
Hd 330. F rn m varp

til laga um bygging og rekstur strandferðaskips.

Flutningsm.: Sveinn ólafsson, Þorle ifu r Jónsson, Benedikt Sveinsson,
Halldór Stefánsson.

1. gr.

Ríkisstjórnin lætar bj'ggja 4— 5 hundruð smálesta gufuskip til strand- 
ferða og eigi síðar en svo, að rekstur þess geti byrjað 1. október 1927. Kostn- 
aður við bygging og rekstur skipsins greiðist úr ríkissjóði.

2. gr.

Skipið skal útbúið 70—80 teningsmetra kælirúmi og hafa minst 40 
sjóm ilna vökuhraða. Farþegarúm sje ætlað 40—50 manns, aðallega á 2. og 3. 
farrým i. A ð  öðru Ieyti skal skipið lagað til siglingar á vangæfari og minni 
hafnir, sem aðalpóstskip landsins síður getur annast.

3. gr.

H eim ilt er rikisstjórninni að taka það lán til byggingar skipsins, er 
þörf kann að verða á.

4. gr.

Lög  þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Hvarvetna á landinu er kvartað um ónógar saingöngur. Öll hjeruð, 
sem að sjó liggja, óska eftir auknum skipaferðum og ýtast á um styrki til 
flóabáta, sem yflrleitt eru þó m jög dýr og óhagfeld samgöngutæki, nema inn- 
fjarða eða á kvikuljettum  siglingaleiðum.

í  nefndaráliti m illiþinganefndar í samgöngumálum frá næstl. ári er áhersla 
Iögð á bygging lítils strandferðaskips við fyrsta tækifæri. Samgöngumálanefnd 
Nd., sem tjekk það álit til m eðferðar og ekki treystist til að styðja tillöguna 
um skipsbygging í svip, en lagði til að leigt y rð i aukaskip til strandferða á 
þessu ári, tók það berlega fram  (þskj. 60), að hún teldi ekki vel sjeð fyrir 
samgöngum á sjó, fyr en innlent hentugt skip yrð i fengið auk »E s ju « 1il að 
halda uppi strandferðum.

Fram kvæm darstjóri Eimskipafjelagsins, sem rjettilega má telja forystu- 
mann um fram kvæ m dir á sviði samgangna, leggur m jög eindregið m eð bygg- 
ingu skipsins, ja fnvel á þessu ári. Einnig er ljóst a f m eðferð þessa máls und- 
anfarið, að margir a f þingmönnum vilja flýta útvegun skipsins, m eðfram  vegna 
kæliflutnings matvæla hafna m illi og i veg fyrir m illilandakæliskip það, sem 
nú er áform að að byggja og væntanlega hefur ferðir á næsta ári.

A f töldum  ástæðum og vegna þeirrar skoðunar flm., að bjer sje um 
m jög nauðsynlegt fyrirtæki að ræða, er frum varpið flutt.


