
Sþ. 522. Nefndarálit
u m  frv. til f járlaga fv rir  árið  1935.

F rá  m eiri lil. fjárveitinganefndar.

F járveitinganefndin hefir klofnað um  afgreiðslu fjárlaganna. og m u n  minni 
hl. skila sérstöku áliti.

Meiri hl. nefndarinnar hefir orðið sannnála  um  að halda þeirri stefnu, sem 
í f já r lagafrum varp inu  felst, að reyna að áætla tek ju r  og gjöld ríkissjóðs svo ná- 
lægt því ré tta  sem tök e ru  á. Leiðir þetta til þess, að bæði tekju- og gjaldahlið 
frum varpsins eru nú áætlaðar iiærri en verið hefir áður. Auk þess hefir  meiri 
hl. nefndarinnar talið rétt, að rikissjóður sýndi allverulega viðleitni til þess að 
auka  verklegar fram kvæ m dir,  og þá lielzt þæ r þeirra, sem mesta v innu skapa, 
svo sem vegagerðir, eins og tök þvkja  á, og bera tillögur nefndarinnar það greini- 
lega m eð sér.

Heildarniðurstaðan eftir tillögum meiri hl. n. er þessi:
1. H æ kkun á tekjuliðum  nem ur .........................................................  kr. 243640.00
2. L æ kkun á gjaldaliðum ......................................................................  —  295300,00

Samtals kr. 538940 00
F rá  dregst:
H æ kkanir  á g ja ld a l ið u m ........................................................  kr. 491892.00

M ism unur kr. 47048.00
Y antar þá enn tekjur, er nema kr. 1757963.00, til þess að fu llu r  greiðslu-

jöfnuður fáist.
Meiri hl. nefndarinnar hefir ekki í starfi sínu tekið neitt tillit til þe irra r  

tekjuaukni'ngar, sem verður af þeim tekjuaukafrum v., sem nú liggja fy rir  Al- 
þingi, ef þau verða samþykkt. En nái þau öll samþvkki, eru  l íkur til, að tekju- 
aukning af þeim verði ca. 2 millj. króna, og væri þá ja fnaður  hallinn á ríkis- 
búskapnum , og það á þann  hátt, að víst m æ tti  telja, að þessi áæ tlun fengi staðizt.

Skal nú vikið að h inum  einstöku greinum  frum varpsins.

Tekjubálkurinn .
2. gr.

Meiri lil. nefndarinnar l itur svo á, að ekki sé varlegt að áætla tek ju rna r  að 
verulegum inun Iiærri en gert er í f rum varp inu . Flestir eru tekjulið irnar nálægt 
því, sem þeir hafa  reynzt síðustu árin, nem a verðtollur og vörutollur, sem báðir 
eru áætlaðir n iun lægri en þeir revndust 1933. Telur m eiri hl. ekki varlegt að 
áætla þá hæ rra  en gert er í frum varp inu , þvi verði innflutnings- og gjaldeyris-



höm lunum  beitl m eira en áður, hljóta  tekjur ríkisins af þessum tollum að m innka 
til s tó rra  m una.

Meiri hl. telur þó, að vitagjaldið megi liækka dálítið, þvi varla  er ástæða til 
að ætla, að það revnist m inna  en undanfarin  ár, og sam a er iiin áfengistollinn.

Yerður nánar  að þessu vikið í framsögu.

3. gr.
Nefndin liefir orðið sam m ála  um  að leggja til nokkra  iiækkun á tekjum  

ríkisstofnananna, póstsjóðs, rík isútvarps og áfengisverzlunar. N em a þæ r liækk- 
anir  samtals ca. 114 þús. króna. En alls nem a liækkunartillögur nefndarinnar 
við tekjuhliðina kringum  244 þús. krónum .

Til nýrra  símalína eru áætlaðar 120 þús. k rónur. E r það 30 þús. k rónum  
m eira en ætlað er til þessa í núgildandi fjárlögum . Nefndin hefir ekki talið ré tt  að 
lækka þessa upphæð, þar  sem m jög brýn þörf er hæði m arg ra  ný rra  símalína og 
aukningar talstöðva og fjölsíma. F y r ir  3. um r. m un  nefndin hera  f ra m  tillögur 
um  skiptingu þessa fjár.

Gjaldabálkurinn.
7. og 8. gr.

Yið þessar greinar gerir nefndin engar tillögur til breytinga.

9. gr.
Með alþingiskostnaði hefir hingað til verið talinn p ren tunarkos tnaður lands- 

reikningsins. Nefndin telur ré tlara , að sá kostnaður sé talinn með kostnaði við 
ráðuneytið, og leggur því til, að framvegis verði þessi kostnaður talinn í 10. gr., 
i sérstökum  lið þar.

10. gr.
Meiri hl. leggur til, að kostnaður við ríkisféhirðisstörfin verði lækkaður um  

5000 krónur. Meiri hl. telur, að sennilega m ætti  fæ kka þ a r  um  einn starfsm ann, 
eða lækka þar  launagreiðslur, því sum ir s tarfsm enn hafa þ a r  hæ rri  laun en rikis- 
féhirðir sjálfur.

Kostnaður við sam bandslaganefnd leggur nefndin til, að áæ tlaður verði hæ rri 
en nú er gert, m eð tilliti til þess, að á næsta ári er fu n d u r  nefndarinnar í Kaup- 
m annahöfn  og kostnaðnr verður þá alltaf meiri en í frv. er ráðgert.

11. gr.
Yið þessa grein hefir  nefndin gert tvær tillögur í sparnaðarátt.  F.r önnur 

sú, að annar  kostnaður við hæ starétt lækki til m una, eða ú r  10 þús. kr. i 5 þús. 
kr. E r  þessi kostnaður nokkuð breytilegur og fer eftir því, hve mikið er prentað 
af dóm um  hæ staré tta r  á því ári. Auk þess leggur nefndin til, að núverandi ritari 
liæstaréttar gegni því starfi án sérstaks endurgjalds meðan hann  tekur laun sem 
fulltrúi í ráðuneytinu. Hin tillagan er, að fæ ra  n iður fram lagið  til landhélgis- 
gæzlu. Telur nefndin ré tt  að reyna þar  nýja tilhögun, sem sé þá, að leggja alveg 
upp einu varðskipanna eða selja það, ef unnt væri, en halda tveim ur út allt árið



og fjölga auk jiess varðhátuin. Telur nefndin, að allar líkur séu á þvi, að uni 
verulegan sparnað geti verið að ræða, ef að þessu ráði yrði horfið, en landhelg- 
innar jió gætt eigi verr en undanfarin  ár. — X ánar verður að þessu vikið í f ram - 
sögu. \

12. gr.
Við þessa grein eru nokkrar  hreytingartillögur f rá  nefndinni, bæði til lækk- 

unar  og hæ kkunar. Meiri hl. telur, að ým sir kostnaðarliðir við Nýja-KIepp séu 
ójiarflega liátt áætlaðir og jiar m undi mega kom a f ram  jió n o k k ru m  sparnaði. 
E n n frem u r leggur nefndin til, að sty rkur til f jö refnarannsókna verði felldur nið- 
ur, og er það eftir  tillögu landlæknis. Þá hefir meiri hl. tekið upp u tan farars ty rk  
til héraðslækna, sem felldur hefir verið niður að undanförnu, og eins styrk  til 
lækna eða læknaefna til nám s í geðveikrafræði.

Nefndin leggur einnig til, að s ty rkur til að reisa læknisbústaði og sjúkra- 
skýli verði hæ kkaður um  helming frá  jiví, sem frv. gerir ráð  fyrir. E r  þessu fé 
—  og jió m eira  væri —  öllu lofað, og m unu  ýms sveitarfélög jiegar hafa  gert 
ráðstafanir  til hygginga eða kaupa á læknishústöðum, í fullu trausti jiess, að fé 
yrði tekið i f járlög  í jiessu skvni.

F y r ir  öðruni hreytingartillögum við jiessa grein verður nánari grein gerð i 
framsögu.

13. gr.
Nefndin er sam m ála um, að ré tt  sé að auka svo sem unnt er liinar verklegu 

fram kvæ m dir  ríkissjóðs og að æskilegt sé, að sem mest bein vinna fáist fy rir  
jiað fé, sem lagt verður fram . I sam ræ m i við jiessa skoðun nefndarinnar hefir 
liún borið f ram  hækkunartillögur við Jiessa grein, á jijóðvegafénu, er nema sam- 
tals rúml. 129 jiús. krónum . Af jiessu er Sogsvegurinn einn með 50 jiús. kr., og 
jiá öðrum  vegagerðum ætlaðar 79 jiús. krónur, til v iðbótar því, sem upp er tekið 
í f rum varpinu. Til jiess að m æ ta jiessum útgjö ldum  m un nefndin fa ra  f ram  á, 
að frestað verði f ram kvæ m d laga nr. 56 f rá  1921, 11111 m alb ikun  á þjóð- 
vegaköflum, og gert er ráð fy rir  að nemi 76 jiús. krónum . V erður jiá ekki nema 
liðlega 3 jiús. k róna  hæ kkun á fram lögum  frá  jiví, sem frv. gerir ráð  fyrir, jiegar 
Sogsvegi er sleppt, en f járveitingin til lians er sam kvæ m t sérstökum  lögum og 
hefði því átt að takast upp í frum varp ið  jiegar í uppliafi. Meiri hl. hefir fylgt 
sömu reglu og síðustu þing virðast liafa aðhyllzt, að dreifa jiessu fé sem víðast, 
svo að jiað geti orðið sem a lm ennust atvinnubót. —  F yrir  liinum einstöku hækk- 
unum  og breytingum  verður nánari grein gerð í framsögu.

Fjallvegafé liefir meiri lil. lagt til, að hækkað verði um  5 jiús. k rónur,  og er 
jiað gert með tilliti til jiess, að m eiru  fé verði varið til erfiðra fjallvega í Barða- 
strandarsýslu en ráðgert er í tillögum vegamálastjóra.

Meiri hl. leggur til, að s tyrkurinn  til Eimskipafélags fslands verði hæ kkaður 
11111 50 jiús. k rónur. Þó afkom a félagsins væri góð síðastl. ár, er nú  sýnt, að fé- 
lagið 1111111 á  jiessu ári ekki liafa m ik inn  hagnað af rekstri  sínum, og þar  sem það 
á nú við allverulega erfiðleika að stríða, telur meiri hl. rétt að liækka styrkinn 
til félagsins upp í 200 þús. k rónur.

Sú upphæð, sem varið er til hafnargerða, hryggjugerða og lendingarbóta,



fer sívaxandi og um sóknir um  það fé meiri nú en nokkru  sinni áður. Nefndin 
liefir orðið sam m ála um að leggja til, að höfnin á Húsavik fái sama tillag og 
Akraneshöfn, og ennfre inur að sam a upphæð — 25 þús. kr. — verði veitt til 
Sauðárkróks. Þá liefir nefndin og orðið ásátt um  að leggja til, að liðurinn til 
bryggjugerða og lendingarhóta verði hæ kkaður um 20 þús. krónur, en um sóknir 
um  styrki, sem nefndinni liafa horizt í þessu skyni, eru  yfir 300 þús. krónur.

Mun nefndin  fjTÍr 3. um r. hera fram  tillögu  v iðv ík jan di skiptingu þessa fjár, 
e f þ ingið fellst á hækkunina.

14. gr.
Nefndin hefir álitið ré tt  að hækka skrifstofukostnað hiskups lítið eitt, með- 

f ram  vegna þe irra r  augljósu sparsemi, sem kenuir f ra m  i em bættisfærslu hans.
K irkjan  fauk  í fy rra  á Brettingsstöðum á Flateyjardal, en söfnuður blá- 

fá tæ kur  og fám ennur,  sem átti m jög erfitt með endurhyggingu. Mælti biskup 
eindregið með, að þessi lijálp væri veitt.

Þá  var leiðrétt gam alt ósam ræ m i um fjárgreiðslur til húsmæðraskóla utan  
Beykjavíkur. Blönduós liefir liaft nokkur þúsund  kr. hæ rri  styrk en Hallorms- 
staður með nálega ja fna  nemendatölu, um  30 nám sm eyjar. Var þess vegna 
læ kkaður lítið eitt s ty rku r  til Blönduósskólans, en hæ kkaður um  500 kr. til hvers 
skólans á Isafirði, Laugum  og Hallormsstað, og eru þeir þó allir lakar settir en 
Blönduós, miðað við nemendatöiu og aðstöðu. Auk þess er Blönduósskóla veittur 
s t j r k u r  til fjóshyggingar, eftir beiðni skóíanefndar.

Jakob  Kristinsson skólastjóri á Eiðum er miklu verr se ttur en s té tta rbræ ður 
lians við sambærilega skóla, hefir aðeins um 3000 kr. laun. E r  þess vegna mælt 
með persónulegri launaviðhót til hans.

Fræðslum álastjóri  og kennslum álaráðherra  m æla með, að hægt verði að veita 
allt að 25 b a rn a k e n n u ru m  styrk  til að sæ kja  n o rræ n t  k en n a raþ in g  á næ sta  sumri, 
200 kr. á m ann. Venjulega yrði þessi styrkliður lægri og veittur 2—3 1110111111111 

til lengri dvalar. Nefndin vill unna liinni f jö lm ennu og lágt launuðu kennara- 
stétt þessarar viðurkenningar, en vill ja fn fram t m æla með, að stjórnin  hafi milli 
handa litla f já rhæ ð til u tanferða annara  kcnnara, við héraðsskóla, gagnfræöa- 
skóla, liúsmæðra- og húnaðarskóla, kennaraskóla og m enntaskólana. Af liinni 
fyrstu  fjárveitingu er ætlazt til, að 1500 k ró n u r  gangi til þess manns, sem ser- 
staklega á að flvtja til landsins kennshm iálanýjungar til h inna ungu barnakemi- 
araefna, Hallgríms Jónassonar æfingakennara  við kennaraskólann.

F lensborgarskólinn er einn hinn elzti skóli landsins, að frá tö ldum  mennta- 
skólunum. E r  liann m jög  fjölsóttur, neniendur 11111 70— 80. F yr ir  nokkrum  áruni 
h rann  íbúð skólastjóra og heimavistir pilta, en eftir  stóð bráðahirgðatim hurskýli 
með þrem  kennslustof 11111 og engri aðstöðu til heppilegrar starfsemi fy rir  skóla- 
heimili. E r  það liið m esta áhugam ál Hafnfirðinga að hyrja  að endurreisa Flens- 
horg, og hvggjast þeir að gera það á þrem  áriim. Hin tilfærða upphæð, 20 þús. 
kr., er tæplega þrið jungur af því, sem landið þarf  að greiða sam kvæ m t lögum 
11111 byggingu gagnfræðaskóla.

Á síðasta sýslufundi Evfirðinga heitti S te ingrím ur Jónsson hæjarfógeti sér 
fvrir  því, að sýslan ánafnaði hinn gam la kvennaskólasjóð f.augalandsskóla til



endurbyg'gingar húsm æðradeildar á Laugalandi, og ennfrem ur allt að 10 þús. 
kr. viðbótarframlagi úr sýslusjóði. Ivvenfélög sýslunnar heita sér m jög fvrir  mál- 
inu og hafa efnt til f já rsö fnunar  í því skyni. Mun byggingarnefnd ráða yfir uni 
30 þús. kr. heima fyrir, en ríkið s tyrkir  á móti. E n n frem u r  er ætlazt til, að 
landið leggi h inum  nýja Laugalandsskóla til land það og jarðhita , sein ríkið 
keypti fyrir nokkrnm  á ru m  af hóndanum  á Laugalandi, en það voru 5 dag- 
s lá ttur og hveravatn nægilegt til upphitunar slikum skóla. A Laugalandi er nú 
reist ágæt sundlaug, og á að hyggja húsm æ ðraskólann áfast við liana. Mikil þörf 
er að endurreisa Laugaland, þvi að nábúaskólarnir, Blönduós og Laugar, urðu í 
liaust að vísa frá  50—65 nám sm eyjum  livor um  sig vegna rúmleysis. Þ a rf  jiví 
ekki að kvíða því, að Laugaland verði ekki nemendasælt, eins og skilvrðin eru 
þar  góð og mikill áhugi í héraði um  þessa fram kvæm d.

Fræðslum álastjóri  hefir sótt um  1000 kr. styrk til að reist yrði gufubað- 
stofa í finnskum  stil við héraðsskólann ó Xúpi. Hefir verið gerð lítil tilraun uni 
gufubað við annan  héraðsskóla, sem hýr við jarðhita, og gefist vel. Fræðs'iu- 
m álastjóri ætlast til, að þessi fy rirm ynd á Xúpi leiði til þess, að baðstofur verði 
re istar á einstökum heim ilum  eins og í fornöld.

Hinn aukni s ty rkur til Blindravinafélagsins miðasl við það, að hægt verði að 
launa einum kennara  til að kenna hlindum hörnum.

Próf löggiltra endurskoðenda virðist vera óþarflega dýrt. Lækkunin  miðast 
við, að það sé aðeins fram kvæ m t á einum stað og ekki o ftar  en einu sinni árlega.

Björn Jakobsson hefir nú s tarfræ kt kennslu fyrir  íþ ró ttakennara  á Laugar- 
vatni undanfarna  tvo vetur, og er kcnnsla hans það fullkomin, að íslenzkir 
íþ ró ttakennarar þurfa  nú ekki að leita til útlanda um fram baldsm enntun . En 
sá galli fylgdi því, meðan öll iþró ttam enntun  kennara  var sótt til útlanda, að 
engin festa var í s íarfinu og hárust lúngað sundurle itar stefnur í iþróttam álum . 
B jörn Jakohsson hefir myndað eitt hið fu llkom nasta lcikfimikerfi fy rir  konur, 
og lilotið fyrir  m ikla frægð, er hann hefir sýnt þá leikfimi erlendis. E r  með 
þessari hyrjunarstarfsem i hans ætlazt til, að undir hans forustu  geti myndazt 
islenzk leikfimistefna, sem eigi vel við líf og lyndishætti íslendinga. Styrkupp- 
hæðin gengur til að kenna þessum kennaraefnum  og til liins árlega prófs þessara 
nemenda á Laugarvatni.

Margir gam lir barnakennarar  hafa sótt um  styrk til þingsins. Xefndin hefir 
ekki treyst sér til að mæla með styrk  til e instakra m anna, en leggur til, að 
fræðslum álastjóri hafi handa milli lítinn styrk í þessu efni, er hann  skipti milli 
fyrrverandi kennara  til s ty rk tar  og í viðurkenningarskyni. Xefndin vill mæla 
með tveim kennurum , er sótl hafa  að þessu sinni, Grími Grímssyni fyrrverandi 
skólastjóra í Ólafsfirði og Þorgils Friðrikssyni á Breiðahólsstað á Fellsströnd.

15. gr.
Xefndin mælir með 1000 kr. hæ kkun til bókakaupa Landshókasafnsins og 

800 kr. til bókasafnsins á Xorðfirði.
Jarðahók Arna Magnússonar hefir verið gefin út með styrk  af dönsku fé, en 

vegna brey ttrar  aðstöðu landanna hefir sú f ram kvæ m d liætt. Jón Helgason pró- 
fessor í Kaupm annahöfn  vill g jarnan  halda verkinu áfram  og myndi geta lokið



þvi á nokkrum  á ru m  með litlum árlegum  styrk, eins og þeim, sem hér er 
m ælt með. .

F ornritaú tgáfan  telur sig þurfa  nokkurn  árlegan styrk, og er mælt m eð því, 
en ja fn fram t hendir nefndin á, að bæ kur þessar eru því m iður seldar of ilýrt til 
þess að útgáfan verði á þann liátt almannaeign, sem til var ætlazt.

S tyrkur til H annesar Þorsteinssonar, til að rita  æfisögur lærðra m anna, er 
a f tu r  tekinn upp, og sam kvæ m t ósk háskólans hæ kkaður s ty rku r  til Páls ísólfs- 
sonar, svo að hann  geti leiðbeint guðfræ ðinem um  i orgelspili og tónmennt.

Þ á  er lagt til að hæ kka styrk  til karlakóranna, i því skyni að þeir geti haldið 
söngkennara framvegis. S tyrkur til Jóns Leifs fellur niður, með því að útvarps- 
ráðið hefir  gert við hann  starfssam ning við útvarpið, en i þess stað er mælt með 
s tvrk  til Þórarins Jónssonar tónskálds.

R its tyrkur Þórhergs Þórðarsonar hefir verið læ kkaður sm átt og sm átt á 
u ndanförnum  árum , og er þvi nú breytt aftur.

Þá er tveim m önnum  veitt þóknun til söfnunar þjóðsagna, þeim Helga Guð- 
m undssyni f rá  Austmannsdal og séra Jóni T horarensen í Hruna. Hefir Rauð- 
skinna Jóns Thorarensens þótt bera vott um  alveg óvenjulega hæfileika þessa 
höfundar, og þykir m ega mikils vænta af svo ungum  manni.

Á sm undur Sveinsson mvndhöggvari hefir  með óvenjulegum dugnaði og 
fórnfýsi komið sér upp vinnustofu og s tó rum  sýningasal, þ a r  sem verk hans verða 
til sýnis og geymast vel. Vill nefndin m æla með árlegum  styrk  til hans til að geta 
starfað fv r ir  list sína.

16. gr.
Áður en Búnaðarbankinn  var stofnaður liafði Jóliann Kristjánsson um  mörg 

á r  s t j r k  ú r  ríkissjóði til að leiðheina hæ ndum  uni húsagerð, en þegar Búnaðar- 
bankinn var stofnaður, varð Jóhann  fo rm að u r  teiknistofu hans. Þvkir  því eðli- 
legt, að hankinn  kosti teiknistofuna framvegis, og sjálfsagt, að Jóhann  Kristj- 
ánsson missi einskis í við þessa brevtingu, og að teiknistofan starfi á sam a hátt 
og fy rr  um  alla aðstoð við bændastétt landsins, er að byggingarm álum  lýtur.

E inar  Helgason m u n  vera elztur núlifandi s ta rfsm aður Búnaðarfélags Is- 
lands, en fy rir  nokkrum  árum  var s tarfsem i hans, leiðbeiningar um garðyrkju, 
f lu tt  ú r  Búnaðarfélagi Islands og gerð að sérstökum  lið i f járlögunum . Meiri lil. 
er m ótfallinn slikri dreifingu um  forstöðu búnaðarm álanna  og telur, að Einar 
Helgason eigi að starfa  á vegum Búnaðarfélags íslands meðan hann  hefir heilsu 
til, og eigi síðan að fá þaðan lífevri á efri á rum , líkt og nú hefir verið veittur 
Guðjóni Guðlaugssvni.

Margir s já lfm enntaðir  dýralæknar sækja um  sérlaun til Alþingis, og er erf- 
itt  að fullnægja þeim óskum. En einn þessara m anna, G uðm undur Andrésson, 
liefir um  þriggja á ra  skeið verið aðstoðarm aður h já  Hannesi Jónssyni dýralækni 
og náð langt í sinni grein. Sýslunefnd Skagfirðinga vill að sínu leyti launa Guð- 
m undi, ef landið vill s tyrkja  liann til s tarfa  norðanlands og eiga heima á Sauð- 
árkróki.

Tveir af s ta rfsm önnum  veðurstofunnar, B jörn  L. Jónsson og Jón Eyþórsson, 
hafa  lagt á sig mikla aukavinnu og næturvökur, oft endurgjaldslaust, til að geta



látið sjóm enn fá  veðurfregnir að næturlagi. Þykir rétt, að þeir fái þóknun fvrir  
þessa gagnlegu aukavinnu.

Jarðsk já lftam æ lir  landsins er í S týrim annaskólanum  og þarf  að athuga hann  
daglega, og s tundum  oft á dag, og er þóknunin  miðuð við það.

Skrifstofukostnaður húsam eistara  er of Iágt áætlaður, og það því frem ur, 
sem nú liggur fy rir  að undirhúa hyggingu ým sra stórhýsa, s júkrahús á Akureyri, 
háskólann, rannsóknarstofu  atvinnuveganna o. 111. fl.

Geir Zoéga vegamálastjóri hefir undanfarið  verið ráð u n au tu r  s t jó rnarinnar 
í va tnam álum  og fengið þóknun fyrir  það starf, m eðfram  sem upphót á lág em- 
hættislaun í vandasöm u starfi.

Halldór Pálsson stúdent f rá  Guðlaugsstöðum í Húnavatnssýslu stundar nú 
sauðfjá rræ k ta rnám  við háskólann í Edinhorg. E r  það 3 á ra  nám  og kostar  um  
4000 kr. árlega, því að dýrtíð er mikil í landinu og kennslugjöld óvenjulega liá. 
Skotar þykja  lengst kom nir  í sauðf já rræ k t allra nágrannaþjóða Islendinga. Þykir  
mikill ávinningur að fá  þaðan sérm enntaðan f já rræ ktarfræ ðing . E n  sjá lfur þykir 
Halldór alveg óvenjulega efnilegur m aður  og f já rþekk jar i  í bezta lagi.

Þykkbæingar eru nú  að gera m ikinn áveituskurð inn í Safamýri, og er það 
verk bæði dýrt og nauðsynlegt, en Þykkbæingar dugnaðarm enn m eð afbrigðum, 
svo sem komið liefir f ram  í bará ttu  þeirra við að hlaða fy r ir  stórvötnin. Með 
])ví að fá slíkan styrk þykir augljóst, að þeir m uni geta risið und ir  fram kvæ m d 
verksins.

Nefndin hefir orðið vör við, að töluverð óánægja er með fram kvæ m dina  á 
rafm agnseftirliti  ríkisins, reynist það dýrt neytendum, og virðist ekki svara þeim 
tilgangi, sem fy rir  vakti með löggjöfinni um  jietta efni. Alveg sérstök óánægja 
er með eftirlitsm ann þann, er mælt var með af forstöðum anni þessarar s to fnunar 
til að hafa  eftirlit með bvggingu rafstöðvanna á Blönduósi og Sauðárkróki. Má 
eftir  þeim gögnum, sem liggja fy rir  fjárveitinganefnd, jafnvel búast við máls- 
höfðun frá  rafveitustjórn  Sauðárkrókshrepps út af f ram k o m u  eftirlitsmannsins 
þar. Nefndin á lítur dýrt og að m örgu  leyti óheppilegt að hafa  allt of m argar  
sjálfstæðar stofnanir til að vinna að skyldum  verkefnum. Telur nefndin því ré tt  
að leggja niður rafm agnseftirlit  ríkisins sem sérstaka stofnun, en leggur til að 
rikisstjórnin feli s tjó rn  landssímans yfirs tjó rn  þeirra  mála.

Greiðslur til Búnaðarhankans vegna listaverkakaupa þykja eiga be tur  heima 
i 15. gr., og er lagt til, að liðurinn sé f lu t tu r  þangað.

.  .  .  .  .  1 7 ' g r 'Nefndin hefir í sam ráði við f já rm ála ráðherra  hækkað um  100 þús. kr. kostn- 
aðinn við berklavarnir, og eftir tillögum landlæknis bætt við þeirri athugasemd, 
að heilhrigðisstjórninni væri heimilt að ráða sérstakan lækni til að starfa  að 
berklavörnum. Leggur landlæknir m ikla álierzlu á, að m eð þessu verði í mörg- 
um  tilfellum unnt að komast fyrir  uppspre ttu r sýkingarhættunnar, sem nú sé 
ekki leitað eftir. Þannig geti 1—2 leynilega veikir m enn útbreytt sm itun í heilli 
sveit eða þorpi.

I þessari grein eru nokkrir  sm ástyrk ir  f luttir  frá  verkaniannafélögum , sem



sum part eru að liðast sundur eða luetl að starfa  til eflingar sínu þjóðfélagi og 
stétt, til félaga, sem vinna að lieill s téttar s innar á þjóðlegan hátt.

Pé tu r  Sigurðsson liefir að nokkru  leyti s tarfað  að liindindismálum fyrir 
S tórstúku Islands, og að nokkru  leyti með sérstiikum styrk. Nefndin er mótfallin 
því að dreifa þannig viðfangsefnum, og telur rétt, að Pé tu r  Sigurðsson starfi á 
vegum s tórs túkunnar að bindindismálum, ef hann fæst við úthreiðsluslarfsemi 
þeirra  mála framvegis.

Að svo stöddu hefir nefndin ekki getað orðið sam m ála  um að s tyrk ja  úr 
ríkissjóði elliheimilið Grund. Þykir einsýnt, að þjóðinni er með öllu ókleift að 
ráða  f ram  úr vandkvæðunum  með heimili fy rir  gam alm enni með þvi að reisa 
ja fndýr hús og á ja fndýrum  stað eins og Grund er reist. Kom glöggt f ram  í nefnd- 
inni, að fá tæ ku fólki og fá tæ kum  sveitarfélögum er með öllu ókleift að risa 
undir að kosta  gam alm enni á svo dýrum  stað. E r þjóðinni full þörf á að átta  
sig sem fyrst á því, að annara  úrræ ða þarf með vegna gam alm ennam álsins heldur 
en að reisa elliheimilin á allra dýrasta staðnum, sem til er í landinu.

18. gr.
Nefndin hefir tekið upp aldurslaun Jósets kennara  B jörnssonar á Hólum 

cins og þingið hafði ákveðið þau. S æ m undur Bjarnhéðinsson prófessor liefir 
látið af starfi eftir langa og góða þ jónustu  í ba rá ttu  við holdsveikina. Lagt er til, 
að hann  fái nokkurn  lífeyri. Ö gm undur Sigurðsson skólastjóri var leystur frá  
starfi með nokkrum  eftirlaunum. Þau haf'a nú verið færð upp 11111 500 krónur, 
með því að nefndin er sam m ála um, að þau séu of lág. R ithöfundarlaun 
Helga Péturss eru hækkuð um 1000 krónur. E r  hann  einstakur r i thöfundur 
i sinni röð, og vill nefndin láta þess sjást nokkurn vott. Þá leggur nefndin til, að 
Halldór Kiljan Laxness fái r i thöfundarlaun  til jafns við liið a ldurhnigna liöfnð- 
skáld E inar  Benedikisson. Hefir Ilalldór að liaki sér glæsilcga braut sem rithöf- 
undur. Hefir Iiann farið viða um lönd, nmnið lungur og siðvenjur annara  þjóða, 
en ja fn fram t orðið einn liinn orðauðugasti og snjallasti m aður að rita  m óðurm ál 
sitt og skilja eðliseinkenni s innar eigin þjóðar. H ann hefir óvenjuiega mikla 
skapandi gáfu, svo að hann m inn ir  þar  mest á Matthias .Toclmmsson. En slik 
er aðstaða þvilíks skálds með fám ennri þjóð, að i r i tlaun fæ r Halldór Laxness 
fyrir  liinar siðustu bæ kur sínar svo sem 1/15 hluta þess, sem hóflegt þykir, að 
fram kvæ m darstjó ri  i togarafélagi fái til árlegrar eyðslu hér í Reykjavik. En það 
er hverjum  m anni ofvaxið að skrifa  árlega þvílíka bók eíns og „Sjálfstætt fólk“ . 
Með svo miklu átaki, ekki sízt í sárri fátækt, slitur jafnvel hið mesta skáhl kröft- 
m n sínum á fáum  árm n.

Með því að tryggja Halldóri Kiljan Laxness föst laun á horð við það. sem 
lágt settir verzhm arm enn fá hér í bænum , er stefnt að jiví, að hann geti með 
þeirri hagsýni, sem honum  er lagin, lifað sem óháður r i thöfundur og ritað bæ kur 
sínar eftir því seni viðfangsefnin leyfa, en ekki til að liafa undan prentaranum . 
Halldór Kiljan er sá nútím ahöfundur, þeirra sem nú rita  á islenzku, sem lang- 
næst stendur því að geta unnið sér og Iandi sínu skáldfrægð með öðrum  jijóð- 
mn og á þann hátt aukið liróður lands síns og þjóðar.

Þá hefir nefndin hækkað lítið eitt ri thöfm idarlaun G uðm undar Friðjóns-



sonar og ba'tt við f jó rum  m æ tum  rithöfundum , hverjum  mcð 500 krónum . E ru  
það þcir Indriði Þorkclsson á I ’jalli, Jón Þorstcinsson á Arnarvatni, Kristleifur 
Þorsteinsson á Stóra-Kroppi og Thcodór Friðriksson rithöfundur. Indriði á Fjalli 
og Kristleifur Þorsteinsson eru landskunnir scm ættfræ ðingar og sögufræðingar 
héraða sinna, og er r i ts ty rku r til þcirra fyrst og frcm st m iðaður við, að þeir gcti á 
cfri á ru m  bókfest sem mest af æ ttfræði og þjóðlegum fróðleik. Auk þess eru 
þeir báðir og Jón á Arnarvatni ljóðskáld, sem mikið liggur eftir, þö að mest af 
því sé enn óprentað. Theodór Friðriksson er fyrsti m aður, sem reynt liefir að 
sameina liina alhörðustu  lífsbaráttu  s jóm annsins við skáldsagnagerð og rithöf- 
undarstarf, og með r itum  sínum liefir hann  sýnt nýja hlið á þjóðlífi Islendinga, 
sem ekkert af skáldum  landsins gat lýst sem sjónarvottur.

Xefndin hefir fylgt eldri venju og lagt til, að nokkrir  prestar, sem hætt liafa 
störfum, fái ú r  ríkissjóði hækkun, svo að lífeyrir þeirra verði 1000 k ró n u r  á ári. 
A sam a hátt er bætt við nokkrum  öldruðum  póstum, einum  ferjum anni,  einni 
jubilljósm óður og ekk jum  eftir fótæka pósta, sem áður voru styrktir. Þá er lagt 
til, að ekkja Kristjáns lieitins sk ja lavarðar Kristjánssonar verði styrkt með 100 
kr. með liverju barni til 10 ára  aldurs. Börnin eru 9 og öll innan ferm ingar- 
aldurs.

2 2 '  g r -  . ..Xefndin hefir fengið um sóknir frá  nokkrum  fyrrverandi s tarfsm önnum
iandsins, sem hæ ttir  eru  að starfa fyrir  rikið og óska endurgreiðslu á framlagi 
þeirra í lífeyrissjóð. Xefndin m ælir að vísu með, að þetta verði gert, en vildi 
mega beina til r ík iss t jó rnarinnar tilmælum um, að láta undirbúa fram tíðar- 
skipulag þeirra mála, þannig að þeir s tarfsm enn landsins, sem ganga ú r  þjón- 
ustu ríkisins, gætu haldið áfram  að tryggja sér lifeyri með eigin framlagi, ef 
þeir óska þess.

Oddviti Hríseyjarbrepps hefir tjáð nefndinni, að við jarðsk já lftana  í sum ar 
liafi þornað nálega öll vatnsból í þorpinu. nema lind ein uppi á eynni, og telur 
liann, að vatnsleiðsla þaðan m yndi kosta 18000 krónur. Yegna þessara óvæntu 
erfiðleika vill nefndin lieimila stjórninni að ganga í ábyrgð fy r ir  hreppinn, gegn 
endurábyrgð sýshmnar, fy rir  10 þús. kr., ef ja rðsk já lftasjóðurinn  vill h jálpa 
Hriseyingum um sömu upphæð.

Xorðfirðingar hafa komið sér upp lítilli s íldarverksmiðju og rekið liana með 
ráðdeild og myndarskap. Þeir þurfa 30 þús. kr. viðbótarlán til fyrirtækisins. og 
vill nefndin mælast til að sú ábyrgð verði veitt.

Sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu fékk á aukaþinginu i fy rrahaust ríkis- 
ábyrgð fyrir  120 þús. kr. í rafveituna á Blönduósi, og var talið, að ekki myndi 
þurfa  m eira með. F n  er til kom, varð verkið þriðjungi dýrara  en ráðgert var, 
og hefir sýslan þá skuld í erfiðum skyndilánum hér og þar.

Xefndin leggur til, út ú r  neyð, að landið gangi í ábyrgð fyrir  allt að 00 þús. 
kr. fy rir  A.-Húnavatnssýslu vegna ra fv irk junarinnar  á Blönduósi, þó að það sé 
meira en vafasamt. að rafstöðin geti staðið undir jnmga þessara lána á næstu 
árum . En þess er ja fn fram t vænzt. að þetta dæmi verði til v iðvörunar öðrum 
kaup túnum  og sveitum, að ganga ekki út í rafveitufram kvæ m dir, sem eru þess



eðlis, að þær geta orðið algert ofurefli þeirra, sem verkið eiga að nota, og til 
f járhagslegrar byrði fyrir  ríkissjóð.

E n n frem u r  er lagt til að taka inn i fjárlög ábyrgð þá fy rir  rafveitu á Sauð- 
árkróki, sem núverandi Alþingi hefir sam þykkt með þingsályktun.

Að lokum liefir nefndin sam þykkt að m æla með því, að ríkið megi ábyrgi- 
ast fy rir  H afnarf  ja rðarkaupstað  allt að 150 þús. króna lán til að breyta núverandi 
lánuin  bæjarins í hagkvæ m ari lán um  vexti og afborganir. Ríkið hefir áður 
gengið í þvílíka ábyrgð fyrir  Yestmannaeyjakaupstað . Xefndin telur æskilegt, 
að yfirleitt yrði ekki gengið lengra á þessari iiraut, með ríkisábyrgð fy rir  rekstr- 
a r lánum  kaupstaða. E n  þ ar  sem fordæ m i hefir verið gefið, og H afnarfjö rðu r 
liinsvegar eini kaupstaðurinn, sem ríkið er ekki i ábyrgð fyrir  áður, og auk þess 
kaupstaður, sem hefir af eigin ram m leik  komið upp atvinnufyrirtæki, sem veitir 
ínörgum  atvinnu, þótti ekki rétt að synja um  þessa ábyrgð. Xefndin leggur enn- 
f re m u r  til, að þar sem ríkið gengur í ábyrgð fyrir  lánum  vegna liæjarfélaga, 
sveitarfélaga, einstakra a tv innufyrir tæ kja  eða e instakra m anna, þá sé slik lán- 
taka undirbúin  og f ram kvæ m d af fjárm álaráðuneytinu , eða m önnum , sem það 
velur til þess. Það hefir orðið landinu mikill álitslmekkir, að binir og þessir 
menn, innlendir og útlendir, liafa skipulagslaust, og s tundum  umboðslaust, fal- 
ast eftir lánum, þar  sem byggt er á íslenzkri rikisábyrgð. Slíku skipulagsleysi 
fylgja svo m iklir  og augljósir annm arkar,  að nefndin vill beina því til s tjó in- 
arinnar, að vinna svo sem unnt er gegn því, að ríkið gangi í ábyrgðir, en að þar 
sem það er gert, þá f ram kvæ m i f járm álaráðuneytið  lántökuna, eða láti viður- 
kennda trúnaðarm enn  landsins gera það.

Alþingi, 19. nóv. 1934.
Jónas Jónsson, Jónas Guðmundsson,

form., frsm . síðari hl. frsm . fy rr i  hl.
Þorbergur Þorleifsson. BjaBjarni Bjarnason.

S igurður Einarsson, 
fundaskr.


