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296. Breytingartillögur

við frv. til fjárlaga fy rir árið 1934 og við brtt. á þskj. 199.
I. F rá Lárusi Helgasyni.
Við 12. gr. 3 (L æ knisvitjanastvrkur).
a. Liðurinn hækki um 250 kr.
1). A ftan við aths. bætist nýr tö lu l.:
Til Álftveringa 250 kr.
II. F rá V ilm undi Jónssyni.
1. Við 12. gr. 9. Nýr liður.
Til fjörefnarannsókna á þjóðlegum islenzkum mat5000
vælum .............................................................................................
2. Við 12. gr. 10. N ýr liður:
Til Jónasar K ristjánssonar héraðslæknis, Sauðárkróki, ferðastyrkur til að sæ kja læ knafund í Stokkhólmi,
þar sem ræ tt verður um hollustu ogóhollustu m ataræðis
1000
III. F rá Sveinbirni Högnasyni og Jóni Ólafssyni.
Við 12. gr. .10. Nýr liður:
Til K ristjáns G rím ssonar læknis, til fram haldsnám s í
handlækningum erlendis ..................................................................
1000
IV. F rá Haraldi Guðmnndssyni.
Við 12. gr. 17. b. N ýr liður:
S ty rk u r til viðbyggingar sjúkrahússins áSeyðisfirði . . . .
12000
V. F rá Guðbrandi tsberg.
Við 12. gr. 17. j. (Rauðakrossdeild A kurevrar).
1500
F y rir „500“ kem ur ......................................................................
VI. F rá Steingrím i Steinþórssyni og Bernh. Stefánssyni.
Við 12. gr. 17. k. Nýi* liður:
Til Gísla K ristjánssonar, til þess að standast kostnað við
dvöl á sjúkrahúsi erlendis ..................................................................
1500
VII. F rá Magnúsi Jónssyni.
Við 12. gr. 17. m. N ýr liður:
Til M agnúsar Magnússonar, til þess að leita sér lækningar
vegna áverka, er hann fékk viðvegavinnu ríkisins .....................
2000
VIII. F rá Sveini Ólafssyni.
■ Við 13. gr. A. II. a. 4. (H oltavörðuheiðarvegur).
20000
■Fyrir „40000“ kem ur .............................................................
IX. F rá Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 5. N ýr liður:
Langadalsvegur í ísafjarðarsýslu ........................................
1000
X. F rá Steingrími Steinþórssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 8. (H ofsósvegur).
F y rir „3000“ kem ur . .•..................................................................
6000

XI. F rá Birni Kristjánssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 12. (Þ istilfjarðarvegur).
F y rir ,,5000“ kem ur .................................................................
10000
Til v a r a ........................................................................................
8000
XII. F rá Halldóri Stefánssyni.
A. Við 13. gr. A. II. a. 13. (Bakkaf jarð arv eg u r).
1. F y rir „4000“ kem ur .............................................................
0000
2. Nýir liðir á eftir:
a. V opnafjarðarvegur ...........................................................
0000
b. Úthéraðsvegur ...................................................................
0000
' B. Við 13. gr. A. II. a. 14. (Jökuldalshlíðarvegur).
1. F y rir „Jökuldalsblíðarvegiir“ kem ur Jökulsárhliðarvegur.
2. F y rir „4000“kem ur ................................................................
0000
XIII. F rá Haraldi Guðmundssyni.
Við brtt. 199, 20. a. (Við 13. gr. A. II. a. 14.). (Fjarðarheiðarv eg u r).
1 stað „8000“ kem ur ......................................................................
13000
XIV. F rá Sveini Ólafssyni.
Við 13. gr. A. II. a. 14. Nýr lið u f:
'
Skriðdalsvegur..............................................................................
3000
XV. F rá Jóni Ólafssyni og Sveinbirni Högnasyni.
Við 13. gr. A. II. a. 16. Nýr liður:
'
Hvolsvallarvegur
.........................................................................
3000
XVI. F rá Sveini Ólafssyni og Halldóri Stefánssyni.
Við 13. gr. B. 1. b. (Eim skipafélag íslands).
Við liðinn bætist athugasem d: enda liagi félagið áætlun
svo, að strandsiglingar taki sem jafnast til allra landshluta.
XVII. F rá Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. C. VIII. (Bryggjugerðir og len d in g arb æ tu r).
25000
F v rir „20000“ kem ur .............................................................
XVIII. F rá Sveini Ólafssyni.
Við 13. gr. C. VIII. Við liðinn keinur athugasem d:
Þ ar af til bátabryggju á Vattarnesi ....................................
3000
XIX. F rá Jóni A. Jónssyni.
Við 13. gr. C. VIII. Nýr liður:
Til viðgerðar á öldubrjótnum í Bolungavík . ...............
20000
XX. F rá Bernli. Stefánssyni.
Við 13. gr. C. VIII. Nýr liður:
Til öldubrjóts austur af Siglufjarðareyri, gegn tvöföldu
tillagi frá hafnarsjóði Siglufjarðar ................
200000
XXI. F rá Pétri Halldórssyni og Magnúsi Jónssyni.
Við 14. gr. B. I. i. N ýir liðir:
a. Til þess að halda uppi kennslu í tauga- og geðsjúkdónnun
1000
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b. Til M atthíasar Þórðarsonar, til fyrirlestrahalds í háskólanum ..................................................
c. Risnufé rektors háskólans ...........................................................
Til vara
................................................................................
F rá Jóni Ólafssyni ogSveinbirni Höynasyni.
Við 14. gr. B. II. d. Nýr liður:
Til Jóns G issurarsonar, til lokanám s i verzlunarfræði við
þýzkan háskóla .......................................................................................
F rá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 14. gr. B. II. d. N ýr liður:
a. Til Guðm undar Jónssonar frá Stokkseyri, til að ljúka vélfræðinám i í Þýzkalandi ..................................................................
I). Til Árna Skúlasonar, til að ljúka trésm íðanám i í Kaupm annahöfn .........................................................................................
Til v a r a ........................................................................................
F rá Ólafi Thors og Bjarna Asgeirssyni.
Við 14. gr. B. II. d. N ýr liður:
Til Jóns Blöndals, til lokanám s í hagfræði ............................
F rá Guðbrandi Isberg.
Við 14. gr. B. X. b. (Iðnfræðsla á A kurevri).
F y rir „1500“ k e m u r ..................................................................
Til v a r a .............................................................................................
F rá Jóhanni Jósefssyni.
Við 14. gr. B. X. d. N ýr liður:
Til iðnaðarm annafélagsins í V estm annaeyjum , til kvöldskólahalds .............................................................................................
F rá Jóni A. Jónssyni.
Við 14. gr. B. XIII. 4. (B arnaskólahús utan kaupstaða).
.
FjTÍr „15000“ kem ur .............................................................
F rá Bjarna Ásgeirssyni, Ólafi Thors og Haraldi Guðmundssyni.
Við 14. gr. B. XXI. N ýr liður:
"
Til glímufélagsins Ármanns, upp í halla af ferð glímuflokks til Stokkhólm s i tilefni af íslenzku vikunni þ a r
F rá Bergi Jónssyni.
Við 15. gr. 15. N ýr liður:
Til Helga Guðm undssonar kennara í A ustm annsdal, til
þjóðsagnasöfnunar á Vestfjörðum ogútgáfu s a f n s in s
Til y a r a ........................................................................................
F rá Sveinbirni Högnasyni og Steingrím i Steinþórssyni.
Við 15. gr. 24. (Guðm. Finnbogason).
Liðurinn fellur niður.
F rá Guðbrandi fsberg.
Við 15. gr. 25. (Halldór Kiljan Laxness).
Liðurinn fellur niður.
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XXXII. F rá Sveinbirni Högnasyni og Steingrím i Steinþórssyni.
Við 15. gr. 29. (Hannes Þorsteinsson).
Liðurinn fellur niður.
XXXIII. F rá sjávarútvegsnefnd.
Við 15. gr. 33. N ýr liður:
Til Árna Friðrikssonar, vegna ritstarfa og fyrirlestra um
1200
fiskilíf og fiskiveiðar ......................................................................
Til v a r a ........................................................................................
1000
XXXIV. F rá Haraldi Guðmundssyni, Héðni Valdimarssyni og
V ilm u nd i Jónssyni.
Við 16. gr. N ýr liður á undan 1:
Til atvinnubóta i kaupstöðum og kauptúnum .............. 1000000
gegn jafnháu fram lagi frá hlutaðeigandi bæ jar- og sveitarfélögum, enda sé þeim og gefinn kostur á láni, er nemi helmingi fram lags þeirra, eða rikisábvrgð.
XXXV. F rá landbúnaðarnefnd.
1. Við 16. gr. 3. (Gjöld skv. jarðræ ktarlögum ).
F y rir „400000“ kem ur ............................................................. 355000
2. Við 16. gr. 7. (Tilbúinn á b u rð u r). Liðinn skal orða sv o :
Vegna fram kvæ m dar laga um tilbúinn áburð ..................
75000
XXXVI. F rá Guðbrandi Isbery.
Við 16. gr. 24. Nýr liður:
Til Geirs Þorm ars, tréskurðarm eistara á Akurevri, til
þess að halda uppi kennslu og nám skeiðum í tréskurði . . . .
650
XXXVII. F rá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 16. gr. 34. N ýr liður:
Til Sam bands sunnlenzkra kvenna, styrkur til að halda
uppi nám skeiðum fy rir húsm æður og húsm æðraefni . . . .
2500
XXXVIII. F rá Magnúsi Jónssyni, Héðni Valdimarssyni og
Bernh. Stefánssyni.
Við 16. gr. 36.
a. Liðinn skal orða svo:
Til vinnum iðstöðvar kvenna, gegn jafnm iklu fram lagi
2000
annarsstaðar að ............................................................................
b. Nýr liður á eftir:
Til Sigrúnar K jartansdóttur, til þess að setja á stofn
saum astofu fv rir skinnhanzka og fleiri vörur úr islenzkum skinnum ................................................................................
2000
XXXIX. F rá Lárusi Helgasyni.
Við 16. gr. 46. Nýr liður:
Til þess að ljúka við fyrirhleðslu Skálm ar í Alftaveri,
gegn Vz annarsstaðar að .................................................................
2000

XL. F rá Jörundi Brynjólfssyni, Héðni Valdimarssyni og
Magnúsi Jónssyni.
Við 16. gr. 46. Nýr liður:
Til B únaðarbanka íslands, fyrsta greiðsla vaxta og afborgana af viðlagasjóðslánum m álaranna Ásgrims Jónssonar
og Jóns Stefánssonar, að upphæð sam tals 13 þús. kr. til hvors,
sem ríkið tekur að sér að greiða að fullu ................................
enda greiði skuldunautar aftu r ríkinu, hvor að sínum hluta, í
eigin m álverkum jafnvirði þess, er ríkissjóður greiðir af
skuldinni á hverju ári, að m ati m anns eða m anna, sem stjórnin kveður til þess í hvert sinn.
XLI. F rá Jörundi Brynjólfssyni.
Við 16. gr. 46. Nýr liður:
Til B únaðarbanka íslands, til greiðslu á viðlagasjóðsláni Grím sneslæknishéraðs til læ knisbústaðar og sjúkraskýlis, þar í taldir v e x t i r .................................................................
XLII. F rá Ólafi Thors.
Við 16. gr. 46. N ýr liður:
Til B únaðarbanka íslands, til læ kkunar á ræ ktunarsjóðsláni vegna kaupa á þjóðjörðinni Leirvogstungu í Mosfellssveit
Til vara ......................................................................................
XLIII. F rá Bjarna Ásgeirssyni.
Við 17. gr. 7 (Slysavarnir).
a. F y rir „8000“ kem ur ....................................................................
b. Við aths. bætist m álsgrein:
Af fram lagi þessu skal verja alll að 7000 kr. til simalagninga að H jörsev og Straum firði á Mýrum.
XLIV. F rá Jóhanni Jósefssyni.
Við 17. gr. 22. Nýr liður:
Til Ekknasjóðs Vestm annaeyja ................
Til v a r a .........................................................................................
XLV. F rá Birni Kristjánssyni.'
Við 18. gr. II. d. 3. (Guðrún B jö rn sd ó ttir).
F y rir „300“ kem ur ...................................................................
XLVI. F rá Hannesi Jónssyni.
Við 18. gr. II. d. 41. N ýr hður:
Til Líneyjar Sigurjónsdóttur prófastsekkju .....................
Til vara .............. .'....................................................................
XLVII. F rá Bergi Jónssyni.
Við 18. gr. II. e. 20. Nýr hður:
Til Ingivalds N ikulássonar kennara ....................................
Til vara ......................................................................................
XLVIII. F rá Jónasi Þorbergssyni.
Við 18. gr. II. h. 7. N ýr hður:
Til Sigríðar Jónsdóttur ...........................................................
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XLIX. F rá Bergi Jónssyni og Ólafi Thors.
Við 18. gr. II. i. 63. N ýr liður:
Til S næ bjarnar K ristjánssonar fyrrv. breppstjóra í Hergilsey .......................................................................................................
L. F rá Bergi Jónssyni.
Við 22. gr. II. Nýr liður:
Að kaupa læknisbústað Revkliólalæknishéraðs á Revkhólum, ásam t lóð og öllu tilheyrandi, við því verði, er skuldir
þæ r nema, sem á eigninni hvíla þegar kaup fara fram .
LI. F rá Magnúsi Jónssyni.
Við 22. gr. II. Nýr liður:
Að kaupa af Lofti Guðmundssyni hirðljósm yndara kvikm ynd af íslenzkum atvinnuháttum , til notl^unar í skólum.
LII. F rá Jóni A. Jónssyni.
Við 22. gr. V. N ýr hður:
Að endurgreiða Sigurði K ristjánssyni fyrrverandi barnakennara ú r hfeyrissjóði barnakennara það fé, sem hann hefir
greitt i sjóðinn, án vaxta.
LIII. F rá Bjarna Asgeirssyni.
Við 22. gr. V. N ýr liður:
Að veita Asmundi Sveinssvni m yndhöggvara allt að 10
þús. kr. lán til þess að reisa sér vinnustofu, gegn þeim skilyrðum , er stjórnin ákveður, og m á skipta útborgun lánsins
á 3 ár.
LIV. F rá Sveini Ölafssyni og Haraldi Guðmundssyni.
Við 22. gr. V. N ýir liðir:
a. Að ganga í ábyrgð fy rir allt að 120000 kr. láni fy rir samvinnufélág á Eskifirði til kaupa á fiskiskipum , enda nemi
lánið eigi m eiru en % af kaupverði skipanna fullbúinna til
fiskiveiða. Lánið skal tryggt með sjálfskuldarábyrgð félagsm anna, ábyrgð E skifjarðarhrepps og 1. veðrétti í skipunum .
Forstöðum aður og an n ar endurskoðandi félagsins skulu
sam þykktir af rikisstjórninrii. (Endurveiting 90000 k r.).
b. Að ganga í ábyrgð fy rir sam vinnufélag sjóm anna og verkam anna á Seyðisfirði fy rir láni til kaupa á fiskiskipum , alli
að % kaupverðs skipanna fullbúinna til fiskiveiða, sam tals
ah t að 100000 kr. Lánið skal tryggt með sjálfskuldarábyrgð félagsm anna, ábyrgð Sevðisfjarðarkaupstaðar og
1. veðrétti í skipunum . Ráðning forstöðum anns og annars
endurskoðanda skal sam þvkkt af ríkisstjórninni. (Endurv eiting).
LV. F rá Jóni A. Jónssyni.
.
Við 22. gr. V. N ýr h ður:
Að ábyrgjast allt að 60 þús. kr. lán fv rir h /f D júpbátinn

300

.

til bátskaupa, gegn 1. veðrétti i skipinu og endurábyrgð sýslufélags N orður-ísafjarðarsýslu. (E ndurveiting).
LVI. F rá V ilm undi Jónssyni og Jóni A. Jónssyni.
Við 22. gr. V. Nýr liður:
Að ábyrgjast allt að 600 þús. kr. lán fy rir ísaf jarðarkaupstað og E yrarhrepp til rafvirkjunar, gegn þeim tryggingum,
er ríkisstjórnin m etur gildar.
LVII. F rá Jóni A. Jónssytii.
Við 22. gr. V. Nýr liður:
Að ábyrgjast allt að 200 þús. kr. lán til Hólshrepps, til
byggingar raforkustöðvar, gegn endurábyrgð sýslufélags
N orður-ísafjarðarsýslu og 1. veðrétti í raforkustöðinni.
LVIII. F rá Bernh. Stefánssyni.
Við 22. gr. V. Nýr liður:
Að ábyrgjast lán, allt að 400000 kr., fy rir hafnarsjóð
Siglufjarðarkaupstaðar, til byggingar öldubrjóts austur af
Siglufjarðarevri, gegn þeim tryggingum , er stjórnin m etur
gildar.

