
Sþ. 784. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fjr ir  árið 1935.

Frá nieiri hluta fjárveitinganefndar.

1. Við 2. gr. 2 (Tekjuskattur og eignarskattur).
Fyrir „1100000“ kemur ....................................................... 1950000

2. —  2. —  12 (Tóbakstollur).
Fyrir „1150000“  kemur ....................................................... 1380000

3. —  2. —  17 (Innl. tollvörur).
Fyrir „250000“  kemur ......................................................... 120000

4. — 3. — A. 3. (Afengisverzl., rekstrarhagn.).
Fyrir „700000“  kemur ......................................................... 750000

5. — 3. —  A. 4. (Tóbakseinkasalan, rekstrarhagn.).
Fyrir „550000“  kemur ......................................................... 600000

6. — 3. —  A. 10. (Rekstrarhagnaður af Reykjabúi).
Liðurinn fellur hurt.

7. —  3. — A. 5. II, a. 2. (Ríkisútvarp, dagskrá).
Fyrir „80000“  k e m u r .............................................................  92000

8. —  12. 18. h. (Sjúkrahús á Reyðarfirði). Við liðinn kemur
aths.:

Fari svo, að ekki verði liægt að hyrja á bygging- 
unni á árinu 1935, vegna þess að framlag komi ekki á 
móti rikisstyrknum, er ríkisstjórninni heimilt að leggja 
fram þessa upphæð til byggingar sjúkraskýlis á Aust- 
fjörðum , gegn tvöföldu framlagi annarsstaðar að.

9. —  12. — 18. d. Nýr liður: .
Stvrkur til fávita, er dvelja á h æ lu in .................................  5000

10. —  12. —  18. q. Nýr liður:
Til ýmsra sjúklinga, eftir úthlutun landlæknis ............. 1500

11. —  13. —  A. II. a. 5. Nýr liður:
Suðurdalavegur .....................................................................  4000

12. —  13. —- A. II. a. 13. Nýr liður:
Breiðadalsheiðarvegur ........................................................... 15000

13. —  13. — A. IX. (Ferja á Hrosshyl).
Fvrir „200“  kemur ...............................................................  250

14. —  13. —  B. 1. e. Nýr liður:
Til h /f  Skallagríms ...............................................................  10000

15. — 13. —  B. 2. (Flóabátar).
Fyrir „78000“  kemur ........................................................... 82000

16. —  13. ('.. VII. 5. Nýr liður:
á Hornafirði ...................................................................  10000



Í7. Yið 14. gr. B. I. g. Liðurinn orðist svo:
Rekstrarstvrkur til rannsóknarstofu háskólans . . . . . .  15000

18. —  11. — B. X. b. (Iðnskóli á Akureyri).
Fyrir „1500“  kemur ..............................................................  2000

19. —  14. —  B* X. c. (Iðnskóli á ísafirði).
Fyrir „1000“  kemur ..............................................................  1500

20. —  1 4 , —  B. X. d. (Iðnskóli í Hafnarfirði).
Fyrir „1200“ kemur ............................................................... 1700

21. —  14. —  B. X. e. (Iðnskóli í Vestmannaeyjum).
Fyrir „1200“  kemur ..............................................................  1700

22. —  14. —  B. XIV. 1. c. 5. (Eiðaskóli).
Orðin „og  bvgginga“  falli burt.

23. —  14. —  B. XIV. 2. b. (Stofnkostnaður héraðsskóla).
Fyrir „5000“  kemur ............................................................... 6500

24. —  14. —  B. XV. 3. (Ósk, ísafirði).
Fyrir „5000“  kemur ..............................................................  5500

25. —  14. —  B* XVIII. 4. Nýr liður:
Til sundskólans á Sveinseyri ............................................  5000

26. —  14. —  B. XXII. Nýr rómv. liður:
Til íþróttahúss Knattspyrnufélags Beykjavíkur, 

gegn jafnmiklu framlagi frá bæjarsjóði Beykjavikur 2500
27. —  15. —  5. Nýr liður:

Til samkomubússins Iðnó, til viðgerðar og lagfær- 
ingar á búningsherbergjnm o. fl., enda hækki ekki leiga 
lijá Leikfélagi Beykjavíkur frá því, sem nú er.............  5000

28. —  15. —  7 (Bókasöfn).
Fyrir „fim m “ kemur: sex.

29. —  15. —  7. e. Nýr liður:
Til iðnbókasafnsins i R ev k ja v ík ...................  1000

30. —  15. —  22. Nýr liður:
Til Norræna félagsins ................................................  600

31. -— 15. —  26. (Samb. ísl. karlakóra).
Fyrir „3000“ kemur .............................................................  4500

32. -— 15. —  26. Nýr liður:
Til Karlakórs Revkjavikur, til söngfarar til útlanda 2000

33. •— 15. —  32 (Magnús Ásgeirsson).
Fyrir „1200“  kemur .............................................................  1500

34. —  15. —  43. Nýr liður:
Til Jóns Stefánssonar málara ................................ 3600

35. — 16. —  3 (Sandgræðsla). Við atbugasemdina bætist:
5000 kr. til sandgræðslu og landvarna í Meðallandi 

vestan Eldvatns (fvrri greiðsla), og 800 kr. til að ljúka 
við frárennsli af sandgræðslusvæðinu á Steinsmýrar- 
bæjunum.



36. Við 16. gr. 11. b. Nýr liður:
Til skógræktarfélags íslands ...................................... 2000

37. —  16. —  12. Nýir liðir:
a. Til fvrirhleðslu við Héraðsvötn .................................... 1500
b. Til ræktunarvegar i Vestmannaevjum .......................  6000
c. Til fyrirhleðslu og vegagerðar við Markarfljót í inn- 

anverðri Fljótshlíð ........................................................... 5000
38. —  16. —  13. c. Nýr liður:

Til Halldórs Jónssonar, til að stunda dýralækning- 
ar, gegn jafnmiklu framlagi frá Svarfaðardalshreppi 300

39. —  16. —  19. Nýr liður:
Til áhaldakaupa vegna síldarrannsókna ............... 10000

40. —  16. —  25. Nýr liður:
Kostnaður vegna laga um fiskimatsstjóra ..........  10000

41. —  16. —  44. og 45. Liðirnir verði einn liður og orðist svo:
Til vinnumiðlunar ...............................................................  7000

Þar af til vinnumiðstöðvar kvenna 2000.
42. —  17. —  4 (Verkam. og sjómannafél. í Rvik).

a. Fyrir „3000“  kemur ....................................................... 4000
b. Nýr liður:

Til verkakvennafélagsins Framtíðin í Hafnarfirði, 
til að halda uppi dagheimili fvrir börn ...................  2000

43. —  17. —  19. Nýr liður: *
Til styrktarsjóðs verklýðsfélagsins í Flatey á 

Breiðafirði ...........................   200
44. —  17. —  22. Nýr liður:

Til styrktarsjóðs verklýðsfélagsins á Patreksfirði 200
45. —  18. — II. a. 4 (Sæm. Bjarnhéðinsson).

Fyrir „2500“  kemur .............................................................  3650
46. —  18. —  II. c. 19. Nýr liður:

Til Hálfdánar Guðjónssonar vígslubiskups ..........  800
47. —  18. —  II. e. 15. Nýr liður:

Til Jósefs Björnssonar fvrrv. kennara ...................  1577,14
48. —  18. —  II. i. 15. Nýr liður: '

Til Guðrúnar Jónasdóttur ljósmóður  ............... 300
49. —  18. —  II. i. 26. Nýr liður:

Til Önnu Sigurðardóttur, Fjöllum ...........................  300
50. —  18. —  II. i. 27. Nýr liður:

Til Ólafs ísleifssonar, Þjórsártúni ...........................  600
51. —  18. —  II. i. 33. Nýr liður:

Til Kristólínu Kragh ..................................................... 300
52. —  18. -— II. i. 37 (Sigfús frá Evvindará).

Fyrir „800“  kemur ...............................................................  1040
53. -— 18. — II. i. 67. Nýr liður:

Til Kofoed-Hansen skógræktarstjóra .....................  3300



54. Við 20. gr. Út II. 3 (Eignaaukningar). Nýr liður: .
Reykjabúið .....................................................................  10000

55. —  22. —  II. (Endurgreiðsla úr lífeyrissjóði).
a. Við liðinn bætist:

Kristjáni Sveinssyni fvrrv. héraðslækni, Steindóri Gunn- 
laugssvni lögfræðingi og Hallgrími Jónassvni kennara.

b. N j t  l ið u r :
Að greiða Sigurði Sigurðssvni búnaðarmálastjóra 4500 

kr. eftirlaun, ef hann lætur af störfum hjá Búnaðarfélagi 
íslands.

56. —  22. —  IV. Nýir liðir:
a. Að verja allt að 6000 kr. af tekjuafgangi landssmiðjunnar til 

að láta smíða þar ýmsa muni, er íslenzkir hugvitsmenn finna 
upp og líklegt þvkir, að gagn megi að verða fyrir fram- 
leiðsluna í landinu, enda sé ríkisstofnunum og fvrirtækj- 
um, sem njóta rekstrarstvrks af almannafé, skvlt að skipta við 
landssmiðjuna, eftir því sem hún getur afkastað.

h. Að nota ágóðann af búrekstri á Revkjnm til að endurbæta 
peningshús á jörðinni og til jarðabóta.

c. Að greiða Jóhanni Kristjánssyni i Skógarkoti úr kirkjujarða- 
sjóði, eftir mati dómkvaddra manna, bætur fvrir mannvirki 
þau, er liann liefir gert við Vellankötlu, ef þær framkvæmdir 
verða stöðvaðar af Þingvallanefnd.

d. Að kaupa af Landsbankanum jarðir bankans á Evrarbakka 
og Stokksevri, ef hagkvæmir samningar fást um vaxtakjör 
og greiðslu.

e. Að gera ráðstafanir til þess að láta auka og endurbæta sendi- 
tæki Ríkisútvarpsins, svo að þau fullnægi þörfum lands- 
manna. Skuli þær endurbætur fara eftir nánari ákvörðunum 
stjórnarinnar, enda beri Ríkisútvarpið sjálft allan kostnað 
af framkvæmdinni.

57. — 23. —  Við frumvarpsgreinina bætist ný málsgrein:
Stjórninni er heimilt að greiða Jóni Bergsteinssyni, fyrr-

verandi bústjóra á Kleppi, 300 kr. auk dýrtíðaruppbótar, og sé
upphæðin færð á reikning Kleppsbúsins.


