
sþ. 725. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1945.

Frú fjárveitinganefnd.

1. Við 12. gr. VIII. Nýr liður:
Til greiðslu vaxta af skuldum vegna læknisbústaða

2. 12. - XIV. (Læknisvitjanasjóðir). Liðurinn orðist svo:
Til læknisvitjanasjóða skv. lögum nr. 59 4. júlí 1942 ..

Þar af 11 950 kr. sem aukaframlög vegna hreppa, er
eiga sérstaklega erfiða Iæknissókn, og skiptist upphæðin
milli sjóðanna í samræmi við ákvæði fjárlaga 1943 um
læknisvitjanastyrki.

3. 13. - A. VII. 1. (Akfærir sýsluvegir).
Fyrir ,,120 000" kemur .

4. 13. - C. IX. 1. r.(Hafnargerðir). Nýr liður:
A Akureyri .

5. 13. - C. IX. 2. y. (Bryggjugerðir og lendingarbætur).
Nýir liðir:
a. t Ólafsvík .
b. A Arnarstapa .
e. A Flateyri .
d. Í Selárdal .
e. Í Alviðruvör .
f. A Hofsósi .
g. A Blönduósi .

6. - 14. -- ll. II. b. Liðurinn orðist svo:
Námsstyrkur samkv. ákvörðun menntamálaráðs .

Styrkurinn, er bundinn því skilyrði, að þeir, sem
styrks njóta, inni af hendi að loknu námi minnst 5 ára
þjónustu í þágu landsins, ella endurgreiði þeir styrkinn.

7. 14. - ll. XV. 5. Nýr liður:
Til Skallagrírnsgarðs í Borgarnesi .

8. 14. - ll. XV. 12. (Handiðaskólinn).
a. Við a. (Grunnstyrkur).

Fyrir ,,15600" kemur " .
b. Við b. (Verðlagsuppbót).

Fyrir ,,23 400" kemur .
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H. Við 14. gr. B. XXI. Nýir liðir:
a. Til Sigurðar Skúlasonar til kennslu i framsagnarlist :

a. Grunnstyrkur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000
b. Verðlagsuppbót ·1500

enda veiti hann prestum ókeypis til-
sögn í framsagnarlist.

h. Til Hallgríms Helgasonar tónskálds,tiI þess
að vinna að endurbótum á söngkennslu í
skólum, í samráði við fræðslumálastjórnina :
a. Grunnstyrkur 3500
b. Verðlagsuppbót ;) 250
c. Ferðakostnaður 2000

10.- 15. - A. II. 2. (Þjóðskjalasafnið, til bókbands o. fl.).
Fyrir ,,7 000" kemur .

ll. 15. -- A. VIII. (Skáld, rithöf. og listamenn).
Við liðinn kemur aths.:

Fjárhæð þessari skal úthlutað af nefnd, er ráðherra
skipar. Skal skipa í nefnd þessa 5 menn, einn eftir til-
nefningu hvers þingflokks og forseta Þjóðvinafélagsins,
og er hann formaður nefndarinnar.

12. --- 15. - A. X. 2. Styrkurinn til leiklistarskóla Jóns Norðfjörðs
hækki úr 2 000kr. í 2 500 kr., og breytast niðurstöðutölur
liðarins samkvæmt því.

13. -- 15. - A. XI. 2. Nýr liður:
Til Lúðrasveitar Reykjavíkur, gegn jafnmiklu framlagi
annars staðar að .

14. 15. --- A. XI. 5. (Hallgrímur Helgason).
Liðurinn fellur niður.

15. 15. - Æ. XI. 7. Liðurinn orðist svo:
Til Iandsssambands blandaðra kóra og kvennakóra :
a. Grunnstyrkur :~000
h. Verðlagsuppbót 4500

16. -- 15. - A. XIII. N~'r liður:
Til kaupa á brjóstlíkneski af Hirti Snorra syni, er reisa
á í garðinum á Hvanneyri .

17. 15. - A. XIV. Nýr liður:
Til hlaðanna Lögbergs og Heimskringiu, 10000 til hvors

18. 16. - A. 6. (Tilraunastarfsemi í þágu landbúnaðarins).
Fyrir ,,100000" komi .

19. 16. - A. 16. Nýr liður:
Til fyrirhleðslu á Þverárbökkum, neðan Þverárbrúar að
Uxahrygg .

20. - 16. - A. 29. b. (Dýralækningastyrkur).
a. Við 1. (Grunnstyrkur).

Fyrir "fl 500" komi .
b. Við 2. (Verðlagsuppbót).

Fyrir "H 750" komi .
21. -- 16. - A. 29. c. Nýr liður:

Sverrir Magnússon, Ólafsdal, til dýralæknanáms .
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22. Við 16. gr. A. 36. Nýir liðir:
a. Til Bjarna Bárðarsonar .
b. Til Eiriks Einarssonar, Réttarholti .

23. 16. - C. 4. ("Íslenzk ull").
Liðurinn fellur niður.

24. ] 7. - 6. b. (Gamalmennahæli) . Liðurinn orðist svo:
Til sjö gamalmennahæla utan Reykjavíkur, 3 000 kr. til
hvers .

25. - 17.- 10. e. (Mæðrastyrksnefnd).
Aftan við aths. bætist: Ráðherra úthlutar fénu að fengn-
um tillögum riiæðrastyrksnefndar Reykjavíkur.

26. 17. -'----22. (Framleiðslubætur etc.).
Liðurinn fellur niður.

27. 18. - II. a. 14. (Jakob Kristinsson).
Liðurinn fellur. niður.

28. 18. - II. b. 24. (Margrét Björnson).
Fyrir ,,1000" kemur '.' .

29. 18. - II. b. 29. (Ragnheiður Einarsdóttir sýslum.ekkja).
Liðurinn fellur niður.

30. 18. - II. b. 36. (Sigríður Fjeldsted).
Fyrir ,,450" kemur .

31. 18. - II. b. 45. Nýr liður:
Þóra Gísladóttir læknisekkja .

:32. 18. - II. e, 2. (Ásgeir Ásgeirsson).
Fyrir ,,430" kemur .

33. 18. - II. c. 8. (Dr. Eiríkur Albertsson).
Liðurinn fellur niður.

34. 18. - II. d. 1. Nýr liður:
Arnbjörg Einarsdóttir .

35. 18. - II. d. 12. (Guðný Þorsteinsdóttir').
Fyrir ,,173,56" kemur .

:~6. 18. - II. d. 14. Nýr liður:
Guðrún Hermannsdóttir .

a7. 18. - II. f. (Póstmenn).
Fyrir ,,20400" kemur .

:lR. 18. - II. q. Nýr liður:
Lárus Sigurjónsson skáld .

im. ]8. - II. r. 2. (Arnbjörg Einarsdóttir).
Liðurinn fellur niður.

40. 18. - II. s. (Hafnsögumenn).
Fyrir ,,7 700" kemur .

41. 18. -, II. u. 14. Nýr liður:
Einar E. Sæmund sen .

42. 18. -- II. u. 26. Nýr liður:
Helga Ingibjörg Stefánsdóttir loftskeytamannsekk]a ....

43. 18. -- II. u. 33. Nýr liður:
Ingibjörg Lárusdóttir, Blönduósi .

44. 18. - II. u. 43. (Magnús Friðriksson).
Liðurinn fellur niður.

45. 18. - II. y. Nýr liður:
Magnús Friðriksson hreppstjóri og kona hans (án dýr-
tíðaruppbótar ) .
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46. Við 19. gr. 1. Nýr liður:
Vegna nýrra launalaga 4 500 000

47. 22. - XIX. Nýir liðir:
a. Að greiða allt að 10000 kr. til höfunda óperettunnar "Í álögum",

ef halli verður á sýningunum.
b. Að ábyrgjast fyrir Konráð Gíslason allt að 50000 kr. lán til þess

að koma upp vinnustöð fyrir áttavitasmíði í Reykjavík.
e. Að greiða 5 000 kr. til húsmæðraskólans á Hallormsstað fyrir að

kenna kennslukonuefnum vefnað.
d. Að verja úr ríkissjóði allt að 1 400 000 kr. til aukningar á síma-

kerfi landsins, ef tekjur landssímans leyfa.
e. Að verja allt að 4000 kr. til þess að styrkja afskekkta staði til að

hafa lærða hjúkrunarkonu, eftir tillögum heilbrigðisstjórnarinnar.
f. Að selja varðskipið Þór, ef viðunanlegt boð fæst, enda verði and-

virðinu varið til smíði eða kaupa á nýju varðskipi.
g. Að leggja til hliðar og geyma það fé á sérstökum reikningi, sem

ætlað er til verklegra framkvæmda í lögum þessum, ef skortur á
efnivörum eða vinnuafli gerir ókleift að vinna þær, og er óheimilt
að verja því til annarra hluta.

h. Að greiða Matthíasi lækni Einarssyni prófessorslaun, er hann
lætur af yfirlæknisstörfum í Landakotsspítala.

i. Að greiða dr. Eiríki Albertssyni þá viðbót við lífeyri hans, að hann
fái 6000 kr. árslaun, að viðbættum venjulegum uppbótum.

j. Að greiða Jakobi Kristinssyni, fyrrv. fræðslumálastjóra, þá við-
. bót við lífeyri hans, að hann fái 6000 kr. árslaun, að viðbættum
venjulegum uppbótum.

k. Að verja til aukningar fiskiskipastóli landsins 5000 O(}Okr., er
teknar verði úr framkvæmdasjóði, að því leyti sem hann hrekkur
til, og með lántöku.

1. Að verja allt að 500000 kr. til flugmála, ef þörf krefur.
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