
E d . 57. Frumvarp

til laga um heimild fyrir rikissljórnina til nokkurra ráðstafana vegna alþingis- 
hátíðarinnar 1930.

Frá allsherjarnefnd.

I. Um einkarétt á m erki hátíðarinnar.

1. gr.
Ríkisstjórnin skal á árinu 1930 hafa einkarélt á merki alþingishátiðar- 

innar 1930, því sem hér er sýnt, og er engum heimilt, veizlunum  né einstðk-

um  m önnum , að nota merkið eða setja á verzlunarvöru, nem a leyfi rikis- 
stjórnarinnar komi til. Gr rikisstjórninni rétt að ákveða gjald fyrir slikt leyfi 
samkvæmt tillögum undirbúningsnefndar hátiðarinnar. Fegar um  verzlunar- 
vöru er að ræða, skal gjaldið vera hundraðsgjald af verði vörunnar sam kvæm t 
innkaupsreikningi, þó aldrei yfir 15°/o. E r tollstjóra i Reykjavik og lögreglu- 
stjórum  annarsstaðar á landinu skylt að innheim ta gjald þelta, og fer um inn- 
heim tuna og afhending vörunnar eftir söm u reglu og segir i lögum nr. 5, 
3. april 1928.

2. gr.
Gjaldi þvi, sem inn kem ur fyrir söluleyfi á m erkinu, skal varið upp i 

kostnað við alþingishátiðina.

II. Um öryggi flutninga á Pingvallavegum.

3. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt að ákveða, að undangenginni skoðun,



hverjar bifreiðar megi vera i notkun á vegunum milli Reykjavikur og Þing- 
valla dagana 2 5 .-2 9 . jún i 1930, að báðum  meðtöldum.

4. gr.
Nú telja eftirlitsmenn bifreiða varhugavert, að einhver bilstjóri fari 

með bifreið á Þingvallavegunum daga þá, sem ræ ðir um  í 3. gr., sakir skorts 
á æfingu eða af öðrum  likum  ástæðum , þótt bilstjórapróf hafl, og er rikis- 
stjórninni þá heimilt að banna þeim manni að stýra þar bifreið þessa daga.

III. Um lokunartíma sölubúða o. fl.

5. gr.
Ríkisstjórninni skal heimilt, að fengnum tillögum verzlunarm anna- og 

kaupmannafélaga i Reykjavik, svo og bæjarstjórnar, að kveða á um lokunar- 
tim a sölubúða þar dagana 26.—28. júni 1930, að báðum  meðtöldum , og 
einnig að setja ákvæði um , að bafa megi sölubúðir í Reykjavík opnar að 
einhverju leyti sunnudaginn 29. júni.

IV. Um oiðurlög o. fl.

6. gr.
Nú notar einbver merki alþingishátiðarinnar i heimildarleysi, eða flyt- 

ur það inn á vörum  án leyfis, og skal hann þá sæta sekt, er nemi allt að ti- 
földu gjaldi þvi, er bonum  bar að greiða fyrir merkið.

Rrot gegn ráðstöfuuum  þeim, sem settar kunna að verða samkvæm t 
ákvæðum 3. og 4. gr., varða sektum , allt að 2000 kr., nem a þyngri refsing 
liggi við sam kvæm t öðrum  lögum.

Sektarfé alit skal renna i ríkissjóð.

7. gr.
Mál ú t af brotum  gegn lögum þessum skulu sæta meðferð alm ennra 

lögreglumála.
8. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta er flutt að tilmælum nndirbúningsnefndar alþingishátíðar 1930, 
og telur hún ákvæði þess nauðsynleg vegua hatiðahaldanua. Það, sem fram á 
er farið í frv., er:

1. Að afla nokkorra réltmætra tekna upp i kostnað við hátiðahöldin.
2. AA gerðar séu ráðstafanir til þess að draga úr slysahættu á Þingvallavegun- 

um um hátiðina þá daga, sem mest verður umterðin.



3. Að koma á regln nm loknn sölubúða i Reykjavik, meðan bátiðin stendur, 
en heimila jafnframt, að bnðir megi hafa opnar einhvern hluta næsta dags 
eftir hatiðina, þótt snnnudagnr sé, til þæginda hátiðargestnm, sem skamma 
viðdvöl hafa i bænnm, og öðrum.


