
Sþ. 894. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga f\TÍr árið 1935 og við brtt. á þskj. 784.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

1. V ið 2. gr. 4. (A ukatekjur).
Fyrir „550000“  kemur ................................. 620000



2. Við 2. gr. 8. (Stim pilgjald).
a. Fvrir „400000“  k e m u r ..................................................... 500000
b. Nýr liður:

Stimpilgjald af ávisunum og kvittunum ...............  150000
3. —  2. —  10. (Útflutningsgjald).

Fyrir „850000“  kemur .........................................................  700000
4. —  2. —  11. (Á fengistollur).

Fyrir „570000“  kemur .........................................................  630000
5. —  2. —  16. (V erðtollur).

Fyrir „950000“  kemur ....................................................... 1130000
6. —  3. —  A. 5. (Rikisútvarp, rekstrarhagn.).

Fyrir „73400“  kemur ............................•.............................  61400
7. —  13. —  a '. V. 2. X ýr Iiður:

Til fyrrverandi vegaverkstjóra, eftir tillögum vega- 
málastjóra ....................................................    1000

8. 13. —  A. VII. Liðurinn orðist svo:
Til malbikunar á vegum í kaupstöðum og verzlunar- 
stöðum af l)ifreiðaskatti ....................................................... 30000

9. —  13. - -  C. VIII. (Bryggjugerðir og lendingarbætur).
a. Fyrir „35000“  kemur ....................................................... 39000
b. Við liðinn kemur atlis.:

Þar af 8000 kr. til sjóvarnargarðs á Eyrarbakka 
samkv. 1. nr. 45 8. sept. 1931.

10. —  14. —  B. I. h. (Rannsóknarstofa í lifeðlis- og líffæ ra fræ ði).
Fyrir „4000“  kemur .............................................................  1000

11. —  brtt. 784,26 (við 14. gr. B. X X II). Liðurinn orðist svo:
Til íþróttahúss Knattspyrnufélags Reykjavíkur, 
gegn jafnm iklu fram lagi frá bæ jarsjóði Reykja- 
víkur, enda sé lmsið eingöngu notað til iþrótta-
starfsemi ........................................................................  2500

12. —  15. gr. 5. X yr liður:
Til minningarl)ókasafns Mattbíasar Jocliumssonar á 
Akureyri, fyrsía greiðsla af þremur, gegn jafnm iklu 
fram lagi frá Akureyrarliæ á sama tima .......................  10000

13. —  15. —  39. X ýr liður:
Til jöklamælinga ....................................................................  600

14. —  16. - 6. 1). (Til l)yggingar- og landnámssj. af tóbakseinka-
sölu). V ið liðinn kemur atlis.:
E f liafizt verður lianda um samvinnubyggðir á árinu 
1935, er rikisstjórninni heimilt að ráðstafa hálfri þess- 
ari upphæð þcirra vegna.

15. —  16. —  16. i. (Jöklamælingar).
Liðurinn fellur burt.

16. —  18. —  II. i. 50. X ýr liður:
Til Snæbjarnar Kristjánssonar bafnsögm n. í Hcrgilsey 200



17. Við 22. gr. II.
a. V ið liðinn bætist: og Ragnheiði Jónsdóttnr fyrrv. símamær.
b. X ýr liður:

A ð láta Blindravinafélag íslands fá að láni allt að 10 útvarps- 
viðtæki til afnota fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af 
þessu leiðir, færður á fjárbagsáætlun Viðtækjaverzlunar 
ríkisins.

18. —  22. —  X. Liðurinn orðist svo:
Að ábyrgjast fyrir Hríseyjarhrep|), gegn endurábyrgð Eyja- 
fjarðarsýslu, allt að 10 þús. kr. lán til vatnsveitu og að leyfa, 
að greiddar verði úr jarðskjálftasjóði allt að 10 þús. kr. til sömu 
vatnsveitu.

19. - 22. —  XIII. Liðurinn orðist svo:
Að krefjast þeirra trygginga, sem stjórnin metur gildar, fyrir 
hverri þeirri ábyrgð, sem lnin gengur í f. h. ríkissjóðs, enda séu 
allar slíkar lántökur fram kvæm dar af ráðuneytinu, eða Lands- 
banka íslands og Útvegsbanka íslands í samráði við ráðuneytið. 
Þó getur ráðuneytið falið einstökum mönnum  útvegun lánanna.


