
Nd. 149. Ltfg

um heimild fyrir rikisstjórnina til nokkurra ráðstafana vegna alþingishátiðar- 
innar 1930.

(Afgreidd frá Nd. 19. febrúar).

I. Um einkarétt á merki hátlðarinnar.

1. gr.
Ríkisstjórnin skal á árinu 1930 hafa einkarétt á merki alþingishátíðar- 

innar 1930, þvi sem hér er sýnt, og er engnm heimilt, verzlunum né einstök-

um mönnum, að nota merkið eða setja á muni til sölu, nema leyfi rikis- 
stjórnarinnar komi til. Er rikisstjórninni rétt að ákveða gjald fyrir slikt leyfi 
samkvæmt tillögum undirbúningsnefndar hátíðarinnar. Regar um verzlunar- 
muni er að ræða, sem inn eru fluttir, skal gjaldið vera hundraðsgjald af verði 
þeirra samkvæmt innkaupsreikningi, þó aldrei yfir 15°/*. Er tollstjóra í 
Reykjavik og lögreglustjórum annarsstaðar á landinu skylt að innheimta gjald 
þetta, og fer um innheimtuna og afhending munanna eftir sömu reglu og 
segir i lögum nr. 5, 3. april 1928.

2. gr.
Gjaldi þvi, sem inn kemur fyrir söluleyfi á merkinu, skal varið upp í 

kostnað við alþingishátíðina.



II. Um örgggi flutninga á Pingvallavegum.

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

hveijar bifreiðar megi vera i notkun á vegunum milli Reykjavikur og Ping- 
valla dagana 25.—29. júní 1930, að báðum meðtöldum.

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

með bifreið á Þingvallavegunum daga þá, sem ræðir um i 3. gr., sakir skorts 
á æfingu eða af öðrnm likum ástæðum, þótt bilstjórapróf hafi, og er rikis- 
stjóminni þá heimilt að banna þeim manni að stýra þar bifreið þessa daga.

III. Um lokunartima sölubúða o. fl.

5. gr.
Rikisstjórninni skal heimilt, að fengnum tillögum bæjarstjórnanna i 

Reykjavík og Hafnarfirði og stéttafélaga þar, að kveða á um, að lokað skuli, 
að einhverju leyti eða öllu, sölubúðum, skrifstofum, afgreiðslustofum og 
vinnustofum og útivinna látin niður falla á báðum stöðum dagana 26.-28. 
júni 1930, og einnig að setja ákvæði um, að hafa megi sölubúðir þar opnar 
að einhverju leyti sunnudaginn 29. júni.

IV. Um viðurlög o. fl.

6. gr.
Nú notar einhver merki alþingishátiðarinnar í heimildarleysi, eða flyt- 

ur það inn á verzlunarmunum án leyfis, og skal hann þá sæta sekt, er nemi 
allt að liföldu gjaldi þvi, er honum bar að greiða fyrir merkið.

Rrot gegn ráðstöfunum þeim, sem settar kunna að verða samkvæmt 
ákvæðum 3. og 4. gr., varða sektum, allt að 2000 kr., nema þyngri refsing 
liggi við samkvæmt öðrum lögum. .

_ Sektarfé allt skal renna i rikissjóð.

7. gr.
Mál út af brotum gegn lögum þessum skulu sæta meðferð almennra 

lögreglumála. . .
8. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.


