
Sþ. 0 1 2 .  B r e y t l n g a r t l l l ö g u r

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1924.

I. Frá Jakob Möller.
Við 13. gr. D. IV. 20. L iðurinn verður þannig:
Til uppbótar á launum starfsmanna landssím ans og talsímakvenna 
við bæ jars im ann  í Reykjavik, samkv. tillögum landssimastjóra, þó 
svo, að efnisvörður landssímans, Steindór Björnsson, fái 200 kr. 
fyrir hvert barna  sinna ......................................................................................

II. Frá fjárueitinganefnd neðri deildar.
1. Við 14. gr. B. VIII. 1. c. 4. Nýr liður:

Til ra fm ag n sv e i tu ...................................................................
2. — 14. — B. XIII. 8. Liðurinn verður þannig:

Til aðgerðar og viðbóta við barnaskólahús utan 
kaupstaða, þriðjungur kostnaðar, alt a ð .....................

3. — 14. — XVI. L iðurinn verður þannig:
Til að semja og gefa út a lþ ý ð u k e n s lu b æ k u r ............

4. — 15. — 17. (Dansk-isl. Samfund):
F yrir  »1000« kem ur ...................................... . .............

5. — 15. — 41. ( Jó n  Þorsteinsson):
L iðurinn fellur niður.

6. — 15. — 48. (Goodtemplarafjelagið):
Fyrir  »6000« kem ur ..........................................................

7. — 15. — 50. (H andri t  Jóns Aðils):
Milli orðanna »sögu íslands« og »önnur afborgun« 
kem ur: fjórðungur andvirðis.
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8. Við 21. gr. 5. Nýr liður:
All að 40000 kr. til mjólkurfjelagsins »MjaIlar« i Borgarfirði. 
Lánið veitist til 20 ára, með 5Vs°/# vöxlum og gegn trygg- 
ingu, er stjórnin tekur gilda.

9. -  21. -  10. Nýr liður:
Alt að 10000 kr. til Jón  G. ó lafssonar ,  til að kaupa  einka- 
leyfi á uppfundningum  sinum . Lánið er veitt til 10 ára, 
með 5*/*% vöxtum og gegn tryggingu, er stjórnin tekur gilda.

10. — 21. — 12. Nýir liðir:
a. Alt að 7000 kr. til S igurðar bónda Lýðssonar á Hvoli i 

Dalasýslu, til að endurreisa býlið Svínadalssel i Saur- 
bæ jarhreppi.  Lánið er veitt til 20 ára, með 5V*#/o vöxt- 
um og gegn tryggingu, er stjórnin tekur gilda.

b. Alt að 30000 kr. til kembivjela á Húsavík. Lán ið  er veitt 
til 20 ára, með 5 '/*% vöxtum og gegn tryggingu, er 
stjórnin tekur gilda.

c. Til R. Andersson sk raddara , til þess að saum a lands- 
forða af kar lm annafatnaði úr islenskum dúkum  til gjald- 
eyrissparnaðar, 20000 kr. Lánið er veitt til 12 ára,  með 
5x/*°/o í vexli, afborgunarlaust tvö fyrstu árin, gegn 
trygging, er stjórnin teku r  gilda.

11. -  22. -  I. 3. Nýr liður:
Alt að 50000 kr. til bræ ðranna Espbólin, til að stofna 
tunnusm iðju  á Siglufirði. Trygging skal fyrir því, að nægi- 
legt stofnfje og rekstrarfje sje fyrir hendi.


