
Sþ. 502. Breytingartillögur

við frv. til f  járlaga fyrir árið 1937.

Frá fjárvoitinganefnd.

1. Við 2. gr. 1(). (Ivaffi- og sykurtollur).
Fvrir „1000000“ keniur ........................................ ................  1100000

2. 2. — 18. (V örutollur).
Fvrir „1350000“ kcnnir ........................................ ................  1450000

3. 2. - 19. (V erðto llu r).
Fvrir „1000000“ kenuir ..........................................

4. — 3. A. 3. (R ekstrarhagn. áfengisverzl.).
Fvrir „1200000“ kennir ........................................ ................  1300000



5. Við 3. í*r. A. 2. II. j. (L andssím inn. Ýms g jö ld ).
Liðurinn orðist svo:

Ýms gjöld .............................................................................  9000
Þar af 1000 krónur til fyrrv. sím averkstjóra, 

eftir tillögum  sím am álastióra.
(i. — - 3. A. 2. II. (L andssím inn. E ign ah reyt.).

Fyrir „45000“ kem ur ...............................................................  60000
7. — 3. A. III. (L andssím inn. X ýjar sím alinu r).

Fyrir „50000“ kenm r ...............................................................  55000
8. 3. — A. 5. II. a. 2. (R íkisútvarpið. F tvarpsefn i).

Fyrir „57000“ kenm r ................................................................ 52000
9. — 11. A. 8. (Skrifstofuskostn . sýslum .).

Liðurinn orðist svo:
Skrifstofukostnaður sýslum anna og bæjarfógeta 127100
Þar af 10 j)ús. kr„ er skiptast m illi bæjarfógeta, 

og 5 þús. kr„ er skiptast m illi sýslum anna eftir fyrir- 
m ælum  dómsmálaráðberra.

10. 11. — A. 11. Nýr liður:
Til byggingar fangabúsa sam kv. 1. nr. 29 1. febr. 1936 2000

11. 12. 3. (L æ knisvitjanastvrkur i Ö gurbéraði).
Liðurinn orðist svo:

Reykjarfjarðarlireppur ...................................................... 300
Xauteyrarbreppur ...............................................................  200
Snæfjallahreppur  ...................................................... 250

12. 12. - -  3. (L æ knisvitjanaslvrkur). X ýir liðir:
1. Saurhæjarhreppur .................................................................... 200
2. Sauðaneshreppur ......................................................................  200
3. Óspakseyrarhreppur ...............................................................  200
4. Skeggjastaðahreppur ......................................................... 200

13. 12. — 18. c. X ýr liður:
T il fávitahæ lis á Sólheim um , hyggingarstyrkur ..............  1000

14. 12. - -  18. d. (F ávitar í hæ lum ).
Fyrir „5000“ kenm r .................................................................... 10000

15. 12. 18. i. (H eilbrigðieftirlit í a ljjýðuskólum ).
Fyrir „2000“ kenm r .................................................................... 5000

16. 13. — A. II. a. 2. Xýr liður:
Hálsasveitarvegur ........................................................................... 2000

17. 13. A. II. a. 3. X ýr liður:
Álftanesvegur .................................................    7000

18. 13. A. II. a. 7. Xýr liður:
Rauðasandsvegur ........................................................................... 5000

19. 13. A. II. a. 9. (B reiðadalsheiðarvegur).
Fyrir „10000“ keinur .................................................................  15000

20. -  13. ----- A. II. a. 18. X ýr liður:
Ft-Blönduhlíðarvegur .................................................................  5000



21. Við 13. gr. A. II. a. 23. N ýr liður:
Kinnarkraut .................................................................................... 6000

22. — 13. — A. II. a. 40. Nýr liður :
Inn-Fljótslilíðarvegur, gegn tvöföldu fram lagi annars- 
staðar að ........................................................................................... 1500

23. — 13. — A. III. (B rúargerðir).
Fvrir „70000“ kem ur .................................................................  90000

24. — 13. — A. VIII. 3. Nýr liður:
Jökulsá í F ljótsdal ......................................................................  200

25. — 13. — A. IX. 2. (F erja  á H vítá).
a. Fyrir „100“ kem ur ...............................................................  250
k. N ýir liðir:

1. T il ferju  á Jökulsá eystri í S k a g a f ir ð i.......................  75
2. Til ferju á H éraðsvötn undan Flatatungu ................. 125

26. - -  13. - -  A. XI. (G istingastvrkur).
a. Fvrir „3750“ kem ur ............................................................. 4150
1). Til sæ luhúskyggingar á Melatanga í Austur-Skafta-

fellssýslu  ......................................................................................  300
27. 13. - C. VIII. 1. g. N ýir liðir:

a. Til Ó lafsfjarðar allt að ........................................................  3000
k. Til Súðavíkur, enda verði Ijryggjan eign hrepps-

félagsins ......................................................................................  1000
28. — 13. - C. VIII. 3. (Ó lafsv ik ).

Fyrir „5000“ keiuur .................................................................... 7500
29. 14. — B. I. f. N ýr liður:

Til kókavörzlu ...............................................................................  1200
30. - -  14. - B. XIV. 2. k. (S tofnkostn . héraðsskóla).

í stað „15000“ kem ur ...............................................................  19000
3 1 . — 14. __ B. XIV. 5. N ýir liðir:

a. Til gagnfræ ðaskólans á ísafirði, kvggingarstyrkur 12000
k. Til gagnfræðaskólans á Akureyri, kvggingarstyrkur 5000
c. Til Reykjanesskóla í N .-ísafjarðarsýslu, styrkur . . . .  1000

32. — 14. — B. XVIII. 2. (Sundkennslu laun  Ó lafs og Jóns).
í stað „2400“ kem ur .................................................................... 3600

33. - 1 4 , — B. XXIV. N ýr liður:
Til Olympíufarar, enda veitist iþróttakennurum  utan
af laiidi kostur á að vera m eð í f ö r in m ................................  2000

31. - 15. — 9. N ýir lið ir:
a. Til lesstofu B yggingarfélags alþýðu ............................. 500
k. Til lesstofu  Sjóm annafélags Revkjavíkur ................... 500

35. — 15. —  18. N ýr liður:
Til stofnunar ísl. kókasafns i Ftrecht ............................... 1000

36. — 15. — 19. (L eikfél. R evkjavíkur).
Við aths. kætist: og að reikningar félagsins séu ávallt 
sendir fjárveitinganefnd Alþingis.



37. Við 15. gr. 22. (X orræ na fé la g ið ).
Fyrir „600“ kenm r ......................................................................  1500

38. — 15. — 25. N vr liður:
Til Mattliíasar Jónassonar, nánisstyrkur, lokaveiting . . 600

39. — 15. — 30. (M agnús A sgeirsson).
Fyrir „1500“ kem ur .................................................................... 2500

40. — 15. — 31. (G uðm undur H agalín ).
a. Liðurinn fellur burt.
b. Nýr liður:

Til Einars Ólafs Sveinssonar, til ritstarfa ................  1000
41. — 15. — 42. N ýr liður:

Til Maríu Markan, til söngnám s ........................................ 1000
42. — 15. — 43. N ýr liður:

Til Þorkels Þorkelssonar, til vísindastarfsem i ................  1000
43. — 15. — 51. (Á sm undur S veinsson ).

Liðurinn fellur burt.
44. — 15. — 53. Nýr liður:

Til byggingar bókasafns á Sauðárkróki .......................... 1200
45. - 16. — 2. (B únaðarfél. I s l.) .

Atbs. orðist svo:
Enda sam þykki landbúnaðarráðherra f  járbagsáætl- 

un og starfsm annaráðningu félagsins. Styrkurinn o.s.frv.
16. -  16. - -  6. (B úfjárræ kt).

Fyrir „42000“ kem ur ..................    56000
47. l(i. -  10. (T ilbúinn áburður).

Fyrir „28000“ kem ur .................................................................  14000
48. 16. 16. f. N ýir liðir:

a. Til Braga Steingrím ssonar, til að stunda dýralækn- 
ingar í Revkiavík og nágrenni, eftir fvrirm ælum  
ráðberra ................." . . . . * .............-............. ' . ..................... 1200

b. Til Guðmundar Gislasonar lækniskandídats, til dýra- 
lækninganáins ........................................................................... 2000

49. — 16. — 16. g. (O rm aveiki í sau ðfé).
a. Liðurinn orðist svo:

Kostnaður við rannsókn á orm a- og riðuveiki í
sauðfé ........................................................................................... 11300

1). N ýr liður:
Til búreikningaskrifstofu ..........................................  3000

50. — 16. — 26. Nýr liður:
Til Guðmundar Jónssonar í Xesi, bætur fyrir afnota-
m issi á landi .................................................................................. 1000

51. — 16. — 35. Nýr liður:
Til Gunnars Jónssonar, styrkur til m jólkuriðnaðarnám s 1000



52. Við 16. gr. 50. Xýr liður:
Til Helgu Sigurðardóttur, styrkur til útgáfu Ijókar um  
fiskrétti .............................................................................................  500

53. 10. 58. X ýr liður:
Til Loðdýraræktarfélags íslands ............................................  2000

54. — 17. —■ 12. (S lysatryggingarsjóður D agsbrúnar).
. Liðurinn fellur niður.

55. —  17. - -  16. (Styrktarsj. verkakvennafél. F ram sókn).
Liðurinn fellur niður.

56. — 17. — 17. (Sjúkrasj. fél. járnsm íðanem a í Rvík)
Liðurinn fellur niður.

57. — 17. — 18. (Stvrktarsj. verkakvfél. Snótar).
Liðurinn fellur niður.

58. — 17. 19. (Styrktarsj. sjóm annafél. .Tötuns).
Liðurinn fellur niður.

59. - -  17. — 22. (Styrktarsj. sjóm fél. á ísa f.) .
Liðurinn fellur niður.

60. — 17. - - 23. (Styrktarsj. verkam fél. Raldurs)
Liðurinn fellur niður.

61. —  17. — 30. (Styrktarsj. verkalýðsfél. á S ey ð is firð i) .
Liðurinn fellur niður.

62. —  17. — 32.
Tölurnar „14.— 31.“ í atlis. breytast sam kv. atkvgr.

63. — 18. II. a. 3. Xýr liður:
Til Skúla Árnasonar læknis ...................................................  535

64. — 18. II. i). 12. (Kirstín R löndal).
Liðuriim  fellur burt.

65. —  18. II. b. 33. X ýir liðir:
a. Til Harriet Jónsson ................................................................  450
1). - Þuriðar Kvaran ................................................................. 450
e. Christophine Rjarnhéðinsson ........................................  1200
d. —  Margrétar Arnadóltur ...................................................  4.)0

66. — 18. — II. c. 15. (Þ orvaldur Jakobsson).
Fyrir „475“ kem ur ...................................................................... 1275

67. 18. II. d. 44. X ýr liður:
Til Guðrúnar J. J ó h a n n sd ó ttu r ............................................... 200

68. 18. II. e. 23. X ýr liður:
Til H ólm friðar Gísladóttur kennslukonu .......................... 500

69. —  18. - - II. f. 30. X ýir liðír:
a. Til Rjörns Jónssonar pósts .............................. 300
1). —  Raldurs E yjólfssonar pósts .........................................  300
e. —  Lofts Ólafssonar pósts ..................................................  300
d. —  Jóhönnu Thorlacius póstm annsekkju .................  300

70. — 18. II. g. 1. (Indriði E inarsson).
Fyrir „3500“ kem ur ..........................................................................  >000



71. Við 18. gr. II. g. 19. (T heódór F rið r ik sso n ).
Fyrir „500“ kem ur .................................................................... 1500

72. 1 8 . — II. g. 27. X ýir liðir:
a. Til Ásmundar Sveinssonar ................................................ 3000
h. —  Guðmundar Hagalíns ....................................................  1500
c. —  Davíðs Stefánssonar ......................................................  1500
d. —  sera Bjarna Þorsteinssonar tónskálds .................... 800

73. — 18. II. i. 23. X ýir lið ir:
a. Til Guðrúnar ,T. X orðfjörð ljósm óður ......................  200
I). — Guðrúnar Cýrusdóttur ljósm óður ...........................  200
c. —  Ástríðar Jónsdóttur ljósm óður ...............................  200
d. —  Klásínu Eiriksdóttur ljósm óður .............................  200
e. —  Önnu Eiriksdóttur ljósm óður ....................................  200
f. —  Ingibjargar Jósefsdóttur ljósm óður ......................  200
g. Helgu Þórðardóttur ljósinóður ...............................  200
h. —  Pálínu Björnsdóttur Ijósm óður ................................ 200

74. — 18. — II. i. 23. Á eftir upptaln ingu ljósm æ ðranna kom i svo
hljóðandi a th s.:

Eftirlaunastvrkur Ijósmæðra greiðist því aðeins, að 
þær sanni, að þær njóti eftirlauna að einum  þriðja hjá 
hlutaðeigandi sýslufélagi.

75. — 18. — II. i. 72. X ýir liðir:
a. T il Guðlaugs Hannessonar lýsism atsm anns ........................  200
b. Jóns Sigurðssonar fiskim atsm anns ...................................  200

70. —  18. — II. i. 74. X ýr liður:
Til Mörtu Þórarinsdóttur, ekkju Viggós Snorrasonar
sím am anns .............................................................................................. 300

77. — 22. — I. X ýir lið ir:
a. Að greiða Ingibjörgu H. B jarnason 2(X)0 kr. eftirlaun, ef hún  

læ tur af starfi á árinu.
b. Að greiða G uðm undi Sveinbjörnsson 3931,75 kr. eftirlaun, ef 

liann læ tur af em bæ tti á árinu.
c. Að greiða Sigurði S ivertsen  3887 kr. eftirlaun, ef hann lætur  

af em bætti á árinu.
d. Að greiða T horvald Ivrabbe v itam álastjóra 1705 kr. eftir- 

laun, auk þess sem  hann fæ r úr lífeyr issjóð i, e f hann lætur 
af em bætti á árinu.

78. — 22. IV. X ýir lið ir:
a. Að gefa  eftir skuld  K ofoed-H ansen, fyrrv. skógræ ktarstjóra, 

við rik issjóð, að upphæ ð 7008 kr.
b. Að endurgreiða úr lífeyr issjóð i barnakennara eftirtöldum  

1110111111111, án vaxta, það fé , sem  þeir hafa  lagt i sjóðinn: Guð- 
rúnu M agnúsdóttur kennara, Jörínu .Tónsdóttur kennara og 
G uðm undi T ryggvasyni kennara.



c. Að heim ila  landssím anum  að verja allt að 0000 kr. til þess 
að hvggja talstöðvar í Suðureyjum  á R reiðafirði.

d. Að láta  þeim  ráðlierra, sem  fer m eð utanríkism ál, sé liann  
ekki jafnfram t forsadisráðherra, í té leigu lausa íhúð, eða að 
öðrum  kosti greiða honum  úr rik issjóði allt að 3000 kr. til 
húsaleigu.

c. Að greiða Jakohi Sm ára :ij adjunktslauna fyrir skólaárið  
1936— 1937, af liann hetur af em hæ tti og fæ r eigi lífvæ nlegt  
starf við sitt hæ fi fyrir þann tíma.

f. Að endurgreiða toll vegna Sogsvirkjunarinnar, 28300 kr.
g. Að gefa eftir eftirstöðvar af hráðahirgðaláni G uðm undar 

Sveinhjörnsson skrifstofustjóra, 1000 kr.
79. Við 22. gr. V. L iðurinn fe llu r hurt.
80. —  22. VIII. X ýir liðir:

a. Að áhyrgjast fvrir Ó lafsfjarðarhrepp allt að 50 þús. kr. lán  
til rafveituhyggingar, þó ekki vfir  % kostnaðar.

1). Að áhyrgjast fyrir tunnuverksm iðju A kureyrar allt að 200 
þús. kr. og fvrir tunnuverksm iðju  S iglufjarðar allt að 200 
þús. kr.

c. Að áhyrgjast fyrir H rófhergslirepp allt að 35 þús. kr. lán til
hryggjugerðar, og fyrir H ofsóshrepf) allt að 50 þús. kr. lán
í sam a skyni. Lánin fari þó ekki yfir  Vj k ostnaðar á livor- 
um  stað.

<1. Að áhyrgjast fyrir Sigurð G reipsson í H aukadal allt að 5000 
kr. lán til g istiliúshyggingar við Gevsi, eftir nánari fyrirm æ l- 
um ráðherra.

e. Að áhyrgjast fvrir Y tri-Akraneshrepp allt að 20 þús. kr. lán, 
sem  verja á til þess að steypa garð til varnar liæ ttulegu land- 
hroti.

f. Að áhyrgjast fyrir Suðurfjarðalirepp, eða félag, sem stofn-
að væri í því skyni, allt að 25 þús. kr. til frvstihúshyggingar
á B ildudal, þó ekki yfir  %  kostnaðar.

g. Að áhvrgjast allt að 7000 kr. hátakaupalán íyrir  útgerðar- 
fé iag ið  K olhein unga á V opnafirði.

81. — 23. —
a. 3. m álsgr. fe llu r  hurt.
h. A ftan við grein ina kom a tva'r nýjar m á lsg r .:

1. Stjórninni er h eim ilt að greiða Sigurði H jálm arssyni stýrim anni 600 
kr., og sé uppliæ ðin færð á útgerðarreikning Esju.

2. Stjórninni er lie im ilt að verja úr prestlaunasjóði sem  svarar prest- 
launum  í einu af liinum  óveittu  prestaköllum , til þess að láta  endur- 
skoða sálm ahók íslenzku þjóðkirkjunnar og undirhúa liandrit að 
nýrri sálm ahók. Skal við efn isval til nýrrar sálm ahókar aðaláherzla  
lögð á að velja  það eitt, sem  frá trúarlegu og listræ nu sjónarm iði er 
fegurst í andlegum  kveðskap þjóðarinn.ar, frum söm dum  og' þýddum .


