 

ncvtiseyðsla og gæzla vélarinnar.
Þekking á algengustu mótorvclum, einkum dicsclvclum, og gæzlu þcirra, 

ásamt hjálparvélum og cldsneytiscyðslu.

Eðlisfræði (munnleg):
Þekking á eðlisfræðilégum eiginlcikum hluta. Jafnvægi og hreyfing fastra, 

fljótandi og loftkenndra hluta, þyngdarlögmál.
SamstiIIing og sundurliðun afla. Einfaldar vélar. Eðlisþyngd. Dælur. Loft- 

þyngdarmælar. Aðaldrættir hitafræðinnar. Einfaldar reglur um hljóðið, ljósið, 
rafmagn og rafsegulmagn.
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Sjómennska (skrifleg, munnleg og verkleg):
Hið sama og til meira fiskimannaprófsins og ennfreniur: 

a) Stutt lýsing á byggingu skipa, rúmlestir, djúprista, afturhlæðni og stöðug-
leiki. Viðhald skipa á sjó og landi. Ahrif skrúfu og stýris.

Vatnsþéttar skiljur og tæmingartæki.
Helztu lagaákvæði um flokkun og skoðun skipa.

h) Bátar og notkun þeirra. Tæki til fermingar og affermingar skipa. Meðferð 
farms og kjölfestu.

Öryggisráðstafanir við skipströnd, árekstur, eldsvoða, sjóskaða o. fl. Ein- 
faldur jafnvægisreikningur með tilliti til fermingar og affermingar skipa. 
Línuhyssur og önnur hjargtæki. Xotkun leiðalýsinga o. fl. þ. h.

Xotkun taflna um styrkleika, aðallega þeirra hluta. sem notaðir eru við 
fermingu og afferniingu skipa.

Skvldur stýrimanns á verði.

Landafræði og veðurfræði (munnleg):
Stutt yfirlit yfir landslag hinna helztu meginlanda. Helztu skipgengar ár

fljót. Heimshöfin og helztu siglingaleiðir. Helztu verzlunarhorgir.
Skvn á helztu loft- og sjávarmælitækjum. Skipting hitans á vfirhorði jarðar.

Vatnsgufa loftsins; ský og úrkoma. Veðurfregnir og veðurkort.
Rafmagn í gufuhvolfinu. Loftþrýstingur. Vindar og lögmál þeirra. Þekking

helztu hafstrauma.

fslenzka (skrifleg og munnleg):
Að liafa lesið að minnsta kosti 200 hls. í 8 hl. hroti i lausu máli og ljóðum 

og geta skýrt það vel. Efnið skal þannig valið, að nemendur læri sem flest orð- 
tök, er að sjómennsku lúta. Jafnframt skulu þeir hafa lært það af islenzkri 
málfræði, er þarf til þess að fara vel með íslenzkt mál í ræðu og riti, og geta 
skrifað á allgóðu máli og með góðri stafsetningu ritgerð um efni, er snertir sjó- 
ferðir, og samið laglega skjöl þau og skilríki, er staða þeirra heimtar.

Danska (skrifleg og munnleg):
Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 200 hls. í 8 hl. broti í lausu 

máli og ljóðum, einkum um líf og störf sjómanna, og geta talað dönsku sæmi- 
lega, einkum um það, er sjómennsku snertir, og að geta gert léttan danskan stíl. 

Enska (skrifleg og munnleg):
Að hafa lesið að minnsta kosti 200 IjIs. í 8 bl. hroti, einkum um líf og 

störf sjómanna, skilja „Xautieal AImanae“ og geta talað ensku nokkurnveginn, 
einkum um það, er sjómennsku tilheyrir.

Þýzka (skrifleg og munnleg):
Krafizt er sömu kunnáttu og í ensku.

Sjóréttur (munnlegur):
Xokkru fyllri þekking en til hins meira fiskimannaprófs, einkum um farm- 

bréf og farmskirteini.
Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 139
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Hjúkrunarfræði (munnleg):
Nokkru fyllri þekking en til hins meira fiskimannaprófs. einkuni um liita- 

beltissjúkdóma og varnir gegn þeini.

Bókhald og viðskiptafræði (skrifleg og munnleg):
Þau atriði, er farnienn skiptir mestu og staða þeirra licimtar.

8. gr.
Til skipstjóraprófs á varðskipum ríkisins úlheimtist:

1. Að nemandi hafi lokið farmannaprófi og hlotið í meðaleinkunn að minnsta 
kosti % þeirrar einkunnar, sem hæst verður gefin.

Undanþegnir þessu ákvæði eru þeir, sem fengið liafa skipstjóraréttindi 
á varðskipum ríkisins þegar lög þessi öðlast gildi; ennfremur má veita efni- 
legum nemendum undanþágu frá þessu skilyrði, ef kennarar skólans mæla 
eindregið með því.

2. Stórskotafræði (munnleg og verkleg):
a) Þekking á byssum varðskipa rikisins, notkun þeirra og hirðingu. 
h) Þekking á fjarlægðamælum og nolkun þeirra.

3. Ljósfræði (munnleg):
Þekking á frumatriðum ljósfræðinnar, prismaglerjum og öðrum sjón- 

glerjum.
4. Mælingafræði (skrifleg og munnleg):

a) Mælistaðir og lega þeirra til staðarákvarðana.
h) Þekking á leiðréttinguin liorna, merkja og miðana á jörðinni til út- 

setningar í vaxandi kort.
e) Þekking á leiðréttingu sextanthorna vegna hæðarmismunar inælistað- 

anna.
5. Alþjóðamerki (verklegt):

Leikni i notkun ljós- og hljóðmerkja og merkjaflagga. Leikni í að nota 
handflögg til merkjagjafa eftir alþjóðareglum.

6. Alþjóðaréttur (inunnlegur):
Helztu ákvæði milliríkjasamninga um gæzlu landhelginnar og mn fisk- 

veiðar á liafinu. Þýðing og gæzla landhelginnar á ófriðartíinuni.
7. Enska (skrifleg og munnleg):

Fyllri kunnátta í að tala og rita málið en krafizt er til farmannaprófs.
8. Þýzka (skrifleg og munnleg):

Sama kunnátta og i ensku.
9. Líkamsæfingar:

Kunnátta í algengri leikfimi, og æfing í að stjórna leikfimiflokki.
Róðraræfingar og kunnátta í að stjórna hátum.

9- gr.
Við hurtfararpróf skulu auk kennarans, sem prófar, vera tveir prófdóm- 

endur í hverri grein, og skipar stjórnarráðið til þess sérfra’ðinga eftir föngum.
Munnleg próf skulu lialdin í hevranda hljóði.
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10. gr.
Vilji maður ganga undir burtfararpróf skólans án þess að hafa stundað 

þar nám, skal hann senda kennslumálaráðuneytinu heiðni um það tveim mán- 
uðum áður, og skal fylgja heiðninni vottorð um, að umsækjandi fullnægi kröf- 
um þeim, er segir í 1.—6. lið 12. gr. þessara laga, og vottorð um þann undir- 
húning, er hann hefir fengið.

11- gr.
Þeir, sem staðizt hafa hurtfararpróf við stýrimannaskólann, skulu fá próf- 

skírteini, er sýni aðaleinkunn þeirra og séreinkunnir.
Prófskírteinin skulu gefin út á íslenzku og að minnsta kosti einu stórþjóða- 

máli, nema hið minna fiskimannaprófskírteini, sem aðeins skal gefið út á 
íslenzku.

IV. KAFLI 
Inntaka nemenda.

12. gr.
Almenn inntökuskilyrði eru:

1. Að fullnægja kröfum reglugerðar um siglingatíma.
2. Að hafa þá sjón, heyrn og málfæri, sem yfirmannsstaða heimtar.
3. Að kunna sund.
1. Að vera ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er 

orðið geti öðrum nemendum skaðvænn.
5. Að hafa óflekkað mannorð.

13. gr.
Farmannaprófsnemendur skulu hafa þá þekkingu í íslenzku, dönsku, ensku, 

þýzku og stærðfræði, er reglugerð áskilur.

V. KAFLI 
Kennslutimi.

14. gr.
Skólinn starfar frá hyrjun októhermánaðar og eigi skemur en til aprilloka.

VI. KAFLI 
Kennarar skólans.

15. gr.
Við stýriinannaskólann skulu auk skólastjóra vera að jafnaði tveir skip- 

aðir kennarar, aðstoðarkennari í siglingafræði og tungumálakennari, og stunda- 
kennarar eftir þörfum.

Laun fastra kennara við skólann skulu ákveðin í launalögum.
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16. gr.
Til þess að geta orðið skólastjóri stýrimannaskólans, verður hlutaðeigandi 

að hafa lokið farinannaprófi skólans og siðan víðtækara farmannaprófi við 
erlendan skóla, hvorttveggja nieð góðum vitnishurði.

Til þess að verða aðstoðarkennari í siglingafræði, verður hlutaðeigandi að 
hafa lokið að minnsta kosti góðu farmannaprófi við skólann.

Til þess að verða tungumálakennari skólans, verður hlutaðeigandi að hafa 
lokið embættisprófi í einhverju af þeim málum, sem kennd eru við skólann. Þó 
má veita undanþágu frá þessu ákvæði þeim, sem reyndur er að nægri kunnáttu 
og kennarahæfileikum.

Enginn getur fengið veitíngu fyrir emhætti við skólann, nema hann hafi 
verið settur til að gegna því i eitt ár að minnsta kosti.

Stundakennara setur ráðuneytið samkvæml tillögum skólastjóra.

VII. KAELI 
Ýmisleg ákvæði.

17. gr.
Yfirstjórn skólans hefir atvinnumálaráðuneytið.

18. gr.
Með reglug'erð verður nánar ákveðið um tilhögun kennslunnar, próf og 

einkunnir, inntöku nemenda í skólann, kennslutíma og leyfi, reglu og aga, kenn- 
ara skólans og skólalækni.

19. gr.
Xámskeið, er veita þá fræðslu, sem þarf lil að standast hið minna fiski- 

mannapróf, g'etur ráðuneytið falið skólastjóra stýrimannaskólans að láta halda 
á eftirfarandi stöðum, þegar næg þátttaka er fyrir hendi: A ísafirði, Akureyri, 
Xorðfirði og í Yestmannaeyjum.

Xámskeiðin skulu haldin annaðhvert ár á hverjum stað, en þó eigi nema 
á tveim stöðum sama árið. Skulu þau standa frá hyrjun októhermánaðar og 
eigi skeniur en til jamiarloka. Heimilt er að hafa námskeið á öðrum tíma árs, 
en jafnan skulu þau standa yfir minnst 1 mánuði.

í reglugerð fyrir stýrimannaskólann verður ákveðið nánar um þátttöku, inn- 
lökuskilyrði, kennslufyrirkomulag og próf við námskeiðin.

Prófdómendur skulu vera 3 við minna fiskimannaprófið, siglingafræði- 
kennari námskeiðsins og tveir siglingafróðir menn aðrir, er ráðunevtið skipar 
samkvæmt tillögum skólastjóra stýrimannaskólans. Skal annar þeirra vera for- 
maður prófnefndar. Báðir þessir menn skulu vera dómendur við öll fiskimanna- 
prófin utan Reykjavíkur. Þeir skulu og tillaka öll skrifleg og munnleg verkefni 
við prófin.

Kostnaður við námskeiðin greiðist úr ríkissjóði.
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20. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1930, og frá sama tíma eru úr gildi numin lög 

nr. 17 4. júní 1921, um stýrimannaskólann í Reykjavík.

Nd. 578. Breytingartillaga
við frv. til 1. um stýrimannaskólann í Reykjavik.

Frá Gísla Guðmundssyni og Ásgeiri Ásgeirssyni.

Við 19. gr. Xý málsgrein:
Heimilt er að lialda samskonar námskeið viðar, þegar sérstakar ástæður 

mæla með.

Nd. 579. Breytingartillaga
við frv. til 1. um lekjitr bæjar- og sveitarfélaga.

Frá Héðni Valdimarssyni.

1. Við 2. gr. Síðari málsgrein orðist svo:
Eigandi greiðir skattinn, nema nm leigujarðir, leigulóðir eða önnur 

samningsbundin jarðarafnot sé að ræða og árleg leiga eða eftirgjöld fyrir 
þau sé undir 5G af fasteignamatsverði. Sé árleg leiga eða eftirgjald undir 
5fí en yfir B1^'' af fasteignamatsverði, greiðist skatturinn að þriðjungi 
af leigjanda og tveimur þriðjungum af eiganda, en sé árleg leiga eða eftir- 
gjald eigi yfir íHj'i af fasteignamalsverði, greiðist skatturinn allur af leigj- 
anda.

2. Við 4. gr. Á eftir 1. málslið komi: sbr. þó 2. gr.

Nd. 580. Breytingartillaga
við frv. til 1. um stýrimannaskólann í Reykjavik.

Frá Garðari Porsteinssyni.

Við 19. gr. Á eftir ..Akureyri" í 1. mgr. komi: Siglufirði.

Nd. 581. Breytingartillaga
við frv. til 1. mn tekjur bæjar- og sveitarfélaga.

Frá Páli Rorbjörnssyni.

Við 9. gr. Greinin orðist svo:
í kaupstöðum með undir 2500 íbúum er bæjarstjórmun beimilt að leggja 

á gjald, er nefnist vegaskattur. 10 kr. á ári fyrir bvern verkfæran karlmann, sem
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heimilisfang á i kaupstaðnum, í hverri stöðu sem er, á aldrinum 20—60 ára, og er 
gjaldanda í sjálfs vald sett, hvort hann greiðir gjald þetta í peningum eða vinn- 
ur það af sér eftir ákvörðun hæjarstjórnar.

Nd. 582. Þingsályktun
um áveitur.

(Afgreidd frá Nd. 6. maí).
Samhljóða þskj. 209.

Ed. 583. Breytingartillögur
við frv. til 1. um fræðslu barna og við brtt. á þskj. 523 og 552.

I. Frá Þorsteini Briem.
Við brtt. 523, 1. Orðin „og fræðsluráðs“ falli niður.

II. Frá Haraldi Guðmundssyni.
Við brtt. 552. Meginmál till. skal orða svo:

Heimilt er skólasljóra, í samráði við fræðsluráð eða skólanefnd i kaup-
stöðum, að undanþiggja hörn, sem ekki taka fullnaðarpróf, skólavist eftir
14. maí vegna sumardvalar, enda sé kunnátta barnsins og aðrar ástæður 
ekki til fyrirstöðu.

III. Frá Þorsteini Briem.
Við 6. gr. staflið b.

Aftan við stafliðinn bætist ný málsgrein:
I heimangönguskólum i sveitum er þó eigi skylt að ætla hverju barni 

meiri kennsluviknafjölda en í heimavistarskólum.
IV. Frá Magnúsi Jónssyni.

1. Við 7. gr. Greinin fellur niður.
2. Við Ákvæði til bráðahirgða. Aftan við greinina kemur ný málsgr., er 

svo hljóðar:
Skólastjórar og kennarar í heimavistarskólum skulu ekki skipaðir 

fyrr en eftir þriggja ára reynslutíma.

Nd. 584. Frumvarp til laga
um fræðslu barna.

(Eflir 3. umr. i Ed.).

I. KAFLI
Um skólaskyldu, undanþágu og kröfur við fullnaðarpróf.

1. gr.
Öll börn á landinu eru skólaskyld á aldrinum 7—14 ára. Skólaskyldan 

hefst 1. maí það almanaksár, sem barnið verður fullra 7 ára, og endar með fulln- 
aðarprófi það ár, sem það verður fullra 14 ára.
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2. gr.
Fræðsluráð getur veitt skólahverfuni utan kaupstaða heimild til að ákveða, 

að skólaskvlda í hverfinu skuli ekki hefjast fyrr en við 8, 9 eða 10 ára aldur 
harna. Þar, seni slík ákvörðun er gerð, skulu heiinilin annast sjálf og kosta 
harnafræðsluna fram að skólaskyldualdri, nema þar sem öðruvísi er ákveðið 
með skólareglugerð.

Xú hefir skólahverfi vanrækt fræðslu harna og liefir eigi skipazt við ítrek- 
aða áminningu fræðslumálastjóra, og getur þá fræðslumálastjórnin fyrirskipað 
skólaskyldu harna á aldrinum 7—10 ára í hverfinu.

3. gr.
Skólanefnd má veita undanþágu frá skólavist, ef trygging þykir vera fyrir 

því, að harn fái lögmælta fræðslu þrátt fyrir undanþáguna.
Skólanefnd má veita heimild til fullnaðarprófs hörnum, sem eru yngri en 

14 ára, þegar tryggt er, að harnið njóti framhaldsfræðslu til fulls 14 ára aldurs.
Heimill er skólastjóra, í samráði við fræðsluráð eða skólanefnd i kaupslöð- 

uni, að undanþiggja hörn, sem ekki laka fullnaðarpróf, skólavist eftir 14. mai 
vegna sumardvalar, enda sé kunnátta harnsins og aðrar ástæður ekki til fyrirslöðu.

Skólanefnd varnar þeim hörnum skólavistar, sem að dómi skólastjóra og 
kennara eru óhafandi með öðrum hörnum sakir siðleysis eða einstakrar óhlýðni.

Þau hörn eru undanþegin skólaskyldu, sem samkvæmt vottorði læknis 
skortir andlega eða líkamlega hæfileika til að stunda nám með öðrum hörnum.

4. gr.
Hvert harna 10 ára að aldri á að geta lesið islenzkt mál skýrt og hiklaust, 

skrifað alla íslenzka hókstafi og einföld orð skýrt og hreinlega og reiknað í lmg- 
anuni einföld dæmi um efni, sem því eru kunn.

5. gr.
Hvert barn, sém er fullra 14 ára, er fullnaðarprófsskylt. Til fullnaðarprófs 

er krafizt:
1. að geta lesið móðurmálið skýrt. hljóðvillulaust og áheyrilega og sagí munn- 

lega frá þvi, er það les. Það skal og gela gert skriflega og nokkurnveginn 
ritvillulausa og mállýtalausa grein fyrir því efni, er það þekkir vel. Kunna 
skal það utanhókar nokkur íslenzk kvæði og greina höfunda þeirra, eink- 
um ættjarðarljéið og söngljóð, og geta skýrl rétt frá efni þeirra með eigin 
orðum.

2. að geta skrifað læsilega og hreinlcga rithönd.
3. að liafa lesið með leiðsögn og skýringum valda kafla úr hihlíunni eða bihliu- 

sögur, sérstaklega um lif og kenningu Krists. Skal lögð áherzla á, að það 
hugfesti einkum orð hans og liafi þau rétt eftir. Kunna skal harnið utan- 
hókar nokkra valda sálma.

4. að kunna fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölum og höfuðatriði 
almennra hrota, tugahrota og prósenturciknings og vera leikið í að heita þess- 
ari kunnállu lil úrlausnar auðveldum dæmum, sem fyrir koma í daglegu



1112 Þingskjal 581

lifi, meðal annars til að reikna flatarmál og rúmrnál einfaldra hluta. Það 
skal og vera leikið í að reikna með lágum tölum í liuganum.

5. að vita nokkuð um nierkustu menn þjóðar vorrar að fornu og nýju og um 
höfuðdrætti í sögu þjóðarinnar.

6. að vera leikið í að nota landahréf og liafa fengið sem ljósasta þekkingu á 
átthögum sínum, náttúru íslands. högum þjóðar vorrar og þjóðskipulagi. 
Það skal og bera skyn á legu og atvinnuvegi helztu landa í Evrópu, vita 
hvernig álfur og höf liggja á lmettinum og liafa fengið nokkra fræðslu um 
eðlishætti jarðar og stöðu hennar í sólkerfinu.

7. að hafa vanizt á að athuga algengustu fyrirhrigði náltúrunnar, sem það 
hefir fyrir augum, svo að það geti lýst þeim, það skal vita um lielztu atriði, 
er að hollustuháttum lúta, meðal annars um áhrif heilsuspillandi nautna- 
meðala, t. d. vínanda og tóhaks, og hafa nokkra þekkingu á hyggingu og 
störfum mannlegs líkama. Ennfremur skal það þekkja nokkrar íslenzkar 
jurtir og geta skýrt frá lifnaðarháttum og einkennum lielztu dýra, einkuni 
innlendra.

8. að kunna nokkur einföld sönglög, einkuin sálmalög og lög við íslenzk 
ættjarðarljóð.

9. að geta gert einfaldar dráttmyndir.
10. að liafa fengið nokkra tilsögn í handiðju og
11. að hafa stundað leikfimi, a. m. k. þá leikfimi, sem liægt er að stunda á- 

haldalítið og án sérstaks húsnæðis.
Útlend tungumál má ekki kenna i harnaskólum nema þeim hörnum, sem 

eru orðin vel læs, skrifa móðurmálið ritvillulítið og eru vel að sér í islenzkri 
greiningu.

6. gr.
Heimilt er skólanefnd (í Reykjavík fræðsluráði), með samþykki fræðslu- 

málastjórnar, að ákveða í reglugerð skóla, að kenna skuli fleiri námsgreinar 
en i 5. gr. segir.

II. KAFLI
Um skólahald og kennsluskipun.

7. gr.
í hverju skólahverfi skal gera skólahús á hentugum stað, sem fræðslumála- 

stjórn samþykkir, heimangönguskóla þar, sem staðhættir levfa, en heimavistar- 
skóla þar, sem þess er óskað og heimangöngu verður ekki við komið sakir vega- 
lengda í skólahverfinu. Framfærandi harns kostar skólavist þess í lieimavistar- 
skóla.

Lágmark árlegs námstíma skólaskyldra harna er:
a. 1 heimangönguskólum með 8 kennara eða fleiri:

1. Fyrir 7—9 ára hörn 33 vikur á ári, 500 kennslustundir.
2. Fyrir 10—11 ára hörn 21 vikur á ári, 700 kennslustundir.
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b. 1 heimangönguskóhun með 1-2 kennurum:
1. Fyrir 7—9 ára börn 33 vikur á ári, 500 kennslustundir.
2. Fyrir 10—14 ára börn 24 vikur á ári, 600 kennslustundir.

í heimangönguskóluin í sveitum er þó eigi skylt að ætla bverju barni 
meiri kennsluviknafjölda en i beimavistarskólum.

c. í bcimavistarskólum á bvert skólaskylt barn að stunda nám minnst 12—13 
vikur á ári, og séu námsvikur aldrei færri en 88 samtals á aldrinum 7—14 
ára, nema undanþága bafi verið veitt. Xú er undanþága frá skólabaldi fyrir 
yngri börn en 10 ára veitt heilu skólahverfi, og á þá námstimi 10 —14 ára 
barna að vera minnst 16 vikur á ári.
Heimilt er, með samþykki fræðslumálastjórnarinnar, að færa námstíma til 

milli aldursflokka, enda verði samantaldar kennslustundir eða námsvikur á 
bvert barn á skólaskyldualdri þess aldrei færri en áður er talið.

8. gr.
Xú ólilýðnast framfærandi skólaskylds barns fyrirmælum þessara laga, og 

varðar það dagsektum, 2-5 kr., eftir úrskurði valdsmanns. Sé um alvarlegt 
brot að ræða, gelur skólastjóri skotið málinu til barnaverndarnefndar til frekari 
aðgerða.

9. gr.
Geti framfærandi barns á lögskipuðum skólaaldri fyrir fátæktar sakir ekki 

staðizt kostnað þann, er leiðir af lögboðinni skólavist þess, skal sá kostnaðtir að 
einbverju eða öllu leyti, eftir ákvörðun hreppsnefndar (fátækrastjórnar), greið- 
ast úr fræðslusjóði (bæjarsjóði) sem önnur gjöld til skólabalds. Umsóknir um 
slíkan styrk sén komnar til skólanefndar fyrir 30. okt. ár livert.

10. gr.
Hin lögskipaða fræðsla skólaskyldra barna veitist ókeypis, og greiðist kostn- 

aðurinn við bana úr fræðslusjóði (bæjarsjóði) að öðru en því, sem lagt er fram 
úr ríkissjóði. Greiða skal sérstaklega úr ríkissjóði til heimavistarskóla fé sem 
svarar ráðskonukaupi, og úrskurðar fræðslumálastjórnin til 5 ára í senn, hve 
bá sú fjárhæð skuli vera.

Lögskipaða fræðslu þeirra barna, sem fá undanþágu frá skólaskyldu, skulu 
beimilin annast á sinn kostnað.

III. KAFLI
Um skólahverfi og skólanefndir, fræðsluhéruð og fræðsluráð.

11- gr.
Hver sýsla og hver kaupstaður i landinu er fræðslubérað út af fyrir sig. 

I’ó skal sameina brepp eða bluta úr lireppi fræðsluhéraði annarar sýslu, ef slikt 
bentar betur vegna staðbátta, þegar fræðslumálastjórn mælir svo fyrir.

Hvert fræðslubérað er eilt eða fleiri skólahvcrfi, og er einn barnaskóli i 
bverju.

Alþt, 1936. A. (50. löggjafarþing). 140
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12. gr.
1 liverju fnvðsluhéraði skal vera fra'ðsluráð, skipað 5 ínömium. í kaup- 

stöðum skulu 1 þeirra kosnir af nýkosinni bæjarstjórn nieð blutfallskosningu, 
en utan kaupstaða af sýslunefnd. Bæjarstjóri eða sýsluinaður er sjálfkjörinn 
formaður fræðsluráðs.

Nú er kaupstaður aðeins eitt skólahverfi, ot* skal þá fræðsluráðið jafnframt 
vera skólanefnd kaupstaðarins, enda skipar fræðshunálastjórnin þá formanninn.

1 liverju skólahverfi er skólanefnd skipuð 3 niönnuni, og skulu 2 þeirra 
kosnir sanitiniis og lireppsnefnd utan kaupstaða, eji í kaupstöðuni af nýkosinni 
bæjarstjórn með hlutfallskosningu.

Nú eru 2 hreppar eða fleiri i skólahverfi, og setur fneðslumálastjórnin þá 
rvglur um kosning skólanefndarinaiina í samræmi við fólksfjölda. Þegar svo á 
stendur, er heimilt, að 5 menn séu í skólanefnd.

Fræðslumálastjórnin skipar formenn skólanefnda.
Vin atkvæðisrétt og kjörgengi i skólanefndir gilda sömu reglur og um 

sveitarstjórnarkosningar. Varamenn skulu kosnir á sama hátt og aðalmenn og 
samtímis.

13. gr.
Formaður kallar fræðsluráð eða skólanefnd saman til funda svo oft sem 

þörf krefur. Skylt er honuni að kveðja nefndina til fundar, þegar þess er kraf- 
izt af einuin nefndarmanna eða skólastjóra. Skólastjóri skal ávallt hoðaður á 
fundi skólanefndar og liefir þar málfrelsi og tillögurétt.

Fræðsluráð eða skólanefnd getur enga ályktun gert, nenia meiri liluti hennar 
sé á fundi. Afl atkvæða ræður úrslitum. Þegar atkvæði eru jöfn, skal atkvæði 
fornianns ráða. Allar ályktanir skulu ritaðar í gerðabók. Enginn skólanefndar- 
maður liefir atkvæðisrétl um þau mál, er snerta liann sjálfan.

14. gr.
Skólanefnd hefir unisjón með allri barnafræðshi í skólahverfi sínu. flún 

auglýsir eða lætur auglýsa kennarastöður, þegar þær eru lausar, og tekur á móti 
umsóknum um þær.

Skólanefnd skal, þegar fjöldi umséikna leyfir, mæla með eigi færri en þreinur 
unisivkjenduni fyrir liverja kennarastöðu, sem auglýst Iicfir verið, og telur hún 
þá þann uinsækjanda fyrstan, er hún mælir fastast með, og siðan aðra í þeirri 
röð, er hún telur að þeir komi lil greina. Nú liafa þrjár eða fleiri kennarastöður 
verið auglýstar, og er skéilanefnd þá eigi skylt að mæla með fleiri en tveimur 
umsækjendum fyrir hverja kennaraslöðu.

Skylt er skólanefnd að leiía álits skólastjóra um umsækjendur, ef velja á 
kennara, en námsstjóra, ef um skólastjóra er að rieða. Verði ágreiningur um 
uinsivkjendur innan skólanefndar eða niilli skólanefndar annarsvegar og skóla- 
stjóra eða námsstjóra hinsvegar, getur liver aðili um sig gerl tillögur til fræðslu- 
niálastjórnarinnar, og skal fylgja tillögunum rökstudd greinargerð.

Stundakennara og forfallakennara neður skólastjóri í samráði við skóla- 
nefnd.

Skólanefnd hefir eflirlit með skólasókn skólaskyldra barna i skólahverfinu
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og annast um það, ineð aðstoð skólastjóra. að skólavistin komi þeim að sein 
fvllstum notum. Skylt er henni að liafa uinsjón ineð skólahúsum og annast 
um, að herbergi þau, sem þar eru ætluð til kennslu og íhúðar, séu úthúin i fnllu 
samræmi við þær reglur, sem heilhrigðissljórnin setur. Hún sér um útvegun 
kennsluáhalda þeirra, sem skylt er að hafa í skólum, semur eða felur skólastjóra 
að semja skýrslur um skólaskyld hörn í skólahverfinu og áætlun um útgjöld 
vegna skólahalds næsta ár, og sendir hvorttveggja fræðsluráði innan þess tíma, 
er það ákveður.

L'tan kaupstaða skal einn skólanefndarmanna vera féhirðir skólans. Hann 
tekur á móti því fé, sem vcitt er úr fræðslusjóði til skólahalds í skólahverfinu. og 
annast allar greiðslur fyrir skólann. 1 lok hvers reikningsárs semur hann reikn- 
ing yfir tekjur og gjöld skólans og leggur liann fyrir skólanefnd. Síðan skal 
senda reikninginn fræðsluráði til endurskoðunar og samþykktar.

Afrit af reikningum skal scnda fræðslumálastjóra.
Reikningsár skólanna er almanaksárið.
Aðrar framkvæmdir fyrir skólanefnd hefir formaður á hendi eða felur þær 

einstökum nefndarmönnum, enda her honuin að sjá uni, að störf nefndarinnar 
séu vel af hendi leyst.

Fræðslumálastjórnin gefur út fyrirmyndir að skólareglugerðum, aðra fyrir 
heimangönguskóla og hina fyrir heimavistarskóla. Skólanefnd semnr siðan 
frumvarp til reglugerðar og seudir það fræðslumálastjórninni til staðfestingar.

Skólanefnd sér uni alla skýrslugerð, sem fræðslumálastjórnin heimtar uin 
hag barnafræðslunnar í skólahverfinu.

Verði ágreiningur inilli skólanefndar og fræðsluráðs eða fræðsluráðs og 
hæjarstjórnar (sýslunefndar) um fjárframlög til skólahalds, skal hann lagður 
undir úrskurð fræðslumálastjórnarhmar.

IV. KAFLI
Um fræðslusjóði og skólabvggingarsjóði.

15. gr.
í hverju fræðsluhéraði gelur sýslunefnd, að fengnum tillögum hrepps- 

nefnda, stofnað fræðslusjóð, er stendur straum af árlegum útgjöldum til barna- 
fræðslunnar. Þegar fræðsluráð hefir gert heildaráætlun um kostnað við skóla- 
hald í fræðsluhéraðinu, að fengnum skýrslum og áætlunum skólanefnda, skal 
reikna út meðaltalskostnað á hvert harn i fræðsluhéraðinu. Skal síðan heildar- 
kostnaðinum af harnafræðslunni jafnað niður á hreppa fræðsluhéraðsins i lilut- 
falli við tölu skólaskyldra harna í hverjum lireppi. Jafna skal niður svo liárri 
fjárliæð árlega, að öruggt megi telja, að hún hrökkvi fyrir útgjöldum sjóðsins 
næsta ár, auk tillags til skólahyggingarsjóðs samkv. 16. gr.

Fræðslusjóðsgjald skal innheimt með sýslusjóðsgjaldi og á sama hátt.
Þar, sem ekki eru stofnaðir fræðslusjóðir, fer um greiðslu kostnaðar við 

barnafræðslu eftir núgildandi regluni.
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16. gr.
Hciniilt er að stofna skólabyggingarsjóð í fræðsluhéraði cða hluta fræðslu- 

héraðs utan kaupstaða, og skal honum varið til skólabygginga, viðhalds og 
endurhóta á skólahúsuni og vaxta og afborgana af lánuin, sem tekin hafa verið 
til slíkra bygginga.

Tekjur sjóðsins eru þessar:
a. Allt að 10'< af þeim tekjum sýslu.sjóðs, sem lagðar eru á bvern hrepp eftir 

skattaframtali, ibúatölu og fasteignamati.
1). Allt að 20' í af tekjum fræðslusjóðs héraðsins.
e. Andvirði gamalla skólahúsa og skólalóða, er seld kunna að verða.
d. Samskot, gjafir, vinnuloforð o. fl., sem sjóðnum kann að áskotnast.

Heimilt er, að frainlög skólahverfa til sjóðsins séu séreign hvers hverfis 
um sig, þegar þess er óskað.

Fræðsluráð getur fyrirskipað stofnun skólabyggingarsjóðs fyrir skólahverfi, 
sem telst liafa vanrækt skyldur sínar um hygging skéilalniss eða viðhald, ef 
skólanefnd skédahéraðsins liefir ekki bætt úr vanrækslunni eftir ítrekaða á- 
skorun fræðsluráðs.

Nú á skólahverfi skólahús og lóð, þegar heimild þessa kafla kemur til fram- 
kvæmda, og skal húsið og lóðin þá falla lil skólabyggingarsjéiðs, en niatsverð 
eignarinnar telst þá framlag skólahverfisins til sjóðsins og séreign þess, þegar 
óskað er.

17. gr.
Fræðsluráð hefir á hendi stjórn fræðslusjóðs og skólabyggingarsjóðs.
Fræðsluráð og skólanefnd annast um framkvæindir á byggingu nvrra skóla, 

endurbótuni og viðhaldi.

18. gr.
Skólahús skulu byggð í þeirri röð, sem frieðslumálastjórnin ákveður, að 

fenginni umsögn fræðsluráða.
Ríkissjóður greiðir allt að þriðjungi kostnaðar við að reisa heimangöngu- 

skóla utan kaupstaða, en helming kostnaðar við hyggingu heimavistarskóla af 
því fé, sem til þess er veitt í fjárlöguin ár hvert.

Ríkisstyrkurinn er bundinn því skilyrði, að skólalóðin sé eign skólahverfis 
eða skólahyggingarsjóðs, eða afnotaréttur hennar sé tryggður með óuppsegjan- 
legum leigusamningi, og að fræðslumálasljórnin hafi samþykkl stærð liennar, 
skólastaðinn og uppdrátt að luisinu, og að það sé byggt undir eftirliti trúnaðar- 
manns hennar.

V. KAFLI 
Um einkaskóla.

19. gr.
Heimilt er fræðslumálastjórninni að löggilda barnaskóla, sem reknir eru 

fyrir fé einstakra manna eða stofnana. ef þeir starfa samkvæmt reglugerð, er



hún samþykkir, enda lúti slíkir skólar sama eftirliti og sömu reglum og aðrir 
barnaskólar.

Kennarar við slíka skóla verða að uppfylla öll skilyrði, sem sett eru eða sett 
kunna að verða um rétt til að kenna í barnaskölum Iandsins.

Fyrir þau börn, er slíka skóla sækja, þarf ekki undanþágu samkvæmt 2. gr.. 
en forstöðuniaður skal í byrjun livers skólaárs senda viðkomandi skólanefnd í 
hreppum og fræðsluráði í kaupstöðum skýrslu um það, hvaða börn sækja skól- 
ann, og tilkynna sömu aðiljuin allar breytingar jafnóðum og þær verða.

Ekki eiga slíkir skólar heimti ígu á styrk af alniannafé.

hingskjal 584 1117

VI. KAFLI 
Um próf.

20. gr.
I’ré)f skal árlega halda í kunnáttu og leikni allra harna frá 8—14 ára aldurs.
Prófdómarar skulu vera við fullnaðarpróf og landspróf, og eru þeir skip- 

aðir af skólanefnd.
Prófdómarar hafa sama kaup og stundakennarar.
Kostnaður við próf greiðist úr fræðslusjóði.
Próf skulu haldin að lokinni kennslu, og þó aldrci fyrr en 1. apríl.
Xú kemur prófskylt barn ekki til prófs án gildra forfalla, og er þá heimilt 

að leita aðstoðar lögreglustjóra til þess að barnið vcrði prófað og að beita sekt- 
arákvæðum 8. gr.

Heimilt er, ef barn keniur ekki á prófstað. að prófa það á heimili þess.

21- gr.
Xú hefir 14 ára barn ekki náð þeirri kunnáttu, sem áskilin er í 5. gr., og 

skal þá skólanefnd, í samráði við skólastjóra, sjá því fyrir frekari fræðslu, unz 
það stenzt próf í þeini námsgreinum, er þvi var einkum ábótavant í, en skóla- 
stjóri og skólalæknir ákveða, livers krafizt skal af barninu til fullnaðarprófs.

22. gr.
I’au börn, sem með fullnaðarprófi hafa sýnt. að þau liafi lokið lögskipuðu 

námi, skulu fá votlorð uni kunnáttu sína og þroska, undirritað af skólastjóra 
(eða prófanda) og prófdómara.

23. gr.
Fræðslumálastjórnin selur reglur um tilhögun prófa og skýrslur þær, er 

henni skal senda árlega um prófin.

24. gr.
Prófdómarar skulu undirrita prófskýrslur ásamt skólastjóra og senda 

skólanefnd eða námsstjóra skriflegt álit sitt um kennsluna og skólastarfið, ef 
þess er óskað.
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VII. KAFLI 
Um námsstjóra.

25. gr.
Eftirlitsmenn skulu skipaðir með barnafræðslunni i landinu þegar fé er 

veitt til )>ess í fjárlögum, og nefnast þeir námsstjórar. Skulu valdir til þess 
starfs liinir hæfustu barnakennarar. Skal fræðslumálastjórnin skipta landinu í 
allt að 6 eftirlitssvæði, og sé einn námsstjóri fyrir hvert. Skulu nómsstjórar liafa 
eftirlit með kennsluskipun, kennsluaðferðuni og árangri kennslunnar samkvæmt 
erindisbréfi, er fræðslumálastjórnin sctur.

26. gr.
Fræðshunálastjórnin gefur úl erindisbréf fyrir kennara, skólastjóra, náms- 

stjóra, skólanefndir og fræðsluráð. Skat þar nánar tekið fram um skyldur þeirra 
og störf. Hún skal og í samráði við skólaráð semja skrá yfir þau kennslutæki, er 
hverjum skóla her að hafa til afnota.

VIII. KAFLI 
Ýmis ákvæði.

27. gr.
Lækniseftirlit ineð hcilhrigði skólabarna og kennara og hollustuháttum 

skólanna skal haga eftir þvi, sem fræðslnmálastjórnin ákveður i samráði við 
yfirstjóm heilhrigðismálanna.

28. gr.
Löghoðin leyfi í harnaskólum landsins skulu vera þessi:
1. desemher, jólafrí frá 16. des. lil 3. jan., að háðum dögununi meðtöldum, 

öskudagurinn, páskaleyfi frá páhnasunnudegi til 3. í póskum, að háðum dögun- 
um mcðtöldum, sumardagurinn fyrsti og hvílasunnuleyfi frá Iaugardegi lil 
þriðjudags, að háðum dögum meðtöldum.

Þó má i reglugerðuin einstakra skóla setja önnnr ákvæði um jólaleyfi.

29. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað, og eru frá sama tíma numin úr gildi lög 

um fræðslu barna, nr. 10 1926, og önnur ákvæði, sem kunna að koma í bága 
við lög þessi, sbr. þó ákvæði til bráðabirgða.

Ákvæði til bráðabirgða.

Þar, sem ekki eru komnir heimangöngu- eða heimavistarskólar, og á nieðau 
svo stendur, gilda ákvæ’ði liinna eldri fræðslulaga um farkennara og farkennslu,
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sbr. þó ákvæði 11. <>í> 12. gr. Tala kennslustaða i farskólahéruðum skal ákveðin 
í samráði við fræðslumálastjóra.

Þegar fé cr veitt til þess í fjárlóguni, skal frain fara rannsókn á þvi, hvernig 
hagkvæmast verði að skipta landinu í skólaliverfi. Að þeirri rannsókn lokinni 
gerir fræðslnmálast jórnin tillögnr um skiptingu og leggur þær fyrir skólanefndir 
og fræðsluráð. Nú næst ekki samkomulag milli þessara þriggja aðilja, og ræður 
þá fræðslumálastjórnin úrslitum.

Hvert skólahverfi hefir rétt til eins kennara, en kennarafjölgun skal miða 
við, að 50 hörn á aldrinum 7—14 ára eða 30 börn 10—14 ára komi á hvc-rn 
kennara að jafnaði við heimangönguskóla, og 40 börn á aldrinum 10 -14 ára 
við hcimavistarskóla, en 20 í farskólum. Þó er fræðslumálastjórninni heimill 
að víkja frá þessum ákvæðum, ef staðhættir og skilyrði leyfa ekki samflutning.

Akvæði þessi skulu framkvæmd jafnóðum og kennarastöður losna.
Heimilt er að greiða úr ríkissjóði styrk til stundakennslu, þegar kennarahald 

sparast við það, hlutfallslega jafnháan og neiniir framlagi ríkissjóðs til kenn- 
aralauna.

Skólastjórar i kaupslöðum. þar sem eru 20 barnakennarar eða fleiri, taka 
laun fyrir tvo mánuði umfram barnakennara, og skólastjórar í öðrum kaup- 
stöðum, í kauptúnum með yfir 1000 íbúa og við heimavistarskóla, fyrir einn 
mánuð umfram kennslutíma.

Heimilt er fræðsluráði, með samþykki kennslumálaráðherra, að ákveða 
til eins árs í senn, fyrir kauptún og kaupstaði, að skólaskylda skuli gilda þar 
yfir sumartímann fyrir börn, sem byrjuð eru á skólagöngu, en hafa ekki lokið 
fullnaðarprófi, ef þau eru iðjulaus á heimilum sínum. Skulu fastir kennarar 
skólans kenna þeim íþróttir, leikfimi, skógrækt, garðrækt, handavinnu og smíðar, 
eflir reglugerð, sem samin er af kennslumálaráðuneytinu. Það skal talið fnllt 
starf, ef kennari befir á þann bátt umsjón með 50 börnum 5 slundir á dag. Eng- 
inn kennari má þó taka kaup samanlagt fyrir meira en 44 vikur.

Skólastjórar og kennarar í heimavistarskólum skulu ekki skipaðir fyrr en 
eftir þriggja ára reynslutíma.

Ed. 585. Nefndarálit

um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 18 31. mai 1927, um iðju og iðnað, og I. nr. 85 19. 
júni 1933, um breyt. á þeim lögum.

Frá meiri hl. iðnaðarnefndar.

Xefndin hefir liaft stuttan tíma til þess að atlniga frv. þetta. Þó hafa nefnd- 
arinenn borið það saman við gihlandi lög og gert sér grein fyrir þeim breyting- 
mn, sem það gerir ráð fyrir á gildandi lögum. Er i frv. gert ráð fyrir, að ákvæði 
þau, sem nú eru í lögum um skyldur og réttindi iðnlærðra manna og rekstur 
iðnaðar og gilda nú aðeins í kaupstöðum landsins, skuli einnig ná til kauptúna,
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sein liafa 300 íbúa cða flciri. Einnig cru mcð frv. niður felld nokkur undantekn- 
ingarákvæði, seni í Töguni cru nú, cn ckki þykir ástæða til að hafa í gildi.

Meiri hl. ncfndarinnar niælir incð, að frv. verði sainþykkt. Einn nefndarin. 
(GL) var ekki á fundi, þegar ákvörðun var tekin um frv.

Alþingi, 7. inai 1936.

Ingvar Pálinason, Jónas .Tónsson.
form., frsm.

Sþ. 586. Tillaga til þingsályktunar

uni afgrciðslu áhyrgðarstyrks krcppulánasjóðs.

Frá Jóni Pálniasyni og Einari Árnasyni.

Sanieinað Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að hlutast til um, að 
krcppulánasjóður og hankarnir úthluti styrk til áhyrgðarmanna lántakenda í 
kreppulánasjóði cins og til cr ætlazt nicð löguin nr. 16 frá 1. fehrúar þ. á., þannig 
að allir áhyrgðarincnn, sem hlut ciga að niáli, fái hlutfallsiega jafnan styrk og 
lilutíallslega jafna cftirgjöf á áhyrgðarkröfuni, uin leið og þcir gera þær upp.

Greinargerð.

Sá anninarki hcfir koniið í Ijós við franikvænid laga nr. 16 frá 1. fchrúar 
1936, að cinstakar Iánsstofnanir ncita að gcfa cflir af áhyrgðarkröfuni gcgn fram- 
Iagi kreppulánasjóðs ncina taka þær allar saineiginlcga og greina svo á niilli 
eftir þvi, scm lánsstofnuninni cr hagkvæinasí. Á þann veg verður frainkvænid 
þcssa máls öll önnur cn til var ætlazt nicð lögunum. Með þessari tillögu er 
ætlazí til að fá frain ákveðinn þingvilja fyrir því, að ríkisstjórnin hlutist til 
uin, að þessu sc hagað eins og lögin ætlast til.

Sþ. 587. Breytingartillaga

við till. til þál. uni ríkisáhyrgð á andvirði fiskjar, scm scldur cr til ítaliu. 

Frá .Tóni A. Jónssyni.

Fvrir „75%“ kcniur: 100%.
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um stýrimannaskólann í Reykjavík.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

Samhljóða þskj. 577 með þeirri breytingu, að

19. gr. hljóðar svo:
Námskeið, er veita þá fræðslu, sem þarf til að standast hið minna fiski- 

mannapróf, getur ráðuneytið falið skólastjóra stvrimannaskólans að láta halda 
á eftirfarandi stöðum, þegar næg þátttaka er fyrir hendi: Á Isafirði, Akureyri, 
Norðfirði og í Vestmannaeyjum.

Námskeiðin skulu haldin annaðhvert ár á hverjum stað, en þó eigi nema 
á tveim stöðum sama árið. Skulu þau standa frá byrjun októbermánaðar og 
eigi skemur en til janúarloka. Heimilt er að hafa námskeið á öðrum tíma árs, 
en jafnan skulu þau standa vfir minnst 4 mánuði.

I reglugerð fvrir stýrimannaskólann verður ákveðið nánar um þátttöku, 
inntökuskilvrði, kennslufyrirkomulag og próf við námskeiðin.

Prófdómendur skul vera 3 við minna fiskimannaprófið, siglingafræði- 
kennari námskeiðsins og tveir siglingafróðir menn aðrir, er ráðuneytið skipar 
samkvæmt tillögum skólastjóra stýrimannaskólans. Skal annar þeirra vera 
formaður prófnefndar. Báðir þessir menn skulu vera dómendur við öll fiski- 
mannaprófin utan Reykjavíkur. Þeir skulu og tiltaka öll skrifleg og munnleg 
verkefni við prófin.

Kostnaður við námskeiðin greiðist úr ríkissjóði.
Heimilt er að halda samskonar námskeið víðar, þegar sérstakar ástæður 

mæla með.

Ed. 588. Frumvarp til laga

Ed. 589. Lög
um samþvkkt á landsreikningnum fyrir árið 1934.

(Afgreidd frá Ed. 7. maí).
Samhljóða þskj. 298.

Ed. 590. Lög
um breyting á lögum nr. 48 8. sept. 1931, um viðauka við lög um Landsbanka 
Islands, nr. 10 15. april 1928.

(Afgreidd frá Ed. 7. maí).
Samhljóða þskj. 430.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 141
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Ed. 591. Lög
um veiting ríkisborgararéttar.

(Afgreidd frá Ed. 7. maí).
Samhljóða þskj. 422.

Ed. 592. Lög
um brevtingar á lögum nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir.

(Afgreidd frá Ed. 7. maí).
Samhljóða þskj. 532.

Ed. 593. Lög
um framlenging á gildi ýmsra lagaákvæða um tekjuöflun fvrir rikissjóð. 

(Afgreidd frá Ed. 7. maí).
Samhljóða þskj. 506.

Ed. 594. Lög
um garðyrkjuskóla ríkisins.

(Afgreidd frá Ed. 7. maí).
Samhljóða þskj. 403.

Ed. 595. Lög
um jarðakaup ríkisins.

(Afgreidd frá Ed. 7. maí).
Samhljóða þskj. 267.

Nd. 596. LÖg
um viðauka við lög nr. 85 22. nóv. 1907, um brunamál.

(Afgreidd frá Nd. 7. maí).
Samhljóða þskj. 289.
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um breyting á lögum nr. 26 1. febr. 1936, um alþýðutryggingar.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
1. málsgr. 80. gr. laganna orðist svo:
Sveitar- og bæjarstjórnir auglýsa árlega í septembermánuði, að fram fari 

úthlutun á ellilaunum í umdæmum þeirra til 60 ára gamalla manna og eldri, 
og örorkubótum til þeirra, sem yngri eru.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Nd. 597. Frumvarp til laga

Ed. 598. Frumvarp til laga

um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

Samhljóða þskj. 38 með þessum brevtingum:
Síðasta málsgr. 33. gr. hljóðar svo:
Þeim, sem tekið höfðu hið meira vélstjórapróf við vélstjóraskólann í 

Reykjavík, áður en rafmagnsdeildin var sett við hann, og konmir eru í starf á 
skipi í sérfræðigrein sinni, áður en lög þessi öðlast gildi, veitir próf þeirra sömu 
réttindi og hið mesta vélstjórapróf samkvæmt lögum þessum, að rafmagnsfræði 
meðtalinni.

59. gr. hljóðar svo:
Þeir, sem tekið hafa smáskipapróf samkv. lögum nr. 40 19. júní 1922, 

halda áfram þeim réttindum, er þeir hafa öðlazt samkv. þeim lögum.

Ed. 599. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 11 9. jan. 1935, um gjaldeyrisverzlun o. fl.

(Eftir 2. umr. í Ed.). •

1- gr.
1. gr. laganna skal orða svo:
Landsbanki Islands og l'tvegsbanki íslands hafa einkarétt til þess að verzla
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með erlendan gjaldeyri. Þó skal gjaldeyris- og innflutningsnefnd heimilt að 
gefa útflvtjendum leyfi til þess að ráðstafa þeim erlendum gjaldeyri, sem fæst 
fyrir útflutningsvöru þeirra, að því leyti sem þeir þurfa liann til greiðslu á 
eigin skuldbindingum, enda geri þeir þá gjaldeyrisnefnd og bönkunum grein 
fyrir notkun gjaldeyrisins á þann hátt, sem gjaldeyrisnefnd mælir fyrir.

Ráðherra setur með reglugerð nánari fyririnæli um gjaldevrisverzlunina.
Með reglugerð er heimilt að setja þau ákvæði, er þurfa þvkir til þess að 

tryggja, að íslenzkar afurðir, sem fluttar eru til útlanda, verði greiddar með 
erlendum gjaldeyri, og að hann renni til bankanna, með þeirri undantekningu, 
sem gerð er i þessari grein.

Heimilt er að ákveða með reglugerð, að allir, sem ferðast til útlanda, þurfi 
sérstök skírteini frá gjaldevris- og innflutningsnefnd fyrir þvi, að þeir hafi 
aflað sér nauðsvnlegs erlends gjaldeyris á löglegan hátt. Ennfremur að eig- 
endum flutningstækja sé óheimilt að selja mönnum farmiða eða flvtja fólk til 
útlanda nema framangreindum skilyrðum sé fullnægt.

2. gr.
5. gr. laganna orðist svo:
Lögreglustjórar, hver í sínu uindæmi, og tollstjórinn i Reykjavík skulu láta 

hagstofunni í té skilríki þau, er getur hér á eftir í þessari grein, um magn, tegund 
og verð útfluttrar vöru, jafnskjótt og skip það, er vörur tekur til útflutnings, 
lætur úr höfn þar, sem varan fór í skip.

Skipstjóri eða afgreiðslumaður skal gera farmskrá, í þrem samhljóða sam- 
ritum, yfir allar þær vörur, sem skip tekur til útflutnings á liverri höfn, og af- 
lienda þau lögreglustjóra eða umboðsmanni hans þar, i Revkjavík tollstjóra, og 
skal í farmskránni standa magn, tegund og merki varanna, nöfn sendenda og 
móttakenda, svo og vera á hana ritað vottorð, undirritað af skipstjóra, og ef 
um stykkjavöru er að ræða, einnig af afgreiðslumanni, um að skipið liafi ekki 
tekið frá umræddri liöfn aðrar eða meiri útflutningsvörur en á farmskránni 
greinir. Eitt samrit farmskrárinnar er ætlað liagstofunni, og skulu því fvlgja til 
hennar útflutningsskýrslur livers sendanda um sig, um verð, tegund, magn og 
ákvörðunarstað vöru þeirrar, er liver þeirra flytur út með skipinu.

Ennfremur skal skipstjóri afhenda á síðustu höfn, er skipið tekur vörur til 
útflutnings, lögreglustjóra eða umboðsmanni hans þar, í Reykjavík tollstjóra, 
handa hagstofunni, heildarfarmskrá yfir allar vörur, sem skipið liefir tekið til 
útflutnings hér á Iandi í umræddri ferð, og skal á hana vera ritað vottorð, und- 
irritað af skipstjóra, um að í skipinu séu ekki aðrar eða meiri útflutningsvörur 
en á heildarfarmskránni greinir.

Svo skulu lögreglustjórar auk þess fvrstu daga hvers mánaðar senda hag- 
stofunni skevti um útflutning og innflutning í næsta mánuði á undan, eftir nán- 
ari fyrirmælum hennar.

Nánari fyrirmæli um framkvæmd á ákvæðum þessarar greinar getur fjár- 
málaráðherra sett með reglugerð.

3- gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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við frv. til 1. uni atvinnu við siglingar á ísl. skipum.

Frá Jóni A. Jónssyni.

59. gr. orðist svo:
Þeir, sem tekið liafa smáskipapróf sainkv. lögum nr. 40 19. júní 1922 og 

siglt sem skipstjórar á skipuni yfir 15 rúinlestir í 5 ár, niiðað við gildistöku 
þessara laga, geta fengið skírteini það, sein ræðir um í 5. gr., ef þeir sanna mcð 
vottorðum tveggja valinkunnra skipstjóra eða sjódómsmanna, er lögreglu- 
stjóri tilnefnir, að þeim liafi á umræddu skipstjórnartímabili aldrei lilekkzt 
á vegna vankunnáttu þeirra eða hirðuleysis, og farið að öðru levti skipstjórn 
vel úr hendi.

Ed. 600. Breytingartillaga

Sþ. 601. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fvrir árið 1937.

Frá Bjarna Asgeirssyni, Emil Jónssvni, Páli Zóphóníassyni.

Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Að láta fullgera teikningar og nákvæma kostnaðaráætlun um hyggingu og' 

rekstur áburðarverksmiðju hér á landi, á grundvelli þeim, sem lagður er í 
bráðabirgðaáliti því, er ríkisstjórnin liefir þegar látið gera.

Ed. 602. Nefndarálit

um frv. til laga um breyting á framfærslulögum, nr. 135 31. des. 1935.

Frá meiri lil. allsherjarnefndar.

Nefndin hefir atliugað frv. Eru sumir nefndarmenn ósamþykkir einstök- 
um greinum þess. Einn nefndarmanna (ÞBr) áskilur sér rétt til að bera fram 
breytingartillögur. SAÓ leggur til, að frv. verði samþ. óbreytt.

MG og PHerm tóku ekki þátt í meðferð málsins í nefndinni.

Alþingi, 7. maí 1936.

Sigurjón A. Ólafsson, 
form., frsm.

Ingvar Pálmason, 
fundaskrifari.

Þorsteinn Briem.
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603. Lög

Þingskjal 603—607

Nd.
um fræðslu barna.

(Afgreidd frá Nd. 7. maí).
Samhljóða þskj. 584.

Nd. 604. Lög
um heimilisfang.

(Afgreidd frá Nd. 7. maí).
Samhljóða þskj. 349.

Sþ. 605. Breytingartillaga

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1937.

Frá Bjarna Bjarnasyni.

Við 16. gr. 35. Nýr liður:
Til Agnars Hansens flugmanns ....................................................................  1000

Sþ. 606. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1937 og við brtt. á þskj. 606.

I. Frá Jóni A. Jónssyni.
Við brtt. 519 tölul. XLVII. (Nýr liður við 22. gr. VI. Fisksölusambandið). 
Aftan við tillöguna bætist: Ábyrgðin tekur ekki til vangreiðslu kaup-

anda fiskjarins eða skemmda á honum í flutningi til sölustaða.
II. Frá Jakob Möller.

Við 22. gr. VIII. Nýr liður:
Að ábyrgjast fyrir Beykjavíkurbæ allt að 314 millj. króna lán, eða 

jafngildi þeirrar uppliæðar í erlendri mvnt, til hitaveitu.

Ed. 607. Breytingartillögur

við frv. til laga um brevting á framfærslulögum, nr. 135 31. des. 1935.

Frá Þorsteini Briem.
1. 1. gr. orðist þannig:

Síðasta málsgr. 10. gr. laganna orðist þannig:
Fráskilin kona á rétt til að fá greitt úr sveitarsjóði heimilissveitar

*
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sinnar meðlög með börnum sínum qg framlag til sjálfrar sín eftir úr- 
skurði eða leyfisbréfi til skilnaðar, á sama hátt og mæður óskilgetinna 
barna. Heimilt er sveitarstjórn að hlutast til um, að úrskurðinum eða skiln- 
aðarleyfisbréfinu sé brevtt, ef bagir aðila breytast, þó svo, að aldrei sé 
minna greitt en meðalmeðlag með börnunum.

2. Við 3. gr.
a. A eftir „valdsmönnum", komi: og skulu fylgja umsóknunum meðmæli 

tveggja valinkunnra manna.
b. Síðasti málsliður falli burt.

Ed. 608. Breytingartillögur

við frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 119 12. des. 1935, um breyt. á 1. nr. 23 15. júní 1926, 
um bæjargjöld í Vestmannaeyjum.

Frá Bernharð Stefánssvni.

1. Framan við 1. gr. frv. komi:
I. Bæjargjöld í Vestmannaeyjum.

2. A eftir 1. gr. frv. bætist nýr kafli og ný grein, svo hljóðandi:
II. Vörugjald á Siglufirði.

2. gr.
Bæjarstjórn Siglufjarðar er heimilt að ákveða hækkun á núverandi 

vörugjaldi samkv. 9. gr. laga nr. 61 3. nóv. 1915 um allt að 100', , og jafn- 
framt að sú hækkun gangi til þess að standa straum af nauðsynlegum gjöld- 
um bæjarsjóðs. Gildir hú lieimild til ársloka 1937.

3. 2. gr. frv. verði 3. gr.
4. Við fyrirsögnina bætist: og um vörugjald á Siglufirði

Nd. 609. Frumvarp til laga

um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum.

(Eftir eina umr. í Ed.).

Samhljóða þskj. 38 með þessum breytingum:
Síðasta málsgr. 33. gr. bljóðar svo:
Þeim, sem tekið höfðu bið meira vélstjórapróf við vélstjóraskólann í 

Revkjavík, áður en rafmagnsdeildin var setl við hann, og komnir eru í starf á 
skipi i sérfræðigrein sinni, áður en lög þessi öðlast gildi, veitir próf þeirra sömu 
réttindi og hið mesta vélstjórapróf samkvæmt lögum þessum, að rafmagnsfræði 
meðtalinni.
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59. gr. hljóðar svo:
Þeir, sem tekið hafa smáskipapróf samkv. lögum nr. 40 19. júní 1922 og 

siglt sem skipstjórar á skipum yfir 15 rúmlestir í 5 ár, miðað við gildistöku 
þessara laga, geta fengið skírteini það, sem ræðir um í 5. gr., ef þeir sanna með 
vottorðum tveggja valinkunnra skipstjóra eða sjódómsmanna, er lögreglu- 
stjóri tilnefnir, að þeim hafi á umræddu skipstjórnartímabili aldrei hlekkzt 
á vegna vankunnáttu þeirra eða hirðulevsis, og farið að öðru leyti skipstjórn 
vel úr hendi.

Nd. 610. Breytingartillögur

við frv. til 1. um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum.

Flm.: Emil Jónsson, Jakob Möller.

59. gr. orðist svo:
Þeir, sem tekið hafa smáskipapróf samkv. lögum nr. 40 19. júni 1922, halda 

áfram þeim réttindum, er þeir hafa öðlazt samkv. þeim lögum.
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Sþ. 611. Fjárlög
fyrir árið 1937.

(Afgreidd frá Sþ. 8. mai).

I. KAFLI.

T e k j u r:

1- 8*’-
Árið 1937 er ætlazt til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er í 2.—5. 

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

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.

13.
14.

2. gr.
Ætlað er á, að þessir skattar og tollar nemi:

kr. kr.

Fasteignaskattur..................................................................... 400000
Tekjuskattur og eignarskattur........................................... 1550000
Hátekjuskattur......................................................................... 200000
Lestagjald af skipum ........................................................ 50000

2200000
Aukatekjur............................................................ .... 620000
Erfðafjárskattur..................................................................... 50000
Vitagjald................................................................................. 440000
Leyfisbréfagjöld.................................................................... 25000
Stimpilgjald............................................................................. 500000
Stimpilgjald af ávísunum og kvittunum...................... 100000
Bifreiðaskattur......................................................................... 370000
Benzínskattur......................................................................... 250000

2355000
Útflutningsgjald.....................................................................
Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus

650000

vín, ávaxtasafi og gosdrykkir)....................................... 1000000

Flyt . . 1650000 4555000
142Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).
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15. Tóbakstollur..................................
16. Kaffi- og sykurtollur.................
17. Annað aðflutningsgjald . . . .
18. Vörutollur......................................
19. Verðtollur.......................................
20. Gjald af inntluttum vöruni. .

21. Gjald af innlendum tollvörum
22. Skemmtanaskattur.....................
23. Veitingaskattur ..........................

Flutt . .

Samtals . .

kr. kr.

1650000
1200000

4555000

1100000
80000

1450000
1200000
750000

7430000
400000
120000
100000

. . . 12605000

3. gr.

A. kr. kr.
Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar:

1. Rekstrarhagnaður póstsjóðs ........................................... 15860
2. — landssímans....................................... 500000
3. — áfengisverzlunar.............................. 1300000
4. — tóbakseinkasölu.............................. 600000
5. — ríkisútvarps....................................... 70000
6. — ríkisprentsmiðju.............................. 60000
7. — landssmiðju....................................... 10000
8. — Vifilsstaðabús................................... 5000
9. — Kleppsbús........................................... 5000

10. — Reykjabús........................................... 4000
11. — bílaeinkasölu...................................... 75000
12. — raftækjaverzlunar .......................... 75000

Samtals . . 2719860
Sundurliðun. —

1. Póstsjóður.
I. Tekjur.......................................................................................... 625000

II. Gjöld:
1. Póststjórnarkostnaður.................................................... 37000
2. Pósthúsið í Reykjavik.................................................... 160000

Flyt . . 197000 625000



Þingskjal 611 1131

kr. kr.

Flutt . . 197000 625000
3. Önnur pósthús:

a. Póstafgreiðslur........................................... 131000
b. Bréfhirðingar............................................... 23000

154000
4. Póstflutningur................................................... 210000
5. Önnur gjöld........................................................ 44000
6. Fyrning................................................................ 4140

609140

Fært á 3. gr. A. I. 1 . . . 15860

2. Landssíminn.
Tekjur ..................................................................... 2170000
Gjöld:
a. Til einkasíma í sveitum.............................. 15000
b. Til starfrækslu landssímanna m. m.:

1. Kostnaður af aðalskrifstofu landssim-
anna................................................................ 75000

2. Ritsímastöðin í Reykjavik...................... 180000
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík................. 37000
4. Stutthylgjustöð i Reykjavík................. 75000
5. Bæjarsiminn í Reykjavík og Hafnarfirði 520000
6. Áhaldahúsið............................................... 20000
7. Ritsimastöðin á Akureyri...................... 50000
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði ................. 60000
9. Ritsimastöðin á ísafirði.......................... 35000

10. Símastöðin á Borðeyri .......................... 16000
11. Símastöðin i Yestmannaeyjum .... 30000
12. Símastöðin á Siglufirði.......................... 30000
13. Til annara símastöðva og eftirlitsstöðva 130000

1258000

Uppbót á launum greiðist eftir sömu reglum
og 1936, enda færist þær greiðslur á framan-
greinda liði viðkomandi stöðva.

Flyt . . 1273000 2170000
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kr. kr.

Flutt . .
c. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m.................
d. Viðbót og viðhald stöðvanna.......................................
e. Kostnaður af ferðalögum ete.......................................
f. Viðhald landssimanna...................................................
g. Framhaldsgjald................................................................
h. Til kennslu handa símamönnum..............................
i. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern .................
j. Ýms gjöld .........................................................................

Þar af 1000 krónur til fyrrv. símaverkstjóra, 
eftir tillögum simamálastjóra.

k. Fyrning á húsum og áhöldum..................................

1273000 2170000
55000 
15000 
10000

220000
23000

2000
3000
9000

30000 ;
--------------- i 1670000

Fært á 3. gr. A. I. 2

Eignabreytingar.
Út.

I. Afborgun af lánum ‘L. M. Ericsson, Marconi o. fl. 
II. Til viðauka simakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa

III. Til nýrra símalína ............................................................
að þvi tilskildu, að samkomulag náist viö héruð, 

er hlut eiga að máli.
IV. Til talstöðva í báta og skip...........................................

Fært á 20. gr. Út I. 2. a og II. 1

3. Áfengisverzlun ríkisins.
I. Tekjur (brúttó hagnaður)...............................................

II. Gjöld:
Laun starfsmanna og vinnulaun..................................
Útsvar og flutningsgjöld...................................................
Húsaleiga, ljós, hiti............................................................
Annar kostnaður..................................................................
Fvrning á fasteign og áhöldum.......................................

Fært á 3. gr. A. I. 3

j 500000

204000
60000
55000

10000

329000

' 1596000

137820
95000

7000
47400

8780
296000

1300000
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kr. kr.

4. Tóbakseinkasalan.
I. Tekjur (brúttó hagnaður).............................. .... . . .

II. Gjöld:
Rekstrarkostnaður................................................................
Útsvar, áætlað tap á skuldum o. fl................................

785000

140000
45000

----------- 185000

Fært á 3. gr. A. I. 4 600000

5. Ríkisútvarpið.
I. Tekjur:

a. Afnotagjöld.........................................................................
b. Agóði viðtækjaverzlunar...............................................
c. Aðrar tekjur....................................................................
d. Tekjur af viðgerðarstofu...............................................

II. Gjöld:
a. Starfræksla:

1. Starfsmannalaun........................ 143500
2. Útvarpsefni (1000 kr. á viku 52 vikur) 52000
3. Skrifstofukostnaður.................... 42000
4. Húsaleiga, ljós, hiti.................... 27000
5. Vtvarpsstöðin á Vatnsenda.. 70000
6. Til hleðslu- og viðgerðarstöðva og til

að greiða fvrir útvarpsnotuin .... 20000
7. Óviss útgjöld................................. 15000
8. Efni o. fl. til viðgerðarstofu... 5000

340000
70000
45000
30000

----------  485000

b. Afborgun og vextir........................................................
c. Fyrning á húsi og vélum...........................................

374500
11500
29000

----------- 415000

Fært á 3. gr. A. I. 5 70000

R.
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru taldar:

1. Eftirgjald eftir jarðeignir ríkissjóðs.............................. 20000

Flyt . 20000
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kr. kr.

Flutt . . 20000
Arnarhvoll:
a. Tekjur...............................................
b. Gjöld:

1. Vextir (6,2 °/o af 350000) . .
2. Ymiskonar rekstrarkostnaður
3. Fvrning hússins (sjá 20. gr.)

. 21700

. 32000
3650

57800

57350 j
450

Samtals . 20450

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

kr. kr.

Vextir af bankavaxtabréfum og jarðræktarbréfum. . 
Vextir af stofnfé Landsbankans, 6°/« af þrem millj. 
Vextir af veðd.bréfum Búnaðarbankans, 6"/« af 1380000 
Aðrir vextir.............................................................................

20000
180000
82800

224270

Samtals . . • • ■ 1 507070

5. gr.
Ovissar tekjur eru taldar 50000 kr.
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II. KAFLI.

Gjöld:

6. gr.
Árið 1937 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7.—19. gr.

'• gr.
Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir:

kr. kr.

1. Innlend lán............................................................................. 167815
2. Dönsk lán ............................................................................. 66702
3. Ensk lán.................................................................................. 1197483
4. Vextir af lausaskuldum.................................................... 90000

Samtals . . 1522000

8- gr.

kr. kr.

Borðfé Hans Hátignar konungsins

9- gr.
Til alþingiskostnaðar og vfirskoðunar ríkisreikninga er veitt:

1. Til alþingiskostnaðar ........................................................
2. Til yfirskoðunar ríkisreikninga.......................................
3. Fvrning á alþingishúsi (sjá 20. gr.)..............................

kr.

60000

kr.

220000
3750
2170

Samtals 225920
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10. gr.
Til ríkisstjórnarinnar er veitt:

kr. kr.
I. Stjórnarráðið, ríkisféhirðir, ríkishókhald o. 11. 

1. Til ráðherra:
a. Laun........................................... 30000
b. Til risnu...................................... 6000

2. Til utanferða ráðherra . . . ,
3. Stjórnarráðið:

a. Laun:
1. Atvinnumálaráðuneytið . .. 36400
2. Dóinsmálaráðunevtið . . . 26260
3. Fjármálaráðunevtið . . . 48600
4. Aðrir starfsmenn................. 18415

129675
b. Annar kostnaður......................

4. Ríkisféhirzla og bókhakl:
a. Laun ...........................................
1). Annar koslnaður....................................... 7433

36000
6000

5. Pappír, prentun og hefting ríkisreikninga ....
6. Til þess að gefa út stjórnartíðindi:

a. Þóknun fvrir ritstjórn tíðindanna o. 11. 700
b. Til pappírs og prentunar...................... 20000
c. Til kostnaðar af sendingu með póstuin 1000

7. Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og 
ráðherrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans

8. Fvrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá
2Ö. gr.)......................................................................... .... .

II. Hagstofan:
1. Laun ..................................................................................
2. Pappír, prentnn og hefting hagskýrslna ....
3. Prentun eyðublaða........................................................
4. Húsaleiga, liiti og ljós ín. m. . ................................
5. Aðstoð.........................................................................
6. Annar kostnaður .............................................................

Flvt . .

160000

38000
4000

21700

10000

2046
277746

11000
15000
2000
6300

29500 
' 900

64700

342446
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kr. kr.

Flutt . .
III. Utanríkismál o. fl.

1. Til sendiráðs í Kaupmannahöfn:
a. Laun sendiherra....................................... 10000
h. Húsaleiga.................................................... 7000
c. Kostnaður við embættið...................... 25000
d. Til skrifstofuhalds................................... 20000

62000

342446

2. Til meðferðar utanríkismála . ................................... 17000
3. Ríkisráðskostnaður........................................................ 4000
4. Kostnaður af sambandslaganefnd.......................... 5000
5. — vegna samninga við erlend ríki . . . 60000

148000

Samtals . . . . . 490446

11- gr-
Til dómgæzlu, lögreglustjórnar o. fl. er veitt:

A.
Dómgæzla og lögreglustjórn.

Hæstiréttur:

kr.

1
í

kr.

a. Laun...................................................................................... 26000
b. Annar kostnaður............................................................ 11500

37500
Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra . . 127000
Laun hreppstjóra................................................................
Skrifstofukostnaður lögmannsins í Revkjavík:

22000

a. Laun 3 fulltrúa og 2 skrifara.................................. 23600 ;
b. Húsaleiga, liiti, ljós og ræsting.................................. 5500 i
c. Ýms gjöld......................................................................... 6500 !

i 35600
Skrifstofiíkostnaður tollstjórans i Revkjavík:

í

a. Laun og aðstoð................................................................ 103960 i

Flyt . . 103960 222100
143Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).
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6.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

kr. kr.

Flutt . .
1). Húsaleiga, ljós og hiti 
c. Yms gjöld.................

Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Revkjavik:
a. Laun 2 fulltrúa og 5 skrifara..................................
1). Ljós, hiti og ræsting........................................................
c. Ýms gjöld .........................................................................

Toll- og löggæzla:
a. I Revkjavík:

1. Laun og aðstoð ....................................... 61600
2. Annar kostnaður....................................... 50000

h. Utan Reykjavíkur:
1. Laun............................................................ 24700
2. Annar kostnaður........................................ 13000

c. Vegaeftirlit:
1. Laun .............................................................. 5160
2. Annar kostnaður........................................ 10000

Skrifstofukostnaður sýslumanna og bæjarfógeta . .
Þar af 10 þús. kr., er skiptast milli bæjarfógeta, 

og 5 þús. kr., er skiptast milli sýsluinanna, eftir 
fyrirmælum dómsmálaráðherra.
Til landhelgisgæzlu ............................................................

Þar af til landhelgissjóðs 20000 kr.
Til hegningarhússins i Reykjavík og viðhaldskostn- 
aður fangelsa.........................................................................

(Þar af fyrning kr. 1770, sjá 20. gr.).
Til vinnuhælisins á Litla-Hrauni..................................

Þar af fyrning 5300 (sjá 20. gr.).
Til bvggingar fangahúsa samkv. 1. nr. 29 1. fehr. 1936
Sakamálakostnaður og lögreglumála..........................
Borgun til sjódómsmanna...............................................
Til setu- og varadómara....................................................
Kostnaður við löggildingu vogar- og mælitækja,
samkv. lögum nr. 13 1924 ..........................»..................
Kostnaður við barnavernd, samkv. 1. nr. 43 1932 . 
Laun sáttasemjara í vinnudeilum, sbr. 1. nr. 55 1925

103960
8400

14000

34300 j
8300 ! 
9000

111600

37700

15160

222100

126360

51600

164460
127100

450000

15000

50000

2000
60000
2000

10000

5500
2000
1500

Samtals A . 1289620
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B.
kr. kr.

Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 
Burðarevrir og embættisskeyti:
a. Endurgjald handa embættismönnum fvrir burðar- 

evri undir embættisbréf............................................... 55000
b. Fvrir embættisskevti .................................................... 75000

Brunaábyrgðar- og fasteignagjald nokkurra rikis- 
fasteigna .................................................................................

130000

27000
Til embættiseftirlitsferða.................................................... 6000
Gjöld til skattanefnda, yfirskattanefnda, skattstofu 
Bevkjavíkur og fvrir skattvirðingar.............................. 77000
Til ríkisskattanefndar........................................................ 10000
Eyðublöð, bókband, auglvsingar o. tl............................ 34000

Samtals B. . . . . . 284000

12. gr.
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt:

kr. kr.

Laun................................................................................. 215000
Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi . 8000
Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem 
sérstaklega erfiða læknissókn, eftir reikningum 
í Borgarneshéraði:

eiga
10350

Kolbeinsstaðahreppur.................................. 200
Evjahreppur.................................. ....

í Ólafsvíkurhéraði:
200

Staðarsveit ........................................................ 200 1
Breiðavikurhreppur....................................... 300 |

Neshreppur utan Ennis..............................
í Stykkishólmshéraði:

300

Evrarsveit............................................................ 500
Miklaholtshreppur...........................................

í Dalahéraði:
200

Klofningshreppur og Fellsstrandarhreppur 
utan Kjarlaksstaðaár...................................... 150

i
i

Flyt . . 2050 ; 233350
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Flutt . .
Skarðshreppur....................................................
Saurbæjarhreppur...........................................

í Flatevjarhéraði:
Múlahreppur........................................................

í Patreksfjarðarhéraði:
Rauðasandshreppur.......................................
Barðastrandarhreppur..................................

í Flatevrarhéraði:
Suðureyrarhreppur...........................................

í Ögurhéraði:
Reykjarfjarðarhreppur, Nauteyrarhreppur 
og Snæfjallahreppur.......................................

Stvrkurinn skiptist milli nefndra hreppa 
í hlutfalli við kostnað þeirra við læknis- 
vitjanir.

í Hesteyrarhéraði:
Grunnavíkurhreppur.......................................
Sléttuhreppur . ...............................................

í Revkjarfjarðarhéraði:
Árneshreppur (sé héraðið læknislaust) .

1 Hólmavikurhéraði:
Óspakseyrarhreppur.......................................

í Miðfjarðarhéraði:
Bæjarhreppur...................................................

í Blönduóshéraði:
Vindhælishreppur fyrir norðan Björg . . 

í Sauðárkrókshéraði:
Skefdsstaðahreppur .......................................

í Hofsóshéraði:
Haganeshreppur...............................................
Holtshreppur...................................................

í Húsavíkurhéraði:
Flateyjarhreppur...............................................
Grímseyjarhreppur...........................................

1 Öxarfjarðarhéraði:
Fjallahreppur...................................................
Presthólahreppur, til læknisvitjana af Aust- 
ur-Sléttu............................................................

kr. kr.

2050
150
200

250

150
150

.400

750

300
300

600

200

300

200

200

150
150

200
400

200

3ÍX)

233350

7500 233350Flvt . .
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kr. kr.

Flutt . . 7500
í Þistilfjarðarhéraði:

Sauðaneshreppur, vegna læknisvitjana frá

233350

Skáluni og nágrenni þeirra.......................... 200
Skeggjastaðahreppur....................................... 200

I Hróarstunguhéraði:
Borgarfjarðarhreppur.................................. 300

í Fljótsdalshéraði:
Jökuld.hr.(vegna hvggðar iMöðrudalsheiði) 200

I Seyðisfjarðarhéraði:
Loðmundarfjarðarhreppur.......................... 150

í Berufjarðarhéraði:
Breiðdalshreppur............................................... 300

í Hornafjarðarhéraði:
Hofshreppur........................................................ 400

I Síðuhéraði:
Skaftártunguhreppur....................................... 300
Álftavershreppur............................................... 250

1 Mýrdalshéraði:
Austur-Eyjafjallahreppur.............................. 100

í Bangárhéraði:
Vestur-Eyjafjallahreppur.............................. 100

í Eyrarbakkahéraði:
Selvogshreppur............................................... 150

I Grímsneshéraði:
Þingvallahreppur ........................................... 200

I

Samtals . . 10350

4. Til læknis i Revkjavík, er skvlt sé að gegna sjúkra-
vitjunum í Kjós, Kjalarnesi, Mosfellssveit, Þingvalla- 
sveit og Revkjavíkurhéraði, utan kaupstaðarins, og 
fara eftir taxta héraðshvkna...........................................

5. Til augnlækningaferða skv. 1. nr. 12 1934 .................
6. Styrkur til tannlæknis Vilhelms Bernhöfts í Reykjavik
7. Stvrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins-

sonar í Revkjavik................................................................
Stvrkur læknanna Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þor- 

steinssonar er hundinn því skilvrði, að þeir, hvor um 
sig, segi stúdentum í læknadeild háskólans til r sinni 
sérfræði og veiti fátæku fólki ókeypis læknishjálp á 

Flyt . .

1200
2400

800

800

238550
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kr. kr.

8.

9.
10.

Flutt . .
tilteknum stað, ekki sjaldnar en 4 sinnum á mánuði, 
og gefi skýTslu um það.
Til lækniskandidats, til að nema geðveikrafræði er-
lendis..........................................................................................
Til styrktar lækni til að ljúka námi í lvfjafræði erlendis 
Til Guðmundar Thoroddsens prófessors og Gísla F. 
Petersens, til utanfarar vegna rannsóknar heilasjúk- 
dóma, 1500 kr. til hvors...................................................

238550

1500
1500

3000

11. Landsspítalinn:
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lækna..................................................................... 43000
B. Annar kostnaður:

1. Laun................................................... 107900
2. Matvæli............................................... 99000
3. Lyf og sáraumbúðir..................... 21500
4. Ljós og eldsneyti......................... 28000
5. Þvottur og hreinlætisvara........ 39000
6. Viöhald húsa og fastra muna . . . 17000
7. — lausra muna (þar með fatnaður) 24000
8. Lóðin................................................... 1700
9. Skattar og trvggingar................. 5400

10. Sími og skrifstofa......................... 7000
11. Röntgenfilmur og röntgenáhöld . . 20000
12. Ýms gjöld...................................... 7200
13. Fyrning........................................ 36500

414200
Þar frá dregst:
1. Meðlög sjúklinga................. 260000
2. Geislalækn. (tekjur af rönt-

gendeild).................................. 54000
3. Skurðstofugjald...................... 9000
4. Fæðingarstofugjald .... 4200

5. Aukatekiur.............................. 400
----------- 327600

Mismunur . .
C. Til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskólans, þar í 

fæði ljósmæðranema....................................................

86600

9500

139100

Flyt 244550
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kr. kr.

Flutt . . 244550
12. Holdsveikraspitalinn:

Rekstrarkostnaðnr sundurliðast þannig:
A. Laun vfirlæknis . . .................................... 3600
B. Önnur gjöld:

1. Matvæli................................................... 15000
2. Laun........................................................ . 11900
3. Lvf og umbúðir.................................. 1500
4. Ljós og eldsnevti.............................. . 10500
ö. Þvottur og hreinlætisvara .... 1200
6. Fatnaður allur.................................. 2000
7. Viðhald lnisa og fastra niuna . . 6500
<3. Viðhald lausra muna..................... 2000
9. Sími........................................................ 500

10. Skattar og trvggingar..................... 2800
11. Flutningskostnaður.......................... 800
12. Ýmisleg gjöld....................................... 2000
13. Fvrning................................................... 4482

61182

13. Geðveikrahælið á Kleppi: 64782
I. Gamli spitalinn:

Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun vfirlæknis.................................. 5000 í
B. Önnur gjöld: 1

1. Matvæli...........................................
2. Laun............................................... . 19000
3. Lyf og umbúðir.......................... 800
4. Ljós og hiti.................................. . 10500
5. Þvottur og hreinlætisvara . . . 4500
6. Viðhald húsa og fastra muna . 9000
7. Viðhald lausra muna................. 3000
8. Sími og skrifstofa..................... 1500
9. Flutningskostnaður...................... 2000

10. Skattar og tryggingar................. 2000
11. Fatnaður allur.............................. 5000
12. Ýms gjöld....................................... 3500
13. Fvrning........................................... 3064

100364

105364

Flyt . . 105364 244550
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kr. kr.

Flutt . . 105364 244550
Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með sjúklingum................. 40000

Mismunur . . 65364
II. Nýi spítalinn.

Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun yfirlæknis.................................. 5000
B. Önnur gjöld:

1. Matvæli........................................... 62000
2. Laun............................................... 50500
3. Lyf og sáraumhúðir................. 7000
4. Ljós og hiti.................................. 14000
5. Þvottur og hreinlætisvara . . . 12500
6. Viðhald húsa og fastra muna . 5500
7. Viðhald lausra muna................. 7500
8. Sími og skrifstofa...................... 2500
9. Flutningskostnaður..................... 2800

10. Skattar og tryggingar................. 2200
11. Fatnaður allur.............................. 7200
12. Ýms gjöld....................................... 5000
13. Fyrning........................................... 3355

182055

Þar frá dragast þessar tekjur: 187055
Meðgjöf með sjúklingum................. 60000 ;

Mismunur . . 127055
Heilsuhælið á Vífilsstöðum:
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 1
A. Laun lækna................................................... 10000
B. Önnur gjöld:

1. Matvæli................................................... . 115000
2. Laun........................................................ . 61230
3. Lyf og hjúkrunargögn..................... . 13000
4. Ljós og eldsneyti.............................. . 28000
5. Þvottur og hreinlætisvara .... . 22000
6. Viðhald húsa og fastra muna . . . 12000
7. Viðhald lausra muna..................... . 15000
8. Sími og skrifstofa.............................. 4500
9. Flutningskostnaður (þar af ea. helm-

ingur til kaupa á nýjum bíl) . . 8000

Flvt . 278730 10000 244550
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kr. kr.

10. Trvggingar
11. Ýms gjöld
12. Fvrning .

Flutt . . 278730
................. 1200
................. 5000
................. 3350

10000 244550

288280

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf ineð sjúklingum...........................................

298280

272000 it

Misnninur 26280

15. Heilsuhælið á Revkjum i Ölfusi:
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis..................................................................... 4500
R. Önnur gjöld:

1. Matvæli........................................................ 24000
2. Laun............................................................ 16000
3. Lyf og hjúkrunargögn.......................... 2000
4. Ljós............................................................ 1000
5. Þvottur og hreinlætisvara................. 1500
6. Viðhald húsa og fastra muna . . . 3000
7. Viðhald lausra muna.......................... 2500
8. Sími............................................................ 6()0
9. Flutningar............................................... 1500

10. Ýms gjöld............................................... 1000
11. Fyrning....................................................... 1600

54700

Þar frá dregst:
Daggjald sjúklinga, 14400 sjúkrad. á 4,00

59200

57600

Mismunur .

16. Heilsuhælið í Kristnesi:
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis og kandidats .......................................
B. Önnur gjöld:

1. Laun starfsmanna.................................. 26700
2. Fæði............................................................ 46500

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).

1600

7450

244550
144

Flyt . . 73200 7450
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kr. kr.

3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10,

Flutt . . 73200
Lvf og hjúkrunargögn................. 5000
Ljós og hiti...................................... 12500
Þvottur og hreinlætisvara........ 4200
Viðhald liúsa og fastra nnina . . . 5500
Viðhald lausra inuna................ 5500
Flutningskostnaður..................... 3725
Ýms gjöld...................................... 4200
Fyrning.............................................. 8370

7450 244550

122195

Þar frá dregst:
Daggjald 71 sjúkl., 5 kr. á dag.......................................

129645
129575

Mismunur 70

17. Kostnaður samkv. 11.—16. lið þessarar greinar . .
Frá dregst:
A. Tekjur samkv. sömu liðum..................... 886775
B. Áætlaður 10°/u sparnaður:

1. Landsspítalinn........................................... 30630
2. Holdsveikraspítalinn.............................. 4928
3. Kleppur 1....................................................... 8136
4. Kleppur II...................................................... 13155
5. Vífilsstaðahæli........................................... 22705
6. Reykjahæli.................................................... 3870
7. Kristneshæli............................................... 9549

1311026

979748

Til gjalda færist þvi á þessum liðum..........................

18. Önnur gjöld:
a. Styrkur til að reisa læknisbústaði og sjúkraskj’li 
h. Styrkur til greiðslu vaxta af skuldum vegna lækn- 

isbústaða í Ögurhéraði og Grímsneshéraði, 1200 
kr. til hvors, og til greiðslu vaxta og afborgana af
skuld Reykhólahéraðs 1200 kr...................................

e. Til Rauðakross íslands, til sjúkraskvlis sjómanna
í Sandgerði (lokagreiðsla)...........................................

d. Til fávitahælis á Sólheimum, byggingarstvrkur

331278

12400

3600

3500
1000

Flyt . 20500 575828
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kr. kr.

Flutt
e. Stvrkur til fávita, er dvelja i hælum.................
f. Til Jóns Einarssonar, Rauðhúsum, styrkur vegna

fávita.................................................................................
g. Til Skarphéðins Bjarnasonar, Hvammstanga,

stvrkur til framfæris fávita......................................
h. Til Ólafs Magnússonar í Múla, stvrkur til fram-

færis fávita.........................................................................
i. Bólusetningarkostnaður.....................
j. Gjöld samkv. lögum nr. 66 19. júní 1933, um 

varnir gegn úthreiðslu nærnra sjúkdóma ....
k. Gjöld samkv. lögum nr. 65 19. júni 1933, um 

varnir gegn því, að næmir sjúkd. berist til Islands
l. Gjöld samkv. lögum nr. 16 1923, um varnir gegn

kynsjúkdómum.................................. •..........................
m. Kostnaður við heilhrigðiseftirlit lækna með al-

þjTðuskólum.....................................................................
n. Til annara heilbrigðisráðstafana..............................
o. Styrkur til heilsuverndarstöðva í kaupstöðum, 

gegn tvöföldu framlagi annarsstaðar að ....
Heilsuverndarstöð, sem styrks vill verða að- 

njótandi, skal reka berklavarnastarfsemi undir 
vfirstjórn og eftirliti berklavfirlæknis rikisins og 
haga störfum sinum öllum eftir reglum, er 
heilbrigðisstjórnin samþykkir.

p. Til stvrktar mænusóttarsjúklingum......................
q. Styrkur til Súgfirðinga til að hafa lærða hjúkrun-

arkonu .............................................................................
r. Til styrktar mönnum, er þurfa að fá sér gervilimi
s. Viðbófarlaun yfirsetukonu i Grímsev, gegn jafn-

mikilli launahót annarsstaðar að..........................
t. Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs ....

u. Til Páls Sigurðssonar fvrrv. héraðslæknis, hiðlaun
v. Til j’iTisra sjúklinga, eftir úthlulun landlæknis .

Þar af til Hallgríms Sveinssonar, hónda á Hálsi 
í Eyrarsveit, 500 kr.

w. Sjúkrastvrkur til séra Jakobs Ó. Lárussonar . . 

19. Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra..........................

20500
10000

300

200

200
3500

15000

2000 !
i!

35000 !
II

5000
2000

15000

10000

1000
4000

300.. 
2000 
1800 
5000,j

550

575828

133350
65000

Samtals 774178
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13. gr.
Til sanigöngumála er veitt:

kr. kr.
A.

Vegamál.
I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:

1. Laun vegamálastjóra ...............................................
2. Laun aðstoðarverkfræðings..................................
3. Ferðakostnaður þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi.........................................................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga ..........................
5. Skrifstofukostnaður....................................................

6000
5750

6000
28000
18000

63750
II. Þjóðvegir.

a. Til nýrra akvega:
1. Kjósarvegur........................................... 10000
2. Hafnarfjallsvegur................................... 10000
3. Hálsasveitarvegur.............................. 2000
4. Mýravegur............................................... 4000
5. Álftaneshreppsvegur.......................... 7000
6. Stvkkishólmsvegur.............................. 7000
7. ÓlafsviLurvegur.................................. 3000
8. Saurbæjarvegur.................................. 3000
9. Suðurdalavegur.................................. 6500

10. Rauðasandsvegur.............................. 5000
11. Patreksfjarðarvegur til Bildudals . 6000

Unnið sé fyrir sinn helming upp- 
hæðarinnar frá hvoruin stað.

12. Breiðadalsheiðarvegur..................... 15000
13. Bolungavíkurvegur, gegn '/* annars-

staðar að............................................... 4000
14. Langadalsvegur................................... 4000
15. Steingrímsfjarðarvegur...................... 3500
16. Kollafjarðarvegur.............................. 3000
17. Bitruvegur............................................... 4000
18. Holtavörðuheiðarvegur...................... 30000
19. Hrútafjarðarvegur i Húnavatnssýslu 30<X)
20. Vesturhópsvegur.................................. 3000
21. Til Húnvetningabrautar, frá Hóla-

baki norðan Vatnsdalshóla að 
Hnausakvísl........................................... 6000

Flyt . . 139000 63750
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kr.

Flutt . . 139000 . . .
22. Blönduhliðarvegur.............................. 7000
23. Út-Blönduhlíðarvegur...................... 5000
24. Hofsósvegur........................................... 8000
25. Fljótavegur........................................... 4000
26. Siglufjarðarskarð .............................. 15000
27. Öxnadalsvegur....................................... 7000
28. Ljósavatnsskarðsvegur...................... 15000
29. Kinnarbraut........................................... 6000
.‘10. Iíópaskersvegur.................................. 3000
31. Raufarhafnarvegur.............................. 5000
32. Þislilfjarðarvegur.............................. 2500
33. Brekknaheiðarvegur.......................... 7000
34. Bakkafjarðarvegur............................... 3000
35. Vopnafjarðarvegur.............................. 5000
36. Jökulsárhliðarvegur.......................... 3000
37. Úthéraðsvegur....................................... 7000
38. Norðtjarðarvegur.................................. 10000
39. Skriðdalsvegur....................................... 5000
40. FáskrúðsfjarðarvegurfráRevðarfirði 5000
41. Breiðdalsvegur....................................... 6000
42. Berunesvegur....................................... 2500
43. Til vega á Mýrum, Nesjum og i

Lóni i Austur-Skaftafellss\Tslu, 2000 
krónur í hvern stað.......................... 6000

44. Síðiivegur............................................... 4000
45. Mýrdalsvegur....................................... 5000
46. Eyjafjallavegur....................................... 5000
47. Inn-Fljótshlíðarvegur, gegn tvöföldu

framlagi annarsstaðar að................. 1500
48. I^mdvegur............................................... 4000
49. Gnúpverjahreppsvegur...................... 2000
50. Hrunamannahreppsvegur................. 10000

__________ 307500
i). Viðhald og umbætur............................................... 650000
c. Til þjóðvega af benzinskatti:

1. TH raalhikunar á Elliðaárvegi, allt að 50000

63750

2. — malbikunar vega i Vestmanna-
evjum, allt að.................................. 5000

3. — Hafnarfjarðarvegar, allt að . . . 50000

Flyt . 105000 957500 63750
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kr. kr.

Flutt .
4. Til Suðurlandsbrautar, allt að . .
5. — Holtavörðuheiðarvegar, allt að
6. — Austurlandsvegar, allt að . .
7. — Geysisvegar, allt að.................
8. — vega út frá Akureyri ....
9. — Sogsvegar, allt að.....................

105000
70000
30000
10000
10000
15000
15000

957500

255000

63750

III. Til brúargerða.....................................................................
IV. Fjallvegir.............................................................................
V. 1. Til ábalda.....................................................................

2. Til bókasafns verkamanna . ...................................

VI. Til sýsluvega:
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að.....................

gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annars- 
staðar að og öðrum þeim skilvrðum, sem at- 
vinnumálaráðherra setur.

2. Tillag til akfærra sýsluvega, af bifreiðaskatti .
3. Til svsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1923 . .

VII. Til malbikunar á vegum í kaupstöðum og verzl-
unarstöðum, af bifreiðaskatti.......................................

VIII. Til dragferjuhalds:
1. Á Lagarlljóti.................................................................
2. - Blöndu.........................................................................
3. - Eldvatni i Meðallandi...........................................
4. - Jökulsá í Fljótsdal...............................................

IX. 1. Til ferju á Hrosshyl í Þjórsá..............................
2. Til ferju á Hvítá hjá Auðsholti..........................
3. Til ferju á Jökulsá eystri i Skagafirði . . . .
4. Til ferju á Héraðsvötn undan Flatatungu. . .

X. Stvrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum:
a. Hellisbeiði.....................................................................
b. Holtavörðuheiði............................................................

Flvt . .

15000
300

12000 í

1212500
90000
25000

15300

30000
70000

--------------- , 112000

30000

300 i 
300 ;
300 j 
200 !
------ 1100
250 í 
250 I

I
75 :

125

i 1556350
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kr. kr.

Flutt . .
XI. Styrkur til þess að halda uppi bvggð og gistingu 

handa ferðamönnum........................................................
Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum 

á afskekktum hæjum í þjóðhraut.
XII. Til sæluhúshyggingar á Melatanga i Austur-Skafta- 

fellssS’slu .............................................................................
XIII. Til fvrrverandi vegaverkstjóra, eftir tillögnm vega-

málastjóra.............................................................................
XIV. Iðgjöld til slvsatrvggingarinnar..................................
XV. Fvrning áhaldahússins (sjá 20. gr.)..........................

Samtals A. . .

B.
Samgöngnr á sjó.

1. Til strandferða:
a. Ríkissjóðs .........................................................................

(I’ar af fyrning kr. 50000, sjá 20. gr.).
h. líimskipafélags íslands...................................................

enda haldi félagið uppi siglingum i sama horfi 
og áður og með eigi minni skipastól, ef efnahagur
þess levfir.

c. H/f Skaflfellings, allt að...............................................
d. H/f Skallagríms, þriðja greiðsla af fimm ....

2. Til hátaferða á flóum, fjörðum og vötnum ....
Skipaútgerð ríkisins hefir yfirumsjön með ferðuin 

flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilvrði fyrir 
greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og rekstr- 
arreikningur 1936 frá útgerð þessara háta, efstvrkupp- 
hæð til þeirra það ár heíir numið yfir 1000 kr. Ferða- 
áætlun 1937 og flutningagjaldskrá sé samþykkt af 
skipaútgerð ríkisins og reikningar ársins sendir henni, 
enda atliugi liún, hversu rík sé þörf á ferðum hvers 
þess háts, er styrks nýtur úr ríkissjóði. Skip og bát- 
ar, sem njóta stvrks úr ríkissjóði, eru skyld til að 
flytja póst endurgjaldslaust, sé þess krafizt.

330000

180000

1556350

4150

800

1000
10000

552

1572852

22000
10000
------- 542000

76000

Samtals B. . . 618000
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c.
Vitamál og hafnargerðir.

Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála:

kr. kr.

1. Laun vitamálastjóra...................................................
Þar af 1200 kr. persónuleg launaviðbót til 

núv. vitamálastjóra.
Hann sé umsjónarmaður vitamála og hafn- 

argerða og ókevpis ráðunautur landsstjórnar, 
héraðsstjórna og bæja i öllu því, er varðar 
vitamál og hafna.

7200

2. Laun aðstoðarverkfræðings .................................. 5750
3. Húsaleiga, ljós og hiti............................................... 6000
4. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi......................
5. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

11000

ingi...................................................................................... 3000
6. 'Fil aðstoðarmanna og mælinga ..........................

Laun vitavarða, þar af uppbót á laun vitavarðar á

8000
40950

Gróttu 300 kr........................................................................ 32000
Rekstrarkostnaður vitanna........................................... 150000
1. Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa . .
2. Til að setja upp hljóð- og ljósdufl við Sand-

12000

gerðissund, önnur greiðsla af fjórum................. 5000
-------------- 17000

Til áhaldakaupa................................................................ 7000
Ymislegt.................................................................................
Til hafnargerða:

20000

1. á Akranesi..................................................................... 20000
2. - Húsavík ..................................................................... 20000
3. - Isafnði......................................................................... 20000
4. - Skagaströnd, 2. greiðsla af 4..............................
5. - Sauðárkróki, 3. fjárveiting af 10, þó ekki alls

8000

vfir 2/b kostnaðar........................................................
6. Vestmannaeyjahöfn, til dýpkunar og uppfvll-

25000

ingar við höfnina, önnur greiðsla af fjórum .

Til bryggjugerða og lendingarhóta:
1. Gegn 2/» kostnaðar annarsstaðar að:

30000
123000

a. Til Hofsóss, 2. greiðsla af 4, allt að .... 8000
1). — Stokksevrar, allt að...................................... 2000

Flvt . . 10000 389950
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kr. kr.

Flutt . .
c. Til Hólmavíkur, allt að.......................................
d. — Þórshafnar, allt að...........................................
c. — Haganesvikur, allt að.......................................
f. — Vopnafjarðar, allt að.......................................

g. — Hnifsdals, allt að...........................................
h. — Ólafsfjarðar, allt að...........................................
i. — Súðavikur, enda verði brvggjan eign

hreppsfélagsins...................................................
2. Gegn jöfnu framlagi annarsstaðar að:

a. Til Eyrarbakka........................................................
b. — Unaóss................................................................
c. — Þorlákshafnar....................................................
d. — Gerðavarar í Garði...........................................
e. — Snepilrasar við Stokkseyri..........................

3. Gegn tvöföldu framlagi annarsstaðar að:
Til Ólafsvíkur................................................................

Ríkissjóðstillagið er bundið því skilyrði, að fram- 
lag sé tryggt á móti, ráðherra samþvkki áætlun 
verksins og vitamálastjóri hafi eftirlit með fram- 
kvæmd þess.

IX. Til öldubrjóts austur af Siglufjarðareyri, gegn tvö- 
földu tillagi frá hafnarsjóði Siglufjarðar. Þriðja 
greiðsla af fjórum............................................................

X. Til aðgerða á brimbrjótnuin í Bolungavík, gegn
jöfnu framlagi annarsstaðar að, önnur greiðsla af 
70 þús. kr. (áður veitt 30000)..................................

XI. Til sjóvarnargarðs á Flatevri.......................................

XII. Til sjómælinga ................................................................

XIII. Fyrning (sjá 20. gr.) ....................................................

Samtals (',. . .

Alþt. 193G. A. <50. löggjafarþing).

10000
8000 
4500 
3000 
5000 
5000 í 
3000 i

1000 !

3000 
2500 í 
4000 ■ 
4500 ! 
3000 i

7500

389950

64000

50000

30000

2500

20000

80000

636450

145
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14. gr.
Til kirkju- og kennslumála er vcitt:

kr. kr.

A.
Kirkjumál.

a. Biskupsdæmið:
1. Laun biskups.....................................................................
2. Skrifstofukostnaður............................................................

b. Önnur gjöld:
1. Hluti ríkissjóðs af lífcyrisgjaldi prcsta samkvænil

lögum nr. 49 1907 ............................................................
2. Viðbót við cftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprcstar

og prestsckkjur njóta samkvæmt löguin.................
3. Framlag til prcstlaunasjóðs...........................................
4. Til dóinkirkjuprcstsins i Reykjavík, fyrir skýrslu-

gerðir......................................................................................
5. Embættiskostnaður presta...........................................
6. Til búsabóta á prestssetrum.......................................
7. Kostnaður við kirkjuráð, samkv. lögum nr. 21 1931

Samtals A.

B.
I. Iláskólinn:

a. Laun.............................................................................
b. Til kcnnslu í augnlækningum (Kjartan Olafsson)
c. Til kcnnslu í rcttarlæknisfræði..........................
d. Til kcnnslu í söug....................................................
c. Til kcnnslu í bókhaldi...........................................
f. Til kennslu í hagfræði...........................................
g. Til bókavörzlu............................................................
b. Xámsslyrkur................................................................
i. Húsalcigustyrkur........................................................
j. 'l’il kcnnsluáhalda læknadcildar..........................
k. Til kennslu í cfnafræði...........................................
l. Iliti, ljós, ræsting og vclgæzla..............................

7000
4509
-------  11500

120

8000
280000

1000
05000
12000

500
360620

378120

87500
700
400
800
400

1200
1200

15000
9000
800

1600
5000

Flvt . 123000 j
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1
kr. í kr.

Flutt . . 123600 ‘
m. Önnur gjöld:

1. Til ritara og dyravarðar................. 4000
auk hlunninda, er dyravörður hefir
áður notið.

2. Ýins gjöld ........................................... 10000
— — 14000

n. Ferðakostnaður vegna stúdentaskipta . 750
o. Til slúdentaráðs Háskóla íslands, til þess að

starfrækja leiðbeiningaskrifstofu . . . 1000
p. Til sendikennara í þvzku..................... íooo :
q. Til sendikenuara í frakknesku .... 1000
r. Til sendikennara í ensku ...................... 1000
s. Fvrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr.) 188

---------------! 142538
II. Námsstvrkur erlendis:

a. Til íslenzkra stúdenta í erlendum háskólum 19200
h. Námsstvrkur samkvæmt ákvörðun mennta-

málaráðs........................................................ 10000
Styrkinn má veita konum sem körlum til

hvers þess náms, er menntamálaráðið telur
nauðsvn að stvrkja.

29200
III. Fræðslumálastjórnin:

1. Laun fræðslumálastjóra.......................... 7000 i
2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt að 800
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi . . 14000 !

- - 21800
IV. Menntaskólinn almenni: i1

a. Laun................................................................ 57000
h. Húsaleiga rektors....................................... 2500 í
e. Önnur gjöld: i

1. Til hókasafns skólans................. 800 1

2. Til eldiviðar, ljósa og nvstingar 9500 i

3. Til viðhalds....................................... 15000
4. Til stundakennslu, allt að ... 13000 i

i
5. Húsaleigustvrkur handa 15 læri- 1

sveinum, 75 kr. handa hverjum 1125 !

0. Námsstvrkur.................................. 2800 !

7. Til kennslutækja .......................... 1000 !

Flvt . . 43225 59500 ! 193538
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kr. kr.

Flutt . . 43225 59500 193538
8. Ymisleg gjöld.................................. 3500
9. Til verðlaunabóka.......................... 200

10. Vegna kostnaðar við skólastjórn 2000
11. Til bókasafnsins íþökn .... 200 j
12. Fvrning (sjá 20. gr.)...................... 3540

— — 52665
Húsaleigustvrk og námsstyrk má aðeins veita — 112165

efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Húsaleigustyrkur sé venjulega aðeins veittur utan-
bæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjar-
menn fvrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.

Menntaskólinn á Akurevri:
a. Laun................................................................ 36500
1). Önnur gjöld:

1. Til aukakennara ogstundakennslu 21600
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn 2000
3. Til bóka og kennsluáhalda . . . 1200
4. Til eldiviðar og ljósa................. 10000
5. Námsslvrkur.................................. 1000

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

6. Til dvravörzlu.................................. 2000 }
7. Til viðhalds og endurbóta . . . 6000 í
8. Til vmislegra gjalda...................... 6500
í). Til verðlaunabóka.......................... 200

10. Fvrning (sjá 20. gr.)...................... 3160
53660

Kennaraskólinn: 90160
a. Laun................................................................ 22000
1). Önnur gjöld:

1. Stundakennsla.................................. 7000
2. Eldiviður og ljós.............................. 3000
3. Bókakaup og áhöld.......................... 700
4. Xámsstvrkur....................................... 2500

Utanbæjarnemendur gangi að
styrk fyrir innanbæjarnemendum,
að öðru jöfnu.

Flvt . . 13200 22000 395863
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Flutt . . 13200
5. Til viðhalds....................................... 1000
6. Ýmisleg gjöld ................................. 5000
7. Fyrning (sjá 20. gr.)....................... 1090

VII. Slvriinannaskólinn:
a. Laun.............................................................................
1). Húsaleiga skólasljóra...........................................
e.’Önnur gjöld:

1. Til stundakennslu .......................... 2500
2. Til eldiviðar og ljósa..................... 1200
3. Til Sveinbjarnar Egilson, til fyrir-

lestra .................................................... 300
4. Ýmisleg gjöld ................................. 2500
5. Til áhaldakaupa.............................. 500
6. Fyrning (sjá 20. gr.)..................... 700

VIII. Vélstjóraskólinn:
a. Laun.............................................................................
1). Önnur gjöld:

1. Til stundakennslu.......................... 9200
2. Húsnæði skólastjóra og skrilstofa

skólans............................................... 3000
3. Ljós, hiti og ræsting...................... 2500
4. Ýms gjöld........................................... 600
5. Til áhaldakaupa.............................. 500
6. Kostnaður við hurtfararpróf. . . 2200

IX. Bændakennsla:
1. Til hændaskólans á Hólum:

a. Laun .................................................... 8000
h. Til smíða-, leikfimi- og dráttlistar-

kennslu............................................... 1450
e. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms . . 3500
2. Til kennsluáhalda . . 600

kr. kr.

22000

20290

395863

42290

14000
3000

7700
24700

13200

18000

-

31200

494053Flyt . . 4100 9450
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2.

kr. kr.

Flutt . . 4100 9450
3. Til eldiviðar og ljósa 3500
4. Ýmisleg gjöld .... 3000

— 10600
Fyrning húsa (sjá 20. gr.) 1034

Til bændaskólans á Hvannevri:
a. Laun.................................................... 9440
b. Til smíða- og leikfimikennsl 11 . . 1300
e. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms . . 4500
2. Til kennsluáhalda . . 500
3. Til eldiviðar og ljósa 5000
4. Til viðhalds................. 2000
5. Ýmisleg gjöld .... 3500

--------- 15500
d. Fyrning hiisa (sjá 20. gr.) .... 1790

Stvrkurinn til verklegs náms í bændaskól- 
unum 5 Hólum og Hvannevri veitist nemend- 
um, sem stunda verknám samkvæmt samningi, 
eigi skemur en 8 vikur á ári, og skila skólun- 
um dagbókum um vinnubrögðin vfír náms- 
tímann, enda sjái skólastjóri nemendum 
fyrir ókeypis fæði og kennslu. Nemi styrkur- 
inn aldrei hærri upphæð á livern nemanda 
en 18 kr. fvrir hverja viku námstímans.

Styrkinn má aðeins greiða eftir á, samkvæmt 
skýrslu um námið, og sé í henni getið, hve 
háan vikustvrk hver nemandi skal fá.

X. Iðnfræðsla:
a. Til iðnaðarmannafélagsins i Reykjavík, til þess

að reka .iðnskóla í Reykjavík, undir yfirum- 
sjón landsstjórnarinnar.......................................

b. Til iðnaðarmannafélagsins á Akurevri, til
kvöldskólahalds........................................................

c. Til iðnaðarmannafél. á ísafirði, til skólahalds
d. Til iðnaðarmannafél. á Akranesi, til skólahalds

21084

28030

6500

2000
1500
500

494053

49114

Flyt 10500 • 543167
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kr. kr.

l'lult . .
c. Til iðnaðarinannafélagsins i Hafnarfirði, til 

kvöldskólahalds ........................................................
f. Til iðiiaðarniannafélagsins í Vestinannacyjuni,

til kvöldskólahalds...............................................
Stvrkurinn til þcssara 6 skóla má þó ckki 

fara ytir 4/5 rckstrarkostnaðar.
Skólar þcssir skulu scnda ráðuncytinu 

skýrslu 11111 starf silt.
g. Til vcrklcgs franihaldsnánis crlcndis . . . .

XI. Verzlunarskólar o. 11.:
a. Til kaupniannafélagsins og vcrzlunarnianna-

félagsins í Rcykjavík, til að lialda uppi skóla 
fyrir vcrzhinarmcnn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ckki vfir 3/, kostnaðar . .

h. Til sambands samvinnufélaganna, til þess að 
halda uppi vcrzlunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki vfir 3/4 kostnaðar

c. Kostnaður við próf löggildra cndurskoðenda, 
shr. lög nr. 9 1926 ...............................................

XII. Kvennaskólar:
1. Til kvcnnaskólans í Reykjavík:

a. Húsnæðisstyrkur............ 5000
J). Rekstrarstyrkur................ 18000
c. 10 kr. fyrir livcrja námsniey, scm

cr allt skólaárið, allt að .... 40(X)
d. Xámsstyrkur til sveitastúlkna . . 1000

2. Til kvcnnaskólans á Blönduósi .....................
Skólar þcssir standa undir yfirumsjón lands-

stjórnarinnar.

XIII. Almenn harnafræðsla:
1. Laun kcnnara í föstum skólum ogdýrtíðarnpph.
2. Laun farkennara og dýrtiðarnpphót . . . .
3. Til farkennslu og cftirlits mcð heimafrtvðslu, 

mcð sömu skilyrðum scm vcrið liefir . . .
4. Styrkur til hyggingar harnaskóla utan kaupst.
5. Til fyrrvcrandi harnakcnnara, cflir tillögum

fræðslumálastjóra....................................................

10500

1700

1700

513167

6000
19900

5000
í
I

5000

500
-------  10500

28000
11000

39(X)0

185000
78000

4000
30000

2000

Flyt 599000 612567
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kr. kr.

6. Stvrkur til tímaritsins »MenntamáI«
7. Til kennaranámskeiðs eda utanfara

Flutt

XIV. Unglinga- og alþj'ðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. Laun .................................................... 9700
Þar af 700 kr. persónuleg launa- 

uppbót til núverandi skólastjóra.
b. Til hannyrða-, leikfimi- og smíða-

kennslu............................................... 3000
c. Önnur gjöld:

1. Til kennsluáhalda . . 800
2. Til eldiviðar og ljósa 2500
3. Ýmisleg gjöld .... 3500
4. Til viðhalds................. 1000
5. Til byggingar sundlaug-

ar við skólann .... 12500
----------- 20300

d. Fvrning húsa (sjá 20. gr.) . . . 800

2. Til héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929
a. Rekstrarstyrkur.................................. 100000
b. Stofnkostnaður.................................. 19000

3. Til gagnfræðaskóla samkv. 1. nr. 48 1930 . .
4. Til gagnfræðaskóla Reykvíkinga.....................
5. Til Flensborgarskólans, bvggingarstyrkur,

lokagreiðsla................................................................
6. Til gagnfræöaskólans á ísafirði, byggingar-

stvrkur.........................................................................
7. Til gagnfræðaskólans á Akurevri, bvggingar-

styrkur.........................................................................
8. Til Reykjanesskóla i N.-lsafjarðarsýslu,

styrkur.........................................................................
9. Til unglingafræðslu utan kaupstaða, samkv.

20. gr. 1. nr. 48 1930 ...........................................
Þar af til skóla Siguröar Greipssonar í 

Haukadal 1000 kr.

Flyt . .

599000
800

2000

33800

119000
50000 

2500 

30000 j 

12000

5000

1000

15000

268300

612567

601800

1214367
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kr. kr.

Flutt . .
10. Til bókasafna við unglingaskóla.....................
11. Ritstyrkur fyrir kennslubækur handa skólum
12. Til alþýðuskólans í Revkjavík..........................

XV. H úsmæðrafræðsla:
1. Til húsmæðrad. við alþýðuskóla Þingevinga
2. Til húsmæðrafræðslu á Hallormsstað ....

Styrkir samkvæmt tölul. 1.—2. eru hundnir 
því skilvrði hvor um sig, að atvinnumálaráð- 
lierra samþvkki reglugerðir skólanna.

3. Til kvenfél. Óskar í ísafjarðarkaupstað, til 
lnismæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

Noti félagið ekki stvrkinn, má greiða hann 
öðrum á fsafirði eða í ísafjarðarsýslu, að ó- 
hrevttum skilyrðum.

4. Til húsmæðrafræðslu i Vik í Mýrdal ....
5. Til rafveitu á Hallormsstað..............................
6. Til Staðarfellsskóla, stvrkur til raflýsingar,

lokafjárveiting............................................................
7. Til hyggingar lnismæðraskóla á Laugalandi,

gegn jafnmiklu framlagi annarsslaðar að, 
lokafjárveiting............................................................

XVI. Til kennslu hevrnar- og mállevsingja m. m. .
Þar af fvrning lniss kr. 550,00 (sjá 20. gr.) 
Stjórnin annast um, að vandamenn nemend-

anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra levfa, samkv. tilsk. 26. fehr. 1872, 2. gr.

XVII. Til hlindravinafélags íslands..................................
Þar af3000 kr. til aðannast kennslu hlindraharna.

XVIII. Sundkennsla o. fl.:
1. Til sundkennslu í Reykjavík..............................

Styrkur þessi er hundinn þvi skilyrði, að 
kennsla þessi fari fram að minnsta 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 ríkisfé,
njóti kennslunnar ókeypis.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing).

268300
1600
1600
2000

5500
9500

6000

800
5000

2500

15000

300

1214367

273500

44300
42000

6500

146
Flyt . 300 1580667
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kr.

Flutl . .
2. Laun Ólal's Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 

sundkennslu þá. sem getur í 1. lið, og til að 
kenna öðrum sundkennurum björgunarsund

3. Til sundkennslu o. II. annarsstaðar en í Rvík
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með þvi skilvrði, að annarsstaðar að 
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en rík- 
issj óðss tyrk n u m nem u r.

1. Styrkur til sundlaugar á Akureyri.................
5. Til þess að gera nýjar, steinstevptar sundlaugar 

og sundskýli, enda séu þær til afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþvkki uppdrátt og 
kostnaðaráællun, helmingur kostnaðar, allt að

300

kr.

1580667

3600
2100

5000

5000

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

Til sjóvinnunámskeiðs...............................................
Atvinnumálaráðherra ráðstafar styrknum, að

fengnum tillögum Fiskifélags íslands.

Til Ríkarðs .lónssonar, til þess að halda uppi 
kennslu i teikningu og tréskurði i þjóðlegum stil

Til Geirs I’ormars tréskurðarnieistara á Akureyri, 
lil að lialda uppi kennslu á Norðurlandi í teikn- 
ingu og tréskurði i þjóðlegum stil......................

Til Rjörns Jakobssonar á Laugarvatni, til íþrótta- 
kennslu og leikfimiprófs, samkv. 1. nr. 24 1932

Til íþróttasambands Islands..................................

Til Skáksambands Islands.......................................

Til Olympíufarar, enda veitist iþróttakennurum 
utan af landi kostur á að vera með í förinni

Ferðastyrkur til 10 manna á alheimsskákmót í
Múnchen.........................................................................

Til íþróltaskólans á Laugarvatni, til áhaldakaupa

Til greiðslu vaxla og afborgunar af láni til 
stúdentagarðsins............................................................

16300
2000

1500

600

2100

5000

1600

2000

500

1000

28000

Samtals R. . 1641567
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1

2

15. gr.
Til visinda, bókmennta og lista er veitt:

Landsbókasafnið:
a. Laun......................................................................................
b. Launabót til 2. bókavarðar.......................................
c. Til aðstoðar.....................................................................
d. Til þess að kaupa bækur og handril og til bókbands
e. Til þess að seinja spjaldskrá ..................................
f. Til þess að semja og prenta skrá um bandrit
g. Til ritaukaskrár .................................................................
h. Brunaábvrgðargjald fvrir safnið..............................
i. Húsaleiga.............................................................................
j. Ýmisleg gjöld.....................................................................

Þjóðskjalasafnið:
a. Laun.............................. .......................................................
b. Til bókbands, bóka- og bandritakaupa, umbúnaðar

skjala og aðstoðarmanns ...........................................
c. Yms gjöld.........................................................................

3. Þjóðminjasafnið og verndun fornminja:
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) . . . 
1). Til aðstoðar, eftir reikningi.......................................
c. Til þess að útvega forngripi.......................................
d. Til áhalda og aðgerða....................................................
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar ..........................
f. Til viðgerðar á Hólakirkju .......................................

Þjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á viku, eftir 
nánari fvrirmælum stjórnarráðsins.

4. Náttúrufræðifélagið:
a. Tillag ..................................................................................
1). Til aðstoðarmanns........................................................

Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sé til 
sj’iiis almenningi, ekki sjaldnar en einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnsbúsið:
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar..............................
1). Til viðbalds og ábalda...............................................
c. Fvrning (sjá 20. gr.) ....................................................

Ftvt . .

kr.

20500
lOtK)

1200
13000

800
2100
900
360

2000
2300

kr.

47460

4950

5000
2000
--------  11950

5500 
2500 
1200 ! 
1200 
800 
1000

12200

2000
1400

3400

5500
5800
3639 14939

89949
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6.

7.

8.

kr.

Til
Flutt . .

minningarbókasafns Matthíasar Jochumssonar á
Akureyri, önnur greiðsla af þremur, gegn jafnmiklu
framlagi frá Akurevrarba’ á saina tíma................. ....
Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr
bæjarsjóði og sýslusjóði....................................................
Aukastyrkur til átta bókasafna:
a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskildu, að 

Davíð skáld frá Fagraskógi bafi þar bókavörzlu með
a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar

b. Til bókasafnsins á ísafirði, að því tilskildu, að
Guðmundur Gíslason Hagalin rithöfundur hafi 
þar bókavörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk 
verðstuðulsuppbótar........................................................

c. Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði..........................
d. Til bókasafns Hafnarfjarðar.......................................
e. Til bókasafns Neskaupstaðar......................................
f. Til iðnbókasafnsins í Revkjavik..............................
g. Til bókasafns Siglufjarðar...........................................
h. Til bókasafns Vestmannaeyjakaupstaðar . . . .

2500

2500
1000
1000
800

1000
1000
1000

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

kr.

89949

10000

1800

Til Alþýðubókasafns Reykjavíkur.............................. ....
Til lesstofu Byggingarfélags alþýðu..............................
l'il lesstofu Sjómannafélags Reykjavíkur.................
Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá sýslusj. 
Til kaupa á bókasafni Tryggva Þórhallssonar handa
Reykholtsskóla. 2. greiðsla af 5.......................................
Til hins íslenzka bókmenntafélags..............................

enda lialdi það áfram útgáfu hins íslenzka forn-
bréfasafns sem að undanförnu.
Til Þjóðvinafélagsins............................................................
Til Fornleifafélagsins............................................................
Til Sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur,
landsyfirdóma o. fl.................................................................
Til bins íslenzka fræðafélags, til að gefa út jarðabók
Arna Magnússonar og Páls Vídalíns..........................
Til Fornritaútgáfunnar........................................................
Til Björns K. Þórólfssonar, til þess að semja skrá um 
skjöl, er ísland varða og gevmd eru í skjalasöfnum í

Flyt . .

10800
5000

500
500

2500

2000
2800

1400
800

2400

1000
4000

135449
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kr. kr.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.
31.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Flutt . .
Kaupmannahöfn, enda fái Þjóðskjalasafnið eftirrit af
skránni ......................................................................................
Til stofnunar ísl. bókasafns i l’trecht..........................
Til leikfélags Revkjavíkur, gegn að minnsta kosli 
jafnmiklu framlagi úr hæjarsjóði Reykjavíkur . . .

Styrkurinn er og því skilyrði bundinn, að mennta- 
málaráðið samþykki starfsskrá félagsins og að reikn- 
ingar félagsins séu ávallt sendir fjárveitinganefnd 
Alþingis.
Til leikfélags Aknreyrar, gegn að minnsta kosti jafn-
miklu framlagi frá Akurevrarkaupstað......................'
Til leikfélags ísafjarðar, gegn að minnsta kosti jafn-
miklu framlagi frá Isafjarðarkaupstað ......................
Til Norræna félagsins........................................................
Til tónlistarskólans, gegn að niinnsta kosti 2<XH) kr.
framlagi frá bæjarsjóði Reykjaviknr..........................
Til Páls ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleik- 
urum og barnakennurum utan Reykjavíkur og guð- 
fræðinemum háskólans ókevpis kennslu í orgel- 
leik, tóni, hljómfræði og söngstjórn í kirkjnm og
harnaskólum.........................................................................
Til Guðmundar Matthíassonar, til náms í hljómlist 
Til Matthíasar Jónassonar, námsstyrkur, lokaveiting
Til Samhands íslenzkra karlakóra..............................
Stvrkur til Karlakórs Revkjavíkur vegna kostnaðar
af söngför til Norðurlanda...............................................
Styrkur til skálda og listamanna, þó eigi minna en
500 kr. til hvers.....................................................................
Til ntgáfu fransk-íslenzkrar orðabókar.....................
Til Magnnsar Asgeirssonar, til ljóðaþ\Tðinga ....
Til Einars Olafs Sveinssonar, til ritstarfa.................
Til Jóhannesar úr Kötlum...............................................
Til Guðmundar Finnhogasonar, til ritstarfa . . . . 
Til Arna Pálssonar prófessors, til ritstarfa . . . .
Til Þorkels Jóhannessonar, til ritstarfa.....................
Til Leifs Ásgeirssonar, til vísindastarfs.....................
Til séra Jóns Thorarensens, lil ritstarfa.....................
Til Tómasar Guðmundssonar skálds..........................

135449

1200
1000

8000

1000

600
1500

2500

2000
1200

600
4500

2000

5000
2500
2500
1000
1000
1000
1200
1000
1000
500

1000

Flvt . 179219
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kr. kr.

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.

Flutt . .
Til Sigurðar Skúlasonar, til þess að fullkomna sig í
framsagnarlist erlendis........................................................
Til Péturs Jónssonar söngvara.......................................
Til Eggerts Stefánssonar söngvara..............................
Til Bjarna Björnssonar gamanleikara..........................
Til I’óru Borg, til leiknáms erlendis..........................
I'il Maríu Markan, til söngnáms..................................
Til Jóhanns Sveinssonar frá Flögu, til vísnasöfnunar 
Til I’orkels Þorkelssonar, til vísindastarfsemi . . . 
Til Helga Guðmundssonar kennara frá Austmanns-
dal, til þjóðsagnasöfnunar...............................................
l'il I’orsleins Bjarnasonar frá Háholti, til örnefna-
söfnunar og ritstarfa............................................................
Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna:
a. Föst laun.............................................................................
h. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar

j 179249

1000
! 1000
! 1000

1000
1000
1000
600

1000

500

300

51

a.x
56,
.)/

58.

59

60.
Gl.

5000
l(MM)

Til Guðbrands Jónssonar, til þess að semja miðalda-
menningarsögu.....................................................................
Til Frímanns B. Arngrimssonar..................................
Til jöklamælinga................................................................
Til listasafnshúss Einars Jónssonar..............................

(Þar af fvrning kr. 711 (sjá 20. gr.)).
a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara..................... 5000

enda hafi hann forstöðu og umsjóu listasafns
síns, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 
4 stundir á viku.

h. Til sama, til aðstoðar.................................................... 1000

Til Búnaðarhanka íslands, ljórða greiðsla vaxta og 
alhorgana af viðlagasjóðslánum málaranna Asgríms 
Jónssonar og Jóns Stefánssonar, með þeim skilyrð-
um, er segir í 57. lið 1G. gr. fjárlaga 1934 .................
Kostnaður við friðun I’ingvalla, shr. lög nr. 59 1928 
Til hyggingar hókasafns á Sauðárkróki.....................

6(MM)

1500
1200
600

3711

6000

3300
5000
1200

Samtals . 216160
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16. gr.
Til verklegra fyrirlækja er veitt:

kr. kr.

1. Til atvinnubóta í kaupstöðum og kauptúnum . . T
gegn tvöföldu framlagi frá bæjar- og sveitarfélög- 

um, enda sé ríkissljórn beimilt að krefjast þess, að 
unnið sé að við framkvæmdir fyrir ríkissjóð og 
þar af fyrir 100000 krónur að stofnun nýbýla. Enn- 
fremur sé það skilvrði fyrir framlagi, að blutaðeig- 
andi bæjar- eða sveitarfélag verji eðlilegri Ijárhæð, 
að dómi ríkisstjórnarinnar, til verklegra framkvæmda 
auk atvinnubótafjárins. Ríkisstjórninni er heimilt að 
verja 20 þús. krónum af þessari uppbæð til at- 
vinnubóta fyrir konur, sem bafa fyrir heimili að 
sjá, enda leggi bívjar- og sveitarfélög jafnmikið fram 
á móti.

2. Til Búnaðarfélags íslands, enda samþykki landbún-
aðarráðherra fjárhagsáætlun félagsins..........................

3. Til nýbýla og samvinnubyggða.......................................
1. Til sandgræðslu.....................................................................

Þar af 2000 kr. upp i kostnað við framkvivmdir 
til verndar llæðiengjum Sandsbæja í Oxarlirði

5. (ijöld samkvæmt jarðrivktarlögunum:
a. Jarðabótastvrkur............................................................
b. Til verkfívrakaupasjóðs...............................................

6. Til búfjárræktar samkv. 1. nr. 32 1931 ......................
7. Tillag til búnaðarbanka Islands:

a. Til bvggingar- og landnámssjóðs..............................
b. Til sama af tekjum tóbakseinkasölu......................

500000

180000
180000
27000

585000
60000

----------- 615000
56000

200000
50000

c. Til ræktunarsjóðs:
1. Afgjöld þjöðjarða....................................... 20000
2. Kostnaðartillag........................................... 1000

8. Tillag til kreppulánasjóðs ...............................................
9. Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna:

a. Samkv. lögum um verkamannabústaði, nr. 27 1931
b. Af tekjum tóbakseinkasölu...........................................

21000
271000
250000

100000
30000

-----------  130000

Flvt......................... 2239000
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Flutt . .
10. Vegna ráðstafana um tilbúinn áburð, allt að . . .
11. Til garðyrkjufélags Islands...............................................
12. Til kartöfluverðlauná ........................................................
13. Til fóðnrtryggingarsjöða....................................................
14. Til skógræktar:

a. Lann......................................................................................
Þar af 600 kr. lnisaleignnppbót til Einars Sæ- 

mnndsens.
b. Til skóggræðsln................................................................
c. Til endnrbóta á íbnðarluisinn á Vöglnm og við-

bótar, fyrri greiðsla af tveimnr ..............................
d. Til skógræktarfélags íslands.......................................

Ógreiddur kostnaður af Þingvallagirðingu greið- 
ist úr kirkjujarðasjóði

e. Til skógræktarfélags Eyfirðinga..................................

15. Tillag til mannvirkja á Flóaáveitusvæðinu, samkv.
1. nr. 68 1918 og 1. nr. 10 1926 .......................................

16. Til dvralækninga:
a. Laun lianda 5 dýralæknum.......................................
1). Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga . . . 
e. Til Guðmundar Andréssonar, til að stunda dýra- 

lækningar i Skagafirði og Austur-Húnavatnssýslu, 
gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að. . . .

d. Til Halldórs Jónss., til að stunda dýralækningar, 
gegn jafnmiklu framlagi frá Svarfaðardalshreppi

e. Til Eggerts Magnússonar, til að stunda dýralækn-
ingar við Gilsfjörð, gegn jafnniiklu framlagi annars- 
staðar að.............................................................................

f. Til Asgeirs Guðmundssonar í .Eðey, til þess að
stunda dýralækningar við ísafjarðardjúp, gegn 
jafnháu framlagi annarsstaðar að..........................

g. Til Braga Steingrímssonar, til að stunda dýra-
lækningar í Revkjavik og nágrenni, eftir fvrir- 
mælum ráðherra............................................................

h. Til Guðmundar Gíslasonar lækniskandídats, til
dýralæknanáms................................................................

i. Kostnaðurvið rannsókn áorma-ogriðuveikiísauðfé

kr. kr.

. . . 2239000
14000

400
20000
15000

9300

21200

2000
2000

1000
35500

4000

19000
700

700

300

200

400

1200

2000
11300

35800

Flvt 2363700
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kr. kr.

Flutt . . 2363700
17. Til búreikningaskrifstofu.................................................... 3000
18. Til kláðalækninga (útrvmingarböðun)..........................
19. Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík:

a. Laun forstöðunianns, auk 10% af öllum tekjum

24000

stofnunarinnar, 4300 kr. með dvrtíðaruppbót . . 4800
1). Til aðstoðar..................................................................... 5600
c. Húsaleiga............................................................................. 3000
d. Til ljósa, eldsnevtis og ræstingar.............................. 1200
e. Til áhaldakaupa............................................................

20. Til veðurstofu íslands:

3000
17600

a. Laun forstöðumanns og fulltrúa.............................. 13300
b. Til aðstoðar..................................................................... 18000
e. Til veðuratbugana utan Reykjavíkur, ábalda o. fl. 13500
d. Til veðurskevta o. fl......................................................... 13500
e. Til loftskevtatækja ........................................................ 1000
f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting.................................. 4000
g. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl. . . . 500
h. Til jarðskjálftamælinga og vegna auka- og nætur- 

vinnu við móttöku og útvarp veðurfregna, til frú 
Teresiu Guðmundsson, Rjörns L. Jónssonar og
Jóns Evþórssonar............................................................

21. Til Þykkbæinga, styrkur lil að nota skurðgröfu við 
framræslu Safamýrar, enda fái þeir ekki styrk eftir

1800
65600

lögum nr. 59 1930 ................................................................ 5000
22. Gjöld vegna laga nr. 83 1932, um raforkuvirki . . 5000
23. Gjöld vegna laga um eflirlit með verksm. og vélum 600
24. Til landmælinga....................................................................
25. Til Fiskifélagsins, enda samþvkki atvinnumálaráðu- 

neytið fjárbagsáætlun fiskiþingsins og félagið sjái um

40000

á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks .... 
26. Kostnaður vegna laga nr. 61 1932, um lax- og sil-

72000

ungsveiði.................................................................................. 4000
27. Styrkur til að stítla Höfðavatn í Skagafirði . . . •.
28. Til Guðmundar Jónssonar f Nesi, bætur fvrir af-

1000

notamissi á landi................................................................
29. Til þess að annast birtingu útvarpaðra veðurfregna

1000

í verstöðvum landsins........................................................ 5000

Flvt . . 2607500
147Alþt. 1936. A. (50. löggjafnrþing).
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kr.

30.
31.
32.

Elutt . .
Til nvktunarvegar i Vcstmannacyjum..........................
Til nvktunarvegar i Elatcy...............................................
Lann yfirmatsmanna o. (1.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna ....................................................
b. Laun 4 ullarmatsmanna...............................................
v. — 4 kjötmatsmanna...............................................
d. — lýsismatsmanns, samkv. 1. nr. 42 1933 . . 
v. Ecrðakostnaður vfirmatsmanna..............................

22600
2500
2250
2400

12000

33. Til eflirlits mvð skipum og bátum og öryggi þcirra: 
a. Laun skipaskoðunarstjóra, vnda hafi liann eftirlit 

með skipum rikisins án sérstaks endurgjalds . .
h. Til skrifstofukostnaðar ...............................................
c. Eerðakostnaður, allt að...............................................

(1000
9000
3000

31.

35.
36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.

44.
45.
4(5.

47.
48.

Til íiskifulltrúa í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö-
földu fjárframlagi annarsstaðar að..............................
Kostnaður vegna laga um fiskimatsstjóra.................
Kostnaður vegna sérstakra ráðstafana um inn- og út- 
flutning, gegn jöfnu fjárframlagi annarsstaðar að . 
Til Ingólfs Davíðssonar, til húnaðarháskólanáms i
plöntusj úkdómafræði............................................................
Til Gunnars .fónssonar, styrkur til mjólkuriðnaðar-
náms..........................................................................................
Til Iðnsamhands Islands....................................................
Til samhands íslcnzkra heimilisiðnaðarfélaga . . . 
Til Guðmundar Arnasonar, Viðhorði, til þakskifu-
gerðar ......................................................................................
Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess að 
halda uppi kennslu og námskeiðum í tréskurði og
heimilisiðnaði........................................................................
Til Ilalldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að etl-
ingu heimilisiðnaðar............................................................
Til Arndísar I’orsteinsdóttur garðyrkjukonu . . . .
Til Guðrúnar Einnsdóttur...............................................
Til kvenfélags Hvammshrepps í Vik í Mýrdal, lil 
þess að halda uppi kennslu í handavinnu kvenna
Til kvcnfélagasamhands íslands ..................................
Til samhands norðlenzkra kvenna..............................

EIvl .

2607500
(5000
1000

41750

18000

10000
12000

40000

800

1000
1200
4000

(500

900

1500
300
300

500
1000
400

2748750
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2748750
49.
50.
51.
52.
53.
54.

3«).

56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.

63.

64.
65.

66.
67.

68.

69.

70.

Til sambands austfirzkra kvenna...................................
Til sambands sunnlenzkra kvenna..............................
Til sambands vestfirzkra kvenna..................................
Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýslu
Til sambands breiðfirzkra kvenna..............................
Til sambandssunnlenzkra kvenna, stvrkur til að halda 
uppi námskeiðum fyrir húsmæður og húsmæðraefni 
Til Helgu Sigurðardóttur, styrkur til útgáfu bókar
um fiskrétti.............................................................................
Til kvenréttindafélags íslands...........................................
Til landssambands bænda...............................................
Til vinnumiðlunar.................................................................
Til mæðrastyrksnefndar....................................................
Til landsfundar kvenna...................................................
Til vörumerkjaskrásetjara...............................................
Handa ungmennafélagi íslands, til eflingar íþrótt- 
um, skóggræðslu og bindindi...........................................

Félagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig 
fénu er varið.
Til ungmennafélaga, til þess að koina upp gufu- 
haðstofum, þó ekki yfir 400 kr. í stað, allt að . . .
Til bandalags skáta............................................................
Til dýraverndunarfélags íslands, til dýraverndunar-
starfsemi.................................................................................
Til Loðdýraræktarfélags íslands.......................................
Til tiskræktarfélagsins Blöndu, % rekstrarkostnaðar,
allt að............................................... '...................................
Til fiskræktarfélags Fljótsdalshéraðs, ]/g rekstrarkostn-
aðar, allt að.............................................................................
Til ófriðunar sels í Ölfusá, allt að..............................
gegn að minnsta kosti jafnmiklu tillagi annarsslaðar að 
Húsameistari ríkisins:
a. Laun......................................................................................
b. Skiifstofukostnaður....................................... 180<M)

Þar frá dregst:
Tekjur af teikningum, sem húsameistari 
lætur gera, 25% af venjulegum taxta 
húsameistara.................................................... 10000

6000

8000

400
400
400
400
400

2500

500
400
500

10000
2000
1500
1600

4000

1200
400

1000
20ÍX)

500

1000
1000

14000

Flyt 2794850
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kr. kr.
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71. Til vatnsrennslismælinga...................................................... 1000
72. Gjöld vegna laga um skipulag hívja og sjávarþorpa, 

gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að................. 5000
73. Til skuldaskilasjóðs útvegsmanna.................................. 160000
74. Til mjólkurhúa..................................................................... 77000
75. Til greiðslu vaxta af fasteignaveðslánum bænda . . 80000
76. Til iðnlánasjóðs..................................................................... 25000
77. Til frvstihúsa......................................................................... 20000
78. Til greiðslu upp í ofviðristjón á húsum og vörum 

haustið 1934 í Haganesvík............................................... 4000
79. Koslnaður við eftirlit með opinherum sjöðum . . 1200

Samtals . . . . . 3168050

17. gr.
Til almennrar stvrklarstarfsemi er veitl:

kr. kr.

1. Styrkur til berklasjúklinga...............................................
Af þessum lið má greiða laun læknis, sem heil- 

hrigðisstjórnin ræður til þess að hafa yfiruinsjón 
með öllum herklavörnum á landinu.

2. Gjöld samkv. 1. nr. 68 1932, um hr. á fátívkralögunum
3. Til alþj'ðutrygginga ............................................................
4. Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna

í Reykjavík.............................................................................
5. Til verkakvennafélagsins Framtíðin í Hafnarfirði, til

að lialda uppi dagheimili fyrir hörn..........................
6. Til harnavinafélagsins »Sumargjöfin« i Revkjavik,

til dagheimila.........................................................................
7. Til barnaverndar, eftir ákvörðun ráðherra . . . .
8. Til sjiikra- og styrklarsjóðs vitavarða..........................
9. Til slvsavarna.........................................................................

enda sé stjórnarráðinu send skX'rsla um starfsemina.
10. Til þess að hjálpa nauðsföddum íslendingum erlendis

675000

250000
560000

4000

2000

3000
2000
400

8000

1000

Flvt 1505400
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11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22. 
23.

21.
25.

26.
27.

kr. kr.

Flutt . . ... 1505400
Til slórstúku íslantls, til bindindisstarfsemi .... 

I’ar af til bindindisfélaga í skölum landsins 2500 kr.
15000

Til áfengismálaráðunautar...............................................
Til stórstúku íslands:

3000

Stvrkur til húshyggingar, þriðja greiðsla af tiu . . 15000
Til sjúkrasjóðs Fellshrepps............................................... 300
Til sjúkrasjóðs Hofshrepps............................................... 300
Til sjúkrasjóðs Súgfirðinga............................................... 300
Til sjúkrasjóðs verklvðsfélags Akurevrar................. 300
Til stvrktarsjóðs verklýðsfél. i Flatey á Breiðafirði 200
Til sjúkrasjóðs kvenfélagsins á Hellusandi .... 300
Til stvrktarsjóðs verklýðsfélagsins á Patrekstirði . . 200
Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á I’ingeyri . . 300
Til sjúkra- og styrktarsjóðsins Likn í Ögurhreppi . 
Til sjúkra- og styrktarsjóðsins Hjálp í viðlögum i

150

Revkjarfjarðarhreppi............................................................ 150
Til sjúkrasjóðs hjúkrunarfélags Ólafsvíkur .... 300
Til ekknasjóðs Vestmannaevja.......................................

Fjárveitingarnar undir 14.—25. tölul. eru bundnar 
því skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi 
annarsstaðar að, og að stjornarráðinu sé send skýrsla
um starfsemina.

800

Til gamalmennahælis á ísatirði....................................... 1000
Til gamalmennahælis á Seyðisfirði.............................. 1000

Samtals . . . . . 1544000
1

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

1
kr. kr.

Samkvæml eftirlaunalögum: i
a. Embættismenn . . ......................................................... 09389,28.
b. Embættismannaekkjur <>g börn.............................. 15183,99
e. Prestsekkjur..................................................................... 6835,76
<1. Lifevrir samkvíemt lögum nr. 49 1923 ................. 2500,00
e. — — — — 51 1921................. 3990,00

__________ 97899,03

Flvt . . . . . 97899,03

I
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II. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna:

97899,03

a. Embættismenn:
1. Til Sigurðar Magnússonar læknis . 600
2. — Þorvalds Pálssonar læknis . . . 300
3. — Sigurðar Thoroddsens................. 2000
4. — Einars Þorkelssonar fvrrv. skrif-

stofustjóra Alþingis.......................... 1000
5. — Björgvins sýslumanns Vigfússonar 1000
6. — Skúla Arnasonar læknis .... 535

b. Embættismannaekkjur og börn:
1. Til Magneu Ásgeirsson......................... 200
2. — Olivu Guðmundsson..................... 175
3. — Theodóru Thoroddsen................ 800
4. — Sigriðar Hjaltadóttur..................... 400
5. — Ingileifar Snæbjarnardóttur . . 400
6. — Sigriðar Fjeldsted læknisekkju . 450
7. — Sigríðar Finnbogadóttur .... 800
8. — Rannveigar Tómasdóttur .... 600
9. — Önnu Gunnlaugsson.................... 900

10. — Kristbjargar Marteinsdóttur . . 1200
11. — Kristinar Jacobson......................... 600
12. — Guðlaugar Magnúsdóltur .... 2000
13. — RögnuGunnarsdótturlæ’knisekkju 600
14. — Jennv Forberg ............................. 600
15. — Ástu Hallgrímsson........................ 600
16. — Ástu Einarson................................. 600
17. — Aðalbjargar Sigurðardóttur . . . 1200
18. — Dómbildar Jóhannsdóttur . . . 1200
19. — Önnu Þorgrimsdóttur læknisekkju,

600 kr., auk 100 kr. með hverju 
barni hennar í ómegð................. 1000

20. — Soffiu Jobnsen læknisekkju . . 500
21. — Kristínar Þórarinsd. læknisekkju 400
22. — Sigríðar Blöndal læknisekkju . . 300
23. — Hrefnu Einarsdóttur læknisekkju 600
24. — Sigríðar Jónsdóttur læknisekkju 400
25. — Súsönnu Friðriksdóttur .... 500

Flyt . . 17025

5435,00

5435,00! 97899,03
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kr. kr.

Flutt . . 17025
20. Til Önnu Jónsson, ekkju Klemens

Jónssonar........................................... 150
27. — Margrétar Lárusd. keknisekkju 100
2<S. — Eríku Gíslason, ekkju Odds Gisla-

sonar bæjarfógeta.......................... 1000
20. Ingibjargar Jónsdótlur, ekkju

Björns Magnússonar sinisljóra . 300
30. Sigrúnar Bjarnason...................... 000
31. — Mörtu Þorvaldsson..................... 340
32. — Harriet Jónsson.............................. 150
33. — Þuriðar Kvaran.............................. 450
34. — Christopbine Bjarnbéðinsson . . 1200
35. — Margrétar Árnadóllur..................... 150

5135,00' 97899,03

22665,00
e. Eppgjafapreslar:

1. Til Bjarna prófasls Einarssonar . . 780,00
2. — Guttorms Vigfússonar. 600,(X)
3. — Jóns Árnasonar.............. 445,00
4. — Þórðar Ólafssonar.......... 370,(X)
5. — Helga P. Hjálinarssonar .... 475,(X)
G. — Einars Pálssonar.......... 430,00
7. — Kristins Danielssonar. 520,(X)
8. — Jóns Einnssonar.............. 385,00
0. — Magnúsar prófasts Bjarnarsonar 355,(X)

10. — Pálina Þóroddssonar...... 265,00
11. — Árna Þórarinssonar..... 280,00
12. — Þorvarðs Þorvarðssonar .... 475,(X)
13. — Jakobs Lárussonar............3019,40
11. — Ólafs Sæmundssonar fyrrv. prests 340,00
15. — Þorvalds Jakobssonar. 1275,(X)
1G. — Hálfdánar Guðjónssonar vígslu-

biskups................................ 800,00
17. — Gísla Einarssonar.......... 295,00
18. — Arnórs Árnasonar.......... 310,(X)
19. — Hallgríins Tborlaeius. 295,(X)
20. — Einars Thorlaeius.......... 355,00
21. — Bjarna Þorsteinssonar. 295,00

12364,40

Elvt - 10464,10; 97899,03
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kr. ! kr.

Flutt . 40464,40 97899,03
d. Prestsekkjur:

1. Til Auðar Gísladóttur.......................... 300,00
2. — Bjargar Einarsdóttur...................... 300.00
3. — Guðrúnar Björnsdóttur .... 500,00
4. — Guðrúnar J. Jóhannesdóttur . . 500,00
5. — Guðrúnar Pétursdóttur.................. 300,00
6. — Guðrúnar Torfadóttur.................. 300,00
7. — Hlífar Bogadóttur........................... 300,00
8. — Kirstínar Pétursdóttur.................. 300,00
9. — Sigrúnar Kjartansdóttur .... 300,00

10. — Steinunnar Pétursdóttur .... 300,00
11. — Sigríðar Halldórsdóttur Jónsson 300,00
12. — Ingibjargar Magnúsdóttur ............ 157,90
13. — Guðfinnu Jensdóttur ..................... 300,00
14. — Guðrúnar Sigurðardóttur ............. 181,07
15. — Guðbjargar Hermannsdóttur . . 181,70
16. — Þórunnar Bjarnadóttur .... 155,56
17. — Guðrúnar S. Jónsdóttur .... 250,00
18. — Önnu Stefánsdóttur....................... 200,00
19. — Helgu Skúladóttur........................... 227,06
20. — Guðríðar Ólafsdóttur....................... 164,26
21. — Guðríðar Helgadóttur, ekkju Jóh.

L. L. Jóhannssonar,...................... 282,00
22. — Arndísar Pétursdóttur................... 137,90
23. — Guðnýjar Þorsteinsdóttur .... 173,56
24. — Valgerðar K. Guðmundsdóttur

frá Grenivík....................................... 135,37
25. — Jakobínu Sigurgeirsd. frá Borg 157,44
26. — Kristínar Jónsdóttur prófastsekkju

á Brjánslæk....................................... 300,00
27. — Sigríðar Þórðardóttur.................. 144,00
28. — Sigurlaugar Knudsen....................... 300,00

. 29. — Þóru Jónsdóttur............................... 217,28
30. — Margrétar Jónasdóttur.................. 300,00
31. — Sigríðar Jónasdóttur....................... 146,71
32. — Sigríðar Jóhannesdóttur .... 300,00
33. — Ástríðar Petersen prófastsekkju 200,00
34. — Margrétar Sigurðard. prófasts-

ekkju.................................................... 500,00

I

Flyt . . 9011,81 40464,40 97899,03
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e.

kr. kr.

Elutt . . 9011,84
35. Til Jóhönnu Magnúsd. prófastsekkju 300,00
36. — Guðrúnar Mettn Sveinsdóttur . . 300,00
37. — Vilborgar Jónsdóttur prestsekkju 300,00
38. — Línevjar Sigurjónsd. prófastsekkju 500,00
39. — Bergljótar Blöndal.......................... 200,00
40. — Sigríðar Helgadóttur.....................
41. — Steinunnar Eiriksdóttur .... 200,00
42. — Guðbj. Guðmundsdóttur, ekkju 

séra Gísla Kjartanssonar .... 400,00
43. — Bjargar Jónsdóttur frá Vallanesi 300,00
44. — Bjargar Einarsd. frá Dvergasteini 200,00

Kennarar, kennaraekkjnr og börn:
1. Til Önnn Ásmundsdóttur................. 300,00
2. — Guðlaugar Zakaríasdóttur . . . 360,00
3. — Aðalbj. Steinsdóttur, ekkju Magn-

úsar Einarssonar.......................... 500,00
4. — Elínar Briem Jónsson 600,00
5. — Steinunnar Frimannsdóttur. . . 150,00
6. — Guðmundar Björnssonar .... 300,00
7. — Baldvins B. Bárðdals. 300,00
8. — Jóns Strandfelds............ 150,00
9. — Einars Hávarðssonar. 150.00

10. — Elísabetar Jónsdóttur. 300,00
11. — Ragnheiðar Torfadóltur .... 400,00
12. — Ásdísar Þorgrímsdóttur, 300 kr.,

auk 100 kr. með einu barni 
hennar í ómegð.............................. 400,00

13. — Sigurjóns Rögnvaldssonar . . . 200,00
14. — Ástu Magnúsdóttur kennaraekkju 200,00
15. — Ögmundar Sigurðssonar .... 3000.00
16. — Jósefs Björnssonar fyrrv. kennara 1577,14
17. — Cathincu Sigfússon ..................... 600,00
18. — Ragnh. Guðjónsdóttur................. 300,00
19. — Lárusar Rists kennara................. 600,00
20. — Jóhanns I’. Péturssonar kennara 200,00
21. — Helgu Finnsdóttur.......................... 1200,00
22. — Ingivalds Nikulássonar kennara 300,00

Alþt. 11186. A. (50. löggjafarþing).

40461,40

12011,81

97899,03

148

Flyt . . 12387,14 52476,21 97899,03
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23. Til Victoriu Bjarnad. kennaraekkju 150,00
21. — Hólnifriðar Gisladóttur kennslu- 

konu................................................... 500,(K)
— 13037,14

f. Póstmenn, póslar og ekkjur þeirra:
1. Til Böðvars Jónssonar.......................... 100
2. — I’óru Matthiasdóttur..................... 300
3. — Vigdisar Steingrimsdóttur .... 300
1. — Þórunnar Sigurðardóltur, ekkju 

Halldórs Bjarnasonar pósts . . 200
ö. — Aninu Arinbjarnardóttur .... 200
6. — Eliesers Eirikssonar..................... 2(M)
7. — Jóhannesar Þórðarsonar .... 3(M)
8. — Guðin. Kristjánssonar................. 3(M)
9. — Stefáns Stefánssonar, Eskifirði . 6(M)

10. — Höllu Arnadóttur, ekkju Böðvars 
Sigurðssonar pósls.......................... 300

11. -- Halldórs Benediktssonar pósls . 200
12. — Ragnheiðar Bjarnadóttur, ekkju 

Þorleifs Jónssonar.......................... 1(MM)
13. — Friðriks Jónssonar pósts .... 450
14. — Einars Olasonar fyrrum pósts . 300
15. — Þórodds Bjarnasonar pósts . . . 600
16. — Sigriðar Guðniundsdóttur, ekkju 

Böðvars Þorlákssonar................. 300
17. — Ivristjáns Jónssonar pósls . . . 2<M)
18. Hedvig Blöndal, ekkju Ola Blön- 

dals póstritara, 300 kr., auklOOkr. 
með hverju lmrni liennar í óinegð 500

19. — Guðinundar Ólafssonar fyrrv.
pósts á Akurevri.............................. 300

20. — Torfa Sænnmdssonar pósts . . . 200
21. — Guðjóns Kjartanssonar pósts . . 250
22. — Jóns Jónssonar í Galtarholti f. pósts 3(M)
23. — Alfheiðar Blöndal, ekkju Kristjáns 

Blöndals pöstafgreiðsluinanns . . 300
24. — Maríu Jónsdóttur, ekkju Fr. Kle-

menssonar........................................... 300

Flvt . . 8300 6ool3,3o 97899,03
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25. Til Jóhönnu I’. Jónsdóttur, ekkju

Steindórs Hinrikssonar pósts . .
26. — Tryggva Hallgrimssonar pósts .
27. — Guðbjargar Ólafsdóttur, ekkju

Guðmundar Kristjánssonar pósts
28. — Edvalds Eyjólfssonar pósls . . .
29. — Reynalds Kristjánssonar pósts .
30. — Árna Sigbjörnssonar pósts- . . .
31. — Björns Jónssonar pósts.................
32. --- Baldurs Eyjólfssonar pósts . . .
33. — Lofts Ólafssonar pósts.................
31. — Jóhönnu Thorlaeius póslmanns-

ekkju...................................................
35. Kjartans I’orkelssonar, fyrrum 

póstafgreiðslu- og matsmanns. .

g. Rithöfundar og listamenn:
1. Til Indriða skrifstofustj. Einarssonar
2. — Einars Hjörleifssonar Kvarans .
3. — I’orsteins Gíslasonar.....................
1. — Guðmundar Friðjónssonar . . .
5. — dr. Helga I’éturss..........................
6. — Kristínar Sigfúsdóttur skáldkonu
7. — Einars Benediktssonar.................
8. — Sigurðar Sigurðssonar skálds . .
9. — Jakohs Thorarensens......................

10. — Sigurjóns Friðjónssonar ....
11. — Ólafs Friðrikssonar..........................
12. — Guðmundar Kamhans.................
13. — Unnar Benediklsdóttur skáldkonu 
11. — Brietar Bjarnhéðinsdóttur . . .
15. — Herdísar Andrésdóttur.................
16. — Halldórs Kiljan Laxness ....
17. — Indriða I’orkelssonar á Fjalli
18. — Jóns Þorsteinssonar á Arnarvatni
19. — Kristleifs I’orsteinssonar ....
20. — Theódórs Friðrikssonar ....
21. — Kristmanns Guðmundssonar . .
22. — Magnúsar Stefánssonar.................

8300 65513,35

200
200

300
500
200
200
300
300
600

300 !

300
11700,00

97899,03

5000
5000
2000
1800
5000
1000
5000
1000
1200
1000
1800
1800
1(MM)

l(MM)

500
5000

500
500
500

1500
1800
1000

Flvt . . 11900 77213,35' 97899,03
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22. Til Sigurðar Xordals.......................... 2000
23. — Þórbergs Þórðarsonar................. 2500
21. — Jóns Stefánssonar málara . . . 3000
25. —. Þórarins Jónssonar tónskálds . . 1800
20. — Odds Oddssonar.............................. 500
27. — Gnðm. Davíðssonar á Hraunum 500
29. — Asmundar Sveinssonar................. 3000
30. — Guðmundar Hagalíns...................... 1500
31.
32.

— Daviðs Stefánssonar......................
séra Bjarna Þorsteinssonar tón-

1500

skálds .................................................... 800
62000,00

h. Ekkjui og börn skálda og ritböfunda:
1. Til Jakobínu Pétursdóttur................. 200
2, — Guðrúnar Jónsdóttur ................. 300
3. — Arnbjargar Einarsdóttur .... 300
4. — Guðrúnar Sigurðardóttur .... 300
5. — Ólínu Þorsteinsdóttur................. 300
0. — Eleanor Sveinbjörnsson .... 1200
7. — Kristínar Jakobsdóttur................. 8(X)
8. — Sigríðar Jónsdóttur..................... 500

— 3900,00
i. Ymsir starfsmenn og ekkjur:

1. Til Petreu Jónsdóttur.......................... 300
2. — Kristínar Sigurðardóttur júbil- 

ljósmóður........................................... 500
3. — Matthildar Þorkelsd. júbilljósm. 500
4. — Lússíu Þorsteinsd. júbilljósmóður 200
5. — Þórunnar Gísladóttur ljósmóður 500
6. — Önnu Þorsteinsdóttur ljósmóður 400
7. — Xikólinu Björnsdóttur ljósmóður 300 1
8. — Jórunnar Guðmundsd. ljósmóður 300
9. — Margrétar Grímsdóttur ljósmóður 200

10. — Hólmfríðar Friðfmnsd. ljósmóður 200
11. — Aslaugar Bjarnadóttur ljósmóður 300
12. — Guðrúnar Guðmundsd. ljósmóður 300
13. -- Halldóru Metúsalemsd. ljósmóður 300
14. — Jensínu Pálsdóttur ljósmóður 200
15. — Margrétar Jónsdóttur ljósmóður 200
16. — Guðrúnar Magnúsd. ljósmóður . 200

Elvt . . 1900 143113,35 97899,03
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kr. kr.

Flutt . . 4900 143113,35 97899,03
17. Til Gróu Jónsdóttur ljósmóður . . . 200
18. — Guðriðar Guðmundsdóttur ljós- 

móður............................................... 200
19. — Guðrúnar Einarsdóttur ljósmóður 200
20. — Guðrúnar Jóhannesd. ljósmóður 300
21. — Sigriðar Narfadóttur ljósmóður 300
22. — Vilborgar Sigurðard. Ijósmóður 200
23. — Kristínar Pálsdóttur ljósmóður 300
24. — Guðrúnar J. Norðfjörð Ijósmóður 200
25. — Guðrúnar (Nrusdóttur ljósmóður 20t)
26. — Astriðar Jónsdóttur ljósmóður . 200
27. — Klásínu Eiriksdóttur ljósmóður . 200
28. — Onnu Eiriksdóttur ljósmóður. . 200
29. — IngibjargarJósefsdóttur ljósmóður 200
30. — Helgu Þórðardóttur ljósmóður . 200
31. — Pálinu Björnsdóttur ljósmóður . 200
32. — Ólínu Sigurðardóttur ljósmóður. 200
33. — Hólmfríðar Björnsdóttur, ekkju 

Guðm. Hjaltasonar.......................... 300
31. — Önnu Sigurðardóttur, Fjöllum . 300
35. — Páls Erlingssonar.......................... 1200 i
36. — Ólafs ísleifssonar, I’jórsártúni 600
37. —. Kristins Jónssonar, vegavinnu- 

stjóra á Akurevri.......................... 300
38. — Ólafs Guðmundssonar, fyrrum 

ferjumanns....................................... 400
39. — Guðmundar Þorfinnssonar fyrr-

um ferjumanns.............................. 300
10. — Guðlaugar Jónsdóttur, ekkju Jóns 

sildarmatsm. Stefánssonar . . . 200
41. — Sigríðar Sveinsdóttur, ekkju

Jakobs Björnssonar síldarmatsm. 300
42. — Kristólínu Kragb .......................... 300
13. — Arna Guðmundssonar, fyrrum 

fiskimatsmanns á Bildudal . . . 200
41. — Gests Guðmundssonar, fyrrum 

vitavarðar........................................... 100
45. Vigfúsar Sigurðssonar, fyrrum 

vitavarðar........................................... 300

Flyt . . 13500 143113,35 '97899,03
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kr. kr.

Flutt . . 13500
46. Til Sleinunnar Sigurðardóttur, ekkju

Magnúsar Vigfússonar................. 600
17. — Margrétar Jónsdóttur, ekkjn Pórð-

ar vilavarðar Þórðarsonar . . . 300
48. — Ágúslu Ólafsdóltur, ekkju Magn-

úsar Gunnarssonar......................... 300
49. — Halldóru Pétursdóttur Briein . . 600
50. — Kristjönu Benediktsdóttur . . . 400
51. — Bjargar Gnðmundsdóttur .... 100
52. — Guðhjargar A. I’orleifsdóttur í

Múlakoli ........................................... 100
53. — Henriette Kjíer ............................. 600
51. — Helgu Ofeigsdóltur, ekkju Árna

Zakaríassonar.................................. 100
55. — Guðrúnar Egilson, 2000kr., auk 100

kr. með 2 börnuin hennar í ómegð 2200
56. — Guðjóns Guðlaugssonar .... 1200
57. — Önnu Bjarnad., ekkju Hjálmars

Lárussonar....................................... 300
58. — Jóhannesar Jörundssonar lial'n-

sögumanns, Hrisey.......................... 300
59. — Smvbjarnar Kristjánssonar hafn-

sögumanns i Hergilsey................. 200
60. — Halldóru I’órðardóttur................. 600
61. — Vigdisar Bergsteinsdóttur fvrrv.

spitalaráðskonu.............................. 300
62. — Sigríðar Magnúsd. hjúkrunarkonu 500
63. — Jóninu Marteinsd. hjúkrunarkonu 300
61. — (iuðleifar Erlendsdóttur, fyrrv.

hjúkrunarkonu .............................. 300
65. ■— Arndísar Sigurðardóttur, þvotla-

konu í Laugarnesspítala .... 300
66. — Sigurðar Péturssonar fangavarðar 1000
67. — Bagnheiðar Erlendsdóttur, ekkju

Valdimars Daðasonar tollþjóns . 300
68. — Susie Briem, ekkju Halld. Briems 800
69. — Valgerðar Steinsen fyrrv. spítala-

ráðskonu........................................... 500
70. — Benedikts I\ Gröndals................. 800

Elvt . . 27100

143113,35 97899,03

143113,35 . 97899,03



Þingskjal 611 1183

kr. kr.

Flutt . . 117400,00 113113,35 97899,03
71. Til Jóns Runólfssonar svsluskrifara 600,00
72. - Sigríðar Pálsdótlur, ekkju (iunn- 

Iaugs Indriðasonar.......................... 100,00
73. — Halklórs Brynjólfssonar blinda 350,00
74. - Jóhanns Ragúels, Akurevri . . . 600,00
75. — Halldórs Þórðarsonar fvrrv. dyra-

varðar Alþingis.............................. 300,00
76. — Friðfinns Guðjónssonar leikara 800,00
77. — Kofoed-Hansen skógræktarstjóra 1546,80
78. — Margrétar Vigfúsdótlur, ekkju Jóh. 

Baldvinssonar vitavarðar .... 300,(M)
70. — Kristínar Pálsdóttur, ekkju Jóns 

Níelssonar vitavarðar................. 300,00
80. - Sigríðar Gísladóttur, ekkju Krist- 

jáns Kristjánssonar skjalavarðar 
Alþingis, 300 kr., og með hverju 
harni þeirra til 16 ára aldurs 100 kr. 1200,00

81. — Kristínar Gnðmundsdóttur, ekkju 
Einars Helgasonar.......................... 600,00

82. — Jónatans Jónssonar...................... 400,00
83. — Tóinasar Gunnarss. fiskiinatsm. 200,00
81. — Guðlaugs Hannessonar lýsisinats-

nianns............................................... 200,00
85. — Jóns Sigurðssonar fiskiinatsmanns 200,00
86. — Helga Árnas.fvrrv.safnahúsvarðar 600,00
87. - Einars Markúss. fvrrv.ríkishókara 2000,00
88. — Mörtu Þórarinsdóttur, ekkju 

Viggós Snorrasonar síniainanns 500,(X)
38196,80

A styrkveilingar i II. a.—i. greiðist dvr-
tíðaruppbót eftir sömu regluni og 
einbættismanna.

á laun

j. Lífevrir hjónanna á Staðarfelli .... 3000,00
k. Eftirlaun Sig. Sigurðssonar búnaðarmálastjóra . 4500,00

189110,15■-— ■ -----
III. DÝrtiðaruppbót.................................................... 49673,82

Samlals . . . . . 336683,00

19- gi-
Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr.
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III. KAFLl.

E i g n a li r e y f i n g'a'r. 

20. gr.

Inn.
I. Fyrningar:

1. Samkvæmt 3. gr. A........................................................
2. — 3. — B........................................................
3. — 9. - ....................................................
1. — 10. — ...................................................
5. - 11. _ ...................................................
6. - 12. ....................................................
7. - 13. - ....................................................
8. — 14. — ....................................................
9. - 15. — ....................................................

II. Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfnm og veð- 
deildarbréfum........................................................................

III. Endurgreiddar lyrirframgreiðslur..................................

IV. Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ....

Samtals . .

Ft.
I. Afborganir lána ríkissjóðs og rikisstofnana:

1. Ilíkissjóðslán:
a. Innlend lán........................................... 371969
b. Ðönsk lán ........................................... 326788
c. Ensk lán............................................... 418508

2. Lán ríkisstofnana:
Landssíminn (sjá 3. gr. A. 2.)..................................

Flvt . .

kr.

70640 
3650 i 
2170 j 
2046 
7070 !

60721
130552

12852
4350

1147265

204000

kr.

294051

50000

10000

ÍO(MMM)

454051

1351265

1351265
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1
kr. j kr.

Flutt . .
II. Til cignaaukningar ríkisstofnana:

1. Landssíminn (nv siinakerfi o. 11.)..........................
2. Rikisprentsmiðjan ........................................................
3. Landssmiðjan ................................................................

125000
20000
10000

1351265

155000
III. Til bvggingar nvrra vita ............................................... 65000

IV. Til lögboðinna fvrirframgreiðslna.............................. 10000

Samtals . . 1581265

Al|)t. 1931). A. (50. löggjafarþing). 149
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21. gr 
I. Rekstrar-

kr. ‘ kr.

T e k j u r:
2. gr. Skattar og lollar........................................................ 12605000,00
3. gr. A. Tekjur al' rekstri rikisstoliiana.......................... 2719860,00

— B. Tekjur af fasteignum rikissjóðs.......................... 20450,00
-- - - --------- 2710310,00

4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur................. 507070,00
5- gr. Ovissar tekjur............................................................ 50000,00

Samtals . . . . . 15902380,00

II. Sjóðs

kr.

2.—5. gr,

20. gr. 1, 
— II 
— III 
- IV.

I n n:
Rekslrarlekjur samkviemt rekslraryíirlili 
Aðrar innborganir og fyrningar1):
Eyrningar ............................................................
Væntanlega íitdregið at' bankavaxtabréfum 
Endurgreiddar lyrirfranigreiðslur .... 
Endurgreidd Ián og andvirði seldra eigna 
Greiðslujöfnuður ...........................................

Samtals .

15902380,00

294051,00
50000,00
10000,00

100000,00
82880,00

16439311^001) I'yrningar færðar liér til jafnaðar sönui upphæð, sem talin er í rekstrarúlgjöhiuni.
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f f i r 1 i t. 
iirlit.

(Ijöld:
kr. kr.

1522000,007. gr. Vextir.............................................................................
8. gr. Borðfé konungs........................................................ 60000,00
9. gr. Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar rikis-

reikninga................................................................ 225920,00
10. gr. i'il ríkisstjórnarinnar............................................... 190446,00
11. gr. A. Til dómgæzlu og lögreglustjórnar..................... 1289620,00

— B. Sameiginlegur kostnaður við enibivttisrekstur 284000,00
- - . ____ . 1573620,00

12. gr. i'il læknaskipunar og beilbrigðismála .... 774178,00
13. gr. A. Vegamál......................................................................... 1572852,00

— B. 1 Sanigöngur á sjó................................................... 618000,00
— ('.. Vitamál og bafnargerðir....................................... 636150,00

2827302,00
11. gr. A. Kirkjumál.................................................................... 378120,00

— B. ' Kennslumál................................................................ 1641567,00
2019687,00

15. gr. Til vísinda, bókmennta og lista ...................... 216160,00
16. gr. Til verklegra fvrirtækja....................................... 3168050,00
17. gr. Til almennrar stvrktarstarfsemi.......................... 1544000,00
18. gr. i'il eftirlauna og stvrktarfjár.............................. 336683,00
10. gr. Oviss útgjöld............................................................ 100000,00

Bekstrarafgangur........................................................ 1044334,00

Samtals . . 15902.380,00

firlit.

Út:
kr.

7.—19. gr. Rekslrarútgjöld samkvaunt rekstrarvfniiti . . 
Aðrar útborganir:

14858046,00

20.gr. I. Afborganir lána........................................................ 1351265,00
— II. i'il eignaaukningar rikisstofnana...................... 155000,00
— III. i'il bvggingar nvrra vita....................................... 65000,00
— IV. Lögboðnar fvrirframgreiðslur.............................. 10000,00

1
i

Samtals . . 16439311,00
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22. gr.
Ríkissljórninni cr heimilt:

I. Að verja fé úr rikissjóði til launagreiðslu tveggja dómara í liæsta- 
rétti, ef dóinuruin verður fjölgað á árinu 1937 sanikvæmt lögum um 
hæstarélt, nr. 112 11. mai 1935.

II. Að greiða Ingibjörgu H. Bjarnason 2000 kr. eftirlaun, ef hún lætur 
af starfi á árinu.

III. Að greiða Guðmundi Sveinbjörnssyni 3931,75 kr. eftirlaun, ef hann 
lætur af enibætti á árinu.

IV. Að greiða Sigurði Sívertsen 3887 kr. eftirlaun. ef hann lætur af eni- 
bætti á árinu.

V. Að greiða Thorvald Krabbe vitamálastjóra 1795 kr. eftirlaun, auk 
þess seni hann fær úr lífeyrissjóði, ef hann lætur af embætli á árinu.

VI. Að greiða Jakobi Smára '!i adjunktslauna fyrir skólaárið 1936—1937, 
ef liann lætur af enibætti og fær eigi lífvænlegt starf við sitt hæfi 
fyrir þann tíina.

VII. Að láta Blindravinafélag íslands fá að láni allt að 10 útvarpsviðtæki 
til afnola fyrir blinda nienn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, 
færður á fjárhagsáætlun viðtækjaverzlunar ríkisins. Ennfreinur að 
lána allt að þreniur tækjuni til sjúklinga, seni liggja rúinfastir árum 
saman í heimahúsum.

VIII. Að kaupa Bræðratungutorfuna í Árnessýslu, ef aðgengilegir sanin- 
ingar takast um verð og greiðsluskilmála.

IX. Að kaupa jörðina Vorsabæ i Ölfusi, ef verð og greiðsluskilmálar fást 
aðgengilegir.

X. Að verja allt að 6000 kr. af tekjuafgangi landssniiðjunnar til að láta 
smíða þar ýmsa niuni, er íslenzkir hugvitsnienn finna upp og líklegt 
þykir, að gagn megi að verða fyrir framleiðsluna í landinu, enda sé 
ríkisstofnunum og fyrirtækjum, sem njóta rekstrarstyrks af almanna- 
fé, skylt að skipta við Iandssmiðjuna. eftir því sem hún getur af- 
kastað.

XI. Að verja úr rikissjóði, eða af ágóða raftækjaeinkasölunnar, allt að 50 
þús. kr., gegn að minnsta kosli tvöföldu framlagi annarsstaðar að, til 
stofnunar verksmiðju til raftækjaframleiðslu, annaðhvort sem hluta- 
fjárframlag eða á annan þann hátt, er rikisstjórnin telur Jiezt lienta, 
enda náist samkomulag um, að raftækjaeinkasalan annist alla sölu 
á framleiðslu verksmiðjunnar.

XII. Að láta fullgera teikningar og nákvænia kostnaðaráætlun um bygg- 
ingu og rekstur áburðarverksmiðju hér á landi, á grundvelli þeim, 
sem lagður er í bráðabirgðaáliti því, er ríkisstjórnin hefir þegar 
látið gera.

XIII. Að verja 1500 kr. af fé því, sem sparast við þá takmörkun nenienda 
í gagnfræðadeild nienntaskólans á Akureyri, er ákveðin var af Al- 
þingi 1935, til kaupa á flutningabil banda skólanum, enda komi jafn- 
mikið framlag annarsstaðar að.
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XIV. Að gera ráðstafanir til þess að láta auka og endurbæta senditæki 
ríkisútvarpsins, svo að þau fullnægi þörfum landsmanna. Skulu þær 
endurbætur fara eftir nánari ákvörðunum stjórnarinnar, enda beri 
ríkisútvarpið sjálft allan kostnað af framkvæindinni.

XV. Að beimila landssimanum að verja allt að 6000 kr. til þess að byggja 
talstöðvar í Suðureyjum á Breiðafirði.

XVI. Að láta þeim ráðberra, sem fer með utanríkismál, sé bann ekki jafn- 
framt forsætisráðherra, í té leigulausa íbúð, eða að öðrum kosti grciða 
honuin úr ríkissjóði allt að 3000 kr. til húsaleigu.

XVII. Að gefa eftir skuld Kofoed-Hansens, fyrrv. skógræktarstjóra, við rík- 
issjóð, að upphæð 7008 kr.

XVIII. Að gefa eftir eftirstöðvar af bráðabirgðaláni Guðnnmdar Sveinbjörns- 
sonar skrifstofustjóra, 1000 kr.

XIX. Að endurgreiða úr lífeyrissjóði barnakennara eftirtöldum mönnum, 
án vaxta, það fé. sem þeir hafa lagt í sjóðinn: Guðrúnu Magnúsdóttur 
kennara, .lörínu Jónsdóttur kennara og Guðmundi Tryggvasyni 
kennara.

XX. Að endurgreiða toll vegna Sogsvirkjunarinnar, 28300 kr.
XXI. Að endurgreiða gjald það, sem innheimt hefir verið samkv. 3. gr. laga 

nr. 128 31. des. 1035 við innflutning botnvörpungsins Reykjaborgar.
XXII. Að greiða Vigfúsi Gunnarssyni á Flögu i Skaftártungu og Þorsteini 

Jakobssyni s.st. eftirstöðvar af brunaskaðabótum, hinum fyrrnefnda 
1500 kr. og hinuin síðarnefnda 300 kr.

XXIII. Að cndurgreiða skemintanaskatt af fé þvi, sem aflað er með samkom- 
um og rennur til eflingar slysavörnum hér við land.

XXIV. Að ábyrgjast fyrir ísafjarðarkaupstað og Eyrarhrepp, gegn þeim trygg- 
inguin, er stjórnin metur gildar, allt að 510 þús. kr. lán til rafvirkj- 
unar, þó ekki yfir 85' < kostnaðarverðs. (Endurveiting.)

XXV. Að ábyrgjast fyrir Sauðárkrókshrepp allt að 270000 kr. láu til liafuar- 
gerðar á Sauðárkróki, gegn því, að héraðsbúar útvegi óendurkræft 
framlag til verksins, ekki undir 100000 kr., enda fari allur kostnaður 
ekki fram úr 620000 kr. Eánið verði tekið innanlands.

XXVI. Að ábyrgjast fyrir tunnuverksmiðju Siglufjarðar allt að 200 þús. kr.
rekstrarlán, gegn ábyrgð Sigluf jarðarkaupstaðar og öðrum þeim trygg- 
ingum, er stjórnin metur gildar, enda sé lánið greitl að fullu fyrir 
áramót.

XXVII. Að ábyrgjast fyrir Akureyrarkaupstað allt að 200 þús. kr. lán til 
rekstrar tunnuverksmiðju þar, gegn þeim tryggingum, er stjórnin 
metur gildar, enda greiðist lánið fyrir áramót.

XXVIII. Að ábyrgjast fyrir Hrófbergshrepp allt að 35 þús. kr. lán til bryggju- 
gerðar. Lánið fari þó ekki fram úr V; kostnaðar.

XXIX. Að ábyrgjast fyrir Hofshrcpp allt að 50 þús. kr. lán til bryggjugerðar.
XXX. Að ábyrgjast fyrir Sigurð Greipsson í Haukadal allt að 5000 kr. lán til 

gistihúsbyggingar við Geysi, enda verði útbúnaði liússins liagað, að 
svo miklu leyti sem unnt cr, eftir tillögum ferðaskrifstofu rikisins.
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XXXI. Að ábyrgjast allt að 7000 kr. bátakaupalán fvrir útgerðarfélagið Kol- 
bein unga á Vopnafirði, enda fari lánið, að viðbættu láni félagsins í 
fiskveiðasjóði íslands, ekki fram úr helmingi af kostnaðarverði báta 
og fasteigna félagsins.

XXXII. Að ábyrgjast fyrir Ólafsfjarðarbrepp allt að 50 þús. kr. lán til raf- 
veitubyggingar, þó ekki vfir % kostnaðar.

XXXIII. Að ábyrgjast fyrir Ytri-Akraneshrepp allt að 20 þús. kr. lán, sem 
verja á til þess að steypa garð til varnar hættulegu landbroti.

XXXIV. Að ábyrgjast fyrir Suðurfjarðahrepp, eða félag, sem stofnað væri í 
því skyni, allt að 25 þús. kr. til frystihúsbyggingar á Bildudal, þó 
ekki yfir % kostnaðar.

XXXV. Að ábyrgjast fyrir h/f Vestfjarðabátinn liluta kaupverðs báts til 
Djúpbátsferða, allt að 30 þús. kr. Sýslunefnd Norður-ísaf jarðarsýslu 
endurábvrgist lánið. Lánið verði tekið innanlands.

XXXVI. Að krefjast þeirra trygginga, sem stjórnin metur gildar, fyrir hverri 
ábvrgð, sem hún gengur í f. h. rikissjóðs, enda séu allar slíkar lán- 
tökur framkvæmdar af ráðuneytinu, eða Landsbanka Islands og Lt- 
vegsbanka íslands í samráði við ráðuneytið. Þó getur ráðuneytið 
falið einstökum mönnum útvegun lánanna.

XXXVII. Að greiða á árinu 1937 dýrtíðaruppbót á laun embættismanna, eftir 
sömu reglum og á árinu 1936.

23. gr.
Stjórn Landsbankans veitist beimild til að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, 

ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1937, svo og uppbót á þá fjár- 
hæð, eftir sömu reglu sem bankinn veitir liana á laun starfsmanna sinna, og 
að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömu reglu.

Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra, 
eftirlaun eftir svipuðum reglum sem Eimskipafélag íslands greiðir ekkjum 
skipstjóra sinna, og sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.

Stjórn Búnaðarbankans veitist heimild til þess að greiða frú Önnu Kle- 
mensdóttur, ekkju Tryggva Þórhallssouar bankastjóra, 25% af launum manns 
hennar sem aðalbankastjóra Búnaðarbankans, og dýrtíðaruppbót að auki.

Stjórn sama banka veitist heimild til þess að greiða frú Aðalbjörgu Al- 
bertsdóttur, ekkju Þorsteins Sigurgeirssonar bankagjaldkera, 1000 kr., og til 
tveggja barna hennar innan 16 ára aldurs, 300 kr. til hvors.

Stjórninni er heimilt að greiða Sigurði Hjálmarssyni stýrimanni 600 kr., og 
sé upphæðin færð á útgerðarreikning Esju.

Stjórninni er heimilt að verja úr prestlaunasjóði sem svarar prestlaunum í 
einu af hinum óveittu prestaköllum, til þess að láta endurskoða sálmabók ís- 
lenzku þjóðkirkjunnar og undirbúa handrit að nýrri sálmabók. Skal við efnisval 
til nýrrar sálmabókar aðaláherzla lögð á að velja það eitt, sem frá trúarlegu og 
listrænu sjónarmiði er fegurst í andlegum kveðskap þjóðarinnar, frumsömdum 
og þýddum,
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24. gr.
Ef lög verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1936 og hafa í för 

með sér tekjur eða gjöld fvrir rikissjóð, brevtast fjárhæðirnar tekju- og gjalda- 
megin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær fjárveitingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjárlögum, 
tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda aðeins 
fyrir fjárhagstímabilið.

Ed. 612. Lög
um sölu þjóðjarðarinnar Hamra við Akureyri.

(Afgreidd frá Ed. 8. maí).
Samhljóða þskj. 426.

Ed. 613. Lög
um stýrimannaskólann í Reykjavík.

(Afgreidd frá Ed. 8. mai).

Samhljóða þskj. 588 (sbr. þskj. 577).

Nd. 614. Lög
um, að mjólkursamsalan í Reykjavík og sölusamband islenzkra fiskframleiðenda 
skuli vera undanþegin útsvari og tekju- og eignarskatti.

(Afgreidd frá Nd. 8. maí).
Samhljóða þskj. 566.

Ed. 615. Breytingartillögur

við frv. til jarðræktarlaga.

1. Við 11. gr. Greinin
2. — 12. gr. Greinin
3. — 16. gr. Greinin
4. — 17. gr. Greinin

Flm.: Pétur Magnússon.

falli niður.
falli niður.
falli niður.
falli niður.
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Ed. ' 616. Breytingartillögur

við frv. til jarðræktarlaga.

Frá Þorsteini Briem og Pétri Magnússyni.

1. Við 2. gr. Síðari mgr. falli niður.
2. Við 3. gr. Síðari mgr. orðist svo:

Landbúnaðarráðherra fellir fullnaðarúrskurð um skilning á lögum 
þessum, að fengnum tillögum Búnaðarfélags íslands.

3. Við 4. gr.
a. 1 stað „búnaðarmálastjóra“ í 1. mgr. komi: Búnaðarfélag Islands.
b. Aftan við fyrri mgr. bætist: eftir þvi sem lög og reglur Búnaðarfélags 

Islands mæla fyrir.
4. Við 5. gr. Greinin falli niður og breytist greinatalan samkv. því.
5. Við 6. gr. Greinin orðist svo:

Hver sá, er njóta vill styrks samkv. lögum þessum, verður að vera 
félagsmaður í búnaðarfélagi hrepps eða bæjar. Stjórn slíks búnaðarfélags 
skal skylt að halda skýrslur og reikninga, eftir því sem Búnaðarfélag 
íslands mælir fyrir.

6. Við 7. gr. Greinin falli niður.
7. Við 8. gr. Aftan við greinina bætist: af Alþingi.
8. Við Ákvæði til bráðabirgða:

Bráðabirgðaákvæðin falli niður.

Sþ. 617. Breytingartillögur

við frv. til jarðræktarlaga.

Frá Þorsteini Briem.
Við 9. gr.

1. Við I.
a. (Þvaggryfjur, alsteyptar). Fyrir „kr. 8.50“ komi: kr. 10.00.
b. (Safnþrær, steyptar með járnþaki). Fyrir „kr. 5.00“ komi: kr. 6.50.

2. Við II.
a. (Skurðir, dýpt 1 m. og grynnri). Fvrir „kr. 1.20“ komi: kr. 1.70.
b. (Skurðir, dýpt 1 m. til 1,3 m.). Fvrir „kr. 1.50“ komi: kr. 2.00.
c. (Skurðir, dýpt yfir 1,3 m.). Fyrir „kr. 2.00“ komi: kr. 2.50.
d. (Lokuð grjótræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri). Fyrir „kr. 1.70“ komi: kr. 2.50.
e. (Viðarræsi, dýpt 1,1 ni. og dýpri). Fyrir „kr. 1.20“ komi: kr. 1.50.
f. (Hnausræsi, dýpt 1,1 m. og dýpri). Fyrir „kr. 0.70“ komi: kr. 0.80.

3. Við III.
d. (Þaksléttur í túni). Fyrir „kr. 1.40“ komi: kr. 1.60.
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e. (Græðisléttur í túni). Fyrir „kr. 1.25“ konii: kr. 1.60,
f. (Sáðsléttur í túni). Fvrir „kr. 2.00“ komi: kr. 2.50.
g. (Matjurtagarðar og sáðreilir, ræktaðir úr óræktuðu landi eða þýfðu túni). 

Fyrir „kr. 1.80“ komi: kr. 2.20.
4. Við V.

a. (Þurrheyshlöður, steyptar með járnþaki). Fyrir „kr. 1.00“ komi: kr. 1.50.
b. (Þurrheyshlöður úr öðru efni, með járnþaki). Fyrir „kr. 0.50“ komi: 

kr. 0.75.
e. (Votlieyshlöður, steyptar með járnþaki). Fyrir „kr.’2.50“ komi: 6.00.

Ed. 618. Jarðræktarlög.
(Afgreidd frá Ed. 8. maí).

Samhljóða þskj. 500.

Ed. 619. Lög
um landssmiðju.

(Afgreidd frá Ed. 8. mai).
Samhljóða þskj. 163.

Ed. 620. Lög
um breyting á lögum nr. 119 12. des. 1935, um brevting á lögum nr. 23 15. júní 
1926, um bæjargjöld í Vestmannaeyjum.

(Afgreidd frá Ed. 8. mai).
Samhljóða þskj. 330.

Ed. 621. Þingsályktun
um menntun kennara í Háskóla Islands.

' (Afgreidd frá Ed. 8. maí).
Samhljóða þskj. 554.

Ed. 622. Lög
um breyting á lögiun nr. 25 frá 1. febr. 1936, um nýbýli og samvinnubyggðir. 

(Afgreidd frá Ed. 8. mai).
Samliljóða þskj. 517.

Alþt. 1936. A. ( 50. löggjafarþing). 150
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Ed. 623. Lög
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast viðbótarrekstrarlán handa 
Landsbanka íslands.

(Afgreidd frá Ed. <3. maí).
Sainhljóða þskj. 362.

Nd. 624. Frumvarp til laga
uni lekjur bæjar- og sveitarfélaga.

(P3ftir 2. umr. í Xd.).

I. KAFLI 

Um fasteignaskatt.

1- gr.
I kaupstöðuni og hreppum er heiinilt að leggja árlegan fasteignaskatt á liús- 

eignir og önnur inannvirki, lóðir og lendur, innan þeirra takinarka, sein segir 
í þessari grein.

A. 1 kaupstöðum:
1. Af byggingarlóðuin, byggðuin og óbyggðuni, eigi lægri en 0.5% og eigi 

hærri en 2%.
2. Af húseignum og öðrum mannvirkjum eigi lægri en 0.4% og eigi liærri 

en 1%.
3. Af túnuin, görðuin, reituin, erfðafestulönduin og öðrum lóðum og lend- 

um eigi lægri en 0.1% og eigi hærri en 0.5%.

B. í kauptúnum með yfir 300 íbi'uf
1. Af byggingarlóðum, bvggðum og óhyggðum, eigi lægri en 0.5% og eigi hærri 

en 1%.
2. Af húseignum og öðrum mannvirkjum eigi lægri en 0.2% og eigi hærri 

en 0.5%.
3. Af túnum, görðum, reitum, erfðafestulöndum og öðrum lóðum og lendum 

eigi lægri en 0.1% og eigi liærri en 0.3% .

C. í öðrum breppum:
1. Af lands- og lóðaverði eigi lægri en 0.1% og eigi hærri en 0.3%.
2. Af húsaverði eigi lægri en 0.1% og eigi liærri en 0.2%.

2. gr.
Skattur sá, sem í 1. gr. getur, skal lagður á eftir fasteignamati, og annast 

bæjarstjórnir og hreppsnefndir innheimtu hans.
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Eigandi greiðir skattinn, nenia um leigujarðir, leigulóðir eða önnur sanm- 
ingsbundin jarðarafnot sé að rtvða. I’á grciðist skatturinn af ábúanda eða 
notanda.

3. gr.
Bæjarstjórnir og breppsnefndir ákveða með reglugerð uppbæð skattsins til 

5 ára í senn, innan þeirra takmarka, er i 1. gr. segir, og má skatturinn vera mis- 
inunandi á binum ýnisu tegunduin lóða. Þar skal og gjalddagi ákveðinn. Reglu- 
gerðir kaupstaðanna skulu staðfestar af atvinnuinálaráðberra og birtar i 
Stjórnartíðindununi, en reglugerðir breppanna skulu staðfestar af viðkomandi 
sýslunefnd og færðar inn i sýslufundargerðina.

4. gr.
Undanþegnar skatti samkvæmt 1. gr. eru allar fasteignir bæjar- og sveitar- 

sjóða, nema leigulóðir og jarðir í leiguábúð. Ennfreniur eru undanþegnar kirkjur, 
skólaliús, sjúkraliús, barnabæli, elliheimili, þinglnis og luis annara rikja, að 
svo iniklu leyti, sem þau eru notuð af sendimönmun þeirra í milliríkjaerinduin. 
Hið sama er um lóðir, sem fylgja slíkuin húsuin.

Ef ágreiningur verður uni skattskyldu fasteignar, sker ráðberra úr, en 
heiniilt er aðiljuni að skjóta niálinu til dónistólanna.

5. gr.
Skatt þann, er í 1. gr. getur, skal telja af heilmn hundruðum króna af 

virðingarverði, en því, sem umfram er, skal sleppa, og nái virðing ekki 100 kr., 
greiðist enginn skattur.

Skatturinn reirnur til bæjarsjóðs eða sveitar, þar sem hin skattskylda fast- 
eign er.

6. gr.
Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, 

og skal ásamt dráttarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga ganga fyrir öllum öðrum 
veðkröfum, er á eigninni livíla. Ef hús brennur, eftir að skatturinn er fallinn 
i gjalddaga, er sami forgangsréttur fyrir honuni í brunabótafjárliæð liússins.

7. gr.
Ef bæjarstjórn leggur á skatt, sem er beliningur þess hámarks, sem heim- 

ilað er í 1. gr., skal bæjarsjóður á sinn koslnað annast í kaupstaðnum sót- 
hreinsun, sorphreinsun, salnernahreinsun, en um vatnsskatt, gjald til liolræsa, 
gangstétta og brunatrygginga fer eftir ákvæðum þeim, sem nú gilda eða siðar 
verða sett.

8. gr.
Skatt samkvæmt 1. gr. iná fyrst leggja á árið 1037, enda hafi liann þá verið 

tekinn upp i fjárhagsáætlanir kaupstaða og hreppa.
Af fasteignaskatti, sein eigi er greiddur að fullu 2 mánuðum eftir gjald- 

daga, skal greiða söinu dráttarvexti og greiddir eru af útsvörum.
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II. KAFLI

Um vegaskatt í kaupstöðum.

9. gr.
t kaupstöðum skal grciða i bæjarsjóð gjald, er nefnist vegaskattur, 10 kr. 

á ári fvrir livern verkfæran karhnann, seni heimilisfang á i kaupstaðnum, i 
hverri stöðu sem er, á aldrinum 20-60 ára, og er gjaldanda í sjálfs vald sett, 
hvort hann greiðir gjald þetta í peningum eða vinnur það af sér eftir ákvörð- 
un bæjarstjórnar.

Í0. gr.
Bæjarstjórn ákveður gjalddaga vegaskatts og lælur fyrir deseinbermánað- 

arlok ár hvert, i fyrsta sinni 1930, gera skrá yfir þá, sein vegaskatt eiga að 
greiða. Skal skrá sú liggja frannni alnienningi til sýnis frá 2.—16. janúar ár 
hvert í skrifstofu bæjarins, til þess að þeir, seni hafa athugasemdir við liana 
að gera, geti komið þeim að. Eftir skrá þessari eins og hún verður, er fram- 
komnar athugasemdir hafa verið úrskurðaðar af bæjarstjórn, skal siðan inn- 
heinita skattinn það ár, sem skráin lá frammi.

11. gr.
Nú skýrir gjaldandi btvjarstjórn frá þvi, eigi síðar en á gjalddaga, að 

hann kjósi að vinna af sér skattinn samkvæmt 9. gr., og skal þá ekki innlieimta 
hjá honum peningagjald, cn bæjarstjórn lætur halda skrá yfir slíkar tilkvnn- 
ingar og kallar gjaldendur með hæfileguin fyrirvara til vinmi í flokkum, eftir 
því sem henta þykir, leggur til verkstjóra og ákveður, hvaða verk skuli vinna í 
hvert sinn. Ef gjaldanda er óhentugt eða ómögulegt að vinna á þeiin tíma, sem 
hann er kvaddur, vegna alvinnu eða gildra forfalla, getur liann fengið frest, 
þó ekki lengur en 3 mánuði, nema sérstaklega standi á.

Bæjarstjéirn setur nánari reglur um kvaðning manna. fyrirkomulag vinnu 
og annað, sem þurfa þykir i tilefni af ákvæðum þessarar greinar.

12. gr.
Nú er kaupgjald í kaupstað það liátt, að fullkomið dagsverk verður hærra 

metið en 10 krónur, og er gjaldanda þá eigi skvlt að vinna lengri tíma en svo, 
að það svari til þess, að hann með því kaupgjaldi hefði unnið fyrir 10 krónum.

13. gr.
Vinnu, sem framkvæmd er eftir ákvæðum 9. og 11. gr., er bæjarstjórn 

heimilt að telja framlag af hálfu bæjarsjóðs gegn atvinnubótastvrk úr rikis- 
sjóði, cnda sé dagsverk ekki metið hærra en 10 kr.

14. gr.
Vegaskattinn lætur bæjarstjórn innheimta i peningum hjá þeim gjaldend- 

um, sem ekki hafa kosið að vinna hann af sér samkvæmt 11. gr. Uin dráttar- 
vexti af vegaskatti fer eftir því, sem segir i 2. mgr. 8. gr
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III. KAFLI

Um skatt ríkisstofnana.

Í5. gr.
Engin stofnun ríkisins er útsvarsskvld eftir efnum og ástæðuin.

’ 16. gr.
Verzlunarstofnanir ríkisins skulu greiða í bæjar- og sveitarsjóði, þar sem 

aðalaðsetur þeirra og útibú eru, 5 af lmndraði af nettóágóða aðalbúsins eða 
útibúsins, og greiðist sá skattur 1. inarz ár hvert af ágóða næstliðins árs.

17. gr.
Auk þess skatts, er í 16. gr. getur, greiða verzlunarstofnanir ríkisins 5 af 

hundraði af samanlögðum nettóágóða stofnananna, og rennur það gjald i sjóð 
þann, sem um ræðir í 25. gr.

(jjalddagi skattsins er 1. marz ár hvert.

18. gr.
Sildarverksmiðjur rikisins skulu greiða í bæjar- og sveilarsjóði, þar sem 

þær eru starfræktar, 0,4'< af andvirði seldrar framleiðsluvöru verksmiðjunnar. 
Skattur þessi greiðist 1. marz ár bvert af andvirði þess vörumagns, sem selt 
befir verið frá 1. marz árið áður.

19- gr.
Fé það, er i 17. gr. getur, skal leggja í sjóð og ávaxta í banka með ríkis- 

ábyrgð, og nefnist sá sjóður „jöfnunarsjóður kaupstaða og kauplúna“.
Atvinnumálaráðberra befir yfirumsjón með sjóðnum og sér um, að i bann 

sé greitt á réttum gjalddaga fé það, cr sjóðnum ber, og ávísar liann greiðslum 
úr honum samkvæmt því, er segir í eftirfarandi greinum.

20. gr.
Arlega skal verja 90 af bundraði af tekjum jöfnunarsjóðs kaupstaða og 

kauptúna til þess að greiða að fullu eða lækka lán bæja og kauptúna, sem 
þeim eru óhagkvæm, eða til að bæta úr tjóni, sem kaupstaður eða kauptún 
befir orðið fyrir af völdum náttúrunnar eða öðrum óviðráðanlegum orsökum.

21- gr.
Alþingi kýs 3 menn, með blutfallskosningu, til eins árs í senn, til þess að 

bafa með böndum útblulun á fé jöfnunarsjóðs. Skulu þeir eigi siðar en 1. júní 
ár hvert bafa lokið útblulun fjárins og sent alvinnumálaráðberra skýrslu 
um hana.

í stjórn sjóðsins ríeður afl atkvæða úrslitum, en náist ekki meiri hluti 
um eitt eða fleiri atriði, sker atvinnumálaráðherra úr.

Atvinnumálaráðberra gerir þegar eftir móttöku skýrslu þeirrar, sem i 1. 
málsgr. getur, þær ráðstafanir, er með þarf, til þess að greiðslur þær, er sjóðs-
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stjórnin hcfir ákveðið, vcrði inntar af hendi til rcttra aðilja, o« sker úr ágrein- 
ingi, scni fram kann að hafa komið.

22. gr.
Stjórn sjóðsins skal cftir föngiun afla scr glöggra skýrslna um fjárhags- 

ástand og afkomu hæjarfclaga og kauptúna, og skulu þau ganga fvrir um styrk 
úr sjóðnum, scm að dómi sjóðsstjórnarinnar þurfa mest hjálpar við.

Sama hæjarfélagi cða kauptúni má þó cigi styrk vcita tvö ár í röð, nema 
um stórfcllt tjón af óviðráðanlcgum orsökum sc að rícða.

23. gr.
Ekki þurfa bæjarstjórnir cða hrcppsncfndir í kauptúnum að sækja um 

styrk úr jöfnunarsjóði, cn skyll cr þcim að gcfa stjórn lians fullnægjandi 
skýrslur um cfnahag sinn, cf hún óskar þcss. Stjórn sjóðsins er skylt að liaga 
svo styrkveitingum úr sjóðnum, að scm flcst hæjarfélög og kauptún hafi hans 
not, en liafa þó hliðsjón af því, að fjárvcitingar vcrði ckki svo litlar, að ekki 
muni vcrulega um.

24. gr.
Það af tckjum jöfmmarsjóðs, scm ckki cr árlcga úthlutað til hæjarfélaga 

og kauptúna, svo og alla vcxti hans, skal lcggja við höfuðstólinn.

25. gr.
Stjórnendur sjóðsins fá í þóknun fyrir síörf sin 200 krónur hver á ári, og 

grciðist sú þóknun úr sjóðnum, ásamt öðrum óhjákvæmilegum kostnaði.
Atvinnumálaráðherra lætur árlcga scmja rcikning sjóðsins, og skal hann 

endurskoðaður af yfirskoðunarmönnum landsreikninganna,
Rcikningur jöfnunarsjóðs skal fylgja landsreikningunum.

26. gr.
Ákvæði þcssa kafla koma til framkvæmda 1. janúar 1937.

IV. KAFLI 
Niðurlagsákvæði.

27. gr.
Skatta og gjöld sanikvæmt lögum þcssum, þar með taldir dráttarvextir, 

má taka lögtaki.

28. gr.
Frá 1. janúar 1937 falla úr gildi þessi lagaákvæði:

1. Lög nr. 26 22. nóv. 1918, um hæjarstjórn Vestniannaeyja, 20. gr. 3. mgr.
2. Lög nr. 61 28. nóv. 1919, um hæjarstjórn á Sevðisfirði, 16. gr.
3. Lög nr. 16 27. júní 1921, um hrcvting á lögum 8. okt. 1883, um hæjarsljórn 

á Akureyri.



4. Lög nr. 22 19. júní 1922, nm skatt til sveitarsjóðs af lóðuni og lendum í 
Húsavíkurhreppi.

5. Lög nr. 47 4. júni 1924, um aukaútsvör ríkisstofnana.
6. Lög nr. 36 4. júní 1924, uni bæjargjöld i Reykjavík, að þvi leyti sem þau 

eru ekki áður úr gildi felld.
7. Lög nr. 23 15. júní 1926, um bæjargjöld í Vestmannaeyjum.
8. Lög nr. 31 15. júní 1926, um skatt af lóðum og húsum i Siglufjarðar- 

kaupstað.
9. Lög nr. 44 15. júní 1926, um breytingar á löguin nr. 36 4. júní 1924, um 

bæjargjöld í Revkjavík.
10. Lög nr. 11 6. júlí 1931, um skatt af húseignum í Neskaupstað.
11. Lög nr. 30 9. jan. 1935, um heimild lianda ríkisstjórninni til einkasölu á 

bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o. fl., 4. gr. 2.—4. málsgr.
12. Lög nr. 124 31. des. 1935, um bæjargjöld á ísafirði.

Svo og öll önnur lagafyrirmæli, er fara í bága við þessi lög.

Nd. 625. Lög
um atvinnu við siglingar á islenzkuin skipuni.

(Afgreidd frá Xd. 8. maí).

Samhljóða þskj. 609 (sbr. þskj. 38).
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Sþ. 626. Breytingartillaga

við brtt. á þskj. 546, um tillögu til þingsályktunar um sjómælingar og rann- 
sókn fiskimiða.

Frá Héðni Valdimarssyni.

í fyrstu málsgr. till. á eftir orðunum „fara í sumar“ komi orðin: að fengn 
um tillögum fiskifræðinga landsins og . . .

Sþ. 627. Breytingartillaga

við till. til þál. um ríkisábyrgð á andvirði fiskjar, sem seldur er til Ítalíu.

Frá Ólafi Tbors

Fvrir „75%;“ komi: 90%
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Sþ. 628. Breytirtgartillaga

við brtt. á þskj. 627 (Ríkisábyrgð á ítalíufiski).

Frá Finni Jónssyni,

1 stað „90%“ komi: 85%.

Sþ. 629. Tillaga til þingsályktunar „

um aukning starfsfjár skuldaskiiasjóðs vélbátaeigenda o. fL 

Frá sjávarútvegsncfnduin.

Alþingi ályktar að heimila ríkissljórninni að auka starfsfé skuldaskilasjóðs 
vélbátaeigenda með allt að 200 þús. kr. lántöku og að ganga i ábyrgð fyrir láninu. 
Jafnfranit heimilast sjóðsstjórninni, í samráði við ríkisstjórnina, að verja þessu 
viðbótarstarfsfé til lánveitinga vegna skultlasöl’nunar vélbátaeigenda á þessa 
árs vetrar- og vorverlíð (til 20. mai), í því skyni að koma i veg fyrir, að vélbáta- 
eigendur aliiiennt verði sviptir uniráðarétli yfir útgcrðartækjum sínum og þannig 
bægt frá að stunda fisk- og síldveiðar í suniar.

Ed. 630. Lög

um breytingar á lögum nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað, og' lögum nr. 
85 19. júní 1933, um breyting á þeim lögum.

(Afgreidd frá Fd. 9. maí).
Samhljóða þskj. 501.

Sþ. 631. Tillaga til þingsályktunar
um ríkisábyrgð á andvirði fiskjar, sem seldur er til Ítalíu.

(Eftir fyrri umr.).

Sameinað Alþingi ályktar að beimila ríkisstjórninni að ábyrgjast allt að 
85'< af upphæð þeirri, sem úlflytjendur fiskjar til Ítalíu eiga á bverjum tíma 
inni á „elearing“-reikningi Eandsbanka íslands i „Instituto Xazionale per i Cambi 
eon l’Estero“ Ronia.
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Sþ. 637. Nefndaskipun
1936

(50. löggjafarþing).

I.
Fastanefndir.

A.
1 sameinuðu þingi.

/. Fjárveitinganefnd:
Bjarni Bjarnason, formaður,
Pétur Ottesen,
Jónas Guðmundsson,
Jón Sigurðsson,
Þorbergur Þorleifsson,
Þorsteinn Þorsteinsson,
Sigurður Einarsson, fundaskrifari,
Jakob Möller,
Bernharð Stefánsson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til fjárlaga fyrir árið 1937 (1*, n. 288).

Frsm. fyrri kafla: Jónas Guðmundsson.
Frsm. síðari kafla: Bjarni Bjarnason.

2. Till. til þál. um sjómælingar og rannsókn fiskimiða (132, n. 546 (meiri hl.)
og 561 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jónas Guðmundsson.
Frsm. minni hl.: Pétur Ottesen.

3. Till. til þál. um landhelgisgæzlu á Faxaflóa (164).
Nefndarálit kom ekki.

4. Till. til þál. um framkvæmd landhelgisgæzlu og björgunarstarfsemi (202,
n. 543).

Frsm.: Jónas Guðmundsson.
5. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1934 (299, n. 394).

Frsm.: Bernharð Stefánsson.
6. Frv. til fjáraukalaga fyrir árið 1935 (300, n. 454).

Frsm.: Þorbergur Þorleifsson.

*) Tölurnar ínnan sviga tákna núnier á þingskjölum, og eru ekki talin önnur þing- 
skjalanúmer en þau, sem málið bar, þá er þvi var til nefndar visað, svo og þau, er nefnd- 
arálit (skannnstafað: n.) hlutu. Sama er um mál, er nefndirnar flytja.
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2. Utanríkismálanefnd:
Bjarni Asgeirsson, formaður,
Ólafur Thors,
Héðinn Valdimarsson, fundaskrifari, 
Pétur Magnússon,
Jónas Jónsson,
Magnús Jónsson,
Stefán Jóh. Stefánsson.

3. Kjörbréfanefnd:
Bergur Jónsson,
Pétur Magnússon,
Stefán Jóh. Stefánsson,
Ciísli Sveinsson,
Einar Árnason.

Ekkert mál har undir nefndina.

4. Þingfararkaupsnefnd:
Ingvar Pálmason,
Jónas Guðmundsson,
Páll Zóphóníasson, formaður,
Pétur Ottesen,
Jakob Möller, fundaskrifari.

6.
í efri deild.

1. Fjárhagsnefnd:
Jón Baldvinsson, formaður,
Magnús Jónsson,
Bernharð Stefánsson, fundaskrifari.

T i 1 h e n n a r v í s a ð :
1. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 128 31. des. 1935, um bráðahirgðatekjuöflun

til ríkissjóðs (3, n. 24).
Frsm.: Bernharð Stefánsson.

2. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 46 23. júní 1932, um breyt. á 1. nr. 60 14. júní
1929, um varnir gegn berklaveiki (50, n. 251 (minni hl.)).

Frsm. minni hl.: Magnús Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

3. Frv. til 1. um framlenging á gildi laga um verðtoll og hráðahirgðaverðtoll
(4, n. 157).

Frsm.: Bernharð Stefánsson.
4. Frv. til 1. um einkaleyfi til að flytja út hrafntinnu og selja hana á erlendum

markaði (117, n. 343).
Frsm.: Magnús Jónsson.
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Sþ. 632. Þingsályktun
um sjómælingar og rannsókn fiskimiða.

(Afgreidd frá Sþ. 9. mai).

Alþingi heimilar rikisstjórninni að láta fram fara í sumar, að fengnum til- 
lögum fiskifræðinga landsins og í samráði við fiskimálanefnd, rannsókn á fiski- 
miðum á ákveðnum svæðum í Grænlandshafi og annarsstaðar þar, sem líkur 
benda til, að árangur fáist af slikum rannsóknum, og gera þar tilraunir með veiði 
þorsks og annara nvtjafiska.

Jafnframt heimilast ríkisstjórninni að nota varðskipið Þór til þessara rann- 
sókna og tilrauna, eftir því sem við verður komið, svo og að styrkja að nokkru, 
ef nauðsynlegt þykir, veiðiferðir einstakra togara til þessara miða.

Kostnaður við rannsóknir þessar og tilraunir greiðist úr fiskimálasjóði, að 
þvi leyti sem ekki þykir tiltækilegt að greiða hann úr ríkissjóði.

Sþ. 633. Þingsályktun
um landhelgisgæzlu.

(Afgreidd frá Sþ. 9. maí).

Alþingi álvktar að fela ríkisstjórninni að verja öllu andvirði varðskipsins 
Óðins til smíða á vopnuðum vélbátum til landhelgisgæzlu og hraða smiði þeirra 
svo sem frekast eru föng á.

Báta þessa skal láta annast landhelgis- og veiðarfæragæzlu á þeim svæðum, 
þar sem mest er þörf á staðhundinni gæzlu á hverjum tíma og hverri vertíð.

Að því leyti, sem varðskip og varðbátar ríkisins geta ekki fullnægt gæzlunni, 
skal stjórnin leigja nægilega marga þar til hæt'a vélháta og húa þá nauðsynlegum 
tækjum.

Sþ. 634. Þingsályktun
um að undirbúa löggjöf um torg við þjóðleikhúsið.

(Afgreidd frá Sþ. 9. mai),
Samhljóða þskj. 167.

Sþ. 635. Þingsályktun
um aukning starfsfjár skuldaskilasjóðs vélbátaeigenda o. fl.

(Afgreidd frá Sþ. 9. maí).
Samhljóða þskj. 629.

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 151
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Sþ. 636. Þingsályktun

um ríkisábyrgð á andvirði fiskjar, sem seldur er til Ítalíu 

(Afgreidd frá Sþ. 9. maí).
Samhljóða þskj. 631.



Þskj. 637 Xefndaskipun 1936
Fastanefiulir Ed.: P'.járhags- og samgöngumálancfndir.

1205

5. Frv. til 1. ura framlenging á gildi 1. nr. 33 7. maí 1928, um skattgreiðslu
li/f Eimskipafélags íslands (109, n. 158).

Frsm.: Magnús Jónsson.
6. Frv. til 1. um landssmiðju (163, n. 248 (meiri hl.) og 250 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jón Baldvinsson.
Frsm. minni bl.: Magnús Jónsson.

7. Frv. til 1. um laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl. (76).
Xefndarálit kom ekki.

8. Frv. til 1. um bráðabirgðabreyting nokkurra laga (305, n. 402).
Frsm.: Bernharð Stefánsson.

9. Frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 11 9. jan. 1935, uin gjaldeyrisverzlun o. fl.
(413, n. 456 (1. minni hl.), n. 457 (2. minni hl.) og 461 (3. minni hl.)).

Frsm. 1. minni hl.: Jón Baldvinsson.
Frsm. 2. minni hl.: Magnús Jónsson.
Frsm. 3. minni lil.: Bernharð Stefánsson.

10. Frv. til 1. um samþykkt á landsreikningnum fyrir árið 1934 (298, n. 514).
Frsm.: Magnús Jónsson.

11. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 48 8. sept. 1931, um viðauka við 1. um Lands-
banka Islands, nr. 10 15. april 1928 (430, n. 516).

Frsm.: Jón Baldvinsson.
12. Frv. til I. um breyt. á 1. nr. 119 12. des. 1935, uin breyt. á 1. nr. 23 15. júní

1926, um bæjargjöld i Vestmannaevjum (330, n. 553).
Frsm.: Magnús Jónsson.

Meiri hl. nefndarinnar flutti:
Frv. til 1. um framlenging á gildi ýmsra lagaákvæða um tekjuöflun fyrir 

ríkissjóð (345).
Frsm.: Bernharð Stefánsson.

I s a m v i n n u v i ð f j á r h a g s n e f n d X d . f 1 u 11 i n e f n d i n :
Till. til þál. uin ríkisábyrgð á andvirði fiskjar, sem seldur er til Ítalíu (570).

Frsm.: Asgeir Asgeirsson.

2. Samgöngumálanefnd:
Sigurjón A. Ólafsson, formaður,
Jón Auðunn Jónsson,
Jónas Jónsson, fundaskrifari.

T i 1 h e n n a r v í s a ð :
1. Frv. til I. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933 (204, n. 284).

Frsm.: Jónas Jónsson.
2. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir (323, n. 416).

Frsm.: Jónas Jónsson.
I samvinnu við samgöngumálanefnd Xd. tók nefndin til íhugunar 

styrk til flóabátaferða. Er álit sanivinnunefndarinnar uni það efni á 
þskj. 515 (frsm.: Gísli Guðmundsson).
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3. Landbúnaðarnefnd:
Páll Hermannsson, formaður,
Pétur Magnússon,
Jón Baldvinsson, fundaskrifari.

Til hennar visað’
1. Frv. til 1. um framlenging á gildi 1. nr. 90 19. júni 1933, um útflutning á

kjöti (10, n. 94).
Frsm.: Páll Hermannsson.

2. Frv. til 1. um breyt. á 1. um bændaskóla, nr. 51 19. mai 1930 (41).
Nefndarálit kom ekki.

3. Frv. til 1. um tilraunastarfsemi i þágu landbúnaðarins (42).
Nefndarálit kom ekki.

4. Frv. til 1. um breyt. á og viðauka við 1. nr. 40 7. maí 1928, um breyt. á 1.
nr. 43 20. júní 1923 [Jarðræktarlög] (40).

Nefiidarálit kom ekki.
5. Frv. til 1. um breyt. á og viðauka við 1. nr. 38 27. júni 1925 [Sala á prests-

mötu] (60, n. 230).
Frsm.: Páll Hermannsson.

6. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 61 23. júni 1932, um lax- og silungsveiði (105,
n. 296).

Frsm.: Páll Hermannsson.
7. Frv. til 1. um fóðurtryggingarsjóði (198, n. 393 (meiri hl.) og 408

(minni hl.)).
Frsm. meiri lil.: Páll Hermannsson.
Frsm. minni hl.: Pétur Magnússon.

8. Frv. til 1. um sauðfjárbaðanir (91, n. 396).
Frsm.: Páll Hermannsson.

9. Frv. til 1. urn viðauka við og breyt. á 1. nr. 43 19. maí 1930, um greiðslu
kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl. (120, n. 463).

Frsm.: Páll Hermannsson.
10. Frv. til 1. um garðvrkjuskóla ríkisins (403, n. 503).

Frsm.: Jón Baldvinsson.
11. Frv. til 1. um jarðakaup ríkisins (267, n. 510).

Frsm.: Páll Hermannsson.
12. Frv. til jarðræktarlaga (500, n. 521 (meiri lil.)).

Frsm. meiri hl.: Páll Hermannsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

Nefndin flutti:
Frv. til 1. um klaksjóð, heimild fyrir ríkisstjórnina til að reisa klakstöðvar 

og til leigunáms í því skyni (411).
Frsm.: Jón Baldvinsson.
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4. Sjávarútvegsnefnd:
Ingvar Pálmason, formaður,
Jón Auðunn Jónsson,
Sigurjón Á. Ólafsson, fundaskrifari.

Tilhennarvísað:
1. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 5 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpuveið-

um (108, n. 136).
Frsm.: Jón Auðunix Jónsson.

2. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 63 28. jan. 1935, um útflutningsgjald (126,
n. 174).

Frsm.: Sigurjón A. Ólafsson.
3. Frv. til 1. um afnám 1. um samþykktir um herpinótaveiði (150, n. 253).

Frsnx.: Jón Auðunn Jónsson.
N e f n d i n f 1 u 11 i :

1. Frv. til 1. um kennslu í vélfræði (37).
Frsm.: Sigurjón A. Ólafsson.

2. Frv. til 1. um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipunx (38).
Frsxn.: Sigurjón A. Ólafsson.

3. Frv. til 1. um stýrimannaskólann i Reykjavík (39).
Frsm.: Sigurjón A. Ólafsson.

í s a m v i n n u v i ð s j á v a r ú v e g s n e f n d N d . f 1 u 11 i n e f n d i n :
1. Till. til þál. um rekstrarlán síldarútvegsins (496).

Frsm.: Finnnr Jónsson.
2. Till. til þál. um aukningu starfsfjár skuldaskilasjóðs vélbátaeigenda o. fl.

(629).
Frsm. var ekki kosinn.

5. Iðnaðarnefnd:
Ingvar Pálmason, formaðnr,
Guðrún Lárusdóttir, fundaskrifari,
Jónas Jónsson.

Til hennar vísað:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað, og á 1. nr. 

85 19. júní 1933, um breyt. á þeinx 1. (501, n. 585 (meiri lxl.)).
Frsm. meiri bl.: Ingvar Pábnason.
Nefndarálit kom ekki frá minni lil.

6. Menntamálanefnd:
Jónas Jónsson, formaður,
Guðrún Lárusdóttir, fundaskrifari,
Páll Hermannsson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. unx ríkisútgáfu nánxsbóka (5, n. 200).

Frsnx.: Jónas Jónsson.
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2. Frv. til 1. um stýrimannaskólann i Revkjavík (39).
Nefndarálit kom ekki.

3. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 54 7. mai 1928, um menningarsjóð (226, n. 263).
Frsm.: Jónas Jónsson.

4. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 36 11. júlí 1911, um forgangsrétt kandídata
frá Háskóla íslands til embætta (259, n. 481).

Frsm.: Guðrún Lárusdóttir.
5. Frv. til 1. um bráðabirgðabreyting 1. um fræðslu barna, nr. 40 15. júní

1926, og 1. um skipun barnakennara og laun þeirra, nr. 75 28. nóv. 1919 
(328).

Nefndarálit kom ekki.
6. Frv. til 1. um fræðslu barna (407, n. 482 (meiri bl.)).

Frsm. meiri bl.: Jónas Jónsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni bl.

Meiri hl. nefndarinnar flutti:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 54 7. maí 1928, um menningarsjóð (226).

Frsm.: Jónas Jónsson.

7. Allsherjarnefnd:
Sigurjón A. Ólafsson, formaður,
Magnús Guðmundsson,
Ingvar Pálmason, fundaskrifari,
Páll Hermannsson,
Þorsteinn Briem.

Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um eyðingu svartbaks (veiðibjöllu) (19, n. 83).

Frsm.: Þorsteinn Briem.
2. Frv. til 1. um tekjur bæjar- og sveitarfélaga (33, n. 350 (1. minni hl.), n.

368 (2. minni hl.), n. 406 (3. minni hl.) og 418 (4. minni lil.)).
Frsm. 1. minni hl.: Magnús Guðmundsson.
Frsm. 2. minni hl.: Páll Hermannsson.
Frsm. 3. minni hl.: Þorsteinn Briem.
Frsm. 4. minni lil.: Sigurjón A. Ólafsson.

3. Frv. til 1. um yfirstjórn Reykjatorfu og um eignarnám á landi og leigu-
réttindum í þessari jarðeign (57, n. 275 (1. minni hl.) og 376 (2. 
minni hl.)).

Frsm. 1. minni lil.: Ingvar Pálmason.
Frsm. 2. minni lil.: Sigurjón A. Ólafsson.
Nefndarálit kom ekki frá 3. minni hl.

4. Frv. til 1. um ráðstafanir til varnar því, að skipum sé leiðbeint við ólög-
legar fiskveiðar (93, n. 153).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
5. Frv. til 1. .um sérstaka heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmála-

bókum (125, n. 177).
Frsm.: Magnús Guðmundsson.



Þskj. 637 Nefndaskipun 1936
Eastanefndir Ed.: Allsherjarnefnd.

1209

6. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og 1.
nr. 20 24. marz 1934, um breyt. á þeirn 1. (147, n. 245).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
7. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 4 9. jan. 1935, um vinnuniiðlun (159, n. 225).

Frsm.: Sigurjón Á. Ólafsson.
8. Frv. til 1. um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla (193, n. 362).

Frsm.: Sigurjón Á. Ólafsson.
9. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 46 15. júní 1926, um útsvör (196, n. 290).

Frsm.: Páll Hermannsson.
10. Frv. til 1. um uppeldisheimili fyrir vangæf börn og unglinga (238).

Nefndarálit kom ekki.
11. Frv. til 1. um meðferð einkamála í liéraði (246, n. 395).

Frsm.: Magnús Guðmundsson.
12. Frv. til 1. um sérstaka dómþinghá í Djúpárlireppi í Rangárvallasýslu (214,

n. 308).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

13. Frv. til 1. um innflutning, sölu og meðferð á skotvopnum, skotfærum, alls-
konar sprengjum og hlutum og efni i þau (179, n. 337).

Frsm: Ingvar Pálmason.
14. Frv. til 1. um drykkjumannahæli (312).

Nefndarálit kom ekki.
15. Frv. til 1. um lieimilisfang (349, n. 437).

Frsm.: Magnús Guðmundsson.
16. Frv. til 1. um sveitarstjórnarkosningar (375, n. 488 (meiri bl.)).

Frsm. meiri hl.: Ingvar Pálmason.
Nefndarálit kom ekki frá minni bl.

17. Frv. til 1. um veiting ríkisborgararéttar (422, n. 527).
Frsm.: Sigurjón A. Ólafsson.

18. Frv. til 1. um sölu þjóðjarðarinnar Hamra við Akureyri (426, n. 545).
Frsm.: Sigurjón A. Ólafsson.

19. Frv. til 1. um breyt. á framfærslulögum, nr. 135 31. des. 1935 (575, n. 602
(meiri hl.)).

Frsm. meiri hl.: Sigurjón A. Ólafsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl.

N e f n d i n f 1 u 11 i:
1. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 85 22. nóv. 1907, um brunainál (289).

Frsm.: Sigurjón A. Ólafsson.
2. Frv. til 1. um breyt. á 10. gr. tilskipunar um fjárforráð ómyndugra á ís-

landi, 18. febr. 1847 (318).
Frsm.: Ingvar Pálmason.

M e i r i b 1. n e f n d a r i n n a r f 1 u 11 i :
1. Frv. til 1. um eftirlit með útlendingum (61).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
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2. Frv. til 1. um ráðstafanir til varnar því, að skipuni sé leiðbeint við ólöglegar
fiskveiðar (98).

Frsm.: Ingvar Pálmason.
3. Frv. til 1. um, að mjólkursamsalan í Reykjavik og sölusainband íslenzkra

fiskframleiðenda skuli vera undanþegin útsvari og tekju- og eignar- 
skatti (401).

Frsm.: Ingvar Pálniason.

C.
í neðri deild.

1. Fjárhagsnefnd:
Sigfús Jónsson, formaður,
Ólafur Thors,
Stefán Jób. Stefánsson,
Gísli Sveinsson, fundaskrifari,*)
Asgeir Asgeirsson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um bráðabirgðabreyting nokkurra laga (2, n. 35).

Frsm.: Sigfús Jónsson.
2. Frv. til 1. um framlenging á gildi laga um verðtoll og bráðabirgðaverðtoll

(4, n. 74).
Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.

3. Frv. til 1. um innlánsvexti og vaxtaskatt (9).
Nefndarálit kom ekki.

4. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 128 31. des. 1935, um bráðabirgðatekjuöflun
til ríkissjóðs (3, n. 75).

Frsm.: Gísli Sveinsson.
5. Frv. til 1. um landssmiðju (36, n. 119 (meiri bl.) og 123 (minni bl.)).

Frsm. meiri bl.: Stefán Jób. Stefánsson.
Frsm. minni hl.: Gísli Sveinsson.

6. Frv. til 1. um beimild fyrir ríkisstjórnina til þess að kaupa Bíldudalseign
(43, n. 186).

Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.
7. Till. til þál. um atliugun á atvinnumöguleikum á Bíldudal og um aðsloð

við bágstadda ibúa kauptúnsins (55, n. 185).
Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.

8. Frv. til 1. um gengisskráning (93).
Nefndarálit kom ekki.

9. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 11 9. jan. 1935, um gjaldeyrisverzlun o. fl.
(110, n.242)

Frsm.: Ólafur Tbors.

*) Uppliaflega var Guðbrandur ísberg kosinn, en er nefmlin tók til starfa, tók Gisli 
Sveinsson sæti i hans stað samkv. ósk Sjálfstæðisflokksins.
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10. Frv. til 1. um afnám 1. nr. 30 9. jan. 1935, um heimild handa ríkisstjórn-
inni til einkasölu á bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o. fl. (227, n. 
434 (minni hl.)).

Frsm. minni hl.: Gísli Sveinsson.
Nefndarálit kom ekki frá meiri hl.

11. Frv. til 1. um samþvkkt á landsreikningnum fyrir árið 1934 (298, n. 431).
Frsm.: Sigfús Jónsson.

12. Frv. til 1. um landaura og verðlagsskrár (278).
Nefndarálit kom ekki.

13. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 119 12. des. 1935, um breyt. á 1. nr. 23 15. júní
1926, um bæjargjöld í Vestmannaeyjum (330, n. 435 (meiri hl.)). 

Frsm. meiri hl.: Ólafur Thors.
Nefndarálit kom ekki frá minni hl,

14. Frv. til 1. um einkaleyfi til að flytja út hrafntinnu og selja hana á erlend-
um markaði (117).

Nefndarálit kom ekki.
15. Frv. til 1. um framlenging á gildi ýmsra lagaákvæða um tekjuöflun fyrir

ríkissjóð (415, n. 466 (meiri hl.) og 472 (minni hl.)).
Frsm. meiri hl.: Stefán Jóh. Stefánsson.
Frsm. minni hl.: Ólafur Tliors.

16. Frv. til 1. um tekjur bæjar- og sveitarfélaga (470, n. 567).
Frsm.: Gísli Sveinsson.

Nefndin flutti:
1. Frv. til 1. uni framlenging á gildi 1. nr. 33 7. maí 1928, um skattgreiðslu 

h/f Eimskipafélags Islands (109).
Frsm.: Sigfús Jónsson.

2. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 48 8. sept. 1931, um viðauka við 1. um Lands-
banka Islands, nr. 10 15. apríl 1928 (430).

Frsm.: Sigfús Jónsson.
Meiri hl. nefndarinnar flutti:

Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að áhyrgjasl viðbótar-
rekstrarlán handa Landsbanka Islands (562).

Frsm.: Stefán Jóh. Stefánsson.
Um samvinnu við fjárhagsnefnd Ed. sjá bls. 1205.

2. Samgöngumálanefnd:
Gísli Guðmundsson, formaður,
Gísli Sveinsson,
Finnur Jónsson, fundaskrifari,
Jón Ólafsson,
Þorbergur Þorleifsson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um breytingar á 1. nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir (31). 

Nefndarálit kom ekki.
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2. Frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933 (34).
Nefndarálit kom ekki.

3. Frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933 (364, n. 392).
Frsm.: Gísli Sveinsson.

Nefndin flutti:
1. Frv. til 1. um breytingar á 1. nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir (44).

Frsm.: Finnur Jónsson.
2. Till. til þál. um breyting á ákvæðum tilskipunar 20. nóv. 1922, um eftirlit

með skipum og bátum og öryggi þeirra (207).
Frsm.: Gísli Guðmundsson.

L'm samvinnu við samgöngumálanefnd Ed. sjá bls. 1205.

3. Landbúnaðarnefnd:
Páll Zópbóníasson, fundaskrifari,
Jón Pálmason,
Emil Jónsson,
Pétur Ottesen,
Bjarni Asgeirsson, formaður.

T i 1 h e n n a r v í s a ð :
1. Erv. til 1. um breyt. á 1. nr. 61 23. júní 1932, um lax- og silungsveiði (6, n.

63).
Frsm.: Jón Pálmason.

2. Frv. til 1. um fóðurtryggingarsjóði (8, n. 67).
Frsm.: Páll Zóphóníasson.

3. Frv. til 1. um framlenging á gildi I. nr. 90 19. júní 1933, um útflutning á
kjöti (10, n. 29).

Frsm.: Páll Zópbóníasson.
4. Frv. til 1. um garðvrkjuskóla ríkisins (30, n. 339 (meiri bl.) og 353 (minni

lil.)).
Frsm. meiri bl.: Bjarni Asgeirsson.
Frsm. minni hl.: Jón Pálmason.

5. Frv. til 1. um sauðfjárbaðanir (91, n. 128 (meiri bl.) og 129 (minni lil.)).
Frsm. meiri bl.: Jón Pálmason.
Frsm. minni Iil.: Pétur Ottesen.

6. Frv. til 1. um breyt. á I. nr. 2 9. jan. 1935, um ráðstafanir til þess að greiða
fyrir viðskiptum með sláturfjárafurðir og ákveða verðlag á þeim 
(107, n. 223 (1. minni bl.), n. 237 (2. minni hl.) og 240 (3. minni lil.)).

Frsm. 1. minni lil.: Páll Zóphóniasson.
Frsm. 2. minni bl.: Pétur Ottesen.
Frsm. 3. minni hE: Jón Pálmason.

7. Frv. til 1. um viðauka við og breyt. á 1. nr. 43 19. mai 1930, um gréiðslu
kostnaðar af Skeiðaáveitunni o. fl. (120, n. 338).

Frsm.: Bjarni Asgeirsson.

Nefndaskipun 1936
Fastanefndir Xd.: Samgöngumála- og landbúnaSarnefndir.
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8. Frv. til 1. um áburðarverksniiðju rikisins (167).
Nefndarálit kom ekki.

9. Frv. til 1. urn breyt. á 1. nr. 105 3. maí 1935, um ræktunarsjóð íslands (197).
Nefndarálit kom ekki.

10. Frv. til 1. um jarðakaup ríkisins (267, n. 311 (meiri bl.) og 378 (minni hl.)).
Frsm. meiri bl.: Páll Zópbóniasson.
Frsm. minni hl.: Jón Pálmason.

11. Frv. til jarðræktarlaga (391, n. 461 (1. minni bl.) og 471 (2. minni bl.)).
Frsm. 1. minni bl.: Bjarni Asgeirsson,
Frsm. 2. minni bl.: Jón Pálmason.
Nefndarálit kom ekki frá 3. minni bl.

12. Frv. til 1. um loðdýrarækt (346).
Nefndarálit kom ekki.

13. Frv. til 1. um klaksjóð, beimild fyrir ríkisstjórnina tit að reisa klakstöðvar
og til leigunáms í því skyni (499).

Nefndarálit kom ekki.
N e f n d i n f 1 u 11 i :

1. Frv. til 1. um brevting á og viðauka við 1. nr. 38 27. júní 1925 ' Sala á prests-
inötu] (60).

, Frsm.: Bjarni Asgeirsson.
2. Frv. til 1. um breyting á 1. nr. 25 frá 1. febr. 1936, um nýbýli og samvinnu-

byggðir (517).
Frsm.: Bjarni Asgeirsson.

4. Sjávarútvegsnefnd:
Finnur Jónsson, formaður,
Jóliann Jósefsson,
Gísli Guðmundsson, fundaskrifari,
Sigurður Kristjánsson,
Páll Þorbjörnsson.

Til hennar vísað:
1. Frv. til 1. um útgerðarsamvinnufélög (11).

Nefndarálit kom ekki.
2. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 48. 19. maí 1930, um fiskveiðasjóð íslands (13).

Nefndarálit kom ekki.
3. Frv. til 1. uni breytingar á 1. nr. 55 1928, um bann gegn dragnótaveiði í

landbelgi (17, n. 149 (1. niinni bl.) og 166 (2. minni lil.)).
Frsm. 1. minni lil.: Finnur Jónsson.
Frsm. 2. minni lil.: Gísli Guðmundsson.
Nefndarálit kom ekki frá 3. minni lil.

4. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 63 28. ian. 1935, um útflutningsgjald (16, n. 82).
Frsm.: Páll Þorbjörnsson.

5. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 63 28. jan. 1935, um útflutningsgjald (20).
Nefndarálit kom ekki.
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6. Frv. til 1. uni brevt. á 1. nr. 5 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpuveiðum
(21. n. 85).

Frsni.: Finnur Jónsson.
7. Frv. til 1. um útgerð ríkis og bæja (25, n. 489 (1. minni hl.) og 556 (2.

minni hl.)).
Frsni. 1. minni lil.: Páll Þorhjörnsson.
Frsm. 2. minni hl.: Gísli Guðmundsson.
Nefndarálit kom ekki frá 3. minni hl.

8. Frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 46 19. maí 1930, um fiskveiðasjóð íslands (26).
Nefndarálit kom ekki.

9. Frv. til 1. um afnám útflutningsgjalds af sjávarafurðum (58).
Nefndarálit kom ekki.

10. Frv. til 1. um fiskveiðasjóð íslands (59).
Nefndarálit kom ekki.

11. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 121 12. des. 1935, um fiskimálanefnd, útflutning
á fiski, hagnýtingu markaða o. fl. (65, n. 171 (minni hl.) og 184 
(meiri lil.)).

Frsm. minni hl.: Sigurður Kristjánsson.
Frsm. meiri lil.: Finnur Jónsson.

12. Frv. til 1. um kennslu í vélfræði (137, n. 389).
Frsm.: Páll Þorhjörnsson.

13. Frv. til 1. um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum (38, n. 372).
Frsm.: Páll Þorbjörasson.

14. Frv. til 1. um framkvæmd viðgerða á islenzkum skipum (175).
Nefndarálit kom ekki.

15. Frv. til 1. um breyt. á tilsk. fvrir ísland um síldar- og ufsaveiði með nót,
frá 12. febr. 1872 (187).

Nefndarálit kom ekki.
16. Frv. til 1. um síldarútvegssjóð (443).

Nefndarálit kom ekki.
17. Frv. til 1. uni stýrimannaskólann i Reykjavík (39, n. 524).

Frsm.: Páll Þorbjörnsson.
18. Till. til þál. um síldveiði i Faxaflóa og fyrir suðurströnd landsins (165).

Nefndarálit kom ekki.
N e f n d i n f 1 u 11 i:

1. Frv. til 1. um afnáni 1. um samþykktir um lierpinótaveiði (150).
Frsm.: Finnur Jónsson.

2. Till. til þál. um framkvæmd landhelgisgæzlu og björgunarstarfsemi (202).
Frsm.: Finnur Jónsson.

3. Frv. til 1. um löggilding verzlunarstaðar í Hjarðardal í Önundarfirði (249).
Frsm. ekki kosinn.

4. Frv. til 1. um vátryggingarfélög fyrir vélbáta (266).
Frsm.: Finnur Jónsson.
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5. Frv. til 1. um löggilding verzlunarstaðar við Xúpsbót í Dýrafirði (371). 
Frsm. ekki kosinn.

Um samvinnu við sjávarútvegsnefnd Ed. sjá bls. 1207.

5. Iðnaðarnefnd:
Bjarni Asgeirsson,
Guðbrandur ísberg,
Emil Jónsson, fundaskrifari,
Sigurður Kristjánsson,
Páll Zóphóníasson, formaður.

T i 1 h e n n a r v í s a ð :
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 18 31. maí 1927, um iðju og iðnað, og 1. nr. 85

19. júní 1933, um breyt. á þeim 1. (180, n. 438).
Frsm.: Emil Jónsson.

Meiri lil. nefndarinnar flutti:
Frv. til 1. um landssmiðju (36).

Frsm.: Emil Jónsson.

6. Menntamálanefnd:
Asgeir Asgeirsson, formaður,
Pétur Halldórsson,
Sigurður Einarsson, fundaskrifari,
Eiríkur Einarsson,
Bjarni Bjarnason.

T i 1 h e n n a r v í s a ð :
1. Frv. til 1. um námskeið fyrir atvinnulausa unglinga í bæjum og kauptún-

um (22, n. 183 (minni hl.) og 199 (meiri lil.)).
Frsm. minni hl.: Sigurður Einarsson.
Frsm. meiri hl.: Pétur Halldórsson.

2. Frv. til 1. um afliending dómkirkjunnar til safnaðarins í Revkjavík og
fjölgun sókna og presta í Revkjavík og öðrum kaupstöðum (45). 

Nefndarálit kom ekki.
3. Frv. til 1. um ríkisútgáfu námsbóka (247, n. 363 (meiri hl.) og 379 (minni

hl.)).
Frsm. meiri lil.: Sigurður Einarsson,
Frsm. minni lil.: Pétur Halldórsson.

4. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 54 7. maí 1928, um menningarsjóð, og 1. nr. 55
14. júní 1929, um breyt. á þeim 1. (313, n. 361 (meiri hl.)).

Frsm. meiri lil.: Ásgeir Ásgeirsson.
Nefndarálit kom ekki frá minni lil.

N e f n d i n f 1 u 11 i :
Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 36 11. júlí 1911, um forgangsrétt kandídata 

frá Háskóla íslands til emhætta (221).
Frsm.: Ásgeir Ásgeirsson.
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Meiri hl. nefndarinnar flutti:
Frv. til 1. um fræðslu barna (148).

Frsm.: Asgeir Ásgeirsson.

7. Allsherjariiefnd:
Héðinn Valdimarsson, fonnaður,
Tlior Thors,
Bergur Jónsson, fundaskrifari,*)
Garðar Þorsteinsson,
Stefán Jóh. Stefánsson.

T i 1 li e n n a r v i s a ð :
1. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis, og 1. nr. 20

24. marz 1934, um breyt. á þeim 1. (7, n. 101).
Frsm.: Stefán Jóh. Stefánsson.

2. Frv. til 1. um meðferð einkamála i liéraði (12, n. 189).
Frsm.: Stefán Jóh. Stefánsson.

3. Frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 46 15. júní 1926, um útsvör (18, n. 156).
Frsm.: Garðar Þorsteinsson.

4. Frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 36 27. júní 1921, um samvinnufélög (14).
Nefndarálit kom ekki.

5. Frv. til 1. um eignarnámsheimild á jörðinni Reykhólum (23).
Nefndarálit kom ekki.

6. Frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 4 9. jan. 1935, um vinnumiðlun (28, n. 130).
Frsm.: Héðinn Valdimarsson.

7. Frv. til 1. Um hreyt. á 1. nr. 18 25. jan. 1934, um kosningar til Alþingis (53,
n. 111).

Frsm.: Stefán Jóh. Stefánsson.
8. Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að kaupa jörðina Reyk-

hóla (49).
Nefndarálit kom ekki.

9. Frv. til 1. um vinnudeilur (72, n. 303 (1. minni lil.), 374 (2. minni lil.) og
442 (3. minni lil.)).

Frsm. 1. minni hl.: Thor Thors.
Frsm. 2. minni hl.: Jörundur Brynjólfsson.
Frsm. 3. minni lil.: Héðinn Valdimarsson.

10. Frv. til 1. um evðingu svartbaks (veiðihjöllu) (116, n. 205).
Frsm.: Garðar Þorsteinsson.

11. Frv. til 1. um heimild fvrir lireppsfélög til þess að stofna byggingarsjóði í
sveitum (102).

Nefndarálit kom ekki.
12. Frv. til 1. um eftirlit með útlendingum (141, n. 194).

Frsm.: Héðinn Valdimarsson.
’) I öndverðum marz fór Bergur Jónsson af landi burt sér til heilsubótar, og tók 

þá sæti hans i nefndinni Jörundur Brynjólfsson.
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13. Frv. til 1. um Raufarhafnarlæknishérað (182, n. 325).
Frsm.: Héðinn Valdimarsson.

13. Frv. til 1. um ráðstafanir til varnar því, að skipum sé leiðbeint við ólög- 
legar fiskveiðar (178, n. 306).

Frsm.: Héðinn Valdimarsson.
15. Frv. til 1. um sérstaka heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmála-

bókum (206, n. 276).
Frsm.: Garðar Þorsteinsson.

16. Frv. til 1. um sérstaka dómþinghá í Djúpárhreppi í Rangárvallasýslu (214,
n. 252).

Frsm.: Thor Thors.
17. Frv. til 1. um viðauka við sveitarstjórnarlög, nr. 12 31. maí 1927 (232, n. 462).

Frsm.: Garðar Þorsteinsson.
18. Frv. til 1. um viðauka við 1. nr. 85 22. nóv. 1907, um brunamál (289, n. 551).

Frsm.: Thor Thors.
19. Frv. til 1. um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla (386, n. 459).

Frsm.: Héðinn Valdimarsson.
20. Frv. til 1. um breyt. á framfærslulögum, nr. 135 31. des. 1935 (423, n. 460

(1. minni hl.) og 522 (2. minni lil.)).
Frsm. 1. minni hl.: Stefán Jóh. Stefánsson.
Frsm. 2. minni hl.: Thor Thors.
Nefndarálit kom ekki frá 3. niinni hl.

21. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 26 1. febr. 1936, um alþýðutryggingar (439, n.
559).

Frsm.: Thor Thors.
Nefndin flutti:

1. Frv. til 1. um sveitarstjórnarkosningar (97)
Frsm.: Thor Tliors.

2. Frv. til 1. um frestun á framkvæmd 2. og 3. málsgreinar 62. gr. laga nr. 26
1. febr. 1936, um alþýðutrvggingar (293).

Frsm.: Stefán Jóh. Stefánsson.
3. Frv. til 1. um veiting ríkishorgararéttar (422).

Frsm.: Stefán Jóh. Stefánsson.
4. Frv. til 1. um sölu þjóðjarðarinnar Hamra við Akureyri (426).

Frsm.: Stefán Jóh. Stefánsson.
Meiri hl. nefndarinnar flutti:

Frv. til 1. um innflutning, sölu og meðferð á skotvopnum, skotfærum, alls-
konar sprengjum og hlutum og efni í þau (179).

Frsm.: Jörundur Rrynjólfsson.
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Vinnunefndir begyja deilda. — Lausanefnd í Nd.: Launamálanefnd.

D.
Vinnunefndir.

Auk franiantalinna nefnda skipuðu formenn fastanefnda, forseti og fyrri 
varaforseti eina nefnd í hvorri deild, vinnunefnd.

Vinnunefndir gerðu skrá uin fundastaði og fundatíma fastanefnda, er fjöl- 
rituð var og úthýtt ineðal þingmanna.

II.
Lausanefnd.

í neðri deild.
Launamálanefnd:

Jörundur Brynjólfsson, forinaður,
Guðbrandur ísberg, fundaskrifari,
Jónas Guðmundsson,
Jón Pálmason,
Páll Zóphóníasson.

X e f n d i n k o s i n t i 1 a ð í h u g a :
Frv. til 1. um starfsmenn ríkisins og Iaun þeirra (80, n. 436 (minni hl.)). 

Frsm. minni lil.: Jón Pálmason.
Xefndarálit kom ekki frá meiri hl.

T i 1 li e n n a r v í s a ð :
1. Frv. til I. um skipun prestakalla (70, n. 241 (meiri hl.) og 273 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jörundur Brynjólfsson.
Frsm. minni hl.: Guðbrandur ísberg.

2. Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 69 7. maí 1928, um einkasölu á áfengi (71).
Xefndarálit kom ekki.

3. Frv. til 1. um Iaun hreppstjÓFa og aukatekjur m. fl. (76, n. 133 (mciri hl.)
og 135 (minni hl.)).

Frsm. meiri hl.: Jón Pálmason.
Frsm. minni hl.: Páll Zóphóníasson,

4. Frv. til I. um breyt. á 1. nr. 40 15. júni 1926, um fræðslu harna (77).
Xefndarálit kom ekki.

5. Frv. til 1. um brevt. á 1. nr. 10 15. apríl 1928, um Landsbanka íslands (78,
n. 134).

6. Frv. til 1. um skipun lögsagnarumdæma (79).
Nefndarálit kom ekki.
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Sþ. 638. Skrá
um erindi þau, er bárust Alþing'i 1936

(50. lÖggjafarþingi).

— Raðað eftir stafrófsröð. —

Aðflutningsgjald af sjávarafurðum. Fiskifélag íslands sendir sjútvn. Nd. 
tillögur fiskiþingsins 1936 uni aðflutningsgjald af sjávarafurðum. Bréf
7. marz (Db. 185).

Afnám útflutningsgjalds af sjávarafurðum. Útgerðarmannafélag Akurevrar 
skorar á Alþingi að samþ. frv. til 1. um afnám útflutningsgjalds af sjávar- 
afurðum. Símskeyti 18. apríl (Db. 437).

Agnar E. Kofoed-Hansen, sjá Kofoed-Hansen.
Albert Jónsson frá Stóruvöllum, sjá Eftirlaun og styrktarfé 1.
Alexander Jóhannesson prófessor, sjá íslenzkt bókasafn 1—2.
Almennur borgarafundur á Flateyri, sjá Dragnótaveiðar 1.
Almennur fundur á Akureyri, sjá Ríkisábyrgðir 1, Vinnudeilur 1.
Almennur hreppsfundur í Árskógshreppi, sjá Hraðfrystiliús, Síldarbræðslu- 

verksmiðjur 1.
Almennur sveitarfundur í Hrísey, sjá Atvinnumál 1.
Alþingi. Fjmrn. sendir fjvn. bréf skrifstofustjóra Alþingis, dags. 10. jan., um 

alþingiskostnað árið 1937, ásamt skrá um starfsmeun Alþingis 1935 og 
laun þeirra. Bréf 14. febr. (Db. 16, X).

Alþýðusamband Islands, sjá Sveitarstjórnarkosningar 2, Útgerð ríkis og bæja 14, 
Verkakaup, Vitamál 6.

Alþýðuskólinn á Eiðum, sjá Skólar 1—3, Sundlaugar og sundskálar 1.
Ari Thorlacius, sjá Thorlacius.
Arnarhvoll. Fjmrn. sendir fjvn. áætlun gjaldkera um tekjur og gjöld Arnar- 

hvols árið 1937. Bréf 14. febr. (Db. 16, IX).
Arnór Sigurjónsson, sjá Ritstyrkur 10.
Atvinna við siglingar.

1. Atv,- og samgmrn. sendir sjútvn. Ed. frv. til 1. um atvinnu við siglingar 
á íslenzkum skipum, sem borið var fram á Alþingi 1935, en varð þá eigi 
útrætt, með tilmælum um að nefndin taki frv. til flutnings. Þrjú fskj. 
Bréf 17. febr. (Db. 37).

2. Sama rn. sendir sjútvn. Ed. ýmis gögn varðandi frv. til 1. um atvinnu við 
siglingar á íslenzkum skipum. Bréf 19. febr. (Db. 47).

3. Sama rn. sendir sjútvn. Ed. eintak af norskum lögum frá 7. febr. 1936, 
um skipstjórnarmenn og skipstjórapróf, ásamt bréfi danska utanríkis- 
málaráðuneytisins, dags. 24. febr. Bréf 11. marz. (Db. 211).

4. Eimskipafélag íslands sendir sjútvn. Ed. afrit af bréfi félagsins til nefnd- 
arinnar 16. nóv. 1935, varðandi frv. til 1. um atvinnu við siglingar á 
íslenzkum skipum.
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5. Skipstjórafélagið Bylgjan á ísafirði skorar á Alþingi að saniþ. frv. til 1. 
um atvinnu við siglingar á islenzkum skipum í þeirri mynd, sem það 
var lagt fyrir þingið 1935. Bréf 7. febr. (Db. 514).

6. Vélstjórafélag Reykjavíkur sendir sjútvn. Xd., ásamt grg., brtt. sínar við 
frv. til 1. um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum, er félagið óskar 
eftir, að samþ. verði. Bréf 23. marz (Db. 522).

Atvinnubótavinna, sjá Atvinnumál.
Atvinnubætur, sjá Atvinnumál.
Atvinmimál.

1. Almennur sveitarfundur í Hrísey sendir Alþingi greinargerð um ástand 
og horfur atvinuumála þar og í nálægum verstöðviun og skorar á Al- 
þingi að hlutast til um, að byggð verði síldarbræðsluverksmiðja í Hrísey. 
Bréf 9. marz (Db. 266).

2. Fundur í iðnaðarmannafélagi Akraness 21. febr. skorar á Alþingi að 
hlutast til um, að flutt sé inn nægilegt af hráefnum til iðnaðar, svo að 
iðnaðarmenn í landinu geti framfleytt sér og fjölskyldum sinum og 
unnið eftir getu og þörfum þeirra, er slíka vinnu vilja kaupa. Bréf 7. 
marz (Db. 221).

3. Fundur í verkakvennafélaginu Framsókn 24. marz skorar á Alþingi 
að veita 30 þús. kr. í fjárlögum ársins 1937 til atvinnubóta og atvinnu- 
leysisstyrkja fyrir konur. Bréf 26. marz (Db. 341).

4. Askorun fundar i verkamannafélagi Akureyrar 14. marz um bækkun 
vegavinnukaups og aðrar kjarabætur til banda vegaverkamönnum. Bréf 
16. marz (Db. 375).

5. Fundur i verkamannafélagi Þverárhrepps 18. febr. skorar á Alþingi að 
veita ekki ríkissjóðsstyrk til sýsluvega í þeim sýsliun, sem greiða ekki 
sama vegavinnukaup og ríkið greiðir. Bréf ódags. (Db. 423).

6. Fundur í verkamannafélaginu Dagsbrún í Reykjavík 23. febr. skorar á 
Alþingi að lækka í engu framlög til atvinnubóta frá því, sem nú er, 
heldur auka þau eftir megni í næstu fjárlögum. Bréf 24. febr. (Db. 71).

7. Fundur í sama verkamannafélagi 23. febr. skorar á Alþingi að auka að 
mikluni mun framlag til verklegra framkvæmda frá því, sem áætlað er 
í fjárlögum ársins 1936. Bréf 24. febr. (Db. 71).

8. Fundur i sama verkainannafélagi 22. marz skorar á Alþingi að hækka 
framlagið til atvinnubóta um allt að helming frá því, sem áætlað er í fjár- 
lögum ársins 1936. Bréf 23. marz (Db. 303).

9. Fundur í verklýðsfélagi Akurevrar 1. marz skorar á Alþingi að minnka 
ekki atvinnubætur ríkis og bæja á næsta fjárhagstímabili. Bréf 2. marz 
(Db. 149).

10. Fundur í verklýðsfélaginu Hvöt á Hvammstanga 21. marz skorar á Al- 
þingi að binda ríkissjóðsstyrk til sýsluvega því skilyrði, að greítt sé sama 
kaup við sýsluvegavinnuna og greitt er í rikisvegavinnu. Bréf 29. marz 
(Db. 424).

Sjá einnig Rikisábyrgðir 7.
August W. AVilson, sjá Wilson.
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Abyrgðir, sjá Rikisábvrgðir.
Afengis- og bindindismál.

1. Dómsmrh. fer þess á leit, að fjvn. taki upp í tillögur sinar 4—5 þús. kr. 
fjárveitingu til fyrirlesara um bindindismál. Bréf 11. marz (Db. 209).

2. Fjmrn. sendir fjvn. erindi Péturs Sigurðssonar regluböða, ódags., þar 
sem hann fer fram á, að Alþingi veiti honum 3000 kr. árlegan styrk til 
þess að ferðast um og vinna að boðun bindindis og andlegrar menningar. 
Bréf 14. febr. (Db. 16, LVI).

3. Ráðunauturinn í áfengismálum skrifar fjvn. um bindindisstarfseiuina 
hér á landi hin síðustu ár og skýrir frá, hvað nauðsynlegt sé að gera til 
þess að koma henni í það horf, að hún geti borið sem æskilegastan árang- 
ur. Bréf 18. marz (Db. 272).

4. Ungmennasamband Eyjafjarðar fer þess á leit, að Alþingi veiti því 300 
500 kr. styrk til bindindisstarfsemi. Bréf 18. marz (Db. 378).

5. Héraðsþing ungmennasambands Eyjafjarðar skorar á ríkisstjórnina að 
verða við tilmæluni áfengisvarnarnefndar Akurevrar um takmörkun á 
áfengisflutningi til útsölunnar þar og um styttingu útsölutímans. Enn- 
fremur skorar þingið á ríkisstjórnina að veita íbúum Akureyrar og Siglu- 
fjarðar sama sjálfsákvörðunarrétt um útsölu áfengis og öll lögsagnar- 
umdæmi landsins utan kaupstaðanna liafa og að láta bindindismenn sitja 
að öðru jöfnu fyrir öllum opinberum embættum. Bréf ódags. (Db. 376).

6. Fundur í verklýðsfélagi Akureyrar 1. marz skorar á Alþingi að blutast 
til um, að áfengissala rikisins takmarki til bins ýtrasta innkaup á áfengi 
og að ekki verði flutt til áfengisverzlunarinnar á Akureyri til sölu meir 
en þriðjungur þess vinmagns. er útsalan seldi siðastliðið ár, og ennfremur 
að styðja á allan liált bindindisstarfsemina í landinu. Bréf 2. marz (Db. 
149).

7. Fundur í verklýðsfélagi Dalvíkur 14. marz skorar á Alþingi að taka til 
greina tillögur þær, sem samþ. voru á héraðsþingi ungmennasambands 
Eyjafjarðar 7. og 8. marz, viðvíkjandi áfengismálunum. Bréf 14. marz 
(Db. 308).

Afengismálaráðunautur, sjá Afengis- og bindindismál 3.
Áfengisverzlun ríkisins.

1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf forstjóra áfengisverzlunar ríkisins, dags. 9. jan., 
ásamt áætlun lians um rekstur verzlunarinnar árið 1937 og tillögum um 
starfsmannaskrá. Bréf 14. febr. (Db. 16, II).

2. Sama rn. sendir fjvn. rekstrarreikning áfengisverzlunar ríkisins árið 1935. 
Bréf 19. febr. (Db. 55, II).

3. Forstjóri áfengisverzlunar ríkisins sendir fjvn. yfirlit um rekstur áfeng- 
isverzlunarinnar frá stofnun til ársloka 1935, ennfremur kostnaðarsund- 
urliðun vegna starfrækslu verzlunarinnar 1931—1935, ásamt grg. Bréf 
9. marz (Db. 212).

4. Sami forstjóri sendir i'jvn. tillögur til starfsmannaskrár áfengisverzl- 
unarinnar árið 1937, ásamt grg. Bréf 10. marz. (Db. 213).

5. Bréf forstjóra áfengisverzlunar ríkisins til fjvn., dags. 28. apríl, er í felst



yfirlit yfir sölu verzlunarinnar á fyrsta fjórðungi ársins 1936. svo og 
upplýsingar um auglýsingarkostnað. Bréf. 28. april (Db. 489).

6. Forstjóri áfengisverzlunar ríkisins skrifar fjvn. og spyrst fyrir um það, 
hvort nefndin óski eftir fyllri upplýsingum viðvíkjandi auglýsingar- 
kostnaði áfengisverzlunarinnar. Bréf ódags. (Db. 490).

Agúst B. Jónsson, Hofi í Vatnsdal, sjá Sauðfjársjúkdómar 2—3
Arni Jónsson ullarinatsmaður, Beykjavík, sjá Eftirlaun og styrktarfé 2.
Árný Filippusdóttir, sjá Húsnneðrafræðsla.
Arvakur, sjá Verkamannafélagið.
Asar—Ásólfsstaðir, ný símalína, sjá Póst- og símainál 5.
Asgeir Ásgeirsson alþm., sjá Dragnótaveiðar 1.
Aslaug Gunnarsdóttir, sjá Eftirgjöf á tolli 1—2,
Ásmundur Sveinsson myndböggvari, sjá Myndlist 1.
Asólfsstaðir—Asar, ný símalína, sjá Póst- og simaniál 5.
Atta stunda vinnudagur.

1. Fundur í verkamannafélagi Akureyrar 16. febr. skorar á Alþingi að 
lögleiða átta stunda vinnudag. Bréf 17. febr. (Db. 40).

2. Fundur í verkamannafélagi Siglufjarðar 27. febr. skorar á Alþingi að 
lögleiða átta stunda vinnudag við alla landvinnu. Bréf 27. febr. (Db. 147).

3. Fundur í verkakvennafélaginu Eining á Akureyri 23. febr. skorar á Al- 
þingi að lögleiða átta stunda vinnudag. Bréf 25. febr. (Db. 146).

Áveituskuldir bsenda á Skeiðum. Kreppulánasjóður skrifar landbn. Nd. um 
afskipti sjóðsins af áveituskuldum bænda á Skeiðum. Bréf 19. marz 
(Db. 262).

Bakkafjarðarvegur, sjá Vegamál 26.
Baldur Eyjólfsson póstur, sjá Eftirlaun og styrktarfé 3.
Baldur Jobnsen, sjá Johnsen.
Bandalag íslenzkra skáta. Stjórn bandalags íslenzkra skáta fer þess á leit, að 

Alþingi bækki styrk bandalagsins í 1000 kr. Bréf 14. marz (Db. 224).
Bandalag kvenna í Beykjavík. Frú Bagnhildur Pétursdóttir, Háteigi, skrifar 

fivn. og skvrir frá því, hver félög séu í bandalagi kvenna i Bevkjavik. Bréf
22. april (Db. 459).

Bankaráð Landsbanka Islands, sjá Vaxtaskattur.
Barnafræðsla, sjá Fræðslumál.
Barnaskólar, sjá Fræðslumál.
Barnavernd.

1. Barnaverndarráðið fer þess á leit, að fjvn. taki upp í lillögur sínar 20 
þús. kr. til barnaverndar. Bréf 7. marz (Db. 169).

2. Barnaverndarnefnd Beykjavíkur mælir með umsókn barnaverndarráðs 
um 20 þús. kr. fjárframlag til barnaverndar í landinu. Bréf í. apríl (Db. 
387).

Barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar, sjá Heimili'fyrir vangæf börn 1.
Barnaverndarnefnd Beykjavíkur, sjá Barnavernd 2, Heimili fyrir vangæf börn 1. 
Barnaverndarráð, sjá Barnavernd 1, Heimili fvrir vangæf börn 1.
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Barnavinafélagið Suinargjöf fer þess á leit, að Alþingi veiti 5000 kr. styrk til 
þess að konia upp daglieimili í vesturbænum í Reykjavík. Eitt fskj. Bréf 
20. febr. (Db. 61).

Benedikt Bergmann, sjá Bergmann.
Benedikt Gíslason bóndi, Hofteigi, sjá Harðindaráðstafanir.
Bergmann, Benedikt, Reykjavik, sjá Námsstyrkur 1
Bergmann, Jónas, Reykjavik, sjá Námsstyrkur 1.
Bergmann, Sigfús H., sjá Strandferðir 1.
Bergur Jónsson alþm., sjá Eftirlaun og styrktarfé 11, Póst- og símamál 4, Vega- 

mál 1.
Berklavarnir. Atv.- og samgmrn. tilkvnnir fjvn., að ráðuneytinu hafi borizt 

símskeyti frá sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu, dags. 9. apríl, þar sem 
bann skýrir frá því, að sýslunefndin liafi samþ. ályktun þess efnis að skora 
á Alþingi að gera þá breytingu á berklavarnalöggjöfinni, að berklavarna- 
kostnaðinum verði létt af sýslusjóðunum. Bréf 22. apríl (Db. 476).

Berklaveiki, sjá Meðlagskostnaður.
Bifreiðaeinkasala ríkisins.

1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf forstjóra bifreiðaeinkasölu ríkisins, dags. 30. 
des. 1935, er í felst áætlun um tekjur einkasölunnar árið 1937 og greinar- 
gerð um starfsmannaliald. Bréf 14. febr. (Db. 16, VII).

2. Sama ru. sendir fjvn. rekstrar- og efnabagsreikning bifreiðaeinkasölu rikis- 
ins árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, X)

Bindindismál, sjá Afengis- og.
Bíldudalur—Patreksfjörður, þjóðvegur, sjá Vegamál 19.
Bílstjórafélag Akureyrar, sjá Vinnudeilur 2.
Bjarkan, Böðvar, málaflutningsmaður, sjá Meðferð einkamála 1.
Bjarnason, Ingibjörg H., forstöðukona kvennaskólans í Reykjavík, sjá Eftirlaun 

og styrktarfé 4.
Bjarni Bjarnason, starfsmaður löggildingarstofunnar, sjá Launamál 4.
Bjarni Björnsson gamanleikari, sjá Leiklist 1.
Bjarni Jónsson ullarmatsmaður, Reykjavík, sjá Eftirlaun og styrktarfé 3. 
Bjarni Jósefsson efnafræðingur, sjá Utanfararstyrkur 1.
Bjarni Sæmundsson, dr., sjá Fiskirannsóknir,
Bjarni Þorsteinsson prestur, sjá Eftirlaun og styrktarfé 5.
Björgunarmúl og slysavarnir.

1. Einar M. Einarsson skipberra skrifar sjútvn. um björgunarstarfsemi 
varðskipanna. Bréf 6. apríl (Db. 397).

2. Lmsögn rekstrarráðs fyrsta flokks um erindi Einars M. Einarssonar 
skiplierra, dags. 6. apríl, um björgunarstarfsemi varðskipanna. Eitt fskj. 
Bréf 24. apríl (Db. 517).

3. Kvennadeildir slysavarnafélags íslands í Reykjavik, Hafnarfirði, Kefla- 
vík og Garði skora á Alþingi að gera engar þær samþykktir um samein- 
ingu landbelgisgæzlu og björgunarmála, er leitt gæti til að draga úr ábuga 
almennings á björgunarmálum og slysavörnum eða orðið til þess, að



frjáls framlög almennings til þeirra mála og störf í þeirra þágu fari 
þverrandi. Eitt fskj. Bréf 2. apríl (Db. 390).

4. Slysavarnafélag Islands fer þess á leit, að Alþingi blutist til um, að byggt 
verði á næsta sumri skipbrotsmannaskýli á Meðallandssandi milli Eld- 
vatnsóss og Kúðafljóts. Bréf 28. febr. (Db. 118).

Björgvin Vigfússon sýslumaður, sjá Eftirlaun og styrktarfé 6.
Björn Eiríksson flugmaður, sjá Skaðabætur 1
Björn Halldórsson málaflutningsmaður, sjá Meðferð einkamála 1.
Blaðamannafélag íslands fer þess á leit, að Alþingi veiti félaginu 1000 kr. ár- 

legan styrk til móttöku erlendra blaðamanna og til að koma fram fyrir bönd 
þjóðarinnar á fundum og þingum blaðamanna. Bréf 14. marz (Db. 244). — 
Sjá ennfremur Ferðaskrifstofa rikisins.

Bogi Jóhannesson, Reykjavík, sjá Utanfararstyrkur 2.
Borg, Þóra, leikkona, sjá Leiklist 2.
Borgarstjórinn í Revkjavík, sjá Skattar og opinber gjöld 3, Sogsvirkjunin 1. 
Botnsrannsóknir, sjá Dýptarinælingar og botnsrannsóknir.
Bókasafn Bílddælinga, sjá Bókasöfn 1.
Bókasafn Revkjahælis, sjá Bókasöfn 2.
Bókasafn verkamanna á Eskifirði, sjá Bókasöfn 5.
Bókasafn Vestmannaeyjakaupstaðar, sjá Bókasöfn 6.
Bókasöfn.

1. Stjórn bókasafns Bílddælinga fer þess á leit, að Alþingi veiti safninu 300 
—400 kr. árlegan styrk fyrst um sinn, til þess að safnið geti komið sér 
upp aftur likum bókakosti og það átti áður en það brann. Bréf 8. febr. 
(Db. 39).

2. Stjóm bókasafns Reykjabælis ítrekar beiðni frá þinginu 1935 um 300 kr. 
styrk handa bókasafninu. Bréf 25. marz (Db. 320).

3. Bæjarstjórn Seyðisfjarðar skorar á Alþingi að veita allt að 10 þús. kr. 
styrk til byggingar bókasafnsliúss. Bréf 6. apríl (Db. 416).

4. Bvggingarnefnd sýslubókasafns Skagafjarðarsýslu fer þess á leit, að 
Alþingi veiti 2500 kr. styrk til bókasafnsbyggingarinnar. Bréf 5. marz 
(Db. 205).

5. Stjórn bókasafns verkamanna á Eskifirði fer þess á leit, að Alþingi veili 
safninu 1500 kr. stvrk til húsbvggingar. Bréf 16. marz (Db. 325).

6. Jóhann Jósefsson alþm. fer þess á leit, að fjvn. taki upp í tillögur sínar 
1200 kr. stvrkveitingu til bókasafns Vestmannaeyjakaupstaðar. Bréf 2. 
april (Db. 368).

Bragi Vidalín Krisljánsson verkamaður, sjá Sjúkrastyrkur og styrktarstarfsemi 1, 
Bragi Steingrímsson dýralæknir, sjá Dýralækningar 1.
Breiðafjarðarbáturinn Norðri, b/f, sjá Strandferðir 1—2.
Brekknaheiðarvegur, sjá Vegamál 26.
Breyting á siglingarleið. Stjórn b/f Skallagríms skrifar samgmn. og fer þess 

á leit, að nefndin hlutist til um, að breytt verði ákvæðum tilskipunar um 
eftirlit með skipum og bátum og öryggi þeirra frá 20. nóv. 1922, þannig
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að siglingarleiðin milli Borgarness og Reykjavíkur teljist innfjarðasigling. 
Bréf 5. marz (Db. 206).

Briem, Eggert P., bóksali, sjá Eftirlaun og styrktarfé 26.
Brunaskaðabætur, sjá Skaðabætur.
Brúargerðir.

1. Fjörutíu og tveir bændur og verkamenn í Þverárhreppi í Vestur-Húna- 
vatnssýslu skora á Alþingi að veita 6000 kr. lil brúargerðar á ánum 
Hörgsbólsá og Grundará þar i hreppnum. Undirskriflaskjalið dags. 23. 
febr. (Db. 250).

2. Sigurður Einarsson alþni. fer þess á leit, að Alþingi veiti 7000 kr. til 
brúargerðar á Bæjará í Reykbólasveit í Austur-Barðastrandarsýslu. Bréf 
15. febr. (Db. 25).

3. Fjmrn. sendir fjvn. skýrslu vegamálastjóra um greiðslur til brúargerða 
árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, XXVI).

4. Vegamálastjóri gerir það að tillögu sinni við fjvn., að tekið verði upp 
í fjárlög 10 þús. kr. tillag til endurbyggingar brúar á Fjarðará i Seyðis- 
fjarðarkaupstað, fyrri greiðsla af tveimur, er samtals nemi kostnaðar. 
Bréf 1. apríl (Db. 369).

5. Umsögn vegamálastjóra um framkomnar tillögur um breyt. á 1. nr. 32
23. júní 1932, um brúargerðir. Bréf 28. marz (Db. 351).

Brvggjugerðir, sjá Hafnir og lendingarbætur.
Brynja, sjá Verklýðsfélagið.
Bræðratunga, sjá Jarðakaup ríkisins 4.
Búfiárræktarlög. Fjmrn. sendir fjvn. bréf búnaðarmálastjóra, dags. 9. jan., 

ásamt áætlun um útgjöld vcgna búfjárræktarlaganna árið 1937. Bréf 14. 
febr. (Db. 16, XLVI).

Búnaðarfélag fslands. Fjmrn. sendir fjvn. bréf búnaðarmálastjóra, dags. 9. 
jan., ásamt fjárbagsáætlun Búnaðarfélags Islands árið 1937. Bréf 14. febr. 
(Db. 16, XLV). — Sjá ennfremur Búf járræktarlög„ Jarðakaup ríkisins 1—2, 
Rjómabú, Sandgræðsla.

Búnaðarsamband Austurlands, sjá Skólar 2, Sundlaugar og sundskálar 1. 
Búnaðarsamband Borgarfjarðar, sjá Sauðfjársjúkdómar 1.
Búnaðarsamband Eyjafjarðar, sjá Jarðræktarstyrkur.
Búnaðarsamband Suðurlands, sjá Fyrirhleðslur 1-2.
Búnaðarsamband Vestfjarða, sjá Jarðræktarlög.
Bvggingarnefnd samskólabúss á Akureyri, sjá Skólar 4.
Bvggingarnefnd sýslubókasafns Skagafjarðarsýslu, sjá Bókasöfn 4. 
Bgggingarstyrkur. Stjórnendur ungmennafélagsins Trausta undir Eyjafjöllum 

fara þess á leit, að Alþingi veiti félaginu 1000 kr. styrk til endurbóta á sam- 
komuhúsi þess. Eitt fskj. Bréf 13. marz (Db. 235). — Sjá ennfremur Bóka- 
söfn 3—5, Gisting 2, Kirkjumál 2, Rauðakross íslands 1. S júkrabús 5, 10, 17. 

Bylgjan, sjá Skipstjórafélagið.
Bæjará, sjá Brúargerðir 2.
Bæjarmöl fyrir Höfðavatni, sjá Stiflun ósa í.
Bæjarstjórinn á Akureyri, sjá Þjóðjarðasala.
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Bæjarstjórn Aknreyrar, sjá Ríkisábyrgðir 2—5, Sjúkrahús 5, Þjóðjarðasala. 
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar, sjá Ftgerð ríkis og hæja 1.
Bæjarstjórn ísafjarðarkaupstaðar, sjá Skattar og opinher gjöld 1, Útgerð ríkis 

og hæja 2—3.
Bæjarstjórn Norðfjarðar, sjá Útgerð ríkis og hæja 4.
Bæjarstjórn Reykjavíkur, sjá Útgerð rikis og hæja 5.
Bæjarstjórn Seyðisfjarðar, sjá Bókasöfn 3, Útgerð ríkis og hæja 6.
Bæjarstjórn Siglufjarðar, sjá Útgerð rikis og hæja 7.
Bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar, sjá Útgerð ríkis og hæja 8, Vegainál 2, 

Vörugjald.
Bændaflokkur, sjá Flokksdeild.
Bændaskólar, sjá Skólar 5—7.
Böðvar Bjarkan, sjá Bjarkan.

Claessen, Gunnlaugur, yfirlæknif, sjá Sjúkrahús 12;

Dagshrún, sjá Verkamannafélagið.
Daufdumhraskólinn, sjá Skólar 8.
Dragferjuhald. Gísli Sveinsson alþni. fer þess á leit, að fjvn. taki upp í tillögur 

sínar við fjárlagafrv. 300 kr. fjárveitingu lil dragferjuhalds á Eldvatni í 
Meðallandi. Bréf 21. fehr. (Dh. 61).

Dragnótaveiðar.
1. Asgeir Asgeirsson alþm. sendir Alþingi afrit af áskorun almenns horg- 

arafundar á Flateyri 1. nóv. 1935 um að nema nú þegar úr lögum lieim- 
ild einstakra héraða til að hanna dragnölaveiði í fjörðum og flóum. 
Bréf 6. marz (Dh. 150).

2. Atv,- og samgmrn. heinir þeirri ósk til sjútvn. Nd., að nefndin taki til 
athugunar, hvort framlengja heri gildi 1. nr. 52 19. júní 1933. en gildi 
þcirra laga miðast við árslok 1936. Bréf 25. fehr. (Dh. 89).

3. Fiskifélag íslands sendir sjútvn. Nd. tillögur fiskiþingsins 1936 um drag- 
nótaveiði. Bréf 9. marz (Dh. 180).

4. Hreppsnefndir Sauðanes- og Svalharðshreppa skora á Alþingi að afneina 
ekki lög um hann gegn dragnótaveiði í landhelgi og halda fast við áður- 
gerða héraðssamþykkt um algert hann gegn slíkri veiði fyrir Langanesi 
og Þistilfirði. Bréf 9. marz (Dh. 437).

5. Sjötíu og þrír Önfirðingar skora á Alþingi að afnema heimild þá í lögiini, 
er veitir einstökum héruðum rétt lil að hanna dragnótaveiðar hjá sér í 
fjörðum og flóum. Fndirskrif taskjalið er gert 10.—12. fehr. (Dh. 119).

6. Sýslunefnd Skagafjarðarsýslu skorar á Alþingi að rýmka ekki heimild 
þá, sem nú er í lögum, um veiði með dragnót í landhelgi. Símskeyti 2. 
apríl (Dh. 380).

Drífandi, sjá Verkamannafélagið.
Drykkjwnannahæli.

1. Fjörutíu og tveir menn af ýmsum stéttum skora á Alþingi að gera nauð-
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synlegar ráðstafanir til þess, að drykkjumannahæli geti tekið til starfa 
liið bráðasta. Undirskriftaskjalið dags. 4. maí (Db. 507).

2. Sigurjón Pétursson, Alafossi, býður Alþingi samvinnu um slofnun heilsu- 
hælis fyrir ofdrykkjumenn. Bréf 29. febr. (Db. 136).

Dungal, Niels P., prófessor, sjá Sauðfjársjúkdómar 3 4.
Dvergasteinn, sjá Jarðakaup rikisins 2.
Dýptarmælingar og botnsrannsóknir. Fjmrn. sendir fjvn. umsögn skipaútgerð- 

ar ríkisins, dags. 23. jan., ásamt fylgiskjali, um erindi Fiskifélags Islands, 
dags. 2. des. 1935, þar sem félagið fer fram á, að varðskipin séu látin gera 
dýptarmælingar og botnsrannsóknir á grunni ea. 100 sm. suður af íslandi. 
Bréf 27. febr. (Db. 91, 2).

Dýralækningar.
1. Bragi Steingrímsson dýralæknir fer þess á leit, að Alþingi veiti lionuni 

2500 kr. árlegan styrk til dýralækninga í Reykjavík og nágrenni. Eitt 
fskj. Bréf 20. apríl (Db. 442).

2. Gísli Sveinsson alþni. fer þess á leit, að fjvn. taki upp i tillögur sínar 
nokkra fjárbæð til jæss að standast ferðir dýralækna i fjarlægar sveitir. 
Eitt fskj. Bréf 10. marz (Db. 194).

Dýraverndunarfélag íslands, sjá Eyðing svartbaks,

Edniund Eriksen, sjá Eriksen.
Efnarannsóknarstofa ríkisins. Fjmrn. sendir fjvn. bréf forstöðumanns efna- 

rannsóknarstofu rikisins, dags. 10. jan., er í felast tillögur hans um fjár- 
veitingu til efnarannsóknarstofunnar árið 1937. Bréf 14. febr. (Db. 16, 
XLIX).

Eftirgjöf á láni. Fjmrn. fer þess á leit, að fjvn. leili samþykkis Alþingis á eftir- 
gjöf á skuld Kofoed-Hansens við ríkissjóð. Bréf 28. febr. (Db. 111).

Eftirgjöf á tolli.
1. Aslaug Gunnarsdóttir fer þess á leit við iðnn. Xd. fyrir liönd sporthúfu- 

gerðarinnar, að nefndin blutist til um, að bún fái nokkra eftirgjöf á þeim 
tolli, er hún befir greitt og greiðir af efnivörum til húfugerðar. Bréf.
2. apríl (Db. 361).

2. Fjmrn. endursendir iðnn. Xd. erindi Aslaugar Gunnarsdóttur, dags. 2. 
apríl, um endurgreiðslu á tolli af efnivörum til iðnaðar. og gerir ráðu- 
neytið jafnframt grein fyrir því, af hverju lienni var synjað um undan- 
þágu frá verðtolli af efnivörum til lnifugerðar. Bréf 20. apríl (Db. 451).

Eftirlaun og styrktarfé.
1. Jón Pálmason alþni. sendir fjvn. erindi Alberts Jónssonar frá Stóruvöll- 

um, dags. 10. febr., þar sem bann fer fram á, að Alþingi veiti lioinun 
nokkurn ellistyrk. Bréf 28. febr. (Db. 100).

2. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. erindi þeirra Arna Jónssonar og Bjarna 
Jónssonar ullarmatsmanna í Reykjavik, dags. 21. febr.. þar sem þeir fara 
fram á, að ríkissjóður greiði þeim livorum um sig allt að 100 kr. mán- 
aðarlega. Bréf 24. febr (Db. 75).

3. Póst- og símamálastjóri sendir fjvn. umsókn Baldurs Eyjólfssonar pósts.



dags. 13. febr., um 400 kr. cftirlaun, ásaint uinsögn póstafgreiðslu- 
mannsins á Sauðárkróki. Bréf 4. apríl (Db. 389).

4. Ingibjörg H. Bjarnason, forstöðukona kvennaskólans í Reykjavik, fer 
þess á leit, að Alþingi veiti lienni 3000 kr. eflirlaun, er hún lætur af starfi 
sínu. Bréf 14. niarz (Db. 229).

5. Séra Bjarni Þorsleinsson, fyrrv. prestur að Hvanneyri i Siglufirði, fer 
þess á leit, að Alþingi veiti lionuni 2500 kr. árlega eflirlaunaviðbót. Bréf
1. febr. (Db. 284).

6. Björgvin Vigfússon sýslumaður fer þess á leit, að liann fái að lialda 
launuin sínuin óskertuni, er liann lætur af embætti, eða fái eftirlauna- 
uppbót, sein því svarar. Bréf 25. febr. (Db. 122).

7. Ingiinar Jónsson skólastjóri fer þess á leit fyrir liönd Einars Þorkels- 
sonar fyrrv. skrifstofustjóra Alþingis, að Alþingi veiti bonuin viðbót við 
lifeyri lians, sem svari lágmarkslaunum skrifstofustjóraembættisins. 
Bréf 8. marz (Db. 228).

8. Póst- og símamálastjóri endurnýjar erindi sitt frá 15. nóv. 1935 við- 
víkjandi kjörum Guðmundar Bergssonar póstfulltrúa, er liann lætur af 
embætti. Fjögur fskj. Bréf 1. apríl (Db. 358).

9. Guðrún Jóbanna Jóhannesdóttir, ekkja séra Guðmundar Helgasonar á 
Bergsstöðum, fer þess á leit, að Alþingi liækki styrk liennar mn 400 kr. 
Eitt fskj. Bréf 3. marz (Db. 137),

10. Jón Baldvinsson alþm. fer þess á leit, að fjvn. geri tillögu um 300 kr. 
eftirlaun lianda Guðrúnu Cyrusdóttur fyrrv. ljósmóður. Eitt fskj. Bréf 
18. marz (Db. 278).

11. Jón Auðunn Jónsson alþm. fer þess á leit fyrir hönd Bergs Jónssonar 
alþm., að fjvn. taki til atbugunar af nýju umsókn Helgu Þórðardóttur 
ljósmóður frá þinginu 1935 um 600 kr. árlegan styrk. Eitt fskj. Bréf 22. 
apríl (Db. 464).

12. Grímúlfur Ólafsson vfirtollvörður, Magnús Sigurðsson bankastjóri og 
og fjórir menn aðrir skora á Alþingi að veita frk. Hólmfriði Gísladóttur 
1200 kr. árleg laun í viðurkenningarskyni fyrir vel unnið og þjóðnýtt 
starf um fulla þrjá tugi ára. Bréf 23. marz (Db. 316).

13. Jón Auðunn Jónsson alþm. endurtekur umsókn sina frá þinginu 1935 
um að Ingibjörgu Jósefsdóttur Ijósmóður verði veitt 300 kr. eftirlaun. 
Eitt fskj. Bréf 22. apríl (Db. 463).

14. Vitamálastjórinn fer þess á leit fyrir liönd ekkju Jóns B. Xíelssonar 
vitavarðar, að lienni verði veittur árlegur lífeyrir og framfærslustyrkur 
vegna tveggja barna hennar til 16 ára aklurs. Bréf 3. febr. (Db. 15).

15. Jón Sigurðsson fiskimatsmaður, Flatey á Breiðafirði, fer þess á leit, að 
Alþingi veiti lionum 300 kr. eftirlaunastyrk. Bréf 9. febr. (Db. 73).

16. Guðrún Lárusdóttir alþm. endurnýjar umsókn Klásínu Eiríksdóttur 
fvrrv. ljósmóður frá þinginu 1935, um að Alþingi veiti lienni eftirlaun. 
Eitt fskj. Bréf 20. marz (Db. 277).

17. Póst- og símamálastjóri endurnýjar erindi sitt frá 19. nóv. 1935 við-
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víkjandi eftirlaunum handa Kristjáni Kristjánssyni símaviðgcrðarmanni. 
Fjögur fskj. Brcf 1. april (Db. 358).

18. Thorvald Krahhe vilamálastjóri fcr þess á leit, að sér verði veitt 4000 kr. 
eftirlaun, er liann láti af slarfi sínu. Bréf 15. fehr. (Dh. 29).

19. Þuríður Kvaran, ekkja Sigurðar H. Kvarans héraðslæknis, fer þess á 
leit, að Alþingi veiti henni árlega eftirlaunaupphót. Eilt fskj. Bréf 19. 
febr. (Dh. 57).

20. Póst- og símamálastjóri fer þess á leil, að Alþingi veiti Mörtu Þórarins- 
dóttur, ekkju Viggós Snorrasonar simamanns, ríflegan styrk. Bréf 4. 
marz (Dh. 143).

21. Atv,- og samgmrn. sendir fjvn. hréf póst- og simamálastjóra, dags. 15. 
fehr., viðvíkjandi erindi Lofts Olafssonar pósts, dags. 12. ian., þar sem 
hann fer fram á, að sér verði veitt eftirlaun. Bréf 19. fehr. (Dh. 53).

22. Forsrh. fer þess á leit við fjvn., að nefndin taki upp í tillögur sínar eftir- 
laun til handa Pálínu Björnsdóttur ljósmóður, Syðri Brekkum, Skaga- 
firði. Bréf 22. apríl (Dh. 475).

23. Dr. Helgi Péturss fer þess á leit, að Alþingi veiti honiuii 12 þús. kr. ár- 
lega um fáein næstu ár. Bréf 28. fchr. (Dh. 104).

24. Jón Axel Pétursson hafnsögumaður fer þess á leit fyrir liönd Sigurðar 
Hjálmarssonar stýrimanns, að Alþingi veiti honum 1500—2000 kr. ár- 
leg eftirlaun. Bréf 19. marz (Dh. 269).

25. Sigurður P. Sívertsen prófessor fer þess á leit, að Alþingi veiti honum, ef 
liann lætur af emhætti, eftirlaun, er samsvari emhættislaunum hans. 
Bréf 26. fehr. (Dh. 90).

26. Eggert P. Briem hóksali fer þess á leit fyrir liönd Skúla Arnasonar 
fyrrverandi héraðslæknis, að honiun verði veitt 1265 kr. viðhótareftir- 
laun, þannig að hann fái alls 2400 kr. i eftirlaun. Bréf 19. fehr. 
(Dh. 48).

27. Jakob Jóhannesson Smári fer þess á leit, að Alþingi veiti honuni 5000 kr. 
að nokkru leyti sem eftirlaun og að nokkru leyti sem styrk. Eitt fskj. Bréf
24. fehr. (Dh. 77).

28. Dómsmrh. gerir tillögu uin það lil fjvn., að Guðmundi Sveinhjörnsson 
skrifstofustjóra verði veitt eftirlaun i fjárlögum ársins 1937, er nemi 
fullum launum hans. Bréf 25. fehr. (Dh. 80).

29. Ari Thorlaeius fer þess á leit fyrir liönd Jóhönnu Thorlaeius, ekkju 
Ólafs Thorlaeius póstafgreiðslunianns á Patreksfirði, að fjvn. taki upp 
í tillögur sínar 600 kr. styrkveitingu til lieniiar árin 1936 og 1937. Bréf 
12. niarz (Dh. 214).

30. Þorvaldur Pálsson fyrrv. héraðslæknir fer þess á leit, að fjvn. lilutist til 
um, að lionuin verði veitt eftirlaun frá þeim tima, er liann lét af emhætti. 
Bréf 19. marz (Dh. 270).

31. Fjmrn. sendir fjvn. samkvæmt heiðni Þorvalds Pálssonar fyrrv. liéraðs- 
læknis sjö skjöl, er varða eftirlaun lioiium til lianda. Bréf 18. marz 
(Dh. 295).



32. Landlæknir endursendir fjvn. ýmis skjöl varðandi eftirlaun Þorvalds 
Pálssonar fyrrv. liéraðslæknis. Bréf 11. apríl (Db. 414).

33. l’msögn landlæknis um beiðni Þorvalds Pálssonar fyrrv. héraðslæknis 
um eftirlaun. Bréf 24. apríl (Db. 478).

34. Þórður Jensson. fyrrv. aðstoðarmaður í stjórnarráðinu, fer þess á leit. 
að Alþingi veiti lionum nokkurn styrk til lífsviðurværis auk binna lög- 
boðnu eftirlauna. Eitt fskj. Bréf 3. marz (Db. 132).

Eggert P. Briem, sjá Briem.
Eggert Eggertsson, sjá Strandferðir 5.
Eggert Guðmundsson listmálari, sjá Myndlist 2
Eiðaskóli, sjá Alþýðuskólinn á Eiðuni.
Eimskipafélag íslaiuls. Framkvæmdarsljóri Eimskipafél. íslands, h/f, fer þess 

á leit, að Alþingi framlengi lög nr. 33 7. maí 1928, þannig að þau gildi 
áfram fyrir árin 1937 og 1938. Bréf 3. marz (Db. 131). — Sjá ennfremur 
Atvinna við siglingar 4.

Einar Arnórsson, bæstaréttardómari, sjá Meðferð einkamála 1.
Einar Asmundsson málaflutningsmaður, sjá Meðferð einkamála 1.
Einar M. Einarsson skipherra, sjá Björgunarmál og slysavarnir 1—2.
Einar M. Jónasson.

1. Einar M. Jónasson fyrrv. sýslumaður fer þess á leit við allslin. Ed., að 
nefndin hlutist til um, að honum verði greidd laun fyrir desembermánuð 
1927 og janúarmánuð 1928. Tvö fskj. Bréf 20. febr. (Db. 52).

2. Sami fer þess á leit, að fjvn. taki upp í tillögur sínar heimild fyrir fjmrli. 
til þess að greiða bonum laun bans frá brottvikning ásamt dýrtíðarupp- 
bót. Eitt fskj. Bréf 9. marz (Db. 174).

3. Sami leitar þess við allslm. Ed., að nefndin mæli með því við fjvn., að 
honum verði greidd tveggja mánaða sýslumannslaun. Fjögur fskj. Bréf 
27. febr. (Db. 251).

4. Sami kærir til Alþingis út af ýmsum misfellum, er bann telur vera á 
reikningum Barðastrandarsýslu árið 1927. Bréf 18. marz (Db. 256).

5. Sami áréttar áðurgerðar kröfur um að Alþingi rétti blut bans út af marg- 
víslegum órétti, er bann telur sig beittan við og eftir sýslumannsskiptin í 
Barðastrandarsýslu árið 1927. Eitt fskj. Bréf 28. marz (Db. 349).

6. Dóms- og kirkjumrn. sendir allshn. sex skjöl varðandi kröfu Ernu Ein- 
arsdóttur á liendur ríkissjóði, er ln'm telur sig eiga, vegna uppboða, er 
fram fóru í Barðastrandarsýslu 5. og 9. maí 1930. Bréf 29. okt. 1935 
(Db. 497).

Einar Sturlaugsson prestur, sjá Utanfararstyrkur 4,
Einar Olafur Sveinsson, dr., sjá Bitstyrkur 1.
Einar Þorkelsson fyrrv. skrifstofustjóri, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 7. 
Einarsstaðasókn, sjá Skipun prestakalla 3.
Eining, sjá Verkakvennafélagið.
Einkaleyfi.

1. Ólafur J. Hvanndal prentmyndasmiður fer þess á leit, að Alþingi veiti
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honum með lögum einkaleyfi til að reka prentmyndagerð hér á landi 
næstu 10 ár. 12 fskj. Bréf 6. apríl (Db. 436).

2. Umsögn húsameistara ríkisins um frv. til 1. um einkaleyfi til að flytja 
út hrafntinnu og selja hana á erlendum markaði. Bréf 1. maí (Dh. 501).

3. Ummsögn iðnn. Xd. um frv. til 1. um einkaleyfi til að flytja út hrafntinnu 
og selja hana á erlendum markaði. Bréf 4. maí (Dh. 521).

Einkasala á raftækjum. Félag löggiltra rafvirkja á Siglufirði skorar á Alþingi 
að afnema einkasölu á raftækjum. Bréf 9. apríl (Db. 405).

Eiríkur Einarsson alþm., sjá Hafnir og lendingarbætur 1, Póst- og símamál 2,
Vegamál 3.

Eiríkur Einarsson, Hvalnesi í Lóni, sjá Gabbrónám, Utanfararstyrkur 3.
Eldvatn í Meðallandi, sjá Dragferjuhald.
Elliheimili.

1. Stjórn elliheimilisins Grundar i Beykjavík sækir um 12 þús. kr. styrk. 
Tvö fskj. (Db. 234).

2. Kvenfélagið Framtíðin á Akureyri fer þess á leit, að Alþingi veiti fé- 
laginu 20 þús. kr. styrk til stofnunar elliheimilis á Akureyri. Bréf 14. 
febr. (Db. 44).

3. Kvenfélagið Kvik á Seyðisfirði fer þess á leit, að Alþingi veiti 1000 kr. 
styrk til starfrækslu elliheimilisins Hafnar þar í bæ. Bréf 12. febr. 
(Db. 69).

Elliheimilið Grund, sjá Elliheimili 1.
Endurgreiðsla á tolti. Mæðrastyrksnefndin fer þess á leit við fjvn., að hún 

lilutist til um, að mæðrastyrksnefndinni verði endurgreiddur tollur af 
mæðradagsblómum, að fjárliæð 100 kr. Bréf 30. april (Db. 502). Sjá enn- 
fremur Framfærslulög 2.

Eriksen, Edmund, sjá Bíkisborgararéttur.
Erna Einarsdóttir, sjá Einar M. Jónasson 6.
Eyðing svartbaks. Aðalfundur dýraverndunarfélags Islands 13. marz 1936 mót- 

mælir frv. til 1. um eyðing svartbaks og skorar á Alþingi að lögtaka engin 
þau ákvæði, er leitt geti til heimildar um eitrun fyrir svartbak, og eigi heldur 
að fara megi með skotum um lönd annara manna án leyfis ábúanda eða 
landeiganda. Bréf 17. marz (Db. 242).

Eyrarbakki, sjá Hafnir og lendingarbætur 2, 5, 19.

Fagranes, sjá Strandferðir 3.
Fangahús.

1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf lögreglustjórans í Beykjavík, dags. 15. jan., 
ásamt áætlun bans um kostnað hegningarbússins í Beykjavík árið 1937. 
Bréf 14. febr. (Db. 16, XVII).

2. Sama rn. sendir fjvn. bréf lögreglustjórans í Beykjavík, dags. 5. febr., 
ásamt skýrslu um kostnað við hegningarhúsið í Beykjavik árið 1935. 
Bréf 19. febr. (Db. 55, XIV).

3. Dóms- og kirkjumrn. sendir fjvn. erindi sýslumannsins í Skagafjarðar-
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sýslu, dags. 5. marz, ásamt þremur fskj., varðandi framlag úr ríkissjóði 
til fangelsisbyggingar á Sauðárkróki. Rréf 11. marz (Db. 210).

Sjá ennfremur Litla Hrauu.
Fávitar. Séra Sigurður Gís.lason, Þingeyri, fer þess á leit fyrir hönd Ólafs Magn- 

ússonar bónda, Múla í Þingeyrarhreppi, að Alþingi veili lionum 150—200 
kr. styrk vegna framfærslu fávita sonar hans. Bréf 26. febr. (Db. 259).

Ferðafélag Islands, sjá Yegamál 4.
Ferðaskrifstofa rikisins. Atv,- og samgmrn. sendir fjvn. bréf frá ferðaskrifstofu 

ríkisins, dags. 14. febr., viðvíkjandi fjárveitingu til móttöku erlendra blaða- 
manna. Bréf 26 febr. (Db. 109). — Sjá jafnframt Blaðamannafélag íslands.

Félag barnakennara við Eyjafjörð, sjá Fræðslumál 10.
Félag löggiltra rafvirkja í Reykjavík, sjá Yélfræðikennsla 2.
Félag löggiltra rafvirkja á Siglufirði, sjá Einkasala á raftækjum.
Félag ungra jafnaðarmanna i Hafnarfirði, sjá Námskeið fyrir atvinnulausa ung- 

linga, Ríkisútgáfa námsbóka 1, Yinnudeilur 3.
Finnur Jónsson alþm., sjá Fræðslumál 20.
Finnur Sigmundsson bókavörður, sjá Rilstyrkur 2.
Fiskifélag Dalvíkur, sjá Fisksölumál 1, Yinnudeilur 4.
Fiskifélag íslands.

1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf forseta fiskifélags íslands, dags. 8. jan., ásamt 
fjárhagsáætlun fiskifélagsins árið 1937. Bréf 14. febr. (Db. 16, LIY).

2. Fjlin. fiskiþingsins fer þess á Ieit, að Alþingi veiti fiskifélagi íslands 
4000 kr. til að standa straum af söfnun bráðabirgðaskýrslna um út- 
fluttar sjávarafurðir og aðrar 4000 kr. vegna aukinna útgjalda félagsins 
af framkvæmd laga um námskeið til vélgæzlu, er væntanlega verði samþ. 
af þinginu. Eitt fskj. Bréf 2. marz (Db. 129).

Sjá ennfremur Aðflutningsgjald af sjávarafurðum, Dragnótaveiðar 3, Dýpt- 
armælingar og botnsrannsóknir, Hafnir og lendingarhætur 2, Hagnýting 
sjávarafurða, Hcrpinótaveiði 1—2, Landbelgisgæzla, Mótorvélagerð, Skipa- 
smíðar, Yátryggingarfélög fyrir vélbáta 4, Yegamál 5, Yitamál 1, 13.

Fiskifélagsdeild Þórsbafnar, sjá Hafnir og lendingarbætur 3, Yitamál 2. 
Fiskimálanefnd, sjá Launamál 1 -2.
Fiskirannsóknir. Fjmrn. sendir fjvn. erindi dr. Bjarna Sæmundssonar, dags. 10. 

jan., þar sem hann fer fram á, að honum verði veittur áfram 1000 kr. stvrk- 
ur til fiskirannsókna. Bréf 11. febr. (Db. 16, XLIY).

Fiskiþingið, sjá Fiskifélag íslands.
Fisksölumál.

1. Fundur í fiskifélagi Dalvíkur 13. april skorar á Alþingi að leggja fiski- 
málanefnd niður og fela sölusambandi islenzkra fiskframleiðenda störf 
hennar. Simskeyti 18. april (Db. 438).

2. Alþm. Jón Auðunn Jónsson, Sigurður Kristjánsson og Jóhann Jósefsson 
senda fjvn. ályktun aukafundar sölusambands íslenzkra fiskframleið- 
enda 4. apríl þess efnis, að ríkisstjórnin taki fyrir hönd ríkissjóðs ábyrgð 
á öllum þeim lialla, sem orsakast kann af gengissveiflum, greiðslutálm- 
unum og öðrum ástæðum í þeim markaðslöndum, sem sölusamlagið sel-
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ur fisk til. Bera alþm. jafnframt fram þá ósk, að fjvn. flvtji brtt. við 
fjárlfrv. 1937 þess efnis að heimila ríkisstjórninni að veita slíka ábyrgð. 
Bréf 27. apríl (Db. 487).

3. Sölusamband íslenzkra fiskframleiðenda sendir Alþingi tillögur, sem 
samþ. voru á aukafundi sambandsins 3.—1. apríl, um fisksölumál. Bréf
16. apríl (Db. 433).

4. Útgerðarmannafélag Akureyrar skorar á Alþingi að fela sölusamlagi 
íslenzkra fiskframleiðenda störf fiskimálanefndar. Símskevti 18. april 
(Db. 437).

Fiskveiðasjóður íslands.
1. Umsögn stjórnar fiskveiðasjóðs íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 

46 19. maí 1930, um fiskveiðasjóð íslands. Bréf 24. apríl (Db. 513).
2. Umsögn hreppsnefndar Eyrarbakkabrepps um sama frv. Bréf 21. april 

(Db. 491).
3. Umsögn hreppsnefndar Fáskrúðsfjarðarlirepps um sama frv. Bréf 2. maí 

(Db. 509).
4. Oddviti Patrekshrepps tilkynnir sjúlvn., að hreppsnefndin hafi ekki séð 

sér fært, án undirbúnings, að láta uppi álit sitt um ofangreint frv., en 
muni gera það síðar. Bréf 25, april (Db. 488).

5. Umsögn lireppsnefndar Stokkseyrarhrepps um sama frv. Bréf 26. apríl 
(Db. 520).

6. Umsögn meiri hl. hreppsnefndar Súðavíkurhrepps um sama frv. Bréf 
23. apríl (Db. 518).

Fjallvegir, sjá Vegamál.
Fjarðará í Seyðisfirði, sjá Brúargerðir 4.
Fjárforráð ómyndugra á íslandi. Bréf landsbanka íslands til dómsmrh., dags.

7. apríl, ásamt einu fskj., varðandi breyt. á 10. gr. tilskipunar um fjárfor- 
ráð ómyndugra á íslandi, frá 18. febr. 1817. (Db. 516).

Flaga í Skaftártungu, sjá Brunaskaðabætur.
Flateyjarprestakall, sjá Skipun prestakalla 4.
Flateyri, sjá Hafnir og lendingarbætur 11.
Flokksdeild bændaflokksins í Norður-Múlasýslu, sjá Harðindaráðstafanir. 
Flóaáveitin. Magnús Torfason alþm. sendir fjvn. bréf oddvita Villingaholts-

hrepps, dags. 2. marz, þar sem oddvitinn leitar fulltingis hans um greiðslu 
kostnaðartillags Flóaáveitunnar til hreppsins vegna vegagerðar á áveitu- 
svæðinu. Bréf 7. marz (Db. 162).

Flóabátar, sjá Ábyrgðir, Strandferðir.
Frakknesk-íslenzk orðabók. Páll Sveinsson menntaskólakennari fer þess á leit, 

að Alþingi veiti bonum 2500 kr. framhaldsstyrk til samningar og útgáfu 
frakknesk-íslenzkrar orðabókar. Bréf 25. febr. (Db. 79).

Fram, sjá Verkamannafélagið.
Framfærslulög.

1. Framfærslunefnd Vestmannaeyjakaupstaðar skorar á Alþingi að breyta 
framfærslulögunum, þannig að bæjarstjórnum heimilist að kjósa vara-
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menn jafnmarga aðalmönnum í framfærslunefnd. Símskeyti 10. marz. 
(Db. 200).

2. Fundur kvenna, lialdinn að tilhlutun mæðrastyrksnefndar, 10. marz, 
skorar á Alþingi að gera gagngerðar breytingar á binni nýju fram- 
færslulöggjöf. Bréf 11. marz. (Db. 219).

3. Fundur í verkakvennafélaginu Framsókn 10. marz skorar á Alþingi að 
breyta ákvæðum framfærslulaganna um úrskurð ekknameðlaga og selja 
í lögin ákvæði um, að konur sjúkra manna og manna i fangelsi eða i 
vinnuhæli skuli eiga sama rétt og ekkjur, og um að aldrei megi sundra 
heimilum sökum fátæktar. (Db. 226).

4. Fundur í þvottakvennafélaginu Freyju 19. marz skorar á Alþingi að 
breyta framfærslulögunum í samræmi við tillögur mæðrastyrksnefndar. 
Bréf 23. marz. (Db. 301).

Framfærslunefnd Vestmannaeyjakaupstaðar, sjá Framfærslulög 1,
Framsókn, sjá Verkakvennafélagið.
Freymóður Jóhannsson málari, sjá Myndlist 3.
Friðjón A. Jóhannsson, sjá Sjúkrastvrkur og styrktarstarfsemi 2
Fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík, sjá Kirkjumál 2.
Frystihús. Hreppsnefnd Suðurfjarðahrepps skorar á Alþingi að veita fjár- 

hagslegan stuðning til þess, að reist verði frystihús á Bíldudal á þessu ári. 
Símskeyti 28. apríl. (Db. 492).

Fræðslumál.
1. Dóms.- og kirkjumrn. sendir fjvn. bréf fræðslumálastjóra, dags. 29. jan., 

um hækkun fjárveitingar til byggingar barnaskóla ulan kaupstaða. Bréf 
11. febr. (Db. 14).

2. Fjmrn. sendir fjvn. bréf fræðslumálastjóra, dags. 17. jan., ásamt yfirliti 
um tölu nemenda í gagnfræða- og héraðsskólum árin 1932—1936 og 
greiðslur úr ríkissjóði þeirra vegna. Bréf 14. febr. (Db. 16, XXVIII).

3. Sama rn. sendii fjvn. bréf fræðslumálastjóra, dags. 17. jan., er í felst á- 
ætlun bans um laun fastra kennara árið 1937? Bréf 14. marz. (Db. 16, 
XXVIII).

4. Sama rn. sendir fjvn. bréf fræðslumálastjóra, dags. 19. okt. 1935, er í fel- 
ast tillögur lians um fjárveitingar til kennslu heyrnar- og málleys- 
ingja m. m. árið 1936. Bréf 14. febr. (Db. 16, XXVIII).

5. Sama rn. sendir fjvn. bréf fræðslumálastjóra, dags. 14. jan., er í felast 
tillögur hans um fjárveitingar til almennrar barnafræðslu árið 1937. 
Bréf 14. febr. (Db. 16, XXXVI).

6. Sama rn. sendir fjvn. bréf fræðslumálastjóra, dags. 5. l'ebr., ásamt yfirliti 
yfir skrifstofukostnað lians árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, XXIX).

7. Fræðslumálastjórinn sendir fjvn. umsókn héraðsskólans á Núpi um allt 
að 10 þús. kr. stofnfjárveitingu. Tvö fskj. Bréf 11. apríl. (Db. 415).

8. Hreppsnefnd og fræðslunefnd Landmannahrepps skora á Alþingi að 
nema burt úr frv. til 1. um fræðslu barna alla milliliði milli skólanefnda 
og fræðslumálastjórnar. Símskeyti 6. apríl. (Db. 386).
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9. Kennarafélag Árnessýslu skorar á Alþingi að samþ. frv. til 1. um fræðslu 
barna. Bréf 15. marz. (Db. 334).

10. Félag barnakennara við Evjafjörð skorar á Alþingi að samþ. sama frv. 
Bréf 18. marz. (Db. 288).

11. Kennarafélag Hafnarfjarðar skorar á Alþingi að samþ. sama frv. Bréf 24. 
marz. (Db. 323).

12. Kennarafélag Kjalarnesþings skorar á Alþingi að samþ. sama frv. Bréf. 
22. marz. (Db. 300).

>13. Kennarafélag Norðfjarðar mælir með lögfeslingu sama frv. Símskeyti 18. 
marz. (Db. 252).

14. Stjórn kennarafélags Rangæinga skorar á Alþingi að samþ. sama frv. 
Bréf 29. niarz. (Db. 353).

15. Kennarafélag Seyðisf jarðar skorar á Alþingi að samþ. sama frv. Símskevti
18. marz. (Db. 253).

16. Aðalfundur kennarafélags Vestfjarða 6.—7. apríl skorar á Alþingi að 
saniþ. sama frv. Bréf 8. apríl (Db. 404).

17. Kennarar á Eskifirði og Reyðarfirði skora á Alþingi að samþ. sama frv. 
Símskeyti 20. marz. (Db. 280).

18. Kennarar við barnaskólann á Hellissandi skora á Alþingi að samþ. sama 
frv. Bréf 18. marz. (Db. 267).

19. Kennarar við barnaskólann í Stykkishólmi skora á Alþingi að samþ. sama 
frv. Bréf 18. marz. (Db. 289).

20. Finnur Jónsson alþm. sendir fjvn. bréf Lúðvígs Guðmundssonar skóla- 
stjóra á ísafirði, dags. 17. apríl, viðvíkjandi byggingu gagnfræðaskóla - 
húss þar og fjárframlagi úr ríkissjóði til þess. Fer alþm. jafnframt fram 
á, að nefndin taki upp í tillögur sínar 12500 kr. fjárveitingu til bygg- 
ingarinnar, er sé fyrri greiðsla af tveimur. Eitt fskj. Bréf 22. apríl. 
(Db. 468).

21. Formaður skólanefndar héraðsskólans á Reykjum fer þess á leit, að 
fjárveitinganefnd taki upp í tillögur sinar 15931.35 kr. fjárveitingu til 
skólans til fullnaðargreiðslu á stofnkostnaðartillagi ríkisins. Bréf 10. 
marz. (Db. 196).

22. Fundur í stéttarfélagi barnakennara í Reykjavík skorar á Alþingi að 
samþ. frv. til 1. um fræðslu barna. Bréf 27. marz. (Db. 330).

23. Stéttarfélag barnakennara Vestmannaevja skorar á Alþingi að samþ. 
sama frv. Bréf 16. marz. (Db. 240).

24. Sýslunefnd *Rangárvallasýslu skorar á Alþingi að nema burt úr frv. 
til 1. um fræðslu barna öll ákvæði um milliliði milli skólanefnda og 
fræðslumálastjómar. Símskevti 23. apríl. (Db. 473).

Sjá ennfremur Heilbrigðiseftirlit.
Fræðslunefnd Landmannahrepps, sjá Fræðslumál 8.
Fulltrúaráð landssambands íslenzkra bænda, sjá Landssamband islenzkra bænda, 

Utanfararstyrkur 5, Verðgildismál.
Fulltrúaráð verklýðsfélaganna í Reykjavík, sjá Útgerð ríkis og bæja 9.
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Fyrirhleðslur.
1. Stjórn búnaðarsambands Suðurlands fer þess á leit, að Alþingi veiti allt 

að 2000 kr. til fyrirbleðslu kvíslar úr Skaftá á Síðu hjá Hólmi. Bréf 5. 
marz. (Db. 156).

2. Atv,- og samgmrn. sendir fjvn. erindi búnaðarsambands Suðurlands, 
dags. 11. apríl, þar sem farið er fram á, að slyrkur sé veittur til að liindra 
tjón af rennsli Skaftár á rafstöð Bjarna Runólfssonar á Hólmi. Bréf 21. 
apríl. (Db. 454).

3. Sama rn. sendir fjvn. bréf vegamálastjóra, dags. 31. des. 1935, ásamt 
þremur fskj., viðvikjandi fyrirbleðslu til bindrunar útrennsli Geirastaða- 
kvíslar úr Jökulsá. Bréf 7. marz (Db. 164).

Gabbrúnám. Eiríkur Einarsson, Hvalnesi í Lóni, fer þess á leit, að Alþingi veiti 
honum 10 þús. kr. styrk til gabbrónáms úr fjallinu Eystraborni. Bréf 
20. marz (Db. 282).

Gagnfræðaskólar, sjá Fræðslumál.
Geðveikraspítalar, sjá Sjúkrahús.
Geirastaðakvísl, sjá Fyrirhleðslur 3.
Geir Gígja, sjá Gígja.
Geysir. Jón Jónsson frá Laug og Guðmundur Gíslason læknir fara þess á leit, 

að Alþingi veiti þeim allt að 2000 kr. bvorum úr ríkissjóði fyrir endurvakn- 
ingu Geysis. Bréf 25. marz. (Db. 319).

Gisting.
1. Alþm. Magnús Guðmundsson og Sigfús Jónsson fara þess á leit, að Al- 

þingi veiti allt að 400 kr. til að halda uppi gistingu fyrir ferðamenn á Heiði 
í Gönguskörðum. Þrjú fskj. Bréf 25. inarz. (Db. 321).

2. Atv,- og samgmrn. sendir fjvn. erindi Sigurðar Greipssonar, dags. 24. 
apríl, ásamt einu fskj., þar sem bann fer fram á, að sér verði veittar allt 
að 5000 kr. til húsbvggingar við Geysi. Bréf 30. april. (Db. 501).

Gígja, Geir, kennari, sjá Skordýrarannsóknir.
Gísli Guðmundsson alþm., sjá Hafnir og lendingarbætur 3—4, Vitamál 2.
Gísli Jónsson listmálari, sjá Myndlist 4.
Gísli Sveinsson alþm., sjá Dragferjubald, Dýralækningar 2, Sjúkrabús 19, Vega- 

mál 6.
Gjaldeyrismál. Útgerðarmannafélag Akureyrar skorar á Alþingi að heimila út- 

gerðarmönnum með lögum að nota gjaldeyri sinn til greiðslu á kolum, salti 
og olíu, síldartunnum og síldartunnuefni. Simskeyti 18. •apríl. (Db. 437).

Gnúpverjahreppsvegur, sjá Vegamál 3.
Grenjaðarstaðarprestakall, sjá Skipun prestakalla 3.
Grenjanesviti, sjá Vitamál 2.
Grettir, sjá Ungmennafélagið.
Grímúlfur Ólafsson yfirtollvörður, sjá Eftirlaun og styrktarfé 12.
Grímur Grimsson fyrrv. barnaskólastjóri, sjá Sjúkrastyrkur og styrktarstarf- 

semi 3.
Grímur Sigurðsson, sjá Námsstyrkur 6.-
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Grjótnám, sjá Utanfararstyrkur 3.
Grund, sjá Elliheimilið.
Grundará, sjá Brúargerðir 1.
Guðbrandur Isberg, sjá Isberg.
Guðjón Guðmundsson, Melum í Melasveit, sjá Sjúkrastyrkur og stvrktarstarf- 

semi 5.
Guðjón Teitsson skrifstofustjóri, sjá Launamál 8.
Guðmundur Arnason, sjá Þakhellugerð.
Guðmundur Bergsson póstfulltrúi, sjá Eftirlaun og styrktarfé 8.
Guðmundur Finnbogason landsbókavörður, sjá Bitstyrkur 3
Guðmundur Gíslason læknir, sjá Geysir.
Guðmundur Guðjónsson bóndi, Melum í Melasveit, sjá Sjúkrastvrkur og stvrktar- 

starfsemi 5.
Guðmundur Hávarðsson, sjá Skaðabætur 2.
Guðmundur Jónsson frá Narfeyri, sjá Strandferðir 4.
Guðmundur Jónsson bóndi, Nesi i Selvogi, sjá Sandgræðsla 3.
Guðmundur Marteinsson, sjá Bíkisborgararéttur.
Guðmundur Matthíasson frá Grímsey, sjá Námsstvrkur 2.
Guðmundur Sveinbjörnsson, sjá Sveinbjörnsson.
Guðmundur Tryggvason fvrrv. kennari, sjá Lífeyrissjóður barnakennara 1. 
Guðrún Cyrusdóttir fyrrv. ljósmóðir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 10.
Guðrún S. Hafliðadóttir, sjá Sjúkrastyrkur og styrktarstarfsemi 4.
Guðrún Jóhanna Jóbannesdótlir ekkja, sjá Eftirlaun og stvrktarfé 9.
Guðrún Lárusdóttir alþm., sjá Eftirlaun og styrktarfé 16.
Guðrún Magnúsdóttir fyrrv. póstaðstoðarmaður, sjá Lífeyrissjóður embættis- 

manna 1.
Gunnar Jónsson, sjá Námsstvrkur 3.
Gunnlaugur Claessen, sjá Claessen.
Gunnlaugur Ó. Scheving, sjá Scheving.
Gutenberg, sjá Bíkisprentsmiðjan.

Hafnarnefnd Eyrarbakkahrepps, sjá Hafnir og lendingarbæíur 5.
Hafnarnefnd Ólafsvikur, sjá Hafnir og lendingarbætur 14—15.
Hafnarnefnd Skagastrandar, sjá Hafnir og lendingarbætur 16.
Hafnarnes við Fáskrúðsfjörð, sjá Hafnir og lendingarbætur 22.
Hafnir og lendingarbætur.

1. Eiríkur Einarsson alþm. fer þess á leit, að fjárveitinganefnd taki upp í 
tillögur sínar 6000 kr. styrk til lendingarbóta á Stokkseyri. Bréf 6. marz. 
(Db. 161).

2. Fiskifélag Islands sendir fjvn. tillögur fiskiþingsins 1936 um fjárstvrk 
til hafnarbóta og rannsóknar á hafnarbótum á Þórshöfn, Suðureyri við 
Súgandafjörð, Stokkseyri og Eyrarbakka. Bréf 9. marz. (Db. 178).

3. Gísli Guðmundsson alþm. sendir Alþingi ályktanir fiskifélagsdeildar 
Þórsbafnar 29. jan., er í felst áskorun um, að veitt verði fé til hafnar- 
gerðar á Þórshöfn. Bréf 25. febr. (Db. 87)



4. Sami alþm. fer þess á leit, að Alþingi veiti 8000 kr. til lendingarbóta á 
Þórshöfn á Langanesi. Bréf 18. febr. (Db. 49).

5. Hafnarnefndin á Eyrarbakka fer þess á leit, að Alþingi veiti 4—5 þús- 
und kr. til lendingarbóta þar. Bréf 5. marz. (Db. 163).

6. Jón Auðunn Jónsson alþm. sendir fjvn. erindi hreppsnefndaroddvitans 
í Eyrarhreppi, dags. 15. apríl, ásamt fundargerð hreppsnefndarinnar 
10. apríl, þar sem farið er fram á 15 þús. kr. fjárframlag úr ríkissjóði 
til framlengingar Hnífsdalsbryggju. Eitt fskj. Bréf 19. apríl. (Db. 439).

7. Sami alþm. sendir fjvn. erindi oddvita Eyrarbrepps, dags. 3. marz, þar 
sem bann gerir grein fyrir nauðsyn þess, að Alþingi veiti breppnum styrk 
ábyrgð til framhaldsbyggingar Hnífsdalsbryggju. Bréf 6. marz (Db. 155). 
Bréf 6. marz. (Db. 155).

8. Tvö bundruð alþingiskjósendur í Eyrarbreppi skora á Alþingi að veita 
umbeðinn styrk og ábyrgð til framhaldsbyggingar Hnífsdalsbrvggju. 
Undirskriftaskjölin dags. 24. febr. (Db. 154).

9. Jón Auðunn Jónsson alþm. rökstyður tillögur 9. þing- og héraðsmála- 
fundar Norður-ísaf jarðarsýslu um að skora á Alþingi að veita 50 þús. 
kr. til frambalds bryggjugerðar í Hnífsdal og 10 þús. kr. styrk til þess 
að byggja bátabryggju í Súðavík í Alftafirði. Bréf 29. febr. (Db. 140).

10. Sami alþm. skýrir fjvn. frá því, af liverju hann tók aftur við 2. umr. fjár- 
laganna tillögu sína um styrk til brvggjugerðar í Súðavík, og fer þess á 
leit, að nefndin taki styrkveitinguna upp í tillögur sínar. Eitt fskj. Bréf
19. apríl. (Db. 440).

11. Hreppsnefnd Flateyrarhrepps endurnýjar umsókn sína frá haustinu 
1935 um 2500 kr. fjárveitingu til áframbalds á byggingu sjóvarnar- 
garðs á Flateyri. Bréf 1. febr. (Db. 93).

12. Alþm. Magnús Guðmundsson og Sigfús Jónsson senda Alþingi fund- 
arályktun lireppsnefndar Haganesbrepps, ásamt greinarg., um fjár- 
veitingu úr ríkissjóði til bryggjugerðar í Haganesvík. Bréf 25. marz. 
(Db. 322).

13. Hreppsnefnd Olafsfjarðarhrepps skorar á Alþingi, samkvæmt ályktun 
almenns hreppsfundar 7. marz, að veita styrk til viðgerðar á bátabryggj- 
unni í Ólafsfirði, gegn tvöföldu tillagi annarsstaðar frá. Bréf 10. marz. 
(Db. 306).

14. Hreppsnefnd og liafnarnefnd ólafsvikur skora á Alþingi að veita a. m. 
k. 7500 kr. styrk til bafnarbóta þar. Bréf 26. apríl. (Db. 486).

15. Tlior Thors alþm. sendir fjvn. umsókn hreppsnefndar og hafnarnefndar 
Ólafsvíkur, dags. 21. febr., um 10 þús. kr. fjárveitingu til hafnargerðar í 
Ólafsvík. Bréf 25. febr. (Db. 78).

16. Hafnarnefnd Skagastrandar sækir um allt að 1200 kr. styrk til þess að 
gera við gömlu bátabryggjuna á Skagaströnd. Eitt fskj. Bréf 1. marz. 
(Db. 499).

17. Fundur í sjómannadeild verklýðsfélags Alftfirðinga 20. apríl skorar á 
Alþingi að veita riflegan styrk til lendingarbóta í Súðavík. Bréf ódags. 
(Db. 471).
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18. Fjmrn. sendir fjvn. bréf vitamálastjóra til atv.- og samgmrn., dags. 16. 
jan., ásamt fylgiskjali, viðvíkjandi skuld Stokkseyrarbryggju við hann 
og vegamálastjóra. Bréf 27. febr. (Db. 91, 1).

19. Vitamálastjórinn skrifar fjvn. aths. sínar út af samþykkt fiskiþingsins 
1936 varðandi hafnarbætur á Þórshöfn, Suðureyri við Súgandafjörð, 
Stokkseyri og Eyrarbakka. Bréf 20. marz. (Db. 290).

20. Sami sendir fjvn. samrit af skýrslu um fyrirhugaðan skjólgarð i Vaðla- 
vík við Fáskrúðsfjörð, ásamt uppdrætti. Bréf 19. marz. (Db. 292).

21. Sami sendir fjvn. samrit af skýrslu um fyrirhugaða bátabryggju í Skála- 
vík við Fáskrúðsfjörð, ásamt uppdrætti. Bréf 19. marz (Db. 293).

22. Sami sendir fjvn. samrit af skýrslu um fyrirhugaðan skjólgarð á Hafn- 
arnesi við Fáskrúðsfjörð. Bréf 19. marz. (Db. 294).

Sjá einnig Ríkisábyrgðir 8, Vitamál.
Haganesvík, sjá Hafnir og lendingarbætur 12.
Hagnýting sjávarafurða. Fiskifélag íslands sendir sjútvn. Nd. tillögur fiskiþings- 

ins 1936 um hagnýtingu sjávarafurða. Bréf 7. marz. (Db. 183).
Hagstofa íslands.

1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf hagstofustjóra, dags. 16. jan., er í felst áætlun 
hans um útgjöld hagstofunnar árið 1937, ásamt starfsmannaskrá. Bréf. 
14. febr. (Db. 16, XI).

2. Fjmrn. sendir fjvn. skýrslu hagstofustjóra um kostnað við bagstofuna 
árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, XI).

Halldóra Bjarnadóttir, sjá Heimilisiðnaður,
Hallgrímskirkja. Landsnefnd Hallgrimskirkju óskar eftir meðmælum fjvn. við 

ríkisstjórnina um stuðning við starfsemi nefndarinnar. Bréf 6. marz. 
(Db. 167).

Hamrar við Akureyri, sjá Þjóðjarðasala.
Hannes Pálsson bóndi, Undirfelli í Vatnsdal, sjá Sauðfjársjúkdómar 2. 
Harðindaráðstafanir. Benedikt Gíslason bóndi, Hofteigi, skorar á Alþingi fvrir

hönd flokksdeildar bændaflokksins í Norður-Múlasýslu að gera ráðstafanir 
til að tryggja bændur á norðausturlandi gegn yfirvofandi fóðurskorti vegna 
óvenjulegra harðinda. Simskeyti 24. febr. (Db. 66).

Hatlö, Knut, hvalfangari, sjá Hvalskurður.
Hatlö, Bikhard, hvalaskytta, sjá Hvalskurður.
Háskóli íslands, sjá Skólar 9—10.
Hegningarhús, sjá Fangahús.
Heiði í Gönguskörðum. sjá Gisting.
Heilbrigðiseftirlit. Fjmrn. sendir fjvn. bréf dóms- og kirkjumrn. til fjmrh., 

dags. 31. jan., varðandi greiðslu kostnaðar við heilbrigðiseftirlit lækna með 
alþýðuskólum eða skólaskoðun. Bréf 27. febr. (Db. 91, 4).

Heilbrigðismál.
1. Helgi Guðmundsson læknir fer þess á leit, að Alþingi veiti honum 2400 

—3000 kr. þóknun fyrir að gegna béraðslæknisstörfum Sigvalda Kalda- 
lóns í veikindum hans, svo og læknisstörfum í Keflavík og grennd. Bréf
25. april. (Db. 482).



2. Umsögn landlæknis um erindi Helga Guðmundssonar læknis í Keflavik, 
dags. 25. apríl, sjá tölulið 1. Bréf 30. apríl. (Db. 498).

Heilsuhælið á Vífilsstöðuin, sjá Sjúkrahús 18.
Heimili fyrir vangæf börn,

1. Barnaverndarráð og harnaverndarnefndir Reykjavikur og Hafnarfjarðar 
skora á Alþingi að veita fé til stofnunar heimilis fyrir vangæf hörn. Bréf 
25. marz. (Db. 383).

2. I.andlæknir sendir allshn. Ed. umsögn sína um frv. til 1. um uppeldis- 
heimili fyrir vangæf börn og unglinga. Bréf 8. apríl. (Db. 398).

Heimilisiðnaður. Halldóra Bjarnadóttir sendir Alþingi skýrslu um starfsemi 
sína í þágu heimilisiðnaðarins 1935 og 1936. Bréf 16. marz. (Db. 302).

Helga Sigurðardóttir matreiðslukennari, sjá Ritstyrknr 4.
Helga Þórðardóttir ljósmóðir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 11.
Helgi Guðmundsson læknir, sjá Heilbrigðismál 1—2.
Helgi Guðmundsson þjóðsagnasafnari, sjá Ritstyrkur 5.
Helgi Péturss, sjá Péturss.
Helgi Steingrímsson, starfsmaður skipaútgerðar ríkisins, sjá Launamál 7. 
Henriksen, Ole, sjá Ríkisborgararéttur.
Herpinótaveiði.

1. Fiskifélag íslands sendir sjútvn. Nd. tillögur fiskiþingsins 1936 um 
herpinótaveiði í netlögum. Bréf 7. marz. (Db. 186).

2. Sama sendir sjútvn. Nd. tillögu fiskiþingsins 1936 um að skora á Alþingi 
að nema úr gildi 1. nr. 36 10. nóv. 1913 og 1. nr. 85 14. nóv. 1917, um sam- 
þykktir um herpinótaveiði í fjörðum inni. Bréf 7. marz. (Db. 188).

Hesteyri — Sandeyri, ný símalína, sjá Póst- og símamál 6.
Heyrnar- og málleysingjar, sjá Daufdumbraskólinn, Fræðslumál.
Héraðslæknirinn í Reykjavík, sjá Sjúkrahús 16.
Héraðsskólar, sjá Fræðslumál.
Héraðsskólinn á Núpi, sjá Fræðslumál 7.
Héraðsskólinn á Reykjum, sjá Fræðslumál 21.
Hið islenzka náttúrufræðifélag. Fjmrn. sendir fjvn. erindi hins íslenzka nátt- 

úrufræðifélags, dags. 10. jan., þar sem félagið fer fram á, að því verði veittur 
áfram 3400 kr. styrkur. Bréf 14. febr. (Db. 16, XLIII).

Hjúkrunarkvennaskólinn, sjá Ljósmæðra- og.
Hjörtur Ingþórsson, starfsmaður skipaútgerðar ríkisins, sjá Launamál 7.
Hlíf, sjá Verkamannafélagið.
Hljómlist. Hljómsveit Reykjavíkur sækir um 1500 kr. styrk til uppfærslu á ó- 

peru í Reykjavík veturinn 1936—1937. Bréf 20. apríl. (Db. 448).
Hljómsveit Reykjavíkur, sjá Hljómlist.
Hnífsdalsbrvggja, sjá Hafnir og lendingarbætur 6—9.
Holdsveikraspítalinn í Laugarnesi, sjá Sjúkraliús 6.
Hólaskóli, sjá Skólar 6—7.
Hóll, sjá Jarðakaup ríkisins 2.
Hólmfríður Gísladóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 12.
Hraðfrystihús. Almennur hreppsfundur í Arskógshreppi 25. marz skorar á Al-
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þingi að gera sem skjótast ráðstafanir til þess að byggja og starfrækja 
hraðfrystihús í Hrísev við Eyjafjörð. (Dh. 406).

Hrafntinna, sjá Einkaleyfi 2—3.
Hreppsnefnd Borgarneshrepps, sjá Vitamál 10.
Hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps sjá Fiskveiðasjóður íslands 2, Lax- og silungs- 

veiði, Útgerðarsamvinnufélög 2.
Hreppsnefnd Eyrarhrepps, sjá Hafnir og lendingarbætur 6—7, Ríkisábyrgðir 8. 
Hreppsnefnd Eyrarsveitar, sjá Útgerðarsamvinnufélög 1.
Hreppsnefnd Fáskrúðsfjarðarhrepps, sjá Fiskveiðasjóður Islands 3. Útgerðar- 

samvinnufélög 3.
Hreppsnefnd Flateyrarhrepps, sjá Hafnir og lendingarbætur 11.
Hreppsnefnd Haganeshrepps, sjá Hafnir og lendingarbætur 12.
Hreppsnefnd Landmannahrepps, sjá Fræðslumál 8.
Hreppsnefnd Neshrepps utan Ennis, sjá Ríkisábyrgðir 11.
Hreppsnefnd Ólafsfjarðarhrepps, sjá Hafnir og lendingarbætur 13.
Hreppsnefnd Ólafsvíkur, sjá Hafnir og lendingarbætur 14—15.
Hreppsnefnd Patrekshrepps, sjá Fiskveiðasjóður Islands 4, Útgerðarsamvinnu- 

félög 4.
Hreppsnefnd Sauðaneshrepps, sjá Dragnótaveiðar 4.
Hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps, sjá Fiskveiðasjóður íslands 5, Útgerðarsam- 

vinnufélög 5.
Hreppsnefnd Suðurfjarðahrepps, sjá Frystihús
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps, sjá Fiskveiðasjóður Islands 6, L’tgerðarsamvinnu- 

félög 6.
Hreppsnefnd Svalbarðshrepps, sjá Dragnótaveiðar 4.
Hreppsnefnd Ytra-Akraneshrepps. sjá Ríkisáhyrgðir 6—7, Síldveiðar 1. 
Hreppsnefnd Ytra-Torfustaðahrepps, sjá Sundlaugar og sundskálar 4. 
Hrunamannalireppsvegur, sjá Vegamál 7.
Hrúteyjarnesviti, sjá Vitamál 12.
Húsey—Rangárbrú, nýr þjóðvegur, sjá Vegamál 18.
Húsmæðrafræðsla. Arný Filippusdóttir sækir um 1800 kr. styrk til húsmæðra- 

fræðslu í Arnes- og Rangárvallasýslum. Tvö fskj. Bréf 16. febr. (Db. 85). 
— Sjá einnig Skólar 4, 11, 15.

Húsmæðraskóli á Laugalandi, sjá Skólar 11.
Hvalsker—Saurbær, ný símalína, sjá Póst- og símamál 4.
Hvalskurður. Ríkhard Hatlö hvalaskytta og Knut Hatlö hvalfangari í Álasundi, 

Noregi, fara þess á leit við Alþingi, að þeim leyfist að skera innan land- 
helgi livali, er þeir veiði, og jafnframt að frysta kjötið í Reykjavík, enda 
vinni eingöngu íslenzkir menn að hvalskurðinum. Bréf 8. jan. (Db. 4).

Hvanndal, Ólafur J., prentmyndasmiður, sjá Einkaleyfi 1.
Hvanneyrarskóli, sjá Skólar 5.
Hvöt, sjá Verklýðsfélagið.
Höfðavatn, sjá Stíflun ósa í Bæjarmöl.
Högni Björnsson læknir, sjá Læknisvitjanastyrkur 1.
Hörgshólsá, sjá Brúargerðir 1.
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Iðja og iðnaður.
1. Iðnsamband byggingarmanna sendir iðnn. ályktun fyrsta þings síns um 

að skora á Alþingi að samþ. frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 18 31. maí 1927, 
um iðju og iðnað. Bréf 27. marz. (Db. 337).

2. Samband iðnverkamanna sendir Alþingi ályktanir sameiginlegs fundar 
stjórna iðnsveinafélaganna i Reykjavik 25. marz viðvíkjandi frv. til 1. 
um breyt. á 1. nr. 18 frá 1927, um iðju og iðnað. Bréf 26. marz. (Db. 348).

Iðnaðarmannafélag Akraness, sjá Atvinnumál 2.
Iðnsamband byggingarmanna, sjá Iðja og iðnaður 1, Skólar 12, Veðdeild lands- 

banka íslands, Verðbréf, Viðgerðir á íslenzkuin skipum.
Ingibjörg H. Bjarnason, sjá Bjarnason.
Ingibjörg Jósefsdóttir ljósmóðir, sjá Eftirlaun og styrklarfé 13.
Ingimar Jónsson skólastjóri, sjá Eftirlaun og styrktarfé 7.
Ingimar Öskarsson grasafræðingur, sjá Rannsókn sæþörunga.
Innlánsvextir, sjá Vaxtaskattur.
ísberg, Guðbrandur, alþm., sjá Rafveitur, Sundlaugar og sundskálar 2. 
íslenzkt bókasafn við háskólann í Utrecht.

1. Alexander Jóbannesson prófessor beinir þeim tilmælum til Alþingis, að 
það gefi bækur til væntanlegs íslenzks bókasafns við báskólann í Vtrecht 
í Hollandi. Bréf 10. febr. (Db. 10).

2. Forsrh. sendir fjvn. erindi Alexanders Jóhannessonar prófessors, dags.
• 24. febr., þar sem hann fer fram á 1000 kr. fjárveitingu í eitt skipti

fyrir öll til þess að koma upp íslenzku bókasafni við háskólann í Vtrecht 
í Hollandi. Eitt fskj. Bréf 24. febr. (Db. 70).

3. Dóms- og kirkiumrn. sendir fjvn. bréf sendiherra íslands í Kaupmanna- 
liöfn, dags. 10. febr., varðandi stofnun íslenzks bókasafns við háskólann 
í Vtrecht í Hollandi. Bréf 5. marz. (Db. 151).

íþróttafélag Hvammstanga, sjá Sundlaugar og sundskálar 5.
íþróttamál.

1. Forseti íþróttasambands íslands sendir Alþingi ályktun 9. þing- og bér- 
aðsmálafundar Norður-ísafjarðarsýslu um sundskyldu í barnaskólum 
landsins, ásamt grg. ungmennafélags Bolungavikur. Bréf 12. marz. 
(Db. 215).

2. Jón Þorsteinsson íþróttakennari fer þess á leit, að Alþingi veiti honum 
allt að 1800 kr. styrk til skóla bans. Bréf 14. apríl. (Db. 421).

3. Sýslunefnd Skagafjarðarsýslu skorar á Alþingi að bækka styrk til sund- 
kennslu í næstu fjárlögum. Bréf 8. apríl. (Db. 408).

4. Héraðsþing ungmennasambands Eyjafjarðai' skorar á Alþingi að bækka 
styrk til sundkennslu í Eyjafjarðarsýslu og taka upp fjárveitingu, er 
nemi helmingi kostnaðar af framkvæmd 1. nr. 39 27. júní 1925, um 
lieimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til að skylda unglinga lil sund- 
náms. Bréf ódags. (Db. 377).

5. Ólympíunefnd íslands fer þess á leit, að Alþingi veiti 6000 kr. styrk til 
þátttöku íslenzkra iþróttamanna í næstu Ólympíuleikum. Bréf 28. febr. 
(Db. 103).
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íþróttasamband íslands, sjá íþróttamál 1.
íþróttaskólinn á Álafossi. Sigurjón Pétursson, Álafossi, fer þess á leit, að Al- 

þingi láti íþróttaskólann á Alafossi halda sama styrk áfram. Bréf 22. febr. 
(Db. 135).

Jafnaðarmannafélagið í Hafnarfirði, sjá Vegamál 8.
Jakob Jóhannesson Smári, sjá Smári.
Jarðakaup ríkisins.

1. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. bréf Búnaðarfélags Islands, dags. 30. 
nóv. 1935, viðvíkjandi tilboði Jóns Einarssonar bónda í Mundakoti á 
Eyrarbakka um að selja rikinu landspildu í svonefndri Trévörðumýri 9,6 
lia. að stærð. Tvö fskj. Bréf 14. febr. (Db. 20).

2. Sama rn. sendir fjvn. afrit af bréfi Búnaðarfél. tslands, dags. 1. apríl, 
viðvíkjandi kaupum á jörðunum hálfum Kaðlastöðum, Dvergasteini, Hóli, 
Vestri Móhúsum og Kumbaravogi. Bréf 21. apríl. (Db. 455).

3. Búnaðarmálastjórinn fer þess á leit, að fjvn. taki upp í tillögur sínar 
heimild fyrir ríkisstj. til þess að kaupa nokkrar jarðeignir í Stokkseyrar- 
og Eyrarbakkahreppum. Bréf 21. apríl (Db. 453).

4. Forsrh. sendir fjvn. bréf Svenn Poulsens, dags. 3. febr., þar sem liann 
býður jörðina Bræðratungu, ásamt hjáleigum, ríkinu til kaups. Bréf 28. 
febr. (Db. 101).

Jarðræktarlög. Aðalfundur búnaðarsambands Vestfjarða skorar á Alþingi að 
fresta afgreiðslu frv. til jarðræktarlaga á Jr'ssu þingi, svo að búnaðarþingi 
og búnaðarsamböndum gefist kostur á að atliuga frv. Símskeyti 6. maí. 
(Db. 508).

J arðræktarstgrkur. — Aðalfundur búnaðarsambands Evjafjarðar 1. febr. skor- 
ar á Alþingi að samþykkja þær breytingar á styrkveitingum til jarðabóta 
samkv. jarðræktarlögunum, sem síðasta búnaðarþing lagði til, að gerðar 
væru. Bréf 26. febr. (Db. 125).

Jochum M. Eggertsson, sjá Vitamál 3.
Johan Ludviksen Korshavn, sjá Korshavn.
Johnsen, Baldur, stud. ined., sjá Sauðfjársjúkdómar 4.
Jóhann P. Jónsson skipherra, sjá Launamál 3,
Jóhann .Tósefsson alþm., sjá Bókasöfn 6, Fisksölumál 2.
Jóhann Sveinsson frá Flögu, sjá Ritstyrkur 6.
Jóhanna Thorlacius, sjá Thorlacius.
Jóhannes Askelsson jarðfræðingur, sjá Tollundanþága 1. J
Jón Baldvinsson alþm., sjá Eftirlaun og styrktarfé 10, Vegamál 9.
Jón Einarsson bóndi, Mundakoti, sjá Jarðakaup ríkisins 1.
Jón Gunnlaugsson, Reykjavík, sjá Sjúkrastyrkur og styrktarstarfsemi 5.
Jón Ingvarsson, sjá Xámsstvrkur 3.
Jón Jakobsson prestur, sjá Utanfararstyrkur 6.
Jón Auðunn Jónsson alþm., sjá Eftirlaun og styrktarfé 11, 13, Fisksölumál 2, 

Hafnir og lendingarbætur 6—10, Póst- og símamál 6, Ríkisábyrgðir 8, Vita- 
mál 4.
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Jón Jónsson frá Laug, sjá Geysir.
Jón B. Níelsson vitavörður, sjá Eftirlaun og styrktarfé 14.
Jón Pálmason alþm., sjá Eftirlaun og styrktarfé 1, Rafveitur, Tekjustofnar 

bæjar- og sveitarfélaga 2, Þingeyrarkirkja.
Jón Axel Pétursson hafnsögumaður, sjá Eftirlaun og styrktarfé 24.
Jón Sigurðsson fiskimatsmaður, Flatey á Breiðafirði, sjá Eftirlaun og styrktar- 

fé 15.
Jón Þorsteinsson íþróttakennari, sjá Iþróttamál 2.
Jónas Bergmann, sjá Bergmann.
Jónas Kristjánsson mjólkursamlagsstjóri, sjá Rjómabú.
Jónína Jónsdóttir kennari, sjá Lífeyrissjóður barnakennara 2.
Jörundur Brynjólfsson alþm., sjá Sandgræðsla 3.

Kaðlastaðir, sjá Jarðakaup rikisins 2.
Karlakór Reykjavíkur, sjá Karlakórar.
Karlakórar. Stjórn Karlakórs Revkjavíkur endurnýjar erindi sitt frá þinginu 

1935 og fer þess á leit, að fjvn. taki upp í tillögur sínar 3000 kr. styrk til 
kórsins vegria söngfarar til Norðurlanda sumarið 1935. Bréf 4. marz. 
(Db. 172).

Kassagerð Reykjavíkar fer þess á leit, að iðnn. hlutist til um, að bætt verði rir 
liinum óliagstæðu tollkjörum, sem iðngreinin á við að bria. Eitt fskj. Bréf 
28. marz. (Db. 354).

Kaup verðbréfa, sjá Verðbréf.
Kaupfélag Borgfirðinga, sjá Mjólkurlög.
Kálfafellssókn, sjá Skipun prestakalla 5.
Keflavík—Sandgerði, nýr þjóðvegur, sjá Vegamál 16.
Kemp, Ludvig R., Illugastöðum, sjá Vegamál 10.
Kennarafélag Árnessýslu, sjá Fræðslumál 9.
Kennarafélag Hafnarfjarðar, sjá Fræðslumál 11,
Kennarafélag Kjalarnesþings, sjá Fræðslumál 12, Rikisritgáfa námsbé)ka 2. 
Kennarafélag Norðfjarðar, sjá Fræðslumál 13.
Kennarafélag Rangæinga, sjá Fræðslumál 14.
Kennarafélag Seyðisfjarðar, sjá Fræðslumál 15.
Kennarafélag Vestfjarða, sjá Fræðslumál 16, Ríkisútgáfa námsbóka 3. 
Kennaraskólinn, sjá Skólar 13—14.
Kirkjumál.
, 1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf biskupsins, dags. 16. jan., er í felast tillögur

lians um fjárveitingar til kirkjumála árið 1937. Bréf 14. marz. (Db. 16, 
XXVI).

2. Fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík fer þess á leit, að Alþingi veiti 12 þús. 
kr. styrk til prestssetursbyggingar safnaðarins. Bréf 18. feljr. (Db. 138).

Sjá ennfremur Hallgrímskirkja, Skipun prestakalla, Utanfararstvrkur 
4, 6.

Kjartan Eggertsson, Fremri Langey, sjá Strandferðir 5.
Klak oy klakstöðvar. Tuttugu og einn veiðieigandi í Borgarfirði mótmæla því,



Þskj. 638 Skrá um erindi til Alþingis 1936. 1245

að lögfest verði óbreytt ókvæði frumvarps til laga um klaksjóð, heimild 
fyrir ríkisstjórnina til að lála reisa klakstöðvar og til eignarnáms í því 
skyni, er lá fyrir þinginu 1935. Mótmælaskjalið er gert og undirskrifað 1. 
febr. (Db. 54).

Klásína Eiríksdóttir fyrrv. ljósmóðir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 16.
Kleppur, sjá Sjúkraliús 7—9.
Knut Hatlö, sjá Hatlö.
Kofoed-Hansen, sjá Eftirgjöf á láni.
Kofoed-Hansen, Agnar E., flugmaðnr, sjá Námsstyrkur 4.
Korshavn, Jolian Ludviksen, sjá Rikisborgararéttur.
Krabbe, Tliorvald, vitamálastjóri, sjá Eftirlaun og styrktarfé 18.
Kreppulánasjóður, sjá Aveituskuldir bænda á Skeiðum.
Kristinn Pétursson málari, sjá Mvndlist 5.
Kristinn Stefánsson læknir, sjá Námsstyrkur 5,
Kristján Grímsson læknir, sjá Námsstvrkur 6.
Kristján Kristjánsson símaviðgerðarmaður, sjá Eftirlaun og styrktarfé 17. 
Kristnesbæli, sjá Sjúkrahús 10.
Kumbaravogur, sjá Jarðakaup ríkisins 2.
Kvaran, Þuríður, sjá Eftirlaun og styrktarfé 19.
Kvenfélagið Framtíðin, sjá Elliheimili 2.
Kvenfélagið Kvik, sjá Elliheimili 3.
Kvennadeild slysavarnafélags Islands í Garðr, sjá Björgnnarmál og slysavarnir 3. 
Kvennadeild slysavarnafélags íslands í Hafnarfirði, sjá Björgunarmál og slysa-

varnir 3.
Kvennadeild slysavarnafélags Islands í Keflavík, sjá Björgunarmál og slysa- 

varnir 3.
Kvennadeild slysavarnafélags íslands í Revkjavík, sjá Björgunarmál og slysa- 

varnir 3.
Kvennadeild verkamannafélagsins Drífanda í Vestmannaeyjum, sjá Vinnu- 

deilur 5.
Kvennaskólinn í Reykjavík, sjá Skólar 15.
Kvik, sjá Kvenfélagið Kvik.

iMndhelgisgæzla. Fiskifélag Islands sendir Alþingi tillögur fiskiþingsins 1936 
um landhelgisgæzlu. Bréf 7. marz. (Db. 176). Sjá ennfremur Björgunar- 
mál og slysavarnir.

Landhelgisgæzla á Faxaflóa. Umsögn forstjóra skipaútgerðar ríkisins um till. 
til þál. um landhelgisgæzlu á Faxaflóa. Bréf 27. apríl. (Db. 484).

Landsbanki íslands. Fjmrh. mælist til þess við fjhn. Nd., að nefndin flytji frv. 
til 1. um framlenging á gildi 1. nr. 48 8. sept. 1931, um viðauka við lög um 
Landsbanka Islands, nr. 10 15. april 1928. Eitt fskj. Bréf 7. april. (Db. 399). 
— Sjá ennfremur Fjárforráð ómyndugra á íslandi.

Landsbókasafn íslands. Fjmrn. sendir fjvn. bréf landsbókavarðar, dags. 13. 
jan., er í felast tillögur lians um fjárveitingu til landsbókasafnsins árið 
1937. Bréf 14. febr. (Db. 16, XL).
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Landsmálafundargerðir. Úr Suður-Múlasýslu, ein, 30. jan. (Db. 76). — Sjá enn- 
fremur Þingmálafundargerðir.

Landssamband iðnaðarmanna.
1. Landssamband iðnaðarmanna fer þess á leit við iðnn. Xd., að nefndin 

blutist til uin, að styrkur sá, er landssambandið nýtur, verði hækkaður 
úr 1200 kr. i 20 þús. kr. Bréf 22. febr. (Db. 67).

2. Iðnn. Xd. tilkynnir fjvn., að nefndin hafi samþykkt með öllum greiddum 
atkv. á fundi 19. inarz að mæla með styrkbeiðni landssambands iðnað- 
armanna. Bréf 21. marz. (Db. 298).

Landssambaml íslenzkra bænda. Fundur í fulltrúaráði islenzkra bænda 17. 
marz fer fram á það, að Alþingi veiti landssambandinu 2000 kr. til starf- 
semi þess. Bréf 17. marz. (Db. 248). — Sjá ennfremur Utanfararstyrkur 5, 
Verðgildismál.

Landssmiðjan.
1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf forstjóra landssmiðjunnar, dags. 17. jan., er í 

felst skrá yfir laun fastráðinna starfsmanna árið 1936. Bréf 14. febr. (Db. 
16, VI).

2. Sama rn. sendir fjvn. bréf landssmiðjunnar, dags. 8. febr., ásamt rekstr- 
arreikningi hennar árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, VIII).

3. Atv,- og samgmrn. sendir iðnn. Nd. frv. til 1. um landssmiðju, sem lagt 
var fyrir Alþingi 1935, og varð þá ekki útrætt, með tilmælum um, að 
nefndin taki frv. til flutnings. Bréf 17. febr. (Db. 34).

Landsspítalinn, sjá Sjúkrahús 11—13.
Landþurrkunarfélag Safamýrar. Stjórn landþurrkunarfélags Safamýrar fer 

þess á leit, að Alþingi veiti félaginu allt að 24 þús. kr. styrk. Tvö fskj. 
Bréf 24. febr. (Db. 168).

Launamál.
1. Atv,- og samgnirn. tilkynnir fjvn., að laun nefndarmanna fiskimálanefnd- 

ar hafi verið lækkuð um síðastliðin áramót. Bréf 29. febr. (Db. 127).
2. Sama rn. sendir fjvn. bréf landssiniðjunnar, dags. 8. febr., ásamt rekstr- 

uð í 300 kr. á mánuði. Bréf 16. marz. (Db. 238).
3. Jóliann P. Jónsson skipherra leitar þess við sjútvn. Alþingis, að bætt 

verði úr því misrétti, er hann telur sig beittan með ráðstöfun á starfi sínu 
eftir sölu Óðins. Tvö fskj. Bréf 12. marz. (Db. 227).

4. Atv,- og samgmrn. sendir fjvn. erindi löggildingarstofunnar, dags. 24. 
febr., þar sem farið er fram á, að kaup Bjarna Bjarnasonar starfsmanns 
löggildingarstofunnar verði hækkað í 4200 kr. Bréf 28. febr. (Db. 108).

5. Lögreglustjórinn á Akranesi fer þess á leit, að Alþingi hækki laun lians 
upp í 3000 kr. Bréf 8. marz. (Db. 195).

6. Fjmrn. sendir fjvn. tvö bréf ríkisféhirðis, bæði dags. 12. febr., við- 
víkjandi launagreiðslum til starfsmanna hans. (Db. 102, a).

7. Atv,- og samgmrn. sendir fjvn. erindi Sigurðar Sveinssonar, Helga Stein- 
grímssonar og Hjartar Ingþórssonar, starfsmanna skipaútgerðar rikisins, 
dags. 12. febr., þar sem þeir fara fram á bætt launakjör. Bréf 5. marz. 
(Db. 153).
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8. Sama rn. sendir fjvn. erindi Guðjóns Teitssonar skrifstofustjóra skipa- 
útgerðar ríkisins, dags. 5. febr., viðvíkjandi launakjörum hans. Eitt fskj. 
Bréf 5. marz (Db. 152).

9. Stjórn tollvarðafélags Islands skrifar fjvn. um launakjör og vinnutíma 
tollvarða. Bréf 9. marz. (Db. 203).

Lar- og silungsveiði. Hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps skorar á Alþingi að sam- 
þykkja ekki tillögur þær lil breytinga á lögum um lax- og silungsveiði, er 
fram komu á þinginu 1935 á þskj. 894. Bréf 5. marz. (Db. 157).

Laxárdalsheiðarvegur, sjá Vegamál 14.
Leiðarmerki, sjá Vitamál.
Leifur Asgeirsson skólastjóri, sjá Ritstyrkur 7.
Leikfélag Reykjavíkur, sjá Leiklist 3.
Leiklist.

1. Bjarni Björnsson gamanleikari fer jx-ss á leit, að Alþingi veiti honum 
1500 kr. listamannsslyrk. Eitt fskj. Bréf 12. marz. (Db. 218).

2. Þóra Borg leikkona fer þess á leit, að Alþingi veiti benni 1500 kr. styrk 
til þess að kynna sér leiklist erlendis. Bréf 26. marz. (Db. 326).

3. Leikfélag Reykjavíkur fer þess á leit, að Alþingi hækki styrk félagsins 
i 10 þús. kr. Bréf 18. marz. (Db. 255).

Lendingarbætur, sjá Hafnir og lendingarbætur.
Listir, sjá Leiklist, Mvndlist, Skáklist, Sönglist.
Litla Hraun.

1. Fjmrn. sendir fjvn. áætlun forstöðumanns vinnuhælisins á Litla Hrauni 
um rekstrarkostnað bælisins árið 1937, dags 24. jan. Bréf 14. febr. 
(Db. 16, XVIII).

2. Sama rn. sendir fjvn. bréf forstjóra vinnuhælisins á Litla Hrauni, dags. 
7. febr., ásamt efnabags- og rekstrarreikningi hælisins árið 1935. Bréf 
19. febr. (Db. 55, XVI).

Lifeyrissjóður barnakennara.
1. Guðmundur Tryggvason fyrrv. kennari fer þess á leit, að honum verði 

endurgreitt fé það, sem hann hefir greitt í lífeyrissjóð barnakennara. 
Bréf 22. apríl. (Db. 466).

2. Jónína Jónsdóttir kennari sækir um það til fjvn., að henni verði endur- 
greidd iðgjöld þau, er hún hefir greitt í lífeyrissjóð barnakennara. Bréf
1. apríl. (Db. 371).

Lífeyrissjóður embættismanna.
1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf póst- og símamálastjóra, dags. 10. janúar, varð- 

andi beiðni um endurgreiðslu iðgjalda, er Guðrúu Magnúsdóttir fyrrv. 
póstaðstoðarmaður hefir greitt í lífeyrissjóð embættismanna rikisins. 
Bréf 16. jan. (Db. 5).

2. Séra Sigurður Gíslason, Þíngevri, fer fram á það, að sér verði endur- 
greiddar 600 kr. af fé því, sem liann hefir greitt í lífeyrissjóð embættis- 
manna. Bréf 28. febr. (Db. 258).

Ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskólinn, sjá Skólar 16.
Loðdýraræktarfélag Islands. Stjórn loðdýraræktarfélags Islands fer þess á leit,



að fjvn. taki upp í tillögur sínar 3000 kr. fjárveitingu til félagsins. Eitt fskj. 
Bréf 21. marz. (Db. 285).

Loftur Ólafsson póstur, sjá Eftirlaun og styrktarfé 21.
Ludvig R. Kemp, sjá Kemp.
Lúðvíg Guðmundsson skólastjóri, sjá Fræðslumál 20.
Læknisvitjanastyrkur.

1. Högni Björnsson læknir leggur til, að Alþingi láti Reykjarfjarðarhrepp 
njóta a. m. k. eigi lægri læknisvitjanastyrks en Nauteyrarhreppur hefir 
notið. Bréf 16. fehr. (Dh. 124).

2. Oddviti Reykjarfjarðarhrepps fer þess á leit, að lireppnum verði veittur 
300 kr. styrkur til læknisvitjana vegna erfiðrar læknissóknar. Bréf 2. 
fehr. (Dh. 72).

Löggildingarstofan. Fjmrn. sendir fjvn. hréf lögreglustjórans í Reykjavík, dags.
6. fehr., ásamt skýrslu um kostnað við löggildingarstofuna i Reykjavík árið 
1935. Bréf 19. fehr. (Dh. 55, XVII). — Sjá ennfremur Launamál 4.

Löggæzla, sjá Toll- og.
Lögmaðurinn í Revkjavik, sjá Skrifstofukostnaður embættismanna 1. 
Lögreglustjóraembættið á Akranesi. Lögreglustjórinn á Akranesi sendir Al-

þingi frv. til 1. um hreyt. á 1. nr. 22 14. júní 1929, um lögreglustjóra á Akra- 
nesi, ásamt greinargerð fyrir frv. Bréf 30. marz. (Dh. 444).

Lögreglustjórinn á Akranesi, sjá Launamál 5, Lögreglustjóraemhættið á Akra- 
nesi, Skrifstofukostnaður embættismanna 2.

Lögreglustjórinn í Reykjavik, sjá Fangahús 1—2, Löggildingarstol'an, Skrif- 
stofukostnaður embættismanna 3—4.

Magnús Asgeirsson skáld, sjá Ritstyrkur 8.
Magnús Guðmundsson alþm., sjá Gisting 1, Hafnir og lendingarhætur 12. 
Magnús Sigurðsson hankastjóri, sjá Eftirlaun og styrktarfé 12.
Magnús Torfason alþm., sjá Flóaáveitan.
María Markan, sjá Markan.
Markan, María, sjá Sönglist 2.
Marta Þórarinsdóttir ekkja, sjá Eftirlaun og styrktarfé 20.
Matthildur Jónsdóttir, sjá Sjúkrastyrkur og styrktarstarfsemi 4.
Málarasveinafélag Akureyrar, sjá Vinnudeilur 1.
Málflutningsmannafélag Islands, sjá Meðferð einkamála 4.
Mállevsingjar, sjá Daufdumhraskólinn, Fræðslumál.
Meðferð einkamála í héraði.

1. Einar Arnórsson hæstaréttardómari sendir allshn. Nd. bréf málflutnings- 
mannanna Björns Halldórssonar, Böðvars Bjarkans og Einars Ásmunds- 
sonar, allra á Akureyri, dags. 5. febr., þar sem þeir gera till. um breyt. 
á 82. gr. frv. til 1. um meðferð einkamála í héraði. (Db. 9).

2. Pétur Jakobsson innheiintumaður, Reykjavík, fer þess á leit við allshn. 
Nd., að nefndin heiti sér fvrir breytingu á frv. til 1. um meðferð einka- 
mála í liéraði í þá átt, að ólöglærðir menn, sem haft hafa málaflutning

1248 Skrá nm erindi til Alþingis 1936. Þskj. 638



Þskj. 638 Skrá um erindi til Alþingis 1936. 1249

að aðalstarfi undanfarin 10 ár eða lengur, fái að rækja það starf áfram. 
Bréf 25. febr. (Db. 83).

3. Sami inaður fer þess á leit við allshn. Ed., að hún beri fram brtt. við frv. 
til 1. um meðferð einkamála í héraði, er heimili þeiin mönnum, sem haft 
hafa sl. 10 ár eða lengur aðalatvinnu af málflutningsstörfum, að njóta 
sömu réttinda sem lögfræðikandídatar njóta, þótt eigi séu þeir það. Bréf
1. apríl. (Db. 370).

4. Umsögn málflutningsinannafélags íslands um frv. til 1. um meðferð 
einkamála í héraði. Tvö fskj. Bréf 5. marz. (Db. 515).

Meðlagskostnaður berklaveikra. Fjmrn. sendir fjvn. áætlun vfir ógreiddan með- 
lagskostnað vegna berklaveikra til sjúkrahúsa árið 1935. Bréf 19. febr. 
(Db. 55, XXXII).

Menntamál, sjá Tímaritið.
Menntaskólinn á Akureyri, sjá Skólar 18.
Menntaskólinn i Reykjavík, sjá Skólar 17.
Mjólkurlöy. Aðalfundur kaupfélags Borgfirðinga 28. marz skorar á Alþingi 

að gera þær breytingar á mjólkurlögunum, að mjólkurbúin á verðjöfnunar- 
svæði Reykjavíkur og Hafnarfjarðar hafi óskoraðan rétt og skyldur til að 
kjósa stjórn, er hafi á hendi alla stjórn mjólkursamsölunnar og skiptingu 
markaðs á mjólkurvörum í Revkjavík og Hafnarfirði. Bréf 28. marz. (Db. 
363).

Móhús, sjá Vestri.
Mótorvélagerð. Fiskifélag íslands sendir fjhn. Nd. tillögur fiskiþingsins 1936 

um innlenda mótorvélagerð. Bréf 7. marz. (Db. 179).
Múrarasveinafélag Reykjavíkur, sjá Vinnudeilur 6.
Myndlist.

1. Ásmundur Sveinsson myndhöggvari fer þess á leit, að Alþingi hækki 
styrk hans í 3500 kr. Bréf 21. marz. (Db. 299).

2. Eggert Guðmundsson listmálari fer þess á leit, að Alþingi veiti honum 
1500 kr. styrk. Bréf 19. april. (Db. 447).

3. Freymóður Jóhannsson málari fer þess á leit, að Alþingi veiti honum 
3000 kr. styrk til þess að ferðast um landið og gera málaðar myndir og 
teikningar af ýmsum merkum stöðum og ýmsu sérkennilegu, sem til 
er meðal þjóðarinnar. Eitt fskj. Bréf 14. apríl. (Db. 429).

4. Gísli Jónsson listmálari fer þess á leit, að Alþingi veiti honum 2000 kr. 
styrk. Bréf 27. febr. (Db. 92).

5. Kristinn Pétursson málari fer þess á leit, að Alþingi veiti honum 1200 
kr. styrk. Bréf 15. apríl. (Db. 432).

6. Utanríkismálaráðli. sendir fjvn. afrit af bréfi Sigurjóns Ólafssonar mvnd- 
höggvara, dags. 20. jan., þar sem hann býður ríkisstj. til kaups lágmvnd, 
er sýnir íslenzkar konur í fiskvinnu. Kaupverðið sé 15 þús. kr., auk 
kostnaðar, 3—5 þús. kr., við að steypa eða höggva eftirmyndina. Þrjú 
fskj. Bréf 18. febr. (Db. 46).

7. Gunnlaugur Óskar Scheving málari sækir um 3000 kr. styrk. Bréf ódags. 
(Db. 86) .
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8. Svavar Guðnason listmálari endurtekur umsókn sína frá þinginu 1935 
um styrk til framhaldsmenntunar í málaralist. Þrjú fskj. Bréf 26. febr. 
(Db. 231).

9. Tryggvi Magnússon málari fer þess á leit, að Alþingi veiti honum allt að 
2000 kr. árlegan stvrk um nokkur næstu ár, til þess að honum veilist 
mögulegt að leggja stund á og fullkomna sig í málaralist og teiknun. 
Bréf 24. marz. (Db. 318).

Mýrdalsvegur, sjá Vegamál 6.
Mæðrastyrksnefnd, sjá Endurgreiðsla á tolli, Framfærslulög 2.

Námsbækur, sjá Ríkisútgáfa.
Námskeið fyrir atvinnulausa unglinga. Fundur i félagi ungra jafnaðarmanna 

í Hafnarfirði 11. marz skorar á Alþingi að samþykkja frv. til laga um nám- 
skeið fyrir atvinnulausa unglinga í bæjum og kauptúnum. Bréf ódags. 
(Db. 305).

Námsstyrkur.
1. Jónas Bergmann, Revkjavík, fer þess á leit, að Alþingi veiti Benedikt 

svni hans, sem dvelur við framhaldsnám við Aarhus Elektroteknikum í 
Danmörku, 500 kr. styrk. Bréf 29. febr. (Db. 117).

2. Guðmundur Matthíasson frá Grímsey fer þess á leil, að Alþingi veiti 
bonum 2000 kr. styrk til náms í tónvísindum við erlendan háskóla. 
Fjögur fskj. Bréf 28. febr. (Db. 113).

3. Jón Ingvarsson, Selfossi, fer þess á leit, að Alþingi veiti Gunnari syni 
bans 1000 kr. styrk til fullnaðarnáms í mjólkurfræði í Danmörku. Eitt 
fskj. Bréf 3. marz. (Db. 133).

4. Utanríkismrb. sendir fjvn. afrit af bréfi Agnars E. Kofoed-Hansens 
flugmanns, dags. 30. jan., þar sem liann fer fram á 1000 kr. styrk úr 
ríkissjóði til framhaldsnáms í flugi. Eitt fskj. Bréf 18. febr. íDb. 45).

5. Landlæknir sendir fjvn. erindi Kristins Stefánssonar læknis, dags. 31. 
jan., þar sem hann fer fram á 2000 kr. framhaldsstyrk til lokanáms í 
lyfjafræði og lyfsalafræðum. Bréf 3. marz. (Db. 145).

6. Grímur Sigurðsson fer þess á leit, að Alþingi veiti syni hans, Kristjáni 
Grímssvni lækni, styrk til framhaldsnáms í bandlæknisfræði. Þrjú fskj. 
Bréf. 17. febr. (Db. 30).

Náttúrufræðifélagið, sjá Hið íslenzka.
Níels P. Dungal, sjá Dungal.
Norðri, sjá Breiðafjarðarbáturinn
Norður-ísafjarðarsýsla, sjá Þingmálafundargerðir.
N’orræna félagið, sjá Utanfararstyrkur 7.
N’úpsskóli, sjá Héraðsskólinn á N’úpi.
Ný iðnlöggjöf. Samband iðnverkamanna sendir Alþingi ályktun sameiginlegs 

fundar stjórna iðnsveinafélaganna í Reykjavík 25. marz um að skora á Al- 
þingi að skipa nefnd til þess að endurskoða iðnlöggjöfina í heild og semja 
frv. til nýrra iðnlaga. Bréf 26. marz. (Db. 348).
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Oddviti Miðneshrepps, sjá Skattar og opinber gjöld 2.
Oddviti Reykjarfjarðarhrepps, sjá Læknisvitjanastyrkur 2.
Oddviti Sandvíkurhrepps, sjá Sogsvirkjunin 2.
Oddviti Skefilsstaðahrepps, sjá Vegamál 14.
Oddviti Villingaholtshrepps, sjá Flóaáveitan.
Okur og óeðlileg verðhækkuti. Fundur í verkamannafélaginu Dagsbrún 23. febr. 

skorar á Alþingi að setja lög, er komi í veg fyrir okur og óeðlilega verð- 
hækkun. Bréf 24. febr. (Db. 71).

Opinber gjöld, sjá Skattar og.
Ormaveiki í sauðfé, sjá Sauðfjársjúkdómar.
Ottesen, Pétur, alþm., sjá Strandferðir 3.
Ólafsfjörður, sjá Hafnir og lendingarbætur 13.
Ólafsvík, sjá Hafnir og lendingarbætur 14—15.
Ólafur J. Hvanndal, sjá Hvanndal.
Ólafur Magnússon, sjá Fávitar.
Ole Henriksen, sjá Henriksen.
Olympíuför, sjá íþróttamál 5.
Olympíunefnd, sjá íþróttamál 5.
Ólöglegar fiskveiðar. Póst- og símamálastjóri sendir allshn. Ed. umsögn sina 

um frv. til 1. um ráðstafanir til varnar því, að skipum sé leiðbeint við ólög- 
legar fiskveiðar. Bréf 6. marz. (Db. 158).

Óshólaviti, sjá Vitamál 4.
Óskar Jónsson, sjá Skuldaskil línuveiðagufuskipa.

Patreksfjarðarvegur, sjá Vegamál 1.
Patreksfjörður—Bíldudalur, þjóðvegur, sjá Vegainál 19,
Pálína Björnsdóttir ljósmóðir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 22.
Páll Sveinsson menntaskólakennari, sjá Frakknesk-íslenzk orðabók.
Pétur Jakobsson innbeimtumaður, sjá Meðferð einkamála 2—3.
Pétur A. Jónsson söngvari, sjá Sönglist 1.
Pétur Ottesen, sjá Ottesen.
Pétur Sigurðsson regluboði, sjá Afengis- og bindindismál 2.
Péturss, Helgi, dr., sjá Eftirlaun og styrktarfé 23.
Poulsen, Svenn, sjá Jarðakaup ríkisins 4.
Póst- og simamál.

1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf póst- og simamálastjóra, dags. 18. jan., ásamt 
áætlun hans og tillögum um tekjur og gjöld pósts og síma árið 1937. 
Bréf 14. febr. (Db. 16, I).

2. Sama rn. sendir fjvn. bréf póst- og símamálasjóra, dags. 8. febr., ásamt 
bráðabirgðareikningi pósts og síma árið 1935. Bréf 19. febr. (Db.^55, I).

3. Póst- og símamálastjóri sendir fjvn. afrit af hinni endurskoðuðu starfs- 
mannaskrá pósts og síma árið 1936. Eitt fskj. Bréf 10. marz. (Db. 189).

4. Bergur Jónsson alþm. fer þess á leit við fjvn., að nefndin hlutist til um, 
að fyrirhuguð simalína frá Hvalskeri við Patreksfjörð að Saurbæ á 
Rauðasandi verði lögð sumarið 1936. Bréf 24. febr. (Db. 81).
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5. Eiríkur Einarsson alþm. fer þess á leit, að fjvn. taki upp í tillögur sínar 
5500 kr. fjárveitingu lil símalinu frá Asum að Asólfsstöðum. Bréf 6. 
marz. (Db. 160).

6. Jón Auðunn Jónsson alþm. rökstvður áskorun 9. þing- og héraðsmála- 
fundar Norður-lsafjarðarsýslu um að Alþingi veiti nægilegt fé i fjár- 
lögum ársins 1937 til þess að leggja símalínu frá Sandevri til Hestevrar. 
Bréf 4. marz (Db. 141).

Póstmál, sjá Póst- og símamál.
Prentmyndagerð, sjá Einkaleyfi 1.
Prestaköll, sjá Skipun prestakalla.

Rafmagnseftirlit ríkisins. Fjmrn. sendir fjvn. bréf forstöðumanns rafmagns- 
eftirlits ríkisins, dags. 14. jan., ásamt áætlun hans um tekjur og gjöld raf- 
magnseftirlitsins árið 1937. Bréf 14. febr. (Db. 16, LII).

Rafmagnsmál, sjá Ríkisábyrgðir 1—5, Sogsvirkjun, Vatnsvirkjun.
Raftækjaeinkasala ríkisins tilkvnnir fjvn., að 'sökum veikinda endurskoðanda 

einkasölunnar geli yfirlit yfir rekslur hennar ekki orðið tilbúið fyrr en eftir 
nokkra daga. Bréf 17. apríl (Db. 443).

Rafveitur. Alþm. Jón Pálmason og Guðbrandur ísberg fara þess á leit, að fjvn. 
taki upp í tillögur sínar 3000 kr. árlegan styrk til rafveitu Austur-Húna- 
vatnssýslu í næstu finnn ár. Eitt fskj. Bréf 7. marz. (Db. 171). — Sjá enn- 
fremur Ríkisábyrgðir 1—5, Vatnsvirkjun.

Rafvirkjafélag Reykjavíkur, sjá Vinnudeilur 7, Vélfræðikennsla 2.
Ragnhildur Pétursdóttir, Háteigi, sjá Bandalag kvenna í Reykjavík.
Rangárbrú—Húsey, nýr þjóðvegur, sjá Vegamál 18,
Rannsúkn goshvera. Dr. Trausti Einarsson fer þess á leit, að Alþingi veiti hon- 

um 3000 kr. styrk til rannsókna á jarðhita og eðli goshvera. Bréf 30. marz. 
(Db. 366).

Rannsókn sæþöruna. Ingimar Óskarsson grasafræðingur fer þess á leit, að 
Alþingi veili honum 3000 kr. styrk til rannsókna á útbreiðslu og fram- 
leiðslumöguleikmn sæþörunga hér við land. Bréf 7. marz. (Db. 372).

Rannsóknarstofa háskólans, sjá Skólar 9.
Rauðakross íslands.

1. Fjmrp. sendir fjvn. bréf formanns rauðakross íslands, dags. 14. jan., 
þar sem hann fer fram á, að félaginu verði veittur 3500 kr. styrkur til 
byggingar sjúkraskýlis og baðhúss sjómanna í Sandgerði. Bréf 14. febr. 
(Db. 16, XXI).

2. Sama rn. sendir fjhn. Xd. erindi rauðakross íslands, dags. 22. febr.. um 
undanþágu frá verðtolli af sjúklingabifreið. Bréf 9. marz. (Db. 190).

Rauðasandsvegur, sjá Vegamál 11.
Raufarhafnarlæknishérað. Landlæknir sendir allshn. Nd. umsögn sína um frv. 

til 1. um Raufarhafnarlæknishérað. Bréf 6. april (Db. 395).
Rekstrarráð fyrsta flokks, sjá Björgunarmál og slysavarnir 2.
Rekstrarráð þriðja flokks, sjá Ríkisútvarpið.
Reykjahæli í Ölfusi, sjá Sjúkrahús 15.
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Reykjarfjarðarhreppur, sjá Læknisvitjanastyrkur.
Reykjaskóli, sjá Héraðsskólinn á Revkjum.
Riðuveiki, sjá Sauðfjársjúkdómar.
Rifstún á Melrakkasléttu, sjá Vitamál 14.
Rikhard Hatlö, sjá Hatlö.
Ritstyrkur.

1. Dr. Einar Ólafur Sveinsson fer þess á leit, að Alþingi veiti honum 2400 
kr. styrk til ritstarfa. Rréf 29. febr. (Db. 116).

2. Finnur Sigmundsson bókavörður fer þess á leit, að fjvn. taki upp í til- 
lögur sínar 1200 kr. fjárveitingu honum til handa til þess að ljúka við 
rit um rímur siðari alda. Rréf 20. apríl. (Db. 458).

3. Fjmrn. sendir fjvn. umsókn Guðmundar Finnbogasonar landsbóka- 
varðar, dags. 13. jan., um styrk til ritstarfa. Rréf 14. febr. (Db. 16, XL).

4. Helga Sigurðardóttir matreiðslukennari fer þess á leit, að Alþingi veiti 
henni allt að 1500 kr. styrk til þess að semja og gefa út bók um malreiðslu 
á islenzkum fisktegundum. Rréf 6. marz. (Db. 159).

5. Helgi Guðmundsson þjóðsagnasafnari fer þess á leit, að Alþingi hækki 
stvrk þann, sem honum er ætlaður í f járlagafrv., upp í 1000 kr. Rréf 
29. marz. (Db. 344).

6. Jóhann Sveinsson frá Flögu, stud. mag., fer þess á leit, að Alþingi veiti 
honum 1000 kr. styrk til rannsókna og söfnunar á lausavísum. Eitt fskj. 
Rréf 7. marz. (Db. 170).

7. Leifur Asgeirsson skólastjóri fer þess á leit, að Alþingi veiti honum 1200 
kr. styrk til rannsókna í stærðfræði. Fitt fylgiskjal. Bréf 6. marz. 
(Db. 283).

8. Magnús Asgeirsson skáld fer þess á leit, að fjvn. taki upp í tillögur sínar 
hækkun á styrk þeim, sem honum er ætlaður til ljóðaþýðinga, í 2500 kr. 
Rréf 19. april. (Db. 441).

9. Sigurgeir Friðriksson bókavörður fer þess á leit, að Alþingi veiti Þor- 
steini Þ. Þorsteinssvni rithöfnndi 5000 kr. í viðurkenningarskyni. Rréf 
31. marz. (Db. 357).

10. Arnór Sigurjónsson fer þess á leit fyrir hönd Thedórs Friðrikssonar 
rithöfunds, að Alþingi hækki styrk hans í 1000 kr. Rréf 29. marz. (Db. 
346).

11. Dr. Þorkell Jóhannesson fer þess á leit, að fjvn. taki upp í tillögur sínar 
1800 kr. ritstyrk honum til handa til þess að halda áfram að rita atvinnu- 
sögu íslendinga. Rréf 7. marz. (Db. 192).

12. Þorsteinn Rjarnason, fyrrv. bóndi í Háholti i Gnúpverjahreppi, nú í 
Reykjavík, fer þess á leit, að Alþingi veiti honum 400 kr. styrk til ör- 
nafnasöfnunar og ritstarfa. Rréf 19. marz. (Db. 257).

13. Þorsteinn Rjörnsson úr Ræ fer þess á leit, að Alþingi veiti lionum 1000 
kr. styrk til ritstarfa. Rréf 22. apríl. (Db. 474).

Ríkisábyrgðir.
1. Almennur fundur á Akureyri 1. apríl skorar á Alþingi að heimila ríkis- 

stjórninni að veita Akureyrarkaupstað ábyrgð fyrir nauðsynlegu láni.



sem tekið væri til byggingar nýrrar raforkuveitu fyrir Akurevri og nær- 
liggjandi sveitir. Bréf 4. apríl. (Db. 407).

2. Bæjarstjórn Akureyrar skorar á Alþingi að lieimila ríkisstj. að ábyrgj- 
ast allt að l)/2 millj. kr. lán handa Akureyrarbæ til nýrrar rafveitu fvrir 
Akurevri og nærliggjandi sveitir. Bréf 30. marz. (Db. 364).

3. Sama bæjarstjórn fer þess á leit að Alþingi heimili ríkisstj. að ábyrgjast 
allt að 500 kr. lán fyrir bæinn til bvggingar nýs sjúkrahúss. Bréf 14. 
marz. (Db. 263).

4. Fundur í bæjarstjórn Akureyrar 18. febr. skorar á Alþingi að heimila 
ríkisstj. að ábyrgjast fyrir Akureyrarbæ lán til nýrrar rafveitu, er nægt 
geti fyrir bæinn og nærliggjandi sveitir. Bréf 26. febr. (Db. 121).

5. Bæjarstjórn Akureyrar skorar á Alþingi að heimila ríkisstjórninni að 
veita Akureyrarbæ ríkisábyrgð fyrir allt að 200 þús. kr. til kaupa á 
tunnuefni og til rekstrar tunnugerðar veturinn 1936—1937. Bréf 28. 
febr. (Db. 139).

6. Hreppsriefnd Ytra-Akraneshrepps fer þess á leit, að Alþingi veiti hreppn- 
um ríkisábyrgð á allt að 250 þús. kr. láni til vatnsveitulagningar á Akra- 
nesi. Þrjú fskj. Bréf 12. nrarz. (Db. 232),

7. Sama hreppsnefnd fer þess á leit, að Alþingi heimili ríkisstjórninni að 
veita hreppnum ríkisábyrgð á allt að 50 þús. kr. láni, sem varið sé til at- 
vinnubóta árið 1936. Bréf 28. apríl. (Db. 496).

. 8. Jón Auðunn Jónsson alþm. rökstyður tillögu 9. þing- og héraðsmála- 
fundar Norður-ísafjarðarsýslu um að skora á Alþingi að veita rikis- 
ábvrgð á framlagi Evrarhrepps til framhalds brvggjugerðar í Hnífsdal. 
Bréf 29. febr. (Db. Í40).

9. Sýslufundur Norður-ísafjarðarsýslu skorar á Alþingi að veita b/f Vest- 
fjarðabátnum styrk og rikisábyrgð, er nægi til kaupa á nýjum bát til 
samgangna á Isafjarðardjúpi. Bréf 8. apríl. (Db. 410).

10. Sigurbjörn Maríusson, Revkjavík, leitar þess við fjvn., að nefndin mæli 
með, að honum verði veitt ríkisábvrgð á 60 þús. kr. til framleiðslukostn- 
aðar væntanlegrar tunnuverksmiðju, er hann hvggst að koma upp í 
Reykjavik, eða til vara, að honum verði veittur 6000 kr. óafturkræfur 
styrkur í þvi skyni. Þrjú fskj. Bréf 31. marz. (Db. 360).

11. Thor Thors alþm. sendir fjvn. umsókn breppsnefndar Neshrepps utan 
Ennis um ábyrgð á 40—50 þús. kr. láui til vatnsveitu á Hellissandi. Þrjú 
fskj. Bréf 15. apríl. (Db. 427).

12. S/f Tunnuverksmiðja Siglufjarðar fer þess á leit, að Alþingi veiti félag- 
inu rikisábyrgð á allt að 200 þús. kr. láni til kaupa á efni í síldartunnur. 
Eitt fskj. Bréf 31. marz. (Db. 382).

13. Sama félag fer þess á leit, að Alþingi veiti félaginu ríkisábyrgð á 10 þús. 
kr. láui til kaupa á vélum og uppsetningar á þeim. Eitt fskj. Bréf 31. marz.

(Db. 381).
Ríkisborgararéttur. Umsóknir um íslenzkan ríkisborgararétt frá Eriksen, Ed- 

mund (Db. 426), Guðmundi Marteinssyni (Db. 3), Henriksen, Ole (Db. 379), 
Korshavn, Johan Ludviksen (Db. 32), Wilson, August Wilhelm (Db. 394).
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Rikisféhirðir tilkvnnir fjvn. breytingar á fjárlagafrv. 1937 vegna dauðsfalla 
m. m. Bréf 17. marz. (Db. 246). — Sjá einnig Launamál 6.

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
1. Fjmrn. sendir fjvn. rekstrarreikning rikisprentsmiðjunnar Gutenbergs 

árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. VII).
2. Sama rn. sendir fjvn. bréf forstjóra ríkisprentsmiðjunnar Gutenbergs, 

dags. 15. jan., er i felst launaskrá þeirra starfsmanna prentsmiðjunnar, 
sem ekki eru ráðnir samkv. samningum við verklýðsfélög. Bréf 14. febr. 
(Db. 16, V).

3. Bíkisprentsmiðjan Gutenberg sendir fjvn. áætlun um tekjur og gjöld 
ársins 1937, ásamt greinargerð. Bréf 22. marz. (Db. 296).

Ríkisspítalar, sjá Sjúkrahús.
Rikisútgáfa námsbóka.

1. Fundur í félagi ungra jafnaðarmanna í Hafnarfirði 11. marz skorar á 
Alþingi að samþ. frv. til 1. um ríkisútgáfu námsbóka. Bréf ódags. 
(Db. 305).

2. Kennarafélag Kjalarnesþings skorar á Alþingi að samþ. frv. til 1. um 
ríkisútgáfu námsbóka. Bréf 22. marz. (Db. 300).

3. Aðalfundur Kennarafélags Vestfjarða 6.—7. april skorar á Alþingi að 
samþ. frv. til 1. um ríkisútgáfu námsbóka. Bréf 8. april. (Db. 404).

4. Samband íslenzkra barnakennara skrifar menntmn. Ed. tillögur sínar 
viðvíkjandi frv. til 1. um ríkisútgáfu námsbóka og skorar á Alþingi að 
samþ. frv. Bréf 9. marz. (Db. 217).

Rikisútvarpið.
1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf dóms- og kirkjumrn., dags. 12. febr., um bréf 

útvarpsstjórans, dags. 5. febr., varðandi greiðslu á samningsbundinni 
skuld ríkisútvarpsins cið Marconifélagið í London. Bréf 19. febr. (Db. V).

2. Sama rn. sendir fjvn. rekstrar- og efnahagsreikning ríkisútvarpsins árið 
1935. Bréf 19. febr. (Db. IV).

3. Sama rn. sendir fjvn. bréf útvarpsstjórans, dags. 14. jan., ásamt áætlnn 
bans um tekjur og gjöld ríkisútvarpsins fjárhagsárið 1937 og tillögnm 
um starfsmannaskrá. Bréf 14. febr. (Db. 16, IV).

4. Útvarpsstjórinn sendir fjvn. aths. sínar við fjárlagafrv. 1937 og tillögur 
um tekjur og gjöld ríkisútvarpsins árið 1937. Bréf 10. marz. (Db. 201).

5. Rekstrarráð þriðja flokks sendir fjvn. ályktun ráðsins á fundi 14. marz 
viðvíkjandi rekstrarreikningi viðgerðarstofu útvarpsins Bréf 16. marz. 
(Db. 236).

Rjómabú. Atv,- og samgmrn. sendir fjvn. erindi búnaðarfélags Islands, dags.
25. jan., ásamt erindi Jónasar Kristjánssonar mjólkursamlagsstjóra á Ak- 
ureyri, dags. 20. des. 1935, með 10 fskj., um rjómabú Þingeyinga. Bréf 7. 
marz. (Db. 165).

Rjómabú Þingeyinga, sjá Rjómabú.
Runólfur E. Sverrisen, Hrísakoti, ber sig upp við Alþingi út af órétti, er hann 

telur sig hafa verið beittan með ólöglegri töku brossa sinna á Alftanesi. 
Bréf 11. marz. (Db. 220).

Ræktunarvegir, hjá Vegamál.
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Safamýri, sjá Landþurrkunarfélag.
Safnaðarfundir, sjá Skipun prestakalla.
Sala verðbréfa, sjá Verðbréf.
Samábyrgð íslands á fiskiskipum, sjá Vátryggingarfélög fyrir vélbáta 1—3. 
Samband iðnverkamanna, sjá Iðja og iðnaður 2, Ný iðnlöggjöf.
Samband íslenzkra barnakennara, sjá Ríkisútgáfa námsbóka 4, Tímaritið Mennta-

mál, Utanfararstyrkur 8.
Sainband íslenzkra samvinnufélaga, sjá Samvinnufélög 1.
Samband norðlenzkra kvenna sækir um styrk til starfsemi sinnar. Bréf 17. febr.

(Db. 43).
Samgöngur, sjá Vegamál.
Samskólahús, sjá Skólar 4.
Samvinnufélög.

1. Stjórn sambands islenzkra samvinnufélaga óskar eftir því, að afgreiðslu 
frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 36 27. júní 1931, um samvinnufélög, verði 
frestað þangað til aðalfundur sambandsins hefir liaft tækifæri til að 
segja álit sitt um frv. Bréf 23. marz. (Db. 314).

2. Umsögn verzlunarráðs íslands um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 36 27. júní 
1921, um samvinnufélög. Bréf 6. maí. (Db. 511).

Sandaprestakall, sjá Skipun prestakalla 6.
Sandeyri—Hesteyri, ný símalina, sjá Póst- og símamál 6.
Sandgerði—Keflavík, nýr þjóðvegur, sjá Vegamál 16.
Sandgræðsla.

1. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. erindi sandgræðslu ríkisins, dags. 2. apríl, 
ásamt einu fskj., viðvikjandi beiðni fjögurra bænda í Vestur-Landeyja- 
breppi, þar sem þeir fara fram á að fá veitt fé úr ríkissjóði til sand- 
græðslu á hinum svonefndu Hólsjörðum þar í hreppi. Bréf 21. apríl. 
(Db. 456).

2. Fjmrn. sendir fjvn. bréf búnaðarmálastjóra, dags. 9. jan., ásamt áætlun 
sandgræðslustjóra um fjárveitingu til sandgræðslu árið 1937. Bréf 14. 
febr. (Db. 16, XLVII).

3. Jörundur Brynjólfsson alþm. fer þess á leit, að fjvn. taki upp í tillögur 
sínar 3000 kr. sandgirðingarstyrk handa Guðmundi Jónssyni bónda i 
Nesi í Selvogi. Bréf 7. marz. (Db. 199),

Sauðfjárbaðanir. Sýslunefnd Norður-Isafjarðarsýslu skorar á Alþingi að samþ. 
frv. til 1. um sauðfjárbaðanir. Bréf 8. apríl. (Db. 409).

Sauðfjárs júkdómar.
1. Aðalfundur búnaðarsambands Borgarfjarðar skorar á Alþingi að gera 

ýtarlegri gangskör að því en ennþá befir gerð verið, að rannsökuð verði 
fjárpest sú, sem nú herjar Borgarfjörð. Bréf 13. apríl. (Db. 431).

2. Hannes Pálsson bóndi, Undirfelli i Vatnsdal, fer þess á leit, að Alþingi 
veiti Agústi B. Jónssyni bónda, Hofi í Vatnsdal, 300 kr. styrk til þess að 
rannsaka ormaveiki, gegn jöfnu framlagi frá Húnavatnssýslu. Bréf 26. 
febr. (Db. 99).

3. Níels P. Dungal prófessor mælir með þvi, að Ágústi B. Jónssyni bónda,
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Hofi í Vatnsdal, verði veittur nokkur styrkur til rannsókna á sauðfjár- 
sjúkdómum. Bréf 14. marz. (Db. 233).

4. Sami prófessor mælisl til þess, að Baldri Johnsen stud. med. verði veittur 
800 kr. stvrkur til þess að rannsaka jurtagróður á þeim bæjum, þar sem 
riðuveiði hefir aðallega gert vart við sig. Bréf 20. marz. (Db. 287).

Saurbær—Hvalsker, ný simalína, sjá Póst- og simamál 4.
Scheving, Gunnlaugur Óskar, málari, sjá Myndlist 7.
Sendiherra Islands í Kaupmannahöfn, s.já íslenzkt hókasafn i Utreclit 3.
Sigfús H. Bergmann, sjá Bergmann.
Sigfús Jónsson alþm., sjá Gisting 1, Hafnir og lendingarhætur 12.
Sigurbjörn Maríusson, Reykjavík, sjá Ríkisáhyrgðir 10
Sigurður Einarsson alþm., sjá Brúargerðir 2, Strandferðir 1, Vegamál 11—13,

Vitamál 5.
Sigurður Gíslason, prestur, sjá Fávitar, Lífeyrissjóður emhættismanna 2. 
Sigurður Greipsson, sjá Gisting 2.
Sigurður Hjálmarsson stýrimaður, sjá Eftirlaun og styrktarfé 24.
Sigurður Kristjánsson alþm., sjá Fisksölumál 2.
Sigurður Sigurðsson fyrrv. búnaðarmálastjóri, sjá Utanfararstyrkur 9.
Sigurður P. Sívertsen, sjá Sívertsen
Sigurður Skúlason meistari, sjá Utanfararstyrkur 10.
Sigurður Sveinsson, starfsmaður skipútgerðar ríkisins, sjá Launamál 7. 
Sigurgeir Friðriksson hókavörður, sjá Ritstyrkur 9.
Sigurjón Ólafsson myndhöggvari, sjá Myndlist 6.
Sigurjón Pétursson, Alafossi, sjá Drykkjumannahæli 2, íþróttaskólinn á Alafossi. 
Sigurlaug M. Jónsdóttir, sjá Sönglist 2.
Síðuvegur, sjá Vegamál 6.
SíldarbræðsluverksTniðjur.

1. Almennur hreppsfundur í Arskógshreppi 25. marz skorar á Alþingi 
að gera sem skjótast ráðstafanir til þess að hvggja og starfrækja síld- 
arhræðsluverksmiðju i Hrísey við Eyjafjörð. (Dh. 406).

2. Fundur í verklýðsfélagi Akureyrar 1. marz skorar á Alþingi að heimila 
ríkisstj. að kaupa og starfrækja sildarhræðsluverksmiðjuna í Krossanesi. 
Bréf 2. marz. (Db. 149).

Sjá ennfremur Atvinnumál.
Sildarbræðsluverksmiðja í Hrísey, sjá Atvinnumál 1, Síldarbræðsluverksmiðjur 1. 
Síldveiðar.

1. Hreppsnefnd Ytra-Akraneshrepps skorar á Alþingi að hlutast til um, að 
sildarútvegsnefnd úthluti að einhverju leyti verkunar- og útflutnings- 
leyfum á matjessaltaðri síld og sérverkaðri á annan hátt til þeirra háta, 
er síldveiði stunda í Faxaflóa sumarið 1936 og ekki hafa aðstöðu til að 
stunda síldveiði fyrir Norðurlandi. Bréf 2. maí (Dh. 505).

2. Fundur í verklýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur 19. april skorar á Al- 
þingi að gera allt það, sem mögulegt er, til þess að hægt verði að hag- 
nýta og gera að markaðsvöru síld þá, sem kann að veiðast við Faxaflóa 
sumarið 1936. Bréf 18. april. (Db. 460).

Alþt. 1936. A. (50. löggjafarþing). 158
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Símamál, sjá Póst- og.
Sívertsen, Sigurður P., prófessor, sjá Eftirlaun og styrktarfé 25.
Sjómannadeild verklýðsfélags Álftfirðinga, sjá Hafnir og lendingarbætur 17. 
Sjómannafélag Hafnarfjarðar, sjá Útgerð ríkis og bæja 10.
Sjómannafélag Xorðurlands, sjá Vinnudeilur 1.
Sjómannafélag Vestmannaeyja, sjá Vinnudeilur 22.
Sjómælingar og rannsókn fiskimiða. Umsögn forstjóra skipaútgerðar ríkisins 

um till. til þál. um sjómælingar og rannsókn fiskimiða. Bréf 29. apríl. 
(Db. 495).

Sjóskaðabætur, sjá Úthlutun bóta.
S júkrahús.

1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf stjórnarnefndar ríkisspitalanna, dags. 13. jan., 
viðvikjandi fjárhagsáætlun spítalanna fvrir árið 1937. Bréf 14. febr. 
(Db. 16, XIX).

2. Sama rn. sendir fjvn. sjóðsyfirlit rikisspítalanna pr. 31. des. 1935, ásamt 
yfirliti yfir birgðir og skuldir sjúklinga. Bréf 19. febr. (Db. 55, XXV).

3. Skrifstofa ríkisspítalanna sendir fjvn. afrit af samningi, er gildir milli 
starfsstúlknafélagsins Sóknar og stjórnarnefndar ríkisspítalanna um 
kjör stúlkna við spítalana. Bréf 11. april (Db. 418).

4. Stjórnarnefnd ríkisspítalanna sendir fjvn. útdrátt úr fundargerð sinni 7. 
apríl, varðandi fjárhagsáætlun spítalanna fyrir árið 1937. Bréf 8. apríl. 
(Db. 420).

5. Bæjarstjórn Akureyrar fer þess á leit, að Alþingi veiti bænum styrk til 
byggingar nýs sjúkrabúss. Bréf 14. marz. (Db. 263).

6. Fjmrn. sendir fjvn. rekstrar- og jafnaðarreikning holdsveikraspítalans í 
Laugarnesi árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55. XIX).

7. Sama rn. sendir fjvn. rekstrar- og jafnaðarreikning spítalabúsins á Kleppi 
árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, IX).

8. Sama rn. sendir fjvn. rekstrar- og jafnaðarreikning eldra spítalans á 
Kleppi árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, XXI).

9. Sama rn. sendir fjvn. rekstrar- og jafnaðarreikning nýja spítalans á Kleppi 
árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55. XXII).

10. Stjórnarnefnd ríkisspítalanna sendir fjvn. útskrift úr bréfi Kristnesbælis, 
dags. 8. okt. 1935, varðandi nauðsyn á endurbótum á húsakynnum bælis- 
ins. Bréf 8. april. (Db. 419).

11. Fjmrn. sendir fjvn. rekstrar- og jafnaðarreikning landsspítalans árið 
1935. Tvö fskj. Bréf 19. febr. (Db. 55, XVIII).

12. Sama rn. sendir fjvn. bréf dóms- og kirkjumrn. til fjmrh., dags. 24. jan., 
um bréf landlæknis, dags. 18. jan., um erindi dr. Gunnlaugs C.Iaessens 
yfirlæknis, dags. 16. jan., þar sem hann gerir grein fyrir nauðsyn þess, 
að tveir læknar landsspítalans fari utan til að kynna sér nýjar rannsókn- 
araðgerðir við sjúkdómsgreiningu heilasjúkdóma o. fl. Bréf 27. febr. 
(Db. 91,3).

13. Forstjóri landsspitalans vekur atbygli fjvn. á tilfinnanlegu húsnæðis- 
leysi starfsfólks spítalans. Bréf 10. marz. (Db. 207).
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14. Stjórn sjúkrahúss Patreksfjarðar fer þess á leit, að Alþingi veiti sjúkra- 
húsinu styrk til greiðslu á allt að þriðjungi kaupverðs og uppsetningar- 
kostnaðar röntgentækja, sein sjúkrahúsið hefir aflað sér. Níu fskj. Bréf
14. marz. (Db. 265).

15. Fjmrn. sendir fjvn. rekstrar- og jafnaðarreikning Revkjahælis í Olfusi 
árið 1935. Bréf 19. febr. (Dh. 55, XXIII).

16. Sama rn. sendir fjvn. afrit af bréfi héraðslæknisins í Reykjavík til land- 
læknis, dags. 7. fehr., er i felst skýrsla hans um sóltvarnarhúsið i Reykja- 
vík árið 1935. Bréf 27. fehr. (Db. 91, 5).

17. Landlæknir sendir fjvn. umsókn sjúkrahúsnefndarinnar á Seyðisfirði, 
dags. 2. febr., um ríkissjóðsstyrk til viðbyggingar við sjúkrahúsið þar. 
Þrjú fskj. Bréf 15. febr. (Db. 28).

18. Fjmrn. sendir fjvn. rekstrar- og jafnaðarreikning lieilsuhælisins á Vifils- 
stöðum árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, XX).

19. Gísli Sveinsson alþm. endurtekur umsókn sína frá þinginu 1935 fyrir 
hönd sjúkraskýlisins í Vík í Mýrdal, um að sjúkraskýlinu verði veittur 
1500 kr. styrkur til kaupa á röntgentækjum. Eitt fskj. Bréf 3. marz. 
(Db. 275). ’

20. Fjmrn. sendir Alþingi hréf landlæknis til dómsmrn., dags. 16. jan. 1935, 
um styrkbeiðni til sjúkraskýlisins í Vík í Mýrdal. Bréf 20. marz. 
(Db. 274).

Shr. ennfremur Meðlagskostnaður berklaveikra, Rauðakross íslands 1. 
Sjúkrahús Patreksfjarðar, sjá Sjúkrahús 14.
Sjúkrahúsnefnd Seyðisfjarðar, sjá Sjúkrahús 17 
Sjúkraskýlið í Vík í Mýrdal, sjá Sjúkrahús 19—20.
Sjúkrastyrkur og styrktarstarfsemi.

1. Bragi Vídalín Kristjánsson verkamaður, Reykjavík, fer þess á leit, að 
Alþingi veiti honuin 1500 kr styrk til þess að leita sér lækningar erlendis. 
Eitt fskj. Bréf 29. febr. (Db. 130).

2. Friðjón A. Jóhannsson, Hafnarfirði, fer þess á leit, að Alþingi veiti hon- 
um 4000 kr. örkumlahætur. Tvö fskj. Bréf 6. marz. (Dh. 193).

3. Grímur Grímsson fyrrv. harnaskólastjóri í Ólafsfirði fer þess á leit, að 
. Alþingi veiti honum 2000 kr. utanfararstyrk í lækningaskyni. Bréf 2.

febr. (Db. 123).
4. Matthildur Jónsdóttir, Reykjavík, fer þess á leit fyrir hönd dóttur sinnar 

Guðrúnar S. Hafliðadóttur, að Alþingi veiti henni 3000 kr. styrk til að 
leita sér lækningar erlendis. Eitt fskj. (Db. 446).

5. Jón Gunnlaugsson, Reykjavík, fer þess á leit fyrír hönd Guðmundar 
Guðjónssonar hónda, Melum í Melasveit, að Alþingi veiti Guðjóni, syni 
Guðmundar, sjúkrastyrk vegna lækningar, er hann varð að leita sér 
erlendis. Þrjú fskj. Bréf 24. fehr. (Db. 74).

Skaðabætur.
1. Björn Eiríksson flugmaður fer þess á leit, að Alþingi veiti honum nokkra 

uppbót fyrir fjárútlát og atvinnumissi, sem hann hefir orðið fyrir vegna 
flugnáms síns. Bréf 12. marz. (Db. 223).
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2. Guðmundur Hávarðsson leitar bóta hjá Alþingi út af tapi á símastaura- 
flutningi í Borgarfjarðarsýslu árið 1906. Bréf 19. marz. (Db. 307).

3. Vigfús Gunnarsson bóndi, Flögu í Skaftártungu, fer þess á leit, að fjvn. 
taki upp í tillögur sínar nokkra fjárveitingu til lokagreiðslu á bruna- 
skaðabótum lionum til banda. Bréf 12. febr. (Db. 64).

4. Þorsteinn Jakobsson, Beykjavík, fer þess á leit, að Alþingi veiti honum 
nokkrar skaðabætur vegna tjóns þess, er hann beið við brunann í Flögu 
1930. Bréf 28. febr. (Db. 106).

Skaftá á Síðu, sjá Fyrirhleðslur 1—2.
Skagaströnd, sjá Hafnir og lendingarbætur 16.
Skallagrímur, b/f, sjá Breyting á siglingarleið, Strandferðir 6—7.
Skattar og opinber gjöld.

1. Bæjarstjórn ísafjarðarkaupstaðar skorar á Alþingi að gera þá brevt. á 
lögum um tekju- og eignarskatt. að helmingur skattsins renni framvegis 
til þeirra bæjar- og sveitarfélaga, þar sem gjaldþegnarnir eru búsettir, 
þegar skatturinn er lagður á, að Beykjavik þó undanskilinni, svo og að 
setja á stofn í kaupstöðunum úti um land útibú frá einkasölum ríkisins, 
er greiði löglegt útsvar. Bréf 10. febr. (Db. 13).

2. Atv.- og samgmrn. sendir allsbn. Nd. bréf oddvita Miðneshrepps, dags.
8. febr., viðvíkjandi brevtingum á útsvarslögunum með tilliti til aðkomu- 
fólks og lausafólks. Bréf 18. febr. (Db. 36).

3. Borgarstjórinn í Beykjavík beinir þeim tilmælum til allshn. Nd., að 
nefndin flytji brtt. við frv. lil 1. um breyt. á 1. um útsvör þess efnis, að 
ríkisstj. verði beimilað að setja reglugerð um borgun útsvara í bæjar- 
og sveitarsjóði hliðstæða reglugerð nr. 115 1932. Bréf 25. febr. (Db. 88).

Skáklist. Skáksamband Islands fer þess á lcit, að Alþingi.veiti því 1000 kr. styrk 
til þess að senda fulltrúa á alþjóðaskákmót í Muncben 16. ágúst 1936. Bréf 
27. apríl. (Db. 485).

Skáksamband íslands, sjá Skáklist.
Skálavík við Fáskrúðsfjörð, sjá Hafnir og lendingarbætur 21.
Skeiðaáveitan, sjá Áveituskuldir bænda á Skeiðum.
Skipaeftirlitið. Fjmrn. sendir fjvn. bréf skipaskoðunarstjórans, dags. 10. jan., 

er í felst áætlun bans um útgjöld árið 1937 vegna eftirlitsins með skipum 
og skráningu þeirra. Bréf 14. febr. (Db. 16, LIII).

Skipasmiðar. Fiskifélag íslands sendir sjútvn. Nd. tillögur fiskiþingsins 1936 
um skipasmíðar. Bréf 7. marz. (Db. 187).

Skipaútgerð ríkisins.
1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf forstjóra skipaútgerðar ríkisins, dags. 15. jan., 

er í felst áætlun um rekstur strandferðaskipanna árið 1937. Bréf 14. febr. 
(Db. 16, XXIII).

2. Sama rn. sendir fjvn. rekstrarreikning skipaútgerðar ríkisins árið 1935. 
Bréf 19. febr. (Db. 55, XXVIII).

Sjá ennfremur Dýptarmælingar og botnsrannsóknir, Landhelgisgæzla á Faxa- 
flóa, Launamál 6—7, Sjómælingar og rannsókn fiskimiða.

Skipstjórafélagið Bylgjan, sjá Atvinna við siglingar 5.
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Skipulag kauptúna og sjávarþorpa. Fjmrn. sendir fjvn. bréf skipulagsnefndar, 
dags. 22. jan., ásamt áætlun um útgjöld vegna skipulags kauptúna og sjáv- 
arþorpa árið 1937. Bréf 14. febr. (Db. 16, LV).

Skipulagsnefnd fólksflutninga, sjá Ökuhraði 12.
Skipun lögsagnarumdæma. Sýslufundur Austur-Barðastrandarsýslu mótmælir 

niðurlagning sýsluniannsenibættisins í Barðastrandarsýslum og sameining 
þeirra við aðrar sýslur. Bréf 5. maí (Db. 510).

Skipun prestakalla.
1. Mótmæli 74 safnaðarfunda gegn frv. til 1. um skipun prestakalla. (Db. 

401).
2. Fimm þúsund eitt hundrað níutíu og einn alþingiskjósandi í þrjátiu 

og finnn prestaköllum, þeirra sem leggjast eiga undir önnur prestaköll 
sainkv. frv. milliþinganefndar i launamálum, skora á Alþingi að láta 
prestaköllin haldast sem sjálfstæð prestaköll. (Db. 197).

3. Fimmtíu og átta sóknarmenn í Einarsstaðasókn skora á Alþingi að láta 
Grenjaðarstaðarprestakall haldast óbreytt. Undirskriftaskjalið dags. í júní- 
mánuði 1935. (Db. 402).

4. Atta alþingiskjósendur i Flateyrarprestakalli skora á Alþingi að láta 
prestakallið haldast sem sjálfstætt prestakall. (Aður hafa 118 alþingis- 
kjósendur sama prestakalls sent Alþingi samhljóða áskorun). (Db. 403).

5. Fimmtíu og þrír sóknarmenn í Kálfafellssókn skora á Alþingi að samþ. 
ekki lög, er í felist sameining Þykkvabæjar- og Kirkjubæjarklaustra- 
prestakalla. Undirskriftaskjalið er gert í apríl. (Db. 494).

6. Hundrað alþingiskjósendur í Sandaprestakalli skora á Alþingi að láta 
prestakallið baldast sem sjálfstælt prestakall, óbreytt að víðáttu. Undir- 
skriftaskjölin ódags. (Db. 95).

Skordýrarannsóknir. Geir Gígja kennari fer þess á leit, að Alþingi veiti honum
1000 kr. styrk til þess að vinna úr skordýrarannsóknum þeim, sem hann 
hefir unnið að síðastliðin fjögur ár. Eitt fskj. Bréf 4. apríl. (Db. 385).

Skógrækt.
1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf skógræktarstjóra, dags. 10. jan., er í felst fjár- 

hagsáætlun skógræktar ríkisins árið 1937. Eitt fskj. Bréf 14. febr. (Db. 
16, XLVIII).

2. Skógræktarfélag Eyfirðinga fer þess á leit, að félaginu verði veittur 3000 
kr. stvrkur. Eitt fskj. Bréf 11. febr. (Db. 21).

Skógræktarfélag Eyfirðinga, sjá Skógrækt 2.
Skólabækur, sjá Bíkisútgáfa námsbóka.
Skólanefnd héraðsskólans á Reykjum, sjá Fræðslumál 21.
Skólar.

1. Fjmrn. sendir fjvn. símskeyti skólastjóra alþýðuskólans á Eiðum, dags.
15. jan., varðandi fjárframlög til skólans árið 1937. Bréf 14. febr. (Db.
16, XXXVIII).

2- Dóms.- og kirkjumrn. sendir fjvn. bréf búnaðarsambands Austurlands, 
dags. 9. febr., ásamt einu fskj., varðandi fjárveiting til byggingar leik- 
fimishúss við Eiðaskóla. Bréf 6. marz. (Db. 173).
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3. Sama rn. sendir fjvn. erindi skólastjóra alþýðuskólans á Eiðum, dags. 8. 
marz, ásamt einu fskj., um viðgerð á skólahúsinu. Bréf 30. marz. (Db. 352).

4. Byggingarnefnd samskólahúss á Akureyri fyrir gagnfræðaskólann, iðn- 
skólann og fyrirhugaðan húsmæðraskóla þar fer þess á leit fyrir hönd 
þessara slofnana, að Alþingi fallist á að láta ríkissjóð taka þátt í hvgg- 
ingarkostnaði samskólaliússins að hlutum og áætla til þess 35 þús. kr. 
Bréf 12. marz. (Dh. 264).

5. Fjmrn. sendir fjvn. hréf skólastjórans á Hvannevri, dags. 4. jan., er í 
felast tillögur hans um fjárveitingar til skólans árið 1937. Bréf 14. fehr. 
(Dh. 16, XXXV).

6. Sama rn. sendir fjvn. símskeyti skólastjóra Hólaskóla, dags. 9. jan., er í 
felst áætlun lians um útgjöld skólans árið 1937. Bréf 14. febr. (Db. 16, 
XXXIV).

7. Skólastjórinn á Hólum fer þess á leit við fjvn., að hún taki upp í tillögur 
sínar 5000 kr. hyrjunarfjárveitingu til rafveitu fyrir skólann. Símskeyti
17. apríl. (Db. 434).

8. Fjmrn. sendir fjvn. hréf forstöðukonu daufdumbraskólans, dags. 15. 
jan., um fjárveitingar til skólans árið 1937. Bréf 14. febr. (Db. 16, 
XXXIX).

9. Sama rn. sendir fjvn. hréf stjórnarnefndar rikisspítalanna, dags. 13. jan., 
um erindi forstöðumanns rannsóknarstofu háskólans, dags. 27. nóv. 
1935, þar sem hann skýrir frá því, að stofuna vanti húsnæði fyrir til- 
raunadýr. Bréf 14. febr. (Dh. 16, XX).

10. Sama rn. sendir fjvn. hréf háskólarektors, dags. 16. jan., ásamt tillögum 
háskólaráðs um fjárveitingar til þarfa háskólans í fjárlögum fyrir árið 
1937. Bréf 14. marz. (Db. 16, XXVII).

11. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. símskeyti frá sýslumanninum í Evja- 
fjarðarsýslu, dags. 30. marz, þar sem farið er fram á, að stvrkur sé 
veittur til rekstrar húsmæðraskóla á Laugalandi. Bréf 22. apríl. (Dh. 481).

12. Iðnsamhand hyggingarmanna sendir fjvn. ályktun fyrsta þings síns um 
að skora á Alþingi að veita 30—10 þús. kr. árlegan stvrk til framhalds- 
menntunar iðnaðarmanna og ennfremur að kosta iðnskólann úr ríkis- 
sjóði á sama liátt og skóla annara höfuðalvinnuvega landsmanna. Bréf 
27. marz. (Db. 335).

13. Fjmrn. sendir fjvn. bréf skólastjóra kennaraskólans, dags. 4. febr., við- 
víkjandi fjárveitingu til skólans. (Db. 102, c).

14. Sama rn. sendir fjvn. hréf skólastjóra kennaraskólans, dags. 13. jan., er 
í felast tillögur lians um fjárframlög til skólans árið 1937. Bréf 14. febr. 
(Dh. 16, XXXI).

15. Sama rn. sendir fjvn. bréf dóms- og kirkjumrn., dags. 27. jan., um erindi 
stjórnarnefndar kvennaskólans í Reykjavík, dags. 21. jan., varðandi 
styrk til skólans í fjárlögum ársins 1937. Eitt fskj. Bréf 14. febr. (Db. 
16, XXXVII).

16. Sama rn. sendir fjvn. sjóðsreikning ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskól- 
ans árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, XXIV).
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17. Sania rn. sendir fjvn. bréf rektors menntaskólans í Reykjavík, dags. 13. 
jan., er í felast tillögur hans uin fjárframlög til skólans árið 1937. Bréf

. 14. febr. (Db. 16, XXIX).
18. Sama rn. sendir f jvn. símskeyti skólameistara menntaskólans á Akureyri, 

dags. 21. jan., er í felast tillögur hans um fjárframlög til skólans árið 
1937. Bréf 14. febr. (Db. 16, XXX).

19. Sama rn. sendir fjvn. bréf forstöðumanns stýrimannaskólans, dags. 13. 
jan., ásamt tillöguin bans uin fjárframlög til skólans árið 1937. Bréf 14. 
febr. (Db. XXXII).

20. Dóms.- og kirkjumrn. sendir sjútvn. Ed. frv. til 1. um stýrimannaskólann 
í Reykjavík, er lá fyrir þinginu 1935, en varð þá ekki útrætt, með til- 
mælum um, að nefndin taki frv. til flutnings. Bréf 21. febr. (Db. 59).

21. Skólastjóri stýrimannaskólans sendir menntmn. Ed. umsögn sína um 
frv. til 1. um stýriinannaskólann i Reykjavík. Bréf 27. marz. (Db. 331).

22. Skólastjóri tónlistarskólans fer þess á leit, að Alþingi hækki stvrk þann, 
sem skólinn nýtur úr ríkissjóði, í 5000 kr. Bréf 18. apríl. (Db. 452).

23. Fjmrn. sendir fjvn. bréf skólastjóra vélstjóraskólans, dags. 12. jan., er 
í felast tillögur lians um fjárframlög til skólans árið 1937. Bréf 14. febr. 
(Db. 16, XXXIII).

24. Sama rn. sendir fjvn. bréf skólastjóra vélstjóraskólans, dags. 4. febr., við- 
víkjandi fjárveitingu til skólans. (Db. 102, b).

Sjá ennfremur Fræðslumál, Húsmæðrafræðsla, Sundlaugar og sundskálar 1. 
Skólaskoðun, sjá Heilbrigðiseftirlit.
Skrifstofufé, sjá Skrifstofukostnaður.
Skrifstofukostnaðiir embættísmanna.

1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf lögmannsins í Reykjavík, dags. 11. jan., er í 
felst áætlun um skrifstofukostnað lögniannsembættisins árið 1937. Bréf
14. febr. (Db. 16, XII).

2. Lögreglustjórinn á Akranesi fer þess á leit, að Alþingi bækki skrifstofufé 
embættisins upp í 1500 kr. Bréf 8. marz. (Db. 195).

3. Fjmrn. sendir fjvn. bréf lögreglustjórans í Revkjavík, dags. 15. jan., er 
í felst áætlun um skrifstofukostnað lögreglustjóraembættisins árið 1937, 
ásamt starfsmannaskrá 1936. Bréf 14. febr. (Db. 16, XIV).

4. Sama rn. sendir fjvn. bréf lögreglustjórans í Reykjavík, dags. 5. febr., 
ásamt skýrslu um skrifstofukostnað lögreglustjóraembættisins árið 1935. 
Bréf 19 febr. (Db. 55, XIII).

5. Sama rn. sendir fjvn. erindi sýslumannsins í Suður-Múlasýslu, dags. 3. 
febr., um 3000 kr. liækkun á skrifstofufé hans. Bréf 8. febr. (Db. 7).

6. Sama rn. sendir fjvn. reikning yfir kostnað við skrifstofuhald tollstjóra- 
embættisins í Reykjavík árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, XII).

7. Sama rn. sendir fjvn. bréf tollstjórans í Reykjavík, dags. 16. jan., ásamt 
áætlun um skrifstofukostnað tollstjóraembættisins árið 1937 og starfs- 
mannaskrá. Bréf 14. febr. (Db. 16, XIII).

Skuldaskil línuveiðagufuskipa. Óskar Jónsson sendir sjútvn. Xd. afrit af bréfi, 
er nokkrir útgerðarmenn og eigendur línuveiðagufuskipa sendu atvnirh.



22. apríl, þar seni þeir fara þess á leit, að hann leggi fyrir' þingið frv. til 1. 
uni skuldaskil fyrir línuveiðagufuskip. Bréf 22. apríl. (Db. 483).

Skúli Árnason fyrrv. héraðslæknir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 26.
Sléttutangar í Jökulfjörðum, sjá Vilamál 4.
Slysavarnafélag íslands, sjá Björgunarmál og slysavarnir 4.
Smári, Jakob Jójiannesson, meislari, sjá Eftirlaun og styrktarfé 27.
Sogsvirkjunin.

1. Bréf horgarstjórans í Reykjavik til atv,- og samgmrn., dags. 10. jan. og
8. fehr., viðvíkjandi hlutdeild ríkissjóðs í flutningskostnaði vegna Sogs- 
virkjunarinnar. Átta fskj. (Db. 445).

2. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. bréf oddvita Sandvikurhrepps, dags. 8. 
marz, viðvíkjandi rannsókn á kostnaði raflagnar frá Sogsvirkjuninni um 
Selfoss til Eyrarhakka og Stokkseyrar. Bréf 19. marz. (Db. 260).

Sókn, sjá Starfsstúlknafélagið.
Sóttvarnarliúsið í Revkjavík, sjá Sjúkrahús 16.
Sporthúfugerðin, sjá Eftirgjöf á tolli 1—2.
Starfsstúlknafélagið Sókn, sjá Sjúkrahús 3, Vinnudeilur 1.
Stéttarfélag barnakennara i Reykjavík, sjá Fræðslumál 22.
Stéttarfélag barnakennara Vestmannaeyja, sjá Fræðslumál 23.
Stíflun ósa í Bæjarmöl. Sextán bændur á Ilöfðaströnd fara þess á leit, að Al- 

þingi veiti 1800 kr styrk til þess að stífla ósa þá, er grófust í Bæjarmöl fyrir 
Höfðavatni í stórbrimunum 25.—28. okt. 1935. Undirskriftaskjalið ódags. 
(Db. 105).

Stjórnarnefnd ríkisspítalanna, sjá Sjúkrahús.
Stokkseyrarbryggja, sjá Hafnir og lendingarbætur 18.
Stokkseyri, sjá Hafnir og lendingarbætur 1—2, 19.
Strandferðir.

1. Sigurður Einarsson alþm. sendir samgmn. Alþingis erindi Sigfúsar H. 
Bergmanns í Flatev fyrir hönd h/f Breiðafjarðarhátsins Norðra, dags. 
16. marz, viðvíkjandi styrk til félagsins. Bréf 20. marz. (Dh. 273).

2. H/f Breiðafjarðarbáturinn Norðri fer þess á leit, að Alþingi veiti félaginu 
2500 kr. vélarkaupastyrk, auk 8000 kr. styrks til vöru- og marmflutn- 
inga á norðanverðum Breiðafirði. Bréf 22. febr. (Db. 112).

3. Pétur Ottesen alþm. sækir fyrir hönd eigenda v/b Fagraness um 3000 kr. 
styrk til bátsins. Bréf 24. april. (Dh. 479).

4. Guðmundur Jónsson frá Narfevri býðst til að annast flóabátsferðir um 
norðanverðan Breiðafjörð fyrir 6000 kr. Bréf 15. febr. (Dh. 58).

5. Eggert Eggertsson, Reykjavík, fer þess á leit, að Alþingi veiti Kjartan 
Eggertssyni bónda, Fremri Langey, 300 kr. styrk til að halda uppi föst- 
um ferðum milli Langevjarncss og Stykkishólms. Bréf 1. apríl. (Db. 519).

6. H/f Skallagrímur fer þess á leit, að Alþingi veiti félaginu 20 þús. kr. 
styrk til flóabátsferða milli Borgarness, Akraness og Reykjavíkur og auk 
þess þúsund kr. fyrir hverja ferð, sem félaginu er ætlað að annast til 
Breiðafjarðar. Bréf 25. febr. (Db. 115).
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7. Rekstrar- og efnahagsreikningur h/f Skallagríms í Borgarnesi fyrir árið 
1935. Bréf 26. marz. (Db. 345).

8. Sýslufundur Norður-ísafjarðarsýslu skorar á Alþingi að veita h/f Vest- 
fjarðabátnum 30 þús. kr. árlegan rekstrarstvrk. Bréf 8. april. (Db. 410).

9. Atvmrh. sendir fjvn. bréf sýslumannsins í ísafjarðarsýslu, dags. 8. apríl, 
þar sem hann skýrir frá samþykktum sýslunefndar Norður-ísafjarðar- 
sýslu varðandi flóabátsferðir, sjá tölulið 8, svo og Ríkisábyrgðir 9. Bréf
15. apríl. (Db. 428).

Sjá einnig Ríkisábyrgðir 9.
Stykkishólmsvegur, sjá Vegamál 9.
Stýrimannaskólinn í Reykjavík, sjá Skólar 19—21,
Suðureyri við Súgandafjörð, sjá Hafnir og lendingarbætur 2, 19. 
Suðurlandsbraut, sjá Vegamál 8, 23—24.
Sumargjöf, sjá Barnavinafélagið.
Sundlaugar og sundskálar.

1. Dóms- og kirkjumrn. sendir fjvn. bréf búnaðarsambands Austurlands, 
dags. 9. febr., ásamt einu fskj., varðandi fjárveiting til byggingar sund- 
laugar við Eiðaskóla. Bréf 6. marz. (Db. 173).

2. Guðbrandur ísberg alþm. fer fram á það, að upp í fjárlög ársins 1937 
verði tekin greiðsla til sundlaugar á Akureyri, eigi lægri en er í gildandi 
fjárlögum, og að jafnframt verði ákveðið, bve háa fjárbæð fyrirbugað sé 
að veita samtals til sundlaugarinnar. Bréf 28. febr. (Db. 107).

3. Héraðsþing ungmennasambands Eyjafjarðar skorar á Alþingi að hækka 
styrk til þeirra sundlauga, sem þegar er byrjað að byggja, en eru þó 
ónothæfar ennþá vegna þess, að þær eru ófullgerðar. Bréf ódags. (Db. 
377).

4. Hreppsnefnd Vtra-Torfustaðahrepps sendir Alþingi meðmæli sín með 
styrkveitingu til handa ungmennafélaginu Gretti i Miðfirði til sundlaug- 
arbyggingar á Reykjum. Bréf 28. marz. (Db. 373).

5. Iþróttafélag Hvammstanga skorar á Alþingi að veita ungmennafélaginu 
Gretti í Miðfirði styrk til sundlaugarbvggingar á Revkjum. Bréf 16. marz. 
(Db. 355).

6. Ungmennafélagið Grettir í Miðfirði fer þess á leit, að Alþingi veiti félag- 
inu styrk til byggingar sundlaugar, er nemi helmingi kostnaðar. Bréf 
15. marz. (Db. 249).

Súðavík í Álftafirði, sjá Hafnir og lendingarbætur 9—10, 17
Svartbakur, sjá Eyðing.
Svavar Guðnason bstmálari, sjá Myndlist 8.
Sveinafélag húsgagnasmiða í Reykjavík, sjá Vinnudeilur 8.
Sveinbjörnsson, Guðmundur, skrifstofustjóri, sjá Eftirlaun og styrktarfé 28. 
Sveitarfundur í Hrísey, sjá Atvinnumál 1.
Sveitarst jórnarkosningar.

1. Atv,- og samgmrn. sendir allshn. Nd. frv. til 1. um sveitarstjórnarkosn- 
ingar, sem lagt var fyrir Alþingi 1935, en varð þá ekki útrætt, með til- 
mælum um að nefndin taki frv. til flutnings. Bréf 17. febr. (Db. 38).
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2. Alþýðusamband íslands sendir Alþingi álvktun verkalýðsfélagsins Brynju 
á Þingeyri, er í felast áskoranir um, að Alþingi skipi svo fyrir með lög- 
um, að hreppsnefndarmenn skuli kosnir hlutfallskosningum allir í senn 
ásamt jafnmörgum varamönnum og að hreppsnefndarfundir skuli haldnir 
fyrir opnum dyrum. Bréf 26. fehr. (Dh. 120).

Svenn Poulsen, sjá Poulsen.
Sýslubókasafn Skagafjarðarsýslu, sjá Bókasöfn 4.
Sýslumaðurinn í Barðastrandarsýslu, sjá Vegamál 19.
Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu, sjá Berklavarnir, Skólar 11, Vatnsvirkjun,

Vátryggingarfélög fyrir vélbáta 6.
Sýslumaðurinn í ísafjarðarsýslu, sjá Strandferðir 9.
Sýslumaðurinn í Skagafjarðarsýslu, sjá Fangelsi 3.
Sýslumaðurinn í Suður-Múlasýslu, sjá Skrifstofukostnaður emhættismanna 5. 
Sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu, sjá Skipulag lögsagnarumdæma. 
Sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu, sjá Berklavarnir, Valnsvirkjun, Vátryggingar-

félög fvrir vélbáta 5—6, Vegamál 15.
Sýslunefnd Gullbringusýslu, sjá Vegamál 16.
Sýslunefnd Norður-lsafjarðarsýslu, sjá Bikisábyrgðir 9, Sauðfjárbaðanir, Ríkis- 

ábyrgðir 8—9, Tekjustofnar bæjar- og sveitarfélaga 1.
Sýslunefnd Rangárvallasýslu, sjá Fræðslumál 24.
Sýslunefnd Skagafjarðarsýslu, sjá Dragnótaveiðar 6, íþróttamál 3, Vegamál 17. 
Sæluhús, sjá Vegamál 4.
Sölusamband íslenzkra fiskframleiðenda, sjá Fisksölumál 3.
Sönglist.

1. Pétur Á. Jónsson söngvari fer þess á leit, að Alþingi veiti honum áfram 
þann styrk, sem hann hefir notið undanfarin ár. Bréf 20. marz. (Db. 315).

2. Sigurlaug M. Jónasdóttir fer þess á leit fvrir hönd Maríu Markan söng- 
konu, að Alþingi veiti henni 1500 kr. listastyrk. Bréf 13. marz. (Dh. 225).

Teiknistofa húsameistara ríkisins.
1. Fjmrn. sendir fjvn. skýrslu um kostnað við teiknistofu húsameistara 

ríkisins árið 1935. Bréf 19. fehr. (Db. 55, XXXI).
2. Dóms- og kirkjumrn. sendir fjvn. hréf húsameistara ríkisins, dags. 6. 

febr., ásamt þremur fskj., varðandi fjárveitingu til teiknistofu hans. 
Bréf 27. marz. (Db. 333).

Tekjustofnar bæjar- og sveitarfélaga.
1. Sýslufundur Norður-ísafjarðarsýslu skorar á Alþingi að samþ. frv. til 1. 

um tekjur hæjar- og sveitarfélaga. Bréf 8. apríl. (Dh. 411).
2. Jón Pálmason alþm. sendir Alþingi tillögur þjóðmálafundar á Blöndu- 

ósi 26. marz, er í felast mótmæli gegn frv. til 1. um tekjur bæjar- og 
sveitarfélaga. Eitt fskj. Bréf 1. apríl. (Db. 356).

Theódór Friðriksson rithöfundur, sjá Ritstyrkur 10.
Thor Thors, sjá Thors.
Thorlacius, Ari, sjá Eftirlaun og styrktarfé 29.
Thorlacius, Jóhanna, ekkja, sjá Eftirlaun og slyrktarfé 29.



Þskj. 638 Skrá um erindi til Alþingis 1936. 1267

Thors, Thor, alþm., sjá Hafnir og lendingarbætur 15, Ríkisábyrgðir 11. 
Thorvald Krabbe, sjá Krabbe.
Tímaritið Menntamál. Sainband íslenzkra barnakennara fer þess á leit, að fjvn. 

liækki styrkinn til tímaritsins Menntamála upp í 1200 kr. Bréf 9. marz. 
(Db. 216).

Toll- og löggæzla.
1. Fjmrn. • sendir fjvn. bréf tollstjórans í Reykjavík, dags. 16. jan., ásamt 

áætlun hans um kostnað við toll- og löggæzlu í Reykjavík árið 1937 og 
starfsmannaskrá. Bréf 14. febr. (Db. 16, XV).

2. Sama rn. sendir f jvn. reikning yfir kostnað við toll- og löggæzlu skipa árið 
1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, XV).

3. Sama rn. sendir fjvn. kostnaðarreikning tollgæzlu ríkisins árið 1935. Bréf 
14. febr. (Db. 16, XVI).

4. Sama rn. sendir fjvn. kostnaðarreikning vegaeftirlits ríkisins árið 1935. 
Bréf 14. febr. (Db. 16, XVI).

Tollstjórinn i Reykjavík, sjá Skrifstofukostnaður embættismanna 6—7, Toll- og 
löggæzla 1.

ToUundanþága.
1. Fjmrn. skýrir fjhn. Nd. frá því, að Jóhannes Áskelsson jarðfræðingur 

hafi sótt um undanþágu frá verðtolli af myndamótum og ljósprentuðum 
myndum, og tjáir ráðun. sig munu veita undanþáguna, ef nefndin vilji 
mæla nieð henni. Tvö fskj. Bréf 24. marz. (Db. 313).

2. Sama rn. leggnr til við fjvn., að iiefndin taki upp í tillögur sinar tillögu 
um að heimila ríkisstj. að veita undanþágu frá aðflutningsgjöldum af 
tækjum og áhöldum erlendra vísindaleiðangra hingað til lands. Eitt fskj. 
Bréf 2. apríl. (Db. 374).

Tollvarðafélag Islands, sjá Launamál 9.
Tóbakseinkasala ríkisins.

1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf forstjóra tóbakseinkasölu ríkisins, dags. 13. 
jan., ásamt launaskrá starfsmanna einkasölunnar árið 1936 og tillögum 
um breytingar á henni. Bréf 14. febr. (Db. 16, III).

2. Sama rn. sendir fjvn. rekstrar- og efnahagsreikning tóbakseinkasölu ríkis- 
ins árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, III)

3. Sundurliðun á rekstrarkostnaði tóbakseinkasölu ríkisins, ásamt rekstr- 
ar- og efnahagsreikningi ársins 1935. Bréf 16. marz. (Db. 230).

Tónlistarskólinn, sjá Skólar 22.
Trausti, sjá Ungmennafélagið.
Trausti Einarsson, dr., sjá Rannsókn goshvera.
Trévörðumýri, sjá Jarðakaup ríkisins 1.
Tryggvi Magnússon málari, sjá Mvndlist 9.
Tunnugerð, sjá Rikisábyrgðir 10, 12—13.
Tunnuverksmiðja Siglufjarðar, s/f, sjá Ríkisábyrgðir 12—13.

Ungmennafélag Bolungavíkur, sjá íþróttamál 1.
Ungmennafélagið Grettir, sjá Sundlaugar og sundskálar 4—6.
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Ungmennafélagið Trausti, sjá Byggingarstyrkur.
Ungmennasamband Eyjafjarðar, sjá Afengis- og bindindismál 4—5, íþróttamál 

4, Sundlaugar og sundskálar 3.
U tanfararstyrkur.

1. Bjarni Jósefsson efnafræðingur endurnýjar umsókn sína frá þinginu 
1935 um utanfararstyrk. Bréf 26. febr. (Db. 94).

2. Bogi Jóhannesson, Reykjavík, fer þess á leit, að Alþingi veiti honum 
1500 kr. utanfararstvrk til þess að kynna sér nýjustu aðferðir um með- 
ferð, uppsetningu, sútun og litun loðskinna. Bréf 26. marz. (Db. 327).

3. Eiríkur Einarsson, Hvalnesi í Lóni, fer þess á leit, að Alþingi veiti hon- 
um 2 þús. kr. utanfararstyrk til þess að kynna sér, hvernig grjótnámi 
er liagað erlendis. Bréf 20. marz. (Db. 282).

4. Séra Einar Sturlaugsson, Patreksfirði, fer þess á leit, að Alþingi veiti 
honum 2000 kr. utanfararstvrk til þess að kynna sér kirkjumál og eink- 
um allt það, er lýtur að sálgæzlu og sálarfræði. Bréf 3. marz. (Db. 144).

5. Fundur í fulltrúaráði landssambands íslenzkra bænda 17. marz skorar 
á Alþingi að taka til athugunar tillögur þriðja landsfundar bænda um 
utanfararstyrk til bænda. Eitt fskj. Bréf 17. marz. (Db. 248).

6. Séra Jón Jakobsson, Bíldudal, fer þess á leit, að Alþingi veiti honum 
1000 kr. utanfararstyrk til þess að kynna sér menningarmál i Englandi 
varðandi kirkjuna. Bréf 2. marz. (Db. 126).

7. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. afrit af bréfi norræna félagsins, dags. 
14. marz, þar sem farið er fram á, að styrkur sé veittur til þátttakenda 
héðan i væntanlegu námskeiði félagsins í Svíþjóð fyrir landbúnaðar- 
kandídata og bændur. Bréf 21. apríl. (Db. 450).

8. Samband íslenzkra barnakennara fer þess á leit, að fjvn. taki upp 4000 
kr. styrk til utanfarar barnakennara. Bréf 9. marz. (Db. 216).

9. Sigurður Sigurðsson, fyrrv. búnaðarmálastjóri, fer þess á leit við fjvn., 
að hún mæli með því við búnaðarmálaráðh., að liann veiti honum 2000 
kr. styrk til þess að fara til Rússlands og kynna sér þar fyrirkomulag 
samvinnubúa o. fl., er að búnaði lýtur. Bréf 17. apríl. (Db. 449).

10. Sigurður Skúlason meistari sækir um 3000 kr. styrk til utanfarar til 
framhaldsnáms í framsagnarlist. Finim fskj. Bréf 21. febr. (Db. 56).

Útbýting neyzluvara. Fundur í verkamannafélaginu Dagsbrún 23. febr. skorar 
á Alþingi að láta ríkið kaupa óseljanlegar neyzluvörur, t. d. fisk, kjöt og 
aðrar landbúnaðarvörur, og útbýta þeim meðal atvinnuleysingjanna, og séu 
vörur þessar keyptar af sniáframleiðendum og samvinnufélögum. Bréf 
24. febr. (Db. 71).

Útflutningsgjald af sjávarafurðum. Fiskifélag Islands sendir Alþingi tillögur 
fiskiþingsins 1936 um útflutningsgjald af sjávarafurðum. Bréf 7. marz. 
(Db. 177). — Sjá einnig Afnám.

Útgerð ríkis og bæja.
1. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir sjútvn. Nd. umsögn bæjarstjórnar- 

innar þar um frv. til 1. um útgerð ríkis og bæja. Bréf 15. april. (Db. 135).
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2. Bæjarstiórn ísaf jarðarkaupstaðar skorar á Alþingi að saniþ. sama frv. 
Bréf 10. febr. (Db. 13).

3. Bæjarstjórn Isafjarðar skorar á Alþingi að sainþ. sama frv. Askorunin 
samþ. með 5:4 atkv. Bréf 28. marz. (Db. 365).

4. Fundur í bæjarstjórn Norðfjarðar 20. marz samþ. með 5:1 atkv. að 
skora á Alþingi að saniþ. sania frv. Simskeyti 20. marz. (Db. 281).
20. marz. (Db. 281).

5. Uinsögn bæjarstjórnar Reykjavikur uni sania frv. Bréf 21. april. (Db. 
480).

6. Bæjarstjórn Seyðisfjarðar mælir með því, nieð 4:3 atkv., að sania frv. 
verði saniþ. Bréf 7. apríl. (Db. 413).

7. Bæjarfógetinn í Siglufjarðarkaupstað sendir sjútvn. Nd. álit bæjar- 
stjórnar Siglufjarðar um sama frv. Bréf 30. marz. (Db. 396).

8. Bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar mótmælir sama frv. með 5:4 
atkv. Símskeyti 1. maí. (Db. 503).

9. Fundur í fulltrúaráði verklýðsfélaganna í Revkjavík 26. febr. skorar á 
Alþingi að samþ. sama frv. Bréf 27. febr. (Db. 98).

10. Stjórnarfundur í sjómannafélagi Hafnarfjarðar 23. febr. skorar á Alþingi 
að samþ. sama frv. Bréf 23. febr. (Db. 68).

11. Fundur í verklýðsfélagi Akurevrar 1. marz skorar á Alþingi að samþ. 
sama frv. Bréf 2. marz. (Db. 149).

12. Fundur í verkamannafélaginu Dagsbrún 23. febr. skorar á Alþingi að 
samþ. sama frv. Bréf 24. febr. (Db. 71).

13. Fundur í verkamannafélaginu Fram á Sauðárkróki 15. marz skorar á 
Alþingi að samþ. sama frv. Bréf 20. marz. (Db. 342).

14. Alþýðusamband Islands sendir Alþingi ályktun verkamannafélagsins 
Hlífar í Hafnarfirði 28. febr., þar sem félagið skorar á Alþingi að samþ. 
sama frv. Bréf 17. marz. (Db. 261).

Utgerðarmannafélag Akureyrar, sjá Afnám útflutningsgjalds af sjávarafurðum,
Fisksölumál 1, Gjaldeyrismál, Vátryggingarfélög fyrir vélbáta 7. 

Vtgerðarsamvinnufélög.
1. Umsögn hreppsnefndar Evrarbakkahrepps uin frv. til 1. um útgerðar- 

samvinnufélög. Bréf 21. apríl. (Db. 491).
2. Umsögn hreppsnefndarinnar í Eyrarsveit um sama frv. Bréf 20. april. 

(Db. 462).
3. Umsögn hreppsnefndar Fáskrúðsfjarðarhrepps nm sama frv. Bréf 2. maí. 

(Db. 509).
4. Oddviti Patreksbrepps tilkynnir sjútvn., að hreppsnefndin liafi ekki séð 

sér fært, án undirbúnings, að láta uppi álit sitt um sama frv. Bréf 25. 
apríl. (Db. 488).

5. Umsögn hreppsnefndar Stokkseyrarlirepps um sama frv. Bréf 26. apríl. 
(Db. 520).

6. Unisögn meiri bl. hreppsnefndar Súðavíkurhrepps um sama frv. Bréf
23. apríl. (Db. 518).
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ÍJthhitun bóta vegna ofviðristjóns.
1. Sex útgerðarmenn í Hrísey lýsa óánægju sinni út af úthlutun styrktar- 

fjár vegna ofviðristjóns haustið 1934, krefjast þeir opinberrar rann- 
sóknar í málinu og bóta sér til handa í réttu hlutfalli við aðra. Símskeyti
3. apríl. (Db. 384).

2. Atta útgerðarmenn á Dalvík skora á Alþingi að láta rannsaka úthlutun 
sjóskaðabóta vegna ofviðrisins 27. okt. 1934. Símsk. 15. apríl. (Db. 422).

Útsvör, sjá Skattar og opinber gjöld.
Útvarp, sjá Rikisútvarpið.

Vaðlavík við Fáskrúðsfjörð, sjá Hafnir og lendingarbætur 20.
Vangæf börn, sjá Heimili fyrir.
Vatnsveitur, sjá Ríkisábyrgðir 6, 11.
Vatnsvirkjun. Atv,- og samgmrn. tilkvnnir fjvn., að ráðunevtinu hafi borizt sím- 

skeyti frá sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu, dags. 8. apríl, þar sem hann 
skýrir frá því, að sýslunefndin hafi samþ. ályktun þess efnis, að hún teldi 
það eitt af þýðingarmestu framtíðarmálum sýslunnar og Akureyrarkaup- 
staðar, að takast mætti að virkja vatnsfall þar i grenndinni, er fullnægt 
gæti rafmagnsþörf sýslu og bæjar. Bréf 22. apríl. (Db. 477).

Vaxtaskattur. Bankaráð Landsbanka Islands sendir fjhn. Nd. umsögn sína um 
frv. til 1. um innlánsvexti og vaxtaskatt. Bréf 27. marz. (Db. 329).

Vátryggingarfélög fyrir vélbáta.
1. Atv,- og samgmrn. sendir sjútvn. Nd. frv. til 1. um vátrvggingarfélög 

fyrir vélbáta, samið af forsljóra samábyrgðar íslands á fiskiskipum og 
forseta Fiskifélags íslands. Tvö fskj. Bréf 13. febr. (Db. 27).

2. Sama rn. sendir sjútvn. Nd. bréf sainábyrgðar íslands á fiski- 
skipum, dags. 13. febr., ásamt tveimur fskj., viðvíkjandi frv. til 1. um 
vátryggingarfélög fyrir vélbáta. Bréf 27. febr. (Db. 110).

3. Sama rn. sendir sjútvn. Nd. frv. til 1. um vátrvggingarfélög f>rir vélbáta 
með breytingum forstjóra samábyrgðar íslands á fiskiskipum, sem ráðu- 
neytið fól að atbuga frv. af nýju. Bréf 20. marz. (Db. 271).

4. Fiskifélag íslands sendir sjútvn. Nd. tillögur fiskiþingsins 1936 um vá- 
trygging opinna vélbáta. Bréf 9. marz. (Db. 181).

5. Sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu sendir Alþingi meðmæli sín með því, að 
lög, er heimila trvggingu á opnum vélbátum, verði gerð svo aðgengileg, 
að engir örðugleikar verði fyrir eigendur slíkra báta að fá þá tryggða. 
Bréf 17. apríl. (Db. 469).

6. Atv.- og samgmrn. tilkynnir sjútvn. Nd., að ráðuneytinu bafi borizt sím- 
skeyti frá sýslumanninum í Eyjafjarðarsýslu, dags 8. apríl, þar sem 
bann skýrir frá, að sýslunefndin bafi samþ. ályklun þess efnis að mæla 
með því, að lög, sem heimila tryggingu á opnum fiskibátum, verði gerð 
svo aðgengileg, að engir örðugleikar verði fyrir eigendur slíkra báta að 
fá þá tryggða. Bréf 22. apríl. (Db. 512),

7. Útgerðarmannafélag Akureyrar skorar á Alþingi að samþ. frv. til 1. um 
vátryggingarfélög fyrir vélbáta. Símskeyti 18. apríl. (Db. 437).
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8. Aðalfundur vélbátasamtryggingar Eyjafjarðar 19.—20. apríl mótmælir 
frv. til 1. um vátryggingarfélög fyrir vélbáta. Símskeyti 22. apríl. (Db. 
467).

Veðdeiíd Landsbanka Islands. Iðnsamband byggingarmanna sendir fjhn. álvkt- 
un fyrsta þings síns um að skora á Alþingi að afla veðdeild Landsbankans 
nægilegs rekstrarfjár. Bréf 27. marz. (Db. 336).

Veðurstofan.
1. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. bréf forstöðumanns veðurstofunnar, dags.

4. febr., um fjárveitingu til að kaupa tæki til þess að mæla og rannsáka 
ózon loftsins. Bréf 10. febr. (Db. 13).

2. Fjmrn. sendir fjvn. bréf forstöðumanns veðurstofunnar, dags. 16. jan., 
er í felst áætlun bans um útgjöld veðurstofunnar árið 1937. Bréf 14. 
febr. (Db. 16, L).

3. Sama rn. sendir fjvn. bréf forstöðumanns veðurstofunnar, dags. 5. febr., 
þar sem hann skýrir frá útgjöldum veðurstofunnar árið 1935. Bréf 19. 
febr. (Db. 55, XXX).

Vegaeftirlit ríkisins, sjá Toll- og löggæzla.
Vegamál.

1. Bergur Jónsson alþm. fer þess á leit við fjvn., að nefndin hækki fram- 
lagið til Patreksfjarðarvegar til Bíldudals úr 4000 kr. í 6000 kr. Bréf
24. febr. (Db. 82).

2. Bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar skorar á Alþingi að veita 6 þús. 
kr. til ræktunarvega í eyjunum, gegn 3 þús. kr. framlagi úr bæjarsjóði. 
Símskeyti 17. marz. (Db. 243).

3. Eiríkur Einarsson alþm. fer þess á leit, að fjvn. taki upp í tillögur sínar 
6000 kr. fjárveitingu til Gnúpverjahreppsvegar, til vara 1500 kr. Bréf
10. marz. (Db. 208).

4. Stjórn Ferðafélags íslands endurtekur umsókn sína frá þinginu 1935 um 
allt að 1000 kr. styrk til sælulnisbygginga á fjallvegum og ferðamanna- 
leiðum. Bréf 19. marz. (Db. 286).

5. Fiskifélag íslands sendir samgmn. Xd. tillögur fiskiþingsins 1936 um sam- 
göngumál Austfjarða. Bréf 7. marz. (Db. 184).

6. Gísli Sveinsson alþm. fer þess á leit, að fjvn. hækki tiliagið til Siðuvegar 
í 6000 kr. og tillagið til Mýrdalsvegar í 7000 kr. Bréf 21. febr. (Db. 63).

7. Fjörutíu og fimm búendur í Hrunamannalireppi skora á Alþingi að 
veita ríflega fjárhæð til lagningar þjóðvegarins upp Hrunamannahrepp 
að Brúarhlöðum. Undirskriftaskjalið er gert 15. febr. (Db. 202).

8. Fundur í jafnaðarmamiafélaginu í Hafnarfirði 1. apríl skorar á Alþingi 
að samþ. tillögu þeirra alþm. Jóns Baldvinssonar og Jónasar Jónssonar 
um lagningu Suðurlandsbrautar um Krýsuvík, Herdisarvík og Selvog. 
Bréf 5. apríl. (Db. 393).

9. Jón Baldvinsson alþm. fer þess á leit við fjvn., að fjárveiting til Stykkis- 
hólmvegar verði hækkuð upp í að minnsta kosti 7000 kr. Bréf 30. marz. 
(Db. 350).

10. Ludvig R. Kemp, Illugastöðum í Laxárdal, Skagafirði, fer þess á leit, að



Alþingi veiti nægilegl fé til lúkningar vegarkaflanum frá Dalsá norður á 
svonefndan Kamb. Bréf 1. febr. (Db. 33).

11. Sigurður Einarsson alþm. fer þess á leit, að Alþingi veiti allt að 5000 kr. 
til endurbóta á Rauðasandsvegi í Vestur-Barðastrandarsýslu. Bréf 15. 
febr. (Db. 24).

12. Sami alþm. fer þess á leit, að Alþingi veiti allt að 5000 kr. til fjallvega í 
Barðastrandarsýslum. Bréf 15. febr. (Db. 23).

13. Sami alþm. fer þess á leit, að Alþingi veiti 1000 kr. til ræktunarvegar i 
Flatey. Bréf 15. febr. (Db. 22).

14. Oddviti Skefilsstaðahrepps fer þess á leit fyrir hönd hreppsbúa, að fjvn. 
taki upp i tillögur sínar 5—10 þús. kr. fjárveitingu til vegarins á Laxár- 
dalsheiði. Bréf 15. febr. (Db. 204).

15. Sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu átelur gerðir þingsins 1935 í sýsluvega- 
málum, sem voru í því fólgnar að lækka fjárframlög til vegagerða sýsl- 
unnar um fullan fjórðung, og skorar á Alþingi að færa þetta aftur i hið 
fyrra horf. Bréf 17. apríl. (Db. 470).

16. Aðalfundur sýslunefndar Gullbringusýslu 20.—22. apríl skorar á Alþingi 
að taka í tölu þjóðvega veginn frá Keflavík um Útskála til Sandgerðis. 
Bréf 22. april. (Db. 472).

17. Sýslunefnd Skagafjarðarsýslu lýsir óánægju yfir því, að Alþingi hefir 
lækkað framlag ríkissjóðs til sýsluvegasjóðs. Símskeyti 27. marz. (Db. 
328).

18. Sextíu og sex alþingiskjósendur í Tungulireppi í Norður-Múlasýslu skora 
á Alþingi að taka veginn frá Rangárbrú að Húsev í þjóðvegatölu. úndir- 
skriftaskjalið dags. 3. marz. (Db. 222).

19. Fjmrn. sendir fjvn. bréf vegamálastjóra, dags. 13. jan., ásamt till. hans 
um fjárveitingar til vegamála árið 1937 og umsögn sýslumannsins í 
Barðastrandarsýslum um fyrirhugaðar vegabætur á þjóðveginum milli 
Patreksfjarðar og Bíldudals. Bréf 14. febr. (Db. 16, XXII).

20. Sama rn. sendir fjvn. skýrslur vegamálastjóra um greiðslur til vegamála 
árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, XXVI).

21. Vegamálastjóri sendir samgmn. beggja deilda umsögn sína um fram- 
komnar brtt. við vegalögin, eigin tillögur sínar, yfirþt um lengd þjóðvega 
samkv. vegalögunum og samkv. fram komnum tillögum, yfirlit yfir við- 
hald og umbætur þjóðvega 1933—1935 og yfir greiðslur sýsiufélaga til 
vegamála 1933—1934. Bréf 1. apríl. (Db. 367).

22. Sami sendir samgmn. beggja deilda leiðréttingu á umsögn sinni um 
vegalagabreytingu, sbr. tölulið 21. Bréf 6. april. (Db. 388),

23. Sami sendir samgmn. umsögn sina um framkomna tili. á þskj. 
204,1 um veg frá Hafnarfirði um Krýsuvík og Selvog til Ölfuss. Bréf 6. 
apríl. (Db. 400).

24. Sami sendir samgmn. Ed. yfirlit yfir flutningskostnað milli Reykjavíkur 
og Ölfusárbrúar, ennfremur umsagnir kunnugra manna um leiðir frá 
Hafnarfirði til Krýsuvíkur og um snjóalög á leið um svonéfnd Þrengsli. 
Bréf 15. apríl. (Db. 425).
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25. Bréf vegamálastjóra, dags. 28. apríl, er í felst áætlun hans á fjárveitingu 
til viðhalds og umbóta þjóðvegum 1937. (Db. 493).

26. Verkamannafélag Skeggjastaðahrepps skorar á Alþingi að veita 10 þús. 
kr. til Bakkafjarðarvegar og 10—15 þús. kr. til Brekknaheiðarvegar. 
Bréf 13. febr. (Db. 241).

Vegavinna, sjá Atvinnumál.
Veiðibjalla, sjá Eyðing svartbaks.
Verðbréf. Iðnsamband bvggingarmanna sendir fjhn. ályktun fyrsta þings síns 

um að skora á Alþingi að blutast til um, að Landsbankinn opni sem fyrst 
deild, er annist verðfestingu, kaup og sölu hverskonar verðbréfa. Bréf 27. 
marz. (Db. 336).

Verðfesting verðbréfa, sjá Verðbréf.
Verðgildismál. Fundur í fulltrúaráði landssambands íslenzkra bænda 16. marz 

skorar á Alþingi að taka til athugunar og afgreiðslu verðgildismál íslenzkra 
peninga í samræmi við stefnu landsfunda bænda í málinu. Tvö fskj. Bréf
17. marz. (Db. 247).

Verkakaup. Alþýðusamband Islands sendir Alþingi álvktun verkamannafélags- 
ins Hlífar í Hafnarfirði á fundi 28. febr., þar sem félagið skorar á Alþingi 
að breyta lögum frá 1930 um launagreiðslur verkamanna, þannig að verk- 
lýðsfélögunum heimilist að innheimta laun þeirra. Bréf 17. marz. (Db. 261).

Verkakvennafélagið Eining, sjá Atta stunda vinnudagur 3, Vinnudeilur 1, 9. 
Verkakvennafélagið Framsókn, sjá Atvinnumál 3, Framfærslulög 3, Vinnu-

deilur 10.
Verkamannafélag Akureyrar, sjá Atvinnumál 4, Átta stunda vinnudagur 1, 

Vinnudeilur 1, 11.
Verkamannafélag Siglufjarðar, sjá Átta stunda vinnudagur 2, Vinnudeilur 12. 
Verkamannafélag Skeggjastaðahrepps, sjá Vegamál 26.
Verkamannafélag Þverárhrepps, sjá Atvinnuniál 5.
Verkmannafélagið Arvakur, sjá Vinnudeilur 13.
Verkamannafélagið Dagsbrún, sjá Atvinnumál 6—8, Okur og óeðlileg verð- 

hækkun, Útbýting neyzluvara, Útgerð ríkis og bæja 12, Vinnudeilur 14.
Verkamannafélagið Drífandi, sjá Vinnudeilur 5, 15, 22.
Verkamannafélagið Fram, sjá Útgerð rikis og bæja 13, Vinnudeilur 16. 
Verkamannafélagið Hlíf, sjá Útgerð rikis og bæja 14, Verkakaup. 
Verkamannafélagið Þróttur, sjá Vinnudeilur 17.
Verklegar framkvæmdir, sjá Atvinnumál.
Verklýðs- og sjómannafélag Keflavíkur, sjá Síldveiðar 2.
Verklýðsfélag Akureyrar, sjá Atvinnumál 9, Afengis- og bindindismál 6, Sildar- 

bræðsluverksmiðjur 2. Útgerð ríkis og bæja 11.
Verklýðsfélag Álftfirðinga, sjá Sjómannadeild.
Verklýðsfélag Borgarness, sjá Vinnudeilur 18.
Verklýðsfélag Dalvíkur, sjá Afengis- og bindindismál 7, Vinnudeilur 19. 
Verklýðsfélag Hríseyjar, sjá Vinnudeilur 20.
Verklýðsfélag Tálknafjarðar, sjá Vinnudeilur 21.
Verklýðsfélagið Brynja, sjá Sveitarstjórnarkosningar 2, Vitamál 6.
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Yerklýðsfélagið Hvöt, sjá Atvinnumál 10.
Verksmiðju- og vélaeftirlitið. Fjmrn. sendir fjvn. bréf vegamálastjóra, dags.

31. jan., er í felast tillögnr hans nm fjárveitingu vegna verksmiðju- og 
vélaeftirlitsins árið 1937. Bréf 14. febr. (Db. 16, LI).

Yerzlunarráð ísíands, sjá Samvinnufélög 2.
Yestfjarðabáturinn, b/f, sjá Ríkisábvrgðir 9, Strandferðir 8—9.
Yestri Móhús, sjá Jarðakaup rikisins 2.
Yélaeftirlit, sjá Yerksmiðju- og vélaeftirlitið.
Yélbátasamtrygging Eyjafjarðar, sjá Yátryggingarfélög fyrir vélbáta 8.
V élf ræðikennsla.

1. Dóms- og kirkjumrn. sendir sjútvn. Ed. frv. til 1. um kennslu í vélfræði, 
er lá fvrir þinginu 1935, en varð þá ekki útrætt, með tilmælum um, að 
nefndin taki frv. til flutnings. Bréf 21. febr. (Db. 60).

2. Rafvirkjafélag Revkjavikur, véistjórafélag Islands og félag löggiltra raf- 
virkja í Reykjavík senda sjútvn. Xd. brtt. við frv. til 1. um kennslu i 
vélfræði, ásamt grg. Bréf 18. marz. (Db. 254).

3. Yélstjórafélag Beykjavíkur sendir sjúlvn. Nd., ásaint greinarg., brtt. 
sínar við frv. til 1. um kennslu i vélfræði, er félagið óskar eftir, að samþ. 
verði. Bréf 23. marz. (Db. 522).

Yélstjórafélag íslands, sjá Yélfræðikennsla 2.
Yélstjórafélag Reykjavíkur, sjá Atvinna við siglingar 6, Yélfræðikennsla 3. 
Yélstjóraskólinn, sjá Skólar 23—24.
Yiðgerðarstofa útvarpsins, sjá Ríkisútvarpið.
Viðgerðir á islenzkum skipum. Iðnsamband bvggingarmanna sendir sjútvn. á- 

lyktun fyrsta þings síns um að skora á Alþingi að samþ. frv. til 1. um fram- 
kvæmd viðgerða á íslenzkum skipum. Bréf 27. marz. (Db. 339).

I 'iðtækjaverzlun ríkisins.
1. Fjmrn. sendir fjvn. bréf forstjóra viðtækjaverzlunar ríkisins, dags. 15. 

jan., er í felst skrá yfir starfsmenn verzlunarinnar árið 1936 og laun 
þeirra. Bréf 14. febr. (Db. 16, VIII).

2. Sama rn. sendir fjvn. rekstrar- og efnahagsreikning viðtækjaverzlunar 
ríkisins árið 1935. Bréf 19. febr. (Db. 55, VI).

Yigfús Gunnarsson bóndi, Flögu, sjá Skaðabætur 3.
Yigursund, sjá Yitamál 4.
Yillingaholtshreppur, sjá Flóaáveitan.
Vinnudeilur.

1. Almennur fundur á Akureyri 1. apríl, haldinn að tilhlutun verkakvenna- 
félagsins Einingar, starfsstúlknafélagsins Sóknar, sjómannafélags Xorð- 
urlands, verkamannafélags Akureyrar og málarasveinafélags Akureyrar, 
mótmælir frv. til 1. um vinnudeilur. Bréf 4. apríl. (Db. 412).

2. Bílstjórafélag Akureyrar mótmælir frv. þeim, sem komin eru fram á 
Alþingi um skerðingu á verkfallsrétti verkalýðsins í landinu. Bréf 23. 
marz. (Db. 297).

3. Fundur í félagi ungra jafnaðarmanna í Hafnarfirði 11. marz mótmælir 
frv. til 1. um vinnudeilur. Bréf ódags. (Db. 305).

/
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4. Fundur í fiskifélagi Dalvikur 13. apríl skorar á Alþingi að samþ. sama 
frv. Simskevli 18. apríl (Db. 438).

5. Fundur í kvennadeild verkamannafélagsins Drífanda í Vestmannaeyjum 
22. marz mótmælir sama frv. tíréf 23. marz. (Db. 340).

6. Fundur í múrarasveinafélagi Reykjavíkur 6. apríl skorar á Alþingi að 
hefta framgang sama frv. Bréf 14. apríl. (Db. 430)

7. Fundur í'rafvirkjafélagi Revkjavíkur 26. marz niótmælir sama frv. Rréf
8. april. (Db. 417).

8. Fundur í sveinafélagi húsgagnasmiða í Reykjavik 23. marz mótmælir 
sama frv. Rréf 24. marz. (Db. 461).

9. Fundur í verkamannafélaginu Eining á Akureyri 23. febr. mótmælir því, 
að löggjafarvaldið skerði á nokkurn hátt verkfallsrétt verkalýðsins. 
Bréf 25. febr. (Db. 146).

10. Fundur í verkakvennafélaginu Framsókn 24. marz mótmælir frv. til 1. 
um vinnudeilur. Bréf 26. marz. (Db. 341).

11. Fundur í verkamannafélagi Akureyrar 1. marz mótmælir væntanlegri 
löggjöf um vinnudeilur. Bréf 2. marz. (Db. 148).

12. Fundur í verkamannafélagi Siglufjarðar 27. febr. mótmælir öllum laga- 
frv., sem fram kunna að koma um skerðingu á verkfallsrétti verka- 
lýðsins. Bréf 27. febr. (Db. 147).

13. Fundur i verkamannafélaginu Arvakri á Eskifirði 22. marz skorar á Al- 
þingi að fella frv. til 1. um vinnudeilur. Símskeyti 24. marz. (Db. 317).

14. Fundur í verkamannafélaginu Dagsbrún 22. marz mótmæiir sama frv„ 
svo og að Alþingi samþ. nokkur lög, er varða verklýðssamtökin i land- 
inu, án þess að þau hafi áður fengið meðmæli Alþýðusambands íslands. 
Bréf 23. marz. (Db. 304).

15. Stjórn verkamannafélagsins Drífanda í Vestmannaeyjum skorar á Al- 
þingi að samþ. ekki frv. til 1. um vinnudeilur. Bréf 4. marz. (Db. 166).

16. Fundur í verkamannafélaginu Fram á Sauðárkróki 15. marz mótmælir 
sama frv. Bréf 20. marz. (Db. 342).

17. Fundur í verkamannafélaginu Þrótti á Siglufirði 24. marz mótmælir 
sama frv. Bréf 30. marz (Db. 362).

18. Fundur í verkalýðsfélagi Borgarness 15. marz mótmælir sama frv. Bréf
18. marz. (Db. 276).

19. Fundur í verkalýðsfélagi Dalvíkur 14. marz mótmælir sama frv. Bréf 14. 
marz. (Db. 308).

20. Fundur í verkalýðsfélagi Hríseyjar 7. marz mótmælir sama frv. Bréf 10. 
marz. (Db. 268).

21. Fundur í verklýðsfélagi Tálknafjarðar 22. marz mótmælir frv. til 1. 
um vinnudeilur. Bréf 22. marz. (Db. 324).

22. Verklýðsfundur haldinn í Vestniannaeyjum 12. marz að tilhlutun verka- 
mannafélagsins Drífanda og sjóniannafélags Vestmannaeyja mótmælir 
sama frv. Bréf 13. marz. (Db. 237).

Vinuliæli, sjá Litla Hraun.
Vinnukennsla. Þórarinn J. Einarsson kennari skýrir menntmn. Nd. frá áliti



sínu um nauðsvn vinnukennslu fyrir atvinnulausa unglinga. Bréf 1. marz. 
(Db. 128).

Vitamál.
1. Fiskifélag fslands sendir sjútvn. Nd. tillögur fiskiþingsins 1936 um vita- 

mál. Bréf 7. marz. (Db. 182).
2. Gísli Guðmundsson alþm. sendir Alþingi ályktanir fiskifélagsdeildar Þórs- 

hafnar 29. jan., er í felst áskorun um, að veitt verði fé til vitabyggingar 
á Grenjanesi. Bréf 25. febr. (Db. 87).

3. Jochum M. Eggertsson leitar ásjár Alþingis um að sér verði veitt vita- 
varðarstaðan i Látravik á Horni gegn hálfum launum. Bréf 8. marz. 
(Db. 198).

4. Jón Auðunn Jónsson alþm. rökstvður tillögur 9. þing- og héraðsmála- 
fundar Norður-ísafjarðarsýslu um að skora á Alþingi að láta byggja vita 
á Óshólmum, setja upp leiðarmerki á Æðeyjarkletti og Sléttutöngum í 
Jökulfjörðum og taka burt togaraflak á Vigursundi. Bréf 29. febr. (Db. 
140).

5. Sigurður Einarsson alþm. fer þess á leit, að Alþingi veiti 5000 kr. til þess 
að koma upp ljósamerkjum á hinum hættulegustu eyjaleiðum í Austur- 
Barðastrandarsýslu. Bréf 15. febr. (Db. 26).

6. Alþýðusamband fslands sendir Alþingi ályktun verklýðsfélagsins Brynju 
á Þingeyri, er í felst áskorun um, að Alþingi hlutist til um, að vitar lands- 
ins komist sem fyrst í öruggt samband við símakerfið. Bréf 26. febr. 
(Db. 120).

7. Fjmrn. sendir fjvn. yfirlit vitamálastjóra, dags. 17. jan., um fvrirliggjandi 
samþykktir og beiðnir um nýja vita, svo og yfirlit sama manns, dags. 2. 
nóv. 1935, um fjárveitingartillögur, fjárveitingar og kostnað við vita 
árin 1931—1935. Bréf 14. febr. (Db. 16, XXIV).

8. Sama rn. sendir fjvn. bréf vitamálastjóra, dags. 16. jan., ásamt tillögum 
lians um fjárveitingar til vitamála og hafnargerða árið 1937 og starfs- 
mannaskrá. Eitt fskj. Bréf 14. febr. (Db. 16, XXIV).

9. Sama rn. sendir fjvn. bréf vitamálastjóra, forseta fiskifélags íslands og 
forstöðumanns stýrimannaskólans í Reykjavík, dags. 30. jan., er í fel- 
ast tillögur þeirra um f járveitingar til nýrra vita árið 1937. Bréf 14. marz. 
(Db. 16, XXV).

10. Atv.- og samgmrn. sendir fjvn. bréf vitamálastjóra, dags. 11. febr.. 
ásamt bréfi lireppsnefndar Borgarnesbrepps, dags 5. febr., viðvíkjandi 
siglingarljósum við Borgarfjörð. Bréf 18. febr. (Db. 35).

11. Fjmrn. sendir fjvn. bréf vitamálastjóra, dags. 3. og 4. febr., ásamt yfir- 
liti yfir útgjöld til vitamála og hafnargerða árið 1935. Bréf 19. febr. 
(Db. 55, XXVII).

12. Atv,- og samgmrn. sendir fjvn. bréf vitamálastjóra, dags. 13. febr., um 
vita á Hrúteyjarnesi. Bréf 14. marz. (Db. 239).

13. Vitamálastjóri scndir fjvn. samrit af bréfi til fiskifélags íslands, 
dags. 19. marz, út af tillögum fiskiþingsins um vitamál. Bréf 19. marz. 
(Db. 291).
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14. Atv. og samgmrn. sendir fjvn. erindi vitamálastjóra, dags. 23. marz, 
ásamt tólf fskj., viðvíkjandi skemmdum á Rifstúni á Melrakkasléttu. 
Bréf 27. marz. (Db. 343).

Vísindaleiðangrar, sjá Tollundanþága 2.
Vörugjald. Bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar skorar á Alþingi að sam- 

þykkja frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 119 12. des. 1935, um breyting á 1. nr. 23
15. júni 1926, um bæjargjöld í Vestmannaeyjum. Símskeyti 1. maí. (Db. 
503).

Wilson, August Wilhelm, sjá Ríkisborgararéttur.

Þakhellngerð. Guðmundur Arnason, Revkjavík, fer þess á leit, að Alþingi veiti 
honum 5 þús. kr. styrk til þess að koma upp þakhellugerð hér á landi. Bréf
6. marz. (Db. 245).

Þingeyrakirkja. Jón Pálmason alþm. sendir fjvn. umsókn sóknarnefndar Þing- 
eyrasóknar um 6000 kr. styrk til aðgerðar Þingeyrakirkju. Bréf 18. marz. 
(Db. 279).

Þingeyrasókn, sjá Þingeyrakirkja.
Þingmálafundargerðir. Úr Borgarfjarðarsýslu, fimm, 7., 8., 10., 12. og 13. febr. 

(Db. 84). Úr Austur-Húnavatnssýslu, tvær, 7. og 9. febr. (Db. 50 og 51). 
Úr Vestur-Húnavatnssýslu, tvær, 27. og 28. jan. (Db. 175). l’r Xorður-ísa- 
fjarðarsýslu, ein (fundargerð 9. þing- og héraðsmálafundar N.-ísf.), 8.—11. 
febr. (Db. 134). Úr Vestur-ísafjarðarsýslu, ein (fundargerð 37. þing- og 
héraðsmálafundur V.-Isf.), 23.—26. jan. (Db. 65). Úr Mýrasýslu, ein, 13. 
febr. (Db. 41). Úr Austur-Skaftafellssýslu, ein, 2. febr. (Db. 42). — Sjá 
einnig Landsmálafundargerðir.

Þjóðjarðasala. Atv,- og samgmrn. sendir allshn. Nd. erindi bæjarstjórans á 
Akureyri, dags. 28. febr., þar sem bæjarstjórnin þar fer fram á, að ráðu- 
neytið selji Akureyrarkaupstað jörðina Hamra við Akureyri. Bréf 9. marz. 
(Db. 191).

Þjóðmálafundur á Blönduósi, sjá Tekjustofnar bæjar- og sveitarfélaga 2. 
Þjóðminjasafn íslands. Fjmrn. sendir fjvn. bréf þjóðminjavarðar, dags. 12. jan.,

er í felast tillögur hans um fjárveitingu til þjóðminjasafnsins árið 1937. Bréf 
14. febr. (Db. 16, XLII).

Þjóðskjalasafn tslands. Fjmrn. sendir fjvn. bréf þjóðskjalavarðar, dags. 13.‘ 
jan., er í felast tillögur bans um fjárveitingu til þjóðskjalasafnsins árið 
1937. Bréf 14. febr. (Db. 16, XLI).

Þorkell Jóliannesson, dr., sjá Ritstyrkur 11.
Þorsteinn Bjarnason, Reykjavík, sjá Ritstyrkur 12.
Þorsteinn Björnsson úr Bæ, sjá Ritstyrkur 13.
Þorsteinn Jakobsson, Reykjavík, sjá Skaðabætur 4.
Þorsteinn Þ. Þorsteinsson rithöfundur, sjá Ritstyrkur 9.
Þorvaldur Pálsson fyrrv. héraðslæknir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 30 33.
Þóra Borg, sjá Borg.
Þórarinn J. Einarsson kennari, sjá Vinnukennsla.
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Þórður Jensson fyrrv. aðstoðarmaður í stjórnarráðinu, sjá Eftirlaun og styrkt- 
arfé 34.

Þórshöfn, sjá Hafnir og lendingarbætur 2—4, 19.
Þróttur, sjá Verkamannafélagið.
Þuríður Kvaran, sjá Kvaran.
Þvottakvennafélagið Freyja, sjá Framfærslulög 4.

Æðeyjarklettur, sjá Vitamál 4.

Qkuhraði.
1. Skipulagsnefnd fólksflutninga skorar á Alþingi að breyta ökuhraðahá- 

marki því, sem nú er ákveðið í bifreiðalögunum frá 8. sept. 1931, þannig 
að lögfestur verði 60 km. hámarkshraði á klukkustund á þjóðvegum 
úti. Eitt fskj. Bréf 1. apríl. (Db. 359).

2. Umsögn vegamálastjóra um erindi frá skipulagsnefnd fólksflutninga 
um hámarksökuhraða hifreiða. Fjögur fskj. Bréf 21. apríl. (Db. 547).

Örkumlahætur, sjá Sjúkrastvrkur og styrktarstarfsemi 2.

1278 Skrá um erindi til Alþingis 1936.



Sþ. 639. Þingmannaskrá með bústöðum o. fl.
Skammatafanir: a. = allsherjarnefnd, fjh. = fjárhagsnefnd, fjv. = fjárveitínganefnd, i. -= iðnaÖarnefnd, k. = kjörbréfanetnd, l. = landbúnaöarnefnd, m. = menntamálanefnd, sa. -- sam- 
göngumálanefnd, sj. = sjávarútvegsnefnd, u. = utanríkismálanefnd. A. = Afþýöuflokkur, B. = Ðændaflokkur, F. — Framsóknarflokkur, S. -= Sjálfstæöisflokkur, U. = utanflokka ;
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Ásgeir ÁsgeÍrsson, fræöslumálastjóri.....................................
Bergur jónsson, sýslumaöur.....................................................
Bernharö Stefánsson, útibússtjóri............................................
Ðjarni Ásgeirsson, bóndi, 1. varaforseti Sþ...........................
Bjarni Bjarnason, skólasijóri, skrifari í Sþ.........................
Einar Árnason, bóndi, forseti efri deildar............................
Eiríkur Einarsson, fulltrúi, skrifarí í Nd.................................
Emil Jónsson, bæjarstjóri, 2. varaforseti Sþ..........................
Eysteinn Jónsson, fjármálaráöherra........................................
Finnur Jónsson, forstjóri...........................................................
Garöar Þorsteinsson, hæstaréttarmálaflutningsmaöur . . . .
Gísli Guömundsson, ritstjóri.....................................................
Gísli Sveinsson, sýslumaöur.....................................................
Guöbrandur ísberg, sýslumaöur...............................................
Guörún Lárusdóttir, frú...........................................................
Hannes Jónsson, bóndi..............................................................
Haraldur Guömundsson, atvinnumálaráöherra......................
Hermann Jónasson, forsætisráöherra.....................................
Héöinn Valdimarsson, forstjóri........................................... ...
Ingvar Pálmason, bóndi, 2. varaforseti Ed..............................
Jakob Möller ..............................................................................
Jóhann Jósefsson, kaupmaöur, útgerÖarmaður......................
Jón Auðunn Jónsson, forstjóri, skrifari í Sþ. og Ed. . . • 
Jón BaldvÍnsson, bankastjóri, forseti sameinaÖs þings . . .
Jón Ólafsson, bankastjóri ........................................................
Jón Pálmason, bóndi..............................................................
Jón Sigurösson, bóndi..............................................................
Jónas Guömundsson, forstjóri, skrifari í Nd...................... ...
Jónas Jónsson, skólastjóri........................................................
Jörundur Brynjólfsson, bóndi, forseti Nd...............................
Magnús Guðmundsson, hæstaréttarmálaflutningsmaöur . . .
Magnús Jónsson, guöfræðiprófessor.....................................
Magnús Torfason, sýslumaöur..................................................
ólafur Thors, forstjóri..............................................................
Páll Hermannsson, bóndi, skrifari í Ed..................................
Páll Zóphóníasson, ráöunautur, 2. varaforseti Nd.................
Páll Þorbjörnsson, kaupfélagsstjóri.........................................
Pétur Halldórsson, borgarstjóri..............................................
Pétur Magnússon, hæstaréttarmálaflutningsmaöur................
Pétur Ottesen, bóndi.................................................................
Sigfús Jónsson, kaupfélngsstjóri...............................................
Siguröur Einarsson, kennari.....................................................
Siguröur Kristjánsson, ritstjóri...............................................
Sigurjón Á. ólafsson, afgreiöslumaöur, 1. varaforseti Ed. . 
Stefán Jóh. Stefánsson, hæstaréttarmflm , 1. varaforseti Nd.
Thor Thors, lögfræöingur........................................................
Þorbergur Þorleifsson, bóndi..................................................
Þorsteinn Briem, prófastur .....................................................
Þorsteinn Þorsteinsson, sýslumaöur........................................

Vestur-ísafjaröarsýsla 13/5 ’94 Reykjavík Hávallagata 32, 4300 fjh.; m. 14 U Nd. 1
Baröastrandarsýsla 24/.J ’98 Hafnarfjaröarkaupstaöur Hafnarfj.kaupst. 9234 a.; k. 6 F Nd. 2
Eyjafjarðarsýsla, 1. þm. s/i ’89 Akureyri Tjarnargata 16, 1196 fjh.; fjv. 14 : F Ed. 3
Mýrasýsla 1/8 ’91 Reykir í Mosfellssveit Vesturgata 27, 3723 u.; 1.; i. 10 F Nd. 4
Árnessýsla, 2. þm. 
Eyjafjaröarsýsta, 2. þm. 
11. landsk. (vara)þm.

33/10 ’89 Laugarvatn Barónsstígur 65, 1748 fjv.; m. 2 F Nd. 5
'-■7/11 ’75 Eyrarland Oldugata 2, 162 3 k. 23 F Ed. 6

3/3 ’85 Reykjavík Hringbraut 64, 3869 m. 6 S Nd. 7
Hafnarfjaröarkaupstaöur 27/10 ’02 Hafnarfjaröarkaupstaöur Hafnarfj.kaupst. 91819113 1.; i. 2 A Nd. 8
Suöur-Múlasýsla, 1. þm 
Isafjaröarkaupstaöur

13/11 ’06 Reykjavík Ásvallagata 67, 3277 1147 3 F Nd. 9
28/y ’94 Isafjörður Skótavöröustígur 38, 1749 sa.; sj. 3 A Nd. 10

8. landskjörinn þm 39/10 ’98 Reykjavtk Vesturgata 19, 3442 4401 a. 2 S Nd. 11
Noröur-Þingeyjarsýsla 2/12 ’03 Reykjavík Seljavegur 5, 4245 sa; sj. 2 F Nd. 12
Vestur-Skattatellssýsla 7/12 '80 Vik í Mýrdal Hótel Borg f)h.; sa.; k 10 S Nd. 13
Akureyri 28/5 ’93 Blönduós Suöurgata 5, 3688 

Sólvallagata 23, 3236
i. 6 S Nd. 14

5. landskjörinn þm. 8/1 ’80 Reykjavík i.; m. 7 S Fd. 15
Vestur-Húnavatnssýsla 17/11 ’93 Kirkjuhvammur Oldugata 12, 4626 10 B Nd. 16
Seyöistjaröarkaupstaöur 20/7 ’92 Reykjavík BergstaÖastræti 84, 4521 10 A Ed. 17
Strandasýsla 25/12 '96 Reykjavtk Tjarnargata 32, 2291 2 F Ed. 18
Reykjavík, 2. þm. 20/5 ’92 Reykjavik Sjafnargata 14, 3682 1690 u.; a. 11 A Nd. 19
Suöur-Múlasýsla, 2. þm 20/7 '73 Neskaupstaður Laufásvegur 19, 2828 sj.; Í.; a. 14 F Ed. 20
Reykjavík, 3. þm. 12/7 ’80 Reykjavík Hólatorg 2, 3117 fjv. 14 S Nd. 21
Vestmannaeyjar 17/0 '86 Reykjavík Bergstaöastræti 86, 4884 sj. 14 s Nd. 22
Noröur-Í safjaröarsýsla 17/7 '78 ísafjöröur Suöurgata 18, 3520 sa.; sj. 16 s Ed. 23
4. landskjörinn þm. 20/12 ’82 Reykjavík Miðstræti 10, 3989 fjh.; 1. 17 A Ed. 24
Rangárvallasýsla, 1. þm. ifi/io ’69 Reykjavík Laufásvegur 55, 3415 3495 sa. 11 S Nd. 25
Austur-Húnavatnssýsla 28/11 ’88 Akur í Torfalækjarhreppi Hringbraut 112, 4425 3643 1. 3 s Nd. 26
7. landskjörinn þm. 1 i/t ’88 Reynistaður í Skagafiröi Stýrimannastígur 9, 3033 fjv. 15 s Nd. 27
6. landskjörinn þrn. i !/(> ’98 Neskaupstaöur Laufásvegur 3, 1798 

Sambandshúsiö 3603
fjv. 2 A Nd. 28

Suöur-Þingeyjarsýsla 1/5 ’85 Reykjavík sa.; i.; m.; u. 15 F Ed. 29
Árnessýsla, 1. þm. 
Skagafjaröarsýsla, l.þm

21/2 ’84 Skálholt í Biskupstungum Lækjargata 6 A, 4854 19 F Nd. 30
0/2 ’79 Keykjavík Staöastaöur 3034 a. 23 S Ed. 31

Reykjavík, 1. þm. 20/11 '8/ Reykjavík Laufásvegur 63, 3877 u.; fjh. 17 s Ed. 32
2. landskjörinn þm. 12/5 ’68 Eyrarbakki Lauqavegur 40, 1897 18 u Nd. 33
GullbrÍngu-ogK]ósarsýsla 19/1 ’92 Reykjavík Garöastræti 41, 3551 u.; fjh. 12 s Nd. 34
Noröur-Múlasýsla, l.þm. 
Noröur-Múlasýsla, 2. þm.

28/1 ’80 Eiöar í Eiöaþinqhá Tjarnarqata 28, 3255 1.; m.; a. 10 F Ed. 35
18/n '86 Keykjavík Rán. 6Á, 2278 1957 4767 1.; i. 2 F Nd. 36

3. landskjörinn þm. 7/10 ’06 Vestmannaeyjar Þingholtsstræti 24, 2006 sj. 2 A Nd. 37
Reykjavík, 5. þm. 20/.1 ’87 Reykjavík Túngata 38, 3135 3733 m. 4 S Nd. 38
Rangárvallasýsla, 2. þm. 
Borgarfjarðarsýsla

íi'/i ’88 Reykjavík Suðurg. 20, 4811 3602 3533 u.; 1.; k. 7 s Ed. 39
2/s ’88 Ytrihólmur á Akranesi Stýrimannastígur 9, 3033 fjv.; 1. 23 s Nd. 40

Skagafjaröarsýsla, 2. þm. 
9. landskjörinn þm.

24/8 ’66 Sauöárkrókur Hótel Skjaldbreiö 3549 fjh. 2 F Nd. 41
2<»/,i) ’98 Reykjavík Laugavegur 42, 2766 fjv.; m. 2 A Nd. 42

Reykjavík, 6. þm. 
Reykjavík, 4. þni.

ii/i ’85 Reykjavík Olduqata 59, 4020 sj;. i. 2 s Nd. 43
2»/io ’84 Reykjavík Hverfisgata 44, 1735 sa.; sj.; a. 6 A Fd. 44

1. landskjörinn þm. 20/7 ’94 Reykjavík Ásvallagata 54, 2077 4277 u.; fjh.; a.; k 2 A Nd. 45
Snæfellsnessýsla 20/11 ’03 Reykjavík Hringbraut 118, 3511 1050 

Hótel Borg 1440 1677
a. 3 s Nd. 46

Austur-Skaftafellssýsla i8/() ’90 Hólar í Hornafiröi fjv.; sa. 2 F Nd. 47
10. landskjörinn þm. 3/7 ’85 Akranes Holtsgata 16, 2765 a. 2 B Ed. 48
Dalasýsla 23/12 ’84 Búðardalur Hótel Borg 1440 1676 fjv. 3 S Ed. 49

Þskj. 639 
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Leiðrétting.
Á pskj. 330 á fyrirsögnin að hljóða svo:
Frv. til 1. uin breyt. á 1. nr. 40 19. júni 1933, uni breyt. á 1. nr. 23 15. júní 1920, uni 

bæjargjöld i Vestmannaeyjum
— og breytist lyrirsögn laganna á þskj. 620 samkv. þvi, svo og tilvitnun i frumvarps- 

fyrirsögnina á þskj. 435, Ö53 og 608.
Ennfremur á 1. gr. frv. á þskj. 330 að hljóða svo:
2. gr. í lögum nr. 40 19. júni 1933 orðist svo:
Lög þessi skulu gikla til ársloka 1937.
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