
si>. 460. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyr ir  árið 1939 og við brtt. á þskj. 400 og 444.

I. F rá  Asgeiri Ásgeirssijni.
Við brtt.  444, V (við 14. gr. B. XIV. 2. b.). Till. skal orða svo: 

S tofnkostnaður (þa r  af til Núpsskóla og Reykjanesskóla
15000 kr. til hvors) ................................................................................ 50000

Til varn .............................................................................................  45000
II. F rá  Sigurði Kristjánssijni.

Við 14. gr. B. XVIII. 4. Nýr liður:
Til h i tað ra r  sundlaugar á í s a f i r ð i ...........................................  10000
Fjárveitingin  er bundin  þvi skilyrði, að tsaf ja rðarkaup- 

s taður afhendi skólanum i Revkjanesi til fu l lra r  eignar 
Reykjanes í R eyk jarf ja rðarhrepp i,  án sérstaks endurgja lds 
eða annara  friðinda en þeirra, að ísfirð ingar eigi forgangsrétt 
fvrir öðrum  utanhéraðsm önnuni til íþ ró t tanám s við Reykja- 
nesskólann og sum ardva la r  i Revkjanesinu.

III. F rá  Sigurði K ristjánssyni.  Magnúsi Jónssyni  og .i rna Jónssyni.
Við br'tt. 400, 41, 2 (við 14. gr. B. XXIII. íþróttafélag R víkur).

Fy rir  „1000“ k em u r . ............................................. ' ................... 5000
IV. F rá  Bjarna Snæbjörnssyni.

Við brtt .  400, 41 (við 14. gr. B. XXIII). Nýr liður á eftir 8:
Til íþróttafé laganna i Hafnarfirði, samkv. tiliögum í-

þ ró ttaráðs  H a fnarf ja rðar  .................................................................. 500
V. F rá  Sigurði Kristjánssyni.

Við 16. gr. 1 (A tv innubæ tur) .  Aftan við aths. bæ tis t:
Loks skal af f já rhæ ð  þessari varið 60 þús. kr. til vinnu 

að iþróttasvæðinu við Öskjuhlíð, án skilyrða um fram lag ann- 
a rss taðar  að.

VI. F rá  Arna Jónssyni.
Við 18. gr. II. e. 4. Nýr l iður:

B rynjó lfur Þorláksson söngkennari ....................................... 1200
Til vara .............................................................................................  1000

VII. F rá  Signrði Kristjánssyni.
1. Við 18. gr. II. e. 17 (Páll Halldórsson).

F y r i r  ,,1000“ k em u r .............................................................  1700
2. Við 18. gr. II. g. 8 (Guðm. F rið jónsson) .

F y rir  „1800“ kem u r .............................................................  2200
3. Við 18. gr. II. i. 63. Nýr l iður:

Matthías Ólafsson fyrrv. a lþ m ........................................... 600
4. Við 18. gr. II. i. 76. Nýr l iður:

Sigríður S igurðardóttir  Ijósm ...............................................  300
VIII. F rá  Jóhanni Jósefssyni.

Við 22. gr. XIII. Nýr liður:
Að endurgreiða á á ru n u m  1938 og 1939 helming aðflutningsgjalda 

og álagningar græ nm etisverzlunar ríkisins á ú tsæðiskartöflum . Endur- 
greiðslan fari fram  fyrir  milligöngu bæ jar- og sveitarstjórna, undir  
eftirliti Búnaðarfélags íslands.

IX. F rá  Jóhanni Jóscfssyni  og Sigurjóni  .4. Ólafssyni.
Við 23. gr. Ný málsgr. í gre inarlok :

Stjórninni er heimilt að levfa skipaútgerð ríkisins að greiða Guð- 
b jarti  Guðbjartssyni, vélstjóra á varðsk ip inu  Þór, eftirlaun, er hann  
læ tur af starfi, eftir svipuðum reglum og Eimskipafélag Islands greiðir 
vélstjórum sínum, og sé upphæðin færð á ú tgerðarkostnað  varðskipanna.


