
Nd. 603. ilit minnl hluta nefndariunar

í málinu: »Frumvarp til laga um breyting á lögum 22. okt. 1912, um ritsima 
og talsímakerfi íslands«.

Minni hlutinn: Skúli Thoroddsen, þm. Norður-Ísíirðinga.

Það er tvent, sem því veldur, að jeg hefi eigi getað orðið háttv. sam- 
nefndarmönnum mínum samdóma:

I. Lögin frá 22. okt. 1912, um ritsíma og talsimakerfi íslands, eru, i minum 
augum, i fylsta máta ójafnaðar-lög, þar sem þau:
a, gera þeim að skyldu, að greiða tillag til sima-lagninga, sem öðrum lands- 

búum eru ver settir, þ. e. afskektari, eða fámennari, og þá og oft fátækari 
hjeruðunum, — þótt önnur hjeruð hafi þegar fengið síma-sambandið, án 
nokkurra fjárframlaga;

b, ætla og — þar á ofan — hjeruðunum, sem ver eru sett, að biða, lengur 
eða skemur, og það jafnvel þótt áskilið ójafnaðar-framlag kynnu að vilja 
greiða, þarfar sinnar vegna.

Þessi ójafuaðar- eða rangsleitnis- stefna laganna hefir þegar viða valdið 
eigi all-litilli óánœgju, — sbr. þá og efri deildar frumvarpið, þar sem tvær svo 
nefndar annars fiokks linur hafa þegar verið færðar yfir í fyrsta flokkinn, og 
eigi óliklegt, að líkar tilraunir, eigi all-fáar, yrðu og gerðar í neðri deild, 
væri frumvarpinu ætlað fram að ganga á þessu þingi.

Það er því óhjákuœmilegt, að lögin frá 22. okt. 1912 verði tekin til gagn- 
gerðrar endurskoðunar, og það þegar á næsta þingi.

Ollum skylt, að láta eigi ójöfnuðinn viðgangast, og á þingmönnum hvilandi 
»meiri-ábyrgðin« í því efni, þ. e. enn rikari ábyrgð, en á öðrum.

II. Stjórnin hefir þegar gert bráðabirgðasamning við »Norræna ritsimafjelagið 
mikla«, þar sem það lofar 500 þús. króna láni til símalagninga hjer á landi, 
gegn ábyrgð landssjóðs, en að þvi þó tilskildu, að »áfallna vexti og afborg- 
anir af láninu skuli greiða af tekju-afganginum af rekstri talsima, og ritsíma 
landsins, áður en honum sje varið til annars«.

Vextir af láni þessu, sem á að endurborgast á 30 árum, eru áskildir 4l/« 
°/o, en lækka þó ofan í 4%, ef landið reisir loftskeytastöð i grend við Reykja- 
vík, og sams konar stöð fæst og reist á Færeyjum.

Þessi er þá ástæðan til þess, að stjórnin leitar lagaheimildarinnar í 3. gr. 
frumvarpsins, sem fyr er getið.

Jeg fæ nú eigi betur sjeð, er sliks er krafist — sem ofanálags á ábyrgð 
landssjóðsins sjálfs —, en landinu sje gerð óvirðiug, og vantrausti lýst á skil- 
semi þess.

Það, að leyfa ráðherra, að binda tekju-afganginn af sima-tekjunum, sem 
fyr segir, gæti því og dregið að mun úr lánstransti landssjóðs — og lands- 
manna yfirleitt — í öðrum löndum, er æ má vitna i það, að eigi hafi »Nor- 
ræna ritsímafjelaginu mikla« þótt annað þorandi, en að tryggja sig - auk 
ábyrgðar landssjóðsins — á fyrgreindan hátt, og hljóti það þó, ýmsra orsaka 
vegna, að vera öðrum kunnugra.



En þar sem um það ræðir, að gera eigi neitt, er spilt geti lánstrausti 
landsins, þá tjáir eigi að horfa i, þótt sæta yrði enda að mun dýrari láns- 
kjörum annars staðar.

Af framan greindum ástæðum legg jeg það til, að frumvarpið verði felt, 
en að samþykt verði í þess stað svo látandi:

RÖKSTUDD DAGSKRÁ:

Með þvi að deildin telur það sjálfsagt, að lögin frá 22. okt. 1912, um 
ritsima og talsimakerii íslands, verði tekin til gagngerðrar endurskoðunar, og að 
lagt verði, af hálfu stjórnarinnar, frumvarp fyrir Alþingi 1915 í þá átt, telur hún
eigi rjett, að frumvarpið gangi fram á þessu þingi, 
á dagskránni.

og tekur því fyrir næsta mál

Alþingi 27. ágúst 1913.


