
Md. 153. B rey tln g artlllö g u r

við frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

1. F rá  Jakob Möller.
Við 2. gr. 7. (Útflutningsgjald).

L iðurinn fellur niður.

I I .  F rá  Jóni A. Jónssgni.
Við 12. gr. 13. a.

Nýr liður:
S tyrkur til sjúkrahúsbyggingar á ísafirði, ’/s kostnaðar, alt að 
enda gefi landlæknir meðmæli til byggingarinnar og stjórnar- 
ráðið samþykki uppdrætti og áætlanir. Stjórninni er þó heim- 
ilt að fresta fram kvæm d fyrirtækisins, ef henni þykir nauðsyn 
til bera vegna fjárhags ríkisins.

I I I .  Frá m eiri hluta sparnaðarnefndar (Flm.: S. St., St. St. og Þorl. G.). 
Við 12. gr. 13. g. (U tanfarars tyrkur hjeraðslækna).

L iðurinn fellur niður.

IV. F rá  Birni Hallssgni og Porsteini Jónssgni.
Við 12. gr. 13. m.

Nýr liður:
S tyrkur til Fellahrepps í Norður-M úlasýslu, til þess að 

geyma geðveikan sjúkling ...................................................................

V. F rá  meiri hl. sparnaðarnefndar (Flm.: S. St,, St. St. og Þorl. G.). 
Við 13. gr. B. IV. (Fjallvegir).

L iðurinn  fellur niður.

VI. F rá  Jóni A. Jónssgni.
Við 13. gr. C. 1 (Strandferðir).

Fyrir  »200000« kem ur ........................................ ............

V II .  F rá  fjárveitinganefnd.
Við 13. gr. D. III. 17 (Loftskeytastöð á Siðu).

L iðurinn fellur niður.

V II I .  F rá  Einari Porgilssgni.
Við 13. gr. E.

Nýr liður:
Til Vatnsnesvita ..............................................................................................
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IX ,  F rá  Magnúsi Jónssyni.
Við 14. gr. A. a. 2 (Skrifstofukostnaður biskups).

F y rir  »1000« k e m u r ...................................................................  2000

X. F rá  meiri hl. sparnaðarnefndar (Flm.: S. St., St. St. og Þorl. G.j
1. Við 14. gr. B. III. b. 5. (H úsa leigustyrkur m enlaskólanem.)

Á eftir »36« kom i: 
efnalitlum utanbæjar.

2. Við 14. gr. B, III. b. 6. (Nám sstyrkur) .
L iðurinn  verður svo:
Nám sstyrkur handa  efnalitium utanbæjarlærisveinum

3. Við 14. gr. B. III, (Mentaskólinn).
Aths. (»Húsaleiguslyrk . . .  að öðru jöfnu«) fellur niður.

4. Við 14. gr. B. V. b. 4. (N ám sstyrkur kennarask.).
a. Á eftir »Námsstyrkur« kem ur: .

til u tanbæjarnem enda.
b. Aths. fellur burt.

5. Við 14. gr. B. VII.
Athugasemd aftan við:
Við skólana undir  l iðunum  III .—VI,, að unaans! linni 

lærdómsdeild mentaskólans, skal setja skólagjöld, að minsta 
kosti 100 kr. fyrir hvern nýjan innanbæ jarnem anda.

6. Við 14. gr. B. IX (Iðnfræðsla).
L iðurinn  fellur niður.

7. Við 14. gr. B. X. (Verslunarskólar).
a. F y rir  »6500« i a-lið k e m u r ...............................................
b. — »6500« í b-lið kem ur  ..............................................

8. Við 14. gr. B. XII. 1. b. (Kyennask. i Reykjavík).
L iðurinn fellur niður.

9. Við 14. gr. XII. 1. c. (N ám ssty rkur sveitastúlkna).
Fyrir  »800« kem ur ...................................................................

X I, F rá  Sveini Ólafssyni.
Við 14. gr. B. XII. 2. a. (Kvennaskólinn á Blönduósi).

F y rir  »15600« k e m u r .................................................................

X I I  F rá  meiri nl. sparnaðarnefndar (F lm ,:  S. St., St. St. og Þorl. G.). 
Við 14. gr. B. XII. 2. b. (Kvennask. á Blönduósi).

L iðurinn verður s v o :
N á m s s t y r k u r ...................................................................................

X I I I .  F rá  fjárveitinganefnd.
1. Við 14. gr. B. XIV. 1. (Ungl. og alþýðuskólar).

F y rir  »25000« k e m u r ...................................................................
2. Við 14. gr. B. XIV. 2.

Nýr liður:
Ti! lýðskólans í Bergsstaðastræti ........................................
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XIV.  Frá  meiri hl. sparnaðarnefndar (F lm .:  S. St., St. St. og Þorl. G.)
1. Við 15. gr. 6. (Kaupstaðabókasöfn).

Fyrir  »2500« k e m u r ...................... ........................................
2. Við 15. gr. 7. (Sýslubókasöfn o. fl.).

Fyrir  »1500« kem ur ........ ..........................................................
3. Við 15. gr. 14. (Alþingisbækur).

L iðurinn fellur niður.
4. Við 15. gr. 15. (Landsyfirdóm ar).

L iðurinn fellur niður.
5. Við 15. gr. 16. (Ja rðabók  Árna).

L iðurinn fellur niður.

X 7 . F rá  Jakob Möller.
Við 15. gr. 19. c.

Nýir liðir:
a. Til Páls ísólfssonar orgelleikara, til þess að ljúka nám i ...
b. Til Þórar ins  G uðm undssonar fiðluleikara ...............................

X T l .  F rá  Sveini Ólafssyni.
Við 15. gr. 20. a. (O rðabókin).
Fy rir  »7000« k e m u r ......................................................................................

X VII. F rá  Hákoni Kristóferssyni og Porleifi Guðmundssyni,
Við 15. gr. 25. (dr. Helgi P jeturss).
Fyrir  »3000« k e m u r ......................................................................................

X V III .  F rá  meiri hl. sparnaðarnefndar (F lm .:  S. St., St. St. og Þorl. G.). 
Við 15. gr. 27. (Páll  Þorkelsson).
L iðurinn fellur niður.

X IX . F rá  Jakob Möller.
Við 15. gr. 35. ( íþ ró t tasam band  íslands).
F y rir  »1500« k e m u r .....................................................................................

XX.  F rá  fjárveitinganefnd.
Við 15. gr. 35. Nýr liður:
Til Sigurðar G uðm undssonar,  til nám s i húsagerðarlist, loka- 
s ty rk u r .................................................................................................................

X X I. F rá  Gunnari Sigurðssyni og Porleifi Guðmundssyni.
Við 16. gr. 2. (Sandgræðsla).

Aftan við athugasem dina bælist:
Þó getur stjórnarráðið, eftir tillögum sandgræðslustjóra 

og Búnaðarfjelags íslands, heimilað greiðslu á alt að */* kostn- 
aðar, ef sjerstakar ástæður eru fyrir hendi, svo sem stöðvun 
nýrra  sandgára.
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X X I I .  F rá  meiri hl. sparnaðarnefndar. (Flm.: S. St., St. St. og Þorl. G.). 
Við 16. gr. 11. (Iðnaðarnem ar) .

L iðurinn fellur niður.

X X I I I .  F rá  Magnúsi Kristjánssgni og Jóni Baldvinssgni.
Við 16. gr. 17.

Nýr liður:
a. Til bryggjugerðar á E yrarbakka , alt að 7 S kostnaðar ...
b. Til bryggjugerðar í Ólafsfirði, alt að l/s kostnaðar ............

X X IV . F rá  Jóni Baldvinssyni og Magnúsi Kristjánssyni.
Við 16. gr. 29.

Nýr liður:
Til Bjarna Þorkelssonar skipasmiðs, til eftirlits með öryggi
skipa og báta ..............................................................................................

Stjórnarráðið setur nánari  fyrirmæli um það, hvernig 
starfinu skuli hagað.

XXV F rá  Hákoni Krislóferssyni.
Við 16. gr. 36.

Nýr liður:
Eftirgjöf á Iáni til Suðurfjarðahrepps vegna raforkustöðvar-
innar .................................................................................................................

Til vara .....................................................................................

XXVI. F rá  Magnúsi Jónssyni.
Við 19. gr.

Ný m álsgr.:
Ólafi J. H vanndal m yndam ótara  skal veittur tveggja 

ára greiðslufrestur á rentum og afborgunum  af eftirstöðvum, 
að upphæð kr. 4334.00, af viðlagasjóðsláni.

X X V II .  F rá  fjárveitinganefnd.
Við 21. gr.

Nýr liður:
Alt að 35000 kr. til ræktunarfjelags eða búnaðarsam - 

bands, ti! þess að kaupa sljettil (Frásem aschine). Lánið skal 
veita eftir tillögum Búnaðarfjelags íslands, gegn þeirn trygging- 
um, er stjórnin tekur gildar, 6°/» ársvöxtum og greiðslu á 16 
árum.

X X V III .  F rá  Birni Hallssyni og Þorsteini Jónssyni.
Við 21. gr.

Nýr liður:
Til stofnunar tveggja klæðaverksmiðja, an n a ra r  á Aust- 

urlandi, h innar  á Suðurlandsundirlendinu, 100000 kr., 50000 
kr. til hvorrar ,  þó eigi yfir 7* stofnkostnaðar, og gegn trygg-
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ingum þeim og skilyrðum að öðru leyti, er landsstjórnin metur 
gildar, Af láninu greiðist 6°/» vextir og endurborgist á 20 árum.

X X IX ,  F rá  Sveini Óla/ssyni og E iriki Einarssyni.
Viö 21. gr.

Nýr liður:
Til s to ínunar tveggja klæðaverksmiðja, an n a ra r  á Aust- 

urlandi (Reyðarfirði), h innar  á Suðurlandsundirlendinu, 100000 
k r„  50000 kr. til hvorrar,  þó eigi yfir */* stofnkostnaðar, og 
gegn tryggingum þeim og skilyrðum að öðru leyti, er lands- 
stjórnin metur gildar. Af láninu greiðist 6°/« vextir og endur- 
borgist á 20 árum.

X X X . F rá  Jóni Baldvinssyni.
Á eftir 21. gr. komi ný gr„ svo hljóðandi:

Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast alt að 500 þús. 
kr. fyrir bæjar- og sveitarfjelög, til að halda uppi atvinnu, 
ef atvinnubrest ber að höndum .


