
, 4. F rum varp

til fjáraukalaga fyrir árið 1924.

(Lagt fyrir Alþingi 1925).

1- gr-
Sem viðbót við gjöldin, sem talin eru í fjárlögunum fyrir árið 1924^

veitast kr. 37.973.07 til útgjalda þeirra, sem tilfærð eru hjer á eftir.

2. gr.
Sem viðbót við 12. gr. fjárlaganna (Læknaskipun og heilbrigðismál) 

veitast kr. 300.00.
Til læknisvitjana i Breiðdalshreppi 1923 ...................   ... kr. 300.00

: 3. gr.
. Sem viðbót við 14. gr. fjárlaganna (Kirkju- og kenslum ál) veitast 

kr. 31240.99.
1. Guðm undur Thoroddsen: Kensla í lagalegri læknisfræði við Háskól-

ann ........................................................................................................  kr. 500.00
2. Sigurbjörn Á. Gíslason, kennari Jaunabót 1924 ........................  — 1500.00
3. G uðm undur Kristjánsson kennari, sama ... ................ . — 1500.00
4. Eftirstöðvar af raflagnarkostnaði dóm kirkjunnar............... .........  — 47.21
5. Kostnaður við aðgerð á bændaskólanum á Hvanneyri ... — 23800.98
6. Til uppfyllingar á kirkjugarðinum  í Reykjavik og kaupa á

landsspildu handa bonum  ............................................    — 3892.80
- - Samtals kr. 31240.99

' 4. gr.
Sem viðbót við 16. gr. fjárlaganna (Til verklegra fyrirtækja) veitast 

kr. 3654.75.



1. Til 5 fiskiyfirmatsmanna, launauppbót 1924 ...   kr. 3400.00
2. Til sjóvarnargarðsins á Siglufirði (aðgerð) .................................  — 254.75

Samtals kr. 3654.75

5. gr.
Sem viðbót við 18. gr. fjárlaganna (Til eftirlauna og styrktarfjár) veit- 

ast kr. 2777.33.
1. Til fyrv. póstafgreiðslumanns Friðriks Klemenssonar ..............  kr. 1520.00
2. Til Sigriðar Finnbogadótlur, ekkju dr. Jóns Þorkelssonar — 633.33
3. Til barna H annesar sál. Hafstein, uppeldisstyrkur fyrir árin

1923 og 1924 .........................................................................................  — 624.00
Samtals kr. 2777.33

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

Við 2. gr.
Hreppsnefnd Breiðdælahrepps hafði láðst að hefja í tim a styrk þann 

til læknisvitjunar, er henni var veittur fyrir árið 1923, en eigi þótti eðlilegt að 
hún þar fyrir misti styrksins og var hann þvi greiddur.

Við 3. gr.
1. Upphæð þessi hafði af vangá fallið burt af fjárlögum 1924 eins og 

af fjárlögum 1923 (sbr. fjáraukalög fyrir 1923), en sjálfsagt þótti að greitt yrði 
fyrir þessa kenslu eins og áður, enda upphæðin tekin á fjárlög fyrir árið 1925.

2—3. Þessar upphæðir hafa verið greiddar um ræddum  kennurum  eins 
og fyrir árin 1920—1923 og visast í þessu efni til athugasemda við 3. gr. 1—2 
fjáraukalaga fyrir árið 1923.

4. Þetta eru eftirstöðvar af kostnaði við raflagningu i dóm kirkjuna 
sbr. fjáraukalög fyrir 1923, 3. gr. 8.

5. Skólastjóri sneri sjer til stjórnarinnar vorið 1924 og tjáði henni, 
að skólahúsið, sem var bygt 1910, væri sum staðar svo fúið og skemt, að 
óbjákvæmilegt væri að gera við það til muna. Útaf þessu var húsagerðar- 
meistari ríkisins sendur á staðinn í jún í i sum ar til þess að gera áætlun um 
kostnaðinn og athuga hvað gera þyrfti. Bar skýrslu hans alveg sam an við 
skýrslu skólastjóra og var þvi afráðið að láta gera við húsið.

Það sem gert var sjerstaklega var að útveggir allir voru korklagðir og 
sett sementshúð á þá til þess að fyrirbyggja raka, sem hafði verið ákaflega 
mikill. Innveggir voru og húðaðir með sementi, húsið málað innan og innri 
gluggar settir i það, þvi að ytri gluggar voru svo slæmir, að vatn rann  inn 
nm þé til mikilla m una og hafði feygt gólfin.



Fyrri part vetrar sprakk svo miðstöðvarketillinn i húsinu og varð að 
kaupa nýjan i hans stað og breyta að nokkru leiðslum að honum .

6. Það varð óumflýjanlegt að greiða meira fje á árinu til uppfyllingar 
á kirkjugarðinum , þvi að öðrum  kosti hefði tekið fyrir gröft í garðinum , vegna 
skorts á hæíilegum legstöðum. Voru þvi í þessu skyni veiltar 3000 kr.

Þegar farið var að mæla upp landsspildu þá til kirkjugarðsins, er keypt 
vary með’ afsali dags 3. jú li 1918, og sam kvæm t brjeflnu átti að vera 1370 fer- 
álnir að stærð, kom það i ljós, að landsspildan i raun og veru var 2350 fer- 
álnir, 980 ferálnum  stærri en tiltekið var i brjefinu. Þótti þvi eigi annað fært 
en að greiða hlutaðeiganda, samkvæm t kröfu hans, viðbót fyrir þessar álnir, 
með sama verði og i afsalsbrjefinu var ákveðið, en vaxtalaust, og nam sá 
kostnaður kr. 892.80.

Við 4. gr.
1. I 16. gr. 13. b. fjárlaga fyrir árið 1925 eru veittar 3400 kr. til launa- 

uppbótar yfirflskimatsmanna. í um r. um þenna lið var það tekið fram á 
þinginu, að ef hann yrði samþ. mætti einnig líta á þá sam þykt sem heimild 
til að greiða jafnháa uppbót fyrir árið 1924. í sam ræm i við þetta hefir upp- 
hæð þessi verið greidd.

2. Sjóvarnargarðurinn skemdist af sjávargangi á síðastliðnu hausti og 
var þvi bráðnauðsynlegt að bæta ú r til bráðabirgða. Eru þessar kr. 254,75 
helmingur aðgerðarkostnaðarins.

Við 5. gr.
1. í  18. gr. II. f. 17 fjárlaga fyrir áiið  1925 eru veittar 1000 kr. til fv. 

póstafgreiðslumanns Fr. Iilem enssonar og i um ræðum  á þinginu var það tekið 
fram, að ef þessi eftirlaun yrðu samþykt, mætti telja þá sam þykt sem heimild 
til þess að greiða nefndum m anni jafnhá eftirlaun fyrir árið 1924.

2. í sömu fjárlagagrein, II. b. 7, eru Sigríði Finnbogadóttur veitt 500 
kr. eftirlaun og á sam a hátt tekið fram i um ræðunum , að jafnhá eftirlaun 
mætti greiða fyrir árið 1924, eða frá 1. m arz það ár.

3. 2 ómyndugum börnum  Hannesar sál. Hafstein er i 18. gr. I. b. 
fjárlaga fyrir árið 1925 veittur 100 kr. uppeldisstyrkur hvoru þeirra, og var 
þvi lýst yfir i þinginu að ef þetta yrði sam þykt teldist það sem heimíld til 
þess að greiða styrkinn einnig fyrir árin 1923 og 1924 og hefir það verið gert.


