
Nd. S07. Breytingar- og viðaukatillögur

við frumv. til fjárlaga fyrir árin 1914 og 1915.

Frá fjárlaganefndinni.

1. Við 13. gr. B. I. Fyrirsögn liðsins orðist þannig:
Stjórn og undirbúningur vegagjörða o. fl.

2. - 13. — B. I. 2. Fyrir »vegamælinga« 
komi: mælinga.

3. — 13. — B.1.2. Fyrir »4000—4000« 
komi: 4000—6700.

4. — 13. — B. 1.2. Aftan við liðinn bætist þessi athugasemd:
Verkfræðingur landsins og aðstoðarmenn hafi einnig á 
hendi undirbúning og framkvæmd vatnsvirkja eftir nánari 
ákvörðun stjórnarráðsins.

5. — 14. — B. VI. 2. b. Á eftir liðnum komi nýr liður:
Til smiða- og leikfimiskenslu... ... 600— 600

6. — 14. — XIII. Liðirnir 1.—5. falli burt en i stað þeirra
komi þessi nýr liður:
Tii unglingaskóla (lýðskóla)......................... 14000—14000
Styrkur þessi veitist með því skilyrði, að 
skólarnir fullnægi reglum þeim, er stjórn- 
arráðið setur sem skilyrði, fyrir styrkveit- 
ingu úr landssjóði til þeirra, og að þeir 
njóti styrks annarsstaðar að, er ekki sje



minni en helmingurlandssjóðsstyrksins. Lýð- 
skólanum á Hvítárbakka má auk þess veita 
30 kr. fyrir hvern nemanda, sem er að 
minsta kosti 6 mánuði í skólanum, þó ekki 
yfir 600 kr.

7. — 15. gr. 1. g. Aftan við liðinn bætist:
og til þess að halda áfram samningu spjald- 
skrár.

8. — 16. — Orðin wkensla og« í fyrirsögngreinarinnar falli burt.
9. — 16. — 1. og 2. liður flytjist aftur fyrir 14. lið

15. — — — — 34. —
35. — — fram fyrir 31. —

20.—22. — — — _ 16. —
10. — 16. — 6. Á eftir liðnum komi nýr liður;

Til húsabóta á skógræktarjörðinni Vöglum... 2500—
11. — 16. — 9. Á eftir liðnum komi nýr liður:

Styrkur til að semja og gefa út dýralækninga- 
bók, 30 kr. fyrir hverja prentaða örk, enda

. verði söluverð bókarinnar eigi yfir 16 aura
hver örk, alt að ........... ........................... 900—

12. Við 16. gr. 14. Á eftir liðnum komi nýr liður:
Styrkur til manns til leiðbeiningar um húsa- 
gerð til sveita .................................................. 1000— 1000

13. — 16. — 23. b Aftan við liðinn bætist: alt að.
14. — 16. — 35. Fyrir »sjálfrenningi (»automobil«)« 

komi: bifreið.
15. — 18. — Orðin: »Til ekkjufrúar Önnu Johnsen 750 kr.« 

falli burt.
16. — 19. — Fyrir »8000 kr.« 

komi: 18000 kr.


