
Kd, 83S. Frnm varp

til fjáraukalaga fyrir árið 1928.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru i fjárlögum fyrir 1928, eru 

veittar samkvæmt 2.—7. gr. hjer á eftir kr. 262248,10.

2. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 11. gr. er veitt:

1. Kostnaður við löggæslumenn o. fl  kr. 32007,75

3. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 12. gr. er veitt:

1. Til kostnaðar við mænusóttarsjúklinga ... kr. 800,00
2. Til kostnaðar við geitnalækningar ............  — 300,00
3. Styrkur til sjúkrabúsbyggingar á Siglufirði — 6000,00

--------------------- kr. 7100,00
Flyt kr. 39107,75



Fluttar kr. 39107,75j
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4. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 14. gr. erveitt: 

Til greiðslu álags á Grafarkirkju i Skaftártungu 
Eftirstöðvar af byggingarkostnaði prests-
setursins á Bergþórshvoli..................................
Styrkur til 9 stúdenta við háskólann til
Þýskalandsfarar.................................................
Fyrir skuggamyndavjel handa mentaskólanum
Til aðgerðar mentaskólans ..........................
Til gagnfræðaskólans á Akureyri: Aðgerð á
skuggamyndavjel ..........................................
Til sama skóla, til aðgerða og breytinga ... 
Til miðstöðvarlagningar i stýrimannaskólann 
Til byggingar skóla og ibúðarhúss á Hólum
Til aðgerða húsa á Eiðum ..........................
Til aðgerðar kvennaskólans á Blönduósi ... 
Til byggingar Laugarvatnsskólans (endurv.)
Upp i kenslustyrk til sama skóla..................
Til aðgerðar heyrnar- og málleysingjaskólans 
Til húsbyggingar á Staðarfelli ..................

kr.

5. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 16. gr. er veitt: 

Ferðakostnaður húsameistara Guðjóns Sam- 
úelssonar til útlanda, vegna undirbúnings
undir ýmsar opinberar byggingar..................
Skrifstofukostnaður sama fyrir árið 1928 
Til endurbyggingar sjóvarnargarðs fyrir landi 
jarðanna Einarsbafnar og Skúmsstaða 
Til aðstoðar á efnarannsóknarstofunni 
Til sildarleitartilrauna með flugvjei ... 
Eftirstöðvar af kostnaði við sjóvarnargarð á
Siglufírði síðastliðið sumar ..................
Til fyrirhleðsln Þverár i Eyjafirði..........
Til kostnaðar við rannsókn lungnapestar
Til fyrirhleðslu S k ó lm ar..........................
Til hafnarrannsókna..................................
Til síldarverksmiðjurannsókna ..........
Varnir gegn vatnságangi af Kúðafljóti... 
Áhöld og bækur handa efnarannsóknar- 
stofunni.................................................................

kr.
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Flyt kr. 190672,19



6. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 18. gr. er veitt:

1. Til Helgu ófeigsd., ekkju Árna Zakariassonar kr. 560,00
2. Til sjera Jóns Árnasonar, frá 1 /6 — 31/ i 2 ... — 363,42
3. Til Jóhannesar Sigfússonar, mentaskóla-

kennara, frá Vio—31/i2   — 420,00
4. Til frú Ástu Einarson .................................... — 840,00

----------------------  kr. 2183,42

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt:

1. Kostn. við uppfyllingu kirkjugarðsins i Rvik kr. 7051,29
2. Til rikisgjaldanefndarinnar ............................ — 13341,20
3. Til undirbúnings alþingishátíðarinnar 1930 — 49(K)0,00  ̂ cn, nr)

■ kr« 69392|49

Samtals kr. 262248,10

Fluttar kr. 190672,19

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

Við 2. gr.
Vegna mikillar óreglu i sambandi við óleyfjlega vinsölu frá skipum 

hjer við land og tollsvik, sem fremur þóttu ágerast, var snemma vetrar 1927 
—1928 byrjað að hafa eftirlit með vinnautn og tollsmyglun á nokkrum stöð- 
um utan Reykjavikur. Alþingi 1928 herti á kröfunum um eftirlit með opin- 
berri ofdrykkju og öiæði. Voru þess vegna bafðar töluvert strangari gætur í 
þessu efni síðastliðið sumar, einkum á Siglufirði, á skipum bjer við land og 
á samkomum úti í sveitum, þar sem óregla hafði áður verið til skaða og 
minkunar. Með þessari auknu toll- og áfengislagagæslu hefir tekist að auka 
til muna tekjur ríkissjóðs, og um leið að draga úr lögbrotum, sem voru þjóð- 
inni til meins.

Við 4. gr.
1. Grafarkirkja í Skaftártungu, sem rikið ber ábyrgð á, var orðin svo 

hrörleg, að söfnuðurinn var hættur að geta sótt þangað messu, og var hún 
því afhent söfnuðinum með álagi.

5. Viðgerð Mentaskólans var með öllu óhjákvæmileg, með þvi að 
heilsu nemenda stóð bein bætta af ástandi skólahússins. Var lokið viðgerð á 
neðstu hæð og nokkuð mikið unnið að umbótum á þriðju hæð. En mikið 
er þó ógert enn af því, sem gera þarf við skólann.

12. Til hjeraðsskólans á Laugarvatni var lögð i sumar nálega sú upp- 
hæð (40 þús. kr.), sem ætlað hafði verið i Qárlögum 1926—27 til ungmenna-



skóla á Suðurlandi, en ekki notað það ár. Er þvi sótt um endurveiting’u á 
þcssum lið.

Við 7. gr.
2. Kostnaður við störf og útgáfu skýrslna rikisgjaldanefndarinnar fjell 

að mestu á árið 1928, en þó kemur nokkur viðbótarskýrsla um suma mark- 
verðustu liði i úlgjöldum rikissjóðs nú bráðlega, og er þá þvi starfi lokið í 
bráð. Hafa borgarar landsins þá i fyrsta sinn fengið glögt yfirlit um, til hvers 
skattar rikissjóðs ganga. Þá fyrst, þegar slik vitneskja er fengin, er unt að 
koma með rökstuddar tillögur um sparnað á ríkisrekstrinum. Tillögur um 
samsteypu á sima og pósti, bygging fyrir skrifstofur landsins, hentugra fyrir- 
komulag á prentun fyrir rikissjóð eru nú á döfinni, og byggjast þær og aðrar 
þvilíkar sparnaðarráðstafanir á þeirri vitneskju, sem fyrst fjekst með starfi og 
skýrslum rikisgjaldanefndar.

Að öðru leyti virðast hinir einstöku liðir eigi þurfa skýringar við.


