
402. Breytinyartlllttgur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1927.

. P rá  fjárveitinganefnd.

2 . —

3

11.

1. Við 7. gr. I. 3. (Vextir af enska láninu).
Liðnrinn bækki um 10000 kr.

11. — A. 8. Liðinn skal orða svo:
Til landhelgisgæslu, gegn 125000 kr. framlagi úr land-
helg issjóði  ...............................................................

11. — B. 2. (Brunaábyrgðar- og fasteignagjald).
Fyrir »25000« kem ur .......................................................
3. (Skúli Guðjónsson).
Liðurinn fellur niður.
19. r. (H araldur Sigurðsson).
Liðurinn fellur niður.
B. II. a. 1. Nýr liður:
Stykkishólmsvegur ....................
B. II. a. 4. Nýr liður:
Langadalsvegur.............................
B. IV. (Brúargerðir).
Fyrir »234000« kemur ... ...
B. VIII. 2.
Fyrir »Til sýslusjóðsvega eftir lögum nr. 9, 1923«
kem ur: Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10, 1923.
B. X. (Feija  á Hrosshyl).
Liðurinn fellur niður.
B. XI. (Vörubifreiðaferðir).
Fyrir »Húsatóflum« kem ur: Sandlæk.
B. XIII. Nýr liður.
Styrkur til húsabóta á Hlíðarenda i F ljó tsh líð ..........

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að eig- 
andi og ábúandi geti hýst að sumarlagi 6—7 manns.

Kaupi rikissjóður Hliðarenda á næstu 10—15
árum , skal styrkupphæðin dragast frá verði jarðar-
innar.

13. — 13. — D. II. (Símalagningar).
Fyrir »330000« kem ur ......................................................

14. — 14. — A. b. 4. Við liðinn kemur þessi athugasem d:
Ef fje sparast á þessum lið vegna þess að 

prestaköll eru laus, er kirkjustjórninni heimilt, sam- 
kvæmt tillögu prestastefnu, að verja alt að einum 
prestslaunum  til þess að greiða ferðakostnað handa 
prestvígðum m anni, einum eða fleirum, til eflingar
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andlegri samvinnn raeðal presta og kristilegra ábrifa 
á söfnnði úti um land.

15. Við 14. gr. B. XII. 1. d. (Kvennaskólinn i Reykjavfk). Nýr liður.
Til endurnýjunar húsbúnaði og rúm fatnaði ............

16. — 14. — B. XIII. 7. (Helgi Hjörvar).
Liðurinn fellur niður.

17. — 14. — B. XVIII. 4. (Sundlaugar).
. a. Fyrir »hjeraðseign« kem ur: til afnota fyrir almenn-

ing.
b. Fyrir »3000« k e m u r .......................................................

18. — 15. — 1. a. (Laun við landsbókasafnið).
Fyrir »21160« kem ur .......................................................

19. — 15. — 3. g. (Menningarsaga).
Liðurinn fellur niður.

20. -  15. -  16.
1 stað orðanna »Lögum (slands« kem ur: lagasafni 
handa alþýðu.

21. — 15. — 19. c. Nýr liður.
Til hljómsveitar Reykjavikur .. .....................................

22. — 15. — 19. d. (Karl Runólfsson).
Fyrir »2500« kem ur..............................................................

23. — 15. — 19. e. (Þórarinn Jónsson).
'  Fyrir »3000« kem ur...............................................................

24. — 15. — 19. f. (Kaup á listaverkum).
Fyrir »4000« kem ur..............................................................

25. — 15. — 19. f. Nýr liður:
* Til H aralds Björnssonar, til leiklistarnám s....................

26. — 15. — 19. i. (Jón Þorleifsson).
Fyrir »2500« kem ur .......................................................

27. — 15. — 19. i. Nýr liður:
Til Gunnlaugs Blöndals m á l a r a ......................................

28. — 15. — 19. j. (E inar Markan).
Fyrir »1900« k e m u r .............................................................

29. — 15. — 19. k. (Guðrún Indriðadóttir).
Fyrir »2500« keinur .......................................................

30. — 15. — 19. Nýr (20.) liður:
Til frú Bjargar Þorláksdóttur, i viðurkenningarskyni

31. — 15. — 26. (Guðm. Finnbogason).
Liðurinn fellur niður.

32. — 15. — 30. (Páll Þorkelsson).
Fyrir »500« k e m u r ...............................................................

33. — 16. — 3. (Búnaðarfjelög).
Athugasemdin fellnr niður.

34. — 16. gr. 20. Liðinn skal orða svo:
Til hafnarbóta i Ólafsvík ..............................................
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35. Við 16. gr. 21. (Ö ld ab ijita r  i Bolupgnrvik).
Liðurinn fellar niður.

36. — 16. — 27. (Samb. fsí. helmilisiðnaðarfjel.)
Athugasemdin fellur niðnr.

37. — 16. — 35. a—c. (Eftirgjafir lána).
Liðurinn fellur niður.
5. gr. 3. breytist samkvsemt þvi.

38. — 16. — 39. Nýr liður. •
Til Bjarna M agnússonar í Stykkisbólmi, uppbót i
eitt skifti á fangavarðarlaun ...............................  1000

39. — 17. — 5. Liðurinn skal verða þannig:
Til sjúkrasam lags Reykjaviknr, til að vinna að þvi 
að koma á sam bandi milli allra sjúkrasam laga i 

s landinu og til að stofna ný sjúkrasam lög....... 2000
40. — 18. — II. g. 7. Nýr liðnr.

Til Kristfnar Sigfúsdóttur s k á ld k o n u ..............  1000
41. — 18. — II. i. 7. (Þórunn Gisladóttir).

Fyrir »300« k e m u r ................................................  500
42. — 18. — II. i. 15. (Vigfús Sigurðsson).

Á undan »vitavarðar« kem ur: fyrrum.
43. — 18. — II. i. 23. Nýr liður:

Til Guðbjargar A. Þorleifsdóttur i Múlakotí ............  400
44. — 22. — 7. (Bogi Pórðarson). '

Liðurinn feilur niður.
45. — 22. — 7. Nýr liður:

Ait að 12000 kr. til Boga sýslum anns Brynjólfssonar, til em bsttis-
bústaðar, gegn tryggingu, er stjórnin m etnr gilda. Lánið veitist til
20 ára, gegn 6*/« vöxtum, og endurgreiðist með jöfnum greiðslum
á hverju ári.


