
1 4 9 . N e fn d a r á lít

um frv. til laga um breytingu á lögum nr. 42, 3. nóv. 1915, um  atv innu  við 
siglingar.

F rá  sjávarútvegsnefnd.

Á síðustu 10— 15 árum  m á segja, að sú breyting hafi orðið áwútgerð 
landsm anna , að það virð ist n æ r því óeðlilegt að breyting sú, sem frv. þetta hefir 
i för með sjer, skuli eigi löngu fram  kom in. R addir í þessa átt hafa að vísu 
heyrst öðru hverju, en þó eigi eins áþreifanlegar og nú upp á siðkastið, er m ál- 
efni þetta hefir verið allm jög ræ tt i b löðunum . Það er þvi síst ófyrirsynju, að 
frv. þetta er fram  kom ið, enda kom ið inn  í þingið fyrir eindregna áskorun , ja fn t 
ú tgerðarm anna sem þeirra  form anna, er auk in  rjettind i fá m eð lagabót þessari.

Við frv., sem sam ið er í sam ráði við skólastjóra stý rim annaskó lans hjer í 
Reykjavík, er allitarleg greinargerð og a thugasem dir við h in a  ým su kafla laganna, 
og læ tur nefndin sjer nægja að visa til þessa; en ítarlegri greinargerð m un  gerð 
i fram sögu.

Nefndin hefir a thugað sjálft frv. og er sam m ála um  að leggja það til, 
að það verði sam þykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 12. gr.

a. I upphafi g re inarinnar kom i:
a-lið u r 8. gr., sem verður 12. gr., hljóði svo:

hefir staðist fisk im annapróf eða farm annapróf við s tý rim an n a-
skó lann  i Reykjavik.

b. í stað »b-liður 8. gr., sem verður 12. gr.,« kom i:
b -liðu r söm u greinar.

2. Við 14. gr.
a. í upphafi g re inarinnar kom i:

c-liður 13. gr., sem verður 17. gr., hljóði svo:
hefir staðist fa rm annapró f við stý rim annaskó lann  i Reykjavik.

b. 1 stað »d-liður í 13. gr., sem verður 17. gr.,« kom i:
d -liður söm u greinar.

3. Við 17. gr.
a. O rðin í n iðurlagi 2. m álsgr.: »og skal vottorðið s a m þ y k t------------- vátrygð

hjá« falli n iður.
b. O rðin »þcssara aðilja« i 3. m álsgr. falli n iður.

Alþingi, 24. m ars 1922.

M. J. K ristjánsson, Ó. P roppé, M agnús Jónsson .
form aður. rita ri og frsm.

E in ar Þorgilsson. Jón  Baldvinsson.


