
Ed. 665. Breytingartillögur

við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1914 og 1915 á þingskj. 572.

Frá fjárlaganefndinni.

1. Við 9. gr. 5.
Orðin »alt að« falli burt.

2. —, 11. — B. 6.
Fyrir »10,000—10,000« 
komi: 4,500—4,500.

3. — 12. — 4. b.
Fyrir orðin »á einum .......  viðkomustað«
komi: samtals á tveim hinna fjölmennustu viðkomustaða.

4. - 12. — 6.
Fyrir orðin »hafi ókeypis .......  mönnum«
komi: veiti fátæku fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað.



5. — 12. — 9.
Fyrir »28,000—25,000« 
komi: 27,000—24,000.

6. — 12. — 10. a.
Fyrir »4,000—4,000« 
komi: 4,200—4,200.

7. — 12. — 10. b.
Fyrir »2,000« i miðri málsgreininni 
komi: 3,000.

8. — 12. — 10. f.
Fyrir »600« 
komi: 900.

9. — 12. — 10. f.
Fyrir »120 kr.« i athugasemdinni 
komi: 150 kr.

10. — 12. — 10. g.
Fyrir »200« 
komi: 600.

11. — 12. — 10. h.
Á eftir þessum lið komi nýr liður:
i. Handa húsameistara Rögnvaldi Ólafssyni til utanfarar, með 

þvi skilyrði, að hann afli sjer þekkingar á geðveikrahúsum 
og geri glögga áætlun um viðbót við geðveikrahælið á Kleppi 
1,200 f. á.

12. 13. B. III. 3.
Upphæðin færist á fyrra árið.

13. “““ 13« B. III. 8.
Liðurinn falli burt.

14. Við 13. gr. B. III. 9.
Liðurinn falli burt.

15. 13. ““ B. III. 10.
Fyrir »29,000—29,000« 
komi: 27,500—27,500.

16. — 13. — B. III. 10.
Fyrir orðin »Til EskiQarðarvegar 6000« 
komi: Til vegarins um Völlu i Suður-Múlasýslu 3000. ■'

17. — 13. — B. III. 11. '
Liðurinn færist aftar i greinina og verði: B. VIII. 

Liðatalan þar á eftir breytist samkvæmt þvi. .
18. — 13. — B. XIV.

Liðurinn falli burt.
19. — 13. — C III.

Athugasemdin orðist þannig:
Styrk þennan er stjórninni einungis heimilt að veita EimskipaQe- 

lagi íslands, ef það kemst á fót og tekur til starfa 1915 og ef 
samningar takast við það um strandferðir eigi siðar en 1916.



20. — 13. —

21. — 13. —

22. — 13. —

23. — 13. —

24. — 13. —

25. — 13. —

26. — 13. —

27. — 14. —

28. — 14. —

29. Við 14. gr.

30. — 14. —

31. — 14. —

32. — 14. —

33. Við 14. gr.

34. — 14. —

35. — 14. —

C IV, 2.
Fyrir »9000—9000« 
komi: 7000—7000. 
C IV, 6.
Fyrir »800 -800« ,
komi: 600—600.
C IV., 7.
Liðurinn falli burt. Liðatalan breytist eftir þvi.
C IV, 9.
Aftan við liðinn komi nýr liður:
Til mótorbátsferða milli PatreksQarðar og Rauðasands 300—300. 
D III, 2 a.
Fyrir »15,160—15,160« 
komi: 14,760—14,760. 
D III. 5.
Aftan við liðinn komi þessi athugasemd:
Símasendlarnir á Akureyri, Seyðisfirði og ísafirði beri símskeyti 
um allan kaupstaðinn.
D VII.
Aftan við liðinn komi nýr liður:
Til kaupa á núverandi simstöðvarhúsi á Akureyri alt að 14,000 f. á.
A, b, 5.
Aftan við liðinu komi 2 nýir liðir:
6. Álag á Þönglabakkakirkju 1000 f. á.
7. Til greiðslu álags á Viðvíkurkirkju frá 1861 400 f. á.
A, b, 6.
Liðurinn falli burt.
B I, c, 1.
Fyrir »8,500—8,500« 
komi: 7,200 -7,200.
B I, c, 2.
Fyrir »4,000—4,000« 
komi: 3,600—3,600.
B I, c.
Orðið »venjulega« i athugasemdinni aftan við liðinn falli burt.
B I, e.
Fyrir »2,500—2,500« 
komi: 2,000—2,000. 
B. I. e.
Aftan við liðinn komi nýr liður:
Til að undirbúa efnisskrá yfir íslensk lög að fornu og nýju 
500 — 500.
B. II. a.
Fyrir: »21,000 — 21,000«.
Komi: 21,200 — 21,200.
B. II. c.
Orðið: »venjulega« í athugasemdinni aftan við liðinn falli burt.



36. — 14 — B. VI. 1. c. 
Aftan við liðinn komi: 3. nýir liðir: 
d. Til aðgerðar á gamla skólahúsinu og til skúrbyggingar 5150 f. á. 
e. Til að setja ofn í leikfiraishúsið 300 f. á.
f. Til að reisa peningshús (fjós, hlöðu og haughús) alt að 12.000 

f. á.
Liðatalan breytist eftir því.

37. — 14. — B. IX. 
Fyrir: »1,000 — 1,000«. 
Komi: gegn að minsta kosti 400 krp framlagi annarstaðar að 
1,200 — 1,200.

38. — 14. — B. XI. 1. 
Fyrir: »1,500 kr,«. '
Komi: 1,675 kr.

39. — 14. — B. XI. 4.
Fyrir: »750 kr.«. 
Komi: 900 kr. .

40. — sama lið. 
Fyrir: »3,000 — 3,000«. 
Komi: 3,600 — 3,600.

41. — 14. gr. B. XII. 1. Orðin í athugasemdinni »einkum .........  nemendafjölda
og« falli burt.

42. — sama lið. 
Fyrir orðin: »annarstaðar................ kensluáhöld« í niðurlagi at- 
hugasemdarinnar.
Komi: úr bæjarsjóði, hreppssjóði eða fræðslusjóði.

43. — 14. gr. B. XII. 2.
Fyrir orðin: »eða annarstaðar frá« í athugasemdinni.
Komi: eða fræðslusjóði.

44. — sama lið. 
Orðin í niðurlagi athugasemdarinnar »og að . kensluáhöld«
falli burt. .

45. — 15. gr. I. c. 
Fyrir: »1,000 — 1,000«. 
komi: 1,200 — 1,200.

46. — 15. — 1. k. 
Fyrir: »250 — 250«. 
Komi: 400 — 400.

47. — 15. — 17. 
Fyrir: »2,000 — »
Komi: 1,000 — 1,000.

48. — 15. — 18. 
Fyrir: »2,000 — » 
Komi: 1,000 — 1,000,

49. Við 15. gr. 20. Fyrir »2000 ...« 
komi: 1000—1000



50. — 15. gr. 21. Fyrir »1600 ...« 
komi: 800—800.

51. — 15. gr. 22. Aftan við liðinn komi nýr liður:
Til Einars Jónssonar myndasmiðs 1200—1200.
Liðatalan breytist samkvæmt því.

52. — 15. gr. 30. Orðin »1 og 2... ára styrk« falli burt.
53. — sama lið. Aftan við athugasemdina bætist:

og skili árlega af handritinu fullgerðu, sem svarar 40 prent 
uðum örkum.

54. — 15. gr. 32. Fyrir »2500—2500« 
komi: 2000--2000.

55. — 15. gr. 37. Fyrir »2000—2000« ,
komi: 1200—1200.

56. — 15. gr. 40. Liðurinn falli burt.
57. — 15. gr. 48. Á eftir þessum lið komi 2 nýir liðir:

49. Til TaQfjelags Reykjavíkur til að senda mann á skákþing 
Norðurlanda 1914, 400 f. á.

50. Til Samúels Eggertssonar til að gera hlutfallsuppdrátt yflr 
sögu íslands, 1000 f. á.

58. — 16. gr. 3. Á eftir þessum lið komi nýr liður:
Til fyrirhleðslu við ána Skálm í Álftaveri til varnar skemd- 
um á engi nokkurra þjóðjarða, þó eigi yfir helming kostn- 
aðarins alt að 1000 f. á.

59. — 16. gr. 7. Liðurinn falli burt.
60. — 16. gr. 16. Fyrir »3000—3000« 

komi: 2500—2500.
61. — 16. gr. 22. Orðin »Annars ....... Siglulirði« falli burt.
62. Við 16. gr. 24. Liðurinn íalli burt.
63. — 16. gr. 33. Liðurinn falli burt.
64. — 16. gr. 35. Aftan við liðinn komi nýr liður:

Til Eggerts Briem til að nema rafmagns- og vjelafræði á 
Þýskalandi 600—600.

65. Við 16. gr. 38. Liðurinn orðist þannig: t
Styrkur til framhalds brimbrjótinum i Bolungarvikurversl- 
unarstað í Norður-ísafjarðarsýslu, þó eigi yfir '/3 kostnaðar 
alt að 7500—7500. Styrkurinn er bundinn því gkilyrði, að 
verkið sje framkvæmt eftir fyrirsögn verkfróðs manns, og 
má telja kostnað þann, sem á árinu 1911 var lagður fram 
til brimbrjótsins, á móti landssjóðsstyrknum.

66. — sama lið. Aftan við liðinn komi nýr liður:
Til að gera bátauppsátur við bryggjuna á Blönduósi, þó 
eigi yfir kostnaðar, alt að 1000 f. á.

67. — 18. gr. Orðin i siðari hluta greinarinnar: »Viðbót við eftirlaun 
ekkjufrúar Kristinar Sveinbjörnsdóttur (frá Holti undir Eyja- 
fjöllum) 300 kr.« falli burt.

68. — 19. gr. Aftan við fyrri lið greinarinnar komi:
Af þessari upphæð má ennfremur greiða 700 kr. til nokk*



urra manna á Langanesi upp í kostnað við björgun og 
greftrun 15 líka frá strandi norsks gufuskips »Fridtjof« 10. 
október 1907.

69. -
70. -

- 19. gr. Síðari liður greinarinnar falli burt.
- 21. gr. Á eftir fyrstu málsgrein komi:

1. Reykjavikurdómkirkju má lána alt að 20,000 kr. Lán 
þetta ávaxtist og endurgreiðist með 6°/o árgjaldi i 28 ár. 
Liðatala greinarinnar breytist eftir þvi.

71.
72. -

— 21. gr. 6. Liðurinn falli burt.
— 21. gr. 8. Síðari málsgrein liðsins orðist þannig:

Lánið ávaxtist með 4l/i°/0 °8 endurgreiðist með jöfnum af- 
borgunum á 20 árum.

73. -— 21. gr. 9. Síðari málsgrein liðsins orðist þannig:
Lánið ávaxtist með 41/2°/o og endurgreiðist með jöfnum af- 
borgunum á 20 árum.


