
266. Lög
um  breyling á lögum nr. 43, 3. nóv. 1915, um  atv innu  við vjelgæslu á gufu- 
skipum .

(Afgreidd frá Ed. 31. m ars).

1. gr.
16. gr. iaga nr. 43, 3. nóv. 1915, orð ist svo:

M eðan vön tun  er á m önnum , er tekið hafa v jelstjórapróf sam kvæ m t lög-
um  þessum , er a tv innum álaráðuney tinu  heim ilt að veita m önnum , sem fengið 
hafa vjelstjóraskírteini í öðrum  löndum , sam kvæ m t þ a r gildandi lögum , skírteini 
þau, sem ræ ðir um  i 5., 7., 9. og 11. gr., en þess sje þó gætt, að til þess að 
öðlast hið útlenda sk írtein i hafi orðið að fullnægja eins m iklum  kröfum  eins og 
til að öðlast hið islenska, sem um  er sótt.

Sam a rjett eiga þeir íslenskir rík isb o rg arar og aðrir, sem söm u rjettinda 
njóta, sem lokið hafa  vjelstjóraprófi erlendis.

Heim ilt er ráðuneytinu  og, m eðan svo stendur á sem  i by rjun  1. m álsgr. 
segir, að veita efnilegum kyndurum  undirv jelstjó rask irte in i á fiskigufuskipum  með 
m inna en 900 hestafla vjel, þó aðeins til eins á rs  i senn. Beiðni um  slík skir- 
teini sku lu  fylgja m eðm æli sam kvæ m t 5. gr. b.

Þ á  er ráðuney tinu  og heim ilt, m eðan svo er sem til er skilið i byrjun  1.
m álsgr., að veita m anni yfirv jelstjóraskírtein i sam kvæ m t 7. og 11. gr„ þótt han n  
hafi ekki verið nem a eitt á r undirvjelstjóri á gufuskipi með m eira en 200 hest- 
afla vjel, ef hann  að öðru  leyti fullnæ gir kröfum  7. gr.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


