
Nd. 906. Breytingartillaga

við frv. til 1. um viðauka við lög nr. 85 2(i. apríl 1935, uni bráðabirgðabreyting 
nokkurra  laga.

Flm .: lö ru n d u r Brynjólfsson.

Við 1. gr. (ireinina skal orða svo:
1. Á árinu  1936 leggur rík issjóður ekki fram  til R æ ktunarsjóðs Islands þann 

h lu ta  litflutningsgjalds, sem ræ ðir um í 12. gr. laga nr. 63 28. jan ú a r 1935.
2. Á árinu  1936 greiðir rik issjóður dýrtiðaruppbót eftir söm u reglum  og 

árið 1935.
3. .\  árinu  1936 skal fresta  pren tun  u m rað u p a rts  Alþingistíðindanna, og tekur 

það einnig til um ræ ðna frá  Alþingi 1935.
1. Á árinu  1936 skal aðeins greiða prestum  35 þús. kr. þess em bæ ttiskostn- 

aðar, sem ræ ðir um i 1. gr. laga nr. 36 8. sept. 1931.
5. Á árinu  1936 fellur niður s ta rf  gengisnefndar og launagreiðsla lil liennar, 

sbr. 1. nr. 18 1. júní 1921 og 1. nr. 9 27. m aí 1925.
6. Á árinu 1936 skal ekki verja luerri fjárbæ ð úr ríkissjóði til verkfæra- 

kaupa, sbr. 1. nr. 19 7. mai 1928 og 1. nr. 75 19. júní 1933, en 60000 kr. 
L andbúnaðarráðherra  setur reg lur um  skiptingu verkfæ rakaupastyrks, að 
fengnum  tillögum  Búnaðarfélags íslands.

7. Á árinn  1936 skal ekki verja  hæ rri fjá rhæ ð úr rikissjóði lil bú fjá rræ k tar, 
sbr. 1. nr. 32 8. sept. 1931, en 12000 kr. L andbúnaðarráðherra  ákveður í 
sam ráði við B únaðarfélag íslands, hvernig þessum  sparnaði verður náð.

8. Á árinu  1936 m á ckki verja  ú r rikissjóði m eiru  en 28000 kr. til kanpa á 
erlendum  áburði, sbr. 1. nr. 51 28. jan. 1935.

9. Á árinu  1936 leggur rík issjóður ekki fram  fé til bókasafna prestakalla, sbr. 
1. nr. 17 7. jú lí 1931.

10. Á árinu  1936 greiðir rík issjóður ekki hæ rra  fram lag  til sýsluvegasjóða en 
það, sem  ákveðið er til m óts við 59< úr héruðm n, sbr. 1. nr. 102 19. jún í 
1933.

11. Alþingi heim ilar rík isstjó rn inn i að selja eða leigja m eð þeim  skilm álum , 
sem liún telur viðeigandi, skipin Óðin, Þór og Herm óð.

12. Arið 1936 skulu ekki vera launaðir prófdóm endur við ríkisskólana eða skóla, 
sem n jó ta  rikisstyrks, nem a við em bæ ttispróf i háskólanum  og bu rtfa ra r- 
próf í m enntaskólunum , kennaraskólanum , stýrim annaskólanum  og vél- 
stjóraskólanum , siglingafræ ðinám skeiðum  og vélgæzlunáinskeiðum .


