
Ed. 502. Breytingartillögrur

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1922.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Við 12. gr. 20. (Röntgen).
Liðurinn orðast þannig:

Til geislalækningastofu ríkisins ........................................  kr.
2. — 12. — 21. (Ljóslækning).

Liðurinn fellur niður.
3. — 12. — 23.

Liðurinn orðast svo:
Til Radíumsjóðs íslands, styrkur til að reka radíum- 
læ k n in g a r ...................................................................................... —

4. — 12. — 27. a. (Sjúkrahús).
a. Fyrir »10000« kem ur..........................................................  —
b. Fyrir »60 aurar« í athugasemdinni kemur:

90 aurar.
5. — 12. — 27. 1. (Berklavarnarfjel.).

Liðurinn fellur niður.
6. — 12. ■ — 27. m. (Finsensljós).

Liðurinn fellur niður.
7. — 12. — 27. n, o, p.

a. Þessir þrír stafliðir sameinast í einn svo hljóðandi: 
Utanfararstyrkur hjúkrunarkvenna:
a. Til Helgu Eggertsdóttur ........... 1000
/í. — Þuríðar Jónsdóttur ............1000

— Jónínu P á lsd ó ttu r .....................  1000 3000

15000

3000

15000



u. — 13.

10. — 13. —

11. -  13. —

b. Athugasemd á eftir:
Styrkþegar skulu setjast að hjer á landi að 

loknu námi, ef þeim býðst starf hjer.
8. Við 12. gr. 27. r.

Xýr liður aftast:
Til Læknafjelags Reykjavikur, til að styrkja 

utanför umbúðasmiðs ..........................................................
C. 1. (Strandferðir).
Fyrir »175000« kemur ..........................................................
D. III. 3. (Reykjarfjarðarsími).
Liðurinn fellur niður.
D. III. 4. (Króksfjarðarnessími).
Liðurinn fellur niður.

12. — 14. — A. b. 4. (Reykjaholt).
Fyrir »5000« koma .................................................................

13. — 14. — B. I. g. 3. (Einkalaunabót dyravarðar).
Liðurinn fellur burt.

14. — 14. — B. II. (Námsstyrkur stúdenta erlendis).
Framhald athugasemdarinnar á eftir orðunum »helstu 
menningarlöndum öðrum« orðast svo:

en senda verða þeir stjórninni skilríki fvrir því, 
að þeir stundi með alúð eitthvert það háskólanám, 
sem þeir fá eigi kenslu í við Háskóla Islands. 
Styrkurinn skal aðeins veittur stúdentunum fyrstu 
4 námsárin.

15. — 14. — B. III. (M entaskólinn).
Aftan af aths. við námsstyrkinn falla orðin »Finni
stjórnin .........  að því skapi«.
B. IV. 5. (Námsstyrkur Gagnfr.sk.).
Síðari liður alhs.: »Finni stjórnin . . . að því skapi« 
fellur niður.
B. V. 4 (Námsstyrkur Kennarask.).
Síðari hluti aths.: »Finni stjórnin . . . að því skapi« 
fellur niður.

18. — 14. — B. XII. 1. c. (Kvennaskólinn í Rvík).
Athugasemdin: »Stjórninni er heimilt . . . .  hrekkur 
eigi« fellur niður.
B. XIII. 3. (Byggingarst. barnaskóla).
Orðin »í kauptúnum og sjávarþorpum, og heimavist- 
arskóla í sveitum« falla niður.
B. XIII. 7. (Skólablaðið).
Liðurinn fellur niður.
B. XIV. a. (Unglingaskólar).
Úr athugasemdinni skulu falla orðin »Unglingaskólar 
í kauplúnum . . . að öðru jöfnu«.

10. — 14. —

17. - -  14. —

19. — 14. —

20. — 14. —

21. — 14.

kr. 0000 

— 300000

. kr. 2500



22. Við 14. gr. B. XV. (Húsmæörafræðsla).
Fyrir orðin »gegn 800 kr.« kemur: 
gegn 1000 kr.

23. -  14. — B. XIX. d.
Fyrir »Guðbrandsdóttur« kemur:
Brands.

24. — 15. — 1. c. (Hallgr. Hallgrímsson).
Liðurinn orðist svo:

Til aðstoðarmanns við safnið, er sje fastur árs- 
maður, 2000 kr., með verðstuðulsuppbót.....................  kr.

25. — 15. — 3. e. (Listaverkakaup).
Fyrir »5000« kemur ................................................. .. —

26. — 15. — 3. f. (Skýrslur þjóðmenjasafns).
Liðurinn fellur niður. •

27. — 15. — 4. (Náttúrufræðisfjel.).
Fyrir »1800« k e m u r ................................................................ —

28. — 15. — 8. (Bókmentafjel.).
Nýr liður:

Til sama fjelags, til útgáfu registurs við islenskt 
fornbrjefasafn ............................................................................  —

29. — 15. — 21.
Nýr liður:

Til Þórbergs Pórðarsonar, til að safna orðum úr 
íslensku alþýðumáli, enda er orðasafnið eign landsins —

30. — 15. — 23. (Bj. Sæm.).
Fyrir »1000« kem ur..................................................................  —

31. — 15. — 24. (Helgi Jónsson).
Fyrir »3000« kem ur..................................................................  —

32. — 15. — 42. (Lögfr. timarit).
Liðurinn fellur niður.

33. — 15. — 45. (Jón Eyþórss.).
Fyrir »námsstyrkur« kemur: 
lokastyrkur.

34. — 15. — 46. (Bjarni Jósefsson).
Fyrir »námsstyrkur« kemur: 
lokastyrkur.

35. — 15. — 47. (Inga Magnúsd.).
Fyrir námsstyrkur kemur: 
utanfararstyrkur.

36. — 15. — 48. (Brynjólfur Stefánsson):
Fyrir »námsstyrkur« kemur: 
lokastyrkur.

37. -  15. — 49.
Fyrir »Bergvinssonar« kemur:
B. Bárðdals.

4400

3000

2500

2000

2000

2000

2000



38. Við 15. gr. 50.
Liðurinn orðist svo:

Til Einars Jónssonar myndhöggvara, 2500 kr., með
verðstuðulsuppbót ...................................................................
enda hafl hann forstöðu og umsjón Listasafnsins.

39. — 16. — 3. (Búnaðarfjelög).
Síðari hluti athugasemdarinnar: »og varið til verk- 

fæ rak au p a  innan fjelaganna« fellur burt.
40. — 16. — 10. (Raforkunotkun). 

Liðurinn fellur niður.
41. — 16. — 34. (Sig. á Hellulandi).

Orðið »hreppstjóra« fellur niður.
42. -  16. — 42. (sPóra).

Fyrir »45000« kemur ............
43. — 16. — 45. (M iklavatnsmýri). 

Liðurinn fellur niður.
44. — 16. — 46. (»Sindri«). 

Liðurinn fellur niður.
45. — 16. — 47. (Fórdís Ólafsd.). 

Liðurinn fellur niður.
46. — 16. — 49. (Hjónin á Staðarfelli). 

Við liðinn bætist aths.:
Eftirgjaldið af Staðarfelli rennur í ríkissjóð.

47. — 18. — II. e. 11. (Janus Jónsson).
Fjrrir »320« k em u r ...................................................................

48. — 18. — II. e. (Kennarar, kennaraekkjur).
Nýr liður aftast:

Til ekkju Stefáns Stefánssonar skólameistara, 
Steinunnar Frímannsdóttur .................................................

49. — 18. — II. f. 7. (Daníel Jónsson).
Liðurinn fellur niður.

50. — 18. — II. j. (Ingeborg Sigurjónsson).
Fyrur »1000« kemur ... .................................................

51. — 18. — II. j.
Nýr stafliður:

Til Ólafs Rósenkranz fyrv. leikftmikennara ...
52. — 21. — 5. .

Nýr liður:
Til Seyðisfjarðarkaupstaðar, til aukningar rafveit- 

unni, alt að 120 þúsund kr. til 30 ára, gegn 6°/0 
ársvöxtum. Verði fje eigi fyrir hendi, er stjórninni 
heimilt að ábyrgjast lán, alt að jafnhárri fjárbæð, 
er kaupstaðurinn kann að taka í þessu skyni.

53. — 22. — (Álafoss).
Þriðji liður skilyrðanna orðast svo:

Að ríkið bafi á sinn kostnað nákvæmt eftirlit

5500

30000

500

450

1800

1200



með efniskaupum verksmiðjunnar, búsagerð og vjela- 
kaupum, og síðan með rekstri hennar og bókfærslu, 
og endurgreiði verksmiðjan kostnaðinn árlega.


