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nm frv. til fjárlaga fyrir árið 1930.

Frá fjárveitinganefnd.

Starf fjárveitinganefndar hefir að þessn sinni sókst heldnr í seinna lagi. 
E r það þó sist fyrir þá sök, að nefndarmenn hafi ekki haft fullan vilja á að 
hraða þvi eftir föngnm. Fannig hefir nefndin sem oftast haldið morgnnfundi, auk 
hinna venjulegn siðdegisfunda, og þvi að jafnaði starfað 3 stundir á dag. Alls 
hefir hún  haldið 55 fundi, Sýnir það gerla, að hún hefir ekki legið á liði sínu.

Það, sem þvi veldur, að starfið hefir eigi að siður sókst heldur seint, er 
sjerstaklega hinn mikli fjöldi fjárbeiðna og erinda, er nefndinni hefir borist. 
Hefir það tekið afarm ikinn tím a að kynna sjer þau erindi öll til hlitar. þá hefir 
og nefndin orðið að eyða miklum tim a i viðtalsfundi við fjölda styrkbeiðenda, 
sem eigi hefir þótt fært að neita — auk hinna venjulegu og sjálfsögðn viðtalsfunda 
við rikisstjórn og forstjóra hinna ýmsu rikisstofnana.

Nefndin er sam huga um, að enda þótt afkoma rikissjóðs hafi verið góð 
siðastliðið ár, þar sem tekjuafgangur hefir nnm ið um  l 1/* miljón króna, þá sje



engu að siður þörf á því nú að gæta hinnar ítrustu varfærni um aukningu út- 
gjalda. í fyrsta lagi má benda á, að halli varð á rikisbúskapnum  árið 1927 áh'ka 
mikill og tekjuafgangur varð 1928. 1 annan stað ber þess vel að m innast, að 
árið 1928 var óvenjulega hagstætt, bæði til Iands og sjávar, og þvi hvorki rjett- 
m ætt nje varlegt að búast við jafnmikln góðæri. Og i þriðja lagi er skylt að 
hafa það í huga, að árið 1930 standa fyrir dyrum  hátiðahöld i tilefni af 1000 
ára afmæli Alþingis. Hljóta þau að hafa i för með sjer allmikil útgjöld fyrir 
rikið, sökum óhjákvæmilegs undirbúnings á ýmsum sviðum. Hinsvegar hefir ekki 
tillit verið tekið til þessa sjerstaka kostnaðar, sem fellur á árið 1930, i frum varpi 
því til fjárlaga, er fyrir liggur, nje heldur i breytingartillögum nefndarinnar. Að 
visu hefir nefndinni verið gerð grein fyrir þvi af hálfu rikisstjórnarinnar, að vissa 
væri þegar fengin fyrir tekjuöflnn allverulegri, á sjerstakan hátt, í sam bandi við 
hátíðahöldin. Yrði þeim tekjum þá að sjálfsögðu beint til þess varið að greiða 
þann kostnað, er hátíðahöldin hafa í föi með sjer. En nefndin telur ekki liklegt, 
að þær tekjur muni hrckkva, og megi því fyllilega gera ráð fyrir, að rikið þurfi 
nokkru við að bæta. Hinsvegar sjer nefndin ekki beina ástæðu til að taka upp 
fjárveitingu i þessu skyni, með þvi Iika, að ekki et anðið að ætlast á nm það, 
hversn mikils fjár muni þurfa við. Enda liggur engin bending fyrir um það frá 
hátíðanefndipni. En eindregið vill nefndin hvetja til alls sparnaðar og gætni i 
sam bandi við útgjaldaráðstafanir viðvíkjandi alþingishátiðinni.

Af þvi, sem hjer hefir verið sagt, telur nefndin mjög nanðsynlegt að 
forðast sem mest aukningn útgjalda í frnm varpi því til fjáriaga, er fyrir liggur. 
Telur hún það og gerlegra fyrir þá sök, að í frnm varpinu eru ætlaðar mjög rif- 
legar upphæðir til verklegra framkvæmda, svo að ekki m un áður hafa meira 
verið. Og þótt nefndin beri fram breytingartillögur til hæ kknnar gjöldum, er 
samtals nema kr. 557510,00, ber þess að gæta, að meginið af þcim tillögnm er 
gert til að færa áætlun ýmissa gjaldaliða nær þvi, sem þeir í rann rjettri hljóta 
að verða. E ru i þeim brtt. þvi eigi raunverulegar hæ kkanir fólgnar, heldur er þar 
um leiðrjettingar að ræða, gerðar i fullu samræm i við bendingar frá hæstvirtum 
fjárm álaráðherra. Nema leiðrjettingar þessar um 384 þús. kr. Eru þá eftir um 
173 þús. kr„ er teljast mega beinar hæ kkanir á útgjöldum.

Áður en vikið er að einstöknm breytingartill., skal stnttlega gerð grein 
fyrir þvi, hvernig frv. yrði eftir tillögnm nefndarinnar.

Nefndin leggur til að hækka tekjuáætlunina n m ................  kr. 650000,00.
og að fella n iður og lækka nokkra útgjaldaliði, sem þó eigi

nemnr meira  .............................................................................................  — 8800,00
Ýmsir útgjaldaliðir hæ kkaðir og aðrir nýir teknir upp, er sam-

tals nem ur ....................................................................................................  — 557510,00

Niðurstaðan verður þá þessi samkvæmt breytingartill. nefndarinnar:
Tekjuafgangur samkv. frv...............................  — 53791,45
Hækkun tekjubálksins   — 650000,00
Lækkun gjaldabálksins    — 8800,00

kr. 712591,45
Hækkun gjaldabálksins     — 557510,00

Tekjuafgangur kr. 155081,45



Nefndin vill eindregið halda fast við þá stefnn nm áætlnn teknanna, að L
hnn sje gerð mjðg varleg. E r ljóst, að með því eina móti m á nokknrn veginn
tryggja sæmilega útkom u fjárlaganna, að mikil von sje nm , að tekjnrnar fari ; 
heldur fram úr áætlun, þvi bæði er mjög erfitt að sjá fyrir öll áfallandi útgjöld
svo löngn fyriifram , og þess utan má altaf eiga vfsar ým sar um framgreiðslur
vegna sjerstakra laga og annara ráðstafana ntan fjárlaga.

Með hliðsjón af þessn vill nefndin haga tekjuáætluninni, þó hún vitan- 
lega vilji kom ast sem næst þvi rannverulega, miðað við reynslu undanfarandi '
ára og horfur, eftir þvi sem fyrir liggur.

Skal þá vikið að breytingum þeim, er nefndin ber fram við hina einstöku liði.
Fasteignaskattinn telur nefndin rjett að hækka um 10 þús. krónur. Tekju- 

stofn þessi er fastnr og fer jafnt og þjett hækkandi við um bætnr á fasteignunum. : 
Reyndist 261 þús. kr. siðastl. ár.

Þá telur nefndin óhætt að hækka tekju- og eignarskattinn upp f 1100
þús. kr. Að vísn hefir meðaltal skattsins siðastl. 3 ár eigi nnmið meiru en 1050 i
þús. kr. En þegar tekið er tillit til hins ágæta árferðis siðastl. ár og það sem af
er þessu ári, getur nefndin ekki verið i vafa nm, að bjer sje mjög gætilega farið
i sakirnar.

Bifreiðaskattinn vill nefndin bækka npp f 60 þús. kr. Skattur þessi fer
árlega hækkandi, sökum þess, hve bifreiðnm fjölgar mjög frá ári til árs. Árið
1927 voru á skattskrá 684 bifreiðar, en 1928 voru á skattskrá 820, eða tæpnm 
30°/« fieiri en árið áðnr. Bifreiðaskattnrinn nam  sfðastl. ár 58 þús. kr. E r þvi 
mjög varlega áætlaður 60 þús. kr. 1930 að áliti nefndarinnar.

Pá telnr nefndin rjett að hækka útflutningsgjaldið nm 75 þús. kr., eða
npp i 1075 þús. Meðaltal þriggja sfðustn ára nem ur 1125 þús. kr. Sýnist nefnd-
inni þvi gætilega farið i þessari tillögu.

Tóbakstollurinn nam  siðastl. ár 1088 þús. kr. og árið fyrir um 950 þús. 
Þar sem hjer er um sæmilega fastan tekjnstofn að ræða, vill nefndin leggja til, 
að liður þessi hækki npp i 950 þús. kr.

Þá telur nefndin mjög varlegt að hækka annað aðflutningsgjald npp i
200 þús. kr. Meðaltal siðustn 3 ára var 230 þús. kr.

Vörutollinn vill nefndin hækka upp i 1350 þús. kr. og telur það mjög 
varlega áætlað. Hefir meðaltal siðustu 3 ára num ið 1400 þús. kr. E n siðasta ár
var hann  1635 þús.

Þá litur nefndin svo á, að hækka megi áætlaðar tekjur af víneinkasölu
rikisins upp í 450 þús. kr. Að visu hefir meðaltal siðustu áranna þriggja eigi
gefið nema 340 þús. kr., en búast má við mikilli nmsetningn árið 1930, vegna. 
hátiðahaldanna.

Nefndin telur verðtollinn alt of lágt áætlaðan og leggnr til að færa hann
upp í 1500 þús. kr. Hann nam siðastl. á r 1669 þús. kr. Og þó það vitanlega
væri ágætt ár, sem hefir átt sinn þátt í þvi, hvað skattnrinn reyndist hár, má 
líka vænta þess, að innflutningur reynist mjög mikill árið 1930 í sam bandi við 
fyrirhuguð hátíðahöld.



9. gr.
Nefndin leggur til, að alþingiskostnaðurinn sje hæ kkaðnr um 25 þús. kr., 

með það fyrir augum, að Alþingi verður stefnt sam an á .Þingvöllum sumarið 1930 
i sam bandi við alþingishátiðina. E r hækkun þessi áætluð í sam ráði við skrif- 
stofustjóra Alþingis.

11. gr.
Fyrir árslok 1930 á að fara fram endurm at á öllum fasteignum i land- 

inu. Er þvi sýnilegt, að liðurinn B. 4, til skattvirðinga, er alt of lágt áætlaður- 
En þar sem nefndin telur víst, að mikið af starfskostnaði við matið falli á yfir- 
standandi ár, álítur hún muni nægja að hækka liðinn um 40 þús. kr.

Hreppsuefnd Borgarfjarðarhrepps i N.-Múlasýslu sækir um  500 kr. ár- 
legan styrk til læknisvitjana. Um nokkurra ára skeið sat læknir Hróarstungu- 
hjeraðs i Borgarflrði, og fjell þá eðlilega niður styrkur sá, sem hreppurinn hafði 
áður notið til læknisvitjana. Nú er læknissetrið aftur flutt að Hjaltastað á Hjeraði, 
og þvi er þessi beiðni fram komin, að læknisvitjanastyrkurinn verði tekinn 
upp aftur.

Nefndin telur rjett að ljetta hreppsbúum  þá löngu og erfiðu Iæknissókn, 
sem þeir eiga við að búa, og leggur tiJ, að þeim sje veittur 300 króna styrkur 
i því skyni, i samræmi við sam skonar styrk til ým sra annara hreppa, er svip- 
lika aðstöðu hafa.

Jón Kristjánsson nuddlæknir sækir um fjárstyrk til lækningastofu sinnar. 
Býðst hann þá og til að kenna nemendum læknadeildar háskólans verklegar að- 
ferðir i nuddlækningum. Og enn tekur hann fram i nm sókn sinni, að væntanleg- 
ur styrkur skuli ganga til greiðslu afborgana og vaxta af viðlagasjóðsláni, er hann 
hefir fengið til lækningastofu sinnar. Umsókn þessari fylgdu ákveðin meðmæli 
hjeraðslæknisins í Reykjavik. Einnig beiðni Iæknanema við háskólann um kenslu 
í þessari nefndu fræðigrein.

Nefndin felst á að mæla með 1200 króna styrk i þessu skyni, en telur 
sjálfsagt að binda hann sömu skilyrðum  og styrk til tveggja annara sjerfræði- 
lækna i Reykjavik, um ókeypis kenslu í læknadeild háskólans og tiltekna læknis- 
hjálp til fátækra manna.

Nú er hin nýja deild á Kleppsspítala fullger og tekur til starfa. E r gert 
ráð fyrir, að viðbótin rúm i 80 — 100 sjúklinga. Að sjálfsögðu er eigi fyrirfram unt 
að ákveða með vissu, hver verða kunni rekstrarkostnaður þessarar nýju geð- 
veikradeildar. En eftir þeim kostnaðaráætlunum , sem fyrir nefndinni lágu frá 
hælislækni, dr. m ed ., Helga Tómassyni, var nefndinni ljóst, að með sama dag- 
gjaldi sjúklinga og verið hefir á Kleppi undanfarið, kr. 1,50, þyrfti að hækka 
tillagið til hans allverulega. Og með hliðsjón af þeim áætlunum  og upplýsingum, 
sem fyrir liggja, Ieggur nefndin tii, að tillagið til geðveikrahælisins á Kleppi sje 
hækkað úr 109525 kr. upp f 160250 kr. og væntir, að sú hæ kkun muni nægjá.

Stjórnarnefnd Kristneshælis fer fram á, að veittar verði 21 þús. kr. til 
m argskonar umbóta og aðgerða á hælinu. E ru  þessi um bótaatriði i 7 liðum, og 
fylgir hverjum þeirra nákvæm greinargerð og kostnaðaráætlun. Nefndin leitaði 
álits landlæknis um ' m álið og fjekk frá honum  ákveðna umsögn, er hún  svo



lagði til grundvallar fyrir tillögnm sinnm . Eru þær þannig, að hælinu sjeu sam 
tals veittar 7500 kr. til eftirnefndra um bóta:

1. Til útbúnaðar 2 —3 herbergja á efsta Iofti
2. — að byggja hænsna- og svínahús
3. — að kaupa vatnsdælu (til vara)
4. — að kaupa háspennuketil............
5. — lagfæringar á umhverfi hælisins

1300 kr. 
1500 — 
700 — 

2000 —  

2000  —

Alls 7500 kr.

Hinsvegar hefir nefndin eigi sjeð sjer fært að mæla með byggingn nýs 
leguskála við hælið nje heldur likhúss með áföstum frystiklefa, svo sem farið er 
fram á og sem kosta á samkvæmt áætlun kr. 10500,00. Enda hefir landlæknir 
eigi talið brýna þörf til þessa.

Nefndin læ tur óhreyfðan lið 15. c. í 12. gr., sjúkraskýli og læknisbústaði kr. 
18000, en vill taka fram, að af þeim ým su erindum , sem fyrir lágu nm styrk af 
þessum lið, ætlast nefndin til, að veitt verði:
1. Til kaupa og aðgerða á læknishúsi á Breiðamýri i S.-Þingeyjarsýslu

V* kostnaðar, alt að................................................................................... . ... 2200 kr.
2. Til Isafjarðarspitala, til kaupa á rönt'gentækjum, */» kostnaðar, alt að 3000 —
3. Til spítalans »Guðm. minni« Akureyri, til kaupa á röntgentækjum,

V* kostnaðar, alt að..............................................................................................  2700 —
4. Til Seyðisfjarðarspítala, til kanpa á röntgentækjum, */* kostnaðar,

alt að .....................................................................................................................  2300 —
Samtals 10200 kr.

E ru  þessar tillögur i fullu samræmi við landlækni, sem hafði erindin til
athugunar og umsagnar.

E r þá óráðstafað af þessum lið 7800 kr., sem nefndin sá þó eigi ástæðu 
til að fella niður. Enda skýrði landlæknir fyrir nefndinni, að enn væri óvist, 
hvort fram kvæm dar yrðu á þessu ári byggingar þær í Stykkishólmsbjeraði og 
Reykhóla, sem fje er veitt til i gildandi fjárlögum af þessum lið.

13. gr.
BreytingartiIIaga nefndarinnar um hækkun á launalið póstm álanna er ein- 

göngu leiðrjetting og i þvi einu fólgin, að af vangá hafði dýrtíðaruppbótin fallið 
ú r launauppbæðinni.

Nefndin leggur til að hækka liðinn B. I. 4., til aðstoðarm anna og mælinga, 
úr 16 þús. upp í 20 þús. krónur. Af þeim lið er greitt kaup tveggja aðstoðarverk- 
fræðinga, svo og ferðakostnaður þeirra, og ennfremur annar kostnaður við mæl- 
ingar og rannsóknir viðvíkjandi vega- og brúagerðnm . Kostnaður við þennan 
Iið hefir num ið 2 síðuslu árin yfir 21 þús. kr. hvort árið. Nú eru fram kvæm dir 
fyrirhugaðar með mesta móti, og þvi sýnilegt, að ekki verður unt að kom ast af 
með minni npphæð en þá, sem nefndin leggur hjer til.

Það er alkunnugt, að áhugi og þörf fyrir um bætur á sýsluvegum fer



vaxaodi með hverjn ári, og þá jafnfram t kröfurnar um aukið tillag til
þeirra ú r ríkissjóði. Til þess að bæta litilsháttar ú r mjög brýnni þörf hjeraðanna
um hjálp í þessu efni, leyfir nefndin sjer að leggja til, að framlagið til akfærra
sýsluvega verði hækkað um 5 þús. krónur.

Samkvæmt skýrslum, er fyrir nefndinni lágu um framlög til sýslavega- 
sjóða, eftir lögum nr. 10 1923, er sýnilega óhjákvæmilegt að hækka þann lið, 
þar eð tillag rikissjóðs er lögbundið eftir framlögum hjeraðanna.

Sýslnvegasamþyktir ern nú staðfestar i 5 sýslum, og i þrem ur þeirra er 
skatturinn i hám arki. Siðasta ár nam tillag rikissjóðsins til sýsluvegasjóða 67 
þús. króna, og hafði þá fylliiega tvöfaldast frá árinu á undan.

Þó eigi sje gert ráð fyrir, að fleiri sýslur bætist við með sam þyktir, nje 
að skattur sje hæ kkaður heim a fyrir frá því, sem var siðastl. ár, er þýðingar- 
laust að gera ráð fyrir, að rikissjóðstillagið lækki 1930. Leggnr nefndin þvi til, 
að liðurinn sje hæ kkaður i 65 þús. kr. og getur óttast, að sú hækkun kunni 
að reynast i m insta lagi.

Landssim astjóri gerir tillögur um byggingar nýrra simalfna 1930 þannig:
1. Til Suðurlandslinunnar, siðasta greiðsla   125 þús. kr.
2. Viðbótarlína Fáskrúðsfjörður — Hornafj...........................  90 — —
3. — Reykjavík — Vík f Mýrdal   85 — —
4. — milli Dalvikur og S ig lu fjarðar......................................  32 — —
5. Eyjafjarðarlina   25 — —
6. Þykkvabæjarlina og lina frá Hallgeirsey til Bergþórshvols ... 20 — —
7. Viðbótarlina frá ísafirði til Ögurs og ný lina þaðan til Æ ðeyjar

og S n æ fja lla s tra n d a r ......................................................................... 65 — —
8. Bárðardals- og K innarlina................................................. ................  25 — —
9. Vatnsnes- og M iðfjarðarlfna   35 — —

10. Lina frá Skógum til Skinnastaða i Axarfirði og frá Kópaskeri
til Leirhafnar   13 þús. kr.

11. Lfna frá Reykjarflrði til In g ó lfs fja rð a r ......................................  10 — —
12. Framlenging Grundarfjarðarsim a til Stykkishólms   4 — —
13. Lína frá Hesti að Lnndi í L undarreyk jadal...............  ................. 8 — —

eða heildarupphæ ð 537 þús. kr.

En hinsvegar hefir stj. ekki sjeð sjer fært að taka hærri upphæð i fjár- 
lagafrv. í þessu skyni en 300 þús. kr. Vantnr þannig 237 þús. kr. til þess full- 
nægt verði tillögum landssimastjóra. Hefir hann tjáð nefndinni, að hann teldi 
sanngjarnt, að línur þessar yrðu i höfuðatriðum bygðar i þeirri röð, sem að 
ofan kem ur fram. Er þá sjeð, að upphæð sú, sem er í fjárlagafrv., nægir aðeins 
til 3 fyrst töldu linanna. En þar sem þær allar lúta eingöngu að þvi að fnllgera 
og tryggja »Suðurlandslínuna«, sera i 2 siðustu fjárlögum hefir einnig tekið all- 
mikið npp af fje þvi, sem varið hefir verið til nýbygginga simalina, þótti nefnd- 
inni með þessari ráðstöfun allmjög þrengt kosti ým sra hjeraða annara, sem með 
þessu móti yrðu afskorin þvi að fá nokkuð að þessu sinni til simalagninga. Fór 
því nefndin þess á leit við landssim astjóra, að liðurinn 3 i till. að ofan yrði 
látinn bíða i þetta sinn, en fje það, sem til hans er ætlað, látið ganga til að



bæta úr brýnustu þörfum annarsstaðar. Benti bún á, að ým sar aðrar fram an- 
nefndar línur ættu hinn mesta rjett á sjer. Þannig væri raunar óhjákvæmilegt að 
tvöfalda þegar línuna frá Dalvik til Siglufjarðar, ef viðunandi not ættu að verða 
af Norðurlandslínunni. Þá væru og lfnurnar 5, 6 og 7 (frá Ögri til Snæfjalla- 
strandar) í tillögum landssim astjóra með elstu línum i símaiögunum, sem mjög 
ósanngjarnt væri að skjóta á frest að byggja, og fleiri aðrar smærri línurnar 
væru og mjög sjálfsagðar.

Þótt landssimastjóri viðurkendi að. visu þessar röksem dir að mestu, vildi 
hann eigi fella niður viðbótarlínuna til Vikur. Ella kæmi Suðurlandslínan eigi að 
fullu gagni. En hann óskaði hinsvegar mjög eftir, að nefndin vildi hækka heild- 
arupphæðina, svo hægt yrði að bæta úr brýnustu þörfum  annarsstaðar.

Vill nefndin eigi gegn beinum tillögum landssím astjóra leggja til að fresta 
að tvöfalda línuna frá Rvik til Vikur, þó hún að vísu álíti það vel tiltækilegt. 
En telur þá óhjákvæmilegt að hækka heildarupphæðina til simalagninga um 50 
þús. kr.

Samkvæmt tillögum landssim astjóra leggur nefndin til að hækka liðinn 
til annara símastöðva og eftirlitsstöðva um 5 þús. kr. Liður þessi hækkar með 
ári hverju, eftir þvi sem stöðvunum fjölgar. Siðastl. ár bættust t. d. við 24 nýjar 
stöðvar. E r sjálfsagt að hækka liðinn í samræm i við það, sem vitanlega verður 
greitt.

Vitamálastjóri hefir gefið nefndinni þá bendingu, að i þá grein fjár- 
laganna, sem hefir vitamál að fyrirsögn, hafi undanfarið verið færðar allm iklar 
upphæðir, sem í raun rjettri heyri til hafnarm álum . Nefnir þar til sjerstaklega 
undirbúning og umsjón hafna- og bryggjugerða, sem vitamálaskrifstofan hafi haft 
með höndum . Sje það mikið verk og fari vaxandi.

1 samræmi við þessar bendingar flytur nefndin tillögur um að breyta 
fyrirsögn kaflans, sem verði: Vita- og hafnagerðir. Einnig að tillög til hafna- og 
bryggjugerða verði þá jafnfram t færð á þennan lið.

Vitamálastjóri fer fram á, að hæ kkaður sje liðurinn til að reisa nýja vita. 
Telur nauðsyn á, að reistur sje viti við Látravfk, skam t austan við Hornbjarg. 
Þar sje eyðibýli, sem þurfi að byggja upp handa vitaverði, og m uni það fást 
keypt fyrir lítið verð. Gerir vitamálastjóri ráð fyrir nokkuð ljósmiklum vita þarna, 
ljósmagn f 0000 kerta, og áætlar kostnað við að koma honum upp ásam t nauð- 
synlegum húsum , og kaupverði jarðarinnar, 83 þús. kr.

Nefndin verður að telja það mikla nauðsyn að fá vita hjá Horni á Horn- 
ströndum  vegna allra siglinga milli Norður- og Vesturlands, en heldur likur fyrir, 
að 80 þús. krónur muni nægja til að koma vitanum  upp, þar með talið andvirði 
jarðarinnar. Leggur því til, að liðurinn verði hæ kkaður í 80 þús. kr.

Vitamálastjóri bendir nefndinni á, að við vaxandi bryggjugerðir hin sið- 
ari árin hafi það komið betur og betur í Ijós, að mikil þörf væri á, að rikið 
keypti ýms áhöld og tæki, til afnota við mörg þessi m annvirki, svo sem kafara- 
búnað, fallham ar, lyftivjel, hrærivjel og fleira. Fer hann fram á, að varið verði úr 
rikissjóði til þessa alt að 20 þús. kr. Æ tlast hann til, að tæki þessi verði lánuð 
til þeirra staða, er þörf hafa fyrir þau, gegn þvi, að notendur greiði viðhalds- 
kóstnað þeirra. Nefndin getur fallist á, að stefnl sje hjer í rjetta átt, sjerstaklega



m nni mjög nanðsynlegt að kanpa kafarabúnað, og vill hækka liðinn E. VI. 
(ýmislegt) nm 10 þús. kr. í þessu skyni.

Fyrir nefndinni lágu ýms erindi nm styrk til bryggjngerða og lendingar- 
bóta, ásam t lýsingum af m annvirkjnnum , nppdráttnm  og kostnaðaráætlunum . 
E ítir að bafa athugað skjöl þessi, kom nefndinni sam an um að mæla með þvi, 
að veitt yrði fje til framkvæmda eftirtaldra m annvirkja, þannig:
Til endurbyggingar bátabryggju í Ólafsfirði, Vs kostnaðar, alt a ð . 8000 kr.
Til bryggjugerðar i Flatey á Skjálfanda (endurveiting), */* kostnaðar, alt að 3500 —
Til bryggjngerðar á Hofsósi, V* kostnaðar, alt að   5500 —
Til nm bóta á bátalegnnni á Akranesi (fyrri greiðsla), Vs kostnaðar, alt að ... 8500 —

• ' Samtals 25500 kr.

Leggur þvi nefndin til, að liðnrinn til lendingabóta og bryggjugerða sje 
hækkaður nm 13500 krónur, eða úr 12000 kr. i 25500 krónur.

Til að dýpka svonefnda Snepilrás hjá Stokkseyri hefir á nokkrum  nndan- 
förnnm árnm  verið varið alls 10800 kr. úr rfkissjóði, gegn jafnm iklu framlagi 
annarsstaðar frá. E r nu verkinu komið það langt áleiðis, að sprengingn er að 
mestu Iokið. Enn þarf þó að breikka til m una rásir þær, sem sprengdar hafa 
verið, ef verkið á að koma að tilætluðum  notnm sam kvæm t mælingum Kirks 
verkfræðings. Liggur fyrir nefndinni áætlun um , að kosta m uni 7—8 þús kr. að 
fullgera verkið, og farið fram á 3500 kr. styrk til þess ú r ríkissjóði.

Vill nefndin leggja með þvi, að þessi um beðna npphæð verði veitt, gegn 
helmings framlagi annarsstaðar frá, þar sem um  er að ræða að kom a i fult 
gagn nauðsynjaverki, er þegar hefir verið kostað til allm ikln fje.

14. gr.
Fjárveiting sú, sem ætlnð er til húsabóta á prestssetrum , er hin sama í 

fjárlagafrum varpinn og i fjárlögnnnm fyrir árið 1929. Fyrir nefndinni lágn tvær 
nýjar fjárbeiðnir í þessu skyni, önnnr frá preslinum  á Prestsbakka, en h in frá 
prestinum  i Ólafsfirði (Kviabekkjarprestakalli). Biskupinn kom á fund nefndar- 
innar, og lagði hann til, að hinum  áætluðu 20 þúsundum  yrði þannig varið, að 
12000 kr. geDgju til bygginga á Prestsbakka, en 8000 til Ólafsfjarðar. Nefndin 
fjelst á veitinguna til Prestsbakka. Um Ólafsfjörð er aftur nokknð öðru máli að 
gegna. Til þessa hefir Alþingi aðeins veitt byggingarstyrk til prestssetra í sveit. 
En nú hafa prestar þarna ekki setið á prestssetursjörðinni Kviabekk siðan 1907, 
heldur i kaupstaðnum  (Ólafsfirði), enda er kirkjan og flutt þangáð fyrir nokkrnm  
árum. Væri nú að þvi horfið að leggja fje úr ríkissjóði til húsbyggingar þessarar, 
væri þar með myndað fordæmi, sem gæti leitt til þess, að aðrir kaupstaðaprest- 
a r teldu sig hafa rjett til sam skonar styrks. Af þessnm  ástæðum, sem og hinn, að 
byggingarlóð sú, sem prestinum  stendnr til boða, e r'bæ ð i lítil og með mjög óað- 
gengilegum kjörum , þá gat nefndin ekki að svo kom nu lagt til, að styrkur þessi sje 
veittnr, þó að hún hinsvegar viðurkenni fyllilega þörf viðkomandi prests. Samt 
gerir hún ekki tillögu nm að lækka liðinn, með þvi að búast má við, að nóg 
verði við fje þetta að gera, þó að þvi sje ekki öllu ráðstafað fyrirfram.

Pá koma breytingartill. nefndarinnar.



B. I. c. Til kenslu i söng. Ngr liður, 1000 kr. Fjárveiting þessi er í nú-
gildandi fjárlögum, en hefir verið feld niður í frum varpinu. Fje þessu hefir verið
varið til þess að kenna nemendum guðfræðideildarinnar söng og tón. Lá fyrir 
nefndinni till. frá háskólarektor nm það, að fjárveiting þessi fengi að standa 
áfram, og beiðni um hið sama frá öllum nemendum deildarinnar. Virtist af með- 
fylgjandi vottorðum, að áhugi nemenda fyrir þessu væri mikill og árangur nú 
þegar mjög góður.

B. I. k. (Ritari og dgravörðurj. Þessi breyting er einnig gerð eftir till. há- 
skólarektors. E r gert ráð fyrir, að núverandi dyravörður láti bráðlega af starfi 
sinu sökum aldurs, og er þá talið hentugra að fela einum m anni bæði þessi störf 
og launin verði þó þvi nær hin sömu og nú er greitt fyrir þau, eða 4000 kr., 
auk núverandi hlunninda.

B. II. c. (Námsstgrkur). Nefndinni harst nú eins og fyr fjöidi beiðna um 
námsstyrki erlendis frá stúdentum, sem ekki höfðu getað orðið aðnjótandi styrks 
af hinni föstu (24000 kr.) fjárveitingu. Nú hafði stjórnin ekki tekið upp í fjár- 
lagafrumvarpið neina slíka persónustyrki, en i þess stað eina upphæð, 4000 kr., 
sem úthluta skyldi eftir tillögum m entam álaráðs.

Nefndin álitur þetta rjetta stefnu. Sjálf hefir hún engan tíma nje aðstöðu
til að kynna sjer til h litar það, sem helst á að ráða úrslitum  um slikar styrk-
veitingar, svo sem fjárhagsástæður og hæfileika viðkomandi m anna, eða hvaða 
sjernáms sje mest þörf, hvar heppilegast sje að stunda það o. fl. o. fl. Alt þetta 
hefir m entam álaráð miklum m un betri aðstöðu til að dæm a um, enda á það að 
úthluta hinum  áðurnefnda árlega styrk. Og þótt nefndin gæti aflað sjer nokkuð 
ábyggilegra upplýsinga um þessa hluti, þá er hún sem kunnugt er á engan hátt 
einvöld um úthlutun styrkjanna, heldur m un það oftast vera svo, að stúdentar 
þeir, sem þesskonar styrki hafa hlotið, hafa þar mest notið dugnaðar og atfylgis 
einstakra þingmanna, sem tekið hafa að sjer að flytja má! þeirra í deildinni. Og 
þó að m argur góður m aður hafi þannig hlotið maklega hjálp, þá er slíkt handa- 
hóf um útblutun styrkja algerlega óviðunandi, enda eru styrkveitingunum  á þann 
hátt engin takm örk sett. Nefndin heldur þvi fast við þá stefnu, sem bjer er upp 
tekin, en leggur hinsvegar til, að fjárhæð sú, sem stjórnin setti inn, sje hækkuð úr 
4000 kr. í 8000. Álitur hún, eflir upplýsingum þeim, sem hún hefir fengið, að 
sú upphæð -j- 24000 m uni nægja fyrst um sinn til þess að nám sm enn geti aflað 
sjer þeirrar sjerþekkingar, sem þjóðin þarfnast i ýmsum greinum og þeir ekki 
fá innanlands. En jafnfram t leggur nefndin áherslu á, að allir persónustyrkir til 
þessara hluta falli niður.

B. II. c. Ngr liður, til Kristins lœknis Björnssonar, 1000 kr. — Kristinn 
læknir Björnsson hefir lokið læknisnám i við háskóla íslands og hlotið hið mesta 
hrós þar. Nú hefir hann stundað sjernám  í skurðlækningum  i París i 21/* ár og 
fengið þar hin lofsamlegústu ummæli kennara sinna. Hann sótti um 3000 kr. 
styrk til þingsins í þessu skyni, enda hefir hann einskis opinbers styrks notið fyr. 
En nefndin sá sjer ekki fært að leggja til, að honnm  yrði veittar nema 1000 kr., 
og kem ur hann þá í stað Björns Gunnlaugssonar læknis, sem nýtur samskonar 
styrks i núgildandi fjárlögum til sjerfræðináms i Þýskalandi.

B. VIII. Bœndakensla, Hjer er tekin upp sam a athugasem d og er i nú-



gildandi fjárlögum. Æ tlast nefndin til, að verknám sstyrknum  sje eingöngu varið 
til nemenda samkvæmt athugasemdinni, en verkstjórnina eða kensluna og fæði 
nemenda leggi viðkomandi skólastjórar til frá sjer.

B. XV. 3. Nýr liður (Hásmœðrafrœðsla i Vik). Þessi styrkur ei í núg. fjár-
lögum, en ekki tekinn í frumvarpið. Hefir kvenfjel. Hvam mshrepps haldið uppi
kenslu síðustu 7 árin i ýmsum kvenlegum dygðum og fer nú fram á 5000 kr. 
fjárveitingu til þess. Nefndin leggur til, að hin tyrri fjárveiting sje upp tekin, en 
sjer ekki fært að ganga lengra.

B. XIX. (Til iþrótía). Liðir þessir hafa staðið i 15. gr., en nefndin leggur 
til, að þeir sjeu fluttir i 14. gr. Álitur hún þá fremur eiga þar heima og fari 
best á, að þeir komi næst á eftir »SundkensIu o. fl.«.

Tveim nýjum liðum er bætt þarna inn, öðrum »til Bandalags isl. skáta«
(500 kr.). Hefir það með höndum  holla og góða starfsemi meðal æskum anna,
sem nefndin álítur, að sje viðurkenningar makleg. Hinn er: Til Glimufjelagsins 
Ármanns, til að sgna isl. glimu i Pgskalandi. Fjelag þetta hefir tvisvar áður sent 
glímuflokk til útlanda, til Noregs árið 1925 og D anm erkur árið 1926, og hefir 
hann hlotið einróma lof og viðurkenning i báðum  löndunum , bæði til handa sjer 
og glfmuíþróttinni. { hvorugt skiftið hefir flokkurinn fengið opinberan styrk, enda 
hafa ferðirnar orðið fjelaginu mjög kostnaðarsam ar. Fjelagið hefir mjög verið 
hvatt þess af ýmsum Þjóðverjum, sem kynst hafa isl. giímu, að flokkurinn væri 
einnig sendur til Þýskalands, og nú er svo langt komið, að ferðin hefir verið 
undirbúin þar og glimusýningar ákveðnar í 20 helstu borgum landsins. Sam- 
kvæmt sundurliðaðri áætlun verður kostnaður við förina 25000 kr., og hugsar fje- 
lagið sjer að vinna hann upp að nokkru leyti með sýningargjöldum erlendis. En 
samkvæmt áðurfenginni reynslu má ekki búast við, að þau nægi, og hefir fje- 
lagið því sótt um 5000 kr. styrk ú r rikissjóði til þess að standa undir nokkrum  
hluta hins væntanlega tekjuhalla. Nefndin leggur til, að fjelaginu verði veittar 4000 
kr. í viðurkenningarskyni fyrir það starf sitt, að kynna heim inum  þessa fornu og 
merkilegu þjóðaríþrótt íslendinga, og til að tryggja það fjárhagsiega vegna hins 
fyrirhugaða ferðalags. .

15. gr.
1. j. (Lcekningakostn. dgraoarðar). Fjárveiting sú (500 kr.), sem til þessa 

er heimiluð í núgildandi fjárlögum, er þegar greidd, en gleymst hefir að fella 
athugasemdina niður, er frum varpið var samið. .

3. d. (Til áhalda og aðgerða á Pjóðmenjasafninuj. Þjóðm enjavörður fer 
fram á allmikla hækkun til ýmissa liða sinnar starfsemi, en litið af þeim hefir 
verið upp tekið. Þó áleit nefndin ekki annað fært en að hækka nokkuð þennan 
lið, þar sem allmiklu verður að kosta til viðgerðar á fornm unum  þeim, sem 
keyptir eru meira og m inna gallaðir, ef þeir eiga að halda sjer í fullu gildi.

3. e. (Til umbóta Hólakirkju). Hjer er tekin upp sama tjárveiting og i nú- 
gildandi fjárlögum. Fornm enjavörður fór fram á tvöfalda þessa upphæð, en 
nefndin leggur ekki til, að meira sje veitt á þessu ári, en býst við, að ekki veiti 
af svipuðum upphæðum  í fjárlögum eftirleiðis til þess að gera Hólakirkju, sem



vafalaust er meðal m erkustu bygginga og dýrmætustu fornmenja landsins, sem 
líkasta þvi, er bún upphaflega var.

21. Ferðastyrkur til sjera Jóns Soeinssonar. Sjera Jón er öllum íslendingum 
kunnur. Hann hefir dvalið fjarri ættjörð sinni svo að segja alla æfi og aðeins 
komið hingað einu sinni snögga ferð, fyrir rúm l. 30 árum , siðan hann var barn.

Nú m un hann ekkert þrá heitar en að fá að líta ættjörðina einu sinni 
áður en hann deyr. En það er hvorttveggja, að hann er ekki svo efnum búinn, 
að hann geti ferðast hingað á eigin spýtur, enda hefir ekki stöðu sinnar vegna 
það frjálsræði, að hann geti farið þessa för óboðinn, þ'ótt að rar ástæður leyfðu. 
En kunnugir fullyrða, að ef hið opinbera veitti honum styrk þennan, þá mundi 
hann bæði gera honum ferðina kleifa fjárhagslega og fararleyfi auðsóttara.

22. Þarf ekki skýringa.
Liðirnir 35 og 36 falli niður. Þessir liðir eru færðir yfir i 14. gr. og gerð 

grein fyrir því áður. >

16. gr.
4. (Jarðrœktarlög). Liður þessi reyndist við síðustu útborgnn (jarðab. 1927) 

fullar 375000 kr., og áleit nefndin þvi rjett að gera ráð fyrir svipaðri upphæð hjer, 
þó að búast megi við, samkv. áfram baldandi aukningu i jsrðabótum  undanfarin 
ár, að sú upphæð reynist of lág, er til kemur.

15. g. (Vegna flugferða). Ýmsar hækkunartill. lágu fyrir nefndinni frá for- 
stöðum anni veðurstofunnar. Að svo kom nu sá nefndin ekki ástæðu til að taka 
þær upp í frumvarpið, nema liðinn til flugferða, þar sem nú má telja vissu fyrir 
þvi, að flugferðum verði haldið hjer uppi í sum ar, og að likum  lengur, og reynsla 
frá sfðastliðnu sumri bendir til þess, að veðurfregnir vegna þeirra hafi i för með 
sjer allmikil ankin útgjöld.

20. og 21. Liðirnir falla niður. Þessir liðir eru flultir i 13. gr. og gerð 
grein fyrir því þar.

24. (Mjöll). M jólkurniðursuðuverksmiðjan »Mjöll« nýtur i núgildandi fjárlög- 
um þessa styrks, en hann  hafði verið færður niður um 2000 kr. i frumv. Nefndin 
sá ekki ástæðu til að lækka hann áð svo kom nu og færir hann  í sitt fyrra horf.

30. (Til Samb. austfirskra kvenna}. Sam band þetta var stofnað árið 1926
og vinnur að ýmsum menningarm álum  kvenna, eins og titt er um slikan fjelags- 
skap. Sótti það um 500 kr. styrk og varð að samkomulagi í nefndinni að leggja 
til, að þaö fengi 300 kr., með tilliti til þess, að Samb. norðlenskra kvenna nýtur 
nú 450 kr. i sama skyni.

32. Til landsfundar kvenna. Kvenrjettindafjelag íslands hefir áður staðið 
fyrir tveim »landsfundum islenskra kvenna«, öðrum f Reykjavík og hinum  á 
Akureyri, og i bæði skiftin hlotið opinberan styrk, 1000 kr. i hvort skiftið. Nú 
hefir verið ákveðið að halda hinn 3. landsfund i Reykjavik sumarið 1930, og 
standa að þvi ýms kvenfjelög, sem sent hafa Alþingi beiðni um 3000 kr. fjár-
veitingu. Nefndin gat ekki orðið við þeirri beiðni til fulls, en áleit rjett að veita
til þessa svipaða fjárveitingu og áður.

35. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita. Fjárveiting til þessa hefir sem 
kunnugt er staðið i fjárlögum undanfarin ár. Nú hefir stjórnin felt hana niður,



tneð því að m aðar sá, sem að þessum málum hefir starfað, er orðinn fastur 
starfsm aður bjá Byggingar- og landnámssjóði og launaður þaðan. En þar sem 
ekki allir þeir bændur, er húsa þurfa jarðir sínar, geta orðið aðnjótandi lána 
úr þeirri lánsstofnun, er fuli nauðsyn að sjá hinum  einnig fyrir aðstoð um 
teikningar og leiðbeiningar, sem Byggingar- og landnám ssjóður teldi sjer óvið- 
komandi. I þeim tilgangi hefir nefndin tekið upp þessa fjárveitingu (4000 kr.) 
og telur hentugast, að sama manni yrði falið að sjá um hvorttveggja og notaði 
fje þetta til þess að afla sjer þeirrar aðstoðar, sem þetta aukna starf krefði.

35. Til Hjálpraðishersins. Hjáipræðisberinn befir sem kunnugt er starfrækt 
gesta- og sjómannaheimili hjer i Reykjavík undanfarin 30 ár. Hefir hann áður 
notið nokkurs styrks úr rikissjóði til bygginga og sömul. árlegs styrks frá bæjar- 
sjóði Reykjavikur til starfsemi sinnar hjer síðustu árin. Nú er i ráði að byggja 
1 hæð ofan á hús hans hjer og gert ráð fyrir, að með þeirri nýju viðbót fáist 
25—26 ný herbergi. Gert er ráð fyrir, að hin nýja bygging kosti alls um 70000 
kr. og ým sar um bætur i sam bandi við hana um 20000 kr., eða alls 90000 kr.

Mikið af fje þessu verður að taka að láni erlendis, en yfirmaður Hjáip- 
ræðishersins hjer taldi, að Ijettara m undi verða að fá það lán, ef sýndur væri 
nokkur áhugi fyrir málinu í landinu sjálfu með þvi að Ijetta undir kostnaðinn. 
Nú hefir bæjarstjórn Reykjavíkur ákveðið að veita til byggingarinnar 10000 kr., 
og fer yfirmaður Hjálpræðishersins hjer fram á 15000 kr. styrk frá Alþingi.

Nefndin sá sjer ekki fært að mæla með allri þeirri fjárhæð. Hinsvegar 
viðurkennir hún fyllilega, að starfsemi þessa fjelagsskapar sje þess verð, að að 
henni sje hlúð, og þörfin fyrir stækkun gistihússins mikil, einkum þar sem fyrir- 
hugað er, áð stækkuninni sje lokið fyrir 1930.

Leggur hún því til, að veittar verði til þessa 10000 kr., og komi helm- 
ingur, eða fyrri greiðslan, á fjárlög fyrir 1930.

36. Til jramrœsla á Eyrarbakka. Eins og þeim er vitanlegt, sem komið 
hafa að Eyrarbakka, stendur kauptúnið á lágri sandöldu við sjóinn, en landið 
fyrir ofan er marflalt og allmikið lægra. Safnast þar að vatn, sem ekki fær framrás 
vegna sandöldunnar og bylur á þann hátt að meira eða m inna leyti landfláka, 
sem er ca. 400 ha. að stærð. Vatn þetta gerir iðulega stórtjón á sandgræðslu- 
svæðum þar i kring, túnum , görðum og vegum, og stendur kauptúninu mjög fyrir 
þrifum, þar sem öll ræktun í kringum  það verður illkleif, sem þó er þar mikil 
nauðsyn síðan verslunin hvarf þaðan og útgerðin minkaði. Nú hefir Búnaðarfje- 
lag Eyrarbakkahrepps látið fram fara allrækilega rannsókn á framræslu þessa 
svæðis og fengið til þess áveitufræðinga Búnaðarfjelags Islands. Leggja þeir til, 
að gert verði holræsi í gegnum sandkam pinn og vatninu veitt þar f gegn. Allan 
kostnað við verkið áætla þeir 15700 kr., þar með taldir skurðir og vatnsvarnar- 
garðar á landinu sjálfu. Búnaðarfjel. E yrarb.hr. hefir sótt um 8000 kr. styrk frá Al- 
þÍDgi til þessa verks. Nefndin telur þetta nauðsynjam ál fyrir kauptúnið og vill 
veita því nokkurn stuðning, en getur hinsvegar ekki mælt með hærri fjárveit- 
ingu en hjer segir (4000 kr.), þar sem föst venja er að styrkja þesskonar fram- 
kvæmdir aðeins að 'j i  úr ríkissjóði.

37. Laxfoss og Glanni. Þetta er endurveiting. Hefir staðið i fyrri fjárlögum.



E a sökum þess að ekki höfða þá feugist full yfirráð yfir laxgöngu um Laxfoss 
(N ikulásarker), var verkinu frestað þar til nú.

41. Til innflatnings sauðnauta. Sam skonar fjárveiting og þetta var sam- 
þykt í neðri deild á síðasta þingi, en feld i efri deild. Nefndin álftur enn sem 
fyr, að það geti haft mjög mikla þýðingu fyrir ísl. landbúnað að fá hingað þessi 
harðgerðu og merkilegu nytjadýr áður en þau eru eyðilögð með öllu, sem nú er 
helst útlit fyrir, að gert verði innan skamms.

17. gr.
I. Styrkur iil berklasjúklinga. Þetta er lagfæring. Reynslan hefir sýnt, að ' 

liður þessi fer svo langt fram úr fyrri áætlunnm , að frem ur má gera ráð fyrir, 
að þetta hrökkvi ekki til. En það er i áttina til hins rjetta.

I I .  Til Stórstáka íslands. Nefndin hefir hækkað þennan lið upp i það sama 
og hann er í núgildandi fjárlögum. Álítur hún, að starfsemi þessi sje vel þess ■ 
styrks makleg.

14, a.—c. Sjákrastgrkir. Nefndin taldi rjett að verða við beiðni þessara 
sjúkrasjóða um styrkveitingu, þar sem ekki er i annað hús að venda fyrir þá á 
meðan ekkert skipulag er komið á um tryggingarstarfsemina i landinu.

18. gr.
II. b. 22. Anna Þorgrim sdóttir er ekkja Jóns heitins B jarnasonar læknis 

á Kleppjárnsreykjum, er dó nú i vetur. Á hún 6 börn í ómegð, en efni munu 
litil, þar eð m aður hennar var ungur er hann dó, en heilsulítill siðari ár æfinnar.

II. c. 6. (Jón ó . Magnásson). Dáinn.
II. c. 10. (Jens V. Hjaltalin). Sr. Jens V. Hjaltalin er háaldraðnr maður, 

á 88. aldursári. Hann ljet af embætti 1918 eftir 51 þjónustuár. Hann hefir í eftir- 
laun lögum samkvæmt 765 kr. og er eignalans með öllu. Nefndin varð við ósk 
hans um að leggja til, að eftirlaun hans yrðu hækkuð um 435 kr., svo að hann 
hefði alls 1200 kr.

II. i. 16. (Ljósmceður). Nefndin leggur til, að hjer verði tveim bætt við i 
hóp eftirlaunaljósm æðra. Hefir Sigrún að haki sjer 42 en Guðrún 39 ára 
starfsaldur.

II. i. 30. (Sigrán Gestsdóttir). Dáin.
II. i. 41. (Jóh. Porkelsson). Dáinn.

22. gr. .
5. Leiðrjetting.

23. gr.
III. Ábyrgðarheimildir fgrir rafoeitar. Fyrir nefndinni lágu beiðnir frá við- 

kom andi hjeruðum  um ábyrgðir þessar og sömuleiðis lýsingar á verkinu og 
kostnaðaráætlanir. Virtist nefndinni vera hjer um nauðsynlegar iram kvæm dir að 
ræða og leggur til, að ábyrgðarheim ildir þessar verði veittar stjórninni, þvi að 
örðugt mun vera að afla fjár til fyrirtækja þessara á annan hátt.

III. Dýrtiðarlánin. Beiðni kom frá Gerðahreppi um eftirgjöf á 37 þús. 
króna hallærisiáni hans. Nefndin fjelst ekki á það, en áleit hinsvegar rjett að



veita honm n eftirgjöf vaxta og greiðslnfrest afborgana nm  tvó ár enn. Hið sama 
leggnr nefndin til nm Innri-Akraneshrepp.

III. Hásbygging landssímans. Húsnæði það, sem landssim inn og bæjarsím- 
inn búa nú við, er þegar orðið alt of litið, svo að ekki er nnt að koma þar við 
þeim nmbótnm, sem nanðsynlegar ern á sim akerfunum  vegna h innar stöðngn 
ankningar og útfærsln símans. E r þvi ekki annars úrkosta en að byggja nýtt hús 
yfir sím astarfrækslnna, enda m nn sim inn annast vexti og afborganir af þvi láni.

Alþingi, 7. april 1929.

Þorleifnr Jónsson, Ing. Bjarnarson, Bjarni Ásgeirsson,
form. skrifari og frsm. fyrri kafla. frsm. siðari kafla,

Jón  Ólafsson. Pjetnr Ottesen. H araldur Guðmundsson. Jón Sigurðsson.


