
Ed. 778. Breytingartillögur

við frumvarp til fjárlaga fyrir áiin 1914 og 1915 (á þingskj. 754).

Frá fjárlaganefndinni.

1. Við 12. gr.

2. Við 12. gr.

3. Við 12. gr.

2. Fyrir »hvors 300« 
komi: til hvors hrepps 300.

2. Aftan við liðinn komi nýr liður:
Styrkur til hreppsbúa í Borgarfjarðar- 

hreppi í Norður-Múlasýslu til þess að vitja 
læknis .................................................................

Styrkurinn greiðist hreppsnefndinni og 
fellur burt, þegar læknir er skipaður í Hró- 
arstunguhjerað.

10. i. Á eftir orðunum: »Áætlun um« komi: við-

300— 300

4. Við 13. gr- B.
bót við.

III. 8. Á eftir: »Húnavatnss. 5000« komi: —

5. Við 13. gr. B. XIV.

vegarins frá Bitrufirði um Krossárdal 
að Gilsfjarðarbotni alt að 3000.

Á eftir þessum lið komi tveir nýir liðir:
XV.

XVI.

6. Við 13. gr- D. VIII.

Til brúar á Miðfjarðará á Langa- 
nesströndum .................. .........
Til brúar á Hölkná á Langanes- 
ströndum................................  
orðið: »simstöðvum« komi: sim-

»—

»—

7. Við 14. gr. B. I. c.

1.

8. Við 14. gr. B. I. d. 5.

9. Við 14. gr. B. II. a.

10. Við 14. gr. B. III. b. 1.

11. Við 14. gr. B. VI. 1- g-

12. Við 14. gr. B. VI. 1- g- 4.

stöðvarhúsi.
Síðari málsgrein athugasemdarinnar aft- 
an við iiðinn orðist þannig:

Húsaleigustyrk má venjulega að 
eins veita utanbæjarnemendum; innan- 
bæjarnemendum því að eins, að þeir 
verði vegna námsins að kosta til hús- 
næðis sins sjerstaklega á svipaðan hátt 
og utanbæjarnemendur.

Fyrir orðið: klinik« 
komi: læknishjálp.
Fyrir: »200 kr.« i athugasemdinni
komi: 400 kr.
Fyrir: »2000—2000« 
komi: 2200—2200. 
Fyrir orðin: »verklegrar kenslu« 
komi: verklegs náms.
Á eftir liðnum komi:

Styrkurinn veitist fátækum, 
efnilegum nemendum, er próf 
taka frá skólanum, þó aldrei meira

4300

3600



hverjum einstökum nemanda en 
40 kr. á ári.

13. Við 14. gr. B. VI. 2. d. 1. Fyrir orðin: wverklegrar kenslu« 
komi: verklegs náms.

14. Við 14. gr. B. VI. 2. d. 4. Á eftir liðnum komi':
Styrkurinn veitist fátækum, 

efnilegum nemendum, er próf 
taka frá skólanum, þóaldrei meira 
hverjum einstökum nemanda en 
40 kr. á ári.

15. Við 14. gr. B. VI. 2. Aftan við liðinn komi þessi athugasemd: 
Styrkurinn til verklegs náms við 

bændaskólana á Hólum og Hvanneyri 
veitist nemendum, sem stunda verknám 
samkvæmt samningi eigi skemur en 
6 vikur á ári, og skila skólanum dag- 
bókum um vinnubrögðin yfir náms- 
timann, og nemi styrkurinn aldrei 
hærri upphæð á hvern nemanda en 
6 kr. fyrir hverja viku námstimans.

Utanfararstyrkur til Þorkels Þ. Clemenz

16. Við 15. gr. 29. Fyrir »1100—1100« 
komi: 800—800.

17. Við 15. gr. 41. Á eftir liðnum komi nýr liður:
Til Þórarins Guðmundssonar til að full- 

numa sig i hljóðfæraslætti og hljómfræði ... 800
18. Við 16. gr. 19. Á eftir liðnum komi nýr liður:

til að afla sjer frekari þekkingar á þurkunar- 
aðferðum og þeim tækjum og útbúnaði, sem 
notaður er til inniþurkunar ... .................. 1500—

19. Við 16. gr. 23. Á eflir þessum lið komi nýr liður:
Styrkur til að senda mann eða menn til 

útlanda til þess að ransaka nýja markaði fyrir 
sjávarafurðir og greiða fyrir sölu þeirra, gegn 
jafnmiklu tillagi annarstaðar að, þó eigi frá 
Fiskifjelagi íslands, alt að............................... 3000—

Stjórnarráðið veitir styrkinn eftir tillögum 
Fiskifjelags íslands.

20. — 18. — Á eftir orðunum »(frá Holti undir Eyjafjöllum)
300 kr.«
komi: viðbót við eflirlaun ekkjufrúar Guðrúnar 
Torfadóttur frá Hólmum 300 kr.

21. — 19. — Aftan við greinina bætist ný málsgrein:
Þá má ennfremur greiða af þessari upphæð 

Sigurði sýslumanni Eggerz til endurgjalds auka- 
kostnaðar vegna Skeiðarárhlaupsins við manntals 
þingaferð vorið 1913 eflir reikningi alt að 330 kr. 
50 au.

»

3000


