
Nd. 366. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1934.

I. Frá Héðni  Valdimarssyni .
1. Við 3. gr. A. II. 1. (Rekstrarhalli póstsjóðs).

Fyrir „77140“ kem ur ...............................................................  78940
2. Við 3. gr. A. Sundurliðun. Póstsjóður I. 3. d. (Önnur g jö ld ).

a. Fyrir „65000“ kem ur .................................................................... 66800
b. Við liðinn bætist atbs.:

Þar af til kaupa á einkennisbúningum  handa Jjréf- 
berum í Reykjavik 1800 kr.

II. Frá Jóni  A. Jónssyni.
Við 3. gr. A. Sundurliðun. Sím inn. Eignaljreytingar. l't. III. 
(Nýjar sím alín u r).
a. Liðurinn liækki um 12000 kr.
b. Við atlis. bætist:

Þar af 12 þús. kr. til sím alínu frá Sandeyri til Staðar 
i Grunnavík.

III. Frá Vi lm undi  Jónssyni.
1. Við 12. gr. 8. Nýr liður:

Til fjörefnarannsókna á þjóðlegum  íslenzkum  mat-
væ lum  .........................    2500

2. Við 12. gr. 10. Nýr liður: .
Til að kaupa stórsegul til augnlækninga .....................  2000

IV. Frá Hara ld i  Guðmundssyni .
Við 12. gr. 16. b. N ýr liður:

Styrkur til viðbyggingar sjúkrahússins á Seyðisfirði . . . .  6000



V. Frá Beryi  Jónssyni.
Við 12. gr. 16. b. Xýr liður:

Til Reykbólalæ knishéraðs, til greiðslu vaxta af skulduin  
(er nem a nál. 20500 kr.) vegna læknisbústaðar á Reykhólum  1200 

VI. Frá Jörund i  Brynjól f ssyni ,  Jóhanni  Jósefssyni  og 
Jönasi  Þorbergssyni .
1. Við 12. gr. 16. k. (G ervilim astyrkur).

Við liðinn bætist: enda verði styrknum  varið tii gervi- 
hm akaupa innanlands.

2. Við 12. gr. 16. n. (Halldór A rnórsson).
Fvrir „1200“ keniur .................................................................  1600

VII. Frá Jóni Ólafssyni  og S ve inb i rn i  Högnasyni .
Við 12. gr. 16. 1. N ýr liður.

Til hjónanna Finnboga Sveinssonar og Sæunnar Sæ- 
m undsdóttur á Velli í Hvollireppi, styrkur til hælisvistar
handa fávita syni þeirra ........................................................................  l(KK)

VIII. Frá f járve i t inganefnd.
Við 13. gr. A. II. a. 6. N ýr liður:

Langadalsvegur í ísafjarðarsýslu ............................................  3000
IX. Frá Steingrínii  S te inþórssyni .

Við 13. gr. A. II. a. 10. (H ofsósvegu r).
Fvrir „3000“ kem ur ........................................................................  5000

X. Frá f  járvei t inganefnd.
1. Við 13. gr. A. II. a. 11. (Þ istilfjarðarvegur).

Fyrir „5000“ kem ur .................................................................  7000
2. Við 13. gr. A. II. a. 15. Nýr liður:

V op n a fja rð a rv eg u r......................................................................  1000
3. Við 13. gr. A. II. a. 16. (Jökuldalshlíðarvegur).

a. Fyrir „Jökuldalshliðarvegur“ kem ur Jökulsárhlíðar- 
vegur.

b. Fyrir „4000“ kem ur .........................................................................  5000
XI. Frá Hal ldór i  Stefánssyni.

Við 13. gr. A. II. a. 16. Nýr liður:
Úthéraðsvegur .........................................................................................  6000

XII. Frá H araldi  Guðmundssyn i .
Við 13. gr. Á. II. a. 17. (Fjarðarheiðarvegur).

I stað „8000“ k e m u r ........................................................................  13000
XIII. Frá f járve i t inganefnd.

Við 13. gr. A. II. a. 17. (F jarðarheiðarvegur).
Fyrir „8000“ kem ur ........................................................................  10000

XIV. Frá Sve in i  Ólafssyni .
Við 13. gr. A. II. a. 17. Nýr liður:

Skriðdalsvegur .........................................................................................  3000



XV. Frá fjárveit i riganefnd.
1. Við 13. gr. A. II. a. 18. (B reiðdalsvegur).

Fyrir „3000“ k e m u r ....................................................................
2. Við 13. gr. A. II. a. 19. (G eithellnavegur).

Fyrir „4000“ k e m u r ....................................................................
XVI. Frá Jóni  Ólafssyni  og Sveinbi rn i  Högnasyni .

Við 13. gr. A. II. a. 22. Xýr liður:
H volsvallarvegur ...............................................................................

XVII. Frá f járve i t inganefnd.
Við 13. gr. B. 1. h. (E im skipafélag Islands).

Fyrir „200000“ kem ur ....................................................................
XVIII. Frá samgö ngumálane fnd.  ,

Við 13. gr. B. 1. c. (Skaftfellingur). Við liðinn kem ur at- 
Iiugasem d:
Þar af flutningastyrkur til Öræfinga 000 kr. Báturinn liafi 

viðkom ur við Rangársand, þegar ástæður levfa og þörf krefur. 
XIX. Frá f járve i t inganefnd.

Við 13. gr. C. VIII. Liðinn skal orða svo:
T il bryggjugerða og lendingarbóta allt að % kostnaðar, 

gegn % annarsstaðar að, enda sé það fé fyrir liendi, stjórnar- 
ráðið sam þykki áætlun, og sé verkið fram kvæ m t undir eftir-
liti vitam álastjóra ......................................................................................

XX. Frá Svein i  Ólafssyni.
Við 13. gr. C. VIII. Við liðinn kem ur athugasem d:

Þar af til bátabryggju á Vattarnesi, gegn helm ingsfram - 
lagi annarsstaðar að, 3000 kr.

XXI. Frá Jónasi  Þorbergssyni .
Við 14. gr. A. b. 6. Nýr liður:

Til Kvennabrekkusafnaðar í Dalasýslu, vegna sérstakra
fjárhagsvandræða út af kirkjubyggingu ........................................

XXII. Frá Jóhanni  Jósefssyni .
Við 14. gr. B. I. iii. Nýr liður:

Til þýzks sendikennara .................................................................
XXIII. Frá Héðni  Valdimarssyni ,  Ólafi  Thors  og 

Jónasi  Þorbergssyni.
Við 14. gr. B. II. e. Nýr liður:

T il Trausta Einarssonar, til lokanám s í stjörnufræði i 
Þýzkalandi  ..................................................................................................

XXIV. Frá Jóni  Ólafssyni  og Sveinbi rni  Högnasyni .
Við 14. gr. B. II. e. N ýr liður: • *

Til Jóns Gissurarsonar, til lokanám s í verzlunarfræði við 
þýzkan háskóla ...........................................................................................
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XXV. Frá Jóhanni  Jósefssyni .
Við 14. gr. B. XVIII. 4. (Sundlaugar).

Fyrir „5000“ kem ur ........................................................................  15000
Til uara  .............................................................................................  10000.

XXVI. Frá Guðbrand i  í sberg.
1. Við 14. gr. B. XVIII. Nýr liður:

Til Geirs Þorm ars tréskurðarm eistara á Akurevri, til 
að halda uppi kennslu á Norðurlandi í teikningú og tré- 
skurði i þjóðlegum  s t í l ......................................................................  000

2. Við 14. gr. B. XIX. (Ríkarður .Tónsson).
Liðurinn fellur burt.

XXVII. Frá Sveinbi rn i  Högnasyni  og Jóni  Úlafssyni .
Við 14. gr. B. XXI. Nýr liður:

. T il Sínu Ásbjörnsdóttur leikfim ikennara, til fram halds-
nám s e r le n d is ................................................................................................ 1000

XXVIII. Frá Héð ni  Valdimarssyni .
Við 15. gr. 7. (Aukastvrkur til bókasafna).
a. Fyrir „fjögurra“ kem ur: fim m .
b. N ýr stafl. á eftir d:

Til alþýðubókasafnsins í Revkjavík ................................. 5000
XXIX. Frá Jörund i  Bryn jó l f ssyn i  og Pét r i  Hal tdórssyni.

Við 15. gr. 10. N ýr.liður:
T il Ferðafélags I s la n d s .................................................................... 1000

XXX. Frá Bergi  Jónssyni.
• Við 15. gr. 14. N ýr liður:

Til H elga Guðm undssonar kennara í Austm annsdal, til
þjóðsagnasöfnunar á V estfjörðum  og útgáfu safnsins ............ 1000

Til vara  .............................................................................................  800
XXXI. Frá Magnúsi  Jónssyni,  Jónasi Þo rber gs syn i  og  

V i lm u ndi  Jónssyni.
Við 15. gr. 21. N ýr liður:

T il Sam bands islenzkra karlakóra . , .....................................  . 3500
Til var a  .............................................................................................  3000

XXXII. Frá Jónasi  Þorbergssyn i  og Jngólfi  Bjarnarsyni .
Við 15. gr. 34. Nýr liður:

Til Baldvins Jónatanssonar, til ritstarfa ..............................  400
77/ vara  ...............................   300

XXXIII. Frá Hara ld i  Guðmundssyn i ,  Héðni  V a ld im arssyn i  og 
V i lm u ndi  Jónssyni.
Við 16. gr. Nýr liður á undan 1:

T il atvinnubóta i kaupstöðum  og kauptúnum  ................... 1000000
gegn jafnháu fram lagi frá hlutaðeigandi hæjar- og sveitar- 

félögum , enda sé þeim og gefinn kostur á láni, er neini helm - 
ingi fram lags þeirra, eða ríkisáhyrgð.



XXXIV. Frá f járve i t inganefml .  '
1. Við 16. gr. 6. Xýir liðir:

a. Til ræktunarvegar i Vestinannaeyjum , gegn J 3 fram lagi
úr bæjarsjóði ....................................................................................  10000

b. Til ræktunarvegar í H ornafirði, gegn Vi fram lagi ann- 
arsstaðar að ......................................................................................  2400

c. T il ræktunarvegar á Akranesi, gegn Ti fram lagi annars- 
staðar a ð .............................................................................................  1000

2. Við 16. gr. 14. d. (Skrifstofukostn. ra fm agn seftirlits).
Fyrir „3200“ k e m u r ......................................................................... 2200

XXXV. Frá Svein i  Ólafssyni.
Við 16. gr. 19. d. Nýr stafliður:

Utanfararstyrkur til E iríks Bjarnasonar, til að kynna sér 
m eðferð og verkun síldar við Bretlandseyjar fyrir þau ým su  
neyzlulönd, cnda leiðlieini liann síldveiðim önnum  uin verkun
síldar við heim kom u ..............................................   1600

Til vara  .............................................................................................  1200
XXXVI. Frá ( iuðbr andi  í sberg.

Við 16. gr. 23. (Guðmundur frá M osdal).
Liðurinn fellur hurt.

XXXVII. Frá Lárusi  Helgasyni .
Við 16. gr. 47. N ýr liður:

Til þess að Ijúka við fyrirhleðslu Skálm ar i Álftaveri, gegn
Í 3 annarsstaðar a ð ......................................................................................  1500

XXXVIII. Frá Jörund i  Brynjól fssyni .
Við 16. gr. 47. Nýr liður:

Til Búnaðarhanka íslands, til greiðslu upp í viðlagasjóðs- 
lán G rím sneslæknishéraðs til læknishústaðar og sjúkraskýlis,
fyrri helm ingur    . . 5000

XXXIX. Frá f  járvei t inganefnd.
1. Við 17. gr. 18. (Sjúkrasjóður verkam. á Akureyri).

Fyrir „verkam annafélags“ kem ur: verklýðsfélags.
2. Við 17. gr. 20. (A ths.). '

a. Athugasem din færist aftur fyrir 22. lið.
b. I stað „13.— 22.“ kem ur: 11.— 22.

3. Við 18. gr. II. e. 6. (Þórunn S tefánsd óttir).
Liðurinn fellur burt.

4. Við 18. gr. II. e. 20. N ýr liður:
Til Helgu F in n sd ó ttu r ...............................................................  600

XL. Frá Bergi Jónssyni.
Við 18. gr. II. e. 20. Nýr liður:

■ T il Ingivalds X ikulássonar kennara ........................................  300
777 vara  .............................................................................................  200



XLI. Frá Jóni  A. Jónssyni.
Við 18. gr. II. e. 20. Nýr liður:

Til Victoriu Bjarnadóttur kennaraekkju ..............................  200
Til vara  .............................................................................................  150

XLII. Frá f járve i t inganefnd.
Við 18. gr. II. g. 2. (Ólöf frá H löðum ).

Liðurinn fellur burt.
XLIII. Frá Jónasi  Þorbergssyni .

Við 18. gr. II. i. 26.
a. Á eftir „Sigríðar Narfadóttur“ kem ur: ljósm óður.
b. Nýr liður:

T il Önnu H. Eiríksdóttur ljósm óður ........................................ 300
XLIV. Frá Ber gi  Jónssyn i  og  Ölaf i  Thors.

Við 18. gr. II. i. 64. Nýr liður: ’
T il Snæbjarnar K ristjánssonar í H ergilsey ................ ' . . . 300

XLV. Frá Jör und i  Brynjól fssyni .
Við 18. gr. II. i. 64. N ýr liður:

T il Halldórs Þórðarsonar fyrrv. dyravarðar Alþingis . . . .  300
XLVI. Frá H araldi  Guðmundssyni .

Við 22. gr. III. N ýr liður:
Að veita styrk i eitt skipti fyrir öll til þess að gera tilraunir 

m eð útflutning ísaðrar haust- og vetrarsíldar frá A ustfjörð- 
um, og skal styrkurinn m iðaður við það, að útflvtjendur fái 
sem  svarar 6 -  7 kr. fyrir hverja tunnu hrásíldar, kom na á 
skipsfjöl.

XLVII. Frá Ste ingr ím i  Sle inþórssyni .
Við 22. gr. V. Nýr liður:

Að greiða Jósef J. Björnssyni kennara fu ll laun, þegar 
hann lætur af kennslustarfi.

XLVIII. Frá Jónasi  Jjorbergssyni.
Við 22. gr. IX. Nýr liður:

A ð verja allt að 25 þús. kr. af verzlunarágóða Viðtækja- 
verzlunar rikisins til þess að greiða fyrir útvarpsnotum , 
þar sem  ekki er raforka fvrir liendi, eftir reglum , sem atvinnu- 
m álaráðunevtið setur.

XLIX. Frá f járve i t inganefnd .
Við 2 2 .g r . XIII. N ýr liðu r:

Að taka ábyrgð á allt að 60 þús. sterlingspunda láni, sem  
Eim skipafélag Islands ætlar að fá  í Englandi og greiða með 
því skuldir félagsins í Danm örku, ásam t afborgunum  í Hol- 
landi, gegn fyrsta veðrétti í eftirtöldum  skipum  félagsins:
Gullfossi, G oðafossi, D ettifossi og Lagarfossi.

L. Frá Sve in i  Ólafssyni  og Hara ld i  Gnðmundssyni .
Við 22. gr. XIII. N ýir liðir:
a. Að ganga í ábvrgð fyrir allt að 120000 kr. láni fyrir ný-



stofnað sam vinnufélag á Eskifirði til kaupa á fiskiskipum , 
enda nem i lánið eigi m eiru en 4-( af kaupverði skipanna  
fullbúinna til fiskiveiða. Lánið skal tr jgg t m eð sjálfskuld- 
arábyrgð félagsm anna, ábyrgð E skif jarðarhrepps og 1. veð- 
rétti i skipunum . Forstöðum aður og annar endurskoðandi 
félagsins skulu sam þvkktir a f rikisstjórninni. (Endurveit- 
ing 90000 k r .) .

b. Að ganga í ábyrgð fyrir sam vinnufélag sjóm anna og verka- 
m anna á Seyðisfirði fvrir láni til kaupa á fiskiskipum , allt 
að % kaupverðs skipanna fullbúinna til fisk iveiða, sam tals 
allt að 100000 kr. Lánið skal tryggt m eð sjálfskuldar- 
ábyrgð félagsm anna, ábvrgð Seyðisfjarðarkaupstaðar og 
1. veðrétti i skipunum . Ráðning forstöðum anns og annars 
endurskoðanda skal sam þvkkt af rikisstjórninni. (Endur- 
v eitin g ).


