
lld. 117. B rey iiugarlillögur

við frv. til laga um breytiug á lögum nr. 46, 15. júuí 1926, um útsvör.

FiutuÍDgsm.: Sigurjón Á. Ólafsson.

Á undan 1. gr. frv. komi 2 nýjar gr., svo hljóðandi:
a. í stað orðanna »4 vikur í hreppum og 2 vikur i kaupstöðum« i 21. gr. 

laganna komi: 4 vikur í hreppum og 4 vikur i kaupstöðum.
b. í stað »2 vikur í kaupstöðum« í 1. málsgr. 23. gr. laganna komi: 4 vikur./



kr. 429.75
-  360.00
— 1113.06 
---------------  1902.81

23154.12

Kr. a.

1700.00
160.28

21293.84

23154.12 .

í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 7. janúar 1929.

F. h. r.

G. Sveinbjörnsson.

B.

Skýrsla frá verfllaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar.

Hinn 7. janúar 1928 gaf nefnd sú, er kosin var á Alþingi 1927 til þess 
að meta rit til verðlauna af Gjöf Jóns Sigurðssonar, út auglýsingu nm það, að 
þeir, sem til verðlauna hygðu, skyldu gefa sig fram fyrir lok desembermánaðar 1928.

Á hinum setta fresti bárnst nefndinni þessar 3 ritgerðir:
1. »Jón Sigurðsson 1811 — 1851«.
2. »Um stjórnhætti og löggjöf«.
3. »Saga bankanna á íslandiv.
Nefndin samþykti að sæma ritgerðina nr. 1 1000 kr. verðlaunum. Höf-

nndur hennar reyndist að vera próf. dr. phil. Páll E. Ólason.
Ritgerðina nr. 3 samþykti nefndin að sæma 350 kr. verðlaunum. Höfundnr

hennar reyndist að vera guðfræðiprófessor Magnús Jónsson.
Ritgerðina nr. 2 taldi nefndin eigi geta komið til álita tií verðlauna, meö

G j ö l d :

1. Verðlaun greidd:
a. Helga P. Briem .  ............................................ kr. 500.00
b. Bókmentafjelaginu  — 1200.00

2. Áuglýsingakostnaður...................... .................................................
3. Eign i árslok 1928:

a. Bankavaxtabrjef.................................................... kr. 4000.00
b. Veðsknldabrjef......................................................... — 3600.00
c. í Landsbankanum ................................................ — 13693.84

2. Vextir:
a. Af bankavaxtabrjefum .
b. — veðsknldabrjefum . .
c. — fje i Landsbankanum



því að hún eigi geti talist reist á visindalegum rannsóknum, enda þótt hun sje 
vel rituð og efni hennar athyglisvert.

1 stað Ólafs Lárussonar, er eigi taldi sjer rjett að dæma um ritgerðina i 
nr. 3, tók Poisteinn hagstofustjóri Porsteinsson sæti í nefndinni við dóm þeirrar i 
ritgerðar.

Með því að meiri verðlaunum var eigi útbýtt á þessu ári, samþykti 1 
nefndin, samkv. heimild i 2. gr. í Reglum frá 16. okt. 1912, að veita hinu íslenska | 
fornritafjelagi 500 kr. af vöxtum sjóðsins til útgáfu íslenskra fornrita.

Þelta leyfum vjer oss að tilkynna hinu háa Alþingi.

Reykjavík, 14. mars 1929.

Hannes Porsteinsson. Ólafur Lárusson. Sigurður Nordal.

Til Alþingis.

Kd. 110. Frumvarp

. til laga um viðauka og breyting á lögura nr. 13 frá 8. júni 1925, um sektir.

Frá allsherjarnefnd.

1. gr.
Við 2. gr. laganna bætist ný málsgrein:
Valdsmaður sá, er annast fullnustu sektardóms, hefír heimild til þess að 

láta afplána sekt, sem eigi er greidd, í fangelsi við venjulegt fangaviðurværi í 
helmingi skemri tíma en ef um einfalt fangelsi er að ræða, ef hann telur það 
hentara og læknir telur dómfeldan þola þá fangelsisrefsingu.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og ná til allra sektarrefsinga, sem eigi eru 

greiddar eða afplánaðar þegar þau koma í gildi. Pó þarf samþykki dómfelda til 
þess að breyta afplánun frá því, sem dómur eða sætt ákveða, ef dómurinn er 
kveðinn upp eða sætt gerð áður en lög þessi öðlast gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Það er alkunna, að áður en lög nr. 13 frá 1925 tóku gildi, voru sektir 
afplánaðar i fangelsi við vatn og brauð.

Þetta þótti á margan hátt óhentugt, enda óviðeigandi og úrelt. Fyrir- 
komulagið, sem var tekið upp með fyrnefndum lögum, að láta menn afplána 
sektir i einföldu fangelsi, er að visu mannúðlegra en gamla aðferðin, en er alls



ekki hentugt. Sjerstaklega getnr þetta fyrirkomulag orðið mjög óhentugt núna, 
eftir að byrjað er að láta fanga afplána refsingu við venjulegt fangaviðurværi á 
vinnuhælinu á Litla Hrauni. Ef maður hefír verið dæmdur i fangelsi við venju- 
legt fangaviðnrværi og ank þess til sektar, sem er mjög algengt að gert sje í 
sama dómnum, þá verður dómfeldur að þola fangelsi við venjulegt fangaviður- 
væri á Litla Hrauni, en þegar þvi er lokið, getur hann lagt hendur i skaut, hætt 
að vinna, heimtað sig fluttan í fangelsi i Reykjavík, þvi samkvæmt lögnm nr. 13 
frá 1925 eiga sektirnar að afplánast i einföldu íangelsi, og það eiga dómfeldir að 
þola í fangelsinu hjer í bænnm, án nokkurrar vinnuskyldu.

Pegar litið er á eðli sektarrefsingarinnar, er það og á allan hátt mjög 
eðlilegt, að afplánuninni fylgi vinnuskylda. Með afplánun í einföldu fangelsi, þar 
sem sökudólgurinn liggnr iðjnlans og ríkið elur hann á sinn kostnað, er tilgangi 
sektarrefsingarinnar alls ekki náð. Með þvi að láta þá, sem dæmdir eru i sektir 
eða hafa gengist inn á þær, afplána sektirnar þannig, að iáta þá vinna rikinn 
tiltekinn dagafjölda, er tilgangi sektanna hinsvegar stórnm betur náð.

Sjerhverjum heilbrigðum manni — þvi aðrir en heilbrigðir menn verða 
ekki látnir stunda vinnuna — er það hollara og eðlilegra að vinna heilnæma 
vinnu en að liggja í algerðn iðjuleysL

Bæði rikinu og einstaklingnum, sem afplánar refsingnna, er því þessi 
afplánunaraðferð i alla staði hentugri.

Pað þykir að ýmsn leyti heppilegra, að valdsmaðurinn, sem annast af- 
plánun sektardóma eða sætta, ákveði, eftir því sem hentast þykir i sjerhverju 
falli, hvorri afplánunaraðferðinni skuli beitt. Það er auðveldara að sjá, hvor af- 
plánunaraðferðin er hentugri á þeim tíma, þegar byrja á að afplána sektina, 
heldur en þegar dómnrinn er upp kveðinn eða sættin gerð, því oft getur liðið 
talsverður timi frá [því að dómurinn er kveðinn upp eða gengist inn á sektina 
og til þess tima að byrjað er að afplána hana, og getnr margt breyst um hagi 
og heilsu dómfelds á þeim tíma. En svo er þó um þetta búið, að dómfeldur sje 
jafnvel settur, því ef hann afplánar sektina með vinnn við venjulegt fangaviðnr- 
væri, styttist timinn nm helming.

120. Frumvarp

til laga um kirkjugarðsstæði i Reykjavik o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1929). ,

1. gr.
Reykjavikurbær leggur til úr óræktuðu landi bæjarins, án endurgjalds, 

nothæft kirkjugarðsstæði, er kirkjumálaráðherra tekur gilt, að fengnu áliti 
sóknarnefudar.

2. gr.
Nú vill Reykjavikurbær taka að sjer kirkjugarðsmálefni bæjarins að



öllu leyti, og getur því máli þá orðið framgengt með samningi við kirkju- 
málaráðherrann.

Ráðberranum er heimilt að gera samning um, að hið lögboðna leg- 
kaup til rikissjóðs skuli falla til bæjarsjóðs Reykjavikur.

3. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1929.

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta er borið fram til að flýta ákvörðun um nýjan kirkjugarð 
fyrir höfuðstaðinn. Mistök í þessu efni hafa orðið landinu dýr. Fyrir nokkr- 
um árum keypti landið mel bjá gamla kirkjugarðinum fyrir rúm 20 þús. kr., 
og hefir látið flytja þangað mold til að gera staðinn að grafreit. Sú umbót 
hefir kostað ríkissjóð 80 þús. kr.

121. Frum varp

til laga um veiting ríkisborgararjettar.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

Rikisborgararjettur veitist eftirnefndum mönnum:
1. Jens Severin Lange, málara í Reykjavik, fæddum í Danmörku.
2. Otto Gregers Nors Grundtvig, lyfjafræðingi á Akureyri, fæddum í 

Danmörku.

G r e i n a r g e r ð .

1. Jens Severin Lange, málari í Reykjavík, sem er fæddur i Lime í Danmörku
6. nóvember 1872, kom hingað til lands 1895 og hefir átt heimili hjer siðan.

2. Otto Gregers Nors Grundtvig, sem er fæddur i Lögsted i Danmörkn 7. júni 
1896, kom hingað til lands 1921 og befir átt hjer heimili siðan.

Md. 132. BreytlngartlIIaga

við frv. til laga um breyting á lögnm nr. 43, 15. júni 1926, um kosningar i mál- 
efnnm sveita og kaupstaða.

Frá Hákoni Kristóferssyni.
Við 3. gr.
í stað orðanna »þeim, er setið h a fa ............. síöast sæti« komi:
Peim, er setið hafa i bæjarstjórn eða hreppsnefnd, er þó óskylt að taka 

við kjöri fyr en jafnlangur timi er liðinn siðan hann átti þar siðast sæti.



Md. 123. Mefndarállt

nm frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til 
Alþingis.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir klofnað í þessu máli. Einn nefndarmanna (H, V.) er mót- 
fallinn færsln kjördagsins yfirleitt, einn nefndarmanna (M. T .) vildi ganga að 
færslu kjördagsins til seinni hluta septembermánaðar, en hinir þrir nefndarmenn- 
irnir hafa komið sjer saman um að leggja til, að kjördagur verði 1. laugardagur 
i júli og bera fram brtt. i þá átt.

Samkvæmt þessu leggur meiri hl. til, að frv. verði samþykt með þessari

BREYTINGU:
1. gr. orðist svo:
1 stað orðanna »hinn 1. vetrardagura i 23. gr. laganna komi: hinn fyrsti 

laugardagur í júlimánuði.

Alþingi, 15. mars 1929.

Gunnar Sigurðsson, Magnús Guðmundsson, Hákon Kristófersson. 
form. frsm.

Id .  124. Breytingartillögur

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júní 1926, um kosningar í mál- 
efnum sveita og kaupstaða.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson.

Við 17. grein.
a. Aftan við fyrstu málsgrein greinarinnar komi:

Nú er bæjarstjóri (borgarstjóri) einnig bæjarfulltrúi, og er hann þá sjálf- 
kjörinn í fastar nefndir og formaður þeirra. Sje bæjarstjóri (borgarstjóri) 
ekki bæjarfulltrúi, á hann samt sæti í föstum nefndum innan bæjarstjórnar 
sem aukamaður, og er formaður þeirra, þótt ekki hafi hann þar atkvæðisrjett

b. Aftan við 2. málsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Bæjarstjórnin kýs á sama fundi og fastar nefndir eru kosnar tvo endnr- 

skoðendur bæjarreikninganna og tvo til vara. Gildir kosning þeirra um eitt 
ár. Bæjarstjórn ákveður laun endurskoðenda og setur þeim erindisbrjef.



Ild. 125. Mefndarálit

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 76, 28. nóv. 1919, um breyting á yflr- 
setukvennalögnm, nr. 14, 22. okt. 1912. '

Frá minni hluta Qárhagsnefndar.

Nefndin hefír klofnað. Leggnr minni hl. til, að frv. verði samþykt óbreytt, 
en meiri hl. mun ráða til, að frv. verði felt. Frv. þetta hefír verið þrisvar sinn- 
um áður fyrir háttv. deild. Árið sem leið fjell frv. fyrir óhapp, vegna þess að 
vitanlegir stuðningsmenn þess voru fjarverandi.

Nálega allir munn viðnrkenna, að laun yfírsetnkvenna sjen of lág, en sú 
aðalástæða hefír verið færð gegn frv., að ekki mætti taka þetta mál sjerstaklega 
til meðferðar fyr en öll launalögin væru endurskoðuð. En bæði er nú það, að 
jafnvel á síðasta þingi var ein stjett manna, prestarnir, tekin nt úr og laun hennar 
bætt nokkuð og þessi regla rofín, enda á það að líta, að hjer er sjerstök ástæða 
til að bæta þegar i stað launakjör yfírsetukvenna, sem ekki gildir um neinn af 
hinum öðrum launaflokkum, nefnilega sú, að yfírsetukonuvöntun er hin mesta i 
landinu. Þannig er talið, að lærðar yfírsetukonur vanti í eitthvað um 30 yfirsetu- 
konuumdæmi. Enginn vafí er á því, að hin ósæmilega lágu launakjör eru þessa 
valdandi. En þar sem yfírsetukonur vantar sjerstaklega í hin afskektari hjeruð, 
þar sem oft er mjög örðugt að ná i lækni vegna simaleysis og örðugra sam- 
gangna, þá virðist óverjandi, að ekki sje bætt úr þessu þegar í stað.

í ljelegustu yfirsetukouruhjeruðunum eru launin 200 krónur, að viðbættri 
dýrtiðaruppbót, sem þó er ekki lögákveðin. Sjá allir, þegar á það er litið, að 
kostnaður við nám yfirsetukvenna er aldrei minni en 600—800 kr., að hjer er 
um óhæfilega lág laun að ræða. Samkvæmt þessu frv. eru lágu launin hækkuð 
hlutfallslega meira en háu launin, eins og sjálfsagt er. Laun þeirra lægst launuðu 
geta hækkað úr 200 kr. upp í 500 kr., og er það 150®/» hækkun, en hæstu laun- 
in geta hækkað frá 1000 kr. upp í 1500 kr., eða um 50°/«. Það virðist óverjandi 
að draga lengur að bæta kjör þessarar þörfu stjettar í þjóðfjelaginu. Það eru ekki 
aðeins yfírsetukonurnar, sem eiga kröfu á þvi, að kjör þeirra verði bætt — hitt 
vegur ennþá meira, að af heilbrigðisástæðum og af mannúðarástæðum verður 
ekki hjá því komist, að yfírsetukonurnar fái svo góð laun, að takast megi að fá 
yfírsetukonur í'hin afskektari hjeruð. Með tilvisun til þess, sem að framan grein- 
ir, leggur minni hl. nefndarinnar til, að frv. verði samþykt óbreytt.

Alþingi, 15. mars 1929.

Sig. Eggerz, Hjeðinn Valdimarsson. Ásg. Ásgeirsson. 
frsm.



nid. 126. Fntm varp

til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 [Ritsima- og talsímakerfi]. 

Flutningsm.: Hannes Jónsson, Bjarni Ásgeirsson, Halldór Stefánsson.

Efnismálsgrein 1. gr. laganna skal orða svo:
Lina frá Hvammstanga um Stóra-Ós, Lækjamót, Breiðabólsstað, ósa, 

Hindisvik, Tjörn, Ulugastaði, Sauðadalsá, Ánastaði að Hvammstanga, með 
hliðarlinu frá Lækjamóti að Víðidalstungu. Ennfremur lína frá Melstað um 
Urriðaá að Núpdalstungu, með hliðarlínu að Skeggjastöðum. Lina frá Hnaus- 
um um Hnjúk og Eyjólfsstaði að Ási i Vatnsdal. Lina frá Efra-Hvoli um 
Hof og Kirkjubæ að Geldingalæk. Lina frá Þórshöfn til Skála, og ennfremur 
lina til Gunnólfsvíkur. Lina frá Skógum að Skinnastöðum. Lina frá Ljósa- 
vatni fram Bárðardal. Lina um Fnjóskadal. Lina frá Hjaltastað að Kirkjubæ. 
Lina frá Stóra-Kroppi að Reykholti. Lina frá Síðumúla um Sámsstaði, Bjarna- 
staði að Gilsbakka, með hliðarálmu frá Bjarnastöðum að Stóra-Ási. Lina frá 
Hesti fram Lundarreykjadal. Lina frá Langárfossi um Smiðjuhól og Hofsstaði 
að Laxárholti. Lina frá Selnesi að Skaga. Lina frá Bildudal að Selárdal. 
Lina frá Sandnesi að Drangsnesi. Lina frá Torfastöðum til Geysis. Lina frá 
Mosfelli að Laugarvatni í Laugardal. Lina frá Fossvöllum að Skjöldólfsstöð- 
um á Jökuldal.

G r e i n a r g e r ð .

Breytingar þær, sem hjer er farið fram á, eru:
a. Á Vatnsneslfnunni, að i staðinn fyrir að línan er nú ákveðin frá Ósum að 

Tjörn, er farið fram á, að hún verði lögð frá Ósum um Hindisvik að 
Tjörn og bætt við lfnuna frá Illugastöðum að Hvammstanga. Fyrri breytingin 
er mjög smávægileg, en til talsverðra bóta, þvi nú er risin upp verslnn í 
Hindisvík, sem sótt er inn eftir nesinu báðumegin. Ennfremur er línan á 
þennan hátt betur varin fyrir isingu og snjóþyngslum og liggur ekki eins 
þvert fyrir norðanveðrum. Síðari breytingin er aðallega gerð fyrir Vatnsnesið. 
Að vestan eru þar mjög örðugar samgöngur á iandi, en nauðsynlegt vegna 
útræðis að hafa sem best samband við Hvammstanga.

b. Á Miðfjarðarlinunni: Sett er ein stöð á Iinunni milli Melstaðar og Núpdals- 
tungu og bætt við hliðarlfnu frá Núpdalstungu að Skeggjastöðum. Fyrri 
breytingin er aðeins sú, að bætt er við einni stöð, og er það til stórbóta 
fyrir marga bæi, sem eiga örðugt að sækja á endastöðvar. Síðari breytingin 
er viðbót og til þess að koma afskektasta dalnum i fram-Miðfirði i sima- 
samband. Lfnan er ekki löng, en talsvert margir bæir, sem gætu haft 
hennar not.

c. Breytingin á Hálsasveitar- og Hvítársíðulínunni er i þvi fólgin, að i stað þess 
að áður var ákveðið, að liuan að Stóra-Ási og Bjarnastöðum lægi frá Reyk-



holti nm Hálsasveit, er hjer farifi fram á, að hún liggi frá Síðumúla um 
Hvitársíðu, en um leið lengd að Gilsbakka og bætt við einni stöð, Sámsstöðum. 
Leiðir þessar eru álika langar, en sá munnr á, að leiðin frá Reykholti afi 
Stóra-Ási, þar sem línan að líkum yrði lögð, mundi liggja allfjarri bæjum, 
en lina frá Síðumúla að Bjarnastöðum lægi með bygðum í Hvítársíðu, og þvi 
hentugt að koma einkasimum i samband við hana.

d. Nýrri línu er bætt hjer inn frá Langárfossi um Smiðjuhól, Hofsstaði að Lax- 
árholti á Mýrum. Hjer er um að ræða stórt hjerað, sem til þessa hefir 
verið simasambandslaust, en nauðsyn fyrir síma er mikil, sökum örðugra 
samgangna. Lina þessi mundi bæta hjer töluvert um, þó að full þörf væri 
á henni lengri.

e. Símalína frá Fossvöllum að Skjöldólfsstöðum tengir Út-Jökuldalinn við síma- 
kerfið. Jökuldalurinn er mjög erfiðlega settur með tilliti til allra samgangna 
og viðskiftasambanda, meðal annars gagnvart læknishjálp. Símasamband 
bætti mjög úr um þessa örðugu aðstöðu.

Nánar i framsögu.

Ed. 127. l'rum varp

til laga um heimild fyrir bæjarfjelög og sýslufjelög til þess að taka einkasölu 
á nauðsynjavörum.

Flutningsm.: Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
Þar, sem svo hagar til, að siglingateppa getur átt sjer stað einhvern 

hluta árs vegna hafíss eða annara hindrana, er bæjarfjelögum og sýslufjelög- 
um heimilt að taka i sínar bendur allan innflutning og sölu á nauðsynjavör- 
um, til tryggingar þvi, að ekki verði skortur á þessum vörum til almennings- 
þarfa innan takmarka bæjarins og sýslunnar.

2. gr.
Bæjarstjórn og sýslunefnd, hvor i sinu lagi eða á sameiginlegum fundi, 

þar sem bæjarQelag og sýslufjelag eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta, 
skulu árlega með samþykt ákveða, hvort sú heimild verði notuð eða ekki, 
sem um getur i 1. gr., og hve langan tima úr árinu. Skal innflutningur mið- 
aður við, að nægilegt sje fyrirliggjandi af nauðsynjavörum þann tima árs, sem 
samþyktin er i gildi.

Bæjarstjórn og sýslunefnd ákveða, hvað teljast nauðsynjavörur sam- 
kvæmt 1. gr.

3. gr. ,
Áður en ákvörðun er tekin um innflutning og sölu nauðsynjavara



samkv. lögum þessum, lætur bæjarstjórn og sýslunefnd fram fara rannsókn hjá 
kaupfjelögum, kaupmönnum, heildsölum og brauðgerðarhúsum á birgðum 
þeirra vara, sem einkasöluheimildin nær yfir. .

■Nú reynast, að dómi bæjarstjórnar eða sýslunefndar, nægar birgðir 
fyrirliggjandi til þess að tryggilegt sje, að þær endist til sölu yfir þann tima 
árs, sem siglingateppa getur átt sjer stað. Getur þá bæjarstjórn eða sýslu- 
nefnd látið niður falla innflutning og sölu þeirra vara i það skifti.

4. gr.
Þegar bæjarstjórn eða sýslunefnd hefir með samþykt ákveðið að ann- 

ast innflutning og sölu nauðsynjavara, er öllum öðrum bannaður innflutn- 
ingur á þeim vörum til bæjarins eða sýslunnar meðan samþyktin er i giídi.

5. gr.
Nú vill bæjarstjórn eða sýslunefnd fela öðrum innflutning og sölu á 

vörum þeim, sem um getur i 1. gr., sbr. 2. gr., og getur þá bæjarstjórn eða 
sýslunefnd samið um innflutnÍDg og sölu þeirra við kaupfjelög, kaupmenn, beild- 
sala og brauðgerðarbús, sem hafa aðallega haft innflutning á þeim vörum áður, 
þó því aðeins, að trygging sje fyrir, að nægilegar birgðir verði ætíð fyrirliggjandi 
þann tima árs, sem bætt er við siglingateppu. Getur bæjarstjórn eða sýslu- 
nefnd ákveðið, hvað hver innflytjandi megi flytja inn at vörum þessum, enda 
skiftist innflutningurinn hlutfallslega milli þeirra, sem innflutning annast, 
miðað við innflutning þeirra á sömu vörum næsta ár á undan.

Til tryggingar því, að verð þeirra vara, sem inn eru fluttar á þennan 
hátt, verði ekki sett óeðlilega hátt, getur bæjarstjórn eða sýslunefnd ákveðið 
hámarksverð á vörum þessum, og skal þá miðað við, að hæfilegur verslunar- 
hagnaður fáist af sölu varanna.

6. gr.
Brot gegn 4. gr. varða sektum, frá 200 til 2000 kr., og skal bæjar- 

stjórn eða sýslunefnd leggja söluhann á vörur þær, sem inn hafa verið fluttar, 
er gildi þangað til innflutningsbann er útrunnið i það sinn.

Brot gegn öðrum ákvæðum þessara laga varða sektum, frá 500 til 5000 kr.

7. gr.

Lög þessi öðlast þeg^r gildi.

Gr e i  n a r g e r  ð.

Þær raddir hafa verið uppi, bæði i ræðu og riti, að full nauðsyn væri á 
að framkvæma ráðstafanir til tryggingar þvi, að siglingateppa vegna hafíss eða 
annara orsaka valdi ekki hallæri i þeim hluta landsins, sem veðrátta er hörðnst 
og hafishættan er mest. Hafa um það mál ritað ýmsir merkir menn, og siðast 
þeir Torti Bjarnason skólastjóri og Guðmundur Björnsson landlæknir. Á þinginu



1921 flutti og Pjetur Jónsson ráðherra frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórn- 
ina til þess að taka einkasölu á kornvörum, með það fyrir augum, að Iandið > 
yrði birgt að. kornvörum til tryggingar fyrir fólk og búpening.

Með frv. þessu, ef það verður að lögum, er bæjarfjelögum og sýslufjelög- 
um gefin heimild til að tryggja sig gegn ishættunni, með innflutningi og sölu- 
ráðstöfunum á nauðsynjavörum, þó á þann hátt, að lítilli eða engri truflun á 
verslun þeirra myndi valda, ef þær verslanir, sem hafa mesta sölu nauðsynjavara 
með höndum, vildu taka á sig þá kvöð, sem ráð er fyrir gert i 5. gr. frv. Pað 
verður ekki burt skafið, að sú hætta, sem vofir yfir af völdum siglingateppu, fer 
vaxandi með ári hverju, eftir því sem meir er bygt á auknum siglingum, sem 
með einum hriðarbyl geta orðið stöðvaðar um hálfs árs tima eða lengur á stór- 
um hluta landsins. Fyrir þessa hættu er auðvelt að byggja með þvi að flytja inn 
nægilega snemma vetrar, í miðjum nóvember eða fyr, hæfilegan forða af nauð- 
synjavörum til þess að bjargast á fram á næsta vor, og virðist ekki óeðlilegt, að 
hlntaðeigandi bæjar- og sýslufjelög önnuðust slikan innflutning, eða sæju um, að 
hann yrði framkvæmdur.

Ed. 121. Tillaga

til þingsályktunar um vatnsveitu á Hvammstanga.

Flutningsm.: Jón Baldvinsson.

Efri deild Alþingis ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta rannsaka og 
gera kostnaðaráætlun um vatnsveitu á Hvammstanga.

G r e i n a r g e r ð .

t brjefi að norðan til flutningsmanns segir svo um vatnsbólin á Hvamms-
tanga:

»T il notkunar hefir Hvammstangi ekki annað vatn en þverársprænu og 
örfáa innibrunna með dálitlu vatni, ef ekki eru þurkar, og eru þeir hreinustu 
gróðrarstfur fyrir hverskonar sóttkveikjur«.

Hafa nokkrir kauptúnsbúar reynt að fá því til vegar komið, að kaup- 
túninu yrði sjeð fyrir heilnæmu neytsluvatni, en framkvæmdir hafa engar orðið
í þessa átt, enda eru ibúar kauptúnsins tæpur helmingur hreppsbúa. Er þó mikil
nauðsyn á þvi, að kauptúninu sje trygt holt neytsluvatn, því taugaveiki hefir
talsvert gert vart við sig þarna og það kent neytsluvatninu.

Er með þingsályktunartillögunni farið fram á það, að rikisstjórnin láti 
rannsaka, á hvern hátt Hvammstangabúnm verði sjeð fyrir holiu neytsluvatni; 
ætti sú rannsókn að geta farið fram á sumri komanda, svo að framkvæmdir i 
þessu máli geti orðið sem fyrst.



Ed. 129. Frum varp

til laga um heimild handa atvinnumálaráðherra til að veita sjerleyfí til að 
fleyta vikri niður Jökulsá á Fjöllum.

Flutningsm.: Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
Atvinnumálaráðherra skal vera heimilt að veita Sveinbirni Jónssyni, 

byggingarmeistara á Knararbergi við Akureyri, sjerleyfl til:
1. Að fleyta vikri ofan af öræfum niður Jökulsá á Fjöllum og niður að 

Axarfirði, og taka hann þar i land eða báta og flytja að Kópaskeri til út- 
skipunar og frekari flutnings. .

2. Að setja fljótandi stiflur i þær kvislar árinnar, sem ekki vita að Iend- 
ingarstað vikursins, enda komi þær stiflur ekki á bága við umferð um 
ána eða aðra notkun hennar.

3. Að gera vegi og annan flutningsútbunað milli vikurlaganna og árinnar
og lendingarstaðs vikursins og hafnar, svo og bryggju eða annan út-
skipunarútbúnað i höfn, ef með þarf.

4. Að taka lögnámi land og rjettindi yfir landi eða netlögnum, svo og að
leggja kvaðir á netlögn eða land, ef með þarf og að þvi leyti, sem nauð-
synlegt er til að koma fyrirtæki þessu í framkvæmd, sem í 1.—3. tölul. 
segir, enda komi fult endurgjald fyrir.

2. gr.

Sjerleyfistíminn má vera alt að 10 árum.

3. gr.
Sjerleyfishafi skal hafa byrjað á framkvæmd fyrirtækisins innan eins 

árs frá dagsetningu sjerleyfisins og komið rekstri á það innan tveggja ára frá 
sama tima. Ráðherra getur framlengt fresti þessa um alt að einu ári hvorn.

4. gr.
Nú er heimild þessi ekki notuð innan ársloka 1931, og falla þá lögin 

úr gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Það er tilgangur umsækjanda um sjerleyfi þetta að reyna að ná vikri 
uppi á Öræfum (Ódáðahrauni, Hólsfjallaöræfum og víðar meðfram Jökulsá), 
fleyta honum niður eftir ánni, taka hann þar i land eða upp í bát, flytja 
hann út að Kópaskeri, taka hann þar i skip og flytja út um land og nota 
i steinsteypuhús, annaðhvort beinlínis i staðinn fyrir möl, eða þá að steypa úr 
honum þunnar plötur, er síðan sjeu festar innan á húsveggi til hitavarnar. 
Hefir hitavarnarhæfileiki slikra vikursteina verið rannsakaður bæði hjer og í



Noregi og reynst til hálfs á við kork, svo að vikurplöturnar þyrftu að vera 
helmingi þyk'kri en korkur til jafngóðrar einangrunar, en gætu þó verið helduri 
ódýrari.

Umsækjandi, sem er fátækur maður, hefir þegar gert nokkrar tilraunirj 
með þetta og lagt talsvert í kostnað. Einnig er óhjákvæmilegt, að talsverðurj 
kostnaður og fyrirhöfn verði við að útbúa stíflur i árkvíslarnar, flutningatæki á 
fjöllunum og niður við sjóinn o. fl„ og þar sem markaður er ennþá óunninn 
fyrir efni þetta, og þess vegna óvist um söluna, mundi það varla verða mögu- 
legt fyrir umsækjanda að fá lán til framkvæmda verksins eða standa straum af 
því, ef hann ætti að mæta samkepni i stórum stíl meðan fyrirtækið er að: 
komast á fót. Virðist þvi sanngjarnt, að hann fái sjerleyfi til þess að nota ána í 
þessum tilgangi um nokkurra ára skeið, einkum þar sem þessi notkun hennar 
virðist ekki þurfa að koma i bága við neina aðra notkun árinnar, nema ef vera 
kynni netalagnir nálægt landtókústað vikursins þann tfma, sem að því er unnið 
að ná honum upp.

Hjer er um að ræða það lofsverða tilraun til að nota innlent efni til bygg- 
inga, að rjett virðist að reyna að greiða götu hennar, eftir þvi sem með þarf, og 
gæti jafnvel komið til mála að styrkja fyrirtækið eða tilraunina i byrjnn af opin- i 
beru f]e. Fáist ekki nægur markaður fyrir efnið innanlands, mætti reyna að i 
flytja það út.

- Hinar einstöku greinar frumvarpsins virðast ekki þurfa skýringar við. 
Pó skal þess getið um 4. lið fyrstu greinar, að umsækjandi hefir þegar fengið 
leyfi landeigenda, sem til greina koma, og það er ekki vitanlegt, að neinar neta- 
lagnir verði á þeirri leið, er vikurinn fer um. Þó þykir ekki rjett að eiga það á : 
hættu, að fyrirtækið verði stöðvað vegna ósamkomulags um netstað nálægt 
vikurleiðinni, land undir veg eða annað i óbygðum eða annarsstaðar i órækt- 
úðu landi.

Ed. 130. Frumvarp

til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

1. gr.
Til hafnargerðar á Skagaströnd veitist úr ríkissjóði rj i  kostnaðar, eftir 

áætlun, sem rikisstjórnin hefir samþykt, þegar fje er veitt til þess í fjárlögum, 
alt að kr. 235000 — tvö hundruð þrjátiu og fimm þúsund krónur — gegn 
tvöföldu tillagi írá hafnarsjóði Skagastrandar.

2. gr.
Ríkisstjórninni veitist heimild til að ábyrgjast fyrir hönd rikissjóðs alt 

að kr. 470000 — fjögur hundruð og sjötíu þúsund króna — lán, er hafnar- 
sjóður Skagastrandar kann að fá til hafnargerðar, gegn ábyrgð sýslunefndar



Austur-Hunavatnssýslu. Tillagið úr rikissjóði og ábyrgð rikissjóðs er bundin 
þvi skilyrði, að yfírumsjón með verkinu og reikningshald sje falið manni, 
sem stjórnarráðið samþykkir.

3. gr.
Sjerhver er skyldur að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til að 

gera höfnina, eða undir brautir og vegi i þarfir hafnarinnar, svo sem leyfa, 
að tekið verði í landi hans, hvort heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, og 
þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarjetti, sem hafnar- 
gerðin hefir í för með sjer, alt gegn því, að fullar bætur komi fyrir. Náist 
ekki samkomulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati tveggja dóm- 
kvaddra manna, að tilkvöddum báðum málsaðiljum. Kostnaðurinn við matið 
greiðist úr hafnarsjóði Skagastrandar. Nú vill annarhvor málsaðili ekki una 
mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera skal hann það innan 14 daga 
frá þvi að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt á sama hátt af 4 
dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir 
krafist, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem nemur 10°/o at 
hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, ella greiðist kostnaðurinn úr hafnarsjóði 
Skagastrandar.

4. gr.
Hafnarmerki skulu vera: Frá Höfðatá bein lína til suðurs i Djúpsker 

og þaðan til lands sunnanvert Árbakkasteins í Hrafnárós.

5. gr.
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram 

neina bryggju eða önnur mannvirki, nje fylla upp eða dýpka út frá landi 
nema eftir tillögum hafnarnefndar og með samþykki hreppsnefndar Vindhæl- 
ishrepps. Sá, sem vill gera eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefnd- 
inni beiðni um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á þvi, svo og uppdráttur,
ef með þykir þurfa i tvennu lagi, og heldur hafnarnefnd öðru eintakinu.
Hafnarnefnd afgreiðir siðan málið til hreppsnefndar.

Sá, sem fengið hefir slikt leyfi, skal skyldur að halda mannvirkinu
svo við, að engin hætta stafi af því.

Brot gegn þessari grein varða sektum, frá 20—500 kr., og hafnarnefnd 
getur látið nema burt mannvirkið á kostnað eiganda.

6. gr.
Hreppsnefnd Vindhælishrepps hefir á hendi stjórn hafnarmálefnanna 

undir yfirumsjón atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins.

7. gr.
Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni skal fela bafnarnefnd. 

í  hafnarnefnd sitja 3 menn, 2 kosnir af hreppsnefnd Vindhælishrepps, en 1 af 
sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu. Nefndarmenn skulu kosnir til 3 ára og 
gengur 1 úr árlega, fyrstu 2 árin eftir hlutkesti. Að minsta kosti 2 nefndar- 
menn skulu eiga heima i Skagastrandarkauptúni, eða i nágrenni þess.



8. gr. ;
Eigum hafnarsjóðs má aðeins verja í þarfír hafnarinnar. Hreppssjóður 

ábyrgist skuldir hafnarsjóðs og breppsnefndin hefír ábyrgð á eignum hafn-} 
arinnar.

9- gr. :
Hreppsnefnd má ekki án leyfís ráðuneytisins selja eða veðsetja fast-j 

eignir hafnarsjóðsins, eða kaupa nokkrar nýjar íasteignir, taka stærri lán eðaj
lán til lengri tíma en að þau verði borguð aftur af tekjum þess árs, sem fer[
í hönd, nje endurnýja slik lán eða fresta borgunartimanum, og ekki heldur 
gera nein þau mannvirki við höínina, sem eru svo stórvaxin, að árstekjurnar 
hrökkvi ekki til að koma þeim i framkvæmd.

10. gr.
Hafnarsjóður á alt það land innan hafnargarðs, sem nú flýtur yfír 

með stórstraumsflóði.
11. gr.

Til þess að standa straum af kostnaði við byggingu og viðhald hafn- 
arvirkja og til árlegs rekstrarkostnaðar hafnarinnar er heimilt að innheimta 
gjöld þau, er hjer segir:

1. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem gerð eru samkv. 5. gr. }
2. Helming hækkunar lóðarleigu i Höfðahólalandi og hluta lóðargjalds 

nýrra lóða. Par til núgildandi leigumálar eru fallnir úr gildi, skulu, þegar 
höfnin er nothæf, dómkvaddir menn meta sanngjarna lóðarleigu á 5 ára 
fresti, og skulu lóðaleigjendur þá greiða i hafnarsjóð */* af þeirri upphæð, j 
sem matið er hærra en núverandi leigumáli ákveður. j

3. A f skipum og bátum, er hafna sig í Skagastrandarhöfn, og farmi þeirra:
a. Lestagjald.
b. Vitagjald.
c. Vörugjald. — Undanskildar skulu þó vörur þær, er samkvæmt farm-

skrá skipsins eiga að fara til annara hafna á landinu, ef þær eru ekki
settar á land.

d- Bryggjugjald af skipum, er leggjast við bryggjur hafnarinnar.
e. Festargjald af skipum, sem nota festar hafnarsjóðs.

Gjöld þessi, sem og gjöld fyrir afnot af öðrum eignum hafnarinnar, 
skulu ákveðin í reglugerð, sem hreppsnefnd Vindhælishrepps semur og at- 
vinnu- og samgöngumálaráðuneytið staðfestir, og skal i henni ákveða, hver 
skuli greiða þau og innheimta.

Herskip og skemtiskip skulu undanþegin gjöldum til hafnarinnar 
samkv. tölulið 3 a, b og c.

12. gr.
Nú má álita, að tekjur af gjaldstofnum þeim, sem heimilaðir eru í 11. 

gr., hrökkvi ekki fyrir árlegum útgjöldum hafnarinnar, og getur þá brepps- 
nefndin,. með sjerstöku samþykki stjórnarráðsins fyrir hvert ár, ákveðið, að 
leggja megi aukatoll á aðflutningsgjaldskyldar og útflutningsgjaldskyldar vör-



ur. Gjaldið má þó aldrei fara fram úr 4°/o af tolli þeim, er greiða ber i ríkis- 
sjóð. Gjald þetta innheimtir hafnarnefnd. Gjald þetta, sem og gjöldin samkv.
11. gr., má taka lögtaki.

13. gr.
Reikningsár hafnarsjóðsins er almanaksárið.

1'. gr.
Fyrir 1. nóvember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fyrir hrepps- 

nefnd frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar*á komandi ári. 
Hreppsnefnd skal hafa fullsamið áætlunina fyrir lok nóvembermánaðar og 
senda hana síðan atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu til samþyktar fyrir 
árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á einstöku gjalda- og tekjuliðum.

15. gr.
Nú hefir hreppsnefnd i hyggju einhVerjar meiri háttar aðgerðir við 

höfnina, eða hún vill gera einhverjar þær ráðstafanir, er samþykki stjórnar- 
ráðsins þarf til, og skal hún þá senda ráðuneytinu sjerstaka tillögu um það 
efni. Skal það gert svo tímanlega sem kostur er, að samþykki ráðuneytisins 
geti komið til áður en hún lætur fjárhagsáætlun hafnarinnar fara frá sjer.

16. gr.
Komi það i ljós, þegar fram á árið liður, að óumflýjanlegt sje að 

sinna einhverjum aðgerðum utan áætlunar, eða fara fram úr áætluðum fjár- 
bæðum, ber hafnarnefnd að tilkynna það hreppsnefnd í tæka tíð. Fallist hún 
á tillögur hafnarnefndar, skal þegar leitað samþykkis ráðuneytisins til þess að 
víkja megi frá áætluninni. Fyr má ekki framkvæma verkið nje stofna til 
tekjuhallans.

17. gr.
Við lok hvers reikningsárs, og ekki síðar en fyrir febrúarlok, skal 

hafnarnefnd gera reikning yfír tekjur og gjöld hafnarinnar á hinu liðna ári, 
og efnahagsreikning hennar. Reikningana skal endurskoða og úrskurða á sama 
hátt og hreppsreikninga.

18. gr.
Að öðru leyti skal ákveða með reglugerð, er hreppsnefnd semur og 

ráðuneytið staðfestir, alt það, er lýtur að greiðri og hættulausri umferð um 
höfnina, góðri reglu og öðru höfninni viðvikjandi, er við þykir eiga. í reglu- 
gerðinni má ákveða sektir fyrir brot gegn henni, 20—1000 kr.

Sektir samkvæmt lögum þessum renna i hafnarsjóð.

19. gr.
Með mál þau, sem risa út af brotum gegn 5. gr. laga þessara og 

reglugerðum, sera settar verða samkvæmt þeim, skal fara sem almenn lög- 
reglumál.



Md. 131. Beyttngartlllaga ;

við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926 [Ritsíma- og| 
talsímakerfi].

Frá Ingólfi Bjarnarsyni. .

Aftan við frumvarpsgreinina bætist:
Lina frá Breiðumýri um Máskot að Skútnstöðum. Lina frá Breiðumýri i 

að Grenjaðarstað. Lina frá Laxamýri að Hveravöllum. Lina frá Ytri-Tungu á j  

Tjörnesi að Hallbjarnarstöðum. |

Md. 132. Frum varp

til laga um bann gegn likamlegum refsingum.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson.

1. gr.
Foreldrum, fjárbaldsmönnum, húsbændum, kennurum, lærimeisturum 

og öðrum, sem yfir börnum og unglingum hafa að ráða, er með öllu bannað 
að beita hýðingum, höggum, barsmíði, klípingum eða öðrum likamlegum refs- j 
ingum, hverju nafni sem nefnast, við börn og unglinga. |

2. gr.
Brot gegn 1. gr. varða hegningu sem hjer segir, nema þyngri hegning ; 

liggi við að lögum: 1. brot varðar sektum frá 20 til 200 kr., 2. brot varð- : 
ar sektum frá 200 til 1000 kr., 3. brot varðar — auk sekta, 200 til 1000 
kr. — foreldra missi foreldravalds, fjárhaldsmenn missi fjárhalds, húsbændur | 
vistarslitum þeirra, er verknaðurinn kemur fram við, kennara embættismissi, 
lærimeistara ógilding námssamnings, og alla aðra umráðum þeim, er þeir hafa 
yfir börnum og unglingum.

3. gr.
Mál út af brotum á lögum þessum skulu rekin sem almenn lögreglumál.

4. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1930.

G r e i n a r g e r ð .
l

Með vaxaudi þekkingu á uppeldismálum og sálarlifi barna og unglinga 
hafa augu manna opnast fyrir því, að líkamlegar refsingar gera meira ógagn en



gagn, enda mun nú svo komið, að þær eru víða lagðar niður með öllu. Þó er 
þeim enn beitt sumstaðar, en alstaðar mælast þær illa fyrir. Tómlæti löggjafanna 
mun valda mestu um, að þær hafa eigi enn verið bannaðar með lögum.

M . 133. Fram varp

til laga um breyting á lögum nr. 5, 18. maí 1920, um bann gegn botnvörpu- 
veiðum.

Flutningsm.: Haraldur Guðmundsson.

1. gr.
6. gr. laganna orðist svo:
Sektarfje eftir lögum þessum, svo og andvirði upptæks afla og veiðar- 

færa, rennur i landhelgissjóð. Jafnan skal leita samþykkis dómsmálaráðu- 
neytisins til sölu á upptækum afla og veiðarfærum. Ekki má selja upptæk 
veiðarfæri fyr en liðnir eru 14 dagar frá því þau voru upptæk gerð og aldrei 
hinum seka eða umboðsmanni hans. Öllum er bannað að afhenda eða selja 
sekum erlendum veiðiskipum eða umboðsmönnum þeirra veiðarfæri í sömu 
veiðiför og þau hafa gerst brotleg við lög þessi. Brot gegn þessu varða sekt- 
um frá 500—5000 krónum. Hafi veiðarfæri verið gerð upptæk á íslensku skipi, 
skal lögreglustjóri kyrsetja skipið i 10 daga frá dómsuppsögn.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

G r e i n a r g e r ð .

Þess eru ófá dæmi, að erlend botnvörpuskip, sem dæmd hafa verið fyrir 
veiðar í laudhelgi og veiðarfæri hafa verið gerð upptæk hjá, hafa farið út á veiðar 
aftur uokkrum klukkustundnm eftir að dómur var fallinn með sömu veiðarfæri.

Uppboð á afla og veiðarfærum eru oft haldin strax og dómur er fallinn 
og veiðarfærin þar þrásinnis seld fyrir sáralitið verð mönnum, sem svo óðara 
afhenda þau sökudólgunum.

Tilgangur frv. er að hnekkja þessarí ósvinnu.



Nd. 134. Frum varp j
i.

til laga um lögreglustjóra á Akranesi.

Flutningsm.: Pjetur Ottesen.

1. gr.
Ríkisstjórnin skipar samkvæmt tillögum hreppsnefndar Ytri-Akranes- j  

hrepps embættisgengan lögfræðing til þess að hafa á hendi hreppstjórastörf ■ 
i Ytri-Akraneshreppi, innheimtu tolla og gjalda til rikissjóðs, lögreglustjórn og [ 
dómsvald i lögreglumálum. Kallast hann lögreglustjóri.

2. gr.
Lögreglustjóranum er skylt, ef hreppsnefnd óskar þess, að gegna störf- 

um hreppsnefndaroddvita, enda sje hann þá sjálfkjörinn hreppsnefndarmaður 
með atkvæðisrjetti um öll mál nefndarinnar.

3. gr.
Lögreglustjórinn skal hafa að launum 2000 kr. á ári úr ríkissjóði. Hafi 

lögreglustjóri á hendi störf þau, er 2. gr. tiltekur, fær hann að auki laun 
fyrir þau samkvæmt samningi milli hreppsnefndar og rikisstjórnar.

4. gr.
Nánari reglur um starfssvið lögreglustjórans og annað, er starf hans ; 

snertir, skulu settar i reglugerðum, er hlutaðeigandi ráðherrar setja, að fengn- i 
um tillögum hreppsnefndar Ytri-Akraneshrepps og sýslumannsins í Mýra- og j  

Borgarfjarðarsýslu.
5. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g  e rð.

Frumvarp þetta er flutt samkvæmt ósk hreppsnefndar Ytri-Akraneshrepps.
í Ytri-Akraneshreppi eru nú um 1200 íbúar.
Akraneskauptún er því langsamlega fólksflesta kauptúnið, sem er hreppur 

út af fyrir sig, og mun fólksfleira en sum kauptúnin, sem nú hafa fengið kaup- 
staðarrjettindi.

Það ræður af likum, að allóhægt sje um allar opinberar innheimtur og 
lögreglustjórn í jafnfjölmennu kauptúni. Þess er engin von, að hreppstjóri, sem 
eðlilega er fullhlaðinn störfum fyrir, geti, fyrir svo nauðalitla borgun sem þar er 
um að ræða, framkvæmt svo sem vera þyrfti öll þau margþættu og umsvifamiklu 
störf, sem honum ber að inna af hendi í umboði sýslumanns. Hið sama er að 
segja um oddvitastarfið. Það er orðið miklu umfangsmeira en svo á þessum stað, 
að viðhlítandi sje, að það sje algert aukastarf.



Orðugleikarnir á framkvæmd lögreglustjórnar og sveitamála eru orðnir 
svo miklir i þessu kauptúni, að ekki verður hjá því komist, ið  þar sje bót á ráðin.

Kemur þá til álita, hvernig þessu verði heppilegast fyrir komið.
Venjan hefir verið sú hjer undanfarið að láta þau kauptún, sem svipað 

hefir verið ástatt um, fá kaupstaðarrjettindi.
Reynslan hefir sýnt, að slík skipun á málefnum kauptúnanna er dýru 

verði keypt, bæði fyrir viðkomandi bæjarfjelag og rikissjóðinn.
Þess vegna er það, að nú í seinni tið hafa fram komið tillögur um það 

að fara aðra og kostnaðarminni leið til þess að leysa þennan vanda, sem sje þá, 
að taka nokkurskonar millistig, þannig að einum og sama manni sjeu falin störf 
hreppstjóra og oddvita og að sá maður hafi jafnframt á hendi allar opinberar 
innheimtur fyrir rikissjóð á staðnum.

Með frumvarpinu er farið inn á þessa braut, og allar likur virðast benda 
til þess, að einmitt á þennan hátt megi án mjög mikils kostnaðar, svo að við 
megi una, bæta úr þeim vandkvæðum, sem hjer hefir verið lýst.

1 þessu frumvarpi er gert ráð fyrir þvi, að sá maður, sem þessi störf
verða falin, sje lögfræðingur, og þykir því rjett að láta hann hafa heimild til að 
kveða upp dóma í lögreglumálum.

Nánar i framsögu.

Ed. lðð. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 50, 4. júni 1924, um atvinnu við vjelgæslu á 
islenskum mótorskipum.

Flutningsm.: Erlingur Friðjónsson.

1. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Sá hefir rjett til að stunda vjelgæsln á mótorskipum með 12 til 50 hest- 

afla vjel, er sannað getur, að hann hafi staðist próf við mótorskólann i Reykja- 
vik eða námsskeið Fiskifjelags íslands. Nú hefir vjelstjóri staðist próf samkvæmt 
framanrituðu og reynst fær um að stjórna 50 hestafla mótorvjel og gegnt þeim 
starfa sem yfirvjelsljóri að minsta kosti 12 mánuði, og öðlast hann þá rjett til 
þess að stjórna 50 til 100 hestafla mótorvjel.

Sá, er verið hefir fyrsti vjelstjóri við 50 til 100 hestafia mótorvjel i 12 
mánuði eða lengur, öðlast rjett til stjórnar á 100 til 150 hestafla mótorvjel.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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G r e i n a r g e r ð .

t lögum nr. 50, 4. júni 1924, nm atvinnu við vjelgæslu á íslenskum mót- 
orskipum, er ekki gert ráð fyrir, að vjelgæslumenn vinni sjer rjett til að stjórna 
stærri mótorvjelum en þeim, sem próf þeirra við mótorskóla eða nnmsskeið veit- 
ir þeim í fyrstu, þó að sjálfsögðu verði sú þekkingin best í þessum efnum, sem 
fæst með reynslu við meðferð á mótorvjelum.

1 þessu frv. er gert ráð fyrir því, að vjelgæslumenn geti með æfingu orð- 
ið færir um að taka að sjer stjórn á 50—100 bestafla mótorvjel, þegar þeir bafa 
um 12 mánaða tíma stjórnað 50 hestafla vjel, og geti á sama bátt tekið við 
stjórn á 100—150 hestafla mótorvjel, þegar þeir hafa stjórnað 50—100 hestafla 
vjel í 12 mánuði eða lengur.

Petta frumvarp er flutt eftir ósk vjelfróðra manna, og að þeirra dómi er 
það mjög eðlilegt, að vjelstjórar vinni sjer rjettindi til stjórnar á stærri vjelum á 
þann hátt, sem farið er fram á i frv.

Ed. 136. Mefndarállt

um frv. til laga um sölu á jarðarhlnta Neskirkju og ríkissjóðs i landi Neskaup- 
staðar í Norðfirði.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin viðurkennir grundvallarástæðu þá, sem framkoma þessa frv. 
byggist á, að kaupstaðir (og kauptún) þurfí nauðsynlega að eiga land það, er 
þeir standa á, ásamt hæfilegu landi til ræktunar og hagbeitar til afnota kaup-
staðabúa. Vill þvi nefndin mæla með, að frv. verði samþykt.

Umsagnar biskups hefir nefndin leitað um sölu þess hluta landsins, sem 
er eign kirkjunnar, og þó biskup leggi á móti sölunni, getur nefndin ekki fallist 
á, að þau rök, er hann færir fyrir þvi, sjeu nægilega sterk, þar sem sýnt er, að 
kaupstaðurinn þarfnast mjög landsins i nánustu framtíð undir byggingar sam- 
kvæmt skipulagsuppdrætti, er nú hefir verið samþyktur, þar á meðal kirkju, 
sjúkrahús o. fl. Hinsvegar getur nefndin fallist á, að undanskilin sje sölu hæfileg 
lóð fyrir ibúðarhús það ásamt geymsluhúsi, er ekkja fyrverandi prests á nú á 
landinu, ef það opinbera teldi ástæðu til að kaupa það fyrir ibúð handa presti,
eða til annarar notkunar, t. d. fyrir sima og póst.

Nefndin leggur þvi til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

B R E Y T I N G U M.

1. Við 1. gr. Aftan við greinina bætist: Að undanskilinni hæfílegri lóð undir og 
kringum ibúðarhús og geymsluhús dánarbús Jóns prófasts Guðmundssonar.



2. Við 3. gr. Aftan við greinina bætist: og laga nr. 31 frá 20. okt. 1925, am söla 
þjóðjarða.

Alþingi, 18. mars 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason,
form. fundaskrifari og frsm.

Jób. Jóhannesson.

líd. 137. Frnmvarp

til laga um sjerstakar dómþinghár í Reykhóla- og Geiradalshreppum i Barða- 
strandarsýslu.

Flutningsm.: Hákon Kristófersson.

Reykhólahreppur og Geiradalshreppur í Barðastrandarsýslu skulu vera 
sjerstakar dómþinghár, og skulu þingstaðirnir vera að Berufirði og Króks- 
fjarðarnesi.

. G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta er flutt að ósk hreppsnefndar Geiradalshrepps, sem skift var 
úr Reykhólahreppi um 1880, en hrepparnir hafa til þessa haft sameiginlega 
dómþinghá. Bakar þessi tilhögun ibúum Geiradalshrepps óþæginda, og virðist 
einsætt að verða við óskum þeirra um breyting i þessu efni.

Md. 138. Frnmvarp

til laga um sölu á kirkjujörðinni Laugalandi i Reykhólahreppi í Barðastrand- 
arsýslu.

Flutningsm.: Hákon Kristófersson.

1. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að selja Reykhóla-, Geiradals- og Gufudals- 

hreppum í Barðastrandarsýslu jörðina Laugaland í Reykhólahreppi.

2. gr.
Um mat á landinu og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæðum laga nr. 

50, 16. nóv. 1907, um sölu kirkjujarða.

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta er flatt samkvæmt ósk þriggja fulltrúa frá ofangreindum 
hreppum, er til þess hafa verið kjörnir að semja við eigendur Reykhóla um af-



hending lands undir læknissetur á Reykhólum. Hefir svo um samist miili þess- 
ara aðilja, að læknishjeraðið fái ákveðinn landskika i Reykhólalandi, sem aðiljar 
eru ásáttir um, gegn því, að eigendur Reykhóla eignist þar á móti jörðina Lauga- 
land. En sú jörð er kirkjujörð, og þarf lagaheimild til þessarar sölu. Samkomu- 
lag er um, að farið verði eftir dómkvaddra manna mati um verð á hvoru- 
tveggja, landinu undir læknisbústaðinn og á jörðinni, ef til kemur. Jörðin Lauga- 
land er smájörð, 1200 kr. að dýrleika með húsum samkv. síðasta jarðamati, og 
liggur undir Stað á Reykjanesi. Eftirgjaldið er 2 fjórðungar af smjöri og 1 ær 
með lambi.

Ed, 139. Aefndarálit

um frv. til laga um einkasima i sveitum.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefir íhugað frv. þetta og leggur til, að það verði samþykt með 
litlum breytingum,

í 10. gr. frv. er svo ákveðið, að hver sá, sem gjaidskyldur er til einka- 
sima eftir samþykt, eigi rjett á að leggia sima inn hjá sjer frá aðal-einkalínunni 
án aukins gjalds til hennar. Nefndin iítur svo á, að ef þessi rjettur væri ótak- 
markaður, gæti svo farið, að einkalínan yrði ofhlaðin og not fjelagsmanna af 
símanum þvi að meira eða minna leyti skert. Þess vegna vill nefndin binda þennan ; 
rjett þeim skilyrðum, að í hverju slíku tilfelli sje farið eftir tillögum landssimastjóra, 
sem hlýtur að vera þessum málum kunnugastur. Pá þykir nefndinni of lágt ákveðið 
árlegt tengigjald til landssímans af talfærum á linunni, þar sem landssíminn á að ; 
annast alla afgreiðslu á miðstöðinni, notendum að kostnaðarlausu. Það gjald er
síst of hátt ákveðið með 10 krónum, ef miðað er við það tengigjald, sem menn
alment á landinu verða að greiða landssimanum af talfærum sínum.

Nefndin Ieggur því til, að frv. verði samþykt með þessum

BREYTINGUM.

1. Við 10. gr. Á eftir orðunum »aukins gjalds til hennar« i annari linu komi: 
ef það þykir fært að dómi landssimastjóra.

2. Við 13. gr. í stað »5 krónur* komi: 10 krónur.

Alþingi, 16. mars 1929.

Páll Hermannsson, H. Steinsson,
form. fundaskr. og frsm.

Ingvar Pálmason.



Wd. 140. Frumvarp

til laga nm heimild handa ríkisstjórninni til að setja á stofn hvalveiðastöð.

Flntningsm.: Signrjón Á. Ólafsson, Haraldnr Gnðmundsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni heimilast að setja á stofn verksmiðju til hagnýtingar á

hval og hvalafurðum, eða flotstöð jnnan landhelgi f sama skyni, svo og til að
kaupa eða leigja 3 hvalveiðaskip.

2. gr.
Fje til að koma á fót sliku fyrirtæki, alt að 1 miljón króna, er stjórn-

inni heimilt að taka að láni.
3. gr.

Þriggja manna nefnd hefir stjórn fyrirtækisins. Skal hún kosin til þriggja
ára; kýs sameinað Alþingi 1, Alþýðusamband íslands 1 og starfsfólk fyrirtækisins
hinn þriðja. 1 fyrsta sinn tilnefnir rikisstjórnin þriðja manninn.

4. gr.
Nemi ársarður fyrirtækisins 15°/» eða minna af stofnkostnaði þess, skal 

honum öllum varið til afborgana og sófnunar tryggingarsjóða. Verði arðurinn 
meiri, skiftist hann milli fyrirtækisins, ríkisins og starfsfólksins, eftir reglum, sem 
atvinnumálaráðherra setur. Öllum nánari fyrirmælum viðvíkjandi starfrækslu
þeirri, er um ræðir i lögum þessum, skal skipað með reglugerð.

5. gr.
Um leið og ríkisstjórnin ákveður að nota heimild þessa, faila úr gildi 

ákvæði laga nr. 72, 7. mai 1928, 2. gr., er heimila ríkisstjórn að veita einstak- 
lingum eða fjelögum sjerleyfi til hvalvinslu, og önnur ákvæði þeirra laga, er 
brjóta í bág við þessi lög.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Með lögum nr. 72, 7. mai 1928, um hvalveiðar, gekk Alþingi inn á þá 
braut að leyfa hvaladráp hjer við land, en þeir höfðu þá um langt skeið verið 
friðaðir. í sömu lögum er gert ráð fyrir því, að sjerleyfi skuli veitt einum eða 
fleirum islenskum rikisborgurum, eða öðrum þeim, er sama rjett hafa að lögum. 
Það er Ijóst, að sjerleyfi þessi verði mjög eftirsótt, einknm af erlendum mönn- 
um, er nægilegt Qármagn hafa og vænta sjer mikils gróða af slíkum rekstri.

Enda þótt slikir menn geti eigi fengið sjerleyfi sjer til handa samkvæmt 
lögunum, þá er erfitt að varna þvi, að þeir geti fengið islenska menn til að lána 
nöfn sin og farið þannig i kringum lögin. Ennfremur má minnast þess, að



Danir, sem nú eru farnir að gefa hvalveiðunum gaum, hafa sama rjett og inn- ; 
lendir menn til sjerleyfis í þessu skyni. Litlar líkur ern til, eins og sakir standa, : 
að nokkur einn innlendnr maður geti komið af stað svo fjárfrekri starfrækslu : 
án þess að nota erlent fjármagn.

Væri sú leið farin að veita sjerleyfi tveimur eða fleirum, mundi afleið- 
ingin verða sú, að hvölunum fækkaði skjótlega kringum landið samkvæmt áður 
fenginni reynslu.

Eina leiðin til þess að tryggja fslendingum arðinn af þessum veiðiskap, 
ekki aðeins í bili, heldur og til frambúðar, er sú, að rikið hafi þetta sjálft með 
höndum. Með þvi væri loku skotið fyrir allar sjerleyfisbeiðnir og það fjárbrask, 
er þeim fylgir. Á þann hátt væri einnig tekið fyrir áleitni og þátttöku erlendra 
stórgróðamanna i veiðunum, bæði beint og óbeint.

Fylgjendur hvalveiðanna halda þvi fram, að þær sjeu mjög arðsöm at- 
vinnugrein og mjög litii fjárhagsleg áhætta fylgi slíkum rekstri. í þvi efni er 
oftast vitnað til gróða Norðmanna af hvalveiðunum í suðurhöfum siðustu ár. 
Ennfremur er vitnað til hvalveiðastöðva, sem hafa aðsetur á Færeyjum og sýnt 
hafa góðan árangur. Því er ennfremur haldið fram, að hvalagengd sje nú orðin 
svo mikil kringum strendur landsins, að góðs árangurs megi vænta af veiði 
þeirra. Sjeu þessar staðhæfingar rjettar, virðist ekki um mikla áhættu að ræða 
fyrir rikissjóð að stofna til slíkrar starfsemi.

Md. 141. Mefndarálii

um frv. til laga um breyting á lögum nr. 37, 19. júní 1922, um eftirlit með skip- 
um og bátum og öryggi þeirra.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Stjórnarfrumvarp þetta lýtur að þrem aðalbreytingum á nefndum lögum 
frá 1922:
1. Að skerpa eftirlit um skoðnn skipa og báta.
2. Að lögfesta skipaskoðunarstjóra eða fastan ráðunaut stjórnarinnar við eftir- 

litið og ákveða verksvið hans og launakjör.
3. Að afia fjár til að standast kostnað við eftirlitið.

Aðrar breytingar eru að mestu afleiðingar þessara aðalbreytinga.
Nefndin fellst í aðalatriðum á efni frv., en telur þó rjett að breyta 

að nokkru 3. og 5. gr.
Breyting 3. gr. lýtur að því að endimarka skýrar verksvið  og launakjör 

skipaskoðunarstjóra, en breytÍDg 5. gr. að niðurfærslu stim pilgjaldsins fy rir útgáfu 
eða áritun haffærisskírteinis.

Mikla fjáröflun vegna kostnaðar við eftirlitið telur nefndin ekki aðkall- 
andi. Árlega hefir hann undanfarið verið 8000 kr. og eykst ekki að verulegum 
mun við fyrirhugaða lagabreytingu.

Stimpilgjald haffærisskirteina eftir 5. gr. frv. virðist hlutfallslega hærra



en ýmsra annara stimpilskyldra skjala, og mundi það koma hart niður á verð- 
litlum smáfleytum, sem fyrirfram ern hlaðnar opinberum gjöldum í ýmsum mynd- 
um. Má í því sambandi nefna slysatryggingu eftir 1. nr. 44 1925 og, gjald fyrir 
skipaskoðun eftir gjaldskrá í reglugerð 7. nóv. 1923, þar sem 30 kr. skoðunar- 
gjald er Iagt á þiljubáta og skip upp að 50 rúmlesta stærð. Vill nefndin gera 
ráð fyrir alt að helmings lækkun á því skoðunargjaldi fyrir 12 rúmlesta báta og 
minni við væntanlega endurskoðun gjaldskrárinnar.

Fyrir útgáfu haffærisskírteina hefir undanfarið ekkert gjald verið greitt, 
en eftir ákvæðum 5. gr. frv. mundi stimpilgjald af þeim nema um 9000 kr., ef 
miðað er við skipastól þann, sem nú er. Eftir tillögum nefndarinnar má ætla, 
að gjaldið nemi alt að 4000 kr.

Nefndin leggur til eftir framansögðu, að frv. verði samþykt með eftirtöldum

BREYTINGUM.
1. Við 3. gr.

a. 3. málsgr. orðist svo:
Ráðuneytið skipar skipaskoðunarstjóra til að annast framkvæmd þess- 

ara mála, og skal honum fengin nauðsynleg aðstoð við starfið. Hefir bann 
á hendi eftirlit með öllum skipaskoðunarmálum, rannsakar skoðunar- 
skýrslur skipaskoðunarmanna og fer eftirlitsferðir um landið eftir fyrirsögn 
ráðherra, til að líta eftir framkvæmd laganna, semur skrá yfir islensk 

- skip og aðstoðar fjármálaráðuneytið við framkvæmd Iaga um skrásetning
skipa. Skipaskoðunarstjóri má engin launuð aukastörf hafa á hendi, nema 
ráðherra leyfi.

b. 4. málsgr. 3. gr. orðist þannig:
Skipaskoðunarstjóri hefir að launum 5000 kr. á ári, er hækka um 

200 kr. annaðhvert ár, upp í 6000 kr.; dýrtiðaruppbótar skal hann og 
njóta eftir fyrirmælum almennra launalaga. Skrifstofukostnaður skipa- 
skoðunarstjóra, sem og kostnaður vegna aðstoðar- og eftirlitsferða, skal 
ákveðinn í fjárlögum.

2. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
Aftan við 10. gr. laganna bætist:
Fyrir útgáfu eða áritun haífærisskírteinis, sbr. 16. gr., skal skipseig- 

andi greiða i stimpilgjald:
Fyrir skip og báta upp að 30 rúmlesta stærð 2 kr.
Fyrir skip frá 30 til 100 rúmlesta 5 kr.
Fyrir 100 rúmlesta skip og stærri 10 kr. ■

Alþingi, 16. mars 1929.

Sv. Ólafsson, Ólafur Thors. Magnús Torfason.
form. og frsm.

Jóhann Þ. Jósefsson. Sigurjón Á Ólafsson,
'  fundaskrifari

fmeð fvrirvaraY.



Nd. 142. Frnmirarp

til laga um breyting á lögum nr. 52, 7. maí 1928, um tilbúinn áburð.

Flutningsm.: Pjetur Ottesen, Jón Sigurðsson.
• -

2. gr. laganna orðist svo:
Árin 1929, 1930 og 1931 er ríkisstjórninni heimilt að greiða úr rikissjóði 

til flutnings á tilbúnum áburði upphæð, sem svarar til þess kostnaðar, sem af 
þvi leiðir að flytja tilbúinn áburð frá útlöndum og milli og til þeirra hafna, 
sem skip Eimskipafjelags íslands og strandferðaskip rikisins koma á.

Styrkurinn greiðist hreppa-, búnaðar- eða jarðræktarfjelögum og miðast við:
1. Áburðarmagn (þyngd) tilbúins áburðar, sem notaður heflr verið í fjelaginu 

á árinu.
2. Flutningskostnað á áburðinum frá útflutningsböfn lil viðkomandi búnaðar- 

fjelags.
Við útreikning á flutningskostnaðinum skal þó ekki reiknað nákvæmara 

en svo, að öllum fjelögunum sje skipað í nokkra kostnaðarflokka.
Búnaðarfjelag íslands annast um úthlutun styrksins og sendingu.
Til þess að verða styrksins aðnjótandi, skal stjórn viðkomandi hrepps- 

fjelags, búnaðarfjelags eða jarðræktarfjelags senda Búnaðarfjelagi íslands fyrir 
hver áramót skýrslu um, hve mikið hafl verið keypt og notað af tilbúnum á- 
burði i fjelaginu á því ári. Skýrslunni fylgi vottorð eða reikningur frá þeim, e'r 
seldi vöruna, og greini hún nafn kaupanda, vörutegund og þunga. Stjórnir fje- 
laganna skifta styrknum milli áburðarnotenda innan hreppa hlutfallslega eftir 
flutningskostnaði þangað, er áburðurinn er notaður, og þyngd áburðarins.

Ríkisstjórnin getur sett nánari reglur um úthlutun styrksins og annað, er 
þurfa þykir. .

G r e i n a r g e r ð .

- Á þennan hátt fæst rjettlátari grundvöllur undir skiftingu á styrknum, 
sem veittur er til flutnings á tilbúnum áburði samkv. gildandi lögum.

Ed. 143. Þingiályk tnn

um kaup á áhöldum til þess að bora með eftir heitu vatni og gufu.

(Afgreidd frá Ed. 18. mars).

Alþingi ályktar að heimila atvinnumálaráðberra að kaupa fyrir bönd 
rikissjóðs áhöld til þess að bora með eftir heitu vatni og gufu. Verði áhöldin 
þvinæst Iánuð sveitar- og bæjarstjórnum, atvinnufyrirtækjum og öðrum þeim, 
er vilja framkvæma slikar boranir.



Ed'. 144. Frumvarp

til laga Dtn tannlækningar.

(Eftir 2. nmr. í Ed.)

A. Skilgrði fgrir tannlækningalegfi.

1. gr.
Rjett til að kalla sig tannlækni og fara með sjálfstæðar tannlækningar bjer 

á landi befir aðeins sá, er ínllnægir eftirfarandi skilyrðnm:
1. Hefir lokið tannlækningaprófi i tannlæknaskóla, er viðurkendnr er af heil- 

brigðisstjórn rikisins.
2. Talar og skilur fnilkomlega íslenska tungu.
3. Hefir að afloknn prófi (ef námstimi skólans er aðeins 3 ár) verið að minsta 

kosti eitt ár aðstoðarmaðnr við lækningar hjá viðurkendum tannlækni hjer 
á landi, eða á annan hátt aflað sjer álíka þekkingar og reynslu í tann- 
lækningnm, að áliti heilbrigðisstjórnar.

4. Hefir óflekkað mannorð.
Sá, er æskir tannlækningaleyfis, skal færa heilbrigðisstjórn sönnur á, að 

framangreindum skilyrðnm sje fullnægt. Einnig skal hann nndirrita drengskapar- 
heit, stilað að fyrirmælum heilbrigðisstjórnar, nm að gæta fullrar tannlæknis- 
skyldn i starfi sínn.

Sá, er fullnægir fyrsta skilyrðinn, getnr haft á hendi aðstoðartannlækn- 
ingar, og með leyfi landlæknis getnr hann nm stundarsakir gegnt störfnm sjálf- 
stæðra tannlækna i forföllum þeirra.

2. gr.
Þeir læknar, sem hafa alment lækningaleyfi, mega ekki kalla sig tann- 

lækna nje starf sitt tannlækningar, þótt þeir stnndi tannlækningar, nema þeir 
hafi annaðhvort Iokið tannlæknaprófí eða einhverju slikn sjerprófi, sem talið er 
gilt af heilbrigðisstjórn.

Dómsmálaráðnneytið getur þó fyrst nm sinn, með ráði landlæknis, veitt 
nndanþágn frá þessn, ef sjerstakar ástæður ern fyrir hendi.

B. Starfssvið tannlœkna.

3. gr.
Starfssvið tannlækna teknr yfir meðferð á allskonar tannsýki, þar með 

talið allskonar tannfyllingar, tannútdráttur og brota, tannhreinsnn með verk- 
færnm eða lyfjum, lagfæring óreglulegra tanna og tannrjettingar, að brúfesta 
tennnr og tanngarða (crown- and bridgework) o. s. frv., og ennfremnr meðferð 
kvilla i slímhimnu mnnnsins, tannholdi og kjálkum, er af tannsýki stafa.



'Z 'Z M x. l u ^ a n j H t  z t t

Tanalæknum er heimilt að beita allskonar deyfingum á tönnum, tann-
holdi og kjálkum, en svæfing (narcose) skal beitt af lækni, er alment lækninga- (
leyfi hefir, eða af tannlækni að honum viðstöddum. ;

4. gr.
Öllum öðrum en tannlæknum, eða þeim, er tannlækningaleyfi hafa, er 

óheimilt að setja gervitennur og tanngarða* i menn. Þetta nær ekki til lækna, ef 
þeir sanna fyrir heilbrigðisstjórninni, að þeir hafi aflað sjer nægilegrar þekkingar 
í þessari grein.

5. gr.
Tannlæknum er heimilt að afla sjer með lyfseðlum allra þeirra lyfja,

sem þeir þarfnást við lækningar sínar, og nota þau tæki og hjálparmeðul, er 
fram koma á hverjum tíma, ef þeir þurfa við starfa sinn.

C. Almenn ákvaeði.

6. gr.
Tannlæknar lúta eftirliti heilbrigðisstjórnar ríkisins. Skyidir eru þeir til 

að gefa landlækni skýrslu um, hvar þeir reka starfa sinn.

7. gr.
óheimilt er þeim, er ekki hafa tannlækningaleyfi, að auglýsa, að þeir 

fáist við tannlækningar, ísetning tanna, deyfingar eða lyfjanotkun til tannlækn-
inga, eða bjóðast til þess á annan hátt.

8. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum, frá 50—1000 krónum, eða ein-

föidu fangelsi, ait að 6 mánuðum, ef miklar sakir eru, enda sje brotið ekki svo
vaxið, að það heyri undir hin almennu hegningariög. Skulu sektir renna í ríkissjóð.

Með mál út af brotum gegn lögum þessum skal farið sem almenn 
lögreglumál.

9. gr.
Verði tannlæknir sannur að sök og dæmdur til refsingar fyrir athæfi, er 

svívirðilegt er að almenningsáliti, skal hann sviftur rjetti til þess að kalla sig 
tannlækni og fara með tannlækningar.

10. gr.
Lög þessi ná ekki til þeirra lækna, sem nú stunda tannlækningar og 

kalla sig tannlækna, nje heldur til þeirra, sem nú hafa takmarkað tannlækninga- 
leyfi hjer á landi. . .



ftd, 145. Frumvípp

til laga um fiskiræktarfjelög.

(Eftir 2. umr. í Nd.).

1. gr.
Heimilt er mönnum þeim, er veiðirjett hafa i sama fiskihverfi, að gera 

með sjer Qelagsskap um fiskirækt á þann hátt, sem lög þessi mæla fyrir.
Fiskirækt er hverskonar aðgerðir, sem ætla má að skapi eða auki 

fiskimagn vatna, svo sem klak, innflutningur fiskiseiða, friðun á fiski, eyðing 
sels og annars veiðivargs.

Fiskihverfi er vatn það eða vötn, straumvötn, slöðuvötn eða hvort- 
tveggja, sem sami fiskistofn byggir og fer um fram og aftur, eða ætla má 
að fiskur byggi og fari um fram og aftur, þá er ræktaður hefir verið.

2. gr.
Nú vilja menn stofna fiskiræktarfjelag við fiskihverfi, sem veiði er í, 

og skal þá kveðja til fundar eigendur allra þeirra jarða, þar sem veiði er
stunduð eða gæti verið stunduð i þvi fiskihverfi, nema veiðirjettur sje með
öllu skilinn frá landareign, og skal þá boða eiganda eða eigendur veiðirjettar. 
Nú þykir fyrirfram sýnt, að eigandi jarðar muni ekki sækja stofnfund, og skal 
þá boða leiguliða á fundinn. Má hann taka þátt i umræðum, en ekki i at- 
kvæðagreiðslu fyr en hann er úrskurðaður fjelagi i stað landsdrottins, sbr. 6. gr. 
Ekki er þó skylt að boða þá til fundar, sem veiðirjett eiga í almenningum 
stöðuvatna samkvæmt 126. gr. vatnalaga, nr. 15 frá 20. júni 1923, en skylt er 
að gera þeim kost á þátttöku, þá er fjelag hefir stofnað verið.

Þegar stofna á fiskiræktarfjelag við fiskihverfi, sem áður er veiðilaust,
skal boða til fundar alla þá. sem lönd eiga að fiskihverfinu.

Nú á fjelag land að fiskihverfi eða veiðirjett i þvi, og skal þá boða 
formann Qelags.

Til fundar skal boða skriflega og eigi siðar en 3 dögum fyrir fundardag.

3. gr.
Nú hefir verið boðað til fundar samkvæmt 2. gr., og skal á fundinum 

ræða stofnun Qelagsins og verkefni og bóka fundargerð.
Á fundinum hafa þeir einir atkvæðisrjett, sem boða skal samkvæmt

2. gr. Fela má öðrum umboð til þess að fara með atkvæðisrjett sinn á fund- 
inum, enda sje umboðið skriflegt og þess getið i fundarbók.

Ef allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkvæmt 2. gr., sam- 
þykkja fjelagsstofnunina, má stofna fjelagið þegar, án frekari undirbúnings.

Nú verður fjelagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá fundurinn 
kjósa nefnd, er búi málið undir annan fund. Skal nefndin semja frumvarp til 
samþyktar fyrir fjelagið samkvæmt 8. gr., gera áætlun um kostnað þann, sem



líklegt er að starfsemi þess hafi i för með sjer, leita álits kunnáttumanna um 
það, sem þurfa þykir, og að öðr\i leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn ósk- 
ar eftir eða. nauðsynleg þykja.

4. gr.
Nú hefir nefndin lokið störfum, og skal hún þá kveðja til fundar á 

ný samkvæmt 2. gr.
Á fundinum skal nefndin leggja fram öll þau gögn, er hún hefir aflað. 

Skal þá enn ræða stofnun fjelagsins og taka ákvörðun um hana. Ef */» þeirra 
manna, sem kvaddir eru til fundar samkvæmt 2. gr., eða umboðsmenn þeirra, 
samþykkja fjelagsstofnunina, skal öllum hinum skylt að gerast fjelagar,

Um atkvæðisrjett og atkvæðagreiðslu fer eftir 3. gr. laga þessara.

5. gr.
Nú mæta ekki á fundi */* þeirra manna, sem boðaðir eru, nje um- 

boðsmenn þeirra. Skal þá undirbúningsnefnd enn boða til fundar á hæfilegum 
fresti. Ef */» þeirra manna, sem mæta á þeim fundi eða senda þangað úm- 
boðsmenn, samþykkja stofnun fjelagsins, skal öllum öðrum, sem boðaðir hafa 
verið samkvæmt 2. gr., skylt'að gerast fjelagar.

6. gr.
Stofnfundur eða annar lögmætur fjelagsfundur getur úrskurðað, að 

leiguliði skuli gerast fjelagi i stað landsdrottins, 1) ef leiguliði óskar þess og 
landsdrottinn samþykkir, 2) ef fyrirsjáanlegt er, að landsdrottinn geti ekki 
tekið þátt i fjelagsskapnum nje notið starfsemi hans og 3) ef jörð, sem land 
á að fískisvæði fjelagsins, er i byggingu með þeim kjörum, að landsdrottinn 
telur sjer ekki skylt að taka þátt í tjelagsskapnum. Þá skal þó jafnan boða 
leiguliða á fundinn. Afl atkvæða ræður úrskurði, en ekki skulu málsaðiljar 
eiga atkvæði um úrskurðinn. .

Skylt er landsdrotni, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða honum 
eftir mati þá veiðiaukningu, sem þá er orðin á jörðinni og þakka má 
starfsemi fjelagsins, enda hafi leiguliði greitt gjald það, sem jafnað er niður 
samkv. 9. gr.

Skal landsdrottinn greiða 10-falda þá uppbæð, sem úttektarmenn 
meta, að árlegt afgjald jarðarinnar megi hækka fyrir aukna veiði.

7. gr.
Heimilt er að taka i fjelag aðra menn en þá, sem taldir eru i 2. og

6. gr., ef lögmætur fjelagsfundur samþykkir, en ekki skulu þeir hafa atkvæð- 
isrjett i fjelaginu, nema þeim sjeu ákveðin iðgjöld i gjaldskrá fjelagsins.

8. gr.
Nú er stofnun fjelags löglega ákveðin, og skal þá gera samþykt fyrir 

fjelagið þegar á stofnfundi eða öðrum fundi boðuðum á sama hátt. Um sam- 
þyktina ræður afl atkvæða.



í samþykt fjelags skulu vera ákvæði um:
1. Nafn fjelags, heimilisfang og varnarþing.
2. Verkefni fjelags og fjelagssvæði.
3. Skipun og starfssvið fjelagsstjórnar.
4. Fundarhöld.
5. Reikninga Qelags og endurskoðun.
6. Hvernig fara skuli um greiðslur kostnaðar þess, sem leiðir af starfsemi 

ljelagsins. '
7. Sektir fyrir brot á samþykt fjelags.
8. Hvernig samþykt fjelags verði breytt.
9. Hvernig fara skuli um fjelagsslit.

9. gr.
Kostnaði þeim, sem starfssemi fjelagsins heflr i för með sjer, skal jafna 

niður eftir áætluðu veiðimagni jarða þeirra, sem taka þátt i fjelagsskapnum. 
Samkvæmt þeirri meginreglu skal semja skrá, er sýni hundraðshluta þann af 
kostnaði (stofnkostnaði og árskostnaði), sem hver fjelagsmaður á að greiða. 
Skrá þessa skal semja með hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna ára, ef til 
eru, en annars eftir áætlun, og skal hún gilda um 5 ár, nema */* fjelagsmanna 
samþykki að breyta henni eða ráðherra skipi svo fyrir.

Gjaldskrá skal lögmætur fjelagsfundur samþykkja. Um hana ræður 
afl atkvæða.

10. gr.
Samþykt, ásamt kostnaðaráætlun og gjaldskrá, skal fjelagsstjórnin senda 

ráðherra til staðfestingar. — Ef samþykt og gjaldskrá þykja þannig úr garði 
gerðar, að þær verði ekki staðfestar, sendir ráðherra þær aftur til fjelagsstjórn- 
arinnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann 
samþykt og gialdskrá, svo og er það hefír lagað verið, sem ábótavant þótti.

Aldrei má samþykt bijóta i bág við gildandi lög nje almennar grund- 
vallarreglur laga. Með samþykt verður eigi breytt sjerákvæðum laga um frið- 
un á laxi, nr. 5, 19. febr. 1886.

11. gr.
Nú verða eigendaskifti á jörð, sem er á fjelagssvæði, og er þá hinum 

nýja eiganda skylt að gerast fjelagi. Þegar ábúendaskifti verða á jörð, þar sem 
leiguliði er íjelagsmaður i stað landsdrottins, getur lögmætur fjelagsfundur úr- 
skurðað, að hinn nýi ábúandi gerist fjelagi samkvæmt 6. gr.

Nú er veiði hafin fyrir landi jarðar, sem liggur að fiskihverfi, er fiski- 
ræktarfjelag starfar við, en utan fjelagssvæðis, og er þá eiganda hennar eða 
ábúanda (sbr. 6. gr.) skylt að gerast fjelagi.

12. gr.
Nú þykir æskilegt, að fjelag nái til fleiri en eins fiskihverfis, og er 

það heimilt, et ’/» af eigendum þeirra jarða, þar sem veiði er stunduð i hverju



fiskihverfi fyrir sig, samþykkja fjelagsstofnunina. Að öðru leyti fer um stofn- 
un íjelagsins eins og sagt er í lögum þessum.

Nú þykir æskilegt, að tvö fjelög eða fleiri sameinist í eitt, og er það 
heimilt, ef :/s fjelagsmanna í hverju fjelagi samþykkja, enda mæli vatnalif- 
fræðingur með því. Skal þá stofna eitt fjelag, er nái yfir svæði beggja fjelag- 
anna eða allra, og fer um stofnun þess eins og lög þessi mæla fyrir.

13. gr.
Gjöld fjelagsmanna, sem ákveðin eru samkvæmt staðfestri gjaldskrá, 

má taka lögtaki.
14. gr.

1 samþykt fjelags má ákveða, að brot á samþykt varði alt að 200 
króna sekt, er renni í fjelagssjóð.

Mál út af brotum á lögum þessum eða samþykt fjelags skulu sæta 
sömu meðferð og almenn lögreglumál.

15. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ed. 146. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk. 

Flutningsm.: Ingibjörg H. Bjarnason, Halldór Steinsson.

1. gr.
2. málsgr. 1. gr. laganna skal orða svo:
Sjóðir þessir skulu styrktir með árlegu tillagi úr ríkissjóði, er nemi 2 

kr. fyrir hvern gjaldskyldan mann.

2. gr.
3. gr. laganna skal orða svo:
Hver gjaldskyldur karlmaður greiðir í sjóðinn 4 kr. á ári, en kven- 

maður 2 kr.
3. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930, og skal innheimta ellistyrktar- 
sjóðsgjöld samkvæmt þeim í fyrsta skifti á manntalsþingum 1930.

4. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 33, 26. okt. 1917, um 

hreyting á lögum nr. 17, 9. júlí 1909, um almennan ellistyrk.



G r e i n a r g e r ð .

Til þess að verulegt gagn geti orðið að styrkveitingum úr ellistyrktar- 
sjóðum kaupstaða og hreppa er mjög æskilegt, að Alþingi fallist á hækkun þá 
á skyldugjöldum og rikissjóðstillagi, er felst i breytingum þeim, sem bornar 
eru fram i frv. þessu.

Samkvæmt reikningum ellistyrktarsjóðs Reykjavikur fyrir árin 1925— 
1927, sem prentaðir eru í bæjarreikningunum og sem sjerstaklega bafa verið 
hafðir til hliðsjónar, sjest það, að tillag rikissjóðs hefir numið 9323 kr. 1925, 
10658 kr. 1926 og 11282 kr. 1927. Til úthlutunar hefir komið þessi ár: 1925 
16520 kr., 1926 18500 kr. og 1927 19590 kr.

Þegar nú þess er gætt, að umsóknir um styrkinn árlega þessi ár hafa 
verið: 1925 468, 1926 560 og 1927 565, þá er það augljóst, að hver umsækj- 
andi hefir ekki getað fengið mikið, þar sem óhjákvæmilegt er að gera sem 
flestum úrlausn.

Lægsti styrkur öll þessi ár hefir verið 25 kr., en hæst hefir verið veitt 
100 kr., og má óhætt segja, að þetta hefir ekki verið sú hjálp, sem til hefir 
verið ætlast með lögunum, þar sem einmitt er gert ráð fyrir, að hæsti styrk- 
ur nemi 200 kr.

Þar sem hin gildandi lög um þetta efni eru frá 1917, verður það ljóst, 
að með núverandi dýrtið samgilda 200 kr. þá alls ekki sömu styrkupphæð nú.

Þær breytingartillögur, sem hjer liggja fyrir, miða að þvi að koma
lögunum i betra samræmi við nútiðina, þannig að styrkveitingar úr sjóðum 
þessum geti orðið veruleg bjálp fyrir örvasa fátæklinga, sem berjast áfram án 
þess að þiggja af sveit, þannig að styrkurinn geti orðið þeim veruleg stoð til 
sjálfsbjargar.

Eins og kaupgjald er orðið nú, virðist engan fullvinnandi mann, karl 
eða konu, á gjaldskyldualdri muna um að greiða 4 og 2 kr. á ári í sjóð
þennan, en það mundi þó auka tekjur hans að miklum mun, og má ganga 
að þvi vísu, að þessi hækkun mælist hvergi illa fyrir, enda nemur hækkunin 
alls ekki þeirri kauphækkun, er orðið hefir frá þvi 1917, er gjaldið var hækkað 
upp i 2 kr. og 1 kr., og er þvi ekki gengið lengra en sanngirni mælir með.

Samkvæmt fjárlögum frá 1928 var rikissjóðstillagið til ellistyrktarsjóð- 
anna áætlað 45000 kr. og sama upphæð stendur i fjárlögum 1929, og með 
þeirri hækkun, sem hjer er farið fram á, mundi tillagið nema um 90000 kr. á 
ári. En þegar þess er gætt, að einungis hálfu rikissjóðstillaginu er úthlutað, 
en hinn helmingurinn er lagður við sjóðinn árlega, og að auk þess legst einnig 
*/s hluti gjaldskyldra tillaga við sjóðinn og */» vextirnir, þá aukast sjóðirnir 
um meira en V8 hluta ársteknanna á hverju ári. Ef litið er á reikninga sjóðs- 
ins í Reykjavik árin 1925, 1926 og 1927, þá sjest, að sjóðurinn hefir vaxið um 
10886 kr. árið 1925, um 11405 kr. árið 1926 og um 13106 kr. árið 1927, þann- 
ig að sjóðurinn vex árlega um hærri upphæð en alt tillag ríkissjóðs.

Má þvi segja, að tillag rikissjóðs fari f raun og veru ekki til styrk-



veitinga, heldur myndast af þvi geymdur sjóður, er síðar kemur að fullum 
notum, þegar komið verður endanlegu skipulagi á um þessi tryggingarmál.

Ef ellistyrktarsjóðunum er komið i það horf, að unt sje að veita 
verulegan styrk til örvasa fátæklinga, þá mundi það halda fleirum frá sveit i 
en ella.

Flestir reyna i lengstu lög að komast hjá sveitarstyrk, bæði af því að í 
þeim þykir slíkt vansæmd og einnig til þess að halda óskertum mannrjettind- 
um, en það mun almenn reynsla, að þeir, sem einu sinni fara að þiggja af 
sveit, balda þvi áfram.

Með þvi að auka framlögin til ellistyrktarsjóðanna verða styrkveit- ■ 
ingar úr þeim svo veruleg hjálp, að þær geta haldið mörgum frá sveit, en 
það sparar bæjar- og sveitarfjelögum mikil útgjöld árlega, og vonandi er, að 
fátækramálin komist i það horf, áður en lýkur, að ellistyrktarsjóðirnir geti 
orðið svo öflugir, að sem fæstir þurfí að þiggja sveitarstyrk.

Breytingar þær, sem hjer er farið fram á á gildandi lögum um al- 
mennan ellistyrk, miða að þvi að stíga spor i áttina í þessu efni.

MTd. 147. Breytingartillaga

við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926 [Ritsima- og 
talsimakerfíj.

Frá Benedikt Sveinssyni.

Aftan við frv.-greinina bætist: Lína frá Kópaskersvogi til Leirhafnar. 
Lína frá Garði til Kollavikur.

Ed. 148. Breytlngartlllögur

við frv. til laga um tannlækningar.

Frá Guðmundi ólafssyni.

1. Við 1. gr. Orðin »að kalla sig tannlækni og« i upphafí greinarinnar 
falli burt.

2. Við 2. gr. Fyrri málsgr. greinarinnar skal orða svo:
Þeir læknar, sem hafa alment lækningaleyfi, mega ekki kalla starí sitt 

tannlækningar, þótt þeir stundi þær, nema þeir hafi annaðhvort lokið 
tannlæknaprófi eða einhverju slíku sjerprófi, sem heilbrigðisstjórn 
metur gilt.

3. Við 9. gr. Orðin »kalla sig tannlækni og« falli burt.
4. Við 10. gr. Orðin »og kalla sig tannlækna« falli burt.



Nd. 140. Breytingartlllögur

við írv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júni 1926, um kosningar í 
málefnum sveita og kaupstaða.

Frá Hannesi Jónssyni.

I. Á eftir 15. grein komi 4 nýjar greinar, svo hljóðandi:
1. 20. gr. laganna hljóði svo:

Hreppsnefndarmenn skal kjósa leynilega. Hver kjósandi kýs svo 
marga menn sem kjósa skal, og fer kosningin fram með þeim 
hætti, sem segir í eftirfarandi greinum.

2. 21. gr. laganna falli niður.
3. 22. gr. laganna bljóði svo:

Kjörstjórn skal hafa til hæfilega marga kjörseðla, alla jafnstóra, 
með sama lit, gerða úr strikuðum pappír, þannig:

Nr. á kjörskrá

svo og lokaðan atkvæðakassa, með rifu á lokinu, og skrá yfir alla kjör- 
genga menn i hreppnum.

Framan við nöfn manna á kjörskránni skulu standa tölurnar 1,
2, 3 o. s. frv., eftir því sem hver er í röðinni.

4. 29. gr. laganna hljóði svo:
Oddviti sýslunefndar ákveður hlutbundnar kosningar í hrepps- 

nefnd, ef skrifleg krafa um það kemur frá */* kjósenda. Kosningar 
fara þá með þeim hætti, sem segir i 10.—18. gr. laga þessara.

II. Á eftir 17. gr. komi ný grein, svo bljóðandi:
33. gr. laganna hljóði svo:
í hreppi hverjum skal kjósa einn sýslunefndarmann á manntals- 

þingi til 6 ára, og einn varamann til sama tíma. Sýslumaður er odd- 
viti kjörstjórnar, og skipa hana með honum 2 hreppsbúar, er sýslu- 
nefnd kýs. ■

Kosningu skal haga eins og segir í 21.—27. gr.
Kæra má kosning skriflega innan 14 daga, og sker sýslunefnd úr.



til laga um breyting á siglingalögum nr. 56, 30. nóvember 1914.' |

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.
32. gr. laganna orðist þannig:
Hafa skal skipstjóri á skipi öll nauðsynleg skipsskjöl og eintak af lög -; 

um þessum og sjómannalögunum og þeim reglugerðum og fyrirskipunum, 
sem gerðar hafa verið samkvæmt þeim.

2. gr.
Tilvitnanirnar til 52., 108. og 50. gr. i 4. málsgr. 42. gr. laganna 

falli niður. '
3. gr.

176. gr. laganna orðist þannig:
Skyldir eru farþegar að fara að öllu eftir fyrirmælum þeim, sem gerð t 

eru um góða háttsemi og reglu á skipinu.
Ákvæði 54. og 61. gr. sjómannalaganna taka og til þeirra.

4. gr.
Fyrri málsgrein 254. gr. laganna orðist þannig:
E f skipstjóri hefir ekki á skipinu eitt eintak af lögum þeim, reglugerð- i  

um og fyrirskipunum, sem getur í 32. gr., sætir hann alt að 100 króna sektum. j

5. gr.
255. gr. laganna orðist þannig:
Vanræki skipstjóri, stýrimaður eða vjelstjóri það, sem þeim er boðið j 

i 41.—44. gr. og 48. gr. laga þessara, sbr. 45.-48. gr. sjómannalaganna, um j  

skráning í leiðarbók, dagbók eða vjelarbók, geymslu þeirra og sýningu, varð- 
ar það 10—500 króna sektum.

Hafi skipstjóri, stýrimaður eða vjelstjóri með vilja ritað rangt leiðar- 
bók, dagbók eða vjelarbók, eða ónýtt hana með öllu af ásettu ráði, dregið 
hana undan eða gert ólæsilega, varðar það fangelsi við vatn og brauð eða 
betrunarhúsvinnu alt að tveimur árum, nema þyngri refsing liggi við sam- 
kvæmt öðrum lögum.

6. gr.
264. gr. laganna orðist þannig:
Hafi skipstjóri orðið sekur um brot gegn síðari málsgr. 255. gr., eða 

gegn niðurlagsákvæði 259. gr., eða 1. málsgr. 260 gr. eða gegn 261. gr., má 
ákveða i refsidóminum, að dómfeldi ennfremur skuli sviftur rjetti til skip- 
stjórnar, um ákveðinn tíma eða æfilangt. Skal þá jafnframt taka fram í dómn-

150. Frum varp



um, hvort dómfeldi megi gegna stýrimannsstöðu meðan hann er sviftur rjetti 
til skipstjórnar.

Dómstóll sá, er dæmir slikan dóm, skal, svo fljótt sem unt er, senda 
atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu eftirrit af dómnum, svo og skipstjóra- 
skírteini dómfelda. E f dómurinn heimilar dómfelda að gegna stýrimannsstöðu, 
lætur ráðuneytið honum í tje stýrimannsskirteini þar að lútandi.

Þegar tvö ár að minsta kosti eru liðin frá dómsuppsögn, og sjerstakar 
ástæður mæla með þvi, getur konungur, eftir tillögum atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytisins, veitt dómfelda aftur rjett til skipstjórnar, enda þótt sá tími, 
sem til er greindur i dómnum, eigi sje liðinn.

7. gr.
279. gr. laganna orðist þannig:
Yfirsjónir þær, sem ræðir um i 258. gr. og í upphafsákvæði 259. gr., 

skulu eigi sæta opinberri málssókn nema sá krefjist þess, er misgert var við.
Mál út af brotum gegn niðurlagsákvæði 259. gr. eða gegn 260., 261. 

eða 262. gr. skulu lögð fyrir atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið til umsagn- 
ar, áður en málshöfðun er ákveðin. Sje um algerðan skiptapa að ræða, hafl 
skip steytt grunni og orðið að leita hjálpar annara, eða hafi annað sjóslys 
orðið, er manntjón hlaust af eða annað verulegt tjón, má eigi fella niður 
májssókn fyr en leitað hefir verið umsagnar atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytisins.

8. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.

A t h u g a s e m d i r .

Frumvarp þetta er komið frá nefnd þeirri, er skipuð var til að endur- 
skoða siglingalögin, og fylgdi þvf svofeld

G r e i n a r g e r ð .

í frnmvarpi þessn felast nokkrar breytingar á siglingalögunnm, sem 
nanðsynlega leiða af setningu sjómannalaganna. Um einstakar gr. þess skal þetta 
tekið fram.

Um 1. gr.
Breytingin er hjer sú ein, að sjómannalögunnm er bætt við i töln þeirra 

laga, er skipstjóri á að hafa á skipi.

Um 2. gr.
52, 108. og 50. gr. sigll. ern feldar úr gildi með sjómannalögnnum. Því 

er rjett að fella tilvisnnina til þeirra niðnr hjer, en ekki breytir það efni gr.



Um 3. gr.
52. gr. sigll. tekur einnig til farþega. Hún er feld niðnr með sjómanna- 

lögnnnm. Sama er að segja um 86. gr., sem vísað er til í 176. gr. sigll. Er gr. í 
hjer breytt i samræmi við þetta.

Um 4. gr.

Sjá aths. við 1. gr.
Um 5. gr.

84. og 85. gr. sigll., sem vitnað er til í 1. mgr. 255. gr. sigll., eru feldar
niður með sjómannalögunum og 45.—48. gr. þeirra komnar í staðinn. Hjer er
tilvitnnninni breytt skv. þessn.

1 2. mgr. 255. gr. sigll. er vjelarbók eigi nefnd. Hjer er henni bætt við,
enda eiga að gilda nm hana sömn reglur að þessn leyti, sem um leiðarbók og
dagbók. ,

Um 6. gr.
Breytingin er gerð til samræmis við 74. gr. sjómanpalaganna.

Um 7. gr.
Breytingin er gerð til samræmis við 88. gr. sjómannalaganna.

151. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 12, 20. okt. 1905, um ritsíma og talsima o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.
9. gr. laganna orðist þannig:
Hver landeigandi er skyldur að leyfa stjórn landssimans að leggja 

nauðsynlegar vírleiðslur fyrir hraðskeytatæki um land sitt, yfir það eða í 
jörðu, og að efni það, er þarf til lagningar þeirra og viðhalds, svo sem grjót, 
möl o. s. frv., sje tekið þar sem næst er; svo er og hver eigandi húss eða 
annars mannvirkis skyldur að leyfa, að vírar þessir sjeu lagðir yfir þau, á 
þeim, gegnum þau eða undir þeim. Verði því við komið, skal þó taka tillit 
til þess, hvar eigendur eða notendur mannvirkja æskja eftir, að vírleiðslurnar 
sjeu lagðar, þar sem þær snerta eign þeirra, og það þótt þetta hefði nokkurn 
kostnaðarauka við leiðslurnar í för með sjer.

Mönnum, sem i þjónustu landssimans eru að starfa að þessum leiðsl- 
um eða hafa umsjón með þeim, skal heimilt tálmunarlaust að fara um land 
manna og hús, svo framarlega sem það er nauðsynlegt vegna þessara starfa. 
Um hús, sem búið er i, mega þeir þó ekki fara nema á daginn, og einungis 
þá leið, sem vísað er, og þvi aðeins að það sje óþægindalaust fyrir ibúana.



2. gr.
11. gr. laganna orðist þannig:
Nú vilja einstakir menn, bæjarljelög eða sveitarfjelög leggja leiðslur 

fyrir hraðskeytasamband eða rafmagn til vinnu, lýsingar o. s. frv. i nánd við 
þá staði, þar sem eru fyrir leiðslur eða hraðskeytatæki, sem landssiminn hefir 
sett upp, þá skal hinum nýju leiðslum svo fyrir komið, að eigi geti af þeim 
hlotist bagi eða óregla á leiðslum eða tækjum þeim, sem fyrir voru. Ef samn- 
ingum verður eigi við komið um þetta, sker atvinnumálaráðherra úr. Ef ein- 
stakir menn, bæjar- eða sveitarfjelög hafa einhverskonar tæki eða leiðslur, sem 
geta bagað eða valdið óreglu á notkun hraðskeytatækja, skal stjórn landssim- 
ans heimilt að gera á kostnað eigenda nauðsynlegar ráðstafanir viðvikjandi 
tækjum þessum eða leiðsluux, til þess að draga úr eða koma í veg fyrir baga 
þann, er af þeim getur hlotist.

Mönnum, sem í þjónustu landssimans eru að vinna að útrýmingu 
þessara truflana, skal heimilt tálmunarlaust að fara um land manna og hús, 
svo framarlega sem það er nauðsynlegt vegna þessa starfs, þó ekki eftir kl. 
10 á kvöldin eða fyrir kl. 8 á morgnana.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Við 1. gr.
Landssíminn verður að hafa skýlausan rjett til þess að koma fyrir vír- 

leiðslum og loftnetum sinum á húsum eða yfir þau, þar sem haganlegast er og 
ekki verður á annan hátt fyrir komið,

Við 2. gr.
Reynslan hefir sýnt, að rafmagnsmótorar og ýms önnur rafmagnstæki 

trufla mjög móttöku útvarpssendinga, sjerstaklega i bæjunum. Verður þvi lands- 
siminn að hafa heimild að lögum til nauðsynlegra ráðstafana í þessu efni.

Md. 152. Breytingartlllaga

við frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 [Ritsima- og 
talsímakerfi].

Frá Pjetri Ottesen.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist: Lina "frá Akranesi í Innri- 
Akraneshrepp. Lína frá Saurbæ á Hvalfjarðarströnd að Þvrli. Lína úr Lund- 
arreykjadal að Fitjum i Skorradal.



153. fr'ramvarp

til laga um breyting á lögum nr. 42, 31. mai 1927, um breyting á lögum nr. 
43, 27. júni 1921, um varnir gegn berklaveiki.

Flutningsm.: Ingvar Pálmason.
Við 1. gr. :

1. Á eftir 5. málsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Peir sjúklingar, sem eru að einhverju leyti vinnufærir, skulu skyldir j

til að taka þátt i þeim störfum á heilsuheilum, hressingarhælum og sjúkra- :
húsum, sem þeir að dómi læknis eru færir um að inna af hendi. Yfir- 
læknir ákveður borgun fyrir slik störf, enda gangi sú greiðsla að einhverju ; 
eða öllu leyti upp í dvalarkostnað sjúklingsins. Verði ágreiningur um 
kaup eða annað, þá sker stjórnarráðið úr.

2. Við 6. málsgrein:
Á eftir orðunum »hreppsnefnd eða bæjarstjórn« komi á báðum stöð- 

um í málsgreininni: og skattanefnd.
3. Á eftir 6. málsgrein komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

3. Rjett er, að stjórnarráðið nefni til sjerstaka lækna, einn eða fleiri í 
hverjum landsfjórðungi, til þess að meta og gefa vottorð um það, hvort 
sjúklingur þarfnist sjúkrahúss- eða hælisvistar og sje styrkhæfur vegna 
sjúkdóms sins. Skal til þess starfa velja þá lækna, sem ætla má, að hafi 
besta þekkingu i þeim efnum og best tæki til slikra rannsókna.

Stjórnarráðið skal og kveða á um það, hverjar Ijóslækningastofnanir ! 
taki til meðferðar þá sjúklinga, er ljóslækninga þurfa og styrks njóta úr rik- 
issjóði. Það skal og semja fyrirfram, fyrir hálft eða heilt ár í senn, við ljós- 
lækningastofur og sjúkrahús um kostnað allan við dvöl og lækningu styrk- ! 
hæfra sjúklinga.

G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta er flutt eftir ósk ríkisstjórnarinnar og samið að til-
hlutun hennar. Fylgdi þvi eftirfarandi skýrsla:

»Kostnaðurinn við berklavarnirnar vex mönnum mjög i augum, sem von- 
legt er, einkum fyrir þá sök, að hann fer sivaxandi.

Árið 1925 var greitt af almannafje til herklavarna . . . kr. 745366,21
af þvi greitt úr rikíssjóði . . . . kr. 533496,42

Árið 1926.............................................................................— 824085,50
af þvi úr rikissjóði og Vifilsst.sjóðum kr. 533308,69

Árið 1927 ............................................................................ — 951411,19
af því greitt úr rikissjóði......................kr. 860778,20

Samkvæmt þessu hafa árleg útgjöld til berklavarna vaxið um h. u. b.
100 þúsund krónur á ári á þessum þremur árum. Reikningur fyrir árið 1928 er



ósaminn enn, og skal engn nm það spáð, hvort berklakostnaðnr þess árs verði 
meiri eða minni en að nndanförnn.

En hver hefir svo orðið árangnrinn af öllnm þessnm kostnaði?
Eftir heilbrigðisskýrslnm að dæma, þá var tala berklaveikra (öll berkla- 

veiki) sem hjer segir:
' 1921 1922 1923 1924 1925 1926

Sjúklingar við árslok . . . 526 573 536 610 861 798
Dánir úr berklaveiki . . . 182 172 163 197 215 183

Sá galli er að vísn á skýrslnm þessnm, að þær ern bersýnilega rangar í 
vernlegnm atriðnm. T. d. vantar alveg skýrslnr fyrir öll árin úr stærsta hjeraði 
landsins (Reykjavík); þar virðist ekki vera haldin nein berklabók, sem þó er 
fyrirskipað. En að því er ráðið verðnr af tölnm þessnm, fer berklaveiki sívaxandi 
i landinn, þrátt fyrir alt, sem gert er til að stemma stigu hennar, og alt það fje, 
sem til þess er varið.

En þótt þessu sje nn þannig varið, þá er enginn vafi á þvf, að berkla- 
varnalögin hafa gert mikið gagn og að miklu af þeim kostnaði, sem af þeim 
hefir leitt, hefir verið vel varið. Fyrst og fremst er það mjög sennilegt, að mun 
meira væri nm berklaveiki hjer á landi, ef litlar varnir hefðu verið við henni 
settar og fje til þeirra veitt af skornum skamti. í öðru lagi verður þvi ekki 
neitað, að margir efnalitlir menn hafa þeirra vegna fengið mikla heilsnbót, og 
auk þess hljóta þan að hafa ljett mikilli byrði af sveitarsjóðunnm. Það dngir því 
ekki að kippa mjög að sjer hendinni með fjárframlóg til berklavarna meðan 
svona standa sakir. það, sem að ber að stefna, er að spara alt, sem nnt er að 
spara til framfærslu sjúklinganna, án þess að þeir missi neins f við það, og 
reyna að koma i veg fyrir, að berklavarnirnar verði einstöknm mönnnm að 
fjeþúfn.

Að þessn stefnir frnmvarp þetta, einknm með því að hvetja ríkisstjórnina 
til að hafa sem best eftirlit með rekstri sjúkrahúsa og heilsnhæla og gera við 
þan fyrirfram samninga nm borgnn fyrir sjúklinga og með þvi að setja sjerstaka 
lækna til að meta styrkhæfi sjúklinga. Annars mnn fremnr þörf á auknu eftir- 
liti en stórfeldnm Iagabreytingum til þess að draga eitthvað úr kostnaðinnm við 
framkvæmd berklavarnanna«.

Ed, 154. Brej'tiagartillögnr

við frumv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd.

Frá Jóni Jónssyni og Guðm. ólafssyni.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
Til hafnargerðar á Skagaströnd veitast úr ríkissjóði */* kostnaðar, 

þegar fje er veitt til þess i fjárlögum, alt að kr. 285000 — tvö hundruð



áttatiu og flmm þúsund krónur — gegn því að frá hafnarsjóði Skaga-1 
strandar komi */* kostnaðarins. '

2. Við 2. gr. í stað orðanna »kr. 470000 — ijögur hundruð og sjötiu þús- j  

und króna« komi: kr. 320000 — þrjú hundruð og tuttugu þúsund króna —.
3. Við 11. gr.

a. í  stað »7*« á tveim stöðum i 2. lið komi: alt að 7>-
b. Aftan við staflið e. 3. töluliðar komi nýr stafliður, svo hljóðandi:

Alt að 7» hlut af hverjum vjelbáti, 8 smálesta eða stærri, og hlut- 
fallslega af síldveiðiskipum og togurum, en alt að 7* hlutar af smærri : 
vjelbátum en 8 smálesta og róðrarbátum.

MTd. 155. Breytlngartlllafa

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926 [Ritsima- og tal- : 
simakerfi].

Frá Jóni Sigurðssyni og Magnúsi Guðmundssyni.

í stað orðanna »Lina frá Selnesi að Skaga« komi: Lina frá Sauðárkróki i 
um Veðramót, Hvamm i Laxárdal, Skefilsstaði, Selnes, Ketu og að Hrauni á ; 
Skaga. Lina frá Víðimýri um Reyki, Mælifell, Lýtingsstaði og að Goðdölum. ; 
Lina frá Rjettarholti um Hjaltastaði, Frostastaði og Hofdali að Vatnsleysu.

Id . 156. Tillagfa

til þingsályktunar um undirbúning til útrýmingar Qárkláða.

Frá landbúnaðarnefnd.

Neðri deild Alþingis ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa Qár- 
kláðamálið fyrir Alþingi 1931, með þvi að leita upplýsinga, láta rannsaka og 
gera tilraunir með baðlyf, hlutast til um, að nægilega margar sundþrær til 
sauðfjárbaðana verði bygðar i hverjum hreppi, safna sk^rslum um útbreiðslu 
kláðans og endurskoða núgildandi kláðalöggjöf.

Gr e i n a r g e r ð .

Tillaga þessi er flutt samkv. áskorun nýafstaðins búnaðarþings og er 
að mestu samhljóða tillögu, er það samþykti. Nefnd Sú, er hafði mál þetta til 
meðferðar á búnaðarþingi, segir svo i áliti sinu um m álið:

»Búfjárræktarnefnd lítur svo á, að þrátt fyrir lögskipaðar þrifabaðanir



og stórfje, sem varið hefir verið úr rikissjóði frá sveitarfjelögum og einstök- 
um mönnum til fjárkláðalækninga, sje kláðinn enn svo útbreiddur um land- 
ið, að stærri eða minni kláðafaraldur geti brotist út hvenær sem er og valdið 
miklu tjóni, auk hinna miklu óþæginda, sem eru samfara endurteknum kláða- 
böðunum (tviböðin) á fárra ára millibili, að ógleymdu mörgu öðru tjóni, beinu 
og óbeinu, sem af kláðanum hlýst. Hinsvegar sjer nefndin sjer ekki fært að 
leggja til, að róttækar ráðstafanir sjeu gerðar nú í bili til þess að útrýma 
kláðanum; telur bún, að undirbúning skorti til þess að jafnkostnaðarsamar 
ráðstafanir geti komið að tilætluðu gagni«.

»Með þvi að Alþingi feli rikisstjórninni þenna nauðsynlega undirbún- 
ing á málinu og veiti henni aðstöðu til þess að geta framkvæmt hann, er 
stigið hið fyrsta og óhjákvæmlega spor til þess að undirbúa það, að þrifa- 
baðanir og kláðabaðanir sjeu framkvæmanlegar og geti komið að verulegu gagni.

E f skýrslur um útbreiðslu kláðans sýndu, að kláðinn væri útbreiddur 
yfir mestan hluta landsins, væri og væntanlega fengin aðstaða til þess að lög- 
bjóða kláðaböðun í eitt skifti fyrir öll. og iafnframt þyrftu í þeirri löggjöf að 
vera fyrirmæli, sem ákveða um það, á hvern hátt að mæta ætti hverju kláða- 
tilfelli, sem kynni að koma fram eflir kláðaböðunina«.

Md. 157. MefndarálU

um tillögu til þál. um aukna landhelgisgæslu við innanverðan Faxaflóa, i ná- 
grenni við Reykjavik.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er sammála um það, að hlynna beri svo sem unt er að þeim 
efnilega visi til smábátaútvegs, sem hin siðustu ár hefir verið að myndast hjer 
i Reykjavik og nágrenni hennar.

Er þessa þvi fremur þörf nú, þegar allar horfur eru á þvi, að mark- 
aður fyrir nýjan fisk aukist að miklum mun þegar hið nýja frystihús tekur 
til staría.

Þess má þvi vænta, að útvegur þessi geti staðið straum at mörgu fólki, 
og telur nefndin þvi rjett, að honum sje veitt sú vernd, sem unt er, með gæslu 
fiskimiðanna, sem honum eru hentust.

Þá er ennfremur liklegt, að gæslubátur gæti oft orðið að liði hinum 
minni vjelbátum, sjerstaklega opnu bátunum, sem stunda veiðar hjer i flóan- 
um, og yrði hjer því samfara björgunarstarfsemi og landhelgisgæsla, sem bát- 
unum væri mikill styrkur að.

Nefndinni þykir þó ekki nauðsynlegt að einskorða svo gæsluna sem 
gert er i tillögunni, hvorki að þvi er gæslusvæði nje gæslutimabil snertir, en 
vill þó geta þess að þvi er hið síðara snertir, að hún telur, að eftir þvi sem



□ú er ástatt sje mest þörf á gæslu á þvi svæði, er hjer um ræðir, frá miðjum j 
júlí til loka nóvember ár hvert. j

Nú er það vitað, að sjerstök landhelgisgæsla hefir átt sjer stað undan- ; 
farin ár í Faxaflóa utanverðum, og vill nefndin taka það fram, að þótt hún j 
fallist á að heimila rikjsstjórninni að gera þær ráðstafanir, er með þarf til þess j 
að verja smábátamiðin í innanverðum flóanum fyrir agangi togara, telur hún, : 
að þær ráðstafanir megi ekki verða til þess að draga úr þeirri sjerstöku land- ; 
^elgisvörn, sem hingað til heflr verið haldið uppi við sunnanverðan Faxaflóa. j 

Samkvæmt framansögðu vill nefndin leggja það til, að tillagan verði ' 
samþykt með eftirfarandi

BREYTINGU.

Tillögugreinin orðist svo:
Neðri deild Alþingis skorar á rikisstjórnina að auka landhelgisgæsluna 

við innanverðan Faxaflóa á þeim tima árs, þegar þörfin er brýnust, og með ; 
þeim hætti, er henlast þykir, enda verði á engan bátt dregið úr þeirri sjer- 
gæslu, er verið hefir i sunnanverðum flóanum.

. Alþingi, 19. mars 1929.

Sveinn ólafsson, Sigurjón Á. ólafsson, Ólafur Thors. 
form. fundaskr.

Magnús Torfason. Jóhann Þ. Jósefsson.
frsm.

Hd. 158, Frnmvarp

til laga um breyting á lögum nr. 22, 6. okt. 1919, um hæstarjett.

Flutningsm.: Gunnar Sigurðsson.

Fyrir orðin »enda hafi þeir leyst« í 52. gr. laganna komi: enda leysi þeir. 
Orðin »innan 3 ára frá þvi er hæstirjettur tók til starfaa i niðurlagi 

sömu greinar laganna falli burt

. G r e i n a r g e r ð .

Þegar hæstirjettur var stofnaður samkv. ofangreindum lögum, voru 
nokkrir málaflutningsmenn, sem höfðu fengið leyfi stjórnarráðsins til að flytja 
mál fyrir yfirrjetti. Þeir af þeim, sem höfðu II. einkunn við lagapróf, mistu 
rjettindin til að flytja mál fyrir hæstarjetti, ef þeir ekki höfðu gengið undir 
prófraun þá, sem ræðir um í fyrgreindum lögum, innan 3 ára. Þetta ákvæði



hefir ávalt verið bæði ranglátt og tilgangslaust. Þeir eru sviftir þeim rjettind- 
um að flytja mál fyrir yfirrjetti, og er þvi einsætt, að þeir eiga að njóta þeirra 
rjettinda að flytja mál fyrir hæstarjetti, hvenær sem þeir standast þá prófraun, 
sem gert er ráð fyrir i fyrnefndum lögum. Það virðist t. d. hart, að þeir 
missi rjettindin, ef þeir hafa verið við störf i ríkisins þjónustu á þessu 3 ára 
timabili við lögfræðistörf, eins og á sjer stað um 2 þessara manna.

Frumvarp þetta er flutt efíir tilmælum þessara tveggja manna, er rjett- 
indin haía mist.

Það eru nú aðeins 3 menn i bænum, er þessi rjettindi hafa mist, og óvist, 
að þeir noti allir þennan rjett. Það virðist þvi sjálfsagt að veita mönnum 
þessum sinn sjálfsagða rjett og samþykkja þessa lagabreyting.

Nánar i framsögu.

Md. 150. Breyttnfartlllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júli 1926, um kosningar i 
málefnum sveita og kaupstaða.

Frá Hannesi Jónssyni.
Við 10. gr.

a. Upphafsmálsgrein greinarinnar orðist svo:
9. gr. laganna verður 10. gr. og orðist svo.

b. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:
í  hreppum skal geta kosningar í hreppsfundarboði. í  kaupstöð- 

um auglýsir kjörstjórn kjörfund, stað og stund með hæfilegum fyrir- 
vara, i blöðum eða með þeim hætti, er almennar auglýsingar eru þar 
birtar á staðnum.

Md. 160. Breytlng'artíllaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júní 1926 [Ritsíma- og tal- 
simakerfij. ■

Frá Jörundi Brynjólfssyni.

1 frumvarpsgreinina bætist á eftir orðunum »í Laugardal«:
Lina frá Ólfusá um Alviðru að Úlfljótsvatni, með hliðarálmu að Búr- 

' felli. Lina frá Stokkseyri að Fljótshólum, með hliðarálmu um Gaulverjabæ, að 
Villingaholti.



við frv. til laga um fiskiræktarfjelög.

Frá Bjarna Ásgeirssyni.

Aftan við 10. greinbætist: og annara laxveiðilaga, ersettkunna að verða.

l i d .  161.  B r e y t l u g a r t l l l a g a

líd. 162. Breytlng-artlllagfa

við frv. til laga á þskj. 108 [Kosningar i sveitamálum og kaupstaða].

Frá Sigurði Eggerz. '

Á eftir 19. gr. komi svo hljóðandi

Ákvæði um stundarsakir:

Kosning bæjarstjóra (borgarstjóra) samkvæmt lögum þessum kemur ekki 
til framkvæmda fyr en útrunninn er kjörtími núverandi bæjarstjóra (borgarstjóra), 
nema staðan verði fyr laus af öðrum ástæðum.

Ed. 163. Frum vsrp

til laga um fiskiræktarfjelög.

(Eftir 3. umr. i Nd.). -

. 1. gr-
Heimilt er mðnnum þeim, er veiðirjett hafa í sama fiskihverfi, að gera 

með sjer fjelagsskap um fiskirækt á þann hátt, sem lög þessi mæla fyrir.
Fiskirækt er hverskonar aðgerðir, sem ætla má að skapi eða auki 

fiskimagn vatna, svo sem klak, innflutningur fiskiseiða, friðun á fiski, eyðing 
sels og annars veiðivargs.

Fiskihverfi er vatn það eða vötn, straumvötn, stöðuvötn eða hvort- 
tveggja, sem sami fiskistofn byggir og fer um fram og áftur, eða ætla má 
að fiskur byggi og fari um fram og aftur, þá er ræktaður hefir verið.

2. gr.
Nú vilja menn stofna fiskiræktarfjelag við fiskihverfi, sem veiði er i, 

og skal þá kveðja til lundar eigendur allra þeirra jarða, þar sem veiði er



stunduð eða gæti verið stunduð í þvi fiskihverfi, nema veiðirjettur sje með 
öllu skilinn frá landareign, og skal þá boðá eiganda eða eigendur veiðirjettar. 
Nú þykir fyrirfram sýnt, að eigandi jarðar muni ekki sækja stofnfund, og skal 
þá boða leiguliða á fundinn. Má hann taka þátt i umræðum, en ekki i at- 
kvæðagreiðslu fyr en hann er úrskurðaður fjelagi i stað landsdrottins, sbr. 6. gr. 
Ekki er þó skylt að boða þá til fundar, sem veiðirjett eiga í almenningum 
stöðuvatna samkvæmt 126. gr. vatnalaga, nr. 15 frá 20. júni 1923, en skylt er 
að gera þeim kost á þátttöku, þá er fjelag hefir stofnað verið.

Þegar stofna á fiskiræktarfjelag við fiskihverfi, sem áður er veiðilaust, 
skal boða til fundar alla þá, sem Iönd eiga að fiskihverfinu. .

Nú á fjelag land að fiskihverfi eða veiðirjett i þvi, og skal þá boða 
formann fjelags.

Til fundar skal boða skriflega og eigi síðar en 3 dögum fyrir fundardag.

3. gr.
Nú hefir verið boðað til fundar samkvæmt 2. gr., og skal á fundinum 

ræða stofnun fjelagsins og verkefni og bóka fundargerð.
Á fundinum hafa þeir einir atkvæðisrjett, sem boða skal samkvæmt

2. gr. Fela má öðrum umboð til þess að fara með atkvæðisrjett sinn á fund- 
inum, enda sje umboðið skriflegt og þess getið i fundarbók.

Ef allir þeir, sem kvaddir eru til fundarins samkvæmt 2. gr., sam- 
þykkja fjelagsstofnunina, má stofna fjelagið þegar, án frekari undirbúnings.

Nú verður fjelagið ekki stofnað á þessum fundi, og skal þá fundurinn 
kjósa nefnd, er búi málið undir annan fund. Skal nefndin semja frumvarp til 
samþyktar fyrir fjelagið samkvæmt 8. gr., gera áætlun um kostnað þann, sem 
liklegt er að starfsemi þess hafi í för með sjer, leita álits kunnáttumanna um 
það, sem þurfa þykir, og að öðru leyti afla þeirra gagna, sem fundurinn ósk- 
ar eftir eða nauðsynleg þykja.

4. gr.
Nú hefír nefndin lokið störfum, og skal hún þá kveðja til fundar á 

ný samkvæmt 2. gr.
Á fundinum skal nefndin leggja fram öll þau gögn, er hún hefir aflað. 

Skal þá enn ræða stofnun fjelagsins og taka ákvörðun um hana. E f ’/• þeirra 
manna, sem kvaddir eru til fundar samkvæmt 2. gr., eða umboðsmenn þeirra, 
samþykkja fjelagsstofnunina, skal öllum hinum skylt að gerast Qelagar.

Um atkvæðisrjett og atkvæðagreiðslu fer eftir 3. gr. laga þessara.

5. gr.
Nú mæta ekki á fundi */< þeirra manna, sem boðaðir eru, nje um- 

boðsmenn þeirra. Skal þá undirbúningsnefnd enn boða til fundar á hæfilegum 
fresti. Ef 2/i þeirra manna, sem mæta á þeim fundi eða senda þangað um- 
boðsmenn, samþykkja stofnun fjelagsins, skal öllum öðrum, sem boðaðir bafa 
verið samkvæmt 2. gr., skylt að gerast fjelagar.



6. gr. :
Stofnfundur eða annar lögmætur Qelagsfundur getur úrskurðað, að i

leiguliði skuli gerast fjelagi i stað landsdrottins, 1) ef leiguliði óskar þess og | 
landsdrottinn samþykkir, 2) ef fyrirsjáanlegt er, að landsdrottinn geti ekki ; 
tekið þátt i fjelagsskapnum nje notið starfsemi hans og 3) ef jörð, - sem land ' 
á að fiskisvæði fjelagsins, er i byggingu með þeim kjörum, að landsdrottinn i 
telur sjer ekki skylt að taka þátt i fjelagsskapnum. Þá skal þó jafnan boða j 
leiguliða á fundinn. Afl atkvæða ræður úrskurði, en ekki skulu málsaðiljar j  

eiga atkvæði um úrskurðinn.
Skylt er landsdrotni, þá er leiguliði fer frá jörð, að greiða honum 

eftir mati þá veiðiaukningu, sem þá er orðin á jörðinni og þakka má j 
starfsemi fjelagsins, enda hafi leiguliði greitt gjald það, sem jafnað er niður 
samkv. 9. gr.

Skal landsdrottinn greiða 10-falda þá uppbæð, sem úttektarmenn 
meta, að árlegt afgjald jarðarinnar megi hækka fyrir aukna veiði.

7. gr.
Heimilt er að taka í fjelag aðra menn en þá, sem taldir eru i 2. og

6. gr„ ef lögmætur fjelagsfundur samþykkir, en ekki skulu þeir hafa atkvæð- 
isrjett í fjelaginu, nema þeim sjeu ákveðin iðgjöld i gjaldskrá Qelagsins.

8. gr.
Nú er stofnun fjelags löglega ákveðin, og skal þá gera samþykt fyrir 

fjelagið þegar á stofnfundi eða öðrum fundi boðuðum á sama hátt. Um sam- 
þyktina ræður afl atkvæða.

í samþykt fjelags skulu vera ákvæði um: '
1. Nafn fjelags, heimilisfang og varnarþing.
2. Verkefni fjelags og fjelagssvæði.
3. Skipun og starfssvið fjelagsstjórnar.
4. Fundarhöld.
5. Reikninga Qelags og endurskoðun.
6. Hvernig fara skuli um greiðslur kostnaðar þess, sem leiðir af starfsemi 

fjelagsins.
7. Sektir fyrir brot á samþykt fjelags.
8. Hvernig samþykt Qelags verði breytt.
9. Hvernig fara skuli um fjelagsslit.

9. gr.
Kostnaði þeim, sem starfssemi fjelagsins hefir i för með sjer, skaljafna 

niður eftir áætluðu veiðimagni jarða þeirra, sem taka þátt í fjelagsskapnum. 
Samkvæmt þeirri meginreglu skal semja skrá, er sýni hundraðshluta þann af 
kostnaði (stofnkostnaði og árskostnaði), sem hver fjelagsmaður á að greiða. 
Skrá þessa skal semja með hliðsjón af veiðiskýrslum undanfarinna ára, ef til



eru, en annars eftir áætlun, og skal hún gilda um 5 ár, nema */» fjelagsmanna 
samþykki að breyta henni eða ráðherra skipi svo fyrir.

Gjaldskrá skal lögmætur fjelagsfundur samþykkja. Um hana ræður 
afl atkvæða.

10. gr.
Samþykt, ásamt kostnaðaráætlun og gjaldskrá, skal fjelagsstjórnin senda 

ráðherra til staðfestingar. — Ef samþykt og gjaldskrá þykja þannig úr garði 
gerðar, að þær verði ekki staðtestar, sendir ráðherra þær aftur til Qelagsstjórn- 
arinnar með athugasemdum um það, er ábótavant þykir. Ella staðfestir hann 
samþykt og gialdskrá, svo og er það heflr lagað verið, sem ábótavant þótti.

Aldrei má samþykt brjóta i bág við gildandi lög nje almennar grund- 
vallarreglur laga. Með samþykt verður eigi breytt sjerákvæðum laga um frið- 
un á laxi, nr. 5, 19. febr. 1886, og annara laxveiðilaga, er sett kunna að verða.

11. gr.
Nú verða eigendaskiíti á jörð, sem er á fjelagssvæði, og er þá hinum 

nýja eiganda skylt að gerast fjelagi. Þegar ábúendaskifti verða á jörð, þar sem 
leiguliði er Qelagsmaður i stað landsdrottins, getur lögmætur ljelagsfundur úr- 
skurðað, að binn nýi ábúandi gerist fjelagi samkvæmt 6. gr.

Nú er veiði hafin fyrir landi jarðar, sem liggur að fiskihverfi, er fiski- 
ræktarfjelag starfar við, en utan fjelagssvæðis, og er þá eiganda hennar eða 
ábúanda (sbr. 6. gr.) skylt að gerast fjelagi.

12. gr.
Nú þykir æskilegt, að fjelag nái til fleiri en eins fiskihverfis, og er 

það heimilt, et */s af eigendum þeirra jarða, þar sem veiði er stunduð i hverju 
fiskihverfi fyrir sig, samþykkja fjelagsstofnunina. Að öðru leyti fer um stofn- 
un fjelagsins eins og sagt er i lögum þessum.

Nú þykir æskilegt, að tvö fjelög eða fleiri sameinist i eitt, og er það 
heimilt, ef */j fjelagsmanna i hverju fjelagi samþykkja, enda mæli vatnalíf- 
fræðíngur með þvi. Skal þá stofna eitt fjelag, er nái yfir svæði beggja fjelag- 
anna eða allra, og fer um stofnun þess eins og lög þessi mæla fyrir.

13. gr.
Gjöld fjelagsmanna, sem ákveðin eru samkvæmt staðfestri gjaldskrá, 

má taka lögtaki.
14. gr.

1 samþykt fjelags má ákveða, að brot á samþykt varði alt að 200 
króna sekt, er renni i fjelagssjóð.

Mál út af brotum á lögum þessum eða samþykt fjelags skulu sæta 
sömu meðferð og almenn lögreglumál.

15. gr.
Lög þessí öðlast þegar gildi.



til laga um tannlckuiiigar.

(Eftir 3. umr. i Ed.)

A. Skilgrði fgrir tannlœkningalegfi.

1. gr.
Rjett til að fara með sjálfstæðar tannlækningar hjer á landi hefir aðeins 

sá, er fullnægir eftirfarandi skilyrðum:
1. Hefir lokið tannlækningaprófi í tannlæknaskóla, er viðurkendur er af heil- 

brigðisstjórn ríkisins.
2. Talar og skilur fullkomlega íslenska tungu.
3. Hefir að afloknu prófi (ef námstimi skólans er aðeins 3 ár) verið að minsta 

kosti eitt ár aðstoðarmaður við lækningar hjá viðurkendum tannlækni hjer 
á landi, eða á annan hátt aflað sjer álíka þekkingar og reynslu i tann- 
lækningum, að áliti heilbrigðisstjórnar.

4. Hefir óflekkað mannorð.
Sá, er æskir tannlækningaleyfis, skal færa heilbrigðisstjórn sönnnr á, að 

framangreindum skilyrðum sje fullnægt. Einnig skal hann undirrita drengskapar- 
heit, stílað að fyrirmælum heilbrigðisstjórnar, um að gæta fullrar tannlæknis- 
skyldu í starfi sínu.

Sá, er fullnægir fyrsta skilyrðinu, getur haft á hendi aðstoðartannlækn- 
ingar, og með leyfi landlæknis getur hann um stundarsakir gegnt störfum sjálf- 
stæðra tannlækna í forföllum þeirra.

2. gr.
Þeir Iæknar, sem hafa alment lækningaleyfi, mega ekki kalla starf sitt 

tannlækningar, þótt þeir stundi þær, nema þeir hafi annaðhvort Iokið tann- 
læknaprófi eða einhverju sliku sjerprófi, sem heilbrigðisstjórn metur gilt.

Dómsmálaráðuneytið getur þó fyrst um sinn, með ráði landlæknis, veitt 
undanþágu frá þessu, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi.

B. Starfssvið tannlœkna.

3. gr.
Starfssvið tannlækna tekur yfir meðferð á allskonar tannsýki, þar með 

talið allskonar tannfyllingar, tannútdráttur og brota, tannhreinsun með verk- 
færum eða lyfjum, lagfæring óreglulegra tanna og tannrjettingar, að brúfesta 
tennur og tanngarða (crown- and bridgework) o. s. frv., og ennfremur meðferð 
kvilla f slimhimnu munnsins, tannholdi og kjálkum, er af tannsýki stafa.

Wd. 164. Frum varp



Tannlæknntn er heimilt að beita allskonar deyflngnm á tönnnm, tann- 
holdi og kjálkum, en svæfing (narcose) skal beitt af lækni, er alment lækninga- 
leyfi hefir, eða af tannlækni að honum viðstöddnm.

4. gr.
Öllum öðrnm en tannlæknum, eða þeim, er tannlækningaleyfi hafa, er 

óheimilt að setja gervitennnr og tanngarða i menn. Þetta nær ekki til lækna, ef 
þeir sanna fyrír heilbrigðisstjóminni, að þeir hafi afiað sjer nægilegrar þekkingar 
i þessari grein. ■ •

5. gr.
Tannlæknum er heimilt að afla sjer með lyfseðlum allra þeirra lyfja, 

sem þeir þarfuast við lækningar sinar, og nota þan tæki og bjálparmeðnl, er 
fram koma á hverjum tima, ef þeir þnrfa við starfa sinn.

C. Almenn ákoœðt

6. gr.
Tannlæknar Iúta eftirliti heilbrigðisstjórnar rikisins. Skyldir eru þeir til 

að gefa landlækni skýrsln nm, hvar þeir reka starfa sinn.

7. gr.
óheimilt er þeim, er ekki hafa tannlækningaleyfi, að auglýsa, að þeir 

fáist við tannlækningar, fsetning tanna, deyflngar eða ly^anotkun til tannlækn-
inga, eða bjóðast til þess á annan hátt.

8. gr.
Brot gegn lögnm þessum varða sektnm, frá 50—1000 krónum, eða ein- 

föidn fangelsi, alt að 6 mánnðnm, ef miklar sakir eru, enda sje brotið ekki svo 
vaxið, að það heyri nndir hin almennu hegningarlög. Sknin sektir renna i rikissjóð.

Með mál út af brotum gegn lögnm þessnm skal farið sem almenn 
lögreglumál.

9. gr.
Verði tannlæknir sannnr að sök og dæmdnr til refsingar fyrír athæfi, er

svivirðilegt er að almenningsáliti, skal hann sviftur rjetti til þess að fara með
tannlækningar.

10. gr.
Lög þessi ná ekki til þeirra lækna, sem nú stnnda tannlækningar, nje 

heldnr til þeirra, sem nú hafa takmarkað tannlækningaleyfi hjer á landi.



Nd. 165. Alefndarállt

um frv. til laga um veiting rikisborgararjettar.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. hljóðar um það að veita þeim Jens Severin Lange, málara i 
Reykjavik, fæddum i Danmörku, og Otto Gregers Nors Grundtvig, lyQafræð- 
ingi á Akureyri, rikisborgararjett. Báðir eru þessir menn giftir islenskum kon- 
um og bafa verið hjer á landi í langan tíma, sá fyrnefndi siðan árið 1895, en 
sá siðarnefndi síðan árið 1921. Þá hefir nefndinni borist erindi frá Nils Hage- 
rup Jenssen á Seyðisfirði. Hann er giftur íslenskri konu fyrir 5 árum, og 
fylgja meðmæli frá bæjarstjórn Seyðisfjarðar um, að Alþingi veiti bonum 
ríkisborgararjett.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykt með svo hljóðandi

V IÐAUKATILLÖGU:

Aftan við frumvarpsgreinina bætist nýr tölul.:
Nils Hagerup Jenssen á Seyðisfirði, fæddum i Noregi.

Alþingi, 20. mars 1929.

Gunnar Sigurðsson, Hjeðinn Valdimarsson, Magnús Guðmundsson. 
form. og frsm. fundaskr.

Hákon Kristófersson. Magnús Torfason.

Ed. 166. BreytingartUlögnr

við frv. til laga um sölu á jarðarhluta Neskirkju og rikissjóðs i landi Nes-
kaupstaðar i Norðfirði.

Frá Jóni Þorlákssyni.

1. A eftir 2. gr. komi ný grein, sem verður 3. gr., þannig:
Ríkisstjórninni er heimilt að selja Siglufjarðarkaupstað land kirkju-

jarðarinnar Hvanneyrar, að undanskildum nauðsynlegum lóðum handa 
prestssetrinu og öðrum opinberum byggingum.

Greinatalan breytist samkv. þessu.
2. Fyrirsögn frv. verði:

Frv. til laga um sölu á jarðeignum rikissjóðs og kirkjujarðasjóðs til 
Neskaupstaðar og Siglufjarðarkaupstaðar.



til laga nm einkasíma í sveitum.

Ed. 167. F rum varp

(Eftir 2. umr. í Ed.).

/. Samþgktir.

1. gr.
Heimilt er sýslunefndum, að fengnum tillögum landssimastjóra, að gera 

samþyktir um einkasímalagning um ákveðin svæði t sveitum innan sýslu.

2. gr.
Pegar samþykt er gerð á sýslufundi, skal með nægum fyrirvara kvatt til 

fundar á svæði því, sem ætlast er til, að samþyktin nái yfir. Sýslunefndin ákveð- 
ur fundarstað, en oddviti hennar, eða sá er hún kýs til, auglýsir fundardag og 
stjórnar fundi. Atkvæðisrjett á þeim fundi eiga allir fullveðja menn, sem gjald- 
skyldir eru til símalinunnar eftir samþyktinni.

3. gr.
Á fundi þeim, er getur i 2. gr., leggur fundarstjóri fram frumvarp sýslu- 

nefndarinnar til samþyktar. Fallist fundurinn með */» atkvæða á frumvarpið ó- 
breytt, sendir sýslumaður það stjórnarráðinu til staðfestingar og löggildingar. 
Eins fer um frumvarpið, þótt fundurinn geri við það breytingar, ef þær eru sam- 
þyktar raeð */» atkvæða og sýslunefnd felst á þær.

Fallist sýslunefnd ekki á breytingar fundarins, skal kveðja til fundar á 
ný. og samþykki fnndurinn þá frumvarpið óbreytt með 2/s atkvæða, fer um það 
sem fyr segir.

Frumvarp, er eigi nær ’ /s atkvæða á samþyktarfundi, er fallið.

4. gr.
Þegar samþykt er send stjórnarráðinu til staðfestingar, skal hún endur- 

sendast óstaðfest ásamt synjunarástæðum, ef hún virðist koma i bága við grund- 
vallarreglur laga eða rjett manna, eða ganga of nærri efnahag einstaklinga. Að 
öðrum kosti staðfestir stjórnarráðið samþyktina, skipar fyrir um birting hennar 
og tiltekur, hvenær hún öðlast gildi.

Samþykt, er stjórnarráðið hefir staðfest, má ekki breyta á annan hátt en 
hún var stofnuð.

5. gr.
í samþykt skal ákveðið:

a. um legu einkasimans og gerð,
b. um greiðslu kostnaðar við lagning og viðhald simans,
c. um starfrækslu simastöðva,
d. um simafjelag.



6. gr. ;

Ákveða má, að kostnaðinum, að þvi leyti sem hann fæst ekki greiddur á '
annan hátt, sje jafnað á eígendur fasteigná á svæðinu, eftir verði fasteignanna. 
Sömuleiðis má leggja einhvern hluta kostnaðarins á menn eftir efnum og ástæð- 
um, lausafjáreign, eða eftir tóiu verkfærra manna, eða eftir öllu þessu. Loks má 
ákveða mishá framlög eftir aðstöðu til einkasimans og að þeir greiði sjerstök 
gjöld, er öðrum frekar hafa simans not, svo sem sveitaverslun, bifreiðarstjórar o. fl.

7. gr.
Skylt er einkasimaQelagi að taka lán til greiðslu lagningarkostnaðar einka- 

sima, er allir fjelagsmenn beri sameiginlega ábyrgð á og afborgi á hæfUegum 
tima, svo framarlega að fuit samkomulag náist ekki um greiðslu þegar i stað.

8. gr.
Skylt er hverjum, sem æskir innlagningar sima til sin frá einkasimalinu, 

að bera kostnaðinn við innlagninguna og viðhald tækja sinna, að þvi leyti sem 
hann er ekki greiddur af landssímanum, samkv. 14. gr., eða opinberu fje.

9. gr.
í einstaka tilfelli má ákveða gjald af simtölum og simskeytum á einka- 

línu og út af henni, ef til þess fæst leyfi landssimastjóra, sem ákveður, hve hátt 
gjaldið skuli vera.

10. gr.
Hver sá, sem gjaldskyldur er til einkasima eftir samþykt, á rjett á að 

leggja sima inn hjá sjer frá aðaleinkalinunni án aukins gjalds til hennar, ef 
það þykir fært að dómi iandssimastjóra, enda sje að öllu vandlega frá innlagn- 
ingunni gengið.

11. gr.
Gjöldum til einkasíma samkvæmt löggiltri samþykt fylgir lögtaksrjettur 

eftir lögum nr. 29, 16. des. 1885.

12. gr.
Fyrir brot gegn samþykt má ákveða sektir, alt að 200 krónum, er renna 

i sveitarsjóð, þar sem brotið er framið, og fer um mál út af slikum brotum sem 
um almenn lögreglumál.

II. Tengigjald og framlag landssimans.

13. gr.
þegar einkasimglinu er komið á samkvæmt lögum þessum, skal greiða 

árlega af hverju talfæri á linunni 10 krónur til landssimans sem lengigjald, enda 
annist þá landssiminn alla afgreiðslu á miðstöðinni, notendum að kostnaðarlausu.



14. gr.

Ná er samþykt sett samkvæmt lögam þessam, og greiðir þá landssiminn,
ef fje er fyrir hendi, */s alls kostnaðar við lagning einkasimans og innlagningar
frá honnm, að frádregnnm flotningskostnaði á simaefni frá skipshlið nt á linn- 
svæðið. Skilyrði fyrir framlagi Iandssimans ern:
a. að ekki sje notað annað efni eða önnnr tæki en þan, er landssímastjóri 

tekur gild.
b. að landssiminn annist lagning línunnar og uppsetning tækja,
c. að hlutaðeigandi sveitar- og sýslustjórn ábyrgist starfrækslu einkasímans eftir

þvi, sem landssfmastjóri mælir fyrir um,
d. að sömu stjórnarvöld ábyrgist, að linunni sje að öllu vel við haldið.

15. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1929.

Ed. 169. Breytlngarttllagn

við frv. til laga um einkasíma i sveitum.

Frá samgðngumálanefnd.

Við 13. gr. Á eftir orðunum »alla afgreiðslu á miðstöðinnic i 3. linu 
komi: í stöðvartimanum.

itd. 160. Frnmirarp

til laga um viðauka við hafnarlóg fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60, 10. nóv. 1913.

Flutningsm.: Jóhann Þ. Jósefsson.

1. gr.
Eíkisstjórninni er heimilt að leggja fram úr rikissjóði, þegar fje er fyrir 

hendi, alt að 70 þúsund krónum, gegn tvöföldu framlagi úr hafnarsjóði Vest- 
mannaeyja, til þess að gera við og ljúka við að byggja hafnargarðana og til 
nauðsynlegustu mannvirkja innan hafnar i Vestmannaeyjum.

Tillagið úr rikissjóði er bundið þvi skilyrði, að yfirumsjón með verk- 
inu og reikningshaldinu sje falin manni, sem rikisstjórnin samþykkir.

2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.



Á s t æ ð  u r .

Útskriftir þær úr gerðabók hafnarnefndar Vestmannaeyjakaupstaðar, : 
sem hjer fara á eftir, sýna, hver þörf er enn endurbóta á hafnarmannvirkjum 1 
þeim, er hjer um ræðir. Að öðru leyti mun frekari grein gerð fyrir frumvarp- 
inu í framsögu.

Fylglskjal I.

Ú T S R R I F T  
úr gerðabók hafnarnefndar Vestmannaeyjakaupstaðar.

Ar 1929, föstudaginn 15. mars var fundur haldinn í hafnarnefnd Vest- 
mannaeyja að Reyni kl. 6 e. h. Mættir voru nefndarmennirnir Þorbjörn 
Guðjónsson, Þorsteinn Jónsson, ólafur Auðunsson, Ársæll Sveinsson og settur 
bæjarstjóri. Ennfremur Geir Guðmundsson hafnarvörður.

Fyrir tekið:

2. Hafnarmannvirkin.
Vegna þess að ekki verður hægt að framkvæma fyrri en í sumar

þær botnrannsóknir, sem nauðsynlegar eru til þess að hægt sje að gera
fyrirhugaðan uppfyllingarvegg frá bæjarbryggju i Básasker, hefír nefndin 
orðið sammála um, að fresta beri framkvæmd þess verks, þar til nauð- 
synlegar rannsóknir hafa farið fram.

Hinsvegar telur nefndin óumflýjanlegt, að á komandi sumri verði 
unnið að endurbótum á Hringskersgarðinum. Að haldið verði áfram 
styrkingu garðhaussins, sem ekki varð lokið við siðastliðið sumar, og bætt- 
ar verði skemdir þær, sem urðu á garðinum i janúar s. 1. Fyrri en end- 
urbótum þessum er lokið að fullu, getur garðhausinn eigi talist öruggur.

Enn er eftir að byggja upp hausinn á Hörgeyrargarði, ofan á 
undirstöðu þá, sem lögð var siðastliðið sumar. Er mjög nauðsynlegt, að 
þvi verki verði lokið næsta sumar, og að settur verði viti á garðhausinn.

1 siglingaleiðinni hefir verið mjög mikið af grjóti, sem bagað hefir
umferðina. Siðastliðin tvö sumur hefir grjót þetta verið tekið upp eftir
föngum, en þó er ennþá mikið eftir. Innan við Hringskersgarðinn er enn 
stór grjóteyri, sem þrengir innsiglinguna og er til trafala umferðinni. Úr 
henni berast lika oft steinar út i siglingaleiðina.

Þetta grjót verður alt að hreinsast burtu og þolir það verk enga 
bið, ef innsiglingin á að verða greið og góð.

Til þess að standast kostnaðinn við framkvæmd nefndra endur- 
bóta, sem er meiri en hafnarsjóður einn geti staðist straum af, þá leggur 
hafnarnefndin til, að farið sje fram á það við yfirstandandi Alþingi, að 
rikissjóður greiði þrjðjung þess, sem endurbæturnar koma til með að kosta



Nefndin vill benda á, að það er ekki síður hagsmunamál fyrir 
rikissjóð, — landeigandann, — heldur en Eyjarnar sjálfar, að mannvirkj- 
um þessum verði komið i viðunandi horf.

Má. i þessu sambandi minna á, hversu tekjur rikissjóðs hjeðan 
eru orðnar miklar, um V* miljón árlega.

Með tilliti til þessa alls, telur nefndin fylstu sanngirniskröfu, að 
Vestmannaeyingar fáí riflegan styrk úr ríkissjóði til hafnarframkvæmda sinna.

• Fleira ekki fyrir tekið.
Fundi slitið.

Jóh. Gunnar ólafsson.

Þorst. Jónsson, Geir Guðmundsson, ólafur Auðunsson, 
Ársæll Sveinsson, Þ. Guðjónsson.

Þannig sámþykt á fundi bæjarstjórnar 16. mars 1929.

Rjetta útskrift staðfestir.

Bæjarstjórinn i Vestmannaeyjum, 17. mars 1929.

Jóh. Gunnar ólafsson, 
settur.

Fylgigkjal I I .

Ú T S K R I F T  
úr gerðabók hafnarnefndar Vestmannaeyjakaupstaðar.

Ár 1929, föstudaginn 15. mars var fundur haldinn í hafnarnefnd Vest- 
mannaeyja að Reyni kl. 6 e. h. Mættir voru nefndarmennirnir Þorbjörn 
Guðjónsson, Þorsteinn Jónsson, ólafur Auðunsson, Ársæll Sveinsson og settur 
bæjarstjóri. Ennfremur Geir Guðmundsson hafnarvörður.

Fyrir tekið:

3. Bryggja á Básaskeri.
Vjelbátaflotinn er orðinn svo stór, að til hinna mestu vandræða 

horfir vegna þrengsla og skorts á afgreiðsluplássi yfir vertíðina. í vetur 
ganga hjeðan um eitt hundrað vjelbátar, og eru mikil Hkindi til að þeim 
íjölgi enn næstu vertið. Þessi skortur á plássi fyrir bátana til að afgi tiða



sig við, er orðinn svo tilfinnanlegur og til svo mikils tjóns, að eigi verður 
lengur dregið að bæta úr því á einhvern hátt.

Heppilegustu lausnina á þessn máli telur nefndin, að bygð verði 
bryggja á Básaskeri. Þyrfti hún að vera ca. 70 m. löng og ca. 10—12 m. 
breið. Hefir vitamálastjóri áætlað, að bryggja af þessari stærð, á þessum 
stað, mundi kosta 40 þúsund krónur.

Leggur nefndin til að á næsta sumri verði bryggja þessi bygð, og 
verði verkinu lokið fyrir næstu vertíð.

Nefndin leggur til, að farið verði fram á sömu styrkveitingu úr 
rikissjóði til þessa mannvirkis og farið hefir verið fram á til annara 
hafnarmannvirkja hjer.

Fleira ekki fyrir tekið.
Fundi slitið.

Jóh. Gunnar ölafsson,

Þorst. Jónsson, Geir Guðmundsson, ólafur Auðunsson, Ársæll Sveinsson,
Þ. Guðjónsson.

Þannig samþykt á fundi bæjarstjórnar 16. mars 1929.

Rjetta útskrift staðfestir.

Bæjarstjórinn i Vestmannaeyjum, 17. mars 1929.

Jóh. Gnnnar ólatsson, 
settur.

Ed. 170. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 43, 15. júni 1926, um kosningar í málefnum 
sveita og kaupstaða.

(Eftir 3. umr. í Nd.).

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Rjett til þess að kjósa hreppsnefndarmenn, sýslunefndarmenn, bæjar- 

fulltrúa og alla aðra starfsmenn i hreppum og kaupstöðum, er almenningur 
kýs, hafa allir, konur sem karlar, er þeir:



1. Eru fullra 21 árs gamlir á kjördegi.
2. Eru fjár sins ráðandi.
3. Eru islenskir rikisborgarar eða bafa jafnan rjett við þá.
4. Hafa átt lögheimili í kjördæmi (hreppi eða kaupstað) siðasta árið fyrir 

kjördag.
5. Hafa óflekkað mannorð.

Gift kona telst Qár sins ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjáriag með 
manni sinum.

2. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Sá er kjðrgengur til starfa samkvæmt 1. gr., sem kosningarrjett heflr.
Ekki mega hjón nje menn skyldir að feðgatali eða niðja sitja sam- 

tinds 1 hreppsnefnd eða bæjarstjórn.

3. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Skylt er bæði konum og körlum, sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 

ára og heílum og hraustum, að taka við kjöri i hreppsnefnd og bæjarstjórn. 
Þeim, er setið hafa i bæjarstjórn eða hreppsnefnd, er þó óskylt að taka við 
kjöri fyr en jafnlangur timi er liðinn síðan hann átti þar siðast sæti.

4. gr.
Orðin i 1. málsgrein 4. gr. laganna: »borgarstjóra (bæjarstjóra)« 

falli niðnr.
5. gr.

5. gr. laganna orðist svo:
1 kaupstöðum skal bæjarstjórn vera skipuð 6—15 bæjarfulltrúum. At- 

vinnumálaráðherra ákveður töluna i hverjum kaupstað samkvæmt tillögum 
bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn kýs sjer forseta úr flokki bæjarfulltrúanna.

6. gr.
Bæjarfulltrúa og varafulltrúa þeirra skal kjósa leynilega með hlutfalls- 

kosningu til 4 ára. í  janúarmánuði 1930 skal kjósa fulla tölu bæjarfulltrúa og 
varafulltrúa i öllum kaupstöðum landsins, og fellur þá jafnframt niður umboð 
hinna eldri fulltrúa. Kosningar fara siðan fram i janúarmánuði 4. hvert ár á 
öllum bæjarfulltrúum og varafulltrúum. Fráfarandi fulltrúa má endurkjósa.

Varafulltrúar taka sæti i bæjarstjórn i forföllum bæjarfulltrúa, eftir 
þeirri röð, sem þeir hafa verið kosnir á hverjum lista. Sá, sem er næstur að 
atkvæðamagni þeim, sem kosningu hlýtur á hverjum lista sem bæjarfulltrúi, 
skal vera fyrsti varafulltrúi þess lista um kjörtimabil það, sem listinn á við, 
svo hver af öðrum, sem næstur er að atkvæðamagni innan listans.

Atvinnumálaráðherra setur nánari reglur um, hvenær varafulltrúi 
skuli taka sæti i forföllum bæjarfulltrúa.

A lþt 1929. A. (41. löggjafarþing). 60



7. gr. :
6. gr. laganna verður 7. gr. og síðari málsgrein fellur niður.

8. gr. :
7. gr. laganna verður 8. gr. og orðist svo:
Kosningar hreppsnefndarmanna fara fram á vorhreppaskilaþingi. Þó s 

mega kosningar fram fara að haustinu, ef meiri hluti hreppsfundar kveður | 
svo á. Ef hreppi er skift, skal kjósa hreppsnefnd í hinum nýju hreppum j 
jafnskjótt og þvi verður við komið. :

. Nú fer maður úr hreppsnefnd áðnr en kjörtími hans er liðinn, og 
skal þá kjósa i stað hans fyrir þann tírua, sem eftir er af kjörtimabili hans. ;

9. gr.
8. gr. laganna verður 9. grein.

10. gr.
9. gr. laganna verður 10. gr. og i stað 1. málsgreinar komi tvær máls- j 

greinar, svo hljóðandi: |
Hverju sinni, er kjósa skal bæjarfulltrúa eða hreppsnefndarmenn, skal j 

kjósa kjörstjórn, skipaða 3 mönnum. Kýs bæjarstjórn alla 3 og 2 til vara með 
hlutfallskosningu. Kjörstjórn i kaupstöðum velur sjer sjálf oddvita.

I hreppum er hreppsnefndaroddviti formaður kjörstjórnar, og auk 
hans eiga sæti i kjörstjórninni 2 menn, er hreppsnefnd kýs úr sínum flokki í 1 
hana. Nú eru nefndarmenn 3, og eru þeir þá sjálfkjörnir.

I I I .  ka f l i .

Um kosningarathöfn.

11. gr.
10. gr. laganna fellur niður.

12. gr.
11. gr. laganna orðist svo:
Skrá skal á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á, og 

skulu þau að jafnaði vera tvöfalt fleiri en kjósa á bæjarfulltrúa. Lista skal af- 
henda oddvita kjörstjórnar eigi síðar en á hádegi 14 dögum á undan kosn- 
ingu, og skal oddviti gefa vottorð um móttöku listans. Undir hverjum lista 
skulu vera skráð nöfn meðmælenda, sem ekki sjeu færri en 20, ásamt stöðu 
þeirra og heimili.

Gildur er listi, þótt á honum standi færri nöfn fulltrúaefna en að ofan 
segir, en ógildur ef fleiri eru. Fult nafn hvers fulltrúaefnis, ásamt stöðu og 
heimili, skal á lista setja, svo að eigi verði um vilst. Nú er ókjörgengur



maður á lista eða eigi þykir örugt, við hverp er átt, og skai þá strika það 
nafn af lista.

Úrskurð um útstrikun natns af lista eða um ógilding iista skal skrá 
í kjörbók. Kjörstjórn er skylt að láta fulltrúaefni listans eða meðmælanda i 
tje eftirrit af úrskurði áður en kosning byrjar.

Kjörstjórn merkir þá lista, er hún tekur gilda, hvern með sínum bók- 
staf (A. B. C. o. s. frv.).

13. gr.
1. og 2. málsgr. 12. gr. laganna orðist svo:
Nú eru eigi fleiri menn en á að kjósa á lista eða listum, sem teknir 

eru gildir af kjörstjórn, af þeim, er koma fram i tæka tið, og þarf þá engin 
kosning fram að fara, en kjörstjórn lýsir að liðnu hádegi 2 nóttum fyrir kjör- 
fundardag þá menn kosua, sem listinn eða listarnir greina. Nú skortir á, að 
full tala sje á slikum lista, eða listum, þeirra, sem kjósa á, og skal þá kosn- 
ing fram fara að nýju á þeim, sem á vantar. Af þeim, sem sjálfkjörnir 
voru, teljast þeir bæjarfulltrúar, svo langt, er tala þeirra hrekkur.

Nú hafa listar verið úrskurðaðir og kosning á fram að fara, og skal 
þá kjörstjórn tafarlaust láta gera kjörseðla og festir jafnframt upp auglýsingu 
um það, hvaða listar sjeu i kjöri, með tilgreindum listabókstaf og nöfnum 
fulltrúaeína.

14. gr.
18. gr. laganna hljóði svo:
Til þess að finna, hve mörg fulltrúaefni hafi náð kosningu sem bæjar- 

fulltrúar og varafulltrúar af hverjum lista, skal skrifa upp atkvæðatölu hvers 
lista fyrir neðan sinn listabókstaf, þá helming atkvæðatalnanna, þá þriðjung 
þeirra, fjórðung o. s. frv., eftir því hve marga fulltrúa á að kjósa og hverjum 
lista getur mest hlotnast, og standi útkomutölur þessar i röð fyrir hvern lista. 
Siðan skal marka hæstu útkomutclurnar jafnmargar og kjósa á bæjarfulltrúa, 
og fær hver listi jafnmarga bæjarfulltrúa kosna sem hann á af tölum þessum. 
Ef eigi standa svo mörg nöfn á lista sem honum bera fulltrúar eftir útkomu- 
tölum, skal taka þau, sem vantar, af hinum listunum eftir sömu reglu.

Til þess að finna, hver bæjarfulltrúaefni hafa náð kosningu á hveijum 
lista, skal telja saman atkvæði hvers einstaks fulltrúaefnis á þann hátt, er nú 
skal greina: -

Kjósandi telst una við röðina á lista, ef hann hefir eigi breytt henni 
með þvi að setja tölur fyrir framan nöfnin, og ef hann hefir aðeins sett tölu 
við eitt nafnið, eða nokkur af þeim, telst hann una við röðina að öðru leyti. 
Oddviti kjörstjórnar tekur kjörseðlabunkana, fyrst þann, er Qestir seðlar eru í, 
og svo koll af kolli, en meðkjörstjórar hafa fyrir sjer lista með nöfnum þeirra 
fulltrúaefna, sem standa á þeim lista, sem auðkendur er á þeim kjörseðlum. 
Oddviti tekur kjörseðlana úr bunkanum einn af öðrum, sýnir þá fyrirsvars- 
mönnum listans og les upp nöfnin ásamt raðartölu þeirri, er þeim ber eftir 
kjörseðlinum, en meðkjörstjórar rita upp atkvæðin eftir þvi. Sá, sem fremstur 
stendur eða talan 1 er mörkuð við, fær heilt atkvæði. Þeir, sem eru aftar i 
röðinni, fá hver ura sig brot úr atkvæði, er sje jatnt tölu fulltrúa þeirra, er



kjósa skal, að frádreginni tölu þeirra fnlltruaefna, sem framar standa eða lægri 
tölu á kjörseðlinum, deilt með fulltrúatölunni. Síðan skulu atkvæðatölurnar 
lagðar saman. E f sami maður hefir fengið atkvæði á fleirum en einum lista, 
sem til greina kemur eftir atkvæðamagni, þá skal leggja hinar lægri atkvæða- 
tölur hans við atkvæðatölu þá, er hann hefir fengið á þeim lista, er hann hefir 
mest á, og telst sú samanlagða atkvæðatala honum þar að fullu, en nafn hans 
strikast út af hinum listunum. Þeir, sem hæstar hafa atkvæðatölur, eru 
kosnir bæjarfulltrúar og svo^margir af hverjum lista sem honum ber sam- 
kvæmt því, sem áður greinir. Lýsir kjörstjórn þá kosna i þeirri röð, sem 
upphæð útkomutalnanna til segir.

15. gr.
19. gr. laganna hljóði svo:
Hver Iisti, sem hlotið hefir bæjarfulltrúa, hefir rjett til jafnmargra vara- 

fulltrúa, en sá listi, er ekki hefir hlotið bæjarfulltrúa, hetir ekki rjett til vara- 
fulltrúa, þó hann hefði atkvæðatölu til. Varafulltrúa á hverjum lista skal 
tilnefna á sama hátt og bæjarfulltrúana, þannig, að kjörstjórn lýsir þá vara- 
fulltrúa, sem hæstar atkvæðatölur hafa næst á eftir þeim, sem bæjarfulltrúa- 
kjöri hafa náð. '

Hafi tveir eða fleiri á einhverjum lista fengið jafnmörg atkvæði og þeir 
geta ekki báðir eða allir komist að sem bæjarfulltrúar eða varafulltrúar, þá 
skal blutkesti ráða. Kjörstjórnin varpar hlutkesti á þann hátt, að hún ritar 
bókstaf þeirra lista eða nöfn þeirra fulltrúaefna, sem jöfn hafa atkvæði, á 
jafnstóra seðla, lætur seðlana samanbrotna í hylki, sem yfir er breitt, og 
kveður til einhvern óviðkomandi mann að draga einn seðil úr hylkinu. Sá 
seðill, sem dreginn er, segir þá til, hvern skal taka.

16. gr.

30. gr. laganna fellur niður, en 31. gr. verður 30. gr. og hljóði svo:
Kosningar þær, er að framan segir, má kæra skriflega fyrir bæjarstjórn

i kaupstöðum og hreppsnefnd utan kaupstaða, og skal kæran komin þeim i 
hendur innan 14 daga frá þvi er lýst var úrslitum kosningar. Skal leita um- 
sagnar kjörstjórnar um kærur, og skal hún láta uppi álit sitt innan viku i 
kaupstöðum og 14 daga í hreppum frá þvi að hún fjekk kæruna, og hrepps- 
nefnd kveða upp úrskurð sinn innan 14 daga og bæjarstjórn innan viku þar 
frá. Úrskurði hreppsnefndar má skjóta til oddvita sýsíunefndar, og skal áfrýj- 
unin komin honum f hendur innan 14 daga frá dagsetningu úrskurðarins. 
Úrskurði bæjarstjórnar má skjóta til atvinnumálaráðherra, og skal tilkynning 
um áfrýjunina komin innan viku til atvinnumálaráðuneytisins og skjöl þau, 
er áfrýjuninni kunna að fylgja, sett á póst innan sama tima.

17. gr.
31. gr. laganna, sem er ný grein, bljóði svo: '
1 kaupstöðum þeim, þar sem er kosinn eða verður kosinn sjerstakur 

bæjarstjóri (borgarstjóri), skal hann kosinn af bæjarstjórn eftir hverjar almennar



bæjarstjórnarkosningar, í fyrsta sinni að afstöðnum bæjarstjórnarkosningum 
1930, og er kjörtimi hans hinn sami og kjðrtimabil bæjarfulltrúa. Ekki hefir 
bæjarstjóri (borgarstjóri) þannig kosinn atkvæðisrjett i bæjarstjórn eða nefnd- 
um nema hann sje einnig bæjarfulltrúi. í*ó hefir bæjarstjóri (borgarstjóri) 
óbundið málfrelsi og tillögurjett í bæjarstjóm og nefndum hennar. Nú er 
bæjarstjóri (borgarstjóri) einnig bæjarfulltrúi, og er hann þá sjálfkjörinn i 
fastar nefndir og formaður þeirra. Sje bæjarstjóri (borgarstjóri) ekki bæjar- 
fulltrúi, á hann samt sæti i föstum nefndnm fnnan bæjarstjórnar sem auka- 
maður, og er formaður þeirra, þótt ekki hafi hann þar atkvæðisrjett.

Endurkjósa má bæjarstjóra (borgarstjóra), og setur bæjarstjórn með 
samþykt, staðfestri af atvinnumálaráðberra, ákvæði um starfsvið hans, laun 
og skrifstofulje, er greiðist úr bæjarsjóði.

Bæjarstjórnin kýs á sama fundi og fastar netndir eru kosnar tvo end- 
urskoðendur bæjarreikninganna og tyo til vara. Gildir kosning þeirra um eitt 
ár. Bæjarstjórn ákveður laun endurskoðenda og setur þeim erindisbrjef.

Heimilt er bæjarstjórn Beykjayikur að ákveða með samþykt, staðfestri 
af atvinnumálaráðherra, að fleiri en einn borgarstjóri skuli vera i Reykjavík, 
og setja jafnframt reglur um skiftingu starfa þeirra á meðal. Ennfremur getur 
bæjarstjórn kaupstaðar með samþykt ákveðið að setja sjerstakt bæjarráð, er 
hafi með höndum framkvæmd vissra málefna bæjarins ásamt bæjarstjóra 
(borgarstjóra). Heimilt er að láta bæjarráð taka að meira eða minna leyti við 
starfi fastra nefnda.

V I .  ka f l i .
Niðurlagsákvœði.

18. gr.
1. málsgr. 37. greinar laganna fellur niður.
1 stað siðustu málsgr. 37. gr. komi:
Ennfremur falla úr gildi þessi ákvæði:
Lög nr. 65, 14. nóv. 1917, um breyting á lögum nr. 22, 8. okt. 1883, 

um bæjarstjórn á Akureyri, 3. málsgr. 1. gr.
Lög nr. 26, 22. nóv. 1918, nm bæjarstjórn i Vestmannaeyjum, 3. gr. 2. 

málsgr. og 1. málsgr. sömu greinar, að svo miklu leyti sem hún kemur í bág 
við lög þessi.

Lög nr. 61, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 2. gr.
Lög nr. 48, 7. maí 1928, um bæjarstjórn í Neskaupstað í Norð- 

firði, 7. gr.
Svo og öll önnur fyrirmæli i lögum, sem fara i bág við ákvæði

laga þessara. .
19. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930. Þá er þau hafa öðlast staðfest- 
ingu konungs, skal færa þau inn i meginmál laga nr. 43, 15. júni 1926, og gefa 
þau út svo breytt.



Ákvæði um stundarsakir.

Kosning bæjarstjóra (borgarstjóra) samkvæmt lðgum þessum kemur 
ekki til framkvæmda fyr en útrunninn er kjörtimi núverandi bæjarstjóra • 
(borgarstjóra), nema staðan verði fyr laus af öðrum ástæðum.

11 d. 171. Breytlngartillaga

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 (Ritsima- og tal- 
simakerfi).

Frá Sveini Ólafssyni.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist: Lina frá Breiðdalsvik nm Eydali 
að Höskuldsstöðum og lína frá Berunesi inn BeruQarðarströnd að Berufirði.

lld. 172. Breytingartlllagfa

við frv. til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 (Ritsima- og tal- 
símakerfi).

Frá Jóni A. Jónssyni.

Aftan við frumvarpsgreinina bætist: Lína frá Arngerðareyri til Melgras- 
eyrar, frá Bolungarvík til Meiri-Bakka i Skálavik, frá Hesteyri að Sæbóli í 
Aðalvik, frá ísafirði til Arnardals, frá Stað í Grunnavík að höfða i Grunna- 
vikurhreppi.

Ed. 173. Breytlngartlllaga

við frv. til laga um hafnargerð á Skagaströnd. ■

Frá fjármálaráðherra.
Við 2. gr.

1 . Á eftir fyrri málslið komi nýr málsliður, svo hljóðandi:
Skal ábyrgð sýslunnar vera samþykt á tveim aðalfundum i röð, með 

minst V3 atkvæða allra sýslunefndarmanna, enda sje slík samþykt eigi 
eldri en tveggja ára, þá er ríkissjóðsábyrgðin er veitt.

2. Síðari málsliður verður sjerstök málsgrein.



til laga um heimild til að reka lyijaverslun á Islandi.

Flutningsm.: Bernharð Stefánsson.

1. gr.
Heimilt er að veita bæjar- eða sveitarfjelagi, samvinnufjelagi eða ein- 

stökum mönnum leyfi til að reka lyfjaverslun á íslandi.

2. gr.
Hverri lyfjabúð skal jafuan veitt forstaða af sjerfróðum manni, er 

lokið hefir þeirri þekkingarraun i lyfjafræði, sem heilbrigðisstjórnin krefst á 
hverjum tima.

3. gr.
Nú kemur i ljós, að lyfjaverslun er rekin án þess að sjerfræðingur, 

er uppfyllir skilyrði 2. gr., veiti henni forstöðu, og skal þá heilbrigðisstjórnin 
tafarlaust láta loka þeirri lyijabúð, uns úr er bætt. '

Wd. 174. F ram varp

Gr e i n a r g e r ð .

Fyrirmælin um lyfjaverslun eru orðin mjög gömul og voru gefin þegar 
lifsskilyrði á íslandi voru mjög ólik þvi, sem nú gerist. Fram á síðustu tima 
hefir lyfjaverslunin, og heildsalan öllu meir en smásalan, verið i höndum út- 
lendinga, og enn er íslenska þjóðin ósjálfstæðari i lyQaverslun sinni en nokk- 
urri annari viðskiftagrein.

Et frumvarp þetta verður að lögum, mun ástandið i þessum efnum 
fljótt breytast. í  sumum helstu mentalöndum álfunnar er mjög algengt, að 
bæjarfjelög reka lyfjaverslun, og enn algengara er þó, að hlutafjelög eða sam- 
vinnuQelög reki slíka verslun. Með því móti er auðveldara að tryggja lyfja- 
versluninni Qármagn, og undir sumum kringumstæðum neytendunum betri 
og ódýrari vöru heldur en með eldra laginu, þar sem sami maður átti að 
hafa nægilegt Qármagn og næga sjerþekkingu.

Sú staðreynd, að lyfsalar hafa sumstaðar á íslandi safnað á skömm- 
um tima stórauði, sem stóð i fullkomnu ósamræmi við efnaleysi fiestra, sem 
mest skifti hafa haft við lyfjabúðirnar, er ef til vill öflugasta röksemdin fyrir 
þvi, að bæta mætti þessa verslun með frjálslegra fyrirkomulagi.



Hd. 175. le fndará iit

um frv. tii laga um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar ; 
til Alþingis.

Frá öðrum minni bluta allsherjarnefndar.

Jeg get ekki talið bentugt að bafa kosningar um báannatima lands- . 
manna. Hinsvegar geta veður bagað 1. vetrardag, enda kosningar áður ákveðn- i 
ar í september.

Bændur eiga örðugast með að sækja kjörfundi, og þar sem einyrkja- 
búskapur verður almennari með ári hverju, eiga þeir margir ekki heiman- . 
gengt virka daga. Mundi þvi rjettast að hafa kosningar á sunnudegi. Samkvæmt 
þessu ber jeg fram svofelda

BR EYT IN G A R T ILLÖ G U :

Við 1. gr. I stað orðanna »hinn 1 júli — á undanc komi: hinn 3. 
sunnudag i septembermánuði.

Alþingi, 21. mars 1929.

Magnús Torfason.

Hd. 176. BreytingartUlaga

við frv. til laga um breyting & 21. gr. fátækralaga 31. maí 1927.

Frá Hannesi Jónssyni.

Aftan við 1. gr. komi 2 nýjar málsgreinar, svo hljóðandi:
Gf maðnr hefir þegið sveitarstyrk, en vinnnr sjer sveit síðar í öðrum 

hreppi eða kaupstað og þiggnr þar einnig styrk, þá fellur niður endargjaldskrafa 
þess sveitarQelags, sem fyr veitti styrkinn.

Á sama hátt fer, þótt hann þiggi ekki styrk I hinni nýjn framfærsinsveit 
sinni, ef efnahag hans er þannig háttað, að áliti lögreglustjóra þar sem hann er 
búsettur, að hann geti ekki endnrgreitt styrk sinn án þess að verða styrksþurfi.


