
Nd. 350. Breyíingar og viðaukatillö^ur.

við frumvarp til Qárlaga fyrir árin 1914 og 1915.

Frá fjárlaganefndinni.

1. Við 2. gr. 4. Fyrir »65000-65000-130000« 
komi: 68000-68000—136000.

2 — 2. — 10. Fyrir »200000-200000—400000« 
komi: 205000—205000—410000. .

3. - 2. — 11. Fyrir »410000- 410000—820000« 
komi: 415000—415000—830000.

4. - 2. — 12. Fyrir »250000—250000—500000« 
komi: 300000—300000—600000.

5. — 2. — 14. Fyrir »8000 — 8000« 
komi: 10000 — 10000.

6. a. 4. 1. Aftan við liðinn bætist þessar athugasemdir:
Eftirstöðvar af láni Laugardalshrepps (til Sogsbrúar) kr. 250 
falli niður.
Af láni Barðastrandarsýslu frá 22. júní 1897 úr viðlagasjóði, 
veitist uppgjöf á 625 kr.

6. b. — 4. — 2. Liðurinn falli burt.
7. — 5. — 1. Aftan við liðinn bætist:

Heimilt er prestinum í Breiðabólsstaðarprestakalli að verja 
árgjaldinu af því, kr. 142,38, hvort árið, til túnasljettunar á 
staðnum, þó ineð því skilyrði, að hann sljetti að minsta 
kosti 5 dagsláttur á þessum 2 árum.

8. — 8. — I. Liðirnir 1 — 4 orðist svo:
1. 4°/o lán úr rikissjóði Danmerkur, kr. 500000, tekiö 1908 

til 15 ára, til simalagninga.
2. lán tekiö 1909 hjá dönskum bönkum, kr. 1500000, 

til 30 ára til að kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Lands- 
bankans.

3. ^^/a’/o lán hjá lifsábyrgðarstofnuninni í Kaupmannahöfn, 
kr. 250000, tekið 1912 til 30 ára til að kaupa III. flokks 
bankavaxtabrjef Landsbankans.

4. 41/«°/o lán hjá dönskum bönkum, kr. 500000, tekið 1912 
til 15 ára, vegna sjerstakra útgjalda (Reykjavíkurhöfn o.fl.).

9. — 8. — II. Orðin, er standa i svigum við 3. og 4. lið falli burt.
10. a.— 9. — 5. Aftan við lið liðinn bætist: alt að.
10. b.— 9. — 6. Fyrir »landfógetastörfum<<

komi: landsfjehirðisstörfum.
11. — 11. — B. 4. Aftan við liðinn bætist: alt að.
12. — 11. — B. 6. Fyrir »1500—1500« 

komi: 3000—3000.



13. Við 12. gr. 7. 1. Fyrir »5400-5400«
komi: 5700—5700. Aftan við liðinn bætist þessi athuga- 
semd:
Þar af kr. 300 persónuleg launaviðbót til núverandi spitala- 
læknis.

14. — 12. — 9. Fyrir »25000—25000«
komi: 28000—25000.

15. — 12. — 10. g. Á eftir þeim lið komi nýr liður:
Til tveggja hjúkrunarkvenna til hjúkrunarnáms erlendis, 
400 kr. handa hvorri — 800 kr. fyrra árið.

16. — 13. — A. 3. a .Fyrir »6500« 
komi: 6000.

17. — 13. — A. 3. c Fyrir »3000« 
komi: 2000.

18. a. — 13. — A. 3. d Fyrir »3000« 
komi: 2500.

18. b. — 13. — A. 3. e í enda greinarinnar komi nýr liður:
Til pósthúsbyggingar i Reykjavík (f. á.) alt að kr. 30000

19. Við 13. gr. B. I. 1. a Fyrir »4000—4000«
komi: 3600—3600.
Á eftir liðnum komi nýr liður:
b Persónuleg launaviðbót til núverandi landsverk-

fræðings 400—400.
20. — 13. — B. I. 3. Aftan við liðinn bætist: alt að.
21. — 13. — B. II. 2. Á eftir þeim lið komi nýr liður:

3. Eyjafjarðarbraut 10000—10000.
22. — 13. — B. II. 4. Á eftir þeim lið (er verður 5. liður) komi nýr liður: 

6. Grímsnesbraut 10000—10000.
23. — 13. — B. III. 4. Á eftir þeim lið komi nýr liður:

5. Brú á Langadalsá í Norður-ísafjarðarsýslu 8000 
(síðara árið).

24. — 13. — B. III. 5. Liðurinn falli burt, en í hans stað komi nýr liður:
6. Brú á Jökulsá á Sólheimasandi alt að 78000 (f. á.).

25. — 13. — B. III. 6. Fyrir »16000 — 16000« 
komi: 29000—29000.
Á eftir liðnum komi þessi athugasemd: 
Þar af:
Til Eskifjarðarvegar.................. kr. 6000.
— Hróarstunguvegar .......... — 10000.
— Hörgárdalsvegar.................. — 5000.
— Langadalsvegar í Húnav.s.. — 5000.

26. — 13. — B. VIII. Á eftir þeim lið komi nýr liður:
IX. Til Gullbringusýslu uppbót fyrir umframgreiðslu 

sýslufjelagsins til Keflavíkurvegarins kr. 5600.
27. — 13. — D. II. Aftan við liðinn bætist: alt að.
28. — 13. — D. III. 2 a. Fyrir : »14760—14760« 

komi: 15160—15160.



29. Viðl3. gr. D. III. 2 b. Fyrir: 7800—7800« 
komi: 7200—7200.

30.
31.
32.

— 13. — D. III. 7. Aftan við liðinn bætist: alt að.
— 13. — D. III. 8. Aftan við liðinn bætist: alt að
— 13. — D. III. 9. Aftan við liðinn bætist:

Þar í ritsimaþjónusta á Siglufirði.
33. — 13. — D. III. Orðin aftan við liðinn:

»Þar . . . Siglufirði« falli burt.
34. — 13. — E. I. a. Liðurinn orðist þannig:

Laun verkfræðings. Hann sje umsjónarmaður vitanna 
og einnig ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar lands- 
stjórn og hjeraðsstjórnum eftir ákvæðum landsstjórnar.

35. — 13. — E. I. c. Liðurinn orðist svo:
Til skrifstofuhalds eftir reikningi alt að ... 1000—500

36. — 13. — E. I, d. Liðurinn orðist svo:
Ferðakostnaður og fæðispeningar eftir reikningi alt að.

37. — 13. — E. II. og III. liður falli burt, en í staðinn fyrir þá komi: 
II. Laun vitavarða og reksturskostnaður vitanna:

1. Svðrtulofta og Öndverðarnesvitar:
a. Laun vitavarða .......... 400—400
b. Reksturskostnaður......... 600—600

2. Elliðaeyjarviti:
a. Laun vitavarðar.......... 400—400
b. Reksturskostnaður......... 450—450

3. Bjargtangaviti:
a. Laun vitavarðar.......... 200—200
b. Reksturskostnaður......... 250—250

4. Arnarnesviti:
a. Laun vitavarðar.......... 500- 500
b. Reksturskostnaður.. .. 500—500

5. Kálfshamarsviti:
a. Laun vitavarðar.......... 100—100
b. Reksturskostnaður......... 200—200

6. Skagatáarviti:
a. Laun vitavarðar........... 150—150
b. Reksturskostnaður......... 400—400

7. Siglunesviti:
a. Laun vitavarðar........... 900—900
b. Reksturskostnaður......... 600—600

8. Flateyjarviti:
a. Laun vitavarðar........... 150—150
b. Reksturskostnaður......... 400—400



37. Við 13. gr. E. II. 9. Rifstangaviti:
a. Laun vitavarðar..........  200—200
b. Reksturskostnaður......... 400—400

10. Langanesviti:
a. Laun vitavarðar.........  250—250
b. Reksturskostnaður........ 200—200

11. Dalatangaviti:
a. Laun vitavarðar.........  600—600
b. Reksturskostnaður........ 600—600

12. Vattarnesviti:
a. Laun vitavarðar..........  100—100
b. Reksturskostnaður......  200—200

13. Dyrhólaviti:
a. Laun vitavarðar........... 200—200
b. Reksturskostnaður......... 400—400

14. Vestmannaeyjaviti:
a. Laun vitavarðar..........  700—700
b. Reksturskostnaður ... 500—500

15. Reykjanesviti:
a. Laun vitavarðar. 1500—1500
b. Reksturskostnaður ... 1600—1600

16. Garðskagaviti:
a. Laun vitavarðar..........  600—600
b. Reksturskostnaður ... 750—750

17. Gróttuviti:
a. Laun vitavarðar..........  500—500
b. Reksturskostnaður ... 450—450

18. Styrkur til að halda uppi
leiðarljósum fyrir ferðamenn: 
a. Á Skipaskaga ........... 75— 75
b. Á Gerðatanga .......... 100—100 16125—16125

38. Við 13. gr. E. VI.

39. — 14. — A. b. 3.

40. — 14. — A. b. 5.

41. — 14. — B. I. a.

Fyrir »3000—3000« 
komi: 1500—1500.
Fyrir »4000—4000« 
komi: 5000—5000.
Á eftir þeim lið komi nýr liður:
Til viðgerðar á Reykjavíkur dómkirkju 
(fyrra árið).
Fyrir »35900—36800« 
komi: 36000—37200.

alt að 20000

42. — 14. — B. I. c.
43. — 14. — B. I. d.

44. — 14. — B. I. d.

Aftan við athugasemdina við c.-lið bætist:
2. Fyrir »5000« 

komi: 4000.
3. Fyrir »2000« 

komi: 1500.

að öðru jöfnu.



45.a. Við 14. gr. B. I. e. 1. Aftan við liðinn bætist: alt að.
45.b. — 14. — B. I. e. Aftan við liðinn bætist þessi atbugasemd:

Eftir ákvæði háskólaráðsins má verja nokkru af fjenu 
til útgáfu íjölritaðra kenslubóka

46. — 14. — B. I. e. Á eftir þessum lið sem verður B. I. e. 1. komi 2 nýir liðir:
2. Til starfrækslu væntanlegra Röntgensáhalda m. m. 

alt að 1000—1000.
3. Til að kaupa risasegul 180 (fyrra árið).

47. — 14. - B. II. a. Fyrir »19200—19200« 
komi: 21000—21000.

48. — 14. — B. II. b. Á eftir »aðstoðarfje« 
komi: Til söngkennara 600—600.

49. — 14. — B. II. c. 4. Liðurinn orðist þannig:
Til tveggja fastra aukakennara 4000—4000.

50. a. — 14. — B. II. c. 5. Fyrir »6000—6000«
komi: alt að 4500—4500.

50. b. — 14. - B. II. Aftan við athugasemdina við liðinn bætist: 
að öðru jöfnu.

51. — 14. - B. III. a. Liðurinn orðist þannig:
Laun 9200—9200.
Af þessari upphæð eru 200 kr. persónuleg launavið- 
bót til núverandi 1. kennara og 400 kr. persónuleg 
launaviðbót til núverandi 3. kennara.

52. — 14. — B. III. b. Upphæðirnar innan striks tilfærist fyrir hvort ár 
fyrir sig.

53. — 14. -- B. III. b. 4. Fyrir »1200« 
komi: 1000—1000.

54. — 14. — B. III. b. 7. Fyrir »1000« .
komi: 8000—1000.

55. — 14. — B. IV. b. 1. Fyrir »1200—1200« 
komi: 2000—1200. •

56. - 14. — B. IV. b. 2. Liðurinn orðist þannig:
Til aukakennara 1400—1400.
Þar af 400 kr. persónuleg launaviðbót handa 
núverandi aukakennara.

57. -* 14. — B. IV. 5. Athugasemdin við liðinn orðist þannig: 
Utanbæjarnemendur gangi að styrk fyrir innanbæj- 
arnemendum að öðru jöfnu.

58. — 14. — B. V. Á eftir þeim lið komi þessir nýir liðir:
VI. Til bændakenslu:

1. Til bændaskólans á Hólum:
a. Laun......................................................... 2700—2700
b. Til aðstoðarkennara............................... 1000—1000
c. Til smíðakennara .................................. 600— 600



58.
1914 1915

Við 14. gr. B. V. 2. d. önnur úlgjöld: kr. kr.
1. Til verklegrar kenslu... 700— 700
2. Til kensluáhalda........... 500— 500
3. Til eldiviðar og Ijósa... 900— 900
4. Til styrkveitinga nem- 

endum ...... ........... 400— 400
5. Til járnsmíðaáhalda og 

smiðjubyggingar ...... 1000
6. Ýmisleg útgjöld .......... 1000—1000 4500—3500

Til bændaskólans á Hvanneyri: 
a. Laun..................................  
b. Til aðstoðarkenslu..........
c. Önnur útgjöld:

1. Til verklegrar kenslu ...
2. Til kensluáhalda...........
3. Til eldiviðar og Ijósa ...
4. Til styrkveitinga nem- 

endum ......................
5. Ýmisleg útgjöld ...........
6. Til simalagningar . ...
7. Til þess að byggja and- 

dyri við ibúðarhúsið ...

................... 2700—2700

................... 1000—1000 
kr. kr. 

1000—1000 
500— 500 
900— 900

400— 400 
800— 800

1200

850— ... 5650—3600

3. Til skólahalds á Eiðum .......................... 2500—2500
VII. Til iðnfræðslu:

a. Til Iðnaðarmannafjelagsins i Reykja- 
vik, til þess undir yíirumsjón lands- 
stjórnarinnar að reka iðnskóla i
Reykjavík............................................... 5000—5000

b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akur- 
eyri til kvöldskólahalds ............. 1000—1000

c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á ísafirði 
til kvöldskólahalds........................... 1000—1000

d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðis- 
firði til kvöldskólahalds .............. 600— 600

Styrkurinn til þessara 4 skóla má 
þó ekki fara yfir 4/s reksturskostnaðar. 

VIII. Til verslunarskóla:
Til KaupmannaQelagsins og Verslunar- 
mannafjelagsins i Reykjavik, til þess að 
halda uppi skóla fyrir verslunarmenn i 
i Reykjavík, þó ekki yfir 4/5 reksturs- 
kostnaðar .................................................. 5000—5000

IX. Til húsmæðrafræðslu:
Til kvenfjelagsins Ósk á ísafirði til mat- 
reiðsluskólabalds....................................... 1000—1000



59. a. Við 14. gr. B. VI. 2—3 Þessir liðir falli burt, en í stað þeirra 
komi:
2. Til verklegrar kenslu:

a.

59. b. - 14. —
60. — 14. -

B.
B.

VII.
VII.

b.
Orðin 
Tákn

Laun 3 yfirsetukvenna í Reykja- 
vik .................................................  
Annar kostnaður alt að ...........

300—
400—

300
400

»VII. Til annarar kenslu« falli burt.
liðanna breytist þannig, að i staðinn fyrir »A,

B, C, D, E og F«
komi: XI, XII, XIII, XIV XV og XVI.

komi:

61. — 14. — B. VII. A. 1. Fyrir »6000—6000« 
komi: 6700—6700.

62. — 14. — B. VII. B. 1. Fyrir »28000—28000« 
komi: 30000—30000

63. - 14. — B. VII. B. 2. Fyrir 18000—18000« 
komi: 20000—20000.

64. Við 14. gr. B. VII. B. 7. a Fyrir »4000—4000«
3600—3600.

í athugasemd við liðinn, fyrir »1000 kr.« 
komi: 600 kr.

450-

65. — 14. — B. VII. C. 3. Fyrir »1200—1200« 
komi: 1500—1500. ’

66. — 14. — B. VIII. b. Fyrir »1200—1200« 
komi: 1500—1500.

67. — 14. - B. VIII. c. Á eftir þeim lið komi nýr liður:
Til Björns Jakobssonar fimleikakennara 
til að veita ókeypis tilsögn munnlega og 
verklega utanbæjarpiltum, svo að þeir 
verði færir um að kenna leikfimi...........

68. — 15. — 1. b. Liðurinn orðist þannig: 
Laun 1. bókavarðar ...........................

Þar af 500 kr. persónuleg launavið-
bót til núverandi 1. bókavarðar.

69. a. — 15. — 1. g. Liðurinn falli burt.
69. b. — 15. — 1. 1. Aftan við bætist nýr liður:

Uppí girðingarkostnað um Landsbóka- 
safnshúsið og til þess að flisleggja gólf i 
fordyri hússins (f. á.)..................................

70. — 15. — 3. g. Liðurinn íalli burt, en í staðinn fyrir 
hann komi nýr liður:

Til Skúla Guðmundssonar til vernd- 
unar hins forna skála á Keldum í Rang- 
árvallasýslu ..................................................

71. — 15. — 16. Fyrir »1200—1200« 
komi:......................................................................

72. — 15. — 17. Fyrir »1200—1200«

2000—2000

2550— ..

300— ..

2000— ..

komi:

450

2000— ..



73. Við 15. gr. 18. Fyrir »800—800« 
komi:...................................................................... 1600— ...

74. — 15. — 19. Fyrir »1200-1200« 
komi:...................................................................... 2400— ...

75. — 15. — 20. Fyrir »600—600« 
komi:...................................................................... 1200- ...

76. — 15. — 21. Fyrir »400—400« 
komi:...................................................................... 1200— ...

77. — 15. — 22. Liðurinn falli burt, en i staðinn tyrir hann 
komi nýr liður: 1914 1915
a. Til þess að kaupa listaverk eftir

islenska myndhöggvara.......... 2400— ...
b. Til þess að kaupa málverk eftir 

íslenska listmálara..........................—2000 2400 - 2000
78. — 15. — 23. Á eftir þeim lið komi tveir nýir liðir:

1. Styrkur til Guðjóns Samúelssonar til þess 
að halda áfram námi í húsagerðarlist við 
listaháskólann í Kaupmannahöfn..........

2. Styrkur til Ríkarðs Jónssonar, til þess að 
Ijúka námi við listaháskólann í Kaupmanna- 
höfn............................................................

600— 600

1000 ...
79. Við 16. gr. 26. Liðurinn orðist þannig:

Til Jóns Ólafssonar rithöfundar, til þess að 
semja og búa undir prentun íslenska orðabók 
með íslenskum þýðingum 1. og 2. greiðsla af 
8 ára styrk ..........................................................

Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að höf- 
undurinn láti af öllum öðrum launuðum störfum.

3000-3000

80. — 15. — 27. Liðurinn orðist þannig:
Ferðastyrkur til Jóns Jónssonar docents 

til sögulegra rannsókna á erlendum skjala- 
söfnum .......................... ................................. 1200 - ...

81. — 15. — 28. Á eftir þeim lið komi nýr liður:
Til Boga Th. Melsteð til að rita íslandssögu .. 800— 800

82. — 15. — 31. Fyrir »1500—1500« 
komi: 1200—1200.

83. — 15. — 32. Liðurinn falli burt.
84. — 15. — 33. Fyrir »2000—2000« 

komi: 1200—1200.
85. a. — 15. — 34. Liðurinn falli burt.
85. b. — 15. — 35. Fyrir 600—600 

komi: 400—400
86. — 15. — 41. Aftan við liðinn bætist þessi athugasemd:

Fjelagið gefi stjórnarráðinu reikning fyr- 
ir því, hvernig fjenu er varið.



87. Við 15. gr. 42. Liðurinn og athugasemdin falli burt, en í stað- 
inn fyrir liðinn komi nýr liður:

Til íþróttasambands íslands.......................
88. — 16. — Liðirnir 1—4, 5 a—d, 6 og 7 falli burt.
89. — 16. — 9. b. Liðurinn orðist þannig:

Til nýrra rannsókna til undirbúnings á- 
veitu á Skeið og Flóa, gegn því, að sýslan 
leggi til það, sem umfram þarf, alt að (f. á.).

90. — 16. — 10. Fyrir »20000—20000«
komi: 22000—22000.

91. — 16. — 10. Á eftir þeim komi nýr liður:
Til fyrirhleðslu fyrir Holtsá (f. á.)..........

92. — 16. — 11. b. Fyrir »10000—10000«
komi: 14000—10000.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

— 16. — 15. a. Liðurinn orðist þannig:
Laun forstöðumanns, auk 25o/o af brutto- 

tekjum stofnunarinnar..........................................
Þar af 400 kr. persónuleg launaviðbót til 

núverandi forstöðumanns.
— 16. — 15. c. Á eftir þeim lið komi nýr liður:

d. Til áhaldakaupa (f. á.) ..................................
— 16. — 15. Á eftir þeim lið komi annar nýr liður:

Til Gísla Guðmundssonar til gerlarannsókna 
erlendis (f. á.)...........................  

— 16. — 19. Á eftir þessum lið komi tveir nýir liðir.
Til Sambands íslenskra samvinnufjelaga 

og Sláturíjelags Suðurlands, til þess að launa 
erindreka erlendis, er hefir með höndum sölu 
og útbreiðslu á íslenskum landafurðum á er- 
lendum markaði, þó eigi yfir helming af laun- 
um erindrekans og ferðakostnaði, enda sje ráðn- 
ing hans og erindisbrjef með fullu samþykki 
stjórnarráðsins, alt að.........................................

Til að launa erindreka erlendis, er hefir með 
höndum sölu og útbreiðslu á islenskum sjávar- 
afurðum á erlendum markaði, þó eigi yfir 
helming af launum erindrekans og ferðakostn- 
aði, enda sje ráðning hans og erindisbrjef með 
fullu samþykki stjórnarráðsins, alt að ..........

— 16. - 21. Fyrir »2500—2500«
komi: 12500—12500.

— 16. — 23. Liðurinn orðist þannig:
a. Til leiðbeiningar í ullarverkun ..................
b. Ferðakostnaður..................................................

— 16. — 28. Á eftir liðnum komi þessir nýir liðir:
Styrkur til Sveins Oddssonar, til þess að

500- 500

5000— ...

3700— ...

2400—2400

1000— ...

1500— ...

4000—4000

4000—4000

1200—1200
400— 400



99. Við 16. gr. halda uppi vöru- og mannflutningum á bif-
reiðum til og frá Reykjavík (f. á.).................. 5000— ...

Flutningaferðirnar sjeu reglubundnar og 
samkvæmt áætlun, er stjórnarráðið samþykkir.

Styrkur til Hjálpræðishersins, til þess að 
koma upp gistihæli og sjómannahæli í Reykja- 
vík (f. á.)................................................................ 1000- ...

Styrkur til Steingríms Jónssonar, til þess 
að halda áfram námi við fjöllistaskólann í 
Kaupmannahöfn (s. á.) ............................................ —800

Til Guðmundar sýslumanns Björnssonar 
og Snæbjarnar hreppstjóra Kristjánssonar í 
viðurkenningarskyni fyrir góða framgöngu við 
tilraun til að hefta botnvörpung, 500 kr. banda 
hvorum (f. á.)....................................................... 1000— ...

100. — 18. — Fyrir »158000 kr.« 
komi: 161700 kr.

101. — 18. — Á eftir »viðbót við eftirlaun Jakobinu Soffíu Magnúsdóttir 59 
kr. 38 aurar«
komi: Viðbót við eftirlaun læknisekkju Elísabetar Ragnhildar 
Jónsdóttur 150 kr.
Til fyrrum spítalaforstöðukonu Guðrúnar Jónsdóttur 200 kr.

102. — 18. — A eftir »Til Hjartar Snorrasonar fyrrum skólastjóra og kennara 
500 kr.«
komi: Til Torfa Bjarnasonar í Ólafsdal 1500 kr.

103. — 19. — Á eflir greininni komi ný grein: 
Tekjuhallinn, sem fyrst urn sinn er áætlað að verði kr...............  
greiðist úr viðlagasjóði.

104. — 20. — Fyrir fyrstu málsgrein komi:
Til lánveitinga úr viðlagasjóði heimilast stjórninni:

105.
106.

— 20. — 4. Orðin »hvort árið« falli burt.
Aftan við liðinn bætist:
Sýslufjelögum má lána úr viðlagasjóði alt að 5000 kr. hvort 
árið, til þess að koma upp kornforðabúrum til skepnufóðurs, 
þar sem hætt er við, að sigling geti tepst af isum, gegn 4°/o í 
ársvöxtu og endurgreiðist á 15 árum.

107. Rangárvallasýslu má lána úr viðlagasjóði alt að 14000 kr. til að 
kaupa jörðina Stórólfshvol, með hjáleigum, fyrir læknissetur og 
til þess að hafa þar sjúkraskýli. Höfuðstóll og vextir lánsins 
greiðist með 6% árgjaldi í 28 ár.

108. Hvammshreppi i Vestur-Skaftafellssýslu má lána úr viðlagasjóði 
alt að 5000 kr., gegn ábyrgð sýslufjelagsins, til að raflýsa Vík í 
Mýrdal. Höfuðstóll og vextir greiðist með 6°/o árgjaldi í 28 ár.



109. Hvanneyrarhreppi í Eyjafjarðarsýslu má lána úr viðlagasjóði 
18000 kr., til þess að raflýsa Siglufjarðarkauptún. HöfuðstóII 
og vextir lánsins greiðist með 6% árgjaldi í 28 ár.

110. Úr viðlagasjóði má lána Jóni Björnssyni & Co. í Borgarnesi 
7000 kr. til byggingar ullarþvottahúss. Full trygging sje sett 
fyrir láninu og greiðist af þvi 4%% í ársvexti, afborgunarlaust 
fyrsta árið, en greiðist siðan með jöfnum afborgunum á 14 
árum.

111. Stjórninni veitist heimild til að breyta afborgunarkjörum á láni 
þvi, er Stykkishólmshreppur íjekk úr viðlagasjóði 1908, að 
upphæð 10000 kr., þannig að lánið borgist á 25 árum í stað 
15, enda rýrni eigi tryggingin fyrir láninu.


