
Nd. 183. Breytingartíllosfar

við frumvarp til Qárlaga fyrir árið 1932.

I. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 2. gr. 1. (Fasteignaskattur).

Fyrir »280000« k e m u r ............................................  330000
2. Við 2. gr. 2. (Tekjuskattur og eignarskattur)

Fyrir »900000« k e m u r ............................................  950000
3. Við 2. gr. 4. (Aukatekjur).

Fyrir »500000« k e m u r ............................................  570000
4. Við 2. gr. 6. (Vitagjald).

Fyrir »375000« k e m u r ............................................  425000
5. Við 2. gr. 10. (Bifreiðaskattur).

Fyrir »80000« kemur.................................................  100000
6. Við 2. gr. 11. (Útflutningsgjald).

Fyrir »900000« k e m u r ............................................  950000
7. Við 2. gr. 12. (Áfengistollur).

Fyrir »450000« k e m u r ............................................  500000
8. Við 2. gr. 13. (Tóbakstollur).

Fyrir »1000000« kem ur............................................  1050000
9. Við 2. gr. 14, (Kaffi- og sykurtollur).

Fyrir »850000« k e m u r ............................................  950000
10. Við 2. gr. 15. (Annað aðflutningsgjald).

Fyrir »180000« k e m u r ........................   200000
11. Við 2. gr. 16. (Vörutollur).

Fyrir »1450000« kemur .  .............................. 1550000
12. Við 2. gr. 17. (Verðtollur).

Fyrir »1550000« k e m u r .......................................  1650000



13. Við 2. gr. 18. (Gjald af sætindagerð).
Fyrir »50000« k e m u r ............................................

14. Við 3. gr. A. I. 1. (Rekstrarhagnaður póstsjóðs).
Fyrir »9656« kemur ............................................
Tilsvarandi liðir á sundurliðun breytast sam- 

kvæmt þessu.
15. Við 3. gr. A. I. 3. (Rekstrarhagnaður Víneinkasölu).

Fyrir »650000« k e m u r ............................................
Tilsvarandi liðir á sundurliðun breytast sam- 

kvæmt þessu.
II. Frá Jóhanni Jósefssyni, Haraldi Guðmundssyni og Lárusi 

Helgasyni.
Við 3. gr. A. Síminn II. b. 19. Nýr liður:

Byggingarstyrkur til sumarskýlis simamanna í
R e y k j a v ík ......................................................................... ....

Til v a r a .....................................................................
III. Frá Jóni A Jónssyni.

Við 3. gr. A. Siminn. Gignahreyfíngar. Út III. (Nýjar 
símalínur).
a. Fyrir »70000« k e m u r ......................................................
b. Við liðinn bætist atbs.:

Þar af 12000 kr. til sima frá Sandeyri að Stað i 
Grunnavík.

IV. Frá ffárveitinganefnd.
Við 7. gr. 3. (Gnsk lán). Nýr liður:

Aðrir v e x tir ................................................................
V. Frá Jóni A. Jónssyni.

Við. 12. gr. 3. (Læknisvitjanastyrkur).
a. Fyrir »9450« k e m u r...........................................................
b. 16. lið í aths. skal orða svo:

Til Sléttu', Grunnavikur-, Nauteyrar- og Snæ- 
Qallahreppa, 300 kr. til hvers, 1200 kr.

VI. Frá fjárveitinganefnd.
Við 12. gr. 3. (Læknisvitjanastyrkur).
a. Fyrir »9450« k e m u r ......................................................
b. í aths. bætist á eftir 20 nýr liður:

Til Nauteyrarhrepps 300 kr., sé héraðið læknislaust.
VII. Frá Birni Krisljánssyni.

Við 12. gr. 15. a. Nýr liður:
Til sjúkraskýlis á Þórshöfn (endurveiting) . .

VIII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 12. gr. 15. n. (Halldór Arnórsson). Nýr liður:

Til sama, til þess að kynna sér nýungar í gervi- 
limagerð erlendis og til v e rk fæ ra k a u p a .........................
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IX. Frá Sveinbirni Högnasgni og Jóni ólafssyni.
Við 12. gr. 15. n. Nýr liður: -

Til frú Sigriðar Kjartansdóttur i Holti, styrkur 
vegna sjúkdóms manns hennar, séra Jakobs Lárussonar 5000

X. Frá Halldóri Stefánssgni.
Við 13. gr. A. II. a. 9. Nýr liður:

Skeggjastaðaþinghárvegur........................................ 5000
XI. Frá fjárveitinganefnd.

Við 13. gr. A. II. a. 9. Nýir liðir:
a. Til Jö k u lsá rh líð a rv e g a r.................................................  8000
b. Til þjóðvegar i G eithellnahreppi................................... 5000

XII. Frá Haraldi Guðmundssgni, Héðni Valdimarssgni og 
Vilmundi Jónssgni.
Við 13. gr. A. II. a. 9. Nýr liður:

F ja rð arh e ið arv eg u r.................................................  25000
XIII. Frá Lárusi Helgasgni.

Við 13. gr. A. II. a. 9. Nýr liður:
B ru n a h ra u n sv e g u r.................................................  10000

XIV. Frá fjárveitinganefnd.
Við 13. gr. A. III. (Til brúargerða):
a. Fyrir »50000« k e m u r ......................................................  112000
b. Aftan við liðinn bætist:

Þar af til brúar á Þverá á Rangárvöllum 62000, 
ef fé er fyrir hendi.

XV. Frá Lárusi Helgasgni.
Við 13. gr. A. III. (Brúargerðir):
a. Liðurinn hækki um 12000 kr.
b. Við liðinn bætist aths.:

Þar af 12000 kr. til brúar á Skálm á Mýr- 
dalssandi.

XVI. Frá fjárveitinganefnd.
Við 13. gr. A. V. (Fjallvegir).

Fyrir »15000« k e m u r ............................................  25000
XVII. Frá Bergi Jónssgni.

Við 13. gr. A. V. (Fjallvegir).
a. Fyrir »15000« k e m u r ......................................................  20000
b. Við liðinn bætist aths.:

Þar af 5000 kr. til vegar frá Hvalskeri við 
Patreksljörð yfir Skersheiði að Saurbæ á Rauða- 
sandi.

XVIII. Frá Ólafi Thors.
Við 13. gr. A. VII. Nýr liður:

Styrkur til þess að fullgera akveg af sýsluveg- 
inum í Járngerðarstaðahverfi að Stað i Grindavik . . 2500



XIX. Frá Halldóri Stefánssyni.
Við 13. gr. A. XI. (Gististaðir).
a. Fyrir »3000« k e m u r...........................................................  3500
b. Aftan við liðinn bætist:

Þar af 500 kr. til ábúandans á Viðidal á Möðru- 
dalsfjöllum.

XX. Frá Guðbrandi ísberg og Jónasi PorbergssynL 
Við 13. gr. B. 2. (Flóabátaferðir).

Fyrir »89000« k e m u r ............................................  91000
XXI. Frá Jóni A. Jónssyni.

Við 13. gr. B. 2. (Flóabátaferðir).
Liðurinn verður 2. a.
Á eftir liðnum kem ur nýr liður (b):
Styrkur til kaupa á bát til mann- og póstflutn- 

inga um lsafjarðardjúp o. v., gegn tvöföldu framlagi
annarsstaðar a ð ..................................................................... 30000

XXII.. Frá ffárveitinganefnd.
1. Við 13. gr. C. II. (Laun vitavarða).

Atbugasemdin fellur b u rt
2. Við 13. gr. C. IV. Nýr liður:

Til að reisa nýja v i t a ............................................  65000
XXIII. Frá Birni Kristjánssyni.

Við 13. gr. C. VI. Nýr liður:
Til að kaupa vitavarðarbústað á Rifl á Melrakka- 

sléttu, fyrsta f já r v e i t in g ......................................................  2000
XXIV. Frá Jóni A. Jónssgni.

Við 13. gr. C. VII. Nýr liður:
Til viðgerðar öldubrjótnum i Bolungavik, helm- 

ingur kostnaðar (endurveiting), allt a ð ............................. 3750
Verkið sé unnið undir eftirliti vitamálastjórnarinnar.

XXV. Frá Haraldi Guðmundssyni, Héðni Valdimarssyni og Vil- 
mundi Jónssgni.
Við 13. gr. C. VII. Nýr liður :

’ Til brimbrjótsins á Skálum á Langanesi . . . 5500
XXVI. Frá Birni Kristjánssyni.

Við 13. gr. C. VII. Nýr lið u r:
Til brimbrjótsins á Skálum á Langanesi . . . 4000

XXVII. Frá fjárveitinganefnd.
Við 13. gr. C. VIII. (Bryggjugerðir og lendingabætur).

Fyrir »20000« k e m u r .....................  32500
XXVIII. Frá Steingrimi Sleinþórssyni og Magnúsi Guðmundssgni.

Við 13. gr. C. VIII. (Bryggjugerðir og lendingabætur).
I stað »20000« k e m u r ................................. ......  . 30000



XXIX. Frá fjárveitinganefnd.
Við 13. gr. C. VIII. Nýr liður:

Til útgáfu rits um leiðbeiningar á siglingaleiðum 
við I s l a n d ............................................................................... 4000

XXX. Frá Einari Arnórssgni.
Við 14. gr. B. I. e. Nýr liður:

Til aukakennara í þ ý z k u .......................................  1500
XXXI. Frá Ásgeiri Asgeirssgni, Einari Arnórssgni og Vilmundi 

Jónssgni.
Við 14. gr. B. II. b. Nýr lið u r:

Til Önnu Bjarnardóttur frá Sauðafelli, til utan- 
farar, til þess að kynna sér barnafræðslu og uppeldismál 1500

XXXII. Frá Jóni ólafssgni, Sveinbirni Hógnasgni og Jóhanni 
Jósefssgni.
Við 14. gr. B. II. b. Nýr liður:

Til Jóns Ág. Gissurarsonar, til framhaldsnáms i
Þ ý z k a la n d i...................................................................................   1000

XXXIII. Frá Jónasi Porbergssgni.
Við 14. gr. B. V. b. 1. (Akureyrarskóli, aukakennarar 

og stundakennsla).
Fyrir »15000« k e m u r ...................................................  18000

XXXIV. Frá Jóni A. Jónssgni.
Við 14. gr. B. X. e. Aftan við liðinn bætist aths.:

Þar af 1000 kr. til Jóns Sigurðssonar, til þess 
að nema nýjustu aðferðir til byggingar úr járnbentri 
steinsteypu.

XXXV. Frá Jóhanni Jósefssgni, Haraldi Guðmundssgni og 
Sveini ólafssgni.
Við 15. gr. 16. Nýr liður:

Til Þórhalls Þorgilssonar kennara i rómönskum 
málum, til þess að gefa út handhæga kennslubók 
i s p ö n s k u ..............................................................................  1500

XXXVI. Frá fjárveitinganefnd.
Við 15. gr. 18. (Leikfélag Reykjavikur).
Aftan við atbugasemdina bætist:

Enda leyfi það, að útvarpað sé án endurgjalds 
siðustu sýningu hvers leiks.

XXXVII. Frá ólafi Thors, Haraldi Guðmundssgni og Jónasi Por- 
bergssgni.
Við 15. gr. 23. Nýr liður:

Til Einars Kristjánssonar, til söngnáms erlendis 1200
XXXVIII. Frá Bjarna Asgeirssgni.

Við 15. gr. 23. Nýr liður:
Til Ásgeirs Bjarnþórssonar, til þess að full- 

komna sig í m á l a r a l i s t ......................................................  600



XXXIX. Frá Jörundi Brynjólfssyni og Bergi Jónssgni.
Við 15. gr. 26. Nýr liður:

Til Sigurðar Skúlasonar mag. art., til rannsókna
á fornbókmenntum ........................................................... 1500

XL. Frá Birni Kristjánssgni og Magnúsi Jónssgni.
Við 15. gr. 27. Nýr liður:

Til Olafs Marteinssonar mag. art., til orðtöku
og vísnasöfnunar  ............................................  1000

Til v a r a ....................................................................  800
XLI. Frá Jörundi Brgnjólfssgni.

Við 15. gr. 30. Nýr íiður:
Til Odds Oddssonar, til r i t s t a r f a ......................... 1000
Til v a r a ....................................................................  800

XLII. Frá Jörundi Brgnjólfssgni.
Við 16. gr. 3. (Sandgræðsla). Athugas. skal orða svo:

Þar af 5000 kr. til áveitu og sandgræðslu i Með- 
allandi og 1500 kr. til Páls Guðmundssonar á Ðaugs- 
stöðum, til varnar sjávarágangi og sandfoki þar.

XLIII. Frá Jóni A. Jónssgni.
Við 16. gr. 8. Nýir liðir:
a. Styrkur til búQáreigenda i Norður-lsafjarðarsýslu, til

fó ð u rb æ tisk au p a ................................................................ 20000
Til v a r a ..............................................................................  15000

b. Við liðinn kemur aths.: Sýslunefnd skiptir styrknum 
milli hreppa með tilliti til þess, hver grasbrestur hefir 
orðið i hverjum hreppi sumarið 1931. Hreppsnefndir 
úthluta fénu til búfjáreigenda með hliðsjón af þvi, 
hvern skaða þeir hafa haft af grasbresti 1931.

XLIV. Frá Bjarna Ásgeirssgni.
Við 16. gr. 11. b. Nýr liður:

Til Hákonar Á. Bjarnasonar, til lokanáms i skóg-
rækt og s a n d g r æ ð s lu ........................................................... 1500

l i l  v a r a ....................................................................  1200
XLV. Frá Jónasi Porbergssgni.

Við 16. gr. 12. b. Nýr liður:
Til Eggerts Magnússonar, til dýralækninga . . 900
Til v a r a ....................................................................  700

XLVI. Frá fjárveitinganefnd.
Við 16. gr. 20. (Fiskifélagið). Nýr liður:

Til sama félags, til þess að annast birtingu út- 
varpaðra veðurfregna i verstöðvum Iandsins . . . .  5000

XLVII. Frá Lárusi Helgasgni.
Við 16. gr. 26.-28. Liðirnir verða einn liður og hljóða svo:

Til Sambands íslenzkra heimilisiðnaðarfélaga:
a. Laun Halldóru Ð ja rn ad ó ttu r............................  3000



b. Styrkur til sam bandsins.......................................  6000
Þar af 800 kr. til Geirs Þormars, til að 

halda uppi kennslu og námsskeiðum i tré- 
skurði á Norður- og Austurlandi.

c. Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til að 
halda uppi kennslu og námsskeiðum í tréskurði
og h e im ilis ið n a ð i....................................................... 800

d. Til landssýningarnefndar, upp i halla við lands-
sýningu heimilisiðnaðarfélaganna . . . .  . 2000 11800

XLVIII. Frá Jóni ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.
Við 16. gr. 41. Nýr liður:

Til mselinga og rannsókna á vatnasvæði Þverár
og M a rk a r f l jó ts ..................................................................... 10000

XLIX. Frá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 16. gr. 42. Nýr liður:

Til dýpkunar á innsigling leiðarinnar á Stokks-
e y ra r s u n d i ......................................................................................  4000

L. Frá Einari Arnórssyni.
Við 16. gr. 45. Nýir lið ir:

a. Til Valgarðs Thoroddsens, til þess að lúka
námi i rafmagnsfræði i Þýzkalandi . . . .  1200

b. Til Sigriðar Sigurðardóttur (Árnasonar), til að
lúka námi i verzlunarfræði i Þýzkalandi . 1000

LI. Frá ólafi Thors.
Við 17. gr. 2. Nýr liður:

Til Gerðahrepps i Gullbringusýslu, styrkur til 
þess að standast kostnað af fátækraframfærslu árið 1931 10000

LII. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 17. gr. 23. Nýr liður:

Til elliheimilisins Grundar i Reyk]avik, bygg- 
in g a r s ty r k u r ..................................................................... 5000

2. Við 18. gr. II. c. 10. (Einar Jónsson).
Liðurinn fellur burt.

3. Við 18. gr. II. c. 13. Nýr lið u r:
Til Magnúsar prófasts B jarnarsonar.................... 355

LIII. Frá Magnúsi Guðmundssgni.
Við 18. gr. II. c. 13. Nýr liður:

Til Ólafs S te p h e n se n s ............................................  550
LIV. Frá Sveinbirni Högnasgni.

Við 18. gr. II. e. 15. (ögm undur Sigurðsson).
Fyrir »2000« k e m u r .................................................  2500

LV. Frá Jóni A. Jónssgni.
Við 18. gr. II. e. 16. (Cathinca Sigfússon).

Fyrir »400« k e m u r .................................................  1000
Til v a r a ..................................................................... 750



LVI. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 18. gr. II. f. 18. (Steindór Hinriksson).

Liðurinn fellur burt.
2. Við 18. gr. II. f. 27. Nýr liður:

Til Hedvig Blöndal, ekkju Ola Blöndal póst- 
ritara, 300 kr. auk 100 kr. með hverju barni hennar
í ó m e g ð ........................................................  600

3. Við 18. gr. II. i. 6. (Oddný Guðmundsdóttir).
Liðurinn fellur burt.

LVII. Frá Porleifl. Jónssgni.
Við 18. gr. II. i. 26. Nýr liður:

Til Guðríðar Guðmundsdóttur Ijósmóður . . . 200
LVIII. Frá Bergi Jónssgni.

Við 18. gr. II. i. 26. Nýr liður:
Til Guðrúnar Einarsdóttur Ijósmóður . . . .  200

LIX. Frá Jóni Ólafssgni.
Við 18. gr. II. i. 59. (Valgerður Steinsen).

Fyrir »300« k e m u r ........................... 600
LX. Frá fjárveilinganefnd.

1. Við 18. gr. II. i. 59. Nýir liðir:
a. Til Ingveldar Guðmundsdóttur, ekkju Erlendar 

Z ak a ria sso n a r................................................................ 300
b. Til JSigriðar Pálsdóttur, ekkju Gunnlaugs Indriða-

s o n a r ............................................................................... 400
2. Við 19. gr. (óviss útgjöld).

Fyrir »100000« k e m u r ............................................  150000
LXI. Frá Lárusi Helgasgni, Magnúsi Guðmundssyni og Por- 

leifi Jónssgni.
Við 19. gr. Aftan við greinina bætist:

Þar af skaðabætur til Vigfúsar Gunnarssonar i 
Flögu í Skaftártungu, vegna bruna af eldingu aðfara- 
nótt hins 1. des. 1930 ........................................................... 10000

LXII. Frá Haraldi Guðmundssyni, Jóhanni Jósefssyni, Einari 
Arnórssyni og Sveini ólafssyni.
Við 20. gr. Út. V. Aitan við orðið »Menningarsjóð« kemur: 
að þvi tilskildu, að Guðbrandur Jónsson rithöfundur 
hafi á hendi gsézlu listasafnsins með a. m. k. 2500 kr. 
launum auk verðstuðulsuppbótar.

LXIII. Frá fjárveitinganefnd.
1. Við 22. gr. I. (Eimskipafélagið).

a. Fyrir »85000« k e m u r .................................................  150000
b. Aftan við liðinn bætist:

Enda veitist rikisstjórninni aðstaða til athugunar 
og íhlutunar um rekstur þess.



2. Við 22. gr. IV. Nýr liður:
Að ábyrgjast lán til síldareinkasölu íslands. Skulu þau lán 

endurgreiðast að fullu áður en nokkrum  síldareiganda verður greitt 
meira en 18 kr. á tunnu  af saltsild, að m eðtöldu andvirði um búða  
og verkunarkostnaði, eða tilsvarandi uppbæ ð fyrir öðruvísi verkaða 
síld. Ábyrgð rikissjóðs gildir til ársloka 1932 og skal aldrei nem a 
hærri uppbæ ð  en svo, að hún  og varasjóður einkasölunnar á bverj- 
um  tím a nemi samtals 500 þús. kr.

LXIV. Frá  Truqqva Pórhallssqni, Haraldi Guðm undssqni og Ólafi Thors. 
Við 22. gr. IV. Nýr liður:

Áð kaupa landinu til handa  lóðirnar rnilli m enntaskólans i 
Reykjavik og stjórnarráðsins, neðan Skólastrætis, en ofan lækjar, á- 
sam t húsum  þeim og m annvirk jum , er á lóðunum  standa, á þeim 
grundvelli um  verð og aðra skilmála, er ræðir  um  í gögnum þeim, 
er forsætisráðherra hefir sent þ ingm önnum , einnig með þeim skipt- 
um  á eigninni nr. 20 við Austurstræti og nr. 2 við Ðankastræti, er 
þar greinir.

LXV. Frá  Haraldi G uðm undssyni, Héðni Valdim arssyni og Vil- 
m und i Jónssyni.
Við 22. gr. IV. Nýir liðir:
a. að ábyrgjast allt að 600 þús. kr. lán fyrir Isafjarðarkaupstað og 

E y ra rh repp  til rafvirk junar, gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin 
m etu r  gildar.

b. að ganga i ábyrgð fyrir samvinnufélag s jóm anna og verkam anna 
á Seyðisfirði fyrir lánum  til kaupa á fiskiskipum, allt að 4/5 
kaupverðs skipanna, fullbúnum  til fiskveiða, samtals allt að 100 
þús. kr. Lánið skal tryggt með sjálfskuldarábyrgð félagsmanna, 
ábyrgð Seyðisfjarðarkaupstaðar og 1. veðrétti i sk ipunum . Ráðn- 
ing forstöðum anns og annars  endurskoðanda  skal sam þykkt af 
rikisstjórninni.

c. að ábyrgjast lán til síldareinkasölu íslands. Skulu þau lán endur- 
greiðast að fullu áður  en no k k ru m  sildareiganda verður greitt 
m eira en 18 kr. á tunnu  af saltsild, að m eðtöldu andvirði um - 
búða og verkunarkostnaðar, eða tilsvarandi upphæ ð fyrir öðru- 
visi verkaða síld. Ábyrgðin gildir til ársloka 1932 og skal aldrei 
nem a bærri uppbæ ð en svo, að bún  og varasjóður einkasölunnar 
nemi á hverjum  tím a samtals 1000000 kr.

LXVI. F rá  M agnúsi G uðm undssyni og Pétri Ottesen.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:

Að kaupa  bús sýslum annsins í Borgarnesi, með þeim skil- 
m álum , sem stjórninni og sýslum anni k em u r  sam an  um.

LXVII. F rá  Jóni A. Jónssyni.
Við 22. gr. IV. Nýir liðir:
a. að ábyrgjast allt að 170 þús. k róna  lán fyrir Hólshrepp til raf- 

v irk junar, gegn ábyrgð sýslufélags Norður-Isafjarðarsýslu.



b. að ábyrgjast allt að 60 þús. k róna  lán fyrir h/f D júpbátinn til 
bátskaupa, gegn ábyrgð sýslufélags Norður-Isafjarðarsýslu og 1. 
veðrétti i skipinu.

L XVIII. F rá  Halldóri Stefánssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:

Að lána J. F r ím nnn  Jónssyni 2500 k rónu r  til þess að kom a 
upp verkstæði til aðgerðar á jarðyrkjuverkfærum , jarðyrkjuvélum , 
heyvinnuvélum  og rafstöðvum og til að kom a upp rafstöðvum á 
Fljótsdalshéraði, gegn tryggingu, sem stjórnín m etu r  gilda. Lánið sé 
vaxtalaust og endurgreiðist með jöfnum  afborgunum  á 10 árum . 

LXIX. F rá  Halldóri Stefánssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:

Að lána Hjaltastaðahreppi í N.-Múlasýslu 25000 k rónu r  til 
20 ára, með 6°/o vöxlum, gegn ábyrgð sýslunefndar N.-Múlasýslu. 
(Endurveiting).

LXX. F rá  Bergi Jónssyni.
Við 22. gr. IV. Nýr liður:

Að veita Suðurfjarðahreppi í Barðastrandarsýslu  20000 kr. 
bjargræðislán, sem endurgreiðist með jöfnum  árlegum afborgunum  
og 6 °/# ársvöxtum  á 20 árum .


