
Sþ. 912. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1936 og við brtt. á þskj. 881, 884 og 890.

I. F rá  Jóni A. Jónssyni.
Við 12. gr. 10. Nýr liður:

Til utanferða héraðslækna .........................................................  1200
II. F rá  Sigurði Kristjánssyni.

Við 13. gr. B. 1. b. (Eimskipafélag íslands).
Fyrir „150000“ kem ur ...............................................................  200000

III. F rá  tíísla Guðmundssyni.
1. Við 13. gr. B. 1. b. (Eimskipafélag íslands).

Aftan við liðinn bætist:
Styrkurinn er ennfrem ur bundinn því skilyrði, að launa- 

greiðslur fastra starfsm anna félagsins séu lækkaðar til sam- 
ræmis við hliðstæðar launagreiðslur hjá Skipaútgerð rikisins.

2. Við 13. gr. B. 2. (Flóabátaferðir).
Orðin i atbs. „sem fara eftir fastri áætlun“ falli niður.

IV. F rá  Ólafi Thors.
Við 14. gr. B. XXIV. Nýr rómv. liður:

Til íþróttaskólans á Álafossi ..................................................... 2000
V. F rá Garðari Þorsteinssyni.

Við brtt. 884, 2. (Nýr liður við 16. gr. 63. Bátatjón á Ólafsfirði).
F vrir „15000“ kem ur .................................................................  21500

VI. F rá  Jakob Möller.
Við 18. gr. II. d. 23. (Guðríður H elgadóttir).
a. Fyrir „132 kr.“ kem ur: 282 kr.
b. Fvrir „232.00“ kem ur ....................................................................  382,00

VII. F rá  Jörundi Brynjólfssyni og Bjarna Bjarnasyni.
Við 22. gr. I. Nýr liður:

Að kaupa Kaldaðarnestorfuna í Arnessýslu, ef aðgengilegir samn- 
ingar takast um verð og greiðsluskilmála.

VIII. F rá  Pétri Ottesen.
Við 22. gr. III. Nýr liður:

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé þvi, sem aflað er með sam- 
komum og rennur til eflingar slysavörnum hér við land.

IX. F rá  Einari Arnasyni  og Bernh. Stefánssyni.
Við 22. gr. VII. Nýr liður:

Að kaupa jörðina Svðstabæ í Hrísey, ef aðgengilegir samningar nást 
um verð og greiðsluskilmála.

X. F rá  Jóhanni Jósefssyni.
Við brtt. 890, XLII. (Nýr liður við 22. gr. VII.).

Breytingartillöguna skal orða svo:
Við 22. gr. VII. Nýr liður:
Að ábyrgjast allt að 40 þús. króna lán fyrir Vestmannaeyjakaupstað



til að eignast hús fyrir gagnfra*ðaskólann, gegn þeim tryggingurn, er 
stjórnin m etur gildar.
F rá fjárveitinganefnd.
1. Við brtt. 881, 64. (Xýir liðir við 22. gr. VII.).

a. Við a. Liðurinn orðist svo:
Að ábyrgjast allt að 35000 kr. lán fyrir ísafjarðarkaupstað til 

greiðslu á lausaskuldum bæjarsjóðs.
b. Við d. Liðurinn orðist svo:

Að ábyrgjast fyrir tunnuverksm iðju S iglufjarðar allt að 150 þús. 
kr. rekstrarlán , gegn ábyrgð S iglufjarðarkaupstaðar og öðrum þeim 
tryggingum, er stjórnin m etur gildar, enda sé lánið greitt að fullu fyrir 
áramót.

2. Við brtt. 881, 65. (Við 23. gr.). Lið a. skal orða svo:
Stjórn Búnaðarbankans veitist beimild til þess að greiða frú  Önnu 

Klemensdóttur, ekkju Tryggva Þórballssonar bankastjóra, 25[í af 
launum manns liennar sem aðalbankastjóra Búnaðarbankans, og dýr- 
tíðaruppbót að auki.


