
Nd. 850 Breytingartillögur

við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1914 og 1915 (á þingskj. 793).

Frá fjárlaganefndinni.

1. Við 11. gr. B. 6. Fyrir »4500—4500«. 
komi 7000 -7000.

2. — 13. gr. B. I. 2. Fyrir orðin i athugasemdinni: »nekt- 
unarvatnsverkja eftir nánari------- «, til 
enda komi: Vatnsvirkja eftir nánari 
ákvæðum stjórnarráðsins.

3. — 13. gr. B.III. 8. Fyrir: »29000-29000«
komi 32000—32000,
og í athugasemdina bætist á eftir »þar 
af«: Til Eskifjarðarvegar kr. 6000.

4. — 13. gr. B. XVI.—XVII. Fyrir þessa tvo liði komi nýr 
liður:

XVI. Til járnbendra steinsteypubrúa á Mið- 
fjarðará og Hölkná á Langanesströnd- 
um gegn þvi, að það, sem á vantar, 
komi frá hjeraðsbúum kr..........

5. - 13. gr. C. IV. 1. Fyrir: »12000-12000« 
komi 13500—13500.

6. Við 13. gr. D. III. 2. a. Fyrir »14760 -14760« 
komi: 15160—15160.

7. — 13. — — VIII. Liðurinnfalli burt.
8. — 14. — B. I. c. 1. Fyrir »7200—7200« 

komi: 8000—8000.
9. — 14.-------I. c. 2. Fyrir »3600—3600« 

komi: 3800—3800.
10. — 14.-------II. a. Fyrir »21200—21200«

komi: 21600—21600 og athuga-
. semdin falli burt.

11. — 14.-------II. c. Aftan við orðin i athugasemdinni:
»Húsaieigustyrkur sje« komi: 
venjulega.

12. — 14. — — III. a. Fyrir »9400—9400« 
komi: 9600—9600 og athugasemd- 
in orðist svo:

Af þessari upphæð eru persónu- 
legar launaviðbætur: til núverandi 
1. kennara 400 kr., 2. kennara 200 
kr. og 3. kennara 400 kr.
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13. Við 14. gr. B. 111. b. 1. Fyrir »2200-2200« 
komi: 2000-2000.

14. — 14.-------IV. a. Fyrir »6600—6600«
komi: 7000—7000. Þar af per- 
sónuleg launaviðbót handa nú- 
verandi 1. og 2. kennara 200 kr. 
til hvors.

15. — 14. — B. XI. 1. Fyrir 1675 kr. í athugas. 
komi: 1500. kr.

16. - 15. - 1. b. Fyrir »2000-2000«
komi: 1800—1800 
og fyrir 500 kr. i athugasemdinni 

. komi: 300 kr.
17. — 15. — 1. d. Fyrir »800—800« 

komi: 1000—1000
18. — 15. — 2. b. Fyrir »960—960« 

komi: 1200—1200
19. — 15. — 17. Fyrir »1000—1000«

komi: 2400 — ...
20. — 15. — 18. Fyrir »1000—1000«

komi: 2400— ...
21. — 15. — 20. Fyrir »1200-1200«

komi: 2400— ..
22. — 15. — 21. Fyrir »1000—1000« . 

komi: 2000— ...
23. — - — 23. Fyrir: »1200—1200« 

komi: 1800— ...
24. — — — 24 a. Fyrir »2400— ... 

komi: ... — 2000
25. — — — 31. Liðurinn orðist svo:

Til Jóns ólafssonar rithöfundar til þess 
að semja og búa undir prentun islenska 
orðabók með islenskum þýðingum, 1. og 
2. greiðsla á 8 ára styrk. Styrkurinn er 
bundinn þvi skilyrði að höfundurinn láti 
af öllum öðrum launuðum störfum, enda 
geri hann stjórnarráðinu á hverju missíri 
grein fyrir þvi, hvað starfinu líður.

26. — 16. — 3. Liðurinn falli burt.
27. — — — 9. d. Á eftir liðnum komi nýr liður:

Til berklarannsóknar á kúm.................. 300 -
Stafliðatalan breytist eftir því.

28. — 16. — 26. Fyrir »2500—2500« •
komi: 3000—3000.

29. — — — 19. Fyrir »12500—12500« 
komi: 14000-12500.

Þar af 1500 króna utanfararstyrkur fyrra 
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árið til manns, er afli sjer þekkingar á 
þurkunaraðferðum og þeim tækjum og 
útbúnaði sem notaður er til inniþurkunar.

30. Við 16. gr. 20. Liðurinn falli burt.
31. — — — 25. Liðurinn orðist svo:

Til að launa erindsreka erlendis, er hefir 
með höndum sölu og útbreiðslu á íslensk- 
um sjávarafurðum á erlendum markaði, 
gegn jafn miklu tillagi annarstaðar að, þó 
eigi af framlagi landssjóðs til Fiskifjelags 
íslands, alt að ................................................. 4000— 4000

Ráðning hans og erindisbrjef sje með 
fullu samþykki stjórnarráðsins.

32. - - — 30. Fyrir »200—200« 
komi: 300—100.

33. ------------ 33. Fyrir »3500— » 
komi: 5000— »

34. ------------ 36. Liðurinn falli burt.
35. ------- -39. Fyrir orðin i athugasemdinni »eigi minni« 

komi: tvöföld
36. — 21. — 5. Á eftir þeim lið komi nýr liður:

6. Rangárvallasýslu má lána úr viðlaga- 
sjóði alt að 14000 kr. til að kaupa jörð- 
ina Stórólfshvol með bjáleigum fyrir 
læknissetur, og til þess að hafa þar 
sjúkráskýli. Höfuðstóll og vextir lánsins 
greiðist með 6% árgjaldi i 28 ár.


