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Sþ. S33. Frumvarp

til fjáraukalaga fyrir árin 1910 og 1911. 

(Eftir eina umr. í Ed.)

!• gi’-
Sem viðbót viö gjöld þau, sem talin eru i tjárlögunum fyrir árin 1910 

og 1911, veitast kr. 105,751,23 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru i 2.—8. gr. hér 
á eftir.

2- gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin voru i 11. gr. fjárlaganna til út- 

gjalda við dómgæzluna o. fl., veitast kr. 4,925,00.
Við A. 3. Til að koma upp miðstöðvarhitun i hegningarhúsinu i 

Reykjavik ............................................ kr. 4,800,00
Við A. 5. komi nýr liður h.

Til að kaupa peningaskáp handa s$rslumannin-
um i Vestmannaeyjum.......................................... kr. 125,00

Kr. 4,925,00

3. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 12. gr. fjárlaganna til útgjalda 

við læknaskipunina, veitast kr. 16,000,00.
1910 1911

Við 7. lið. Til reksturskostnaðar heilsuhælisins kr. 8,000,00 kr. 8,000,00

4. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru í 13. gr. fjárlaganna til sam- 

göngumála, veitast kr. 59,979,98.
Við B. I. 3. Viðbót við skrifstofukostnað .......................... kr. 129,98
Við B. II. Til Reykjadalsbrautar ................................... — 5,000,00

Til Borgarfjarðarbrautar .................................. — 2,000,00
Til brautarlagningar meðfram Ingólfsfjalli -- 7,000,00

Við B. XIII. Til brúargerðar á Hölkná i Þistilfirði......... — 4,500,00
Til brúargerðar á Viðidalsá i Steingrimsfirði — 1,000,00

Fjárveitingin til beggja brúnna er bund-
in þeim skilyrðum, að héruðin greiði það 
sem á vantar byggingarkostnaðinn, og að 
brýrnar séu járnbrýr.

Við D. II. Til að fullgera tvöfalda simalinu milli Reykja-
vikur og Borðeyrar (Sveinatungu — Borðeyrar) — 12,575,00 
Til að fullgera tvöfalda símalinu milli Akur-
eyrar og Sauðárkróks (Valla — Sauðárkróks) — 17,225,00

Flyt kr. 49,429,98



Flutt kr. 49,429,98 
Til að kaupa símalínuna frá Dalvik til ólafs-

fjarðar .................................................................— 7,600,00
Viö E. V. Til að byggja hús handa vitaverði á Siglu- 

nesi ............................. kr. 2,500,00
Launaviðbót til vitavarðar .......... kr. 150,00 — 2,650,00

Við E. VI. Stjórninni er heimilt að verja af spöruðu fé 
frá Rifstangavita til að kaupa nauðsynleg vita- 
tæki alt að 4,000,00.

Við E. XII. Til að setja rautt horn í Garðskaga- og Reykja- 
nesvita.................................................... kr. 300,00

Kr. 59,979,98

5. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru i 14. gr. fjárlaganna til kirkju- 

og kenslumála, veitast kr. 9,550,00.
Við A. Tveir nýir liðir bætast við:

1. Til að greiða álag á Garpsdalskirkju . kr. 1,200,00
2. — — — — - Rafnsevrarkirkju . kr. 250,00

' Kr? 1,450,03
ViðB. I —III. Háskóli íslands skal settur 17. júni þ. á., en 

laun háskólakennaranna samkvæmt lögum 
nr. 36, 30. júli 1909, reiknist þó ekki fyr en 
frá 1. október þ. á.....   kr. 3,450,00

Við B. V. Gagnfræðaskólinn á Akureyri:
Til að mála skólann, og til annara nauð- 
synlegra umbóta.................................. kr. 3,550

Við B. VI. Til aðgerðar á kennaraskólanum ... — 600 kr. 4,150,00
Við B. VII. Til aðgerðar á loftum i kenslustofum stýrimanna-

skólans ....................................................................— 500,00

Kr. 9,550,00

6. gr.
Sem viöbót við 15. gr. fjárlaganna til visinda og bókinenta veitast 

kr. 2,200,00.
Til umbóta á herbergi jarðskjálftamælisins ... kr. 300,00 
Ferðastyrkur handa fulltrúa Bókmentafélagsins 
til háskólans í Kristjaníu .......................................— 400,00
Styrkur til Bókmentafélagsins til þess að gefa 
út bréf Jóns Sigurðssonar alt að............................ — 500,00
Ferðastyrkur til mag. Guðmundar Finnbogason- 
ar til þess að sækja þúsund ára hátið Nor- 
mandis sem fulltrúi íslands....................................— 1,000,00

Kr. 2,200,00



1. gr.
Sem viðbót við útgjöld þau, sem talin eru i 16. gr. fjárlaganna til verk- 

legra fyrirtækja, veitast kr. 12,296,25.
Viðl.lið. Til aðgerðar á gamla skólahúsinu á Hólum alt að — 3,000,00 
Við 2. lið. Til að reisa leikfimishús á Hvanneyri............... — 2,000,00
Við 27. lið. Til ferðakostnaðar síldarmatsmanns til aðkynn-

ast sildarverkun og sildarmarkaði i útlöndum — 396,25
Við 35. lið. Til fyrirhleðslu við Markarfljót til varnar frek- 

ari skemdum................................. — 2,400,00
— — — Til nánari rannsóknar á hatnarstæði í Vest- 

mannaeyjum og undirbúnings undir hafnargerð 
þar, alt að., .......................................... — 4,000,00

Til að reisa Jóni Sigurðssyni minnisvarða á fæðingar- 
stað hans Rafnseyri i sambandi við hátiðahald þar í 
100 ára minningu hans 17. júní næstk., gegn ekki minna 
framlagi frá héraðsbúum, alt að......................................... — 500,00

Kr. 12,296,25

8. gr.
Sem viðbót við gjöld þau, sem talin eru i 18. gr. fjárlaganna fyrir 1910 

og 1911, veitast kr. 800,00, þar af ekkjufrú Þóru Melsted eftirlaun 600 krónur 
og ekkjufrú Björgu Einarsdóttur 200 krónur fyrir siðara árið.

9. gr.
Eflirstöðvar af láni til Sogsbrúarinnar, tekið 25. april 1906, að upp- 

hæð nú kr. 4,333,33 og sem hvílir á Grimsneshreppi við sparisjóð Árnessýslu, 
taki viðlagasjóður að sér að greiða frá 25. april 1911.

Stjórninni veitist heimild að selja Miklaskála á Þingvöllum fyrir 3000 
kr. og með þeim skilmálum, sem fram eru teknir í bréfi stjórnarráðsins til 
fjárlaganefndar 1. marz 1911.


