
327. Breytingartillögur
frv. til fjárlaga fy rir árið  1941.

I. F rá  Steingrím i Steinþórssyni.
Við 13. gr. A. XI. (F vrrv . vegaverkstjó rar).
a. F y rir  „1300“ kem ur ..........................................................................  1800
b. Við liðinn kem ur athugasem d:

Þ ar af 300 k r. til Daníels H jálm ssonar.
II. F rá  Bjarna Ásgeirssi/ni.

Við 13. gr. C. VIII. 8. N vr liður:
í Borgarnesi, til lengingar hafsk ipabryggju  ....................................  16000

III. F rá  Pétri Halldórssgni, Arna Jónssgni, Thor Thors og Vil- 
m u n d i  Jónssgni.
Við 14. gr. B. I. i. L iðinn skal orða svo:
Til bókavarðar við söfn háskólans (þar á m eðal safn dr. Ben. S. 
Þ ó rarin ssonar) .............................................................................................  6000

IV. F rá  f járneitinganefnd.
Við 14. gr. B. XXV. (íþ ró ttas jó ð u r).
F v rir  „30000“ kem ur ................................................................................. 40000

V. F rá  Bjarna Asgeirssgni.
Við 15. gr. 27. Nýr liður:
Ú tgáfustyrkur til héraðssögu B orgarfjarðar ....................................  1000

VI. F rá  Thor Thors, Jónasi Jónssgni  og Asg. Asgeirssgni:
Við 15. gr. 51. L iðurinn orðist svo:
Til Þ jóðræ knisfélags íslendinga, til eflingar m enningarsam bands
við V estur-íslendinga ................................................................................  3000

VU. F rá  Jörundi Brgnjótfssgni.
Við 15. gr. 52. Nýr liður:
Jón  Þorleifsson m álari ..............................................................................  2000

VIII. F rá  Bjarna Asgeirssgni.
1. Við 15. gr. 54. Nýr liður:

G uðm undur Böðvarsson skáld ................................................................  800
2. Við 15. gr. 58. Nýr liður:

H alldór Helgason á A sbjarnarstöðum  ...................................................  500
IX. F rá  Jóni ívarssgni  og Asg. Ásgeirssgni.

Við 15. gr. 59. Nýr liður:
H öskuldur B jörnsson m álari, byggingarstvrknr ............................ 2000

X. F rá  Jörnndi Brgnjólfssgni.
Við 15. gr. 73. Nýr liður:
Þ órunn  M agnúsdóttir skáldkona .........................................................  1200

XI. F rá  Jóhanni Jósefssgni.
Við 15. gr. 74. Nýr liður:
Þ ó rarin n  Jónsson tónskáld  ...................................................................... 1800

XII. F rá  V itm undi Jónssgni.
Við 15. gr. 91. Nýr liður:
Jóhann  H jaltason, til söfnunar þjóðlegra f r æ ð a ............................... 500

XIII. F rá  Em il Jónssgni, Pálma Hannessgni og Garðari Þorsteins- 
sgni.
Við 15. gr. 94. (F in n u r Jónsson).
F v rir  „1200“ kem ur ................................................................................... 3500



XIV. F rá  Pálma Hannessyni, V ilm undi Jónssyn i og Magnúsi Jóns-  
syni.
Við 15. gr. 99. N vr liður:
T il Örlygs Sigurðssonar, til m vndlistarnám s ....................................  1200

XV. F rá  Bjarna Ásgeirssyni.
Við 15. gr. 99. Nýr liður:
T il M agnúsar Á sgeirssonar skálds, bvggingarstyrkur (Iokast.) 1000

XVI. F rá  Haraldi Gnðmundssijni  og Sigurjóni Á. Ólafssyni.
Við 16. gr. 1. (F ram leiðslubæ tur og a tv innuaukning).
F v rir  „500000“ kem ur ............................................................................... 700000

XVII. F rá  Steingr. Steinþórssyni.
Við 16. gr. 10. (Jarðakaupasjóður).
F v rir  „20000“ kem ur ..............................................................................  70000

XVIII. F rá  Jónasi Jónssyn i  og Garðari Þorsteinssyni.
Við 16. gr. 29. (F iskifélagið). Við liðinn bæ tist athugasem d:

S tjórn  Fiskifélagsins greiði fy rrverandi forseta félagsins,
K ristjáni Bergssyni, í eftirlaun  3000 k r. fv rir árið  1941 og 2000
kr. fy r ir  árið  1940.

XIX. F rá  Haraldi Guðm undssyni.
Við 16. gr. 33. b. N ýr liður:
A Seyðisfirði, vegna ræ k tunarlands í Vestdal ................................  2500

XX. F rá  Páli Zóphóniassyni, Eyste in i Jónssyni, lngvari Pálmasyni,
Pálma Hannessyni, Steingr. Steinþórssyni og Jörundi Brynjó lfs-  
syni. .
1. Við 16. gr. 71. L iðinn skal orða svo:

K ostnaður vegna mæði- og garnaveiki:
A. Til v a rn ar gegn ú tbreiðslu  m æ ðiveikinnar .................. 140000
B. Til varn ar og ran n só k n ar gegn ú tbreiðslu  garnaveik innar 130000
C. Til stuðnings bændum  á mæði- og garnaveik isvæ ðinu:

1. Til að s ty rk ja  bæ ndur ........................................  380000
2. N efndarkostnaður .....................................................  5000

  385000
2. Við 16. gr. 72. (G arnaveiki).

L iðurinn  fe llur niður.
XXI. F rá  Jónasi Jónssyni.

Við 17. gr. 18. N ýr liður:
T il sjúkrasjóðs M ývetninga .....................................................................  250

XXII. F rá  Jóni tvarssyni.
Við 18. gr. II. f. 35. N ýr liður:
S igríður Steingrím sdóttir, Á rnanesi, ekkja Sigurðar P étu rssonar
pósts ................................................................................................................  200

XXIII. F rá  Haraldi Guðm undssyni.
Við 18. gr. II. i. 73. (Tóm as G unnarsson).
F y rir  „300“ kem ur ......................................................................................  500
Til vara ......................................................................................................... 400

XXIV. F rá  sjávarútvegsnefnd efri deildar.
Við 22. gr. IX. (T unnuverksm iðja S ig lufjarðar).

F y rir  „allt að 150 þús. k r.“ keinur: allt að 200 þús. kr.
XXV. F rá  V ilm undi Jónssyni.

Við 22. gr. X. N ýir l'iðir:
1. Að ábvrg jast fv rir E vrarh repp  í N orður-ísafjarðarsýslu  allt að 35 þús.

kr. lán til að ljúka brvggjugerð i H nifsdal.
2. Að ábvrg jast fvrir. H ólshrepp í N orður-Isafjarðarsýslu  allt að 50 þús.

kr. lán til vatnsveitu í Bolungavík,



XXVI. F rá  Jóhanni Jósefssyni.
Við 22. gr. XII. N ýr liður:

Að láta halda áfram  því verki, sem hafið er tiJ varnar landbroti á 
V estm annaeyjajörðum , og verja  til þess nokkrum  h lu ta  um boðstekna af 
sömu jörðum .

XXVII. F rá  Eyste in i Jónssyn i  og Ingvari Pálmasyni.
Við 22. gr. XII. Nýr liður:

Að kaupa síldarbræ ðsluverksm iðjuna í N eskaupstað, ef viðunandi 
sam ningar takast um verð og greiðsluskilm ála, að dómi stjó rn ar síldar- 
verksm iðja rik isins.

XXVIII. F rá  Haraldi G uðm undssgni  og Sigurjóni  .4. Ólafssyni.
Við 22. gr. XII. Nýr liður:

Að verja allt að 750 þús. kr. ú r  rik issjóði til sé rstak ra  ráðstafana í 
b jargráðaskyni, ef s ty rjö ld in  eða að rar óviðráðanlegar ástæ ður valda stór- 
felldri röskun á atv innulífi þ jóðarinnar. R áðstafanir þessar séu gerðar í 
sam ráði við fram fæ rslum álanefnd  rík isins, og skal leita sam vinnu við 
hlutaðeigandi bæ jar- og sveitarfélög um  fram kvæ m dirnar og fjárfram lög  
til þeirra.


