
Kd. 273. BreytlngartlllOgur

við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1924.

Frá minni hluta fjárveitinganefndar.

1. Við 10. gr. B. 6. Nýr liður:
T il útgáfu manntalsins frá 1703 .................................

2. -  12. -  13. k. Nýr liður.
T il Kristjáns Jónassonar, til þess að bæta honum 
að nokkru skaða, er hann beið af sóttvarnarráð- 
stöfunum ......................................................................

3. — 14. — . B. I. a. (Laun háskólakennara).
Fyrir »111300« kemur ...............................................

4. — 14. — B. I. c. 1. (Námsstyrkur stúdenta).
Fyrir »12000« kemur ................................................

5. — 14. — B. I. c. 2. (Húsaleigustyrkur stúdenta)
Fyrir »6000« k e m u r ......................................................

6. — 14. — B. XIV. 1. (Ungl. og alþýðuskólar).
Fyrir »30000« kemur ................................................

7. — 15. — 3. b. (Aðstoð þjóðmeujav.).
• Fyrir »1200« kem ur........................................................

8. — 15. -  22. a. (Jóh. L. L. Jóh.).
Fyrir »7000« kem ur.......................................................

9. —  15. -  32. Nýr liður:
T il Hjálmars Lárussonar skurðlistarmanns................

10. — 15. — 41. Nýir liðir:
a. Til hljóðfaeraskólans í Reykjavik ........................

kr. 1600

-  1500

—  112100 

-  18000
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-  40000

— 2400

-  8000

-  500

-  2500



b. Til Jóns Þorsteinssonar frá Hofsstöðum, til íþrótta- 
náms................    kr.

c. Til Markúsar Kristjánssonar slaghörpuleikara, til 
náms............................................................................... —

11. Við 18. gr. II. c. 3. Nýir liðir:
a. T il Sigurðar prófasts Jenssonar.................................. —
b. Til Bjarna prófasts Einarssonar .........................  —

12. — 21. — Nýir liðir:
a. T il R. Andersson skraddara, til þess að sauma 

landsforða at karlmannafatnaði úr íslenskum dúk- 
um til gjaldeyrissparnaðar..........................................—

Lánið er veitt til 12 ára, með 5l/>°/o 1 vexti,
afborgunarlaust tvö fyrstu árin, gegn trygging, sem 
stjórnin tekur gilda. .

b. T il Lúðviks Guðmundssonar stúdents, til þess að 
nema skipulagsfræði..................................................... kr.

Lánið er veitt til 15 ára, með 5V>°/o i vexti,
en skal vera vaxtalaust og afborgunarlaust fyrstu 
fimm árin, gegn tryggingum, er stjórnin metur 
gildar.

c. Stjórninni er heimilt að verja 20000 krónum til 
þess að lána efnilegum mönnum til framhalds- 
náms erlendis, gegn þeim tryggingum, er hún 
telur nægja. Lán þessi skal veita til 10 ára,
með 5l/2°/o i vexti, en afborgunarlaust í 2—4 ár
eftir ástæðum.
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