
Nd 354. Nefndarálit
um frv. til 1. um  breyt. á 1. n r. 75 29. des. 1937, um  lestrarfélög og kennslukvikm yndir.

N efndin hefur athugað og ræ tt fy rirligg jand i frv. og einnig sent það til um- 
sagnar fræ ðslum álastjóra. E r lagt til, i sam ráði við hann, að h á ttv irt deild sam- 
þykki frv. með eftirfarand i

1. Á undan  1. gr. frv. kom i tvæ r n ý ja r greinar, er verði 1. og 2. gr., svo h ljóðandi:
a. (1. gr.) A ftan við 1. gr. Iaganna bæ tist: Þó er heim ilt að greiða sty rk  lestrar- 

félögum í kauptúnum , þótt sýslubókasafn  sé þar starfandi, ef það hefur eigi 
sam s k onar bókakost.

b. (2. gr.) 5. gr. laganna skal orða svo:
F ræ ðslum álastjó ri ú th lu ta r sty rk  til lestrarfélaga á r hvert, svo fljó tt sem 

auðið er, fy r ir  næ sta á r  á undan, eftir því sem tek ju r sjóðsins hrökkva til.
2. Við 1. gr. frv., sem verður 3. gr. G reinin orðist þannig:

Ú thluta skal tek jum  sjóðsins m illi lestrarfélaga, og m á grciða hverju  þeirra  
fjárhæ ð, sem nem ur helm ingi af sam anlögðum  félagsm anna- og afnotagjöldum  
og sty rk  ú r  hrepps- og sýslusjóði. Þó m á eigi greiða neinu félagi h æ rri fjá r- 
hæð en sem svarar 2 kr. fv r ir  hvern félagsm ann, sem árg ja ld  hefur greitt, eða 
4 kr. á heim ili. Enn frem ur má veita lestrarfélagi aukasty rk , ef tek ju r sjóðsins 
leyfa, og skal m iða hann  við bókakaup félagsins, ú tlán  bóka og aðra aðstöðu. 

3 Á eftir kem ur ný gr., sem verður 4. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
F ræ ðslum álastjó ri ákveður um skýrslusk il lestrarfélaga.

4. 2. gr. frv. verður 5. gr.

F rá  m enntam álanefnd.
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