
Ed. 842. Breytingartillögur
við frv. til 1. 11111 viðauka við 1. nr. 78 19 júní 1933, uni Kreppulánasjóð.

F rá allsherjarnefnd.
1. Við 1. gr.

a. A eftir orðinu „atvinnufyrirtækjuni“ í 1. málsl. konii: til jiess að ná hag- 
kvæinum sanininguni uni skuldir hrejipsfélaga, scni eru stofnaðar fyrir 
1. jan. 1936, þar nieð taldar fátækraskuldir niilli svcitarfélaga og skuldir 
við sjúkraliús og heilsuhæli.

1). 2. niálsl. gr. orðist svo:
Bréfin skulu vera gildur gjaldeyrir nieð nafnverði gagnvart inn- 

lenduni lánardrottnum  eða skuldaeigenduni til greiðslu hverrar jieirrar 
skuldar, scni eldri er og ekki er tryggð nieð fasteignaveði cða handveði.

2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
í árshyrjun 1936 skal stjórn Kreppulánasjóðs nieð auglýsingu leiða at- 

hygli allra hreppsnefnda landsins að heiniild jieirri, er í 1. gr. segir, og 
láta jiess jafnfram t getið, að þau sveitarfélög, sem óski að nota jicssa heiniild, 
skuli senda stjórn sjóðsins heiðni uni lán eins fljótt og við verður koniið 
cftir að rcikningi ársins 1935 er lokið, og eigi síðar en 1. niaí 1936.

3. Við 8. gr. Upphaf greinarinnar skal orða þannig:
Ríkisstjórninni heimilast að ákveða, að stjórn Kreppulánasjóðs (sani- 

kv. 11. gr.) gefi út sérstakan flokk liandhafaskuldabréfa, að upphæð IV2 
niilljón króna.

Trygging fyrir skuldabréfuni þcssuni skal vera:
1. Skuldabréf þau, er sjóðurinn fær frá lántakenduni.
2. Ábyrgð ríkissjóðs.

Skuldabréfum jæssuni niá verja til lánveitinga . . .  o. s. frv.
4. Við 11. gr.

a. Orðin „annara en atvinnufyrirtækja" í 1. tölul. falli burt.
b. I stað orðanna „við önnur bæjar- og sveitarfélög“ í 5. tölul. konii: hjá 

öðrum hæjar- og sveitarfélög 11111.
5. Við 14. gr.

a. Á undan greininni konii: III. kafli. Alnienn ákvæði. 
h. Á eftir 2. málsgr. komi:

Annar kostnaður vegna lánveitinga eftir lögum þessum greiðist úr 
kreppulánasjóði, að því levli sem liann er ekki greiddur annarsstaðar að. 

e. 3. málsgr. orðist svo:
Lánveitingum sanikvænit lögum þessum skal lokið fyrir árslok 1936. 

F rá  þeim tíma annast stjórn Búnaðarbankans alla stjórn sjóðsins án 
endurgjalds. 

d. Á eftir greininni komi ný gr., svo hljóðandi:
Að því leyti sem ekki er annað ákveðið sérstaklega í lögum þessum, 

gilda um undirbúning undir lánveitingar og annað, er að lánunum og 
skuldabréf 111111111 lýtur, ákvæði laga nr. 78 19. júni 1933, með síðari við- 
aukum, eftir því sem við á.


