
Nd. 361. Frumvarp

til fjárankalaga fyrir árið 1929.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Til viðbótar við gjöld þau, sem veitt eru i fjárlögum fyrir 1929, eru 

veittar samkv. 2 . -9 .  gr. hér á eftir kr. 647416,21.

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

Til undirbúnings rik isprentsm iðju ............................

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

1. Til radio-m óttökutækja handa Laugarnesspitala..
2. Húsaleiga dr. Helga Tóm assonar frá septem ber 

1928 til mai 1929...................  ....................................
3. Til viðgerðar á húsinu nr. 12 i Kirkjustræti ...
4. Koslnaður vegna m æ n u só tta r....................................

4. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt:

1. Til um bóta og breytinga á pósthúsinu á lsafirði 25592,08
2. Til póst- og sim ahúss i N e sk a u p s ta ð . 17041,20
3. Til aðgerðar á akbraut að K ristneshæ linu ... 300,00

— --------------  42933,28

5. gr.
T il viðbótar við gjöldin i 14. gr. er veitt:

1. Til aðgerðar á húsum á Bergþórshvoli ....... 441.86

Flyt 441,86 59140,25 •

kr. kr.
3374,34

1079,00

1753,63
7000.00
3000.00

12832,63



kr.
Flutt 441,86

2. Til aðgerða á prestssetrinu i Vallanesi. 3000,00
3. Kostnaður við uppfyllingu á kirkjugarði í Rvik 11801,90
4. Álag á Prestbólakirkju .................................. . ... 1500,00
5. Styrkur til húsm æðraskóla í Þingeyjarsýslu ... 7000,00
6. Aðgerð og breytingar á M enntaskólanum ..........  26000,00
7. Aðgerð skólahússins á E iðum ...........  10000,00
8. Til bændaskólans á Hvanneyri  ........................  2280,43
9. Styrkur handa Hallgrími Porbergssyni, til að 

rannsaka nokkur skólamál i Noregi og D anm ðrku 1000,00
10. Til aðgerðar á K ennaraskó lanum ... 2000,00
11. Styrkur til rekstrar L augarvatn sskó la . 3000,00
12. Til Laugaskóla: B yggingarstyrkur... 5000,00
13. Til sam a skóla fyrir gólfdúka...........  2722,21
14. Til Knattspyrnufélags Reykjavikur, styrkur til

umbóta á nýkeyptu húsi félagsins.... 2000,00

1.
2.
4.

6. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 15. gr. er veitt:

Styrkur til Guðm. Kam bans ...................................
Til listasafnshúss E inars Jónssonar, fyrir girð-
ín g a re fn i............................................................. d. kr,
Til eirsteypu af ým sum  m yndum  i listasafni
E inars J ó n sso n a r ............................................  d. kr,
Styrkur handa söngkór til Danm erkurferðar

5. Styrkur handa glim um önnum  til Þýzkalandsfarar

2400.00 

1248,90

2800.00
7500.00
2000.00

7. gr.
Til viðbótar við gjöldin í 16. gr. er veitt:

1. Til sjómælinga á Húnaflóa ....................................  51537,30
2. Til húsaleigu, Ijósa og hita i teiknistofu húsa-

meistara ríkisins....................................... 4278,97
3. Til S keiðaáveitunnar.............................. 6000,00
4. Til flugferða..............................................  32000,00
5. Til trjáplöntunar við ým sar opinberar byggingar 1982,31

8. gr.
Til viðbótar við gjðldin i 18. gr. er veitt:

1. Til frú Dóm hildar Jóhannsdóttur, ekkju Magn-
úsar Kristjánssonar rá ð h e rra   ....................

F ly t'
1680,00
1680,00

kr.
59140,25

77746,40

15948,90

95798,58

248634,13



kr.
F lutt 1680,00

2. Til frú Ragnheiðar B jarnadóttnr, ekkju Porleifs
Jónssonar póstm eistara, frá 1. m ai ...    933,32

3. Til frú Sigriðar Blöndal, ekkju Björns Blöndals,
fyrrv. héraðsl. ...   ..................................................  420,00

4. Til Jakobs Björnssonar, fyrrv. sildarm atsm anns,
frá 1. m arz til 31. d e s . ...............................................  1866,66

5. Til Sigurðar Péturssonar, fyrrv. fangavarðar, frá
1. júlí ............................................................................ 700,00

6. Til frú H alldóru Þórðardóttur, ekkju Gisla Gnð-
m undssonar gerlafræðings, frá 1jio  1928   1030,00

7. Til Sig. H. Kvarans, fyrrv. héraðsl., frá 1. jú n i... 330,71
8. Til frú Kristbjargar M arteinsdóttur, ekkju Sig-

urðar Jónssonar ráðherra, f r á l .  j ú n i .................... 490,00
9. Til frú Guðriðar Helgadóttur, ekkju sira Jóhs.

L. L. Jóhannssonar, frá .1. april ............................ 453,60
10. Til ungfrú Sigriðar Magnúsdóttur, h júkrunarkonu,

frá 1. okt............................................................................  175,00

9. gr.
Til viðbótar við gjöldin i 19. gr. er veitt:

1. Kostnaður við för 5. bekkinga M enntaskólans til 
H ornafjarðar....................................................  ...........

2. Greiðsla til hátiðanefndar Alþingis til undirbún- 
ings hátiðarinnar.............................................................

3. Til Magnúsar Torfasonar sýslumanns, til utan- 
farar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4 Greiðsla til húsameistara, vegna alþingishátíðar- 
innar, til flutnings og byggingar húsa á Þingvöli-
um o. fi. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

5. Greiðsla til vegamálastjóra, til ým sra aðgerða á
Þinnvöllum vegna alþingishátiðarinnar...................

6. Til undirbúnings lögskipaðrar réttritunar ...........
7. Til útgáfu rikisgjaldaskýrslna árin 1925 og 1927
8. Til kostnaðar við k irk jum áianefnd..........................
9. Til greiðslu á tunnutolli 1919....................................

2500.00 

128126,00

3000.00

136872,44

44188,20
1000.00
6756.00
7100.00 

61160,15

kr.
248634,13

8079,29

390702,79

Samtals.. 647416,21



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

t Um 2. gr.
1. Rikisprentsmiðjan tók til starfa nú nm nýárið, en áðnr en kanp fórn fram 

á Gutenberg þnrfti að gera ýmiskonar rannsóknir viðvikjandi þessn máli, 
og ern þetta útgjöld við nndirbúning þénnan. Þar sem rikisprentsmiðjan á 
að verða sjálfstætt fyrirtæki, gæti komið til mála að prentsmiðjan tæki að 
sér þennan kostnað, ef Alþingi sýndist það rétt leið.

Um 3. gr.
1. Vegna sjúklinganna á Langarnesi hefir verið keypt vandað útvarpstæki, til 

að anka heimilisgleði þeirra.
2. Húsaleign Helga Tómassonar varð að greiða frá þvi hann kom til að nndir- 

búa starfræksln spitalans og þar til hann flntti í hús það, er landið lét reisa 
handa lækninnm við nýja Klepp.

3. Dyravörðnr Háskólans hefii haft ókeypis bústað i húsinn nr. 12 i Kirkjn- 
stræti, sem er eign ríkissjóðs. Þessn húsi hefir verið illa viðhaldið og 14 
nndir stórskemmdnm af þakleka o. fl. Húsið allt og ibúðarherbergin vorn svo 
af sér gengin, að hinn nýi dyravörðnr, sem tók vifi dyravarðarstöðnnni sið- 
astliðið hanst, treystist ekki til að flytja i húsið eins og það var. Var þá ekki 
annað fyrir en að greiða fyrir hann húsaleign á öðrnm stað. Var því talið 
réttara að bíða ekki með aðgerð á húsinn, sem ekfci varð hjá komizt hvort 
sem var. Enda ódýrara fyrir rikissjóð heldnr en að greiða húsaleign fyrir 
dyravörðinn úti i bæ og láta þessa eign skemmast meira en orðið var.

4. Fram að þessn hefir verið haldið áfram eldri venjn að styrkja að nokkru 
fátæka sjúfclinga með mænnveiki.

Um 4. gr.
1. Vegna þess að húsrúm það, sem notað var til póstafgreiðsln á ísafirði, var 

allsendis ófnllnægjandi, en gott kai'p banðst þar á stórn og að ýmsn leyti 
vöndnðn og vel byggðn húsi, var það keypt, en þar sem á þvi varð að gera 
mjög miklar breytingar til þess að gera það hæft og hentngt sem pósthús, 
varð að verja til þess þessu fé.

2. Þessn fé var varið til þess að kanpa hús til síma- og póstafgreiðsln i Nes- 
kanpstað og breyta þvi eins og þnrfti til þess að gera það hæft og hentngt 
i þessn skyni.

3. Eftir að Kristneshælið var byggt, óx mjög umferð nm þann hlnta af sýsln- 
vegi Eyfirðinga, sem liggnr milli Akureyrar og Kristness. Þoldi hann ekki 
nmferðina og var orðinn litt fær af sliti. Þótti ekki annað gerlegt en að láta 
gera við kafia af vegi þessnm vegna Kristneshælis.

Um 5. gr.
1. Húsið á Bergþórshvolj hefir verið gert nokkrn veglegra en venjnlegt prests-



setnr, vegna þess hve merkar sögastaðar það er. Er eyðsl þessi i þvi sam-
bandi.

2. Hós það, sem keypt var á Vallanesi, er að vfsu mjög stórt, en var svo kalt 
og óþægilegt til ibúðar, að núverandi sóknarprestnr gat ekki haldizt við i 
húsinn nema þessi viðgerð væri framkvæmd.

3. Kirkjngarðurinn hefir enn sem fyrr þnrft mikillar aðgerðar við, en ekki varð 
komizt hjá að halda áfram nppfyllingnnni.

4. Söfnnðnrinn tók að sér Presthóiakirkjn, sem var i mjög slæmn ástandi, gegn 
þvi að fá þetta álag.

5. Viðbótarstyrknr til að Ijúka við húsmæðraskóla Pingeyinga, var greiddnr að 
hálfn, eins og styrkur sá, sem þingið veitti, gegn jafnmiklu framlagi frá sýslu- 
sjóði og sýslnbúnm. Skólinn er nú tekinn til starfa og gengnr einkar vel.

6. Viðgerð Menntaskólans heðr haldið áfram árið sem leið og verðnr væntan- 
lega lokið nú i ár. Hefir verið gerð gagngerð nmbót á miklnm hlnta aðal- 
hússins, en einknm á bókhlöðnnni, sem fram að þessn hefir verið til frem- 
nr litils gagns fyrir skólann, og er bókhlaðan nú komin i svo gott horf, ið 
litln mnn þar þnrf: við að bæta nm langa framtið.

7. Skóiahúsið á Eiðnm og hið gamla hús á staðnnm, sem bústjórinn býr nú i, 
þnrftn bæði nmbóta við, einknm timbnrhúsið, og eyddist þessi npphæð til 
þess.

8. Upphæð þessi er það, sem gjöld skólans fórn fram úi áætlnn 1928. Vorn 
það einknm gjöld til verklegs náms, sem olln þessari nmframgreiðsln, en það 
var kr. 1529.90 &f npphæðinni. Má vera að réttara hefði verið að setja þetta 
sem nmframgreiðsln á hlutaðeigandi fjárlagaliðnm.

9. Hallgrimi Þorbergssyni fjárræktarmanni var veittnr þessi styrknr til að kynna 
sér skóia fyrir smébændnr og nýbýlismenn. Er ætlazt til þess, að hann geti 
orðið leiðbeinandi í þessnm efnnm hér á landi.

10. Pingið befir veitt nokknrt fé til aðgerðar á Kennaraskólannm, og byrjaði sú 
aðgerð árið sem Seið, en verðnr væntanlega lokið nú í ár.

11. Langarvatnsskóli var styrktnr siðastliðið ár eftir töln nemenda í sömn hlnt- 
föllnm og við aðra héraðsskóia.

12. og 13. Loklð var við byggingn Langaskóla árið sem leið og er þetta greiðsla 
i þvi skyni. Enrifremnr var vcitt fé til að leggja gólfdúka á steingólfin f 
Langaskóla, með þvi að það bafði komið i Ijós, að óhollusta stafaði afdúk- 
lansnm gólfnm fyrir skólafólkið.

14. Knattspyrnnfélag Reykjaviknr hefir tilfinnanlega skort húsnæði. Nú hefir það 
nýlega ráðizt i að kanpa »Bárnna«. Húsið þnrfti mikilla endnrbóta, og hefir þetta 
allt orðið þnngnr baggi á félaginu. Hins vegar hefir þetta félag nnnið mjög 
þarft verk með útbreiðsln allskonar iþrótta. Bæjarsjóðnr Reykjaviknr hefir 
veitt félaginn talsverðan fjárstyrk vegna húskanpanna, þótti og rétt að rikis- 
sjóðnr veitti íélaginn þessa litln Qárhæð gegn þvi að félagið greiddi fyrir 
fólki ntan af landi, sem dvelnr nm stundarsakir i Reykjavik, með þvi að 
veita kennsln og aðgang að félagsskapnnm.



Um 6. gr.
2. Naoðsyn þótti að setja smekklega en Ódýra girðingn atan nm lóð þá, er 

fylgir listasafni Einars Jónssonar.
3. Einar Jónsson hefir smátt og smátt fengið snmar minni myndir sínar eir- 

steyptar, stnndnm með gjöfnm einstakra manna, stnndnm með framlagi nr 
landssjóði, og var lagt til þess að þessn sinni.

5. Kostnaðnr glímnmanna varð svo mikill í Þýzkalandi, að eigi þótti fsert ann- 
að eftir atviknm en rélta þeim hjálparhönd.

Um 7. gr.
1. Samkv. beiðni atvmrn. hefir verið ávisað 1. okt. 1929 kr. 300.00, 21. okt. 

kr. 7500 og 23. nóv. 297.34. Meira sést ekki vera greitt að tilhlntnn atvmrn. 
Ank þessa var sendiherrann í Kanpmh. 1. okt. 1929 beðinn að borga Friðriki 
ólafssyni skipstjóra 300 kr. á mánnði meðan hann dveldi ytra við s jóm d- 
inganám, en hvað sú npphseð hefir orðið, er óknnnngt.

2. Þarfnast ekki skýringa.
3. Samkv. beiðni atvmrn. hafa Búnaðarfélagi íslands vegna Skeiðaáveitnnnar 

verið greiddar 6000 kr. 12. júni 1929, npp í vsentanleg útgjöld við efnis- 
kanp o. fl., vegna upptökn vatns i aðalsknrð Skeiðaáveitnnnar. Skeiðaáveitan 
fékk loforð ráðnneytisins með bréfi 10. s. m. nm allt að 9000 kr. tillag úr ríkis- 
sjóði, til þess að borga aðfengið efni og verkstjórn við framkvsemd nanð- 
synlegra mannvirkja, til þess að ná vatni i aðfserslnsknrð Skeiðaáveitunnar. 
Var þetta gert eftir tillögnm Bún.fél. íslands, með þvi að sýnt þófti, að ef 
ekkert væri að gert fengist ekkert vatn til áveitnnnar.

4. Þessar 32000 kr. vorn greiddar með kr. 10000 31. ágúst 1929 og kr. 22000
3. okt. s. á. Af siðari npphæðinni vorn 10000 kr. greiddar samkv. áskornn 
alþingismanna. en 12000 kr. samkv. áskornn frá miðstjórn Sjálfstæðisfiokks- 
ins og var fé þetta allt notað til að halda úti fingvélnm þeim, sem hér vorn 
i ferðnm síðastliðið snmar, bæði til pósts og farþegaflntnings og sildarleitar. 
Ennfremnr var aðalpóstmeistara falið að greiða til flngferðanna 10000 kr. úr 
póstsjóði, sem mnn hafa verið gert.

5. Gerð var tilrann siðastiiðið vor að planta trjáplöntnm á lóðnm rikisins, svo 
sem Arnarhólstúni, við stjórnarráðið, menntaskólann, landsbókasafnið, kenn- 
araskólann og málleysingjaskólann. Stóð Sigurðnr Signrðsson búnaðarm.stj. 
fyrir þessn verki, og lítnr út fyrir að það mnni vel gefast.

Um 8. gr.
1.—10. Samskonar fjárveitingar ern frá 1. jan. 1930 teknar npp i fjárlög.

Um 9. gr.
1. Siðastliðið vor var tekm npp sú venja, að 5. bekkingar úr báðnm mennta- 

skólnnnm, fengn tækifæri til að fara ferð i 10 daga, með náttúrnfræðiskenn- 
nrnm slnnm, til að kynnast landinn og náttúrn þess, þar sem fegnrð er 
mikil og margt að læra. Vorn i þessn skyni keypt tjöld og ýmiskonar út-



bánaðar handa báðam skólnnum og verðar það varaaleg eign þeirra, og 
væntanlega notað á hverjn ári. Verðnr þvi frernur litill árlegnr kostnaðnr 
við ferðir þessar framvegis, þótt þeim verði haldið áfram, sem líklegt þykir.

6. Lengi hafði verið .nikill glnndroði & réttritnn í landinn, og hafði ekki tekizt 
þrátt fyrir itarlegar tilrannir, að fá nokknrt samkomnlag nm málið. En í 
rann og vern vantaði aðeins herzlnmnninn að fá samkomnlag meðal hinna 
málfróðnstn manna nm ákveðna réttritnn, er væri eins nærri fornmálinn og 
eðli tnngnnnar leyfir. Var málinn siðan lokið með þeim hætti, sem allar 
liknr benda til að varað geti nm langan aldnr.

7. Nefnd sn, er vann vetnrinn 1927 —28 að því að skýra fyrir þjóðinni nánar 
en nokkrn sinni hafði verið gert áðnr, til hvers fé landssjóðs sé varið, hafði 
gefið út hina fyrstn ýtarlegn skýrsln er til var nm þetta efui. Siðan hélt rikis- 
bókari Einar Markússon áfram þessn staffi fyrir árin 1925 og 1927.

8. Kirkjnmálanefnd hefir nú starfað nokknrn hlnta úr tveim vetrnm og gengið 
frá allmörgnm og snmnm mjög merkilegnm frnmvórpnm, er snm hafa verið 
lögð fyrir þetta þing, og þó fieiri, sem enn verða lögð fram á þessn þingi. 
Með þvi að i nefnd þessari eiga sæti bæði fnlltrúar presta og leikmanna má 
vænta þess, að npp af starfi nefndarinnar mnni á næstn árnm spretta margs- 
konar ný löggjöf nm kirkjnleg málefni iandsins. Var þess þvi fremnr þörf, 
þar sem kirkjan hefir nm alllanga stnnd litið tækifæri haft til að bera á- 
hngamál sín fram á þingi þjóðarinnar.

9. Samningsbnndin greiðsla til Norðmanna.


