
Sþ. 280. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fy rir  árið  1938 og við b rtt. á þskj. 242.

I. F rá  Brijnjólfi  Bjarnasyni ,  Einari Olgeirssyni  og ísleifi  Högnasyni.
1. Við 3. gr. A. 4 (T ek ju r af tóbakseinkasö lu).

L iðurinn  fe llur burt.
2. Við 8. gr. (Borðfé konungs ).

F y rir  „60000“ kem ur ............................................................................  15000
3. Við 11. gr. A. 8 (Lögreglukostn. í Rvík).

L iðurinn fe llur niður.
II. F rá  Thor  Thors.

Við 13. gr. A. II. a. 4 (S tvkkishólm svegur).
1. F y rir  „5000“ kem ur ............................................................................. 10000
2. Nýr liður:

S kógarstrandarvegur ............................................ ...............................  5000
III. F rá  Brynjól f i  Bjarnasyni ,  Einari  Olgeirssyni  og ísleifi  Högnasyni.

1. Við 13. gr. A. II. a. 21 (Sigluf ja rð a rsk arð ).
F y rir  „10000“ kem ur ..............................................................................  50000

2. Við 13. gr. A. II. a. 45. X vr liður:
Suðurlandsbraut ..................................................................................... 200000

3. Við 13. gr. A. II. c. 3 fS uðurlandsbrau t).
L iðinn skal orða svo:
Til Sogsvegar, allt að ..........................................................................  100000
gegn fram lagi frá R evkjavíkurbæ , er nemi fjórðungi þessarar 
fjárhæ ðar.

4. Við 13. gr. B. 1. b. (Eim skipafélag íslands).
L iðurinn  fe llur burt.

IV. F rá  Ásgeiri Ásgeirssyni.
Við 14. gr. A. b. 7. Nýr liður:
T il Sigtrvggs G uðlaugssonar prófasts, til þess að launa aðstoðar-
prest ..................................................................................................................  1500

V. F rá  Sigurði Krist jánssyni .
Við brtt. 242,94 (við 14. gr. B. XIV. 2. b. S tofnkostn. héraðsskóla).
a. F y rir  „28000“ kem ur ............................................................................  38000
b. Við liðinn bæ tist aths.:

Þ a r af 15000 kr. til Revkjanesskóla í N orður-lsafjarðar- 
sýslu.



VI. F rá  Brynjól f i  Bjarnnsyni ,  Einari  Olgeirssyni  og íslcifi  Högnasyni.
Við 14. gr. B. XVIII. 4. Nýr liður:
T il sundlaugarbyggingar á Siglufirði ................................................... 20000

VII. F rá  Sigurði Kris tjánssyni .
Við 15. gr. 26. N ýir liðir:
1. T il S igurðar Skagfields söngvara .................................................... 2000

Til vara .......................................................................................................  1200
2. T il Eggerts S tefánssonar söngvara .................................................  2000

Til  vara .......................................................................................................  1200
VIII. F rá  Brynjólf i  Bjarnasyni ,  Einari Olgeirssyni  og ísleifi  Högnasyni.

1. Við 16. gr. 1 (A tvinnubæ tur).
F y rir  „500000“ kem ur ..........................................................................  850000

2. Við 16. gr. 11. Nýr Iiður:
T il að s ty rk ja  tilraunastarfsem i bæ jar- og sveitarfélaga og ein- 
staklinga í ým sum  verklegum  fram kvæm dum  ............................ 75000

3. Við 16. gr. 14. L iðinn skal orða svo:
Til fóðurtryggingarsjóða ......................................................................  75000

Þ ar af til sérstakra ráðstafana út af óþurrkunum  siðastl. 
sum ar 60000 kr.

4. Við 16. gr. 23. N ýir liðir:
a. T il þess að athiiga m öguleika á því að reisa rafstöðvar og

orkuveitur og fram kvæm a und irbún ingsrannsókn ir ........... 20000
b. T il þess að athuga m öguleika á þvi að hagnýta ra fo rku  frá 

orkuveri við Sog til húsah itunar i Revkjavík og ef til vill
v iðar .....................................................................................................  10000

c. Til þess að athuga m öguleika á þvi að \ i r k ja  til rafo rku-
vinnslu eitthvert stó rt fallvatn, í þeim tilgangi að fram - 
leiða svo ódýra orku, að hægt sé að hagnýta hana til stór- 
iðnaðar, t. d. áburðarv innslu  .....................................................  10000

d. Til skipulagðra vatnsrennslism æ linga í fallvötnum , til þess
að vinna ú r þeim og gefa út ský rslu r um þær ...................  15000

e. Til hagnýtra  jarðvegsrannsókna ...............................................  20000
Til þess að annast þessar rannsóknir er rik isstjórn inni 

heim ilt að ráða sérfróðan mann, er sé um leið ráðunau tu r 
hennar i öllu, er lý tur að hagnýtingu íslenzkra jarðefna.

5. Við 17. gr. 7. Nýr liður:
Til dagheimila og sum ardvalarheim ila fy rir börn ...................  10000

R áðherra ú th lu ta r styrk þessum til félaga, er um  það 
sæ kja og sanna, að þau geti rekið slik heimili.

6. Við 17. gr. 17. N ýir liðir:
a. T il sjúkrasjóðs verkam annafélags A kurevrar ...................  300
b. T il sjúkrasjóðs verkakvennafélagsins Einingin á A kureyri 300

IX. F rá  Guðrúnu Lárnsdóttur.
Við 17. gr. 25. Nýr liður:
Til elli- og h júkrunarheim ilisins G rundar i Revkjavík ............... 10000

X. F rá  Ásgeiri  Asgeirssyni.
Við 18. gr. II. i. 20. N ýr liður:
T il Guðm undar E iríkssonar á Þorfinnsstöðum  ............................ 300

XI. F rá  Brunjól f i  B iarnasyni,  Einari Olqeirssuni oe ísleifi  Höqnasimi.
Við 20. gr. Ut. III. (N ýír v itar).
a. F y rir  „65000“ kem ur ............................................................................  225000
b. Við liðinn bæ tist aths.:

Þ a r af til vita á M eðallandssandi 80000 kr. og til vita við 
Þorm óðssker 80000 kr.


