
Ed. 9 0 . F ru m v a rp

til laga um breyting á fátækralögum frá 10. nóv, 1905.

(E ft ir  2. umr. i Ed.).

1. gr.
Eftir  16 ára aldur vinnur hver sá, sem hefir islenskan ríkisborgara- 

rjett, s jer framfærslurjett í þeirri sveit, þar er hann hefir dvalist í 3 ár sam - 
fleytt búandi, vistfastur eða haft löglegt heimilisfang, enda hafi hann eigi 
þegið sveitarstyrk eða styrk eftir þessum iögum á þeim árum .

2. gr.
H jer heimilisfastir danskir rikisborgarar vinna s jer  sveit eftir þeim 

reglum, er segii' i 1. gr.
Aðrir u tanrikism enn vinna sveit h jer á landi, þá er þeir fá islenskan 

ríkisborgararjett, og eiga þá framfærslurjett í þeirri sveit, þar sem þeir eiga 
lögheimili er þeir öðlast rikisborgararjettinn, þangað til þeir hafa unnið sjer 
sveit, eftir reglum 1. greinar, annarsstaðar.

3. gr.
Þeirri sveitfesti, er m enn hafa unnið s jer áður en lög þessi ganga í 

gildi, halda þeir þangað til þeir þar eftir hafa unnið sjer sveitfesti annars- 
staðar sam kvæm t lögum þessum. Að öðru Ieyti fer um sveitfesti m anna frá 
þeim degi að telja, er þau öðlast gildi, svo sem segir fyrir um í lögum þessum. 
Pó skulu þeir m enn, er dvalið hafa siðustu 5 árin, áður en lögin kom u í 
gildi, sveitfeslisdvöl í einhverri sveit, vinna s jer  þar framfærslusveit, e f  þeir 
halda áfram dvöl sinni þar á eftir i hinni söm u sveit enn 2 ár, og að öðru



leyti uppfylla skilyrði laga þessara. E f  m ann skortir  minna en 2 ár til þess 
að hafa unnið s jer  sveit m eð 10 ára dvöl þá er lög þessi öðlast gildi, þá þarf 
hann þó ekki að halda áfram dvöl sinni i söm u sveit nema þann tíma, sem 
á vantar til þess að 10 árin verði full, enda uppfylli hann að öðru leyti lög- 
m ælt skilyrði fyrir sveitfesti.

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi feldar 32., 36. og 37. gr. fátækralag- 

anna frá 10. nóv. 1905 og önnur ákvæði, sem kom a kunna í bága við þessi lög.

5- gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. ja n .  1924.


